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Στη ΝΔ ζητούν
την αιτία για
τη συρρίκνωση
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Η συντριβή που υπέστη
η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές,
φέρνοντας με το ποσοστό
18,85% το χειρότερο αποτέλεσμα στην ιστορία της, έχει αρχίσει να δημιουργεί σοβαρές αναταράξεις στο εσωτερικό του κόμματος. Προς το παρόν ο πρόεδρός της, Αντώνης Σαμαράς,
δεν έχει εκδηλωθεί. Ωστόσο,
ανοικτά πλέον στελέχη της ζητούν από τον κ. Σαμαρά να σημάνει γενικό προσκλητήριο σε
όλα τα στελέχη που έχουν φύγει
από το κόμμα στη βάση μίας φιλοευρωπαϊκής ατζέντας.
Η μόνη αντίδραση από τη ΝΔ
είναι η ανακοίνωση ότι σήμερα
το μεσημέρι θα συνεδριάσει
εκτάκτως η Εκτελεστική Γραμματεία του κόμματος υπό την
προεδρία του Αντώνη Σαμαρά.
Τα στελέχη που έχουν αρχίσει να μιλούν ήδη, τονίζουν ότι
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Ομογένεια: Ο καθηγητής Μ.
Ψαλιδόπουλος για τις εκλογές
στην Ελλάδα. Σελίδα 6.
Ομογένεια: Οι Εβραίοι δεν ξεχνούν ότι οι κάτοικοι της Ζακύνθου τους έσωσαν. Σελίδα 7.
ΗΠΑ: Αρχισαν οι αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε Ομπάμα και
Ρόμνεϊ. Σελίδα 9.
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Στον Τσίπρα η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης
Αποκλείει, είπε,
συνεργασία με
ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Κατάμεστος από συγγενείς, φίλους, πολιτικούς και απλούς πολίτες, ο ιερός ναός του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου στην

Αθήνα, όπου εψάλη η εξόδιος ακολουθία για τη Μαρίκα Μητσοτάκη, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου.

Συγκινητικό «αντίο» χιλιάδων στην «κυρία Μαρίκα»

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Η Ελλάδα εισέρχεται όλο
και περισσότερο σε πολιτικό και
οικονομικό χάος μετά και τις
χθεσινές εξελίξεις, όταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, έχοντας πάρει την εντολή
διερεύνησης σχηματισμού κυβέρνησης, έσπευσε να αποκλείσει κάθε πιθανότητα συνεργασίας με ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.
Οι νέες εκλογές για τα μέσα
Ιουνίου φαντάζουν, έτσι, αναπόφευκτες, αφού ο κ. Τσίπρας,
που δείχνει να θέλει να εξαντλήσει το περιθώριο των τριών
ημερών που του δίνει το Σύνταγμα, ζήτησε από τους κ. Σαμαρά και Βενιζέλο μέχρι τη συνάντηση που θα έχουν μαζί του
σήμερα «να έχουν ήδη στείλει
επιστολή στους ηγέτες της ΕΕ
και των κρατών-μελών της, που
θα αναφέρει ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν ισχύουν οι δεσμεύσεις που έλαβαν σε παλαιότερη επιστολή τους, ότι θα
εφαρμόσουν πιστά τις επιταγές
των αγορών και του ΔΝΤ και θα
εφαρμόσουν πιστά το βάρβαρο
πρόγραμμα του δεύτερου μνημονίου. Αν δεν το πράξουν τους
καλώ, έστω και τώρα, να σταματήσουν να κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό, γιατί δεν πείθουν
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Του ανταποκριτή μας
Γιάννη Σοφιανού
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Την Μαρίκα Μητσοτάκη,
μία γυναίκα που έζησε με τους
δικούς της όρους, έχοντας ξεπεράσει -ενάντια στις προβλέψεις
γιατρών- προβλήματα υγείας,
μία κυρία της ζωής που βοήθησε
πολύ κόσμο, επιλέγοντας ωστόσο να μένει στην ανωνυμία η
ίδια, μία σύζυγο και μάνα που
αγάπησε την οικογένειά της και
αμοιβαία λατρεύτηκε από αυτή,
θα δεχτεί σήμερα η γη της Κρήτης.
Η ταφή της «κυρίας Μαρίκας», όπως ήταν ευρύτερα γνωστή, θα γίνει σε στενό κύκλο
στον οικογενειακό τάφο, στο νεκροταφείο του Αργουλιδέ στο
Ακρωτήρι Χανίων, όπως ήταν η
επιθυμία της. Θα προηγηθεί τρισάγιο στον ιερό ναό της Αγίας
Μαγδαληνής.
Χθες, κατά την κηδεία της
που τελέστηκε στον ιερό ναό

