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«Την Άγια Νύχτα την 
Χριστουγεννιάτικη ποιος δεν το 
ξέρει, των Μάγων κάθε βράδι τα 
μεσάνυχτα λάμπει τ΄ αστέρι, κι 
όποιος το βρεί μες τ’ άστρα 
ανάμεσα και δεν το χάσει, σε μια 
άλλη Βηθλεέμ ακολουθώντας το, 
μπορεί να φθάσει». 
Αυτό το άστρο, πού μας οδήγησε 
αλήθεια; Αναλύσαμε στη σκέψη μας 
τι εννοεί ο ποιητής που μας ανάγει, 
με τον δικό του τρόπο να μην το 
χάσουμε για να φθάσουμε στην 
άλλη Βηθλεέμ. Μήπως εννοεί μια 
δική μας ονειρική σπηλιά που μέσα 
εκεί γεννιέται ο Θεός της αγάπης, 
μια σπηλιά που να είναι η ίδια η 
δική μας καρδιά που δέχεται να τον 
αγκαλιάσει να τον ζεστάνει να δει 
το πρώτο του χαμόγελο, την πρώτη 
του ματιά στον γύρω κόσμο του.  
Θα μπορέσουμε άραγε να 
διατηρήσουμε στην σκέψη μας την 
μεγάλη του ταπείνωση που για μας 
ένας Θεός γεννιέται στην φτωχική 
σπηλιά για την Αγάπη, τη 
Συγγνώμη, την Φιλανθρωπία, την 
Ειρήνη στον κόσμο Του, τόσο, που 
ώσπου να σβήσει ο απόηχος του 
«Χριστός Γεννάται δοξάσατε» 
φτάνουμε στο «Σήμερον κρεμάται 
επί ξύλου».  

Κων/νος Παρθένης 

Ο επί 24 χρόνια μέλος του Αμερικανικού 
κογκρέσου Ελληνοαμερικανός Μιχάλης 
Μπιλιράκης και ο εφοπλιστής και 
φιλάνθρωπος Νικόλαος Λως, τιμήθηκαν 
στη χοροεσπερίδα που διοργανώθηκε στο 
πλαίσιο των εργασιών του 5ου Παγκοσμίου 
Συνεδρίου Απόδημων Χίων με 
συμμετέχοντας τους ομογενείς Χιώτες από 
Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, αλλά και 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι εργασίες του 
συνεδρίου (2-6 Αυγούστου) διεξήχθησαν 
στο Ομήρειο Κέντρο της Χώρας του 
νησιού με κύριο διοργανωτή τα Χιακά 
Σωματεία Αμερικής και Καναδά.  
Πιθανά το πιο εντυπωσιακό γεγονός της 
διοργάνωσης υπήρξε η διαρκής παρουσία 
του Ελληνοαμερικανού πρώην βουλευτού 
Μ. Μπιλιράκη σε όλες (!) τις εργασίες 
του συνεδρίου, ο οποίος εστίασε την 
προσοχή του στους νέους χιακής 
καταγωγής από διάφορες πολιτείες των 
ΗΠΑ. Μάλιστα, ο κ. Μπιλιράκης δεν 
δίστασε να ζητήσει ιδιαίτερη συνεδρία με 
τους νέους, όπου τόνισε τη σπουδαιότητα 
και σημασία ανάμιξης των 
ελληνοαμερικανών στα 
κοινά. «Εμείς οι 
Ελληνοαμερικανοί», 
επεσήμανε μεταξύ άλλων, 
«έχουμε πολύ ‘καλό όνομα’ 
στην ευρύτερη αμερικανική 
κοινωνία, αλλά δεν 
συμμετέχουμε όσο θα 
μπορούσαμε, φτάνοντας και 
στο σημείο να μην 
ψηφίζουμε στις τοπικές και 

εθνικές εκλογές. Αποτέλεσμα αυτής της 
αποχής είναι να μην εξαντλούμε τη 
δυνητική επιρροή μας στα αμερικανικά 
πράγματα». 
Τις εργασίες του συνεδρίου στη Χίο, που 
διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια, τίμησαν 
με την παρουσία τους οι: Αριστοτέλης 
Παυλίδης, (Υπουργός Αιγαίου), ο 
Χρήστος Φωλιάς, (Υφυπουργός 
Οικονομικών), ο Θεόδωρος Κασσίμης 
(Υφυπουργός Εξωτερικών), ο βουλευτής 
και αντιπρόεδρος της διακομματικής 
επιτροπής για τον απόδημο ελληνισμό 
Γρηγόρης Νιώτης, η Βουλευτής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μαρία 
Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (χιακής 
καταγωγής), ο ελληνοαμερικανός 
επιχειρηματίας και χορηγός John Rangos, 
οι εφοπλιστές Ν. Λω, Παναγιώτης Τσάκος 
και Μάρκος Μαρινάκης, καθώς και ο Pat-
rick Theros (από τους λίγους 
ελληνοαμερικανούς διπλωμάτες καριέρας 
που τυγχάνει χιακής καταγωγής), καθώς 
και εκπρόσωποι των τοπικών και 
νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων.  

συνέχεια στη σελίδα 6 

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ  
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΙΟ  
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  
Συνεδρίασης Ολομέλειας   

Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2007 
 

Η συνεδρίαση άρχισε με ένα θερμό καλωσόρισμα του Προέδρου κ. Παρθένη προς όλους και ευχές για 
καλό χειμώνα και καλή πρόοδο. Στην συνέχεια ο κ. Παρθένης αναφέρθηκε στις καλοκαιρινές 
εκδηλώσεις και τις επαφές που είχε με τα νέα μέλη της Χιακής Επιτροπής κ. Νικόλαο Λουτράρη και κ. 
Νικόλαο Γανιάρη τους οποίους εχαρακτήρισε ως άξιους να συνεχίσουν την εκπροσώπηση του 
Παγχιακού «Κοραή». Αναφέρθηκε με λεπτομέρειες στην επιτυχία του συνεδρίου των ΗΧΣΑ και στο 
τιμητικό δείπνο της Miss Chios 2007 η οποία όπως είπε κατέκτησε τις καρδιές όλων των 
παρευρισκομένων, με το ήθος της, την παρουσία της και τον χειρισμό της Ελληνικής γλώσσας.  
Η προσφορά της προς τα παιδιά με ειδικές ανάγκες ήταν $7,000 και επι πλέον εχάρισε την χαρά στην 
οικογένεια Λάμπρου από την Παγίδα με το ποσό των $1,000 σύν άλλα $500 που υποσχέθηκε στην ίδια 
οικογένεια ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ελατουσίων Ν.Υ. προς τιμήν της. Στον Πρόεδρο των ΗΧΣΑ ο 
οποίος ήταν παρών στη συνεδρίαση έδωσε τα συγχαρητήρια για την επιτυχία και την άρτιαν οργάνωση 
του συνεδρίου και του ευχήθηκε να συνεχίσει να εργάζεται και να έχει πάντα επιτυχίες.  
Μετά την αναφορά του Προέδρου διαβάστηκαν τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία 
ενεκρίθησαν ομόφωνα με πρόταση των κυρίων Δ. Κοντολιού και Γ. Κλειδά. Ο Ταμίας κ. Βασιλάκης 
παρουσίασε γενικό απολογισμό από 1ης Ιανουαρίου 2007 μέχρι 30ης Σεπτεμβρίου 2007 αντίγραφον του 
οποίου έλαβαν όλοι οι παρευρεθέντες. Λόγω των πολλών θεμάτων κατόπιν συστάσεως του Προέδρου ο 
απολογισμός θα εξετασθεί από τον καθένα κατ’ ιδίαν και σε επόμενη συνεδρίαση θα εκφέρουν την 
γνώμη τους. Η σύσταση έγινε αποδεκτή από όλους.  
Το επόμενο θέμα ήταν ο έρανος για τους πυροπαθείς της πατρίδας. Ο καπτ. Στέλιος Τάτσης ανέφερε ότι 
η απόφαση ελήφθη σε συνεδρίαση του Δ.Σ. και ότι το ποσό που θα συγκεντρωθεί από τις δωρεές θα 
ενισχυθεί με δωρεάν του συλλόγου που θ’ αποφασισθεί από το Δ.Σ. ή την ολομέλεια. Μέχρι σήμερα 
ανέφερε συγκεντρώθηκε το ποσό των $1,345. Στη συζήτηση που έγινε ο κ. Κλειδάς πρότεινε να 
συμπληρώσουμε το ποσό των $5,000, ο δε κ. Καρατζάς πρότεινε τον διπλασιασμό του 
συγκεντρωθέντος ποσού, το οποίο διόρθωσε να συμπληρωθεί το ποσό των $3,000. Την πρόταση 
δευτέρωσε ο κ. Κώζης και ενεκρίθη ομόφωνα.  
Το άλλο θέμα ήταν ο ετήσιος χορός και το Ελληνικό σχολείο που θα λάβει το ποσό των $30,000 
σύμφωνα με το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα. Ο κ. Στέλιος Γεραζούνης  είπε ότι σε προηγούμενη 
συνεδρίαση είχε γίνει υπόδειξη και συζήτηση για το σχολείο του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Μετά από 
αρκετή συζήτηση ο κ. Σ. Γεραζούνης έκανε πρόταση να δοθούν στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Την πρόταση 
δευτέρωσε ο Δρ. Φ. Μπενέτος. Πριν τεθεί σε ψηφοφορία ο καπτ. Σ. Τάτσης ζήτησε να συμπληρωθεί η 
πρόταση και να ληφθεί απόφαση ότι το επόμενο μετά τον Αρχάγγελο Μιχαήλ σχολείο που θα λάβει το 
ίδιο ποσό θα είναι του Αγίου Δημητρίου Αστόριας τιμής ένεκεν προς τον Πρόεδρό μας κ. Κώστα 
Παρθένη ο οποίος τερματίζει και τις υπηρεσίες του ως Πρόεδρος του Παγχιακού «Κοραής». 
Συμπλήρωσε επίσης ότι σύμφωνα με απόφαση το ποσό αυτό δίδεται σε περίοδο δύο ετών αρχής 
γενομένης αμέσως μετά τον ετήσιο χορό και ότι οι κοινότητες που χρηματοδοτούνται έχουν υποχρέωση 
να ονομάσουν μία αίθουσα διδασκαλίας: ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ, ΔΩΡΕΑ ΠΑΓΧΙΑΚΟΥ 
ΚΟΡΑΗ Ν.Υ.  Ο κ. Στέλιος Γεραζούνης  δέχτηκε την συμπλήρωση της πρότασης, ετέθη σε ψηφοφορία 
και ενεκρίθη με 13 ψήφους υπέρ και 3 ψήφους εναντίον από τους Γιάννη Κλειδά, Ι. Μαύρο και Νίκο 
Μενή.  
Στη συνέχεια συζητήσαμε για το κτήριο του Woodside. Η επτροπή με επικεφαλής τον κ. Σ. Γεραζούνη 
ενημέρωσε λεπτομερώς για όλες τις αποφάσεις και τις ενέργειες που έχουν γίνει. Ο νομικός σύμβουλος 
κ. Χρ. Στρατάκης ενημέρωσε ότι ταχυδρόμησε ενοικιαστήριο γράμμα αλλά προς το παρόν δεν έλαβε 
ακόμη απάντηση.  
Ο κ. Ψαλτάκης ένα από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής ενημέρωσε την ολομέλεια ότι οι εκλογές 
του Δ.Σ. θα γίνουν την Κυριακή 14 Οκτωβρίου και από ώρας 1:00 μέχρι 5:00 μ.μ. και ότι τα 
ψηφοδέλτια ταχυδρομήθησαν και πολλά έχουν επιστρέψει.  
Για τον εορτασμό των Ελευθερίων, ο καπτ. Σ. Τάτσης ανέφερε ότι στην συνεδρίαση του Δ. Σ. ελήφθη 
απόφαση ο εορτασμός να γίνει σε συνεργασία με την Χιακή Ομοσπονδία όπως τα δύο προηγούμενα 
χρόνια και εστάλη επιστολή ζητώντας την συνεργασία. Η Χιακή Ομοσπονδία ΝΥ απήντησε ζητώντας 
να ορίσουμε επιτροπή. Προς τούτο ορίσθηκαν οι κύριοι Γιάννης Κλειδάς, Δρ. Φώτης Μπενέτος, 
Στέλιος Γεραζούνης και Κώστας Κωζής.  
Για το Χριστουγεννιάτικο πάρτυ έγινε αρκετή συζήτηση. Η υπεύθυνη κυρία Ευαγγελία Κλειδά ανέφερε 
ότι προβληματίζεται να προβή στην αγορά Χριστουγεννιάτικων δώρων, διότι όλα είναι Κινέζικα και 
επικίνδυνα για τα παιδιά. Ο καπτ. Στέλιος Τάτσης είπε πως δεν μπορεί να γίνει Χριστουγεννιάτικο 
πάρτυ χωρίς παιχνίδια και με υπόδειξη του πρόεδρου απεφασίσθη το θέμα να αναλάβει το νέο Δ.Σ. 
Μετά την συζήτηση των θεμάτων ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Δημήτριο Κοντολιό πρόεδρο των 
ΗΧΣΑ ο οποίος περιέγραψε τα του Παγκοσμίου Συνεδρίου και ευχαρίστησε τον Παγχιακό «Κοραή» 
για την μεγάλη συμμετοχή και την συμπαράσταση.  Λίγο πριν κλείσει η συνεδρίαση ο Νομικός 
Σύμβουλος κ. Χρήστος Στρατάκης αναφέρθηκε με κολακευτικά λόγια στην μακροχρόνια θητεία και το 
έργο και την προσφορά του Προέδρου κ. Κων/νου Παρθένη.   

