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Με μεγάλη επιτυχία και έντονη την παρουσία της νεολαίας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 3 
Φεβρουαρίου 2007, στο Sand Castle η 95η ετήσια χοροεσπερίδα του Παγχιακού Συλλόγου 
«Κοραής», στη διάρκεια της οποίας ο ιστορικός σύλλογος της Νέας Υόρκης τίμησε δύο 
παλαίμαχα στελέχη του, τους πρώην προέδρους Στέλιο Γεραζούνη και Δημήτρη Ψαλτάκη.
    Λίγο πριν το τέλος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος διαγωνισμός για 
την ανάδειξη της «Μις Χίος 2007». Το στέμμα διεκδίκησαν έξι κοπέλες με τελική νικήτρια 
την 20χρονη Σουλτάνα Βαβύλη, φοιτήτρια Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο StonyBrook, η 
οποία δεν έκρυβε τη χαρά της για την απόφαση των κριτών, αλλά και την υπερηφάνεια της 
για την ελληνική της καταγωγή. Πρώτη αναπληρωματική αναδείχθηκε η Χριστίνα Κοσμίδη, 
φοιτήτρια του Queens College, ενώ δεύτερη αναπληρωματική η Ερμιόνη Ξυδά. 
    Τους τιμώμενους παρουσίασε ο νομικός σύμβουλος του Παγχιακού Συλλόγου, Χρήστος 
Στρατάκης τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για «δύο από τα σημαντικότερα μέλη 
του “Κοραή”». Αποδεχόμενος την τιμητική διάκριση ο Στέλιος Γεραζούνης εξέφρασε την 
ικανοποίησή του για το έργο που έχει συντελεστεί, αναδεικνύοντας τον «Κοραή» ως ένα από 
τα πιο προοδευτικά και αξιόλογα σωματεία της ομογένειας της Νέας Υόρκης και κάλεσε τα 
μέλη να παραμείνουν ενωμένα και αγαπημένα ώστε ο σύλλογος τους να εξακολουθήσει να 
αποτελεί πρότυπο για όλους του Έλληνες της Νέας Υόρκης. 
    Εκ μέρους του έτερου τιμώμενου, Δημήτρη Ψαλτάκη, ο οποίος δεν κατέστη δυνατό να 
παραστεί στην εκδήλωση, την τιμητική διάκριση παρέλαβε η ανιψιά του Ευαγγελία Αντώκα – 
Μοντεσάτου, επισημαίνοντας την αφοσίωση του πρώην προέδρου του «Κοραή» στα 
ελληνικά ιδανικά και την ελληνική γλώσσα. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο 
Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη Πρέσβης Αδαμάντιος Βασιλάκης, 
ενώ παρέστη μεταξύ άλλων και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Χιακών Σωματείων ΗΠΑ- 
Καναδά, Δημήτριος Κοντολιός. Στο καλωσόρισμά της η υπεύθυνη της εκδήλωσης Μαίρη 
Κωζή σημείωσε ότι «η μεγάλη επιτυχία του χορού είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς, 
της αγάπης και της αφοσίωσης των μελών προς το σύλλογό τους».        
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Ο Παγχιακός Σύλλογος «Κοραής» κοντά στα σχολεία Γιόρτασαν ενωμένοι
 τα Ελευθέρια της Χίου

Mε αρχιερατική λειτουργία 
μνημόσυνο υπέρ των πεσόντων για 
την απελευθέρωση της Χίου και  
δοξολογία στον ναό του Αγίου 
Γεωργίου και της Αγίας Αικατερίνης 
στην Αστόρια άρχισαν οι  
εορταστικές εκδηλώσεις που  
πραγματοποιήθηκαν με την 
συνεργασία του παλαίμαχου 
Παγχιακού Κοραή Νέας Υόρκης και  
της Χιακής Ομοσπονδίας N.Y.
     Στην θεία λειτουργία 
χοροστάτησε ο παραδοσιακός!!! μας 
Επίσκοπος Μελόης Φιλόθεος  
γνωστός για τα πατριωτικά του  
κηρύγματα και πολύ καλός φίλος της 
Χίου. Η ακολουθία ήταν 
κατανυκτική και η εκκλησία ήταν 
ασφυκτικά γεμάτη. Η χορωδία της  
κοινότητας ήταν καταπληκτική και η  
συμμετοχή του συμπατριώτη 
άρχοντα πρωτοψάλτη κ. Νίκου 
Στέλιαρου έδιδε στους πιστούς την  
αίσθηση ότι βρισκόντουσαν στους  
βυζαντινούς τόπους και χρόνους. 
     Μετά την εκκλησία έγινε 
παρουσίαση πολιτιστικού  
προγράμματος στο Χιώτικο Σπίτι με  
παραδοσιακούς χορούς από τα 
χορευτικά του Παγχιακού Κοραή και  
της Χιακής Ομοσπονδίας και  
απαγγέλθηκαν ποιήματα από 
Αμερικανοχιωτόπουλα.    
     Χαιρετισμούς απηύθυναν εκ 
μέρους του Παγχιακού Κοραή ο 
πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος 
Παρθένης και ο αντιπρόεδρος της 
Χιακής Ομοσπονδίας κ. Μικές 
Φρεζούλης. Τον πανηγυρικό της 
ημέρας εκφώνησε ο πρώην 
πρόεδρος της Χιακής Ομοσπονδίας 
κ. Αλέξανδρος Ντούλης.      
    Η βυζαντινή χορωδία ιεροψαλτών 
υπό την καθοδήγηση του μαέστρου 
άρχοντα πρωτοψάλτη κ. Νίκου 
Στέλιαρου απέσπασε 
δικαιολογημένα τα χειροκροτήματα 
και τα εύσημα όλων των 
παρευρισκόμενων.
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Στην αναμνηστική φωτογραφία διακρίνονται, μεταξύ άλλων, η Μις Χίος 2007, Σουλτάνα Βαβύλη, οι  
κ.κ. Κ. Παρθένης, Δρ. Φ. Μπενέτος, Κώστας Κόζης, Στ. Τάτσης, Γ. Βασιλάκης, Χ. Στρατάκης,, Στ.  
Γεραζούνης, Στ. Καρατζάς, Ε. Κλειδά, Β. Λιβανός, Ν. Μενής, Δρ. Θ. Καλαμωτουσάκης, Δ. Κοντολιός,  
Α. Βασιλάκη, η Μαρία Στακιά (Μις Χίος 2005)  και στο κέντρο ο μόνιμος αντιπρόσωπος της 
Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβυς Αδαμάντιος Βασιλάκης. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίασης  Διοικητικού  Συμβουλίου

Τετάρτη  21  Φεβρουαρίου  2007

Μετά το καλησπέρισμα και τον συνήθη χαιρετισμό του Προέδρου κ. Κων/νου Παρθένη, 
διαβάστηκαν τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία και επεκυρώθησαν με μια 
διόρθωση όσον αφορά το προταθέν ενοίκιο του εμπορικού χώρου του κτιρίου στο Woodside αντί 
$2,250.00 σε $3,250.00 με πρόταση του κ. Σταύρου Καρατζά και Ευαγγελίας Κλειδά.
    Μετά τα πρακτικά έγινε ανάγνωση αλληλογραφίας. Διαβάστηκε γράμμα μας το οποίον εστάλη 
εις την οικογένεια του αείμνηστου Λευτέρη Πίττα εκφράζοντας τα συλλυπητήρια όλων των μελών 
με εσώκλειστη επιταγή $100.00 εις μνήμην του. Με την ευκαιρία έγινε υπόδειξη από τον Πρόεδρο 
όπως η μεταθανάτιος δωρεά αντί των $50.00 δολαρίων να μετατραπή σε $100.00 δολάρια πράγμα 
το οποίον ενεκρίθη ομόφωνα. Διαβάστηκε επίσης ευχαριστήριο γράμμα εκ μέρους της οικογένειας 
Λάμπρου από την Παγίδα για την δωρεά μας.
    Μετά την αλληλογραφία ο Πρόεδρος εσχολίασε με τα πλέον κολακευτικά λόγια την μεγάλη 
επιτυχία του 95ου ετήσιου χορού και ευχαρίστησε από καρδιάς όλους όσους συνεργάστηκαν για το 
μεγάλο κατόρθωμα. Ιδιαίτερα ευχαρίστησε την Ευαγγελία Κλειδά και το ζεύγος Φώτη και 
Κυριακή Μπενέτου και συνεχάρη τους δύο τιμώμενους το όνομα των οποίων επίσης συνέβαλε 
στην μεγάλη συμμετοχή κόσμου. 
    Στη συνέχεια τον λόγον εζήτησε ο κ. Στέλιος Γεραζούνης ο οποίος με λόγια που έβγαιναν από 
την καρδιά του ευχαρίστησε όλα τα μέλη του Δ. Συμβουλίου για την τιμή και την αναγνώριση της 
προσφοράς του χρησιμοποιώντας τα λόγια: Σας είμαι ευγνώμων και η πράξη σας μου δίδει 
περισσότερο κουράγιο και απέραντη υποχρέωση να συνεχίζω να προσφέρω και να υπηρετώ την 
σπουδαία οργάνωσή μας. 
    Στη συνέχεια με τη σειρά του ευχαρίστησε και ο κ. Δημήτρης Ψαλτάκης ο οποίος όπως εξήγησε 
δεν μπόρεσε να παρευρεθεί λόγω πένθους. Με πικρίαν δε εσχολίασε ορισμένα τυπογραφικά λάθη 
στις καταχωρήσεις του λευκώματος. Ο Πρόεδρος, ο Γραμματεύς και άλλοι ξεκαθάρισαν ότι αυτά 
δυστυχώς συμβαίνουν σε όλα τα τυπογραφεία και θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπ’ όψιν το 
περιορισμένο του χρόνου μέσα στο οποίον έγινε ολόκληρο βιβλίο με μεγάλη οικονομική επιτυχία.
    Ακολούθως ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον καπτ. Στέλιο Τάτση για την οικονομική αναφορά. 
Από τον πρόχειρο απολογισμό που έχετε στα χέρια σας η οικονομική επιτυχία οφείλεται στην 
μεγάλη συμμετοχή του κόσμου στο τιμητικό δείπνο αλλά και στο λεύκωμα. Το κόστος του 
λευκώματος σε αντίθεση με άλλες χρονιές είναι κατά 50% φθηνότερο. Εάν υποθέσουμε ότι το 
εισιτήριο θα ήταν στα $ 85.00 αντί στα $75.00 τότε το κέρδος θα ξεπε-ρνούσε τις $20,000.00 
αλλά και το ποσόν των $15,000.00 σχεδόν δεν είναι ευκαταφρόνητο. Εκείνο που πρέπει να 
καταλάβουμε όλοι είναι ότι στις μέρες μας όλες οι οργανώσεις αγκομαχούν να συγκεντρώσουν 
κόσμο ενώ εμείς δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα γι’ αυτό και πρέπει να είμεθα όλοι υπερήφανοι 
διότι η αίγλη της επιτυχίας, μας συμπεριλαμβάνει όλους. Η συζήτηση γύρω από τον χορό 
συνεχίσθηκε για πολλή ώρα. Ειπώθηκαν καλά λόγια ακούστηκαν και εποικοδομητικά παράπονα 
τα οποία συντελούν σε ακόμη καλλίτερη μελλοντική οργάνωση και ν’ αποφεύγονται όσο είναι 
δυνατόν τα λάθη.  Κλείνοντας την συζήτηση του χορού ο καπτ. Στ. Τάτσης μετέφερε σε όλους 
λόγια που άκουσε από τα χείλη του συμπατριώτη Πρέσβυ στα Ηνωμένα Έθνη κ. Αδαμάντιου 
Βασιλάκη. «Έκανα καλά που ήλθα απόψε στο χορό σας. Αυτό που είδα δεν το έχω ξαναδεί σε 
άλλους χορούς. Κόσμος πολύς και εκλεκτός, πολλά παιδιά, πολλή νεολαία, πολυτελέστατο κέντρο 
με άφθονα και εκλεκτά φαγητά και χαίρομαι ιδιαίτερα που πληροφορήθηκα ότι οι ιδιοκτήτες του 
κέντρου είναι Έλληνες». Θα αναφέρω και το άλλο που μου είπε: «Όταν μιλάω στην Ελλάδα και τη 
Χίο για τους Χιώτες της Αμερικής όλοι αναφέρονται μόνο στον Παγχιακό Κοραή Ν.Υ. μόνο 
αυτόν γνωρίζουν».  
    Μετά τον χορό συζητήθηκε το θέμα του κτιρίου στο Woodside και ο κ. Μενής ανέφερε ότι 
μάλλον δεν θα δεχθεί το νέο ενοίκιο και προσπαθεί να πουλήσει την επιχείρησή του.
Συζήτηση έγινε για την Παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην 5η λεωφόρο. Ο Πρόεδρος συνέστησε 
στα μέλη της επιτροπής που αποτελείται από τους Στέλιο Γεραζούνη, Γιάννη Κλειδά, Κώστα 
Κωζή και Νίκο Μενή να έλθουν σε επαφή με την Χιακή Ομοσπονδία για να επιβεβαιώσουν την 
από κοινού συμμετοχή και να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της Ομοσπονδίας Μείζονος Νέας 
Υόρκης. 
    Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ύπατος Πρόεδρος των ΗΧΣΑ κ. Δημήτριος Κοντολιός, ο 
οποίος συνεχάρη την οργάνωσή μας για την μεγάλη επιτυχία του χορού και είπε πως οπωσδήποτε 
η παρέλαση θα γίνει από κοινού υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Χιακών Σωματείων Αμερικής και 
Καναδά. Η συνεδρίαση έκλεισε με συζήτηση για Πασχαλινό γλέντι. Μετά από πολλές προτάσεις 
τελικά όλοι συμφώνησαν να γίνει σε κάποιο κέντρο με μουσική και ο καθένας να παραγγείλει a la 
cart και να πληρώσει το λογαριασμό του.
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Πολλοί δημοσιογράφοι και πολλοί 
ομογενείς μου έχουν θέσει πολλές φορές το 
ερώτημα: «Πώς τα καταφέρνετε και έχετε 
πάντα μεγάλη επιτυχία στον ετήσιο χορό 
σας;». Η απάντηση μου είναι πάντα η ίδια. Το 
έργο μας, η προσφορά μας δουλεύουν από 
μόνα τους. Δεν αγκομαχούμε να 
συγκεντρώσουμε κόσμο δεν παρακαλούμε 
κανένα, ο κόσμος βλέπει, ξέρει, γνωρίζει και 
αναγνωρίζει την εκατόχρονη σχεδόν 
διαδρομή μας, την ιστορία μας και την 
προσφορά μας η οποία για μένα είναι η Θεά 
κάθε καλού και ωραίου. Χρειάζομαι πολύ 
χρόνο και πολλές σελίδες για να καλύψω 
έστω και περιληπτικά το μεγάλο έργο, γι’ 
αυτό θα περιοριστώ στον τομέα της Παιδείας 
στην οποίαν έδειξε μεγαλύτερη ευαισθησία. 
    Μετά την Γερμανική Κατοχή της Πατρίδας 
25 Χιώτες απόφοιτοι του Γυμνασίου αρρένων 
Χίου με πρόσκληση του Παγχιακού «Κοραή» 
ΝΥ έφθασαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και 
συνέχισαν τις σπουδές τους σε Αμερικάνικα 
Πανεπιστήμια και διέπρεψαν όλοι τους στον 
χώρο της επιστήμης. Ανάμεσά τους ο 
αείμνηστος παπά Καββάδας ο οποίος 
απεβίωσε πρόσφατα, ο Δρ. Θεόδωρος 
Καλαμωτουσάκης, ο Στέλιος Γεραζούνης οι 
οποίοι ετιμήθησαν πρόσφατα, διότι 
παραμένουν και συνεχίζουν να υπηρετούν την 
οργάνωση που τους στάθηκε αρωγός. Οι 
υποτροφίες σε νέους και νέες είναι αμέτρητες. 
Για πολλά χρόνια δίδονται από δύο ετήσιες 
υποτροφίες στα Πανεπιστήμια του Queens 
College και του Saint John’s σε παιδιά που 
παρακολουθούν τα Ελληνικά προγράμματα.
    Πριν δεκαπέντε χρόνια περίπου ξεκινήσαμε 
ένα πρόγραμμα ενίσχυσης των Ελληνικών 
μας σχολείων. Κάθε χρόνο προσφέρουμε ένα 
σοβαρό χρηματικό ποσό σε Ελληνικά σχολεία 
της Νέας Υόρκης. Τα καλύψαμε σχεδόν όλα. 
Στην γειτονιά μας βρίσκεται η Κοινότητα του 
Αγίου Νικολάου με ένα από τα καλλίτερα 
Ελληνικά Σχολεία. Οι υπεύθυνοι της 
κοινότητας απεφάσισαν να επεκτείνουν τις 
σχολικές εγκαταστάσεις ζητώντας την 
συμπαράσταση από όλους. 
    Ο Παγχιακός «Κοραής» ΝΥ τον περασμένο 
χρόνο πήρε την απόφαση να βοηθήσει την 
σπουδαία αυτή προσπάθεια με το ποσό των 
$30,000.00 (τριάντα χιλιάδων δολαρίων). Το 
ποσό θα προσφέρετο σε δύο δόσεις από 
$15,000.00 εκάστη. Την Άνοιξη του 2006 
εδόθη η πρώτη επιταγή και η δεύτερη επιταγή 
επιδόθη την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2007 από 
τον Πρόεδρο κ. Κων/νο Παρθένη στον 
προϊστάμενο της Κοινότητας 
Αιδεσιμολογιώτατον π. Παύλο Παλαιστίδη 
μετά την ακολουθία των χαιρετισμών. 