του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου στην Αθήνα, χιλιάδες άνθρωποι, επώνυμοι, αλλά και
ανώνυμοι, απλοί πολίτες, συνέρρευσαν να της πουν το τελευταίο «αντίο».
Είναι ενδεικτικό ότι επί σχεδόν 2 ώρες, ο σύζυγός της, ο
πρώην πρωθυπουργός, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, τα παιδιά της, Ντόρα, Αλεξάνδρα, Κατερίνα και Κυριάκος, τα εγγόνια
της και λοιποί συγγενείς δέχονταν τα συλλυπητήρια για την
απώλεια της πολυαγαπημένης
Μαρίκας, σε ηλικία 82 ετών.
Τα λευκά στεφάνια δε, ανάμεσά τους και αυτό του προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια, είχαν «ζώσει» το
εξωτερικό του ιερού ναού, παρά
τον επιβλητικό όγκο του.
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη
από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών
και πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμο,
ακριβώς στις 11 το πρωί. ΣαράνΣυνέχεια στη σελίδα 5

Αναβάθμιση
2ης σελίδας

Υποβασταζόμενος από τον πιστό του συνεργάτη Μανούσο
Γρυλλάκη, ο επίτιμος πρόεδρος της ΝΔ, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, κατεβαίνει τα σκαλιά του Αγίου Διονυσίου.

Τα περίεργα και άδικα του εκλογικού νόμου
Του ανταποκριτή μας
Βασίλη Κουτσίλα
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Οι γκρίνιες και οι διαφωνίες που είχαν διατυπωθεί από
διάφορες πλευρές εδώ και καιρό
για τον εκλογικό νόμο με τον
οποίο κατήλθαν στις τελευταίες
εκλογές τα κόμματα, φάνηκαν
τελικά να επαληθεύονται. Αν οι
κύριες διαφωνίες είχαν να κάνουν με την περιβόητη πριμοδότηση των 50 εδρών στο πρώτο
κόμμα, τα εκλογικά αποτελέσματα κατέδειξαν σε αρκετές
περιπτώσεις μια γενικότερη
αναντιστοιχία της λαϊκής ψήφου

με την κατανομή των εδρών στο
Κοινοβούλιο, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι σχεδιαστές του
μάλλον είχαν στο νου τους το
σκηνικό που επικρατούσε στη
χώρα μέχρι και τις εκλογές του
2009, με δύο ισχυρά κόμματα
που εναλλάσσονταν αυτοδύναμα στην εξουσία.
Η κάλπη της Κυριακής ανέδειξε πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία με διαφορά περίπου
δύο ποσοστιαίων μονάδων από
τον δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο,
χάρη στην πριμοδότηση των 50
εδρών, η διαφορά των δύο κομμάτων είναι τρομακτική, καθώς
η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώ-

νει 108 έδρες και ο ΣΥΡΙΖΑ 52.
Αξίζει να σημειωθεί ότι εδώ
και καιρό, συνταγματολόγοι
έχουν ήδη δηλώσει ότι το θέμα
της πριμοδότησης πρέπει να τεθεί επί τάπητος ως προς τη συνταγματικότητά του διότι φαίνεται «να ανατρέπει την ορθή και
ισότιμη αξιολόγηση των ψήφων
των Ελλήνων».
Από τα πιο περίεργα του νόμου Παυλόπουλου (3636/2008)
που ίσχυσε στις εκλογές της 6ης
Μαΐου είναι πως αν ο ΣΥΡΙΖΑ
αναδεικνυόταν πρώτο κόμμα,
ίσως και να μην λάμβανε την
πριμοδότηση των 50 εδρών διότι είναι συνασπισμός κομμάτων

και όχι αυτοτελές κόμμα.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι
ο νόμος δυσχεραίνει τις συνεργασίες κομμάτων, αν σε αυτές
δεν μετέχει το πρώτο κόμμα.
Πιο συγκεκριμένα, ο νόμος
ορίζει ότι συνασπισμός συνεργαζόμενων κομμάτων (εφόσον
έτσι έχουν χαρακτηριστεί προεκλογικά από το Α’ Τμήμα του
Αρείου Πάγου) πριμοδοτείται
με τις 50 έδρες εφόσον «ο μέσος
όρος της δύναμης των Κομμάτων, που τον απαρτίζουν, είναι
μεγαλύτερος από τη δύναμη του
αυτοτελούς Κόμματος, που συγΣυνέχεια στη σελίδα 11

Οι Ηπειρώτες τίμησαν τον επιστήμονα Ιωάννη Λάμπρη
Του Δημήτρη Τσάκα
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ. «Τιμώντας κορυφαίους επιστήμονες, όπως τον
συμπατριώτη μας Δρ. Ιωάννη
Λάμπρη, τιμούμε τον εαυτό μας
και προβάλλουμε την προσφορά
των ομογενών στην επιστήμη
και στην ιατρική», δήλωσε στον
«Εθνικό Κήρυκα» ο πρόεδρος
του Ηπειρωτικού Συλλόγου Φιλαδέλφειας «Ομόνοια» Κωνσταντίνος Κράβαρης.
Η βράβευση του Δρα Ιωάννη
Λάμπρη, καθηγητή και ερευνητή του Πανεπιστήμιου της Πενσιλβάνιας (University of Pennsylvania) έγινε το απόγευμα της
Κυριακής, 6ης Μαϊου στο ομογενειακό εστιατόριο «Αδέλφια»
στο Μπέντφορντ της Νέας Ιερσέης και κατά κοινή ομολογία
ήταν άρτια οργανωμένη και ελληνοπρεπής.
Οι ομιλίες του προέδρου και
των άλλων στελεχών, καθώς επίσης και του ίδιου του τιμωμένου
έγιναν στην ελληνική γλώσσα
και, όπως επεσήμανε ο κ. Κράβαρης, ήταν άξιου ενδιαφέροντος διότι εστιάστηκαν στα θέματα που αφορούν τη γενέτειρα

ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ

info@ekirikas.com

Αυτό το Σαββατοκύριακο
στο «Περιοδικό»

www.ekirikas.com

Αν δεν δοθεί
η άλλη δόση
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα - «Wall Street Journal», «Financial Times», «Reuters»).
Υπαρκτός είναι -ξανά- ο κίνδυνος να τελειώσουν τα ταμειακά
αποθέματα της Ελλάδας και να
κηρύξει άτακτη χρεοκοπία, καθώς παραμένει εν μέσω πολιτικής αβεβαιότητας, ενώ ΔΝΤ-ΕΕ
έχουν προειδοποιήσει ότι για να
καταβληθούν νέες δόσεις των
δανείων διάσωσης πρέπει να
προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις.
Πιο συγκεκριμένα, όπως ανέφεραν διεθνή ΜΜΕ, τα χρήματα
επαρκούν στην Ελλάδα το πολύ
ως τα τέλη Ιουλίου. Και αυτό
υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβει την επόμενη δόση 5,2 δισ.
ευρώ στις 10 Μαΐου, η οποία
πάντως έχει εγκριθεί και αναμένεται να καταβληθεί κανονικά.
Από τα 5,2 δισ. ευρώ ωστόσο,
τα 4,8 θα δοθούν για αποπληρωμές ομολόγων και τόκων, ενώ
οι επόμενες δόσεις θα κριθούν,
σύμφωνα με την τρόικα, ανάλογα με τις πολιτικές εξελίξεις. Παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί εξάλλου η χώρα θα πρέπει
να εγκρίνει ως τα τέλη Ιουνίου
τα μέτρα ύψους 11,5 δισ. ευρώ
που αφορούν τη διετία 20132014, όπως προβλέπεται στο
Μνημόνιο.
Ηδη από τη Δευτέρα, στελέχη του ελληνικού υπουργείου
Οικονομικών, ανώνυμα, ανέφεραν στο «Reuters» ότι: «Εάν δεν
υπάρξει κυβέρνηση να διαπραγματευτεί την επόμενη δόση με
την τρόικα και το κράτος δεν
έχει την προβλεπόμενη μηνιαία
ταμειακή ροή, τότε ενδέχεται να