 Έκδοση του 
Παγχιακού Συλλόγου 

«ΚΟΡΑΗΣ» Νέας Υόρκης 
43-15 202nd Street 
Bayside, NY 11361 
Tel.: (718) 224-4846 
Fax: (718) 224-6994 

 
Διοικητικό Συμβούλιο 

 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΖΗΣ 
Πρόεδρος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 
Α’ Αντιπρόεδρος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΝΗΣ 
Β’ Αντιπρόεδρος 

Καπτ. ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ 
Γενικός Γραμματέας 
ΜΑΡΙΑ ΚΩΖΗ  

Ταμίας 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ 

Νομικός Σύμβουλος 
 

Μέλη 
 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥΔΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΖΟΥΝΗΣ 
ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΕΡΑΖΟΥΝΗΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΛΕΙΔΑ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΕΙΔΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΛΙΟΣ 
ΝΙΚΟΣ ΜΑΜΟΥΝΑΣ 

Δρ. ΦΩΤΗΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ, Esq. 
Καπτ. ΤΑΚΗΣ ΤΣΕΒΔΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΕΓΓΟΥΔΑΚΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΑΛΤΑΚΗΣ 

 

Επίτιμοι Πρόεδροι 
 

Δρ. ΘΕΟΔ. ΚΑΛΑΜΩΤΟΥΣΑΚΗΣ 
ΜΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ 

 

Χιακά Νέα 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ 
Υπεύθυνος Υλης & Σύνταξης 
ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΕΡΑΖΟΥΝΗΣ 
ΜΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ 
Καπτ. ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ 

 

Χιακή Επιτροπή 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΝΙΑΡΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΤΡΑΡΗΣ 
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ΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ  
         ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΟΡΑΗ  

 

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» επιθυμώ να 
εκφράσω στους επί πολλά χρόνια αγαπητούς 
συνεργάτες μου στον Παγχιακό Κοραή ΝΥ, 
τον Σύλλογο που μας έφερε κοντά ψυχικά 
και εγκάρδια, έστω με τις όποιες διαφωνίες 
μας που πάντα στόχευαν στην πρόοδο και το 
συμφέρον του Κοραή. 
Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» από καρδιάς σε 
σας αγαπητοί μου φίλοι (επιτρέψτε μου τον 
χαρακτηρισμό) που μου δώσατε την 
ευχαρίστηση, την εμπιστοσύνη και την τιμή 
να υπηρετήσω για τόσα χρόνια τον Σύλλογο 
μας, ως Γενικός Γραμματέας, ως 
Αντιπρόεδρος και για τέσσερις διετίες ως 
Πρόεδρος.  
Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» που μου δώσατε 
την ευκαιρία να γεμίζω τον χρόνο μου μετά 
την λήξη της υπηρεσίας μου από το σχολειό 
που υπηρέτησα 50 ολόκληρα χρόνια και να 
βρώ κοντά σας μια ευχάριστη συντροφιά, να 
έχω μια ενασχόληση προσφέροντας στους 
κοινούς σκοπούς του Συλλόγου μας.  
Ευχαριστώ τους φίλους μας της Χιακής 
Ομοσπονδίας ΝΥ που συμπλέοντας με 
πνεύμα καλής θέλησης πετύχαμε μια 
ειλικρινή συνεργασία, μια ενότητα, που 
θεωρώ ως την ωραιότερη επιτυχία μας στα 
τελευταία χρόνια ίσως γιατί συνέπεσε οι δύο 
οιακοστρόφοι των οργανώσεων να είμαστε 
από το ίδιο χωριό και με φιλική διάθεση.  
Ευχαριστώ και υποκλίνομαι με θερμή αγάπη 
και εκτίμηση στους στενούς συνεργάτες μου 
που στελεχώνουν το προεδρείο του Κοραή, 
τον Νομικό Σύμβουλο Χρήστο Στρατάκη, 
τον καπετάνιο Στέλιο Τάτση, τον Γιώργο 
Βασιλάκη, τον Κώστα Κωζή, τον Στέλιο 
Γεραζούνη, τον Μάνο Μωραϊτη, τον Γιάννη 
Καράλη, την Ευαγγελία Κλειδά που με την 
επίβλεψη του χορευτικού ανέβασε ψηλά το 
γόητρο του Παγχιακού. Ας μου συγχωρεθεί 
που δεν αναφέρω όλων τα ονόματα. Όλοι 
είσθε υπέροχοι. Σε όλους μας συνολικά και 
κατ’ ιδίαν ανήκουν εύσημα μνείας για την 
πρόοδο και την εκτίμηση που απολαμβάνει ο 
Σύλλογός μας από την Χιακή κοινωνία και 
από την Ομογένεια.  
Ευχαριστώ όλους στον Σύλλογο που μου 
δώσατε το εργαλείο να φανώ χρήσιμος στη 
ζωή, γιατί αυτή τότε έχει νόημα όταν τη 
ζούμε για τον συνάνθρωπο. Και εμείς όλοι 
στον Κοραή στην τελευταία ανάλυση σ’ 
αυτό σκοπούμεν. Συνεργαστήκαμε με 
αγαστή σύμπνοια και αγάπη και  όλοι μαζί 
καμαρώνουμε ένα Σύλλογο εύρρωστο 
οικονομικά, σεβαστό κοινωνικά, 
αναγνωρισμένο ομογενειακά. 
Σας ευχαριστώ και θα είμαι πάντα μαζί σας. 
              Κων/νος Παρθένης  

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
 

Αγαπητοί Φίλοι, 
Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο που 
με τιμήσανε να με εκλέξετε πρόεδρο του δραστήριου και 
ιστορικού Παγχιακού Συλλόγου Νέας Υόρκης ο «Κοραής».  
Θέλω να αναγνωρίσω όλα τα μέλη, τους προέδρους, τα 
προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια και την Χιακή Επιτροπή 
που εργάστηκαν σκληρά για τον Σύλλογό μας και έβαλαν 
δυνατά θεμέλια για να κρατήσουν τους στόχους του και τις 
παραδόσεις μας. Εύχομαι να συνεχίσω τα έργα τους. Όλοι 
πρέπει να ακολουθήσουμεν να δουλεύουμεν ενωμένοι, να 
βοηθούμε τον Σύλλογό μας, με τους στόχους του στην 
κοινωνική, πολιτιστική, φιλανθρωπική και εκπαιδευτική 
προσφορά του.  Εύχομαι να προσέρχεσθε στις συνεδράσεις  
και στις εκδηλώσεις μας για το όφελος του Συλλόγου μας και 
του νησιού που αγαπάμε.  

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς  
Ο πρόεδρος  

Κων/νος Κωζής 

Dear fellow Chians, 
I would like to express my gratitude to the Executive Board 
for selecting me President of the historic Panchiaki “Korais” 
Society of New York.  
I want to recognize all individuals, past presidents, Executive 
Board members and the Chios Committee for their contribu-
tions to the society and for maintaining its goals, values and 
traditions that is so representative of “Korais”.  
I pledge to work to the best of my ability to continue and to 
enhance those goals that my predecessors have worked so 
hard to achieve. Together we can built upon this solid foun-
dation and move forward  toward expanding our cultural, 
philanthropic and educational goals. 

With sincere and warm regards, 
Kostas Kozes 

President  

 

Ο Παγχιακός Σύλλογος «Κοραής»  
Νέας Υόρκης  

 

Σας προσκαλεί  
 

στον ετήσιο χορό του μετά δείπνου      

Το Σάββατο 1 Μαρτίου 2008  
στις 7:30 μ.μ.  

στο Sand Castle  
51 Franklin Avenue 

Franklin Square, N.Y.  
 

Cocktail  • Open Bar  • Πλήρες Δείπνο • Full Viennese 
 

Σας περιμένουμε όλους   
 
 
 

Μουσική με τους Athenian’s   
… και πολλές εκπλήξεις  

 
Για πληροφορίες επικοινωνείστε με τον Σύλλογο στο (718) 224-4846 

Εκλογή της  
Miss Χίος 2008  
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Από την τιμητική βραδιά για την Μις Χίος 2007 
Παραθέτουμε τον λόγο που εκφώνησε η Μις Χίος 
2007 στην τιμητική βραδιά που διοργανώθηκε 
στο ξενοδοχείο Χανδρής στις 20 Αυγούστου 2007  
 

Κυρίες και κύριοι, 
  

Με χαρά και συγκίνηση σας καλοσωρίζω στην 
αποψινή συγκέντρωση που δίδεται προς τιμήν της 
“Miss Chios Αμερικής 2007”. Η βραδιά αυτή έχει 
ιδιαίτερη σημασία για τον Παγχιακό Σύλλογο 
Κοραή, για εμένα καθώς και για την οικογένεια μου.  
Αλλά θα μου επιτρέψετε πρώτα να σας συστηθώ και 
να σας πω δύο λόγια για μένα.  Ονομάζομαι 
Σουλτάνα Βαβίλη και φέρω τον τίτλο της “Miss 
Chios 2007”. Έχω γεννηθεί και μεγαλώσει στη Νέα 
Υόρκη. Σπουδάζω Ψυχολογία στο Stony Brook Uni-
versity  με ειδκότητα στην Παιδοψυχολογία. Οι 
γονείς μου Νικόλαος και Δέσποινα Βαβίλη έχουν 
γεννηθεί στα Μαστιχοχώρια, Ελάτα και Νένητα 
αντιστοίχως, και έχω ένα αδελφό τον Γιώργο που 
σπουδάζει Ιατρική.  
Με τη μυροβόλο Χίο έχω άρρηκτους συνδετικούς κρίκους γιατί 
η ανατροφή μου ήταν Ελληνοχριστιανική και κυρίως Χιώτικη. 
Οι γονείς μου πάντοτε φρόντιζαν να έρχομαι τα καλοκαίρια στο 
μυροβόλο νησί μας για να συναντήσω τους παππούδες μου, τις 
γιαγιάδες, θείους, θείες, ξαδέλιφια, φίλους και γνωστούς. Έτσι 
μεγάλωσα μέσα σ’ αυτό το νησί γνώρισα τους ανθρώπους του 
τα ήθη, τα έθιμα του τις ομορφιές του και τις δαντελένιες 
παραλίες του. Τώρα μπορώ να πώ με σιγουριά ότι στις φλέβες 
μου κυλά αίμα Χιώτικο, γιατί πάρα πολλές φορές πιάνω τον 
εαυτό μου να ενεργεί και να σκέπτεται σαν πραγματική και 
γνήσια Χιωτοπούλα. Γι’αυτό όταν μου δόθηκε η ευκαιρία μέσω 
του Παγχιακού Συλλόγου Κοραή την πήρα και νάμαι τώρα εδώ 
μπροστά σας μ’ ένα τίτλο που με χαροποίησε ιδιαίτερα και μ’ 
έκανε να αποδείξω ότι οι τίτλοι ομορφιάς όταν έχουν νόημα 
βαθύτερο τότε πραγματικά αξίζουν διπλά.  
Διπλά συγχαρητήρια αξίζουν και στον «Παγχιακό Σύλλογο 
Κοραή» διότι με το θεσμό “Miss Chios” προωθεί ένα σημαντικό 
φιλανθρωπικό έργο μέσω της εκάστοτε εκλεγμένης του.  
Προσωπικά από την εκλογή μου και μετά έθεσα σαν στόχο να 
συγκεντρώσω χρήματα και να βοηθήσω τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες του νησιού μας. Ο στόχος μου πραγματοποιήθηκε και 
απόψε με πολλή υπερηφάνεια και συγκίνηση έχω μια επιταγή με 
$7000 που θα δοθεί για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και άλλη 