συνέχεια από την 1η σελίδα 

Η εκδήλωση τελείωσε με 
πλουσιοπάροχες λιχουδιές σε 
στιλ μπουφέ που πρόσφεραν 
δωρεάν σε όλους, οι 
διοργανωτές, Παγχιακός 
Κοραής και Χιακή Ομοσπονδία. 
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε 
όλους όσους έλαβαν μέρος στην 
οργάνωση ιδιαίτερα στον Νίκο 
Παπαγιαννάκη και τον Ηλία 
Κατσάρη. 
Ήταν μια ωραία γιορτή με 
άψογη παρουσίαση τρανή 
απόδειξη των δυνατοτήτων που 
υπάρχουν όταν πρυτανεύει η 
αγάπη και η ομόνοια ανάμεσα 
μας. Ευχή και επιθυμία όλων 
μας είναι να συνεχισθεί η 
καθαρή συνεργασία που άρχισε 
και η Χιακή παροικία ενωμένη 
πλέον να καταστεί ουσιαστική 
δύναμη που θα μπορεί να παίζει 
ρόλο σε θέματα που 
ενδιαφέρουν την ίδια, τους 
ομογενείς και προπάντων στα 
εθνικά θέματα της Μητέρας 
Ελλάδας.       

Καπτ.  Στέλιος Τάτσης

Γιόρτασαν ενωμένοι 
τα Ελευθέρια  

της Χίου

Ολοκληρώθηκε η υπόσχεση του Παγχιακού Κοραή ΝΥ προς την Κοινότητα του Αγίου Νικολάου Flushing

Από αριστερά διακρίνονται οι: Στέλιος Γεραζούνης, Γιάννης Κλειδάς, Νίκος Μενής, Στέλιος Τάτσης, Δημήτριος 
Ψαλτάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Κων/νος Παρθένης, ο ιερατικώς προϊστάμενος του Αγίου Νικολάου π. Παύλος 
Παλαιστίδης, ο πρόεδρος της Κοινότητας Λάρης Χοτζόγλου, η Ευαγγελία Κλειδά και ο Γιώργος Βασιλάκης. 

Ο πατήρ Παύλος ευχαρίστησε τον Παγχιακό Κοραή 
Ν.Υ. εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και 
όλων των μελών της κοινότητας και μας ξενάγησε 
στις καινούριες σχολικές εγκαταστάσεις. Ακολούθως 
σταμάτησε σε μία σχολική αίθουσα διδασκαλίας και 
μας είπε: «Αυτή η αίθουσα θα πάρει το όνομα του 
μεγάλου Δασκάλου του γένους και θα ονομαστεί 
Αίθουσα Διδασκαλίας ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ 
τιμής ένεκεν προς την οργάνωσή σας για την 
προσφορά σας». Έτσι η υπόσχεση του Παγχιακού 
ολοκληρώθηκε αφήνοντας μία γλυκειά γεύση σε 
όλους όσους τον υπηρετούν. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
στο ίδιο σχολείο έχει γίνει παλαιότερα και άλλη μία 
δωρεά των δέκα χιλιάδων δολαρίων. Αποχωρήσαμε 
όλοι συγκινημένοι και με ευχές προς τους 
υπεύθυνους της κοινότητας και της ελληνικής 
παιδείας να φανούν άξιοι της ιεράς αποστολής για να 
μπορέσουν τα  παιδιά της ομογένειας να διδαχθούν 
την ορθόδοξη θρησκεία μας, την Ελληνική μας 
γλώσσα, την κληρονομιά και την Ελληνική μας 
Ιστορία η οποία αυτές τις ημέρες βιάζεται από τους 
ίδιους τους Έλληνες που πληρώθηκαν από τους 
αφέντες της παγκοσμιοποίησης για να μεγαλώσουν 
μεταλλαγμένα παιδιά χωρίς θρησκεία, χωρίς ιστορία.
    Αν υπάρξουν σε κάθε Ελληνική πόλη τριακόσιοι 
σαν τον Λεωνίδα της Σπάρτης μόνο αυτοί θα 
μπορέσουν να κρατήσουν τις Θερμοπύλες… Αν δεν 
υπάρξουν τότε μόνο ο …Θεός μας θα μας σώσει. Το 
καινούργιο κινηματογραφικό έργο οι (300) 
τριακόσιοι του Λεωνίδα σπάζει ρεκόρ εισιτηρίων. 
Έτσι είναι δυστυχώς οι ξένοι αξιοποιούν την ιστορία 
μας και γίνονται πλούσιοι ενώ 
εμείς την αποποιούμεθα και γινόμαστε φτωχότεροι.   
                                     

Καπτ. Στέλιος Τάτσης
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Ο πρόεδρος του Παγχιακού Συλλόγου 
«Κοραής» Νέας Υόρκης Κωνσταντίνος 
Παρθένης και ο γενικός γραμματέας, κάπτ. 
Στέλιος Τάτσης πλαισιωμένοι από άλλα 
στελέχη και μέλη του ιστορικού συλλόγου, 
το βράδυ της Παρασκευής, αμέσως μετά 
την Ακολουθία των Χαιρετισμών που 
τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Νικολάου στο Φλάσινγκ, ενεχείρισαν στον 
ιερατικώς προϊστάμενο της κοινότητας, π. 
Παύλο Παλαιστίδη και στον πρόεδρο της 
κοινότητας, Λάρι Χοτζόγλου, μια επιταγή 
αξίας $15.000, υλοποιώντας έτσι την προ 
ενός έτους απόφαση της Ολομέλειας του 
ιστορικού συλλόγου. 
    Ο εν λόγω σύλλογος, όπως είχε γράψει 
ο «Ε.Κ.», είχε αποφασίσει να γίνει 
ανάδοχος μιας αίθουσας διδασκαλίας στο 
υπό ανέγερση εκπαιδευτικό και 
πολιτιστικό συγκρότημα της 
Ελληνορθοδόξου Κοινότητας του Αγίου 
Νικολάου στο Φλάσινγκ, προσφέροντας 
το ποσό των τριάντα χιλιάδων δολαρίων. 
Στις αρχές του 2006 προσέφεραν τις 
$15.000 και προχτές το υπόλοιπο του 
ποσού. Αποδεχόμενος την δωρεά, ο π. 
Παύλος επεσήμανε ότι «η προ ενός έτους 
απόφαση της Ολομέλειας του Παγχιακού 
Συλλόγου για τη δωρεά τους έδωσε 
θάρρος και κουράγιο να προχωρήσουν με 
γρηγορότερους ρυθμούς στην ανέγερση 
του νέου εκπαιδευτικού και πολιτιστικού 
συγκροτήματος».
    «Μία από τις αίθουσες του νέου κτιρίου 
φέρει το όνομα του Αδαμάντιου Κοραή 
και αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει την 
αποφασιστικότητα της κοινότητας μας να 
αναβαθμίσει το ημερήσιο και 
απογευματινό σχολείο, τα οποία 
αποτελούν φυτώρια ελληνοχριστιανικής 
παιδείας», επεσήμανε ο π. Παύλος και στη 
συνέχεια ανέγνωσε την επιστολή του Δ.Σ. 
του Παγχιακού Συλλόγου, η οποία 
προκάλεσε συγκίνηση στο πολυπληθές 
εκκλησίασμα.
    Στην επιστολή αναφέρεται ότι η 
ολοκλήρωση της δωρεάς δεν είναι τίποτε 
άλλο από την εκπλήρωση της υπόσχεσης 
προς την κοινότητα του Αγίου Νικολάου 
και προς τα παιδιά της Ομογένειας. 
    «Διαλέξαμε την ημέρα των χαιρετισμών 
για να ψάλλουμε όλοι μαζί ‘τη υπερμάχω 
στρατηγώ τα νικητήρια’ και να 
ευχαριστήσουμε την Υπέρμαχο Παναγία 
που μας αξίωσε όλους να 
πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας. 
Στους υπεύθυνους της κοινότητας, την 
διευθύντρια του Ελληνικού Σχολείου 
Αθηνά Τσόκου-Κρομμύδα και όλο το 
διδακτικό προσωπικό ευχόμαστε από τα 
βάθη της καρδιάς, όπως η κοινότητα του 
Αγίου Νικολάου με τα ελληνικά σχολεία 
γίνει ένας παντοτινός φάρος, ο οποίος θα

Δωρεά Παγχιακού Συλλόγου Ν.Υ. στην κοινότητα του Αγίου Νικολάου Φλάσινγκ

Στο στιγμιότυπο διακρίνονται από αριστερά: ο ο πρόεδρος της Κοινότητας Λάρης Χοτζόγλου, ο κ. και  η κα 
Ψαλτάκη, ο καπτ. Στέλιος Τάτσης, ο ιερατικώς προϊστάμενος του Αγίου Νικολάου π. Παύλος Παλαιστίδης, ο 
πρόεδρος του Συλλόγου Κων/νος Παρθένης,  ο Στέλιος Γεραζούνης, ο Γιάννης Κλειδάς, η κα Αθηνά Κρομμύδα, 
η κα Ευαγγελία Κλειδά,  ο κ. Νίκος Μενής και ο Γιώργος Βασιλάκης. 

εκπέμπει φως, πνεύμα και ήθος στα παιδιά της 
Ομογένειας για να καταστεί δυνατή η
διαιώνιση του Ελληνισμού στην Αμερική προς 
όφελος των γενεών που θα ακολουθήσουν, 
αλλά και των δύο πατρίδων της Αμερικής και 
της Ελλάδας».
Η επιστολή αναφέρεται και στη διαδρομή της 
προσφοράς, παρομοιάζοντάς την με «τη 
διαδρομή προς τον Γολγοθά και την 
Ανάσταση». «Όταν την ακολουθείς, δοκιμάζεις 
πίκρες, όταν όμως την ξεπερνάς, έρχεται η 
γλυκιά γεύση, έρχεται η Ανάσταση που την 
νοιώθεις στην ψυχή σου», καταλήγει η εν λόγω 
επιστολή. 
    «Σ’ αυτές τις προσφορές δεν μετρά μόνο το 
χρηματικό ποσό, αλλά η αγάπη για την 
Ομογένεια, για το μέλλον μας, τα παιδιά και 
την Εκκλησία μας για να μπορέσουμε να 
στηρίξουμε τη διακονία της Εκκλησίας, την 
εκπαίδευση. Και με τις γενναιόδωρές σας 
πράξεις ενθαρρύνετε εμάς τους ιερείς, τα 
στελέχη της κοινότητας, τους δασκάλους, τους 
μαθητές και τους γονείς για να προχωρήσουμε 
μπροστά στην υλοποίηση των στόχων», 
επεσήμανε ο π. Παύλος Παλαιστίδης, ο οποίος 
δεν παρέλειψε να υμνήσει την προσφορά του 
προέδρου του Συλλόγου Κωνσταντίνου 
Παρθένη, ο οποίος, όπως επεσήμανε, του 
δίδαξε την ελληνική γλώσσα. 
«Είναι τιμή για μας να έχουμε το όνομα του 
Δασκάλου του Γένους σε μία από τις αίθουσες 
του σχολείου μας», κατέληξε ο π. Παύλος. 
    Ο πρόεδρος του Παγχιακού Συλλόγου 
Κωνσταντίνος Παρθένης με δηλώσεις προς τον 
«Ε.Κ.» εξέφρασε την ικανοποίησή του που 
τους αξίωσε ο Θεός να υλοποιήσουν αυτή τη 
δωρεά και , μεταξύ άλλων, διευκρίνισε ότι δεν 
είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι 
αποφάσισαν να επιδώσουν την επιταγή την 
Ημέρα των Χαιρετισμών. 

    «Η προσφορά μας δεν σταματάει εδώ. 
Θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση και τις 
προσεχείς εβδομάδες η γενική συνέλευση θα 
επιλέξει και θα ανακοινώσει το σχολείο στο 
οποίο θα γίνει η επόμενη δωρεά», επεσήμανε ο 
κ. Παρθένης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι 
«μεταξύ των υποψηφίων θα είναι το Ημερήσιο 
Σχολείο του Αγίου Δημητρίου Αστόριας».
    Ο γενικός γραμματέας του Συλλόγου, κ. 
Στέλιος Τάτσης, πρόσθεσε: «Η υπόσχεση του 
Παγχιακού ολοκληρώθηκε, αφήνοντας μια 
γλυκιά γεύση σε όλους όσους τον υπηρετούν. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ίδιο σχολείο έχουν 
γίνει στο παρελθόν άλλες δύο δωρεές των δέκα 
χιλιάδων δολαρίων εκάστη».
    «Αποχωρήσαμε όλοι συγκινημένοι και με 
ευχές προς τους υπεύθυνους της ελληνικής 
κοινότητας και της ελληνικής Παιδείας να 
φανούν αντάξιοι της ιεράς αποστολής για να 
μπορέσουν τα παιδιά της Ομογένειας να 
διδαχτούν την ορθόδοξη θρησκεία μας,  την 
ελληνική γλώσσα, την κληρονομιά και την 
ελληνική μας ιστορία, η οποία αυτές τις ημέρες 
βιάζεται από τους ίδιους τους Έλληνες που 
πληρώθηκαν από τους αφέντες της 
παγκοσμιοποίησης για να μεγαλώσουν 
μεταλλαγμένα παιδιά χωρίς θρησκεία, χωρίς 
ιστορία», επεσήμανε ο κ. Τάτσης, 
υπενθυμίζοντας ότι ενώ «οι ξένοι αξιοποιούν 
την ιστορία μας για να γίνουν πλουσιότεροι, 
εμείς την αποποιούμεθα και γινόμαστε 
φτωχότεροι».
    Ο κ. Δημήτριος Ψαλτάκης, ο οποίος 
πρόσφατα τιμήθηκε από τον Σύλλογο 
επεσήμανε: «Η πρόσφορά του Κοραή δεν 
ξεκινάει ούτε σταματάει εδώ. Έχουμε 
βοηθήσει και στο παρελθόν πολλά σχολεία και 
το ίδιο θα κάνουμε και στο μέλλον». 

