GreekNews
Η ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
Volume 15 • No 673 • Monday, July 10, 2017 – Sunday, July, 16, 2017 • Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017

Η Κάρμεν
St George
oρκίστηκε
δικαστής του NYS
Court of Claims
Σελίδα 13

O Αρχιεπίσκοπος
Δημήτριος
στην Κοινότητα
Αποστόλου Πέτρου
στο Μπρονξ
Σελίδες 8 -9

NYC – LI: $1.00 • Outside $1.25

O Επίσκοπος
Σεβαστιανός
ηγείται του
τριπροσώπου
για το Σικάγο

Φεστιβάλ
της κοινότητας
Κοίμησης
του Χόλμντελ
Νέας Ιερσέης

Σελίδα 6

Σελίδες 10 - 11

Κάποιοι λυπούνται, κάποιοι
χαίρονται για το ναυάγιο
Η επόμενη μέρα
μετά την
κατάρρευση των
συνομιλιών για
την Κύπρο –
H Τουρκία
απέδειξε ότι δεν
θέλει αποχώρηση
των κατοχικών
στρατευμάτων και
κατάργηση των
εγγυήσεων
Ηνωμένα Έθνη.- (GreekNewsOnline)
Ένα συνεχές «σκωτσέζικο ντους» που διήρκεσε 9 μέρος πήρε
τέλος τα ξημερώματα της Παρασκευής στο ελβετικό Κραν Μοντανά, όταν ο ΓΓ του ΟΗΕ ανήγγειλε τον τερματισμό της Διάσκεψης για την Κύπρο, στην οποία έλαβαν μέρος οι ηγέτες της
Ελληνοκυπριακής και Τουρκοκυπριακής κοινότητας, οι υπουργοί Εξωτερικών των εγγυητριών δυνάμεων Ελλάδας, Τουρκίας
και Βρετανίας και Βρετανίας και η Ε.Ε. ως παρατηρητής. Βασικός

λόγος η άρνηση της Αγκυρας να αποσύρει τα κατοχικά στρατεύματα και να καταργηθούν τα επεμβατικά δικαιώματα των εγγυήσεων, όμως υπήρχαν κι άλλες απαιτήσεις που αποδεικνύουν
την τουρκική πρόθεση να θέσει υπό απόλυτο έλεγχο ην νέα ομοσπονδιακή Κύπρου.
Η καταγραφή των πλέον κομβικών στιγμών ενός 9ημέρου για
γερά νεύρα, όπου για πρώτη φορά η Κύπρος και η Τουρκία βρέθηκαν απέναντι η μία στην άλλη, καταδεικνύει γιατί έπεσε η αυ-

λαία 43 χρόνων άκαρπων συνομιλιών.
Η επόμενη μέρα είναι αβέβαιη, καθώς τα Ηνωμένα Έθνη χρειάζονται κάποιο χρόνο για να αξιολογήσουν την κατάσταση και
να διαβουλευθούν με όλους τους εμπλεκόμενους και κυρίως τους
Αμερικανούς, Βρετανούς και Ε.Ε.. Την ίδια στιγμή, η Κύπρος προχωρά ακάθεκτη με την ερευνητική γεώτρηση της TOTAL και
ετοιμάζεται για τις προεδρικές εκλογές του Φεβρουαρίου.
(Ρεπορτάζ και σχόλια στις σελίδες 4 & 5 και 29-33)