μια επιταγή με $1000 για μια οκογένεια που παγματικά τα 
χρειάζεται. Έχω ιδιαίτερη ευαισθησία στα παιδιά λόγω σπουδών 
αλλά κυρίως διότι αποτελούν το μέλλον του Ελληνισμού στη 
Γεννέτειρα αλλά και στη Διασπορά. Επίσης θα ήθελα να 
παροτρύνω όλες τις συνομήλικές μου να ενεργοποιηθούν και να 
λαμβάνουν μέρος σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις διότι η εμπειρία 
είναι μοναδική και δεν παρουσίαζεται συχνά.  
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο κ. Παρθένη και τα μέλη 
του Διοικητικού Συβουλίου του «Παγχιακού Συλλόγου Κοραή»  
για την ευκαιρία που μου έδωσαν καθώς και την εμπιστοσύνη  
που μου έδειξαν. Πάντοτε θα έχουν στην καρδιά μου ξεχωριστή 
θέση γιατί τα συναισθήματα και οι εμπειρίες που αποκόμμισα 
ήταν μοναδικές, αξεπέραστες, υπέροχες, πέραν κάθε 
προσδοκίας. 
Επιπλέον θερμά ευχαριστώ όλους όσους ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμά μου και με τον οβολό τους με βοήθησαν να 
πραγματοποιήσω το σκοπό μου δηλαδή τη συγκέντρωση αυτών 
των χρημάτων. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τα μέλη του Συλλόγου 
Ελατουσίων Αμερικής «Άγιος Στέφανος» για την θερμή 
υποστήριξη τους και για την μεγάλη χρηματική βοήθεια τους 
για την συγκέντρωση αυτών των χρημάτων.  
Τελευταία θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά  μου, τον 
πατέρα μου, την μητέρα μου, τον αδελφό μου, τους παππούδες 

μου, τη γιαγιά μου γιατί αυτό που είμαι σήμερα το 
οφείλω σ’ εκείνους. Ήταν πάντα δίπλα μου θερμοί 
συμπαραστάτες. Μου ενέπνευσαν την αγάπη για τον 
τόπο μας, με μεγάλωσαν με τρόπο ιδανικό και μου 
παρείχαν όλα τα μέσα να πραγματοποιήσω τα όνειρα 
μου και τους διαβεβαιώ ότι  θα σταθώ αντάξια στις 
προσδοκίες τους.  
Τέλος δίνω την διαβεβαίωση προς όλους σας ότι θα 
συνεχίσω να είμαι αρωγός και συμπαραστάτρια όλων 
των προσπαθειών που θα γίνονται για την προώθηση 
του νησιού μας επί πολιτιστικού, κοινωνικού και 
φιλανθρωπικού επιπέδου.  
 

Σας ευχαριστώ πολύ  
Σουλτάνα Βαβίλη  

Στιγμιότυπο από την ομιλία της Μις Χίος 2007, στην τιμητική βραδιά που 
διοργανώθηκε στο ξενοδοχείο Χανδρής στις 20 Αυγούστου 2007  
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Το 
Πολιτιστικό 
Ίδρυμα 
Αθανασιάδη, 
προκηρύσσει 
κάθε χρόνο 
διαγωνισμό 
και 
προσφέρει 
δέκα 
υποτροφίες 
σε φοιτητές 
που 
παρουσιάζουν 

τις καλύτερες πανεπιστημιακές επιδόσεις. 
Η δευτεροετής φοιτήτρια Μαρία Ορίσση 
που φοιτά στο Queens College ήταν 
νικήτρια μεταξύ των 40 διαγωνιζόμενων.   
Οι γονείς της Παναγιώτης και Πουλουδιά 
Ορίσση συγχαίρουν την Μαρία και της 
εύχονται σε ανώτερα.  
Τα βραβεία δόθηκαν στις 25 Νοεμβρίου 
2007 στο Athanasiades Cultural Center.  
Μπράβο Μαρία! 

Υποτροφίες από το Πολιτιστικό  
Ίδρυμα Αθανασιάδη  

Panchiaki Korais Society 
celebrated a unique Greek 
Independence Day social 
with a lavish Greek buffet 
dinner on Wednesday eve-
ning, April 18. The focus of 
the program was the eighth 
annual 2007 scholarship 
program for two St. John’s 
students of the Modern 
Greek Language and Lit-
erature program at their 
center on 43-15 202nd 
Street in Bayside. Nikolas 
Kaloudis of Kambia and 
Kourounia, Chios and Taki 
Sarantis Kokkinos of 
Leonidion, Greece were each 
awarded a $500 scholarship 
for excellence in Modern Greek Language. “I would like to 
thank the Panchiaki Korais Society for their generous scholar-
ship and all their help in the community,” said Kaloudis. “I 
would also to thank my professor in Greek, Ms. [Catherine] 
Tsounis, for her dedication to all her students and her desire to 
see all of  them succeed. I am extremely proud to be Greek. As 
Greeks we are always looking to help one another and keep our 
culture and traditions alive. I hope that one day I too can help 
the future Greek students in their studies.” St. John’s scholar 

Kokkinos expressed the same senti-
ment and added, “It is important to 
keep our language and culture.” 
Both students have plans for either 
legal or medical career. Professor 
Dr. Demetrios Kokkinos of the 
CUNY system, representing the 
parents of students in the St. John’s 
Modern Greek Language Program, 
said, “Panchiaki Korais Society is 
to be commended for their out-
standing scholarship program that 
was initiated in 2000. Eight thou-
sand dollars in scholarships have 
been awarded to St. John’s stu-
dents. This action encourages and 

unites students in American colleges. 
Our Greek-American students only 
remember the Greek language from 

church, home and elementary school. Modern Greek language 
programs encourage our children to carry on our Greek civili-
zation. This can only be done with the support of university 
professors working with our Greek societies. Our future gen-
erations will carry on from us.”  
“Unity builds and internal dissension destroys,” said Panchiaki 
President Constantine Parthenis. “All Chian Americans are 
united. We have an outstanding dance group with Mrs. Angie 
Klidas who makes us all  proud.”  

Panchiaki Korais Hails Scholarship Winners 

Της  Χίου Ελευθέρια 
  

Με πολλή σύνεση αγάπη, συνεργασία και πατριωτικό ενθουσιασμό 
γιορτάσθηκαν και φέτος την Κυριακή 11 Νοεμβρίου τα Ελευθέρια της Χίου, 
από κοινού με τον Παγχιακό Κοραή Νέας Υόρκης και την Χιακή 
Ομοσπονδία Νέας Υόρκης.  
Με μια πανηγυρική Θεία Λειτουργία στην εκκλησία της Κοίμησης της 
Θεοτόκου στο Brooklyn της Νέας Υόρκης, όπου ο πανοσιολογιότατος 
Δαμασκηνός Γκάνας έδειξε με τον καλύτερο εαυτό του την αγάπη του για 
τους Χιώτες, στην κατάμεστη εκκλησία. Το μεσημέρι στο Χιώτικο Σπίτι 
αφού προσφέρθηκε πλουσιότατο πλήρες γεύμα, προσφορά των δύο 
οργανώσεων της Χιακής Ομοσπονδίας και του Παγχιακού Κοραή προς 
όλους, που είχαν κατακλύσει την μεγάλη αίθουσα άρχισε ένα ωραίο 
πρόγραμμα που παρουσίασαν οι υπεύθυνοι των δύο οργανώσεων με δύο 
ομιλίες από τον Δρ. Φώτη Μπενέτο και τον αντισυνταγματάρχη Ιωάννη 
Νικολαϊδη. 
Τα χορευτικά του Κοραή και της Ομοσπονδίας έκλεψαν κυριολεκτικά την 
παράσταση και καταχειροκροτήθηκαν.  
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Χιακών Σωματείων 
Αμερικής και Καναδά Δημήτρης Κοντολιός, ο πρόεδρος της Χιακής 
Ομοσπονδίας Νέας Υόρκης Γεώργιος Αλμυρούδης, ο πρόεδρος του 
Παγχιακού Κοραή Νέας Υόρκης Κώστας Κωζής.  
Ποιήματα αναφερόμενα στο νόημα της εορτής απάγγειλαν η Μαρία 
Κολίτσος, η Μαγδαλένα Κοσμετάτος, η Καλλιόπη Κούτελου και η Ηλιάνα 
Τζανή. Το ωραίο γεμάτο από ενθουσασμό πρόγραμμα έκλεισε με ομιλία του 
πατρός Δαμασκηνού Γκάνα. Ευχή όλων μας είναι να συνεχιστεί η αγαστή, 
ειλικρινής και επιθυμητή συνεργασία των Χιωτών και να πάμε πάντοτε όλοι 
μαζί και όχι δυό-δυό.  
 

Κων/νος Παρθένης 

Οι φοιτητές του St. John’s University έλαβαν τις υποτροφίες του 
Παγχιακού «Κοραή», από $500 ο καθένας, σε ειδική τελετή στο 

γραφείο του Συλλόγου μας με το προεδρείο 
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Ήταν ένα μελαγχολικό φθινοπωρινό βραδάκι του 1968. 
Κουβέντιαζα με τον αδελφικό μου φίλο τον Γιάννη τον 
Καράλη και την αλησμόνητη Νίκη, την γυναίκα του, στο 
καθιστικό του σπιτιού τους στη Χίο. Η συζήτηση ήταν για το 
συνέδριο των Ηνωμένων Χιακών Σωματείων Αμερικής που για 
πρώτη φορά στην ιστορία θα γινόταν στην πόλη της Χίου, το 
καλοκαίρι του 1969 με οργανωτή τον Παγχιακό Σύλλογο της 
Νέας Υόρκης.   Συμφωνήσαμε και οι τρείς ότι χρειαζόμαστε 
αντιπροσώπους στο νησί για να μπορέσουμε να επιτύχουμε την 
άρτια οργάνωση του Συνεδρίου, όταν εμείς, η οργανωτική 
επιτροπή του Παγχιακού, βρισκόμασταν στη Νέα Υόρκη. 
Τα ονόματα του Γιάννη Καράλη  και του Γιώργου Ζαφειράκη 
ήταν αυτονόητα. Σκεφθήκαμε όμως ότι χρειαζόμαστε και άλλο 
ένα πρόσωπο για να βοηθήσει στην οργάνωση. Η Νίκη 
Καράλη, που την διέκρινε η ευθυκρισία και η ικανότητα να 
εντοπίζει τους κατάλληλους για την ανάλογη δουλειά, πρότεινε 
τον Αριστείδη Τσικνή. 
Ήταν η πρώτη φορά που άκουγα τ΄όνομά του. Συμφώνησα 
βασιζόμενος στην κρίση ανθρώπων  που σεβόμουνα την γνώμη 
τους και τις γνώσεις τους για τους ανθρώπους της τότε 
Χιώτικης κοινωνίας. Έτσι γεννήθηκε η τριμελής Χιακή 
Επιτροπή που για σαράντα σχεδόν χρόνια ήταν τα μάτια, η 
ακοή, η γνώμη και η φωνή του Συλλόγου μας στη γενέτειρα.  
Όσοι από εμάς βρέθηκαν στο ιστορικό Συνέδριο του 1969 θα 
πρέπει να θυμούνται πόσο όμορφα περάσαμε, πόσο τέλεια 
ήταν η οργάνωση του, πόσο κάθε λεπτομέρεια είχε εκ των 
προτέρων κανονισθεί. Τότε αντελίφθηκα για πρώτη φορά, και 
την υπευθυνότητα, την συνέπεια, την συστιματικότητα, την 
αφοσίωση και τις οργανωτικές ικανότητες του Αριστείδη 
Τσικνή. Και μέσα σε λίγο καιρό η γνωριμία αυτή μετεξελίχθη 
σε μια μεγάλη, διαρκή φιλία, σε μια φιλία στερεομένη στην 
αμοιβαία εκτίμηση, στην ακεραιότητα του χαρακτήρα του 
Αριστείδη, στην καταπληκτική του καλωσύνη στους γύρω του, 
στην αθόρυβη αλλά συνεπή αποτελεσματικότητα των άφθονων 
κοινωνικών, θρησκευτικών και πολιτιστικών προσφορών του. 
Τον άνθρωπο αυτό, κάθε φορά που πήγαινα στο νησί, τον 
αισθανόμουνα σαν κάποιο δικό μου. Ήταν πάντα στο 
αεροδρόμιο για να με καλωσορίσει. Ήρεμος και αθόρυβος, 
διακριτικός όμως, με αγάπη διάχυτη και ενδιαφέρον για να με 
εξυπηρετήσει. Πρόθυμα και ανιδιοτελώς. 
Τα τελευταία χρόνια όλοι παρακολουθούσαμε με αγωνία την 
συνεχή επιδείνωση της υγείας του. Απτόητος φαινόταν εκείνος, 
χωρίς φόβο για την κατάσταση της υγείας του, πάντα 
αισιόδοξος ότι όλα πάνε καλά, ότι δεν υπάρχει λόγος ν’ 
ανησυχούμε. Δεν έδινε πολύ σημασία στις ανησυχίες των 