συνέχεια στη σελίδα 16



Υποτροφίες και προγράμματα για νέους Χιώτες  
Το Διοικητικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Χιακών Σωματείων ενέκρινε την ίδρυση Συλλόγου στη Νέα Ιερσέη 

Η τριμηνιαία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου των 
Ηνωμένων Χιακών Σωματείων Αμερικής, η οποία 
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην κοινοτική αίθουσα του Αγίου 
Νικολάου στο Ατλάντικ Σίτι, όπως επεσήμανε στον «Ε.Κ.» ο 
πρόεδρος Δημήτριος Κοντολιός, θα αποτελέσει σταθμό για την 
περαιτέρω πορεία της οργάνωσης διότι ελήφθησαν μια σειρά 
αποφάσεων που σχετίζονται με την ίδρυση του πρώτου Συλλόγου 
Χιωτών στη Νέα Ιερσέη, με την εκπόνηση του καταστατικού του 
Παγχιακού Ιδρύματος και με τη διοργάνωση τμήματος νέων 
ενηλίκων των Ηνωμένων Χιακών Σωματείων.
    Λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ. Ισίδωρος Ζανίκος 
αντιπρόεδρος του Χιακού Συλλόγου Φιλαδέλφειας «Ο Κοραής», 
κάλεσε τους συνέδρους να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη 
του προέδρου του Συλλόγου τους Αντώνη Τσόκα, ο οποίος πέθανε 
ανήμερα Πρωτοχρονιάς και λίγες ώρες μετά το πέρας του χορού 
που είχε διοργανώσει ο Σύλλογος. 
     Στην ίδια συνεδρίαση απονεμήθηκαν οι «Υποτροφίες στη 
Μνήμη του Ανδρέα Μπουμπούλη» στους φοιτητές Ανδρέα Πάτρα 
και Μαρία Δροσινού από την Βαλτιμόρη, ενώ παράλληλα 
απονεμήθηκαν υποτροφίες στις φοιτήτριες Μαρία Ορίσση, 
Γεωργία Καβουργιά και Μαρία Κολίτσου από τη Νέα Υόρκη και 
στην Χριστίνα Γεραζούνη από το Μίσιγκαν. Να σημειώσουμε εδώ 
ότι η επιλογή των φοιτητών έγινε κατά τη διάρκεια του πρόσφατου 
συνεδρίου των Ηνωμένων Χιακών Σωματείων στην Καλιφόρνια. 
    «Τα Ηνωμένα Χιακά Σωματεία στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
για τη νέα γενιά αποφάσισαν να προχωρήσουν δυναμικά στην 
υλοποίηση της αποφάσεως του συνεδρίου για την  ίδρυση 
Τμήματος Νέων και Ενηλίκων, ή για της επόμενης γενιάς και την 
προετοιμασία της να παραλάβει τη σκυτάλη», επεσήμανε ο κ. 
Κοντολιός, υπενθυμίζοντας ότι, ειδικά μετά το πρόσφατο συνέδριο, 

Από την δράση της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Αγία Μαρκέλλα

Η απονομή των υποτροφιών στη Νέα Υόρκη, έγινε λίγο μετά την 
πρόσφατη ωριαία εκπομπή “Η ώρα της Χίου” στον “Hellas FM”. Από 
αριστερά διακρίνονται οι Μαρία Ορίσση, Γεωργία Καβουργιά, Μαρία 
Κολίτσου και η Σουλτάνα Βαβύλη (Μις Χίος 2007)

η νέα γενιά των Χιωτών άρχισε να επικοινωνεί μεταξύ της μέσω του 
Ιντερνετ.  «Τα παιδιά έχουν αρχίσει να επικοινωνούν μεταξύ τους και 
πιστεύουμε ότι αυτό θα συμβάλλει στην αφύπνιση του ενδιαφέροντος 
και στην μαζική συμμετοχή στο 53ο Εθνικό Συνέδριο και στο 5ο 

Παγκόσμιο Συνέδριο των Απόδημων Χιωτών, τα οποία θα συνέλθουν 
υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Χιακών Σωματείων το καλοκαίρι και 
συγκεκριμένα στις αρχές Αυγούστου», πρόσθεσε ο κ. Κοντολιός, 
εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για το Κοινοτικό Συμβούλιο του 
Αγίου Νικολάου, τον πρόεδρο του κ. Αριστοτέλη Μούμα και τη 
Φιλόπτωχο Αδελφότητα για την θερμή υποδοχή και φιλοξενία. 

Δημήτρης Τσάκας
Εθνικός Κήρυξ

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση της Φιλοπτώχου «Αγία Μαρκέλλα» Νέας Υόρκης που πραγματοποιήθηκε την 
Καθαρά Δευτέρα στο Σπίτι του Παγχιακού «Κοραή».
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Έπ' ευκαιρία, η πρόεδρος Μάγδα Γεραζούνη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εύχονται σε όλα 
τα μέλη και τους Χιώτες στην Νέα Υόρκη και στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, τη Χίο,  καλό καλοκαίρι. 

Πολύ επιτυχημένη ήταν η 
εκδήλωση της Φιλοπτώχου 
«Αγία Μαρκέλλα» Νέας 
Υόρκης που πραγματο-
ποιήθηκε την Καθαρά 
Δευτέρα στο Σπίτι του 
Παγχιακού «Κοραή». 
Τα φαγητά αν και νηστίσιμα 
ήσαν νόστιμα και επιθυμητά. 
Τα έσοδα διετέθησαν για την 
χρηματική βοήθεια που 
έστειλε η φιλόπτωχος στη 
Χίο σε άτομα με πενιχρά 
μέσα διαβίωσης έπ' ευκαιρία 
της εορτής του Πάσχα. 
Επίσης η φιλόπτωχος έστειλε 
το ποσό των 500 δολαρίων τα 
οποία θα διατεθούν για την 
ειδική θεραπεία που πρόκειται 
να υποβληθεί ο νεαρός 
Δημήτριος Μπουγδάνος.  
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ΘΥΜΗΣΗ ΜΙΜΗ ΚΑΒΑΔΑ

παιδιά και βαθιά αισθήματα υπευθυνότητας για την αποστολή 
του. 
    Σαράντα σχεδόν χρόνια υπηρέτησε την κοινότητά του. Στην 
περίοδο αυτή ηγήθηκε της οικοδομής μιας νέας εκκλησίας και 
κοινοτικού κέντρου σε προάστιο του Detroit και ανέπτυξε 
τέτοια κοινωνική, φιλανθρωπική και πολιτιστική 
δραστηριότητα που επίσημα αναγνωρίσθηκε από την Βουλή 
των Αντιπροσώπων της Πολιτείας του Michigan, από March 
of Dimes που τον ανακήρυξε «Άνθρωπο της Χρονιάς» πριν 
λίγα χρόνια και από το Ινστιτούτο Νευρασθενικών Ερευνών. 
Σύμφωνα δε με επισημάνσεις διαπρεπών παραγόντων του 
Detroit, «ο πατήρ Καβάδας, υπήρξε ο μοναδικός, πλέον 
σημαίνων ηγέτης της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητα της 
Μητροπολιτικής περιοχής στις γενεές των τελευταίων 
χρόνων».
    Στην οικογενειακή του ζωή η τύχη τον έπληξε χωρίς οίκτο. 
Γυρίζοντας μια Κυριακή πρωί από την εκκλησία βρήκε τον 
μεγάλο του γιο, τον Στέφανο, νεκρό στο σπίτι τους, θύμα 
ανερώτητης αυτοκτονίας. Το δεύτερο αγόρι του, σε ηλικία 24 
ετών, υπέκυψε στο μοιραίο, αποτέλεσμα εξωγενών 
παραγόντων. Η κόρη του, παντρεμένη με παιδιά, κτυπήθηκε 
με την αρρώστια «σκλήρυνση κατά πλάκας» και τώρα 
κυκλοφορεί σε αναπηρική καρέκλα, χωρίς άνδρα, που την 
εγκατέλειψε. 
    Κι όμως ο Μίμης, το μικρό προσκοπάκι και κατόπιν ο 
αγαπητός ιερέας του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου με τον οποίον 
είχε ένα ιδιαίτερο δεσμό, δεν έχασε ποτέ την καλοσύνη του, 
την προσήνεια, την ευχάριστη διάθεση, το χιούμορ που πάντα 
τον διέκρινε. 
    Τα καλοκαίρια όταν βρισκόμαστε τα πρωινά στο ξενοδοχείο 
του Χανδρή στην Χίο μας έκανε «καινούριο συκώτι» με τα 
αστεία και τα ανέκδοτα του. Πρέπει να είχε σιδερένια πίστη 
στον θεό για να μπορούσε να αντέχει με τέτοια καρτερικότητα 
τα αλλεπάλληλα κτυπήματα της ζωής και χωρίς επί πλέον  να 
χάνει τον εαυτό του. Μόνο όταν καμιά φορά βρισκόμαστε 
μόνοι, σε στιγμές οικογενειακής συζητήσεως και 
περισυλλογής, τον έπιανε κάποιο παράπονο και ένας 
στιγμιαίος θρήνος. 
    Τελευταία μου έστελνε μηνύματα με το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο και μέσα στα πολλά αστεία και στα «Ζήτω η 
Χίος», μου έγραφε και για κάποια προβλήματα υγείας. Δεν 
φαινόταν όμως ιδιαίτερα ανήσυχος και γι’ αυτό δεν το πήρα 
πολύ σοβαρά.  Όμως τελείως αναπάντεχα τον είδα στον ύπνο 
μου την νύχτα της 26ης Φεβρουαρίου. Την άλλη ημέρα το 
πρωί πήρα το χαρόσταλο μήνυμα από τον αδελφό του Κώστα, 
που μένει στο Λονδίνο, ότι χάσαμε τον Μίμη. 
    Ο Μίμης δεν φοβόταν τον θάνατο, όπως δεν φοβόταν και 
την σκληρή τύχη που τον χτύπησε τόσο αδυσώπητα όσο 
ζούσε. Ο ίδιος, σε κάποια νεκρολογία που είχε γράψει για τον 
παλιό συμμαθητή μας και καλλιτέχνη, Νίκο Γιαλούρη, 
αναφέρθηκε σε μια στιχομυθία που είχαν μαζί πριν χρόνια 
στην Χίο. 
    «Ξέχασε για λίγο ότι είσαι παπάς Μίμη», του είπε ο 
Γιαλούρης. «Πες μου τον φοβάσαι τον θάνατο;»
    «Ο θάνατος», του απάντησε ο Μίμης, «είναι λύτρωση, χωρίς 
πόνους και αγωνίες. Δεν είναι κάτι που να φοβάσαι».

ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΙΔΙ ΦΙΛΕ ΑΓΑΠΗΤΕ
Ίσως κάποτε ξαναβρεθούμε.

Χρήστος Στρατάκης

Τον θυμάμαι στους Προσκόπους όταν είμαστε μικρά 
παιδιά μετά την Γερμανική κατοχή στην Χίο. Ήταν από τους 
πιο ζωηρούς-αεικίνητος, γεμάτος ζωή και όλο αστεία. Ο 
πατέρας του, Στέφανος Καβάδας, ήταν διευθυντής της 
Εμπορικής Σχολής Χίου και μετά ανέλαβε την διεύθυνση 
της Βιβλιοθήκης Κοραής, όπου πρόσφερε σημαντικό έργο 
στην οργάνωση και στην λειτουργική αναβάθμισή της 
    Τον Μίμη, όπως όλοι τον αποκαλούσαμε, είχα στην 
ομάδα μου και επειδή είμαστε και παλιοί γειτόνοι από την 
Ατσική, του είχα ιδιαίτερη αδυναμία. Πρόθυμος πάντα για 
ότι του ζητούσα να κάνει, πειθαρχικός και συνεπής στις 
υποχρεώσεις που ανελάμβανε, ήταν ο ιδεώδης τύπος 
Έλληνα προσκόπου.
Το καλοκαίρι του 1946 έφυγα από την Ελλάδα, ήλθα στη 
Νέα Υόρκη κοντά στους γονείς μου και για λίγο έχασα τα 
ίχνη του. Άκουσα πάλι το όνομά του από τον αείμνηστο 
πρόεδρο του Παγχιακού, Δημοσθένη Κώσταλο, τότε που ο 
Σύλλογος μας, με την πρωτοβουλία του Κώσταλου, έφερνε 
αριστούχους από το Γυμνάσιο Χίου για να σπουδάσουν σε 
Αμερικανικά Πανεπιστήμια. Μαζί με πολλούς άλλους ήλθε 
και ο Μίμης Καβάδας. Σε κάποια χοροεσπερίδα του 
Παγχιακού στη Νέα Υόρκη ξαναβρεθήκαμε. Μου είπε ότι 
είχε αρχίσει μαθήματα σε κάποιο Πανεπιστήμιο της 
Βοστώνης και σκόπευε να σπουδάσει ιατρική. 
     Κάποια στιγμή άλλαξαν τα πράγματα και άκουσα από 
έναν έξαλλο Κώσταλο ότι ο Μίμης ο Καβάδας «παράτησε» 
τις σπουδές του για την ιατρική και αποφάσισε να γίνει 
παπάς. Φαίνεται ότι ο μακαρίτης ο πρώην πρόεδρος του 
Παγχιακού δεν τα είχε και πολύ καλά με τους παπάδες γιατί 
ήλθε στα λόγια με τον νεαρό Χιώτη φοιτητή και τον 
κατηγόρησε ότι αθέτησε τον λόγο του. 
    Αλλά και η οικογένειά του, ιδιαίτερα ο πατέρας του 
Μίμη, δεν τους άρεσε καθόλου αυτό που έκανε, όπως ο 
ίδιος μου εκμυστηρεύτηκε, πολλά χρόνια αργότερα. Σε μια 
πολύ έντονη συζήτηση που είχε με τον πατέρα του, ο 
περήφανος Χιώτης εκπαιδευτικός που είχε άλλα όνειρα για 
τον γιο του, ήταν ανένδοτος. Αλλά και ο Μίμης ήταν 
ακλόνητος. 
«Εγώ αποφάσισα να γίνω γιατρός των ψυχών», είπε στον 
πατέρα του, όπως χαρακτηριστικά μου περιέγραψε την 
συζήτηση. Κι έτσι, ο αγαπητός μας Μίμης, το αεικίνητο 
προσκοπάκι της Χίου, πήρε τον δρόμο της ιεροσύνης. 
Σπούδασε στην Θεολογική Σχολή του Brookline. Ήταν από 
τους πιο αγαπητούς φοιτητές της Σχολής. Έπαιζε κιθάρα, 
ήταν προικισμένος με άριστη φωνή, τραγουδούσε και έδινε 
κέφι και χαρά στους συμφοιτητάς του. Ένα από τα πολλά 
ταλέντα του ήταν και η καταπληκτική να μιμείται την φωνή 
άλλων γνωστών, σε τέτοιο σημείο που νόμιζες ότι άκουγες 
τον άνθρωπο που εμιμείτο. 
    Η δίψα για σπουδές και μόρφωση παρέμεινε και μετά την 
αποφοίτησή του από την Θεολογική Σχολή και 
παρακολούθησε μαθήματα θεολογίας στο Πανεπιστήμιο της 
Βοστόνης παίρνοντας και δεύτερο πτυχίο Masters. 
Χειροτονήθηκε ιερέας και τελικά κατέληξε προϊστάμενος 
της «Κοιμήσεως της Θεοτόκου» στο Detroit. Η καριέρα του 
εκεί σηματοδότησε την εκκλησιαστική και Ελληνο-
πολιτιστική ζωή της ομογένειας στην Μητροπολιτική 
περιοχή του Detroit.    Μιας περιοχής που ακτινοβολούσε 
από την ζωντανή παρουσία και την στιβαρή ηγεσία ενός 
ιερέα που διακατείχετο από ενθουσιασμό, πίστη και 
αφοσίωση τους ιερούς σκοπούς του, διάχυτη αγάπη στα 
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ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΤΗΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗΣ

Πώς μπόρεσαν άνθρωποι των γραμμάτων, εκπαιδευτικοί να 
γράφουν ιστορία παραγνωρίζοντας βασικά ιστορικά 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ του πολυπαθούς λαού μας που έδωσε αίμα με 
αγώνες δυσανάλογους, για την ελευθερία του. 
  Δεν διάβασαν για την καταστροφή της Χίου; Δεν τους 
συγκίνησε το «Ελληνόπουλο» του Β. Ουγκώ; Δεν είδαν τον 
πίνακα του Ντελακρουά; Δεν διάβασαν την αυτοβιογραφία του 
Καστάνη;
   Ιστορώ σημαίνει γνωρίζω και γράφω. Η παραποίηση, είτε η 
απόκρυψη ιστορικών γεγονότων σκοπίμως, είναι ντροπή. Το 
παράδειγμα της Σφαγής της Χίου είναι ένα από τις πολλές 
αγριότητες των Τούρκων στα χρόνια που αναφέρεται το 
«επαίσχυντο» βιβλίο όπως το χαρακτήρισε ο Αρχιεπίσκοπος 
Χριστόδουλος εκφράζοντας τα συναισθήματα του λαού μας. 
Διερωτώμαι για όλα αυτά τα χρόνια δεν γνωρίζουν την 
συμμετοχή της Εκκλησίας και του κλήρου στους 
απελευθερωτικούς αγώνες. Το «κρυφό σχολειό», τον 
Πατριάρχη Γρηγόριο Ε’, τον Χρυσόστομο Μητροπολίτη 
Σμύρνης, τον Παπαφλέσσα, τον Π. Πατρών, τον Διάκο. 
   Δεν διάβασαν το «Ματωμένα Ράσα» του Μελά. Πολλές 
παραλήψεις. Αν αυτό το βιβλίο το έγραφαν Τούρκοι, ίσως θα 
ήταν πιο κοντά στην πραγματικότητα, ίσως αυτοί θα είχαν 
αίσθημα ντροπής ή και για να δείξουν ηρωϊσμούς, θα έγραφαν 
τις ανδραγαθίες των για τις σφαγές των αμάχων. Δεν χρειάζεται 
έξαψη παθών μεταξύ των δύο λαών και με την αναφορά των 
αγριοτήτων που ΔΙΕΠΡΑΧΘΗΣΑΝ, όμως θα μπορεί να 
τονισθεί η αρνητική πλευρά από τον διδάσκοντα χωρίς 
φανατισμό. Αυτό είναι υπόθεση του παιδαγωγού. Όχι όμως η 
παραποίηση ή απόκρυψη της ιστορικής αλήθειας. 
   Πολλά μπορούν να γραφούν και θα γραφούν για την 
ακαταλληλότητα του βιβλίου, ιστορικώς. Διότι από πλευράς 
παρουσίασης της ύλης και δομής είναι διδακτικώς πολύ καλό. 
Ελπίζω ότι τελικά θα αποσυρθεί διότι δεν εγκρίνεται από την 
πλειονότητα του ελληνικού λαού, διότι είναι αντίθετο με τα 
πιστεύω του Έλληνα, διότι και η Ακαδημία Αθηνών το 
καταδικάζει. Πάντως θα πρέπει και διάφοροι σύλλογοι και 
οργανώσεις να λάβουν θέση. 
  Διερωτώμαι τι υπάρχει πίσω από αυτή την προσπάθεια. Αν 
σκοπός είναι η δημιουργία ελληνοτουρκικής φιλίας, οι δύο λαοί 
αισθάνονται άνετα μεταξύ των. Ας το επιδιώξουν και οι 
κυβερνώντες τις δύο χώρες κάτι που είναι εφικτόν, ενώ η 
παραγραφή της Ιστορίας ενός Έθνους ισοδυναμεί με βαθμιαίον  
αφανισμό. Και εδώ έρχονται στο νού μου οι δηλώσεις του 
μισέλληνα Κίσσινγκερ που είπεν: «Ο Ελληνικός λαός είναι 
δυσκολοκυβέρνητος και γι’ αυτό πρέπει να τον πλήξουμε βαθιά 
στις πολιτισμικές του ρίζες. Τότε ίσως συνετισθεί. Εννοώ, 
δηλαδή, να πλήξουμε την γλώσσα, την θρησκεία, τα πνευματικά 
και ιστορικά του αποθέματα, ώστε να εξουδετερώσουμε κάθε 
δυνατότητά του να αναπτυχθεί, να διακριθεί, να επικρατήσει, 
για να μη μας παρενοχλεί στα Βαλκάνια, να μην μας παρενοχλεί 
στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Μέση Ανατολή, σε όλη αυτή 
την νευραλγική περιοχή μεγάλης στρατηγικής σημασίας για 
μας, για την πολιτική των ΗΠΑ».
  Μήπως έχουν κάποια σχέση εκείνες οι δηλώσεις, με την 
συγγραφή του βιβλίου «Ιστορία της ΣΤ’ Τάξης»;

Συμπέρασμα: Δεν επιδέχεται διορθώσεις. Το βιβλίο 
διαστρεβλώνει την ιστορία. Είναι απαράδεκτο και πρέπει να 
αποσυρθεί.                                                        

Κων. Παρθένης

ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ
Οι φίλοι είναι πάντοτε χρήσιμοι όταν είναι σωστοί, όταν 
συμβουλεύουν σωστά, όταν είναι ανυστερόβουλοι. Οι πραγματικοί 
φίλοι είναι σπάνιοι σε αντίθεση με τους εχθρούς που βρίθουν. Οι 
φίλοι όμως δεν είναι ισόβιοι ατυχώς. Υπάρχουν βέβαια και οι 
εξαιρέσεις της Φιντιακής φιλίας που όπως γράφει ο Ισοκράτης «ουδ’ 
αν ο πας αιών εξαλειψοιεν». Όμως οι φίλοι κάποτε μας 
εγκαταλείπουν ή τους αφήνουμε ανάλογα με τις περιστάσεις, όπως 
επίσης τους διαλέγουμε. 
Τους συγγενείς μας όμως, ούτε τους διαλέγουμε, ούτε να τους 
αλλάξουμε μπορούμε. Μένουν ισοβίως, μας ακολουθούν όπως η σκιά 
μας και επηρεαζόμαστε σε σκέψεις, αποφάσεις και πράξεις. Από τους 
ανιόντες εξαρτώμεθα πολλαπλώς ενώ στους κατιόντες επιδρούμεν ή 
προσπαθούμεν να επιδράσουμε συμβουλευτικά. 
Γενικά να σκεφθούμε, είναι ότι χρειαζόμαστε και τους καλούς φίλους 
για να δίνουμε και να παίρνουμε αγάπη, όπως χρειαζόμαστε τους 
συγγενείς, που πρέπει να υπάρχει ισορροπία στις σχέσεις μας μεταξύ 
συγγενών και φίλων, να αποφεύγονται διακρίσεις και προτιμήσεις. 
Και σε περίπτωση σύγκρουσης καθένας ας αποφασίζει κατά την 
κρίση του, πού ανήκει στους φίλους ή στους συγγενείς. Τυχεροί όσοι 
έχουμε καλούς και σωστούς συγγενείς, τυχεροί ακόμη όταν έχουμε 
φίλους που μας αγαπούν ανυστερόβουλα και ανεπιτήδευτα. 

Κων. Παρθένης 

Το ακόλουθο είναι η εκφώνηση του αξιότιμου δικηγόρου
 κ. Χρήστου Στρατάκη δια τον τιμώμενο την βραδιά του ετήσιου 

χορού του Παγχιακού «Κοραή», 
κ. Στέλιο Γεραζούνη. 

Το αναδημοσιεύουμε για όσους δεν μπόρεσαν να 
παρακολουθήσουν τα ωραία αυτά λόγια. 

Είναι δύσκολο για μένα να μιλήσω αντικειμενικά για έναν άνθρωπο 
που όχι μόνο συνδέομαι μαζί του συγγενικά αλλά και γιατί στην ζωή 
και στην δράση του τα τελευταία 50 χρόνια ήμουν συμπαραστάτης,  
μάρτυρας και θαυμαστής του. 
    Είναι γεγονός ότι το έργο, η διαδρομή και τελικά η δικαίωση του 
Στέλιου Γεραζούνη στην κοινωνία παρουσιάζουν την εικόνα ενός 
ανθρώπου που κέρδισε το όνειρο της ζωής στην Αμερική. 
     Τον θυμάμαι στις αρχές της δεκαετίας του 1950 μέσα στο σαλόνι 
του σπιτιού του πατέρα μου όταν τον είδα για πρώτη φορά νεοφερμένο 
από την πατρίδα μας τη Χίο. Με όρεξη, συνέπεια, αυταπάρνηση, 
επιμονή και τιμιότητα έπεσε μέσα στον αγώνα της ζωής. Μόνος του 
χωρίς υποστήριξη, χωρίς οικογένεια, χωρίς ευεργέτες, πρώτα να 
σπουδάσει και να πάρει δύο διπλώματα από Πανεπιστήμια της Νέας 
Υόρκης, μετά να βρει την σύντροφο της ζωής του, μια γυναίκα πλούσια 
από ελληνοχριστιανικές αρετές, που στάθηκε πιστά, πάντα δίπλα του, 
αφοσιωμένη και μαζί έφτιαξαν οικογένεια με παιδιά και εγγόνια, που 
σήμερα με την δική τους ζωή και επιτυχίες τιμούν τους γονείς τους και 
το όνομα της οικογένειάς τους. 
    Η επιστημονική του καριέρα, υπεύθυνος για πολλά χρόνια στο 
Χημείο του κράτους, των Ηνωμένων Πολιτειών, από όπου και 
συνταξιοδοτήθηκε ήταν παράδειγμα υπευθυνότητας, φιλεργίας και 
τιμιότητας.  Μαζί δε με τις υποχρεώσεις της δουλειάς του και της 
οικογένειάς του εύρισκε καιρό να προσφέρει ένα κομμάτι από τον 
εαυτό του και για τον Παγχιακό Σύλλογο «Κοραή». Πρώτα σαν μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά για πολλά χρόνια Γραμματέας, και 
αντιπρόεδρος και τελικά Πρόεδρος. 
     Αυτό τον άνθρωπο τιμάμε απόψε. Για την προσφορά του που 
απλόχερα έδωσε στην κοινωνία, στην οικογένεια και τελικά στον 
σύλλογο. Στον Σύλλογο που του έδωσε την πρώτη ευκαιρία όταν επί 
προεδρίας του αείμνηστου Δημοσθένη Κώσταλου του έκανε 
πρόσκληση να έρθει στην Αμερική για να σπουδάσει. Είναι ένας από 
τους λίγους που γι’ αυτόν η λέξη «ευγνωμοσύνη» δεν είναι απλώς μια 
κούφια λέξη αλλά ένα βίωμα και ένας τρόπος ζωής. 
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εργάζονται και προσπαθούν να βοηθήσουν 
κοινωφελείς σκοπούς».
«Εμείς στον “Κοραή” εργαζόμαστε για ένα 
σκοπό, για την ανάπτυξή των 
ελληνοχριστιανικών ιδεωδών, είμαστε 
αγαπημένοι και έχουμε μια διαχείριση 
“νοικοκυρεμένη”. Με ιδιαίτερη αγάπη ο 
«Κοραής» αγκαλιάζει τις νέες γενιές των 
Ελληνοαμερικανών. Σήμερα στα χορευτικά 
του τμήματα μαθαίνουν ελληνικούς χορούς 
περίπου 80 παιδιά. «Τα παιδιά είναι το 
μέλλον, η ελπίδα μας, οι συνεχιστές της 
παράδοσης και των ελληνορθόδοξων 
ιδανικών που ευελπιστούμε ότι θα 
διατηρήσουν.    Προσπαθούμε τα παιδιά 
αυτά να μεγαλώνουν ελληνορθόδοξοι. 
Αυτές τις παραστάσεις, τις εμπειρίες που 
ζουν τώρα δεν θα τις ξεχάσουν ποτέ. Τα 
παιδιά έρχονται γνωρίζονται μεταξύ τους, 
διασκεδάζουν ελληνικά, μιλούν ελληνικά 
και παίρνουν μια «ένεση», ένα 
«αναβάπτισμα» ότι είναι Ελληνορθόδοξοι», 
κατέληξε ο κ. Παρθένης.

 
Ρεβέκκα Παπαδοπούλου

GreekNews
 

συνέχεια από την 1η σελίδα
Τη μεγάλη επιτυχία της φετινής 
εκδήλωσης επισήμανε και ο 
πρόεδρος του Παγχιακού Συλλόγου 
«Κοραής» Κωνσταντίνος Παρθένης. 
«Ο κόσμος μας αγαπά, ο κόσμος 
βλέπει ότι κάνουμε έργα και δε 
μένουμε μόνο στα λόγια. Αυτό είναι 
το κυριότερο» τόνισε στη 
GreekNews, σημειώνοντας ότι ο 
“Κοραής” βλέπει μπροστά, βλέπει 
ψηλά και προσφέρει». 
Με υπερηφάνεια αναφέρθηκε ο 
παλαίμαχος δάσκαλος στο έργο του 
«Κοραή» που συμπληρώνει φέτος 95 
χρόνια ζωής. «Ο σύλλογος κάνει μια 
προσπάθεια κυρίως στα σχολεία», 
είπε.  Στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος που ξεκίνησε πριν 
από περίπου 15 χρόνια διατίθεται 
ένα σοβαρό ποσό ετησίως σε 
ημερήσιο ελληνικό σχολείο της 
μητροπολιτικής Νέας Υόρκης, δύο 
υποτροφίες ετησίως σε

Ο Παγχιακός Σύλλογος «Κοραής» κοντά στα σχολεία

Από αριστερά διακρίνονται: ο πρόεδρος κ. Κων/νος Παρθένης, ο γενικός γραμματέας καπτ. Στέλιος Τάτσης, η 
Μις Χίος 2007 Σουλτάνα Βαβύλη, η Μις Χίος 2005 Μαρία Στακιά, οι υπεύθυνοι των καλλιστείων 

Δρ. Φώτης Μπενέτος και Καίτη Μπενέτου 

ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ:
Το Συνέδριο των ΗΧΣΑ στην Χίο θα γίνει 
1-6 Αυγούστου 2007. Το δείπνο προς τιμήν 

της “Μις Χίος 2007” θα γίνει στο 
ξενοδοχείο ΧΑΝΔΡΗ στη Χίο, 23 

Αυγούστου, 2007. Όσοι επιθυμείτε να 
παρευρεθείτε δηλώσετε στο γραφείο του 
Συλλόγου εδώ, ή στην ΧΙΟ τηλ. 44-401 

μέχρι τις 20 Αυγούστου 2007.