Ενώνει την Ομογένεια
της Νέας Ιερσέης
ο Τάσος Ευστρατιάδης
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WR/ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

Ο πρόεδρος του Ηπειρωτικού Συλλόγου Φιλαδέλφειας «Ομόνοια» Κωνσταντίνος Κράβαρης
(αριστερά) και ο τιμώμενος καθηγητής και ερευνητής Δρ. Ιωάννης Λάμπρης.

Ο «Ε.Κ.» αναβάθμισε τη
δεύτερη σελίδα του ως τον
χώρο στον οποίο συγκεντρώνονται οι απόψεις της
εφημερίδας –κύριο άρθρο
και σχόλιο- και των συνεργατών του.
Την έκανε κάτι ανάλογο με
τη σελίδα 3, όπου φιλοξενούνται γνώμες έγκυρων
σχολιαστών
αθηναϊκών
εφημερίδων και η στήλη
του Πρακτορικού.
Η στήλη των επιστολών,
μια από τις σημαντικότερες
της εφημερίδας, παρέμεινε
στο χώρο της.
Την κρίση, όπως πάντα,
την αφήνουμε σε εσάς.
«E.K.»

Ερευνες για
δυστύχημα
Καραϊβικής
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Κύπριος ιατροδικαστής μεταβαίνει στην Καραϊβική
για να είναι παρών στη νεκροψία επί της σορού του άτυχου
Παναγιώτη Βρυωνίδη, ο οποίος
σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα κατά τη μεταφορά του
σε νοσοκομείο της νήσου Martinique στην Καραϊβική, δήλωσε
χθες η υπουργός Εξωτερικών
Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή.
Η Κύπρια ΥΠΕΞ εξήγησε ότι
έχει ζητηθεί ήδη να αναβληθεί
η νενομισμένη νεκροψία μέχρι
να παραστεί και ιατροδικαστής
από την Κύπρο, «ο οποίος τυγχάνει της εμπιστοσύνης και της
οικογένειας», σημειώνοντας ότι
κάτι τέτοιο αποτελεί επιθυμία
της οικογένειας.
Ερωτηθείσα εάν έτυχε ενημέρωσης σχετικά με την κατάσταση του αεροσκάφους, η κ.
Μαρκουλλή είπε ότι όλα θα διερευνηθούν και γι’ αυτό ακριβώς
βρίσκεται επί τόπου και ο πρόξενός της Κύπρου στην πρεσβεία
της Ουάσιγκτον, ο οποίος θα
έχει και την κατάλληλη νομική
στήριξη.
Η είδηση του θανάτου του
29χρονου Παναγιώτη Βρυωνίδη,
υπαλλήλου στα κεντρικά γραφεία της Alpha Bank, έκανε τον
γύρο του κόσμου, όμως συγκλόνισε ιδιαίτερα τους κατοίκους
της οδού Αξιού στη Λακατάμια,
εκεί όπου βρίσκεται το πατρικό
του.
Με την σύζυγό του Μάχη Γαβριήλ που κατάγεται από τον
Ψεματισμένο, γνωρίζονταν εδώ
και χρόνια και μαζί έβλεπαν με
αισιοδοξία το μέλλον, σε ένα δικό τους σπίτι.
Παντρεύτηκαν τον περασμένο Οκτώβρη, όμως το ταξίδι του
μέλιτός τους άρχισε μόλις πρόσφατα, το τελευταίο δεκαήμερο
του Απριλίου από τη Νέα Υόρκη.
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Οι Εβραίοι δεν ξεχνούν ότι οι κάτοικοι της Ζακύνθου τους έσωσαν
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Τη συμβολή για
τη σωτηρία εκατοντάδων Εβραίων εκθειάζει δημοσίευμα της
αμερικανικής
εφημερίδας
«Poughkeepsie Journal» από τον
Μητροπολίτη Ζακύνθου Χρυσόστομο Δημητρίου και τον δήμαρχο Λουκά Κάρερ, οι οποίοι
έδωσαν τα δικά τους ονόματα
στον Γερμανό αξιωματικό, αντί
να θυσιάσουν τους Εβραίους γείτονές τους.
Αμφότεροι δε τόσο ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος, όσο και
ο δήμαρχος Κάρερ συμβούλεψαν τους Εβραίους να εγκαταλείψουν την πόλη και να πάνε
να κρυφτούν στα χωριά.
Στο δημοσίευμα αναφέρεται
πως «εν μέσω του Β’ παγκοσμίου
Πολέμου, καθώς οι ορδές του
Χίτλερ κατέστρεφαν τις χώρες
τη μία μετά την άλλη φονεύοντας εκατομμύρια αθώων ανθρώπων, δύο εξαιρετικοί άνθρω-