δικών του, στων γιατρών τις υποδείξεις, στην ανάγκη να μην 
κουράζεται με το να εξυπηρετεί φίλους και γνωστούς.  
Όμως αδυσώπητος ήταν ο χρόνος και η φθορά του. Οι 
επισκέψεις στο Σκυλίτσειο άρχισαν να είναι πιο πυκνές και οι 
παραμονές εκεί μεγαλύτερες. Και πάλι, γενναία και άφοβα τον 
έβλεπα ν’ αντιμετωπίζει τα προβλήματα της υγείας του, το ένα 
μετά το άλλο. Η μεγάλη αγάπη του να προσφέρει στον τόπο 
του και στους φίλους του δεν το εγκατέλειψε.  
Μέχρι και την τελευταία Πρωτοχρονιά, αψηφόντας τον χιονιά 
και το διαπεραστικό κρύο στο Βουνάκη της Χίου, στάθηκε 
όρθιος, ώρες ολόκληρες για να εκπληρώσει τις υποχρέωσεις 
του ως Πρόεδρος του Περιηγητικού, στον ετήσιο διαγωνισμό 
των Βαπορακιών. 
Κατακόρυφη και μη ανατρέψιμη ήταν η επιδείνωση της υγείας 
του, σαν το υστερινό μακάβριο δώρο για την αφοσίωση, 
αυταπάρνηση και αγάπη του στους ανθρώπους και στους 
θεσμούς του τόπου που τον γέννησε.  Από μακριά, 
παρακολουθούσαμε με αγωνία τις εξελίξεις και τα νέα για τον 
Αριστείδη.  
Το κινητό της Μάρως μου χτύπησε λίγο μετά που βρεθήκαμε 
στο αεροδρόμιο της Αθήνας, τον περασμένο Απρίλιο, ύστερα 
από κάποιο ταξίδι στην Ολλανδία. Περιμέναμε το αεροπλάνο 
για την Χίο. Ήταν το χαρόσταλτο μήνυμα που με 
διακριτικότητα πέρναμε από τον φίλο μου τον Γιάννη Καράλη. 
Κι όμως, μέχρι και την τελευταία στιγμή, μέσα μου έκρυβα 
κάποια κρυφή ελπίδα ότι ο Αριστείδης δεν θα υπέκυπτε, ότι θα 
εύρισκε κάποιο τρόπο να ξεπεράσει κι αυτή την δοκιμασία. Για 
μας ο Αριστείδης ήταν η Χίος, ο άνθρωπος μας, αυτός που 
στον τόπο μας ήταν ο ευατός μας. Δεν ήταν δυνατόν να φύγει 
από την ζωή. Η ελπίδα ποτέ δεν πεθαίνει. 
Τί να πεί κανείς!  Υπάρχουν άνθρωποι που αφήνουν φωτεινά 
χν’αρια στο πέρασμα τους σ ΄ αυτόν τον κόσμο. Η δράση, τα 
έργα τους, ο χαρακτήρας, η προσωπικότητά τους μιλούν και 
ζουν για πολλά χρόνια όταν εκείνοι έχουν εγκαταλείψει τη 
ζωή. Ένας από αυτούς είναι και ο Αριστείδης, ο δίκαιος, ο 
αγαπητός, ο ανεξίκακος, ο αθόρυβος με την βροντερή 
προσφορά του, ο καλωσυνάτος, ο πράος, ο ανιδιοτελής, ο 
άκακος, ο συμβουλάτορας, ο Χιώτης.  
Γρήγορα έφυγες αγαπητέ μας. Ίσως κουράστηκες 
προσφέροντας τόσα πολλά σε τόσους πολλούς. Ίσως ο Θεός 
δεν ήθελε να κουραστείς παραπάνω.  
Ξεκουράσου λοιπόν φίλε αγαπητέ στην αιώνια κατοικία σου. 
Ποιος ξέρει πότε θα ‘ρθει και η δική μας η σειρά για να 
ξαναβρεθούμε.  

Χρήστος Στρατάκης 

ΥΜΝΟ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΤΣΙΚΝΗ  

συνέχεια από την 1η σελίδα  
 
Σημαντική υπήρξε η δέσμευση διοργάνωσης του 1ου Παγχιακού Συνεδρίου Νέων Χιακής Καταγωγής (18-30 ετών) που 
προγραμματίζεται μέσα στην επόμενη χρονιά και θα λάβει χώρα στη Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ, ενώ την ευθύνη του 
οργανωτικού σκέλους θα αναλάβουν για πρώτη φορά οι ίδιοι οι νέοι.  
Οι Ομογενείς ανταποκρίθηκαν στο αίτημα για υποστήριξη της καταγραφής του Αρχείου του Δρ. Μικέ Παϊδούση με τη 
χορήγηση των 3.500 ευρώ στο Σύλλογο Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή. Ο σκοπός είναι για τη συνέχιση καταγραφής του Αρχείου, 
το οποίο περιλαμβάνει βιβλία, χειρόγραφα και είδη τέχνης. Επίσης οι Ομογενείς εξέδωσαν ψήφισμα υποστήριξης προς την 
Κίνηση, διάσωσης και ανάδειξης του Λωβοκομείου, καλώντας όλους τους φορείς να συνδράμουν στην προσπάθεια. 
Στην λήξη του συνεδρίου, ο Δήμαρχος Ψαρών, καπτ. Εμμανουήλ Αγαπούσης, ευχαρίστησε τους συνέδρους του 5ου 
Παγκοσμίου Συνεδρίου Αποδήμων Χίων, για την πρωτοβουλία να κλείσουν το συνέδριο στο Ψαρά.  

Μαρία Φράγκος 
Γιάννης Κοντολιός 
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ΥΜΝΟΣ ΣΤΟ ΝΙΚΟ ΛΩ 
5ον Παγκόσμιο Συνέδριο Χίων της Διασποράς 

Χίος Αυγούστου 4 2007 - Golden Sand – Καρφάς 
 

Θα ήθελα να αναφερθώ με συντομία στον εξαίρετο συμπατριώτη μας 
κ. Νίκο Λω τον οποίο τιμούμε απόψε.  
Ο κ. Λως ανήκει στους σπάνιους αυτούς ανθρώπους που 
δικαιολογημένα κατατάσσονται στους μεγάλους ευεργέτες αυτού του 
τόπου. 
Η προσφορά του συνεχής και πολύτιμη. Γιατί αν και έζησε και 
αναδείχθηκε στην Αμερική, δεν ξέχασε ποτέ τον γενέθλιο τόπο του, 
τη Χίο, τον οποίο εξακολούθησε να υπηρετεί με τις ευεργεσίες του σε 
έργα κοινής ωφέλειας. Τολμώ να πω ότι τα περισσότερα από τα έργα 
αυτά δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί ποτέ χωρίς την πολύτιμη 
προσφορά του.  
Θα αναφερθώ πρωτίστως στην στελέχωση της Καρδιολογικής 
Κλινικής του Νοσοκομείου Χίου με το Αιμοδυναμικό στη 
Στεφανιογραφία, έργο σημαντικότατο και πολυδάπανο που 
χρηματοδοτήθηκε εξ’ ολοκλήρου από τον κ. Λω. 
Πρόκειται για έργο πολύτιμο για το Νοσοκομείο, που θα βοηθήσει 
πολλούς συμπατριώτες μας.  
Στον κ. Λω οφείλεται επίσης η δημιουργία του Ναυτικού Μουσείου 
Χίου. Το κτίριο του Μουσείου ιδιοκτησίας Αναστασίου Πατέρα, 
παραχωρήθηκε με προτροπή του κ.  και της κας Λω και με 
προσωπική μέριμνά τους ανακαινίστηκε και διαμορφώθηκε στο 
Ναυτικό Μουσείο που όλοι γνωρίζουμε. 
Σημαντική και η προσφορά του στην παιδεία του νησιού μας, αφού 
πρόσφατα με τη γενναία χρηματοδότηση των 800.000 ευρώ, 
εξασφάλισε τεράστια έκταση για λογαριασμό του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου για την μεταστέγαση του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών.  
Η δημιουργία του όρμου στο Βροντάδο, του γνωστού σε όλους 
Όρμου Λω, η ανάπλαση γηπέδου ποδοσφαίρου στο Πυργί, η 
κατασκευή αίθουσας εκδηλώσεων στο Μελαγιός, είναι μερικά μόνο 
από τα έργα-προσφορές του κ. Λω.  
Πρόκειται για έργα τεράστιας κοινωφελούς αξίας τα οποία έχουν 
δώσει πνοή στη Χίο. Κι όμως παρά την σπουδαιότητα της ευεργεσίας 
θα συμφωνήσετε όλοι, πιστεύω, ότι ο κ. Λω παρέμεινε ο ανώνυμος 
δωρητής που δεν θέλησε ποτέ να καρπωθεί την δόξα και την 
αναγνώριση της προσφοράς του και η στάση του αυτή εξυψώνει 
ακόμα περισσότερο την ανιδιοτελή ευεργεσία του.  
Απόψε λοιπόν, ας τιμήσουμε τον ακούραστο αυτό υπηρέτη 
(ευεργέτη) της Χίου κι ας ευχηθούμε το παράδειγμά του να βρεί 
πολλούς άξιους μιμητές. 
 

Σας ευχαριστώ  
Μάρκος Κ. Μαρινάκης 

ΣΤΕΡΝΟ ΚΑΤΕΥΟΔΙΟ  
 

Αγαπημένε Φίλε Αριστείδη,  
 
Μαζευθήκαμε σήμερα εδώ οι φίλοι σου και 
πλήθος από τους πολίτες αυτού του τόπου κάτω 
από το θόλο του ιερού ναού που υπηρέτησες με 
προθυμία και αυταπάρνηση, για να σε 
κατευοδώσουμε καθώς το καράβι που σαλπάρει 
αναγγέλει την έξοδό σου από τη ζωή. 
Είναι η ώρα του αποχωρισμού: Των δακρύων 
στα μάτια και της αλόης στην ψυχή.  
Την επίσημη αυτή στιγμή δεν σε αποχαιρετά 
μονάχα η σύζυγός σου, η οικογένειά σου, οι 
φίλοι σου. Υποκλίνεται ολόκληρη η χιακή 
κοινωνία για την αθόρυβη και ανιδιοτελή 
προσφορά σου, μέσα από όλα τα μετερίζια που 
την υπηρέτησες: Η Εμπορική Τράπεζα, ο χώρος 
της δουλειάς σου, η Μητρόπολη, η Περιηγητική, 
η Φιλοδασική, ο Κοραής Νέας Υόρκης, το 
Μουσείο Ιστορίας και Φυσικής, το Γυμνασίο. Κι 
ακόμη η τιμή και η ευγνωμοσύνη επικεντρώνεται 
για όλες τις αφανείς υπηρεσίες που φέρουν τη 
θετική σφραγίδα του ακάματου μόχθου και της 
δικής σου φροντίδας. 
Όσοι σε κάναμε παρέα είμεθα υπερήφανοι για 
την φιλία σου. Είχαμε πάντα την ελπίδα, ότι παρ’ 
όλα τα προβλήματα της υγείας σου, δεν θα 
χανότανε ο χρυσός κρίκος της συναναστροφής 
μας. Η Μαρία σου με όλη της την ψυχή σε 
βοηθούσε όταν έδινες τις μάχες στα μαρμαρένια 
αλώνια. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να νικήσει το 
ανθρώπινο πεπρωμένο. Κέρδισε όμως το στεφάνι 
του αγώνα και της καθολικής εκτίμησης καθώς 
ανέβαινε συνοδοιπόρος το λιθόστρωτο της 
αφοσίωσης και της αγάπης.  
Αντιλαμβάνομαι ότι ο καράβι βιάζεται να φύγει 
και συ ο ίδιος, αφού δεν είσαι πια μια οντότητα 
εκ του κόσμου τούτου.  
Στα λίγα αυτά λεπτά που απομένουν, εκστατικοί 
μπροστά στο μυστήριο του θανάτου, 
διερωτούμεθα με έντονο σκεπτικισμό: Ποιος 
άραγε δικαίωσε περισσότερο την ανθρώπινη 
παρουσία πάνω στη γή, ο Μεγαλέξανδρος και ο 
Βοναπάρτης, ή  Άνθρωποι με Α κεφαλαίο σαν 
τον Αριστείδη Τσικνή; 
Βλέπω τα καντήλια του ναού να χαμηλώνουν σε 
ένδειξη τιμής για τον αποχωρισμό. 
Πολυαγαπημένε Φίλε! Σε αποχαιρετούμε 
σείοντας το κατάλευκο τούτο μεταξωτό μαντίλι 
που μας δώρισες για παρακαταθήκη. Κατάλευκο 
σαν την ψυχή σου και ανάλαφρο σαν το τίμιο και 
διακριτικό περπάτημα σου στο διάβα της ζωής. 
Εκεί επάνω ψηλά που θα αράξεις στεφανομένος 
με τ’ άνθη του Μάη για την κατά Χριστόν ζωή 
σου, θα έχεις κάποια θέση μεταξύ των Δικαίων. 
Προσεύχου για μας και για τούτο τον τόπο που 
υπηρέτησες και αγάπησες.  