φιλανθρωπικό και εθνικό τομέα. Ενδεικτικά 
είναι το περιστατικά που αναφέρει ο 
γραμματέας του Συλλόγου Στέλιος Τάτσης, ο 
οποίος ανέλαβε και την παρουσίαση της 
εκδήλωσης:  «Λίγο μετά την ίδρυση του και 
ενώ η Ελλάδα βρισκόταν σε εμπόλεμη 
κατάσταση με την Τουρκία και την 
Βουλγαρία, τα μέλη του συνέλεξαν το 
χρηματικό ποσό των 2,500 δολαρίων και το 
προσέφεραν την ελληνική κυβέρνηση».
  «Από το 1948, κατά τα χρόνια μετά το Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο με πρόσκληση του 
«Κοραή» ήλθαν από τη Χίο πολλά παιδιά που 
εισήχθησαν στα αμερικανικά πανεπιστήμια 
και τα περισσότερα από αυτά έγιναν 
επιστήμονες που τιμούν το χιακό και το 
ελληνικό όνομα γενικότερα. Ενα από τα 
παιδιά αυτά ήταν και ο αποψινός τιμώμενος 
Στέλιος Γεραζούνης». 
«Πολλοί είναι οι σύλλογοι, αλλά λίγοι κάνουν 
έργο. Εχουμε οικονομική άνεση, πνευματική 
άνεση», τόνισε ο καπετάν Τάτσης και 
συμπλήρωσε : «Το εκπαιδευτικό έργο μας 
ήταν η αιτία που η Ακαδημία Αθηνών μας 
τίμησε με έπαινο. Είναι ο μόνος 
ομογενειακός σύλλογος που έχει δεχθεί αυτή 
την τιμή». 
Πέραν των οικονομικών ενισχύσεων στα 
σχολεία, ο Σύλλογος οργανώνει κάθε χρόνο 
το διαγωνισμό για την ανάδειξη της MΙΣ 
ΧΙΟΣ με στόχο να φέρει πιο κοντά τη 
νεότερη γενιά και πραγματοποιεί εράνους για 
την υποστήριξη φιλανθρωπικών σκοπών τόσο 
εδώ όσο και στη Χίο. 
«Θα πρέπει όλοι», συνέχισε ο κ. Παρθένης, 
«να φροντίσουμε να ενισχύουμε τους 
συλλόγους όταν οι σύλλογοι αυτοί

φοιτητές του Queens College για τα 
Βυζαντινά Γράμματα, δύο υποτροφίες 
σε φοιτητές του St. John’s University, 
για το πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών, 
καθώς και υποτροφία 2,000 δολαρίων 
σε φοιτητή με καταγωγή από τη Χίο. 
   Μέχρι σήμερα ο «Κοραής» έχει 
προσφέρει ποσά άνω των 150.000 
δολαρίων, και οι δωρεές αυτές 
συνεχίζονται με την αναβάθμιση πριν 
δύο χρόνια του εκπαιδευτικού 
προγράμματος, σύμφωνα με το οποίο θα 
ενισχύονται τα ελληνικά σχολεία με 
ποσό μέχρι 30,000 δολαρίων και θα 
συνδέεται το σχολείο με το όνομα του 
μεγάλου δασκάλου του Γένους 
Αδαμάντιου Κοραή. Το πρώτο σχολείο 
που παίρνει το ποσό των 30,000 είναι το 
Ημερήσιο Σχολείο «Ουίλλιαμ 
Σπυρόπουλος» του Αγίου Νικολάου 
Φλάσινγκ. 
    «Οι μικρές αυτές προσφορές δε 
γίνονται για να λύσουμε το 
εκπαιδευτικό ή οικονομικό πρόβλημα 
των σχολείων, αλλά για να ανάψουμε 
μια φωτιά στα μυαλά των ανθρώπων, 
ότι πρέπει να βοηθήσουν τα ελληνικά 
σχολεία. Οτι τα σχολεία είναι η ελπίδα 
της διαβίωσης και διατήρησης της 
ελληνορθόδοξης μας κοινότητας. Χωρίς 
τα σχολεία δε γίνεται τίποτα. Και τα 
σχολεία αυτά χρειάζονται χρήματα», 
πρόσθεσε ο κ. Παρθένης. 
    Ο Παγχιακός Σύλλογος «Κοραής» 
ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1912, πριν 
ακόμη ελευθερωθεί η Χίος από τον 
τουρκικό ζυγό και στα 95 χρόνια 
παρουσίας του ανέπτυξε πλούσια δράση 
στον εκπαιδευτικό, 
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Το άγαλμα της Ελευθερίας του οποίου η επίσημη ονομασία 
είναι «Η ελευθερία φωτίζοντας τον κόσμο» {Αγγλιστί: Liberty 
Enlighetening the World και Γαλλιστί: La Liberte elairant le 
monde} στήθηκε εις ανάμνησιν της φιλίας των λαών των ΗΠΑ 
και της Γαλλίας. 
Το ύψος του είναι 93 μέτρα και παριστάνει μια γυναίκα να 
κηρύττη την ελευθερία. Η πλάκα που κρατάει στο αριστερό της 
χέρι γράφει την ημερομηνία «4η Ιουλίου 1776».
    Την πρόταση για την κατασκευή του αγάλματος διετύπωσε 
ένας Γάλλος Ιστορικός, ο Εντουάρ ντε Λαμπουλαϊγ μετά τον 
Αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο. Τα χρήματα συγκεντρώθηκαν με 
εισφορές  του γαλλικού λαού  και η κατασκευή του έργου άρχισε 
το έτος 1875 στην Γαλλία το οποίο και εφιλοτέχνησε ο γλύπτης 
Φρενετρίκ Ώγκοστ Μπαρτολντί. Η γυναίκα άγαλμα που κηρύττει 
την ελευθερία συμβολίζει την ίδια την ελευθερία. 
Δυστυχώς όπως και στις περισσότερες περιπτώσεις πουθενά δεν 
γίνεται καμία αναφορά από πού πήραν την ιδέα και την μορφή 
αυτού του συμβόλου. 
     Αποκρύπτουν όλοι συστηματικά ότι και σε αυτήν την 
περίπτωση η αθάνατη Ελλάς έχει δώσει τα φώτα της. Είναι όμως 
γεγονός ότι αυτός που σχεδίασε το άγαλμα της Ελευθερίας κάπου 
αλλού είχε δει την μορφή αυτή, η οποία δεν είναι άλλη από την 
μορφή του φωτοφόρου Απόλλωνα, ο οποίος ήταν και ο 
ομορφότερος των Θεών.
Η μορφή του φωτοφόρου Απόλλωνα ευρίσκεται στην Ελληνική 
γη της Κορινθίας μέσα στο μουσείο της σε μια τρίπτυχη πλάκα 
μαζί με δύο άλλες παραστάσεις. Η μία στο αριστερό τμήμα 
απεικονίζει ένα Άγγελο μορφή όμοια με του άγγελου της 
χριστιανικής πίστεως και κατά τους αρχαιολόγους είναι η μορφή 
της Θεάς Εκάτης. Στο δεξιό τμήμα απεικονίζεται ρόδακας και 
στην μέση η μορφή του φωτοφόρου Απόλλωνος η οποία είναι η 
ίδια με αυτήν του αγάλματος της Ελευθερίας! Είναι λοιπόν 
πασιφανές ότι η πνευματική ιδιοκτησία ανήκει στην Ελλάδα. 
Όλα σχεδόν τα σύμβολα είναι ελληνικά. Οι Τούρκοι πήραν την 
ημισέληνο από το νόμισμα των Βυζαντινών που απεικόνιζε την 
νίκη τους επί του Φιλίππου σε μια νύχτα που το χάσικο φεγγάρι 
με το αστέρι ενεφανίσθηκαν με την ίδια ακριβώς απεικόνιση 
στον ουρανό. 
Ο Χίλτερ οικειοποιήθηκε την τετρογάμμα η οποία κοσμούσε τον 
μανδύα της Θεάς Αθηνάς του Παρθενώνος ένα από τα 
σημαντικότερα σύμβολα των Ελλήνων και στο οποίο έδωσε 
μιαρή χροιά ονομάζοντάς το «Σβάστικα» κάνοντάς το σύμβολο 
του ναζισμού. Επί των ημερών μας οι Σκοπιανοί οικειοποιήθηκαν 
το αστέρι της Βεργίνας και οι υπόλοιποι βόρειοι γείτονές μας τον 
Δικέφαλο Βυζαντινόν αετό. 
Δυστυχώς στις ημέρες μας οι Έλληνες δεν γνωρίζουν και δεν 
θυμούνται. Η παγκοσμιοποίηση παίζει καλά το παιχνίδι της. 
Άλλοτε αποκρύπτει, άλλοτε παραποιεί και άλλοτε διαστρεβλώνει 
τα γεγονότα. Είναι αυτό που είχε γράψει ο μεγάλος Θουκυδίδης 
«και την ειωθυμίαν αξίωσιν των ονομάτων εις τα έργα 
αντήλλαξαν τη δικαιώσει» που σημαίνει για να δικαιολογούν τις 
πράξεις τους άλλαξαν ακόμα και την σημασία των λέξεων, όπως 
γίνεται σήμερα με τα περίφημα γλυπτά του Παρθενώνος αντί να 
τα αναφέρουμε ως γλυπτά του Φειδία τα αναφέρουμε ως 
«Ελγίνεια μάρμαρα» δηλαδή με το όνομα του κλέφτη που τα 
έκλεψε. ΝΤΡΟΠΗ!
Είναι σημαντικό για μας τους Έλληνες που ζούμε σε τούτη τη 
μεγάλη χώρα την Αμερική να ενημερώνουμε τους φίλους μας 
Αμερικανούς και να τους προτρέπουμε να επισκεφθούν το 
μουσείο της Κορίνθου για να γνωρίσουν την πραγματική ιστορία 
του συμβόλου της Ελευθερίας και να προσκυνήσουν τα άγια 
αυτά χώματα με τα οποία φτιάχτηκε ο δυτικός πολιτισμός. 
Η δια του στόματος ενημέρωση δυστυχώς είναι η μόνη που 
μπορεί να αποδώσει, διότι όλα τα άλλα μέσα είναι ελεγχόμενα 
από την παγκοσμιοποίηση και η δι’ αυτήν ενημέρωση είναι κατά 
το πλείστον διαστρέβλωση της αλήθειας διότι γίνεται κατ’ 
εντολήν και όχι κατ’ επιλογήν.                                                              
   

Καπτ. Στέλιος Τάτσης

ΕΠΑΙΝΕΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Από πού έχει κλαπεί η μορφή του αγάλματος

της Ελευθερίας των ΗΠΑ;

Η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος 
Νέας Υόρκης έχει να παρουσιάσει πολλά και 
αξιόλογα επιτεύγματα για την προβολή αλλά και 
διατήρηση της Ελληνικής κληρονομιάς και 
κουλτούρας μας. 
Μια ωραία εκδήλωση, άριστα οργανωμένη και 
επιτυχημένη που την παρακολούθησα στις 31 
Μαρτίου 2007, ήταν ένα μουσικό – ποιητικό 
αφιέρωμα στους μεγάλους ποιητές της 
Ρωμιοσύνης Βιτζέντζο Κορνάρο, Ρήγα Φεραίο, 
Γιώργο Σεφέρη, Κώστα Βάρναλη, Γιάννη Ρίτσο, 
Οδυσσέα Ελύτη και Νίκο Γκάτσο, σε μουσικές 
συνθέσεις των: Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου 
Χατζηδάκι, Σταύρου Ξαρχάκου και Χρήστου 
Λεοντή. 
Αφήγηση και απαγγελία από την φιλόλογο, την 
Κυρία των Ελληνικών Γραμμάτων, κα Αθηνά 
Κρομμύδα και από την μελιστάλακτη δ. Ελισάβετ 
Τζουμάκα. Απόδοση άψογη που η κατάμεστη από 
κόσμο αίθουσα του «Σταθάκειου» κρατούσε την 
αναπνοή για να παρακολουθεί τις απαγγελίες. 
Ο άφθαστος στο τραγούδι καλλιτέχνης μουσικός 
Γρηγόρης Μανινάκης με την ορχήστρα του 
«Μικρόκοσμος», εμπλουτισμένος από τις 
απαγγελίες και τις αφηγήσεις, μας εχάρισαν μιαν 
αξέχαστη βραδιά σε απόλαυση ήχου αλλά πιο πολύ 
μια έξαρση ψυχικής ανάτασης, ένα αίσθημα 
εθνικής υπερηφάνειας για όσα έχει προσφέρει στον 
κόσμο, στον τομέα του πνεύματος, η πατρίδα μας. 
«Σε καμιά άλλη χώρα δεν τραγουδούν ποιήματα 
τιμημένου με Νόμπελ ποιητή», είπε ο Μανινάκης 
που με την γλυκειά φωνή του μας χάρισε μια 
βραδιά μουσικής απόλαυσης και συνάμα εθνικής 
περηφάνειας. 
Συγχαρητήρια στον Γρηγόρη με την ορχήστρα του 
αλλά και στις κυρίες που ευγενικά προσφέρθηκαν 
με τις αφηγήσεις τους. 

Κων/νος Παρθένης 
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Γ ρ ά μ μ α τ α  π ο υ  λ ά β α μ ε  
    
      Φίλτατε Κώστα, 

Το «Λεύκωμα» που εξέδωσε ο υπό την εμπνευσμένη 
Προεδρίαν σου Παγχιακός Σύλλογος «Ο Κοραής» ΝΥ επί τη 
95η επετείω των Γενεθλίων του , το διάβασα. Το διάβασα καθ’ 
ο μέρος είναι γραμμένο Ελληνικά.
    Ομολογώ ότι με εντυπωσίασαν οι επισημάνσεις ωρισμένων 
από τα γραμμάτα που σας εστάλησαν με την ευκαιρία της 
Πανηγυρικής και ιδιαίτερα ευγενικής αυτής εκδήλωσής σας. 
Και λέγω «ιδιαίτερα ευγενικής» διότι «κοινή και ομοφώνω 
αποφάσει» της Ολομέλειας του Δοικητικού Συμβουλίου, 
απονεμήθησαν επαξίως οι προσήκουσες τιμές και ο δίκαιος 
έπαινος η καθολική αναγνώριση και ευγνωμοσύνη στους 
άοκνους, αθόρυβους και μηδέποτε επιδείξαντες τάσεις 
αυτοπροβολής κατά την πολυετή θητεία τους στην υπηρεσία 
του «Παγχιακού» πρώην προέδρους κ.κ. Στέλιο Γεραζούνη και 
Δημήτρη Ψαλτάκη. 
    Για τους ωραίους αυτούς Έλληνες και καταξιωμένους 
παράγοντες και συνεργούς στην μακροβιότητα του «Κοραή» 
Ν.Υ. αλλά κι αγωνιστές και προμάχους των Εθνικών μας και 
των Χιακών μας συμφερόντων, έχω σχηματίσει ιδίαν αντίληψη 
από 20/ετίας που ευτύχησα να τους γνωρίσω αμφοτέρους εν 
ενεργεία τότε.
    Παρακαλώ θερμά τους τιμηθέντες κ.κ. Στέλιο Γεραζούνη 
και Δημήτρη Ψαλτάκη να δεχθούν τα συγχαρητήρια και της 
ταπεινότητας μου αλλά και τη διαβεβαίωση ότι η Χίος μας 
αισθάνεται υπερήφανη και για τους δυό τους. 
Ιδιαίτερα με εντυπωσίασαν:
- Το λιτό και άκρως ουσιαστικό γράμμα του Σεβασμιωτάτου 
Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ.κ. Δημητρίου.
- Το όλον περιεχόμενο της επιστολής του Μητροπολίτου μας 
κ.κ. Διονυσίου.
- Η αναγνώριση της πολύπλευρης και ανεκτίμητης προσφοράς 
του Παγχιακού από μέρους των Κυβερνώντων τα Ηνωμένα 
Χιακά Σωματεία Αμερικής και Καναδά καθώς και από μέρους 
της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας 
Υόρκης.
- Το λυρικό, ευγενέστατο, φιλοσοφημένο εγκώμιο το οποίο 
δίκαια και επιτυχώς πλέκει ο καπετάν Στέλιος Τάτσης στους 
τιμηθέντας πρώην προέδρους του «Κοραή» Ν.Υ. κ.κ. Στέλιο 
Γεραζούνη και Δημήτρη Ψαλτάκη. 
- Το υπό τον ευφυή τίτλον «Ματιές στην ιστορία του 
Παγχιακού «Κοραής» Νέας Υόρκης» σύντομου βιογραφικού 
σημειώματος απαράμιλλου σε αγώνες διατήρησης της 
Ελληνικής και Ορθόδοξης ταυτότητας της Ομογένειας σε έργα 
εθνωφελή, εθνοπρεπή, κοινωνικά, εκπαιδευτικά, 
φιλανθρωπικά, ειλικρινά επιβάλλει βαθύ σεβασμό και δέος 
θρησκευτικού σ’ αυτόν που προσεκτικά το διαβάζει. 
Συγχαρητήρια στον συγγραφέα του καπετάν Σ. Τάτση.
    Καμιά αμφιβολία ότι «ιθύνων νους» όλης αυτής της 
αξιέπαινης και λαμπρής εκδήλωσης που λιτά και απέριττα 
αποτυπώνεται στο περι ού ο λόγος «Λεύκωμα» είναι ο 
εκλεκτός φίλος, ο διακεκριμένος παλαίμαχος λειτουργός της 
«παιδείας» και αειθαλής, επι μακράν σειράν ετών Πρόεδρος 
του Παγχιακού «Ο Κοαρής» Ν.Υ. αξιότιμος κύριος Κων/νος 
Παντ. Παρθένης. Επειδή φοβάμαι ότι όποιο εγκώμιο κι αν του 
πλέξω όχι μόνο δεν θα τον σκιαγραφήσει, αλλά είναι πιθανόν 
και να τον αδικήσει περιορίζομαι να του εκφράσω τα από 
καρδιάς –ολόθερμα συγχαρητήρια μου και να του ευχηθώ 
ομοίως να αξιωθεί να συντάξει και να μου στείλει και το 
«Λεύκωμα» του εορτασμού της εκατονταετηρίδος του επαξίως 
επαινεθέντος υπό της Ακαδημίας Αθηνών υποδειγματικού 
Παγχιακού Συλλόγου «Ο Κοραής» Νέας Υόρκης. 