ποι έσωσαν τη ζωή 275 Ελλήνων
Εβραίων στο μικρό νησί του Ιονίου, την Ζάκυνθο» και αναφέρεται στον Μητροπολίτη Χρυσόστομο και στον δήμαρχο Λουκά
Κάρερ.
Αψηφώντας τον υψηλό κίνδυνο που διέτρεχαν οι ίδιοι οι
κάτοικοι του νησιού και οι οικογένειές τους έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να προστατέψουν τους συμπολίτες
τους, με αποτέλεσμα ενώ εκατομμύρια Εβραίοι να αφανιστούν, όπως συνέβη λόγου χάρη
στο γειτονικό νησί την Κέρκυρα,
όπου το 95% του εβραϊκού πληθυσμού στάλθηκε σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως όπου υποβλήθηκε σε δεινά βασανιστήρια,
εν τούτοις ολόκληρη η Εβραϊκή
Κοινότητα της Ζακύνθου διασώθηκε.
Πριν από οκτώ χρόνια γυρίστηκε ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο

PoughkeePSie JouRNAl

Η Μιμίκα Χάιμαν μέλος του Συνδέσμου Αμερικανοί Φίλοι του
Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος, σε μία από τις ομιλίες της εκθειάζει τους Ζακυνθινούς για τη σωτηρία εκατοντάδων Εβραίων.

«Το Τραγούδι της Ζωής» το
οποίο ήταν μία αναβίωση και
θύμηση της ιστορίας σωτηρίας
των Εβραίων της Ζακύνθου. Η
Μιμίκα Χάιμαν μέλος του Συνδέσμου Αμερικανοί Φίλοι του
Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος, είναι η ανιψιά ενός επιζήσαντος που συμπεριλαμβάνεται
στο ντοκιμαντέρ. Η κ. Χάιμαν
είπε πως «είναι ξεκάθαρο πως
ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά μου θα
είμαστε εδώ σήμερα εάν ο δήμαρχος Λουκάς Κάρερ και ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος Δημητρίου δεν είχαν πάρει εκείνη τη
γενναία απόφαση με διακινδύνευση της ίδιας τους της ζωής
να μην δώσουν τον κατάλογο
των ονομάτων των Εβραίων της
Ζακύνθου στους Γερμανούς».
Επειτα που είδε το φιλμ η κ.
Χάιμαν άρχισε να ερευνά το νησί και την ιστορία του και ανακάλυψε πως το κοιμητήριο στον

οποίο αυτοί οι ήρωες έχουν
ενταφιαστεί είχε ανάγκη από
βασικές επιδιορθώσεις. Η ιστορία της Ζακύνθου την ενέπνευσε και άρχισε μία σειρά από διαλέξεις και εργάσθηκε για τον
σχηματισμό ενός μη κερδοσκοπικού Οργανισμού, ο οποίος είναι αφιερωμένος στη διατήρηση
του κοιμητηρίου. Η κ. Χάιμαν
έχει κάνει αρκετές ομιλίες σε
πανεπιστήμια, συναγωγές και
εκκλησίες ανά την χώρα.
Η κ. Χάιμαν είπε πως «με τις
ομιλίες μου επιθυμώ να βοηθήσω τους ανθρώπους να αισθάνονται άνετα γι’ αυτό που είναι
και να τους ενθαρρύνω να ενεργούν με συμπόνια και ανθρωπιά
όταν βρεθούν σε κατάσταση που
δοκιμάζεται το ήθος τους».
Ηδη προετοιμάζονται τα σχέδια για την αναμόρφωση του
Εβραϊκού Κοιμητηρίου της Ζακύνθου.