Γιάννης Δ. Καράλης 
 30/04/2007  

Χίος 
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Είναι γνωστόν ότι ο Νοέμβριος είναι ο μήνας της Χιακής 
ελευθερίας. Μετά παρέλευση 566 ετών η Χίος, η νύμφη του 
Αιγαίου και της Ανατολής, ανακτά την ελευθερία της, το όνειρο 
και η προσδοκία τόσων γενεών γίνεται πραγματικότητα.  
Η υπό τους Γενουάτας πρώτα επί 220 έτη (από το 1346) και 
ακολούθως από τους Τούρκους επί 346 έτη (από το 1566) η 
σκοτεινή περίοδος της δουλείας περατώνεται την 11η 
Νοεμβρίου 1912 και ο γλυκύτατος αέρας της ποθητής 
ελευθερίας δροσίζει το νησί του Ομήρου.  
Αυτό το γεγονός της απελευθερώσεως εορτάζεται κατ’ έτος με 
πάσαν μεγαλοπρέπειαν και εθνικήν έξαρση στο νησί και από 
τους απανταχού Χίους. Δοξολογίες, παρελάσεις, πανηγυρικοί 
λόγοι, απότισις φόρου τιμής ευγνωμοσύνης στους πεσόντας   
ελευθερωτάς και τους αμέτρητους νεκρούς των θηριωδιών 
δημιουργούν την περιρρέουσα ατμόσφαιρα του πανηγυρισμού.  
Συνειρμικώς ο νούς μας στρέφεται προς την περίοδο της 
εθνικής εξεγέρσεως και τους αιματηρούς αγώνας της 
επαναστάσεως στη στάσι των Χίων και στα δεινά της Νήσου 
κατά τον τραγικόν κυρίως Απρίλιον του 1822, όταν χιλιάδες 
σφαγιασθέντες, άνδρες και γυναίκες, νέοι και γέροντες, αθώα 
νήπια και παιδιά, ευρήκαν τραγικόν θάνατον από τους εξ’ 
Ανατολής δημίους. Ακόμη ανακαλούνται στην μνήμη μας οι 
λεηλασίες, οι εξανδραποδισμοί, οι ποικίλες φοβερές 
καταστροφές, οι εκπατρισθέντες και η ερήμωσις της μέχρι τότε 
ανθούσης Χίου κατά την φοβερή εκείνη περίοδο.  
Για τα γεγονότα αυτά έχουν γραφεί πολλά, ακόμη δε και για τη 
στάσι τότε των Χίων Αρχόντων και προεστών, την οποία 
ποικιλοτρόπως χαρακτηρίζουν και επικρίνουν. Είναι γνωστό ότι 
οι τότε Δημογέροντες έδειξαν δισταγμό και επιφυλακτικότητα 
ως προς την συμμετοχή της Χίου στον αγώνα όταν ο ναύαρχος 
Ιακ. Τομπάζης προσήγγισε με τον στόλο του στην περιοχή της 
Δασκαλόπετρας με σκοπό να εξεγείρη τους Χίους. Αποτέλεσμα 
της προσπάθειάς του ήταν να αποπλεύση άπρακτος, διότι δεν 
ευρήκε την αναμενόμενη ανταπόκριση. Δεν εισέρχομαι σε 
λεπτομέρειες, όμως θα υπομνήσω (ως πρόχειρα ελαφρυντικα) 
την ομηρεία του Μητροπολίτου Πλάτωνος και άλλων αμέσως 
μετά την εμφάνιση του Υδραϊκού στόλου και εν συνεχεία τον 
πλήρη αφοπλισμό των κατοίκων κατόπιν διαταγής του Βαχίζ.  
Αυτός ο δισταγμός και επιφυλακτικότητα και η απροθυμία των 
Δημογερόντων προκάλεσε δυσμενή σχόλια των επαναστα-
τημένων περιοχών και έδωσε αφορμή να διατυπωθούν ποικίλες 
και βαριές κατηγορίες κατά των προγόνων μας, διότι δήθεν 

επροτίμησαν το υλικό 
συμφέρον και την 
ησυχίαν των παρά την 
ελευθερίαν.   
Τα αυτά επαναλήφθησαν 
και κατά τη δευτέρα 
απόπειρα απελευθε-
ρώσεως της Χίου με τον 
Λυκούργο Λογοθέτη 
κατά την τραγική και 
άφρονα προσπάθειά του 
το 1822 προς απελευθέ-
ρωσι της Χίου, ο οποίος 
εμπαθώς και ασυνέτως  
εχαρακτήρισε τους Χίους 
«τουρκολάτρας και 
προδότας». Αποτέλεσμα 

αυτής της επιχειρήσεως 
ήταν οι σφαγές χιλιάδων 
αθώων, ο εκπατρισμός 
και η ερήμωσις της 
Χίου. Οι κατηγορίες 
όμως αυτές (και για την 
πρώτη και για την 
δευτέρα προσπάθεια) 
είναι αστήρικτες. Ως 
προς την επιφυλακτι- 
κότητα των Χίων 
Αρχόντων ομιλούν 
δυστυχώς ευγλώττως 
αυτά ταύτα τα γεγονότα 
των σφαγών του 1822, 
μετά την εγκατάλειψη 
της Χίου από τους 
Σαμίους, αλλά και η 
Ιστορία έχει καταθέσει 
τον έγκυρο λόγον της δικαιώνοντας τους Χίους.  
Με το σημερινό άρθρο μου δεν αποσκοπώ στην περιγραφή των 
γεγονότων αυτών ούτε στην λεπτομερή αναίρεση των 
κατηγοριών κατά των προγόνων μας. Στόχος μου είναι να 
σημειώσω ότι, όταν αναφερόμεθα στο 1821 και στη Χίο, 
περιορίζομεν τον λόγον σ’ αυτές κυρίως τις δύο αποτυχούσες 
απόπειρες του 1821 με τον Τομπάζη και του 1822 με τον 
Λυκούργο.  
Υπήρξε όμως και Τρίτη προσπάθεια μετά πενταετίαν, ατυχής 
και αυτή, υπό τον συνταγματάρχη Φαβιέρο κατά τον Οκτώβριο 
του 1827. Παραβλέπομε το γεγονός αυτό ή υποτιμούμε την 
σημασία του. Περί αυτού του γεγονότος επιθυμώ να χαράξω 
μερικές γραμμές. Κατά συγκυρίαν δε εφέτος συμπληρώνονται 
180 έτη από την απόπειρα. Την εκστρατεία αυτή οργάνωσαν οι 
εκπατρισθέντες Χίοι, στη Σύρο και στα άλλα νησιά του Αιγαίου 
και στη λοιπή Ελλάδα ολίγον μόλις χρόνον μετά τα τραγικά 
γεγονότα του 1822. Διατυπώθηκε η άποψις, εσφαλμένη κατά 
την γνώμη μας, ότι τούτο απηχεί μεταμέλεια για την 
προηγηθείσα απροθυμία των προγόνων μας. Πιστεύομεν όμως 
ότι άλλος είναι ο λόγος: οι εκπατρισθέντες ευρέθησαν σε 
επαναστατημένες περιοχές, έζησαν τις πολεμικές ιαχές του 
νικηφόρου αγώνος και την ατμόσφαιρα και επετεύχθη η 
απαιτούμενη ψυχική προετοιμασία για τη νέα απόπειρα. Σε 
παλαιότερη μελέτη μας έγραψα: «Η ψυχική κατάστασις του 
Χίου του 1821 περιείχε πολλά αρνητικά στοιχεία διά την 
εξέγερσιν, όχι εκ λόγων συμφέροντος ή απροθυμίας των 
πολεμικών αρχηγών και των κατοίκων, αλλά εξ’ ελλείψεως 
ψυχικής ετοιμότητος και καταλλήλου ψυχολογικής 
ατμόσφαιρας απαραιτήτων διά την εξέγερσιν…». 
Βλέπομεν λοιπόν ότι μετά την τρομερή εκείνη θύελλα του 1822, 
συγκεκριμένως την 28ην Μαϊου 1823, υπογράφεται από τους εν 
Τριπόλει Χίους προκήρυξις για την οργάνωσι εκστρατείας προς 
απελευθέρωσι της Χίου. Διορίσθηκε τετραμελής, αργότερα 
πενταμελής επιτροπή στη Σύρο, για να κατευθύνη τις σχετικές 
ενέργειες (οργάνωσιν, εξεύρεσιν οικονομικών κ.α.), η 
προκήρυξις υπεγράφη από τον Γ. Γλαράκη, Υπ. 
Μαυροκορδάτο, έπειτα συνεργάσθη και ο Ζ. Γαλάτης. Ο 
Αδαμάντιος Κοραής πρωτοστατούσε με τις πολλές του 
επιστολές.            

συνέχεια στη σελίδα 12 

Η ΑΠΟΤΥΧΟΥΣΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΠΡΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙ 
ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΥΠΟ ΤΟΝ ΦΑΒΙΕΡΟΝ (1827) 