Με εξαίρετη τιμή και αγάπη 
Δημήτρης Γ. Σκάμαλος 

Πρώην ΕΔΕΑ
Χίος Μαρτίου 15 2007 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Καρδάμυλα

ΠΡΟΣ. ΧΙΑΚΑ ΝΕΑ
Έκδοση του Παγχιακού Συλλόγου «ΚΟΡΑΗΣ» ΝΥ

Αγαπητοί συμπατριώτες, 

Σας ευχαριστούμε για την τιμητική αποστολή των 
ΧΙΑΚΩΝ ΝΕΩΝ στο Δήμο μας. 
Το έντυπο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για μας, 
γιατί ενημερωνόμαστε υπεύθυνα για τις 
δραστηριότητες και τις προόδους σας, στη 
δεύτερη σας πατρίδα τις Η.Π.Α.
Με πολλή ευχαρίστηση διαπιστώνουμε  ότι, 
επίλεκτα και δραστήρια μέλη του Συλλόγου σας, 
είναι και συμπατριώτες μας Καρδαμυλίτες. 
Μαζί με τις θερμές μας ευχές για Καλή Χρονιά 
γεμάτη υγεία, ευτυχία και προκοπή, δεχθείτε την 
έκδοση του Δήμου μας «ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, 
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ».

                                           Με εκτίμηση
                                    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΜΙΧ. 

ΜΕΛΙΤΖΑΝΗΣ
                                                Δήμαρχος Καρδαμύλων

Παγίδα Χίου
3-1-2007

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ο 
«Κοραής» της Ν.Υ.

Αξιότιμοι κύριοι,
Ευχόμεθα ο καινούργιος χρόνος να φέρει κάθε ευτυχία, 
χαρά και ότι άλλο  επιθυμείτε στα σπίτια σας. 
Πήραμε τα 1700 δολάρια από τον κύριο Αριστείδη 
Τσικνή. 
Σας ευχαριστούμε θερμότατα για την προσφορά σας. 
Μας δώσατε μεγάλη χαρά γιατί με πάρα πολλή 
προθυμία ανταποκριθήκατε στο αίτημα μας. Τώρα 
βρισκόμαστε στα υδραυλικά. Να είσασθε βέβαιοι και 
ικανοποιημένοι γιατί βάλατε κι εσείς ένα λιθαράκι στο 
οικοδόμημα της αγάπης. 
Ελπίζουμε με τις βοήθειες των ανθρώπων να τελειώσει 
και να μπούνε μέσα αυτοί οι ταλαίπωροι άνθρωποι. Και 
πάλι δεχθείτε τις άπειρες ευχαριστίες μας. 

Με πολλή εκτίμηση
Η επιτροπή 

Παγίδα Χίου
 3-1-2007

Αγαπητέ μας κύριε Στέλιο Τάτση,
Ευχόμεθα χρόνια πολλά, ευτυχισμένα γεμάτα υγεία 
χαρά και ότι άλλο επιθυμείτε να σας φέρει ο 
καινούργιος χρόνος. 
Με μεγάλη μας χαρά πήραμε τα 500 δολάρια που μας 
στείλατε. Είχαμε την πεποίθηση ότι θα βρίσκαμε 
ανταπόκριση στην ανάγκη μας. Με τη δύναμη του θεού 
βάλατε κι’ εσείς ένα λιθαράκι στο έργο που έχομε 
αναλάβει. Τώρα βρισκόμαστε στα υδραυλικά. 
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, και θα θυμόμαστε με 
άπειρη αγάπη την προσφορά σας.

Με εκτίμηση η επιτροπή
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Οι Βροντές και η Βροχή 

Ο φιλόσοφος Σωκράτης
σ’ όλο τον κόσμο ξακουστός
στην Αρχαία την Ελλάδα 
ήτανε ο πιο σοφός.
Έτρεχαν οι μαθητές του, 
για να μάθουν απ’ αυτόν,
με τον εκμαιευτικόν του 
τρόπο,
το καλό και τ’ αγαθό.

Μόνο την Φιλοσοφία,
είχε πάντα στην καρδιά, 
δεν τον έννοιαζαν και τόσο,
τα οικογενειακά.
Την γυναίκα του Ξανθίπη,
δεν την άκουγε ποτές
γι’ αυτό κι αυτή πολλές 
φορές 
του μιλούσε με φωνές.

Περί ανέμων και υδάτων
φιλοσοφούσε μια φορά, 
και η Ξανθίπη του ζητούσε
δυο δραχμές για φαγητά.
Δεν της έδινε ο Σωκράτης,
σημασία, ούτε ματιά,
δυνατότερα η Ξανθίπη 
του ζητούσε τα λεφτά.

Αδιαφορούσε ο Σωκράτης,
φιλοσοφούσε σοβαρά, 
και θυμωμένη η Ξανθίπη,
φώναζε πιο δυνατά.
Τίποτε όμως ο Σωκράτη 
τον ίδιο συνέχιζε σκοπό. 
Παίρνει τότε η Ξανθίπη
μια υδρία με νερό
και με φούρια τότε χύνει
το νερό το δροσερό 
στου Σωκράτη το κεφάλι 
που ήταν λίγο καραφλό.

Δεν κουνήθηκε ο Σωκράτης 
μα είπε με ήρεμη φωνή:
αυτό αποδείχνει φίλοι μου 
πως οι βροντές, φέρνουν 
βροχή. 

Αμφιτρίτη Κωνσταντέλου 
Εμμανουήλ

Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Χρίτης

και το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Αμανής,

σας εύχονταιαπό καρδιάς,
Χαρούμενο Πάσχα
και Καλή Ανάσταση

Με Υγεία, Αγάπη και Ειρήνη.

Γ ρ ά μ μ α τ α  π ο υ  λ ά β α μ ε  

 
 March 30, 2007
 Mr. Costas Parthenis                                                         
 Panchiaki Korais Society
 43-15 202 Street
 Bayside, N.Y. 11361
 
 Dear Mr. Parthenis:

                
                             ST. JOHN’S UNIVERSITY

April 3, 2007

I once again want to thank you for the two $500 Scholarships that were presented to two of 
our students at Gradutation last May by the Panchiaki Korais Society. We are currently 
planning our twenty ninth annual Graduation for Thursday, May 24th 2007 and hope that 
the Panchiaki Korais Society can once again give us two $500 Scholarships for two of our 
students at that time.
The scholarship committee will be meeting to review the scholarship applications on May 
10, 2007 and your response will help the committee in the allocation of scholarships; and 
also help us in prepering the graduation program for publication. This year, the Scholarship 
Program has even greater importance than in the past because of the further state 
deductions in student aid and the threat of a significant increase in student tuition. Needless 
to say, your support of our student body is greatly appreciated by our students and staff and 
contributes greatly to the survival and propagation of Hellenism in Queens and beyond.

The keynote speaker at graduation this year will be Dr. Helen C. Evans curator, of Early 
Christian and Byzantine Art, the Metropolitan Museum of Art. Her topic for this year’s 

Constantinos D. Paparrigopoulos Lecture is “The Cominh of Age of Byzantine Studies”.
With many thanks,

Sincerely yours,
Christos P. Ioannides

Director 

Μr. Constantine Parthenis
Panchiaki Korais Society
43-15 202 Street
Bayside, N.Y. 11361

Dear Mr. Parthenis,

Thank you for your 2007 generous scholarships. We 
want your friendship and support. We will attend your 
meeting on Wednesday, April 18th 7:30 p.m.  Your 
support of Modern Greek at St. John’s has helped the 
program to survive.
The names of the students are Nikolas Kaloudis and 
Taki Kokkinos. Their addresses are:

Taki Kokkinos            Nikolas Kaloudis
151-32 10th Avenue              193-07 45 Ave.
Flushing, NY              Whitestone, NY 
11357

Thank you for your loyalty and sincere desire to see 
the Greek language offered at St. John’s University. 
Your scholarship will foster an incentive to take 
Modern Greek courses among college students. This is 
the eighth year scholarships will be offered to 
outstanding students. Should you need additional 
information, I may be reached at (917) 596-0367 or 
(718) 631-7237.

Sincerely,
Prof. Catherine Tsounis

Modern Greek Language & Literature
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Ήταν  Φθινόπωρο του 2006 όταν μαζί με τα χαιρετίσματα και τα’ 
άρωμα απ’ το μυρωμένο νησί πήρα στα χέρια μου το βιβλίο του 
Αντώνιου Χαροκόπου: Η ΠΕΡΙΩΝΥΜΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΗΣ ΧΙΟΥ. ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ «ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ». Το έφερε ο 
«άρτι αφιχθείς» από τη Χίο κ. Κώστας Παρθένης. 
    Με κρυφή χαρά και περηφάνια, δέος και συγκίνηση, δέχθηκα 
τον πολύτιμο τούτο θησαυρό, καρπό και πόνημα πνευματικό του 
Φιλόλογου καθηγητή και επιθεωρητή Μέσης Εκπαίδευσης κ. 
Αντώνιου Χαροκόπου. 
    Τον άνδρα τον πνευματικό, το φιλόλογο και φιλόσοφο, τον 
παιδαγωγό, τον συγγραφέα, τον ξέρουμε. Έχει επάξια 
καθιερωθεί τόσο στο νησί μας όσο και στο Πανελλήνιο. Γιγάντια 
η προσφορά του, αξιομνημόνευτο το έργο του, σεβαστό το 
όνομά του. 
    Τώρα ερχόμαστε να γνωρίσουμε μια ακόμη πτυχή του που σε 
πολλούς ίσως ήταν άγνωστη. Την ανθρώπινη, την πολύ 
ξεχωριστά ανθρώπινη πτυχή του όταν μιλά για τη σύντροφο της 
ζωής του στην οποία και αφιερώνει το πόνημα τούτο, ένα 
πόνημα που τον καταξιώνει στη συνείδηση όλου του 
ακαδημαϊκού κόσμου. 
    Μνήμη αειδάκρυτο και γλυκειά χαρακτηρίζει τη μνήμη της 
αγαπημένης του Καίτης και θρηνεί το χαμό της. Άκακη, άδολη 
και τρυφερή, μια αιώνια άνοιξη, μια πηγή δροσερή ευφροσύνης, 
ο ανεκτίμητος θησαυρός του, ο «πολύτιμος μαργαρίτης», ένα 
δώρο Θεού ήταν για τον Αντώνη Χααροκόπο η καλή του Καίτη. 
  «Η καρδιά μου θα χτυπά όσο θα ζω αυτή την ταλαίπωρη ζωή 
μου, για τον γλυκύτατο άγγελό μου, για την Καίτη μου. Η αγάπη 
μου γι’ αυτή θα κυριαρχεί και θα δονεί την καρδιά μου. Η 
ανάγκη της παρουσίας της, του θεραπευτικού της λόγου και του 
μειδιάματός της, της στοργής, της αγάπης και της φροντίδας της 
θα κατακαίη τα εντός μου…». Λόγια απλά, λόγια ζεστά, λόγια 
ανθρώπινα που βγαίνουν απ’ τα κατάβαθα της ψυχής κι αγγίζουν 
και τον πιο ψύχραιμο αναγνώστη. 
    Σ’ αυτήν λοιπόν αφιερώνει το πόνημα τούτο για τη σχολή της 
Χίου. Ένα πόνημα που μέσα στις 821 σελίδες του και στα 23 
κεφάλαιά του κατορθώνει τον θαυμάσιο άθλο να καλύψει την 
μακραίωνη ιστορία της Μεγάλης Σχολής και της παιδείας του 
νησιού εν γένει από τον Όμηρο και τους Ομηρίδες μέχρι τις 
μέρες μας. 
    Ενδελεχής και πλήρως εμπεριστατωμένη η μελέτη του 
σεβαστού καθηγητού ρίχνει άπλετο φως στην παιδεία στη Χίο 
κατά την αρχαιότητα, μιλώντας για το Ομήρειο Γυμνάσιο, τους 
ποιητές, τους ρήτορες και τους σοφιστές, τους γλύπτες και τους 
μουσικούς και τους Γεωγράφους

Η  Π Ε Ρ Ι Ω Ν Υ Μ Η  Μ Ε Γ Α Λ Η  Σ Χ Ο Λ Η  Τ Η Σ  Χ Ι Ο Υ
ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟ ΑΘΗΝΑ ΤΣΟΚΟΥ-ΚΡΟΜΜΥΔΑ