Οι Ηπειρώτες της Φιλαδέλφειας τίμησαν τον Δρ. Ιωάννη Λάμπρη
«Τιμώντας τους κορυφαίους επιστήμονες τιμούμε τον σύλλογο» λέει ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Κράβαρης
Συνέχεια από τη σελίδα 1
και την Ομογένεια.
«Η προσέλευση του κόσμου
ήταν οικειοθελώς, ενώ η εκδήλωση προς τα μέλη ήταν δωρεάν διότι είχε ως στόχο την προσέλκυση νέων οικογενειών» τόνισε ο κ. Κράβαρης.
Παράλληλα, είπε ότι η επιτυχία της φετινής Τσιπουροβραδιάς, η συμμετοχή του Συλλόγου στην παρέλαση της Φιλαδέλφεια έχει δημιουργήσει μια
νέα δυναμική.
«Τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2012 εγγράφηκαν δέκα
νέα μέλη από την περιοχή της
Μείζονος Φιλαδέλφειας μεταξύ
των οποίων και η οικογένεια
του τιμωμένου. Οι προσπάθειες
για την προσέλκυση νέων μελών θα συνεχιστούν διότι θέλουμε όλοι οι Ηπειρώτες που
διαβιούν και εργάζονται στην
περιοχή να συμμετέχουν στις
εκδηλώσεις», υπογράμμισε.
Ερωτηθείς για την εκδήλωση, επεσήμανε ότι είναι η καθιερωμένη εκδήλωση που διοργανώνουν κάθε χρόνο στην
μνήμη των Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης, που είναι και οι
προστάτες του Ηπειρωτικού
Συλλόγου Φιλαδέλφειας «Ομόνοια».
Τόνισε επίσης, ότι την Κυριακή 20 Μαϊου οι Ηπειρώτες
θα συγκεντρωθούν στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου
Φιλαδέλφειας για να παρακο-

Ο καθηγητής - ερευνητής Ιωάννης Λάμπρης.
λουθήσουν την Αρτοκλασία και
να παραστούν στη δεξίωση που
θα παρατεθεί στην κοινοτική
αίθουσα.
Αναφερόμενος στον τιμώμενο, είπε ότι «είναι γνήσιος
Ηπειρώτης, ο οποίος αγαπά και
λατρεύει τη γενέτειρά του την
Ροδαυγή Αρτας».
«Μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα www.rodavgi.com την
οποία έχει δημιουργήσει με περίσσιο πάθος και μεράκι ο Δρ.

Ιωάννης Λάμπρης αρκεί για να
διαπιστώσει κανείς την αγάπη
του τιμωμένου για το ορεινό
χωριό του στο οποίο γεννήθηκε
και στο οποίο πέρασε τα παιδικά του χρόνια», συμπλήρωσε ο
κ. Κωνσταντίνος Κράβαρης.
Ο τιμώμενος, όπως ανέφερε
ο κ. Κράβαρης, εξέφρασε την
ευγνωμοσύνη για την τιμή και
εστίασε την προσοχή του στο
ερευνητικό του έργο.
Ο Δρ. Λάμπρης είναι διευθυντής ερευνητικού εργαστηρίου
στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, ένα από τα κορυφαία της
Αμερικής και κατέχει την επιχορηγούμενη έδρα Ιατρικής
Ερευνας «Dr. Ralph and Sallie
Weaver».
Ασχολείται με έρευνα υψηλού επιπέδου στον τομέα της
Ανοσολογίας και αναζητούν νέες εναλλακτικές μορφές θεραπείας του ανοσοποιητικού συστήματος του ανθρώπου.
Ο Δρ. Λάμπρης είναι νυμφευμένος με την Ροδάνθη με
την οποία έφερε στον κόσμο
δύο παιδιά, την Αγαθή και τον
Αντώνη. Αμφότερα τα παιδιά
του, οι σύζυγοί τους και τα δύο
εγγονάκια τους παραβρέθηκαν
στην εν λόγω εκδήλωση, ενώ η
Αγαθή μίλησε με ιδιαίτερη υπερηφάνεια στο έργο του πατέρα
της.
Ο εν λόγω σύλλογος ιδρύθηκε το 1938 στη Φιλαδέλφεια
και θεωρείται ένας από τους αρχαιότερους και συνάμα πιο δρα-