Η σφαγή της Χίου από τον  
Delacroix 1822-1824 
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Σε μια γωνία του Μπρούκλιν πολύ κοντά στην 
επιχείρησή μου ένας συμπατριώτης μου Χιώτης άνοιξε 
πριν δύο χρόνια ένα μικρό εστιατόριο. Η πελατεία του 
ως επί το πλείστον είναι εργάτες της περιοχής. 
 Όποτε έχω ελεύθερο χρόνο βγαίνω από το καβούκι 
μου (το γραφείο μου) και τον επισκέπτομαι, 
λέμε τα χωριανά και αναπολούμε την όμορφη 
ζωή του νησιού. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 
είμαι τακτικός του πελάτης. Την Δευτέρα 
φτιάχνει μια πολύ ωραία φασολάδα και την 
Πέμπτη πράσινη μπιζελόφαβα που την κόβει με το 
μαχαίρι. Και οι δύο μου αρέσουν πάρα πολύ και επιπλέον μου 
θυμίζουν την κατοχή την οποίαν πάντα επιθυμώ να θυμάμαι για 
να χαστουκίζω τον εαυτό μου όταν δεν είναι ευχαριστημένος με 
αυτά που του προσφέρω.  
Σήμερα το πρωϊ σταμάτησα για ένα χαμομήλι που δεν μυρίζει 
σαν του χωριού κι ας έχει το ίδιο όνομα. «Άρχισαν τα κρύα 
μπαρμπανικόλα», ήταν η καλημέρα μου. 
«Δεν λέει τίποτα αφεντικό», μου απάντησε, «από τώρα 
σκέφτομαι πως θα βγάλω τον Χειμώνα».    
«Έλα καημένε κάνεις κι εσύ σαν τους παραπονιάρηδες στην 
πατρίδα. Εκείνοι είναι καλύτερα γιατί είναι στην πατρίδα τους, 
στα σπίτια τους όλο και κάποια βοήθεια θα βρεθεί. Εδώ εμείς 
δεν έχουμε κανένα. Βγάζουμε πέντε φράγκα κι αυτά θέλουν να 
τα μοιραζόμαστε με τον φορτηγατζή, τον υγειονόμο και όλους 
τους άλλους κοπρίτες της πολιτείας που σχεδόν περνάνε κάθε 
μέρα και εάν δεν πάρουν χρήματα θα φάνε τσάμπα για να 
γλυτώσω κανένα πρόβλημα. Οι αργόσχολοι υπάρχουν παντού. 
Είναι υπάλληλοι της παγκοσμιοποίησης». 
 Μπράβο Νικόλα εσύ δεν πιάνεσαι αφού ξέρεις και την 
παγκοσμιοποίηση. 
«Εμείς οι Χιώτες μπορεί να μην μάθαμε γράμματα, αλλά το 
μυαλό μας κόβει, είναι ξυράφι, τούτοι εδώ ούτε γράμματα 
μαθαίνουν, ούτε το κεφάλι τους κόβει, δεν ξέρουν τίποτα, 
μεροδούλι μεροφάϊ, σπίτι, δουλειά, 
σπίτι και τηλεόραση. 
Έτσι είναι όπως τα λές μπαρμπανίκο 
τα σκέπτομαι και κρυώνω πιο πολύ 
γιατί με τέτοιους πολίτες που θα 
βρεθεί η αντίσταση για την 
παγκοσμιοπίηση.  
Πράγματι σήμερα νοιώσαμε το πρώτο 
κρύο του χειμώνα. Η θερμοκρασία 
έπεσε απότομα και στις βόρειες 
περιοχές έπεσαν τα πρώτα χιόνια. 
Μόλις σηκώθηκα από το κρεββάτι 
άκουσα τις σωλήνες του καλοριφέρ να 
καλωσορίζουν το ζεστό νερό που 
διαμέσου αυτών βάδιζε προς τα 
σώματα για να ζεστάνουν με την 
σειρά τους το σπίτι. Αμέσως ο εαυτός 
μου άρχισε τα παράπονα λέγοντας 
έτσι που ανεβαίνουν τα πετρέλαια και 
τα γκάζια ποιός ξέρει τι έχουμε να 
πληρώσουμε για να ζεσταθούμε τούτο 
τον χειμώνα. Μουρμούριζε, του 
θύμισα την φασολάδα και την 

μπιζελόφαβα της κατοχής και τον επανέφερα στη 
λογική.  
Αφησέ με πια, με έχεις ζαλίσει με την φασολάδα και 

την φάβα, θέλω να τα πω να ξεσπάσω, θέλω να τα πω 
γιατί οι λαδάδες και οι γκαζάδες με το πρώτο κρύο 
άρχισαν να τρίβουν τα χέρια τους από ευχαρίστηση για 

τους πολυφουσκομένους λογαριασμούς. Όσο πιο πολύ 
κρυώνουν οι μικρομεσαίοι τόσο πιο πολύ χαίρονται 

αυτοί . Ησύχασε του είπα.  Αυτοί οι άνθρωποι που 
πουλάνε τη ζεστασιά πανάκριβα στους άλλους δεν 
πρόκειται οι ίδιοι να την νοιώσουν ποτέ.  Η καρδιά 

τους θα ‘ναι πάντα παγωμένη. Η αγάπη και η ζεστασιά 
ούτε πουλιούνται ούτε αγοράζονται και συνήθως συγκατοικούν 
μ’ αυτούς που την νοιώθουν μόνον, ποτέ μ’ αυτούς που την 
πουλούν.  
Όμως έχεις δίκιο αυτή τη φορά εαυτέ μου, σε παραδέχομαι, 
είναι πράγματι ντροπή στην κοινωνία του 21ου αιώνα άλλοι να 
πεινούν και άλλοι να τα ξοδεύουν, να σκοτώνονται άνθρωποι, 
άλλοι να ταξιδεύουν στο διάστημα χωρίς να κάνουν τίποτα για 
τον πλανήτη μας που αργοπεθαίνει, άλλοι να τρίβουν τα χέρια 
τους από την ηδονή του κέρδους και άλλοι να τα τρίβουν για να 
ζεσταθούν.  
Τον διάλογο που είχα με τον εαυτό μου έκοψε ο μπαρμανικολής 
λέγοντάς μου: «Πως ήταν το χαμομήλι καπετάνιε; Καλό ήταν 
μα όχι σαν του δικού μας χωριού, είναι και τούτο της 
παγκοσμιοποίησης», μου είπε χαμογελώντας.  
Προχώρησα στο ταμείο πλήρωσα και κατευθύνθηκα προς την 
εξώπορτα του μαγαζιού για να επιστρέψω στο γραφείο μου. 
Από την κουζίνα που με είδε να φεύγω ο Νικολός μου φώναξε 
«Καπετάνιε μην ξεχάσεις  το μεσημέρι έχουμε φασολάδα». 
 

Στέλιος Τάσης 
Bayside NY           29 Οκτωβρίου 2007  

 

ΧΕΙΜΩΝΙΑΣΕ  
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ΕΝΩΣΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΧΙΟΥ 
 

Παγχιακός Σύλλογος «Κοραής» ΝΥ 
κ. Κωνταντίνο Παρθένη, Πρόεδρο 

Χίος, 11 Ιουλίου 2007  
 

Αγαπητέ κύριε Παρθένη μετά του Διοικητικού Συμβουλίου σας,  
Η Ένωση Ομογενών Χίου έχει μια παλιά φιλία με τον Παγχιακό 
Σύλλογο «Κοραής» Νέας Υόρκης. Στα χρόνια που έχουν περάσει οι 
σχέσεις μας ολοένα και περισσότερο δυναμώνουν. Φέτος η Ένωση 
Ομογενών Χίου πραγματοποιεί την ετήσια καλοκαιρινή 
χοροεσπερίδα της, την Κυριακή 29 Ιουλίου 2007 στις 9:00 μ.μ. στις 
εγκαταστάσεις του «Αίπους» στον Δήμο Ομηρούπολης.  
Με αφορμή αυτή την συνάντηση μας θα έχουμε την ευκαιρία να 
πούμε ευχαριστώ τιμώντας τα Χιακά Σωματεία και Συλλόγους που 
λειτουργούν στην Αμερική, στον Καναδά και την Αυστραλία, τόσο 
για το αξιοθαύμαστο για την πατρίδα και τον ελληνισμό έργο που 
προσφέρουν αλλά και για την συμπαράσταση και στήριξή τους 
στην Ένωση μας. 
Η παρουσία σας αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μας, γιατί η βράβευση 
θα είναι για όλους μας μία ιδιαίτερη στιγμή. 
 

Με εκτίμηση, 
Ισαβέλλα Αδ. Μπουρνιά  Δέσποινα Παπαγιαννάκη 
Πρόεδρος   Ειδική Γραμματέας 

ΚΩΣΤΑΣ  Ι. ΓΚΙΑΛΑΣ 
ΑΡΡΙΑΝΟΥ 2  – ΑΘΗΝΑΙ - 11635 

Αθήναι 26-5-07 
Αγαπητέ κ. Παρθένη, 
Αναφέρομαι στο κείμενό σας για το αντεθνικό βιβλίο 
ιστορίας της ΣΤ’ Δημοτικού που δημοσιεύθηκε στο 
περιοδικό «KORAIS NEWS BULLETIN», τεύχος Απριλίου. 
Είναι ευτύχημα ότι το βιβλίο αυτό έχει προκαλέσει εδώ στην 
Ελλάδα γενική αποδοκιμασία, προεξάρχοντος του ανώτατου 
πνευματικού ιδρύματος της χώρας μας της Ακαδημίας 
Αθηνών. Της γενικής αυτής αποδοκιμασίας εξαιρούνται 
βεβαίως οι «γνωστοί-άγνωστοι» όργανα σκοτεινών δυνάμεων 
που απεργάζονται την αποδυνάμωση και εξουθένωση του 
Ελληνισμού και του Χριστιανισμού. 
Είναι λοιπόν ιδιαίτερα ευχάριστο το γεγονός ότι πνευματικοί 
άνθρωποι του ελληνισμού της διασποράς όπως εσείς, 
υπηρέτες των ύψιστων αξιών του ελληνοχριστιανικού 
πολιτισμού, υψώνουν φωνή αποδοκιμασίας των 
ανθελληνικών ενεργειών και συστρατεύονται στον αγώνα 
υπεράσπισης και διατήρησης της ιερής παρακαταθήκης που 
με θυσίες και αγώνες σκληρούς μας παρέδωσαν οι πατέρες 
μας. Για τους παραπάνω λόγους σας παρακαλώ να δεχθείτε 
τα θερμά συγχαρητήριά μου.  

Με εκτίμηση  
Κώστας Ι. Γκιάλας  

Ελευθέριος Μαρτάκης  
55-95 Puring Ct 
Fort Myers FL 33919 
5-22-2007 
 

Προς τον Σύλλογο Κοραή ΝΥ 
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες του οργανισμού Κοραή 
Νέας Υόρκης σας εύχομαι να ήσθε πάντα όλοι καλά 
και πάντα να εργάζεσθαι για καλά έργα καθώς ήσθε 
πρώτοι σε βοήθεια σε σχολεία των Εκκλησιών και 
ανθρώπους που έχουν ανάγκες. Σας συγχαίρω όλους 
σας, εγώ έφυγα μακριά σας αλλά με τα Χιακά Νέα 
μαθαίνω τις  καλές ενέργειες που κάνετε.  
Χαιρετίσματα σε όλους σας,   

Ελευθέριος Μαρτάκης 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ  
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ν. ΧΙΟΥ 
Απλωταριάς 68, Χίος 82100 

Χίος 15-10-2007       

Προς τον Παγχιακό Σύλλογο «ΚΟΡΑΗΣ» Νέας Υόρκης 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων 
με ειδικές ανάγκες Νομού Χίου, ευχαριστεί θερμά τον Παγχιακό Σύλλογο 
«ΚΟΡΑΗΣ» Νέας Υόρκης και τη Miss Χίος 2007 κ. Σουλτάνα Βαβίλη για 
την προσφορά στο Σύλλογό μας ποσού $7,000 δολαρίων τα οποία μας 
παραδόθηκαν δι’ επιταγής κατά την διάρκεια δείπνου των ομογενών, στο 
ξενοδοχείο ΧΑΝΔΡΗΣ, που παρατέθηκε προς τιμή της Miss Χίος 2007. 
Η ενέργεια αυτή αποδεικνύει τη διαρκή ευαισθησία σας προς τα παιδιά με 
ειδικές ανάγκες που εκπροσωπούμε.  
Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο πολύπλευρο έργο που επιτελείτε για το καλό 
της ομογένειας αλλά και της ιδιαίτερης πατρίδας σας.  
 

Με εκτίμηση  
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 

Ο Πρόεδρος                         Η Γενική Γραμματέας 
             Μ.Τζούμας                          Μ. Καμαράδου 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 
 Χίος 9/11/2007 

 

Προς:  PANCHIAKI “KORAIS” SOCIETY Inc   

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε 
 

Με πολλή χαρά ενημερώθηκα για την συγκρότηση σε 
σώμα του νέου Δ.Σ. του Παγχιακού Συλλόγου 
«Κοραής», της Νέας Υόρκης. 
Στέλνω τις θερμότερες ευχές μου για μια σπουδαία και 
εξελίσιμη πορεία, τόσο σε εσένα, όσο και στα υπόλοιπα 
μέλη του Συλλόγου. 
Στο δύσκολο έργο που έχω αναλάβει στο Δήμο Χίου, 
θα ήθελα να έχω την στήριξη, την βοήθεια και την 
συμπαράστασή σας, ελπίζοντας ότι θα είστε σε κάθε 
βήμα, σε κάθε προσπάθεια, δίπλα μας για το καλό του 
τόπου μας.  

Με θερμές ευχαριστίες  
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΡΟΥΛΗΣ  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ  
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ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΓΔΑΝΟΣ 
ΣΤΕΦ. ΤΣΟΥΡΗ 18  
82100 ΧΙΟΣ  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Για την ευγενέστατη προσφορά σας, προς τον υιό μου, 
με το ποσό των $1,000 δολλαρίων, για την βελτίωση 
της υγείας του, θερμότατα σας ευχαριστούμε, διότι στο 
μέτρο των δυνατοτήτων σας συμβάλλατε, για να 
καλύψετε ένα μέρος από τις πολλές απαιτήσεις, αυτής 
της επέμβασης. Σας ευχόμαστε εμείς οι γονείς του κάθε 
καλό και υγεία σ’ όλους εσάς.                  