των κλασσικών, των ελληνιστικών και των ρωμαϊκών 
χρόνων. Κι ύστερα περνά στη βυζαντινή περίοδο, τη 
Γενουατοκρατία και την Τουρκοκρατία. 
    Με ιδιαίτερη επιμέλεια μελετά την παιδεία στα 
χρόνια αυτά παραθέτοντας πολύτιμες πληροφορίες για 
τον τρόπο λειτουργίας των εκπαιδευτηρίων, τους 
μαθητές, το διδακτικό προσωπικό, τις μεθόδους 
διδασκαλίας και την εποπτεία της εκπαίδευσης. 
  Συνεχίζει με την εκπαιδευτική κίνηση στη Χίο μετά 
την άλωση της από τους Τούρκους. Αξιοπρόσεκτα είναι 
τα σημαία αναφοράς του στη γυναικεία εκπαίδευση, 
στους λόγιους, στους μητροπολίτες και τους 
πατριάρχες. 
    Και όπως ο ίδιος αναφέρει, η επισκόπηση αυτή και η 
παράθεση γεγονότων και ονομάτων σκοπόν έχει «να 
σκιαγραφήσει το θερμό κλίμα της παιδείας που 
επικρατούσε στη Χίο και την έφεση του πληθυσμού για 
το μέγα αυτό αγαθό κατά τους αιώνες αυτούς, μέσα στη 
θαλπωρή του οποίου εκυοφορήθηκε και εγεννήθηκε και 
εκαρποφόρησε η περιώνυμη Σχολή της Χίου, το 
πανευκλεές και παλαίφατο Γυμνάσιο Χίου. 
    Στο δεύτερο κεφάλαιο ο συγγραφέας αναφέρεται 
στην ίδρυση της Σχολής. Μια ενδόμυχη χαρά και 
αγαλλίαση διαφαίνεται στην παράθεση των γεγονότων 
για την θεμελίωση του εκπαιδευτηρίου τούτου που 
έμελλε να γράψει λαμπρές σελίδες στο στερέωμα της 
ακαδημαϊκής ζωής του έθνους.
    «Η ίδρυση της εν λόγω Σχολής συνδέεται με έξοχο 
άνδρα, μελετηρό και εργατικότατο, έναν από τους 
διακεκριμένους διδασκάλους και θεολόγους του ΙΗ’ 
αιώνος, τον ιερομόναχον, άγιον σήμερα της Εκκλησίας 
μας, Αθανάσιον τον Πάριον. …Η άφιξη του Αθανασίου 
στη Χίο έγινε το 1786… Οι Χίοι κατέβαλαν αγωνιώδεις 
προσπάθειες να τον πείσουν να παραμείνει στη Χίο και 
να αναλάβει τη διεύθυνση  της ανωτέρας σχολής που 
εσκόπευαν να ιδρύσουν… επιμένοντας κατόρθωσαν να 
τον πείσουν να παραμείνει στη Χίο και να διδάξει. 
Κατά τον Κ.Ν. Σάθα (Α.Ζ. Μάμουκα) ο Πάριος δίδαξε 
τη «ρητορική» και το Θεολογικό του Ιωάννου του 
Δαμασκηνού και τη Λογική του Ευγενίου 
Βουλγάρεως…»
    Στα κεφάλαια που ακολουθούν ο Χαροκόπος 
αναφέρεται ευρέως στην πορεία της σχολής και τους 
«εύχυμους καρπούς» της και με  τον προσήκοντα 
σεβασμό μας δίνει το βιογραφικό του Αθανασίου του 
Παρίου καθώς και το έργο του. 
    Αμείωτο διατηρείται το ενδιαφέρον μας αφού 
μαθαίνουμε πως μετά τον Αθανάσιο τον Πάριο ένας 
άλλος μεγάλος των ελληνικών γραμμάτων αναλαμβάνει 
τη διεύθυνση της Σχολής. Ο Νεόφυτος Βάμβας.
Μετά από μια σύντομη αναφορά στο βίο και το έργο 
του Βάμβα ανοίγεται το κεφάλαιο της οργάνωσης και 
της λειτουργίας της Σχολής στο πρώτο τέταρτο του 19ου 
αιώνα η ακτινοβολία και η πανελλήνια αναγνώρισή της 
εν γένει.
    «Η Σχολή έχοντας την συγκινητική συμπαράσταση 
και στοργή της Δημογεροντίας, των  εφόρων και όλων 
των πλουσίων Χίων και τις χρηματικές εισφορές των 
φιλομούσων και φιλογενών, αναδείχθηκε τότε το 
πρώτο, κατά τον Κ.Ι. Αμαντον, πνευματικό ίδρυμα της 
Ελλάδος. Ήταν ένα πανελλήνιο σχολείο με μαθητάς 
από πολλά μέρη της Ελλάδος και από αλλού, και με 
καρπούς αντάξιους της φήμης του…».
    Στη μεταναστευτική περίοδο αναφέρεται στη 
συνέχεια ο συγγραφέας, τότε  που πια η Σχολή παίρνει 
τη μορφή του Γυμνασίου Χίου και οδεύει «προς  την 
άνδρωσι».

   
 συνέχεια στη σελίδα 16
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Γράφει η Μις Χίος 2007
Στον Πρόεδρο                                                                     Νέα Υόρκη                              
               
Στο Διοικητικό Συμβούλιο                                                                     Μάρτιος 2007     
Στους Επίτιμους Προέδρους
Στα μέλη του Παγχιακού Συλλόγου «Κοραής» 

Ονομάζομαι Σουλτάνα Βαβίλη και είμαι η Μις Χίος για το 2007. Σπουδάζω Ψυχολογία στο 
Stonybrook University. Θέλω να ασχοληθώ ιδιαίτερα με την Παιδοψυχολογία. Να βοηθώ τα 
παιδιά γιατί πιστεύω ότι τα παιδιά είναι το μέλλον της κοινωνίας μας. Έχω γεννηθεί στη Νέα 
Υόρκη, αλλά η ψυχή μου είναι δοσμένη στην Ελλάδα και ειδικά στη Χίο. Σ’ αυτό 
συνετέλεσαν οι γονείς μου. Και οι δύο έχουν γεννηθεί στα ξακουστά Μαστικοχώρια. Ο 
πατέρας μου έχει γεννηθεί στην Ελάτα και η μητέρα μου στα Νένητα. Μέσα στο σπίτι μας 
μιλούμε πάντα Ελληνικά, Πολλές φορές θυμάμαι τον εαυτό μου από τη νηπιακή ηλικία να 
λέει ποιήματα και να παίρνει μέρος σε θεατράκια στο Ελληνικό σχολείο. Κάθε καλοκαίρι 
πηγαίνω στη Χίο να δω τον παππού Νικολή, τον παππού Γιώργο και τη γιαγιά τη Δημητρία. 
Να δω τους θείους, τις θείες και τα ξαδέλφια μου. Να δω τους φίλους και τις φίλες μου.  Να 
επισκεφτώ τις ωραίες παραλίες της στην Αγία Φωτιά, στην Κώμη, στα Μαύρα Βόλια με τα 
πεντακάθαρα νερά τους. Να πάω στο πανηγύρι του Αγίου Στεφάνου στο νησί και της 
Παναγίας στα Νένητα. Έτσι σιγά-σιγά συνδέθηκα άρρηκτα με τον τόπο, με το νησί μας και 
με τους ανθρώπους του. Θέλω να ευχαριστήσω τον Παγχιακό Σύλλογο «Κοραής» για την 
ευκαιρία που μου έδωσε να πάρω μέρος στο θεσμό της Μις Χίος Αμερικής. Τα 
συναισθήματα που ένιωσα εκείνο το βράδυ στο χορό ήταν πολλά. Χάρηκα που έλαβα μέρος 
στον διαγωνισμό και γνώρισα τις άλλες κοπέλες  Ήταν μια διαφορετική εμπειρία για μένα. 
Περισσότερο χάρηκα με την απόφαση των κριτών. Ακόμα το συναίσθημα της ευθύνης που 
έχω να μαζέψω όσο το δυνατό περισσότερα χρήματα για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες στο 
νησί μας, Θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου στο Σύλλογο Κοραή που υποστηρίζει τα 
Ελληνικά σχολεία και την ελληνική παιδεία. Είμαι περήφανη για την Ελληνική και ιδιαίτερα 
για την Χιακή καταγωγή μου. Όλοι μας, ειδικά οι νέοι και οι νέες πρέπει να μείνουμε κοντά 
στις παραδόσεις στα ήθη και στα έθιμα μας. 
Αυτό είναι δύσκολο προπάντων σ’ αυτή τη χώρα που ζούμε που είναι πολυπολιτισμική. 
Μέσα στο «καζάνι της παγκοσμιοποίησης» χάθηκαν και χάνονται πολιτισμοί και 
κουλτούρες. Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και προσκολλημένοι στις ρίζες μας. 
Εύχομαι σε όλους τους Έλληνες και ιδιαίτερα στους Χιώτες Καλή Σαρακοστή και γρήγορα 
να ανταμώσουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι στη Μυροβόλο Χίο μας. 

Με εκτίμηση 
Σουλτάνα Βαβύλη 

Ο Παγχιακός «Κοραής» γιόρτασε 
τα Χριστούγεννα

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος, ο 
Παγχιακός Σύλλογος «Κοραής» 
διοργάνωσε, το απόγευμα της 
Κυριακής εκδήλωση για τον 
εορτασμό των Χριστουγέννων, στο 
ελληνικό εστιατόριο «Fame» που 
βρίσκεται στο Κουίνς Ν.Υ., με τη 
συμμετοχή περίπου 180 ατόμων 
μελών και φίλων της οργάνωσης. 
Μικροί και μεγάλοι τραγούδησαν, 
χόρεψαν και γεύθηκαν παραδοσιακά 
χιώτικα φαγητά που είχαν ετοιμαστεί 
από το εστιατόριο. 
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα 
έψαλαν οι πολυάριθμοι λιλιπούτειοι 
φίλοι του σωματείου που βρέθηκαν 
στην χριστουγεννιάτικη εορτή του 
Παγχιακού Συλλόγου. Τα παιδιά με 
επικεφαλής την 12χρονη μαθήτρια 
Φωνητικής στη Μετροπόλιταν  
Όπερα», Γεωργία Λίναρη, έψαλαν 
πολλούς γνωστούς 
χριστουγεννιάτικους ύμνους, 
αποσπώντας τα χειροκροτήματα των 
παρευρισκομένων.
Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των παιδιών 
προκάλεσε η εμφάνιση του Αγίου 
Βασίλη, ο οποίος σηκώνοντας στον 
ώμο του ένα μεγάλο σάκο, έκανε την 
είσοδό του στην αίθουσα. Ο κ. 
Φραγκούλης Κοντογιάννης, 
μεταμφιεσμένος σε Άγιο Βασίλη για 
τις ανάγκες της εκδήλωσης, μίλησε 
με τα μικρά παιδιά και τους μοίρασε 
δώρα χαρίζοντάς τους στιγμές χαράς. 
Στη συνέχεια ήρθε η σειρά των 
μεγάλων, οι οποίοι χόρεψαν και 
διασκέδασαν με ελληνικά τραγούδια 
υπό τους ήχους της ορχήστρας του 
Γεωργίου Σταύρου.
Όλοι όσοι παρευρέθηκαν στην 
εκδήλωση δεν παρέλειψαν να 
εκφράσουν τα συγχαρητήριά τους 
στο ζεύγος Ιωάννη και Ευαγγελίας 
Κλειδά, καθώς και στον πρόεδρο του 
Παγχιακού Συλλόγου «Κοραής», 
Κωνσταντίνο Παρθένη, για την 
προσπάθεια που κατέβαλαν στην 
πραγματοποίηση της φετινής 
χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης που 
σημείωσε επιτυχία. 
Ο Παγχιακός Σύλλογος «Κοραής», 
ιδρύθηκε το 1912 από μετανάστες 
του αιγιοπελαγίτικου νησιού, 
επέδειξε δε κατά τα χρόνια που 
ακολούθησαν μέχρι σήμερα έντονη 
φιλανθρωπική και πολιτιστική 
δράση. 
Έχει προσφέρει βοήθεια σε άτομα 
που είχαν ανάγκη ιατρικής ή άλλης 
περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων 
πολλών παιδιών, καθώς επίσης και 
έχει οργανώσει μεγάλο αριθμό 
εκπαιδευτικών και πολιτιστικών 
εκδηλώσεων.
Όπως είπε στον «Εθνικό Κήρυκα» ο 
πρώην πρόεδρος και νυν γενικός 
γραμματέας του Συλλόγου, Στέλιος 
Τάτσης, ο «Κοραής» είναι ένας 
εύρρωστος σύλλογος, ο οποίος θα 
συνεχίσει να προσφέρει την βοήθειά 
του σε όσους την έχουν ανάγκη. 

Το γέλιο ποτέ δεν βλάπτει….
Ο ΜΙΚΡΟΣ ρωτάει τον μπαμπά 
του ενώ βρισκόταν σε ένα γάμο:
- Μπαμπά, γιατί οι νεόνυμφοι 
κρατιούνται από το χέρι;
- Από συνήθεια, παιδί μου. Το ίδιο 
κάνουν και οι πυγμάχοι πριν από 
τον αγώνα!

ΜΙΑ ΚΥΡΙΑ κάνει τον περίπατό 
της στην ακρογιαλιά και βλέπει ένα 
ψαρά να ξαγκιστρώνει ένα ψάρι.
- Το κακόμοιρο, λέει η κυρία.
- Κυρία μου, απαντάει 
νευριασμένος ο ψαράς, αν δεν 
άνοιγε κι αυτό έτσι άσκοπα το 
στόμα του, τώρα θα ένιωθε 
καλύτερα.

ΠΑΤΕΡ, λέει μια γυναίκα στον 
ιερέα, πρέπει να σας εξομολογηθώ 
ότι έχω την αμαρτία της 
ματαιοδοξίας. Κάθε πρωί, όταν 
κοιτάζομαι στον καθρέφτη με 
βρίσκω πολύ όμορφη…
Σε αυτή την περίπτωση, απαντά ο 
ιερέας,  δεν πρέπει να απευθυνθείτε 
σε μένα αλλά στον οφθαλμίατρο.

ΈΝΑΣ τύπος λέει σε ένα φίλο του 
(που είναι πολύ τσιγκούνης) για να 
τον κοροϊδέψει:
Απόψε ονειρεύτηκα ότι μου 
δάνεισες δέκα χιλιάδες δολάρια…
Κι ο άλλος:
Κάνεις λάθος. Σου τα χάρισα!

Θεραπεία 
Το 1922 το Νοσοκομείο του νησιού γιόμισε 
Τραυματίες. Ένας Καρπενησιώτης τραυματίες 
παραπονιέται. Στο γιατρό και λέει:
- Γιατρέ μου, κάθε πρωί, που ξυπνώ, μούρχουνται 
ζαλάδες, πονοκέφαλοι και κομμάρες.
- Πόσην ώρα βαστά ευτή η ταραχή; Ρωτά ο 
Χιώτης γιατρός.
- Μα ως μισήν ώρα.
- Έ, να ξυπνάς λοιπόν μισήν ώρα πιο αργά.

Σκέψου την ταπείνωση που θα νιώσεις 
όταν οι φίλοι μου πουν στους γονείς 
τους ότι δεν έχεις λεφτά για να μου 

δίνεις παραπάνω χαρτζιλίκι
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Ευτυχείς Γάμοι

Την Κυριακή 29 Απριλίου 2007 συνδέθηκαν με τις 
ευλογίες της εκκλησίας ο φερέλπις νέος Βίκτωρας 
Γιαμός με την χαριτωμένη διδα Μαρία Μουτάφη, 

αμφότεροι καταγόμενοι από το νησί της Μαστίχας τη 
μυροβόλο Χίο. Ευχόμαστε στο νέο ζευγάρι παντοτινή 

ευτυχία και στους γονείς κον και κα Γιαμού και κον και 
κα Μουτάφη να χαίρονται τα παιδιά τους και να τα 

καμαρώνουν ευτυχισμένα σ’ όλη τη ζωή τους. 

Γάμος
Στις 6 Μαϊου, 2007 θα τελέσουν τους γάμους τους ο 

Κωνσταντίνος Συράκης με την εκλεκτή της καρδιάς του 
Ελένη Ρομάνο τους ευχόμεθα να ζήσουν με κάθε 

ευτυχία και να τους χαίρονται οι γονείς τους. 

Γάμος 
Στις 20 Μαϊου, 2007 θα τελέσουν τους γάμους τους η 
Μαρία Πατσιάβα με τον Κωνσταντίνο Σταμούλη τους 
ευχόμεθα καλά στέφανα να είναι η ζωή τους γεμάτη 
χαρά, ευτυχία και να τους χαίρονται οι γονείς τους. 

Γάμος 
Στις 29 Απριλίου 2007 παντρεύτηκαν η Ιωάννα 

Μιρμηγκούση τον εκλεκτό της καρδιάς της Αθανάσιο 
Καραθωμά τους ευχόμεθα να είναι η ζωή τους γεμάτη 
ευτυχία και τα καλλίτερα της ζωής. Να τους χαίρονται 

οι γονείς τους.

Να ζήσουν 
Ο Παγχιακός «Κοραής» Ν.Υ. 

Congratulations

Astron      Gift Shop

Wedding and Christening Items
Select Line of Greek Gifts

Invitations * Favors * Stefana * Lambades * Martirika

22-81 31st Street * Astoria, New York 11105

Tel: (718) 932-7011                             Tel/Fax: (718) 932-7012

Γάμοι

Κ ο ι ν ω ν ι κ ά …  Κ ο ι ν ω ν ι κ ά . . . Κ ο ι ν ω ν ι κ ά . . .  

Βάπτιση

Στις 11 Φεβρουαρίου 2007 
εβαπτίσθηκε το κοριτσάκι του 

Γεωργίου και της Τίνας 
Βασιλάκη που το ονόμασαν 

Χριστίνα – Βασιλική. Ανάδοχοι 
ήταν ο Μενής και η Μαρία 

Τζάννη. Ευχόμαστε να ζήσει το 
νεοφώτιστο

. 
Ο παππούς και η γιαγιά Κώστας 

και Ανθίππη Βασιλάκη. 