στήριους εθνικοτοπικούς φορείς της Πενσιλβάνιας.
Συμμετέχει ενεργά στις εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος
Φιλαδέλφειας και Ντελαγουέρ,
καθώς και στη μεγαλειώδη παρέλαση της Ομογένειας στο κέ-

των διεθνώς αναγνωρισμένων
δικαιωμάτων των Ελλήνων της
Βορείου Ηπείρου.
Διοργανώνει εκδηλώσεις
καθ’ όλη την διάρκεια του
έτους, ενώ τα στελέχη του προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις
κοινότητες της Φιλαδέλφειας

Δημητρίου στο Απερ Ντάρμπι
Πενσιλβάνιας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο,
πλαισιώνεται από τους κ. Κωνσταντίνο Κράβαρη (πρόεδρο),
Βασίλειο Κεϊσογλου (αντιπρόεδρο), Κωνσταντίνο Ζήδρο
(γραμματέα), Αντώνιο Δαλαγ-

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: WR/ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

Εξ αριστερών οι: Αγαθή με τον Αντώνη, Brendan O’ Malley, Ροδάνθη και Δρ. Ιωάννης Λάμπρης,
η Τζένιφερ και ο Δημήτριος Λάμπρης με τους Ιωάννη, Τζένη και Κωνσταντίνο Κράβαρη.
ντρο της Φιλαδέλφειας.
Συμμετέχει επίσης σε όλα τα
συνέδρια της Πανηπειρωτικής
Ομοσπονδίας και πρωτοστατεί
στον αγώνα για την προάσπιση

και του Απερ Ντάρμπι. Περιττό
να επισημάνουμε ότι ο πρώην
πρόεδρος Φίλιππας Νικολαϊδης
είναι τα τελευταία χρόνια πρόεδρος της κοινότητας του Αγίου

γέλη (ταμία) και μέλη τους
Γιαννούλα Κράβαρη, Πέτρο Καραμανίδη, Φίλιππα Νικολαϊδη,
Χρήστο Δ. Πάππα και Αριστοτέλη Μούμα.

Η Ελληνοαμερικανική Ενωση τιμά τον Θόδωρο Αγγελόπουλο Ομιλία Δουκάκη στο «Χάρβαρντ»
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα – «ΑΜΠΕ»). Ειδική εκδήλωση προς τιμήν του Θόδωρου
Αγγελόπουλου προγραμματίζει η
Ελληνοαμερικανική Ενωση τον
Μάιο στο θέατρό της. «Ενας από
τους σημαντικότερους μελετητές
του έργου του Αγγελόπουλου στις
Ηνωμένες Πολιτείες, ο καθηγητής Κινηματογράφου και Media
του Πανεπιστημίου της Οκλαχόμα Αντριου Χόρτον, θα επισκεφτεί τη χώρα μας για να δώσει
διάλεξη για τον πρόωρα χαμένο
μεγάλο Ελληνα σκηνοθέτη και το

‘Σινεμά Αναπόλησης’».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά, τη Δευτέρα 21
Μαΐου στις 19:00, στο Θέατρο
της Ελληνοαμερικανικής Ενωσης.
Δυο βιβλία και αναρίθμητα
δοκίμια πάνω στις ταινίες του Αγγελόπουλου είναι μέρος του έργου του Χόρτον, ο οποίος έχει
καλύψει 30 χρόνια καριέρας του
σκηνοθέτη με μια σειρά συνεντεύξεων μαζί του. Ο Χόρτον θα
μοιραστεί με το κοινό τη σημασία
των ταινιών του Αγγελόπουλου,
χρησιμοποιώντας αποσπάσματα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ταινιών του τελευταίου όπως:
«Μια αιωνιότητα και μια ημέρα»
(1998), το «Βλέμμα του Οδυσσέα» (1995) και το «Λιβάδι που
δακρύζει (2004).
Στη διάλεξή του ο Χόρτον θα
μιλήσει για τη δεξιοτεχνία του
Αγγελόπουλου να ενώνει το παρόν, την ιστορία και τον μύθο σε
μία μόνον ακολουθία ή φωτογραφία, προσφέροντας σε όλους
τους αποδέκτες των ταινιών του,
στους θεατές που ζουν μέσα σε
φρενήρεις καθημερινούς ρυθμούς τη δυνατότητα απόλαυσης