Οι Γονείς του  

Προς τον Παγχιακό Σύλλογο 
«Κοραής» Νέας Υόρκης  

 

Χίος, 12.6.2007 
 

Αξιότιμοι Κύριοι,  
Λάβαμε προ εβδομάδος την από 
22 Μαϊου 2007 επιστολή σας, 
μέσω της οποίας μας καλείτε να 
αποτελέσουμε τα νέα μέλη της 
Χιακής Επιτροπής που 
εκπροσωπεί τον Σύλλογο 
«Κοραής», η οποία δυστυχώς 
πλέον αριθμεί ένα μέλος 
λιγότερο. Ο θάνατος του 
αγαπητού σε όλους Αριστείδη 
Τσικνή σκόρπισε θλίψη στην 
τοπική κοινωνία και παράλληλα 
στερεί τόσο από τη Χίο όσο και 
ειδικότερα από τον Σύλλογο 
«Κοραής» το ήθος και τις 
υπηρεσίες ενός αεικίνητου 
ανθρώπου με πολύπλευρη 
προσφορά και δραστηριότητα. 
Αναπόφευκτα ο Αριστείδης 
Τσικνής αφήνει πίσω του ένα 
δυσαναπλήρωτο κενό.  
Η απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Συλλόγου σας, 
που προήλθε ύστερα από τις 
προτάσεις των κ.κ. Ιωάννη 
Καράλη και Χρήστου 
Στρατάκη, για την ενσωμάτωσή 
μας στις τάξεις της Χιακής 
Επιτροπής αναμφίβολα μας τιμά 
ιδιαίτερα και έκαμψε τους 
δισταγμούς μας, που 
δημιουργήθηκαν λόγω της 
ευθύνης και της σπουδαιότητας 
της θέσης που κατείχαν 
αξιόλογα μέλη της χιακής 
κοινωνίας. Είμαστε επομένως 
πρόθυμοι να συμβάλλουμε από 
την πλευρά μας και στο μέτρο 
του δυνατού στο σημαντικό 
έργο που επιτελεί εδώ και 
σχεδόν έναν αιώνα ο Σύλλογος 
«Κοραής», αναπληρώνοντας 
έστω και στον ελάχιστο βαθμό 
την πρόσφατη απώλεια του 
αείμνηστου Αριστείδη Τσικνή. 
Σας ευχαριστούμε για την 
τιμητική πρόσκληση να 
συνεργαστούμε μαζί σας και 
ελπίζουμε να φανούμε αντάξιοι 
της εμπιστοσύνης σας.  

Με τιμή 
Νικόλαος Παν. Γανιάρης  
Νικόλαος Κων. Λουτράρης 

Panchiakh “Korais” 
Society of New York  
43-15 202nd Street  
Bayside NY 11361  
 
5 Μαϊου 2007 
 

Αγαπητοί 
συμπατριώτες, 
συμμαθητές και φίλοι 
ευχαριστώ για το 
εξαιρετικό έντυπο που 
μου στείλατε.  
Σας συγχαίρω για την 
ύλη και την εκτύπωση. 
Τιμά τον σύλλογο και 
την πατρίδα μας. 
Όπως τιμή είναι και το 
σημείωμα αφιερωμένο 
στην σύμπραξη και 
συνεκδήλωση με την 
ευκαιρία εθνικών και 
τοπικών εορτών με 
την Χιακή 
Ομοσπονδία και τα 
Ηνωμένα Χιακά 
Σωματεία. Αμοιβαία 
εκτίμηση, αγάπη και 
ισχύς εν τη ενώσει για 
το καλό όλων μας.   
 

Φιλικώτατα  
Νίκος Ζύμαρης  
Οδοντίατρος 

Mr. Costas Parthenis  
Panchiaki Korais Society  
43-15 202 Street  
Bayside, N.Y. 11361 

May 29, 2007 
 
Dear Mr. Parthenis and Pan-
chiaki Korais Society, 
I am so proud to have re-
ceived the $500 scholarship 
on behalf of your society. 
The award ceremony was 
beautiful and both my parents 
and I enjoyed it very much. 
My mother, who is of Chian 
origin, was especially proud 
that I was awarded the Pan-
chiaki scholarship among 
others. Thank you so very 
much for your courtesy and 
support. 

Sincerely, 
Erasmia Banakos 

Ο ΧΙΩΤΗΣ  
 

Φράγκοι και Τούρκοι 
σκλάβωσαν  
Τη Χιό μου, την πατρίδα 
Και πάνω κάτω τριγυρνώ  
Δίχως καμμιάν ελπίδα 
 

Στ’ ακροθαλάσσι κάθομαι   
Σε βόλια μαύρα κι’ άσπρα  
Θωρώ και συλλογίζομαι  
Κι’ όλες τις νύχτες αρωτώ  
Τον ουρανό και τ΄άστρα 
 

Καλό μου κύμα πού θα πάς 
Και πού θα ταξιδέψεις 
Και πού θα ρίξεις άγκυρα 
Και πού θα ξεπεζέψης 
 

Να ζήσης πια ελεύθερο  
Χωρίς σκλαβιά και βία 
Με Ποσειδώνα πλοίαρχο 
Κι εγώ στην παραλία 
 

Μ’ αυτό τον τρόπο έμαθα  
Διαρκώς να ταξιδεύω  
Κι όπου κι αν πάω κι αν βρεθώ 
Τη Χιό μου να γυρεύω 
 

Τον κόσμο όλο γύρισα 
Με κάθε τι που πλέει  
Με το’ να  μάτι να γελά  
Και τ΄άλλο μου να κλαίει 
 

Ώσπου η Μάνα θέριεψε 
Κι όρμησε ν’ αγκαλιάσει  
Τη Χιό την ελευθέρωσε… 
 

Ωστόσο κάτι μου ‘μεινε  
Που δεν μπορεί να σβήσει  
Διαρκώς πατρίδα να ζητώ  
Σ’ Ανατολή και Δύση. 
 

Το κύμα να ‘χω σύντροφο 
Τη θάλασσα πατρίδα 
Το καραβάκι σπίτι μου 
Κρεβάτι μου κι ασπίδα 
 

Ο Χιώτης δεν σκλαβώνεται 
Ελεύθερος πορεύει  
Γι’ αυτό και ξενητεύεται 
Γι’ αυτό καπετανεύει 
 

Τούρκε, θαρρείς με 
σκλάβωσες  
Με ένα που δεν ξέρεις  
Μέσα μου είμαι λεύτερος  
Σκλάβος εσύ πεθαίνεις 
 

Μάθε η δόλια Μάνα μου  
Που λέγεται Ελλάδα  
Μαζι με αίμα μου  ‘δωσε  
Της Λευτεριάς το γάλα.  
 

Μ’ αυτό εγώ επότισα 
Το δέντρο της ελπίδας 
Μ’ αυτά λαούς επότισα  
Και κάθε μια πατρίδα 
 

Ο Χιώτης δεν σκλαβώνεται  
ελεύθερος πορεύει  
 

Νίκος Ζύμαρης 
Γραμμένο ειδικά για την 
γιορτή της επετείου 
απελευθέρωσης της Χίου μας 
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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 

Panchiaki  “Korais” Society, Inc 
43-15 202nd Street, Bayside, NY 11361 

26 Οκτωβρίου 2007  
Προς 
Τον Πρόεδρον , το Δ. Σ. και τον Ιερατικώς Προϊστάμενο  
Της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Αγ. Δημητρίου Αστόριας  
30-11 30th Drive, Astoria, N.Y. 11102 
 

Αξιότιμοι Κύριοι,  
Με πολλήν ευχαρίστηση σας πληροφορούμεν ότι ο Παγχιακός 
Σύλλογος «Κοραής» Νέας Υόρκης, στην συνεδρίαση της ολομέλειάς  
του, στις 10 Οκτωβρίου 2007 απεφάσισεν την ενίσχυση του σχολικού 
σας Ταμείου με το ποσόν των τριάντα χιλιάδων δολλαρίων ($30,000) 
τα οποία θα σας χορηγηθούν σε δύο ισόποσες δόσεις.  
Με την ταπεινήν προσφοράν μας που είναι ένδειξις αγάπης προς την 
Κοινότητά σας, σας εκφράζομεν και τον θαυμασμόν μας για την 
θαυμαστήν λειτουργία και αποδότικότητα του σχολείου του Αγίου 
Δημητρίου καθ’ όλα τα έτη της πεντηκονταετούς λειτουργίας του. 
Συνημμένως  λαμβάνετε αντίγραφον των πρακτικών της 
συνεδρίασης.  
 

Με πολλή εκτίμηση  
Ο Πρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας  
Κων/νος Παρθένης                 Καπτ. Στέλιος Τάτσης 

Panchiaki  “Korais” Society, Inc 
43-15 202nd Street, Bayside, NY 11361 

26 Οκτωβρίου 2007 
Προς  
Τον Πρόεδρον, το Δ. Σ. και τον Ιερατικώς Προϊστάμενο  
Της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Αρχαγγέλου Μιχαήλ  
108 Warner Ave, Roslyn Heights N.Y. 11577 
 

Αξιότιμοι Κύριοι,  
Με πολλήν ευχαρίστηση σας γνωρίζουμε ότι η Ολομέλεια του 
Συλλόγου μας, Παγχιακού «Κοραή» Νέας Υορκης, στην συνεδρίασή 
της στις 10 Οκτωβρίου 2007 απεφάσισεν την ενίσχυση του σχολικού 
σας Ταμείου με το ποσόν των $30,000.00 (τριάντα χιλιάδων 
δολλαρίων) τα οποία θα σας  χορηγηθούν σε δύο ισόποσες δόσεις. 
Με την ευκαιρίαν αυτή σας συγχαίρουμε για τις ωραίες 
Ελληνορθόδοξες αρχές που σας διακατέχουν, ώστε να 
πραγματοποιείτε έργα θεάρεσα και επωφελή προς δόξαν του 
Ελληνικού Έθνους και της Ορθοδοξίας.  Το ανεγειρόμενο σχολικό 
συγκρότημα θα είναι φάρος για τις επερχόμενες γενιές.  
Με την ταπεινήν προσφορά μας που είναι ένδειξις αγάπης προς την 
Κοινότητά σας και κυρίως προς το πρόσωπον του αγαπητού μας κ. 
Στέλιου Γεραζούνη και των άλλων μελών του Συλλόγου μας, 
τοποθετούμε ένα λιθάρι στο σχολικό κτίριο σας, με τις ευχές μας από 
τα θεμέλια του μέχρι την οροφή να εκπέμπει εσαεί το φως της 
Ελληνικής Ορθοδοξίας. Εσωκλείστως λαμβάνετε αντίγραφο των 
πρατικών της Γενικής Συνεδρίασης κατά την οποίαν ελήφθη η ωραία 
πατριωτική απόφαση.  Με την ευκαιρία αυτή σας παρακαλούμεν να 
δεχθείτε τα ολόθερμα συγχαρητήριά μας, καλή πρόοδο στις εργασίες 
σας και υγείαν οικογενειακήν.  
 

Δια το Διοικητικό Συμβούλιο  
 

Ο Πρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας  
Κων/νος Παρθένης   Καπτ. Στέλιος Τάτσης 

Panchiaki  “Korais” Society, Inc 
43-15 202nd Street, Bayside, NY 11361 

 

13 Νοεμβρίου 2007 
 

Προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ. Σ. 
της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων 
Μείζονος Ν.Υ. 
 