Βάπτιση 
Ο Δρ. Σταμάτης Ξύδας και η σύζυγός του Geraldine 

απέκτησαν το πρώτο τους παιδί 17 Νοεμβρίου 2006 και 
το ονόμασαν Νικολέτα-Ειρήνη. 

Ευχόμαστε να τους ζήσει. 

ΧΙΑΚΑ ΝΕΑ

Βάπτιση 

Chris and Linda Kyriakidis 
baptized their son 
on April 22 2007. 

Godparents are Angelo 
and Stefanie Mantikas. 

The newly christened boy was 
given the name William Chris. 

Να σας ζήσει με υγεία και χαρά 

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2006 η 
Κατίνα Αντωνάκος θυγατέρα 
του Πέτρου και της Σοφίας 
Αντωνάκος και ο ιατρός 
Κώστας Σιδερίδης, υιός του 
Σταματίου και της Γεωργίας 
Σιδερίδη ετέλεσαν τους γάμους 
των στην εκκλησία της 
Αναλήψεως του Brookville L.I. 
Το 2006 ήταν πολύ ευτυχές δια 
τον Δρ. Κώστα Σιδερίδη διότι 
προσελήφθη από το North 
Shore L.I. Health System και 
εργάζεται ως 
γαστροεντερολόγος στο L.I. 
Jewish Hospital αφού 
αρίστευσε στις εξετάσεις της 
πολιτείας της Νέας Υόρκης 
στην ειδικότητα του 
γαστροεντερολόγου. 
Συγχαρητήρια στο ευτυχές 
ζεύγος και τους ευχόμαστε να 
ζήσουν ευτυχισμένοι και καλή 
σταδιοδρομία.

Ο Παγχιακός «Κοραής» Ν.Υ. 
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Πλήρης ημερών άφησε την επίγεια ζωή ο Πέτρος Μακρίδης 
καταγόμενος από το Θολοποτάμι της Χίου. Ζούσε με την σύζυγό 

του Μαρίκα για πολλά χρόνια στην Αριζόνα κοντά στα παιδιά 
του και ειδικότερα στον γιο του Αντώνη επιτυχημένο 

στις επιχειρήσεις των εστιατορίων. 
Ευχόμαστε να τον αναπαύσει ο Θεός και στους δικούς του να 

χαρίζει υγεία και ζωή να τον θυμούνται. 
Κ.Π. 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΠΙΤΤΑΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ με δημοσίευμα της εφημερίδας «πολίτης», το 3ο 
τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ως 
αντισυνταγματική την απόφαση του Υπουργείου Υγείας (επί 
υπουργού Ν. Κακλαμάνη) για την κατάργηση του χιώτικου 
κληροδοτήματος στο Δρομοκαϊτειο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 
Αθηνών. Εφόσον επικυρωθεί η απόφαση αυτή και από την 
Ολομέλεια του ΣτΕ, τότε, το «Δρομοκαϊτειο» θα επανέλθει 
σε χιώτικα χέρια. 

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΟΔΟΣ της Ν.Α. Χίου, ύστερα από 
προγραμματική σύμβαση με τον κ. Τσουκάρη συνεχίζει τη 
συλλογή των εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων από όλο τον 
Νομό σε ιδιόκτητο χώρο. Μέχρι σήμερα έχουν μαζευτεί 150 
αυτοκίνητα από τα οποία ξεχωρίζονται οι μπαταρίες, τα 
λάδια, τα λάστιχα, οι καταλύτες και όλα τα υγρά βάσει της 
νομοθεσίας. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται.  

ΜΑΣ το έλεγαν, το είχαμε δημοσιεύσει, αλλά η αλήθεια 
είναι ότι δεν το είχαμε πιστέψει κιόλας… Ότι, δηλαδή, η 
κατάσταση στο Δήμο Καρδαμύλων είναι τόσο ρόδινη, ως 
προς όλες τις διαστάσεις της. Μας το επιβεβαίωσε όμως και 
ένας εν δυνάμει “αντίπαλός” του στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο 
Τάσος Ποδιάς. Όπως μας είπε, ο Βαγγέλης τούτη τη φορά 
είναι εντελώς διαφορετικός. Και ακούει και υιοθετεί 
προτάσεις της αντιπολίτευσης και, εν πάση περιπτώσει, είναι 
συγκαταβατικός και προσηνής Και το κυριότερο; Όλα 
δουλεύουν μια χαρά στο Δήμο Καρδαμύλων. Μπράβο σε 
όλους, λοιπόν!   

ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ τέθηκαν από την Δευτέρα τα νέα 
κέρματα των δύο ευρώ, που εκδόθηκαν για τον εορτασμό 
της 50ης επετείου από την Υπογραφή της Συνθήκης της 
Ρώμης, με την οποία ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΓΙΑ ΤΟΝ χιώτη επιστήμονα και δάσκαλο του Αϊνστάϊν 
Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή (1873-1950) μίλησε στην 
αίθουσα συνεδρίων του Ομηρείου η συγγραφέας Πόπη 
Χαλκιά-Στεφάνου με πρωτοβουλία της Νομαρχίας και του 
Φιλοτεχνικού. Για να μάθουμε κάτι παραπάνω!
ργασί

2500 ευρώ στέλνει η Βουλή των Ελλήνων για τις εες της 
Ομηρικής Ακαδημίας που θα φιλοξενηθεί στο νησί μας 15-
22 Ιουλίου. Ο κ. Μάντικας ανακοινώνοντας το ποσό βρήκε 
την ευκαιρία να επαινέσει το ρόλο και την προσφορά της 
Ομηρικής Ακαδημίας στην προώθηση της ελληνικής 
γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. Για να δούμε και 
φέτος πως θα ξεπεραστεί ο σκόπελος των οικονομικών 
δυσκολιών που δυσχεραίνουν την υλοποίηση αυτού του 
θεσμού και χωρίς υπερβολή μπορεί να χαρακτηρίσει την 
προσπάθεια της κ. Γιατράκου «τιτάνεια»… 

Από τον Χιακό Τύπο 
Είπαν … Έγραψαν…..

- Η νίκη πηγαίνει πάντοτε προς το μέρος που υπάρχει η 
ομόνοια
- Όποιος αρκείται με τα λίγα είναι ευτυχής.
- Το αγώνισμα του δρόμου δεν κερδίζεται πάντοτε από τον πιο 
γρήγορο, αλλά και από τον πιο έξυπνο.
- Σε κάθε μπουκάλι κρασί υπάρχει ένας διάβολος.
- Η οργή είναι το όπλο της αδυναμίας.
- Όποιος προσπαθεί να φαίνεται κάτι, διαβεβαιώνει τους 
άλλους ότι είναι ασήμαντος.
- Τα πάθη μπαίνουν μέσα στην καρδιά όπως η βροχή σ’ ένα 
σπίτι όταν δεν είναι καλά σκεπασμένο.
- Είναι καλλίτερα να σε μισούν παρά να σε λυπούνται.
- Όποιος σε μισεί, μην τον μισήσεις. Αυτός υποφέρει από την 
ζήλια του και αυτοτιμωρείται.
- Όποιος σε βρίσει, μην του ανταποδώσεις ύβρη. Έχει ήδη 
καταδικασθεί από τον εαυτό του και από το περιβάλλον.
- Όταν μιλείς άσχημα πρέπει να δέχεσαι κάθε απάντηση που 
σου δίνουν.
- Ο φλύαρος ζη με δαπάνες εκείνου που τον ακούει.

Επιλογή Κ.Π.

«ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ»
Έφυγε από κοντά μας, στις 25 Δεκεμβρίου 2006, ο Παντελής 

Ψαλτάκης. Είθε να είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει και 
η μνήμη του αιώνια. Ο Μεγαλοδύναμος Θεός να χαρίζει την 

υπομονή στους δικούς του. 
Παγχιακός «Κοραής»

ΚΑΛΗ ΑΝΑΡΡΩΣΗ
• • • Στον εκλεκτό φίλο μας, μέλος της Χιακής Επιτροπής του 
«Κοραή» κ. Αριστείδη Τσικνή, ευχόμαστε περαστικά και 
«σιδερένιος».

Με πολλή αγάπη,  
το Δ.Σ. του «Κοραή»

Γεννήθηκε στο Βροντάδο της Χίου το 1918. Ο πατέρας του παντοπώλης. Ο Λευτέρης ήταν ένα από τα 
δέκα παιδιά της οικογένειας. Όταν έγινε 16 ετών έφυγε από το νησί με τα καράβια και ύστερα από δύο 
χρόνια όταν βρέθηκε στη Νέα Ορλεάνη, πήδησε στη στεριά για να ανταμώσει ύστερα από περιπέτειες τον 
αδελφό του Γιώργο στη Νέα Υόρκη, και άρχισε εργασία σε εστιατόριο με 12 δολ. την εβδομάδα για 65 
ώρες. Το 1939 με άλλους χωριανούς ίδρυσαν τον Σύλλογο «Όμηρος» του Βροντάδου και το 1941 γίνεται 
μέλος στον Παγχιακό «Κοραής» μέχρι το θάνατό του. Στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο υπηρέτησε στον 
Αμερικανικό στρατό στην Άπω Ανατολή. Έχει υπηρετήσει με αφοσίωση τον Σύλλογο σαν μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου με υπευθυνότητα, ιδιαίτερα στην αγορά του κτιρίου στο Woodside καθώς και σε 
άλλες εκδηλώσεις. 
Το 1949 επισκέφτηκε τη Χίο και νυμφεύθηκε την Χρυσάνθη Τσουρή από το Λατόμι και ήλθαν μαζί στη 

Νέα Υόρκη. Απέκτησαν δυο αγόρια, τον Δήμο και τον Γιάννη, που τους ανέθρεψαν με ελληνορθόδοξη αγωγή και τους 
έστειλαν σε Ελληνικό Ημερήσιο Σχολείο. Τώρα είναι επιστήμονες που τιμούν την οικογένειά τους και την Ομογένεια. 
Ο Ελευθέριος Πίττας, έχασε την σύντροφο της ζωής του σε ατύχημα. Η ζωή του συνεχίζει με την αφοσίωσή του στις 
οικογένειες των παιδιών του και με την αγάπη και στοργή του στα εγγόνια του μέχρι που τον κάλεσε ο Θεός στις 25 
Ιανουαρίου 2007.
Στον Σύλλογό μας, τον Παγχιακό Κοραή ήταν μέλος για πολλά χρόνια. Στο Διοικητικό Συμβούλιο εργάσθηκε με αγάπη και 
αφοσίωση πάντοτε προς ότι ήταν θετικό και προς όφελος του συλλόγου. Πράος ευχάριστος, με πολύ χιούμορ του άρεσε να 
μιλεί για την Χίο με παλιές ιστορίες από την ζωή. Ήταν άνθρωπος της αγάπης. Αγαπούσε και τον αγαπούσαμε. Θα μας είναι 
αξέχαστος.                                                                         

 Κ.Π.
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συνέχεια από την 4η σελιίδα 

«Ο Παγχιακός Σύλλογος ‘Κοραής’ Νέας 
Υόρκης απόψε μας δίδαξε πολλά πράγματα 
και ήρθε να υπενθυμίσει ότι δεν πρέπει να 
μείνουμε μόνο στα λόγια αλλά απαιτούνται 
και οι πράξεις. Επιπλέον τα έργα μιλούν από 
μόνα τους», επεσήμανε ο π. Παύλος 
Παλαιστίδης, καθώς ξεναγούσε τους 
εκπροσώπους του Συλλόγου στις νέες 
κτιριακές εγκαταστάσεις. 
Ερωτηθείς πότε θα γίνουν τα εγκαίνια, 
επεσήμανε ότι όλα είναι σχεδόν έτοιμα, ότι 
υπάρχουν μερικές ασήμαντες ατέλειες και ότι 
περιμένουν να συνεννοηθούν με τον 
Αρχιεπίσκοπο, προκειμένου να 
προσδιορίσουν την ημέρα των εγκαινίων. 
Τέλος να  σημειώσουμε ότι οι δωρεές που 
μέχρι στιγμής ο Παγχιακός Σύλλογος έχει 
προσφέρει στα Ημερήσια και Απογευματινά 
Σχολεία της Νέας Υόρκης, καθώς επίσης και 
στα Κέντρα Νεοελληνικών Σπουδών, 
αγγίζουν τις διακόσιες χιλιάδες δολάρια, μην 
υπολογίζοντας εδώ τις δωρεές στα ευαγή 
ιδρύματα της Ομογένειας και της ιδιαίτερής 
τους πατρίδας, της Χίου. 
Το έργο του Παγχιακού Συλλόγου έχει 
αναγνωριστεί και από το ανώτατο πνευματικό 
ίδρυμα της Ελλάδας, την Ακαδημία Αθηνών, 
η οποία απένειμε έπαινο για ό,τι έχει επιτύχει 
ο Παγχιακός Σύλλογος «Κοραής» στον 
κοινωνικό, εθνικό, εκπαιδευτικό, 
θρησκευτικό και φιλανθρωπικό τομέα. 

Δημήτρης Τσάκας
Εθνικός Κήρυξ  

Η ΠΕΡΙΩΝΥΜΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ
ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟ 

ΑΘΗΝΑ ΤΣΟΚΟΥ-ΚΡΟΜΜΥΔΑ

    
     συνέχεια από την  σελίδα 12

Δωρεά Παγχιακού Συλλόγου Ν.Υ.
 στην κοινότητα 

του Αγίου Νικολάου Φλάσινγκ

Εκτενής και επιμελημένη αναφορά γίνεται στη 
γυμνασιαρχία του Κωνσταντίνου Κόντου, του μετέπειτα 
καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και στη 
γυμνασιαρχία του Γεωργίου Ζολώτα. 
«Το Γυμνάσιο κατά τη γυμνασιαρχία του Γ.Ι. Ζολώτα 
αναδείχθηκε σε τηλαυγή φάρο χάρι στην ακτινοβολία και 
χαρισματική προσωπικότητα του σοφού 
Γυμνασιάρχου…».
    Ακολουθεί μια γενική θεώρηση της Μεταναστευτικής 
περιόδου και ύστερα πανηγυρικά ο συγγραφέας 
εισέρχεται στη ζωή του Γυμνασίου μετά το 1912, την 
περίοδο των ελεύθερων χρόνων. 
    Κι ύστερα έρχεται ο θλιβερός επίλογος της ένδοξης 
πορείας του «Γυμνασίου Αρρένων Χίου». 
    Ύστερα από μια λαμπρή ακτινοβολία πλέον των 
διακοσίων χρόνων, ο «σελαγίζον πυρσός», το «της 
παιδείας δένδρον ευσκιόφυλλον και αγλαόκαρπον» παύει 
να εκπέμπει φως, παύει να δίνει «εύχυμους καρπούς», η 
λειτουργία του καταργείται. 
    Με πόνο ψυχής και λόγο πένθιμο ο Χαροκόπος κλείνει 
το υπέροχο τούτο πνευματικό πόνημα που κρατά αμείωτο 
το ενδιαφέρον του αναγνώστη με την ακριβή εξιστόρηση 
των γεγονότων, την τίμια και ειλικρινή περιγραφή 
μορφών και με φανερά τα συναισθήματα χαράς, 
περηφάνιας, αγαλλίασης ή και προβληματισμού και πόνου 
για τη μακραίωνη πορεία της περιώνυμης Σχολής της 
Χίου. 
    Τούτο το βιβλίο είναι, σε τελική ανάλυση ένα ιστορικό 
λογοτέχνημα, ένας θησαυρός για κάθε βιβλιοθήκη, για 
κάθε μελετητήριο, ένας ύμνος για την πνευματική ζωή της 
Χίου, μια γλυκειά συντροφιά για τον όπου γης Έλληνα.

Α. Κρομμύδα