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ενός «κινηματογράφου αναπόλησης», κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό στο σύγχρονο σινεμά του Χόλιγουντ.
Ο Αντριου Χόρτον είναι βραβευμένος σεναριογράφος, συγγραφέας του «Οι ταινίες του Θεόδωρου Αγγελόπουλου: Ενα σινεμά Αναπόλησης» (Princeton U.
Press, 1999) και άλλων 27 βιβλίων με θέμα τον κινηματογράφο, το σενάριο, τη λογοτεχνία και
τον πολιτισμό.
Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό.

ΒΟΣΤΩΝΗ. Ο πρώην κυβερνήτης της Μασαχουσέτης και προεδρικός υποψήφιος, Μιχάλης
Δουκάκης, θα είναι ο κεντρικός
ομιλητής σε εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Αποφοίτων του Πανεπιστημίου του
Χάρβαρντ Βοστώνης, το Σάββατο 12 Μαΐου. Το θέμα της ομιλίας του θα είναι: «Το Χαμένο
Μήνυμα της Κυβερνητικής Πράξης για Ιατροφαρμακευτική
Φροντίδα: Ιατροφαρμακευτική
Ασφάλιση για τις Εργαζόμενες
Οικογένειες».
Η ομιλία θα γίνει στις 2 το

απόγευμα του Σαββάτου 12
Μαΐου, στο Spangler Auditorium
στη Σχολή Επιχειρήσεων του
Χάρβαρντ, στην περιοχή Allston
της Μασαχουσέτης.
Ο νόμος για την αναμόρφωση του ιατροφαρμακευτικού συστήματος έχει ψηφιστεί, αλλά η
αντιπαλότητα συνεχίζεται. Το
Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών μόλις άρχισε
τις ακροάσεις για να συζητήσει
τη συνταγματικότητα του νόμου, ενώ το ζήτημα θα τεθεί
στις επικείμενες προεδρικές
εκλογές.

Ο Σύλλογος Θολοποταμουσίων Χίου
«Κοίμηση της Θεοτόκου»
δίνει την Ετήσια Χοροεσπερίδα του
και προσκαλεί
τα μέλη του οικογενειακώς, τους φίλους
όλους τους Χιώτες και Ομογενείς
το Σαββάτο 12 Μαΐου 2012, στις 8 μ.μ.
στο Πολιτιστικό Κέντρο της Χιακής Ομοσπονδίας
44-01 Broadway, Astoria, New York, NY 11103

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Γραφείο Εκπαίδευσης
του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη
σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Ελλήνων Εκπαιδευτικών της Αμερικής
διοργανώνει εκδήλωση με θέμα:

«Τα Θερινά τα Σινεμά»
Η χρυσή εποχή του Ελληνικού Κινηματογράφου

Μπουφές με εκλεκτά φαγητά
και Open bar όλο το βράδυ

•
Μουσική από τους συμπατριώτες
ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΟΥΣΕΚΑ στο τραγούδι
ΧΡΗΣΤΟ ΨΑΡΟ στο μπουζούκι
ΓΙΑΝΝΗ ΛΙΓΝΟ στο κλαρίνο

Η παρουσίαση θα γίνει στο Σταθάκειο Πολιτιστικό Κέντρο
(22-51 29th St., Astoria, NY 11105)
την Παρασκευή 11 Μαϊου 2012 στις 7:00 μ.μ.

Εισητήριο: $70 για ενήλικες, $45 για νέους 13-21 ετών
δωρεάν για παιδιά κάτω των 12 ετών

Είσοδος ελεύθερη. Θα ακολουθήσει δεξίωση
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε
στον πρόεδρο Μιχάλη Πιτσάκη (917) 834-0950
ή στον Αντιπρόεδρο Δημήτρη Στρουμπάκη (917) 821-1725

RSVP: Βασίλης Νικολός στο (212) 879-2044 ή στο e-mail: office@gr-edu.org

Σας περιμένουμε όλους

Μεγάλη λαχειοφόρος