Θέμα: Λογαριασμός πυρόπληκτων  
 

Αγαπητοί μας,  
Ανταποκρινόμενοι στην έκκλησή σας για 
συμπαράσταση στους πυρόπληκτους αδελφούς μας 
στην Πατρίδα, σας αποστέλλομεν επιταγήν μας 
$3,000.00 (τριών χιλιάδων δολλαρίων) την οποίαν 
παρακαλούμεν όπως καταθέσετε στον ειδικό 
λογαριασμό που έχετε ανοίξει.  
Το ποσόν αυτό προέρχεται από προσφορές των 
μελών μας σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο 
κατάλογο, οι οποίες ενισχύθησαν από το ταμείο του 
Συλλόγου μας για να συμπληρωθεί το ποσόν των 
τριών χιλιάδων. Σας παρακαλούμεν όπως 
βεβαιώσετε τη λήψην της παρούσης επισυνάπτοντας 
αντίγραφον της καταθέσεως για το αρχείο μας, αλλά 
και για ενημέρωση των μελών μας.  
Σας συγχαίρομε για την πρωτοβουλίαν σας και 
ευχόμεθα όπως η έκκλησή σας να έτυχε μεγάλης 
αποδοχής για να επουλώσουμε κάπως τους 
πληγέντας αδελφούς μας.  
Όλως ιδιαιτέρως σας παρακαλούμεν μετά την λήξη 
του εράνου να μας ενημερώσετε για το ολικό 
συγκεντρωθέν ποσό επισυνάπτοντας κατάλογο όλων 
εκείνων που ανταπεκρίθησαν στην έκκλησή σας. 
Εν αναμονή απαντήσεώς σας,  
 
Διατελούμεν 
Με Πατριωτικούς χαιρετισμούς  
 
Ο Πρόεδρος Ο  Γενικός Γραμματέας 
Κώστας Κωζής Καπτ. Στέλιος Τάτσης 
 
Κοιν/ση: Όλα τα Μέλη του Συλλόγου 
 Χιακή Επιτροπή 
 Μέσα Ενημέρωσης ΝΥ - Χίος 

Γ ρ ά μ μ α τ α  π ο υ  σ τ ε ί λ α μ ε  



 Το γέλιο ποτέ δεν βλάπτει…. 
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        Ανέκδοτα 
Η κυρία της πρώτης τάξης ήθελε να δει  
τι θυμόταν τα παιδιά στα μαθηματικά. Έτσι λοιπόν σηκώνει τον Τοτό και του λέει:  
Τοτό, έχεις 3 καραμέλες και σου παίρνει τις δύο ο αδελφός σου. Πόσες καραμέλες σου έμειναν; 
Εμένα κυρία, μου έμειναν 3 καραμέλες και του αδελφού μου ένα μαυρισμένο μάτι.  
 

Μπαίνει ένας σε ένα ζαχαροπλαστείο: 
Καλησπέρα, θα ήθελα ένα ωραίο γλυκό.  
Μάλιστα, κύριε. Από εδώ περάστε. Έχουμε πολύ καλές  
πάστες ωραίο μπακλαβά και φρέσκο γαλακτομπούρεκο 
Κοιτάει από εδώ, κοιτάει από εκεί και πέφτει το μάτι του  
πάνω σε μια τουλούμπα. 
Τι είναι αυτό εκεί; 
Ααα, αυτό κύριε είναι τουλούμπα. 
Μάλιστα… Αν δε το πάρει ο Λούμπας, μπορώ να το πάρω εγώ; 
 

Ήταν 2 γονείς και είχαν ένα γιό. Ο μπαμπάς ήθελε να τον πουν 
Λουκά, ενώ  η μαμά ήθελε να τον πουν Νίκο. Για να μη μαλώνουν 
τελικά τον είπαν Λουκά – Νίκο!!!! 
 

Περνάει κάποιος έξω από ένα τρελοκομείο, κρατώντας  
ένα τσουβάλι στον ώμο  του. 
«Τι κουβαλάς εκεί;», τον ρωτάει ένας τρόφιμος μέσα από τα 
κάγκελα. 
«Κοπριά, για να τη βάλω στις φράουλες μου», αποκρίνεται ο 
περαστικός.  
«Κοίτα να δεις αδικία!», λέει αγανακτισμένος ο τρελός.  
«Εγώ τις τρώω με ζάχαρη κι όμως εμένα θεωρούν τρελό!» 

ΕΙΠΑΝ 
 

Η γυναίκα 
Η γυναίκα που ‘ναι 
αποφασισμένη να μείνει τίμιια, 
μπορεί να μείνει ακόμα και 
μέσα σε ένα σύνταγμα 
φαντάρων. Καλό βέβαια είναι 
ν’ αποφεύγει κανείς κάτι 
τέτοιες περιπτώσεις, μα πρέπει 
να φοβάται τις μυστικές κι όχι 
τις φανερές.  

Θερβάντες  
 

Η σιωπή 
Η σιωπή στην κατάλληλη 
στιγμή είναι σοφό πράγμα και 
καλύτερο από κάθε ομιλία. 
Κανείς ποτέ δεν μετάνιωσε 
επειδή εσιώπησε, ενώ πάρα 
πολλοί μετάνοιωσαν επειδή 
μίλησαν. Εκείνο που 
απεσιωπήθη είναι εύκολο να 
ειπωθή ενώ εκείνο που ελέχθη 
είναι αδύνατο να ανακληθή.  

Πλούταρχος 

Κο ι νω ν ι κά…   
            Βάφτιση  

 

Στις 7 Οκτωβρίου 2007 στον 
Ιερό Ναό της Κοίμησης της 
Θεοτόκου στο Brooklyn, ο 
Μιχαήλ και η Μυρώπη 
Νεαμονιτάκη εβάπτισαν το 
κοριτσάκι τους και το 
ονόμασαν Έμιλυ /Αντωνία. 

Ανάδοχοι ήταν η Έμιλυ και ο Μιχαήλ 
Καβουριάς. Ακολούθησε πλούσια διασκέδαση 
στο Rainbow Room του Μανχάταν. Στους 
ευτυχείς γονείς και αναδόχους ευχόμεθα να τους 
ζήση το νεοφώτιστο και να το χαίρονται. 

Στ. Γεραζούνης 

«Ο άνθρωπος δεν γερνάει όταν ασπρίζουν τα μαλλιά του, αλλά 
όταν μαυρίζει η καρδιά του», τόνισε σε μήνυμά του για την 
Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλίκιας, ο υπουργός Μακεδονίας-
Θράκης Μαργαρίτης Τζίμας. Και πρόσθεσε: «Η ώρα της 
Τρίτης Ηλικίας, για όλους, έρχεται αργά ή γρήγορα… Ας μην 
ξεχνάμε. Ας φερόμαστε στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας 
όπως θέλουμε να φέρονται και σ’ εμάς, όταν θα έχουμε 
παραδώσει τα ηνία της κοινωνικής ευθύνης στις επόμενες 
γενιές.  
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ηλικιωμένοι είναι εκείνοι που 
χτίσανε με τον ιδρώτα τους και μερικές φορές με το αίμα τους, 
όσα απολαμβάνουμε οι νεότεροι σήμερα. Και επιτέλους δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε άνθρωπος, κάθε προσωπικότητα, 
έχει πολλά να προσφέρει, ακόμα κι αν αυτά πηγάζουν στη 
σοφία της πείρας. Κάθε άνθρωπος δικαιούται να έχει πολλά να 
χαρεί… Ιδιαίτερα όταν έχει ήδη προσφέρει πάρα πολλά». 
Από τον Ελληνικό Τύπο                          Κ.Π. 

Από  τον  Τύπο   

Στις 30 
Απριλίου 
2007 
γεννήθηκε η 
Νικολέττα 
Κοντογιάννη 

από τους ευτυχείς γονείς 
Ελευθερία και Φραγκούλη.  
Η Νικολέττα είναι εγγονή του 
Νικόλαου και της Φίλιας 
Μένη και της Άννας 
Κοντογιάννη.   
Ευχόθεμα να τους ζήση.  

Κ.Π. 

Να μας ζήσουν τα δίδυμα  
Τα εγγόνια 
του 
Μανώλη 
και της 
Βασιλείας 
Μωραϊτη 
γεννήθηκαν 
στις 17 
Αυγούστου 

2007 από τους περήφανους γονείς τους, 
Σιμόν και Λουριάνο Λαγό. Η Χριστίνα 
είναι στα αριστερά και ο Μανώλης στα 
δεξιά.          Παρθένης—Τάτσης 

Η Ευαγγελία Σφυρίδου, το γένος Νικολάου Γιαννούλη απεβίωσε 
σε ηλικία 90 ετών. Το 1967 ήρθε στην Αμερική και διέμενε στη 
Φιλαδέλφεια. Μετά τον θάνατο του συζύγου της,  Νικολάου 
Σφυρίδη το 1993, μετακόμισε στη Νέα Ορλεάνη και διέμενε με 
τον γιό της Πέτρο. Άφησε τρία παιδιά, την Αργυρώ, την Ιωάννα 
και τον Πέτρο, 5 εγγόνια και 6 δισέγγονα. Ας είναι ελαφρύ το 
χώμα που την σκεπάζει.           

 «Παγχιακός Κοραής ΝΥ» 
 

Στον Ισίδωρο και την Μαργαρίτα Τσαμπλάκου εκφράζουμε τα 
θερμά μας συλλυπητήρια για τον θάνατοτης μητέρας της 
Μαργαρίτας και ευχόμαστε να είναι καλά για πολλά χρόνια να 
την θυμούνται.         

Αργυρώ και Στράτος 
 

Στις 29 Μαϊου 2007 απεβίωσε ο Ευστράτιος Κοντογιάννης από 
το Βασιλεωνικο Χίου. Αιωνία του η μνήμη.        

Κ.Π. 

ΕΦΥΓΑΝ 
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συνέχεια από την σελίδα 8 
 

Έτσι τον Οκτώβριο (17-18) του 1827 απεβιβάστηκαν 2000-
2500 στο Κοντάρι με αρχηγόν τον συνταγματάρχην Φαβιέρο. Οι 
Τούρκοι, μετά τινά αντίστασιν, αποσυρθέντες εκλείσθηκαν στο 
φρούριο, οι δε ημέτεροι επολιόρκησαν το φρούριο και 
κατέλαβαν οχυρές θέσεις στην Τρουλλωτή και αλλού.  
Άρχισαν λοιπόν οι συμπλοκές και οι μάχες και οι 
κανονιοβολισμοί του φρουρίου, συμμετείχε και τμήμα του 
ελληνικού στόλου με τον Κανάρη και τον Μιαούλη κατέφθασαν 
ενισχύσεις, αλλά παρά τις φιλότιμες προσπάθειες οι ημέτεροι 
προσέκρουσαν στην σθεναρή αντίστασι των Τούρκων οι οποίοι 
μάλιστα επιχείρησαν και εξόδους και ενισχύθηκαν και με  
δυνάμεις ναυτικές και πεζικές από τον Τσεσμέ. Η απόπειρα 
διανοίξεως τάφρου εκ μέρους των ελληνικών στρατευμάτων 
απέτυχε και το φρούριο δεν κατελήφθη. Τελικώς και η απόπειρα 
αυτή, η εκστρατεία του Φαβιέρου, έληξεν αδόξως. Τα αίτια της 
αποτυχίας είναι η έλλειψις επαρκούς οργανώσεως και μέσων 
και εφοδίων. Στην αποτυχίαν συνετέλεσαν ακόμη και οι τοπικές 
διενέξεις  η σύγκρουσις του Φαβιέρου με του Δημογέροντες και 
οι εν Χίω ξένοι παράγοντες. Κύρια όμως αιτία της αποτυχίας 
υπήρξε ο ατελής αποκλεισμός του φρουρίου από τη θάλασσα 
παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του De Rigny, του Κανάρη και 
των άλλων ναυάρχων. 
Εξ αιτίας αυτών ο Φαβιέρος αναγκάσθηκε να εγκαταλείψη τη 
Χίο τον Μάρτιο του 1828. Η Χίος ευρέθη και πάλι στην κόλαση 
των σφαγών και των λοιπών δεινών. Τα δεινά αυτά υπήρξαν, 
όπως παρατηρήθηκε, «κατά πολύ ανώτερα του 1822, εξ αιτίας 
δε των συμβάντων τούτων της Χίου κατεδιώχθησαν απηνώς 
τότε και οι αλλαχού της Τουρκίας εγκατεστημένοι Χίοι και με 
αυτούς και άλλοι πολλοί  Έλληνες, ιδία δ’ εν Σμύρνη». Οι 
καταστροφές αυτές επότισαν, προφανώς με πικρία τους 

οργανωτάς της εκστρατείας και τον Χιακόν λαόν.  
Αποτέλεσμα της αποτυχίας ήταν να συνεχισθή ο Γολγοθάς της 
αιματοβαμμένης Χίου ακόμη επί εννέα περίπου δεκαετίες, 
μέχρις ότου ήλθε η αντίστασις την 11η Νοεμβρίου 1912. Αυτή 
σε γενικότερες γραμμές ήταν η τρίτη εκστρατεία υπό τον