Πάμε Ελλάδα!
Φέτος το Καλοκαίρι
… και 365 μέρες το χρόνο
Γιατί αγαπούμε την Ελλάδα
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Η Εθνική Φιλόπτωχος ενέκρινε
$115.000 για ιδρύματα
στην Ελλάδα και την Κύπρο
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Νέα Υόρκη.Κατά την ημέρα της Εθνικής Ανεξαρτησίας,
καθώς γιορτάζουμε τά ιδανικά και τις αρχές της
πατρίδας μας, μιας χώρας μεταναστών, παραμένουμε υποστηρικτές του τόπου καταγωγής μας,
τιμώντας τις ρίζες μας. Ως εκ τούτου, η Ελληνορθόδοξος Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών
βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει
ότι την 3η Ιουλίου 2017, το Εκτελεστικό Συμβούλιο αυτής ενέκρινε οικονομική βοήθεια
ύψους $115,000 για αρωγή των συνανθρώπων
μας στην Ελλάδα και στην Κύπρο ως εξής :
1. $10,000 προς το Λύρειο Ίδρυμα για παιδιά
(Άγιοι Ανάργυροι). Πρόκειται για εκκλησιαστικό οργανισμό υπό την επίβλεψη της γυναικείας
Μονής της Αγίας Τριάδος, στο Μάτι, Αττικής (
Δομή παρεμφερής με αυτή της Ακαδημίας του
Αγίου Βασιλείου)
2. $10,000 στο Δημήτρειο Κέντρο, στο Μοσχάτο, Αττικής. Πρόκειται για απογευματινό
πρόγραμμα απασχόλησης μετά τα μαθήματα
του σχολείου, το οποίο προσφέρεται σε παιδιά,
που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
3. $20,000 στον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό ΑΠΟΣΤΟΛΗ, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών, η οποία παρέχει φαγητό και στήριξη
σε οικογένειες, που έχουν ανάγκη.
4. $10,000 στην Οικουμενική Ομοσπονδία
Κωνσταντινουπολιτών για ανθρωπιστική βοήθεια σε απόρους αποδήμους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης.
5. $10,000 στην κάθε μια από τις τρεις μερικώς ή εξ ολοκλήρου προσφυγικές Μητροπόλεις
της Κύπρου για ανθρωπιστική βοήθεια σε άτομα και οικογένειες για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών τους σε στέγη, ιατρικές δαπάνες,
πληρωμές λογαριασμών κτλ. Το συνολικό ύψος
της σχετικής βοήθειας ανέρχεται στο ποσό των
$30,000.
6. $20,000 στην Ιερά Μητρόπολη Μυτιλήνης
για την παροχή βοήθειας προς τα χωριά, τα
οποία καταστράφηκαν από τον πρόσφατο σεισμό στην Λέσβο (Μυτιλήνη).

7. $15,000 στην Ένωση για άτομα με Αυτισμό
στη Λεμεσσό της Κύπρου.
Με την έναρξη της οικονομικής κρίσης, οι
συνθήκες δεν έχουν βελτιωθεί με αποτέλεσμα
να υπάρχουν ελλείψεις τροφίμων, στέγης και
ιατρικής περίθαλψης.
Οι συνθήκες αυτές έχουν επηρεάσει τις ανάγκες καθώς καί την πνευματική και ψυχολογική
κατάσταση των αδελφών μας στην Ελλάδα και
την Κύπρο. Με την πρόσφατη αυτή ενίσχυση η
συνολική βοήθεια της Εθνικής Φιλοπτώχου
στην Ελλάδα και την Κύπρο ανέρχεται σε $
789,120 από το 2012 και εξής.
Η Εθνική Φιλόπτωχος Αδελφότητα, στις
προσπάθειές της να αλλάξει θετικά στον κόσμο, προσφέρει απεριόριστη συμπάθεια για τον
ασθενή, τον πεινασμένο, τον ταλαιπωρημένο
και τον απελπισμένο. Θερμές ευχαριστίες στα
400 και πλέον παραρτήματα της Φιλοπτώχου
στην Αμερική και στις Κοινότητες τους, που δίχως την υποστήριξή τους τό έργο της Φιλοπτώχου δεν θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί. Με συνεργασία, αγάπη καί την ευλογία του
Θεού θα συνεχίσουμε το έργο μας για να μειώσουμε τον πόνο, την απώλεια και την δυστυχία
των ευάλωτων της κοινωνίας μας.
Για να στηρίξετε την Εθνική Φιλόπτωχο
Αδελφότητα Κυριών στο έργο τους να ενισχύσουν την Ελλάδα και την Κύπρο παρακαλώ
συνδεθείτε στο http://bit.ly/1MpMsF3.
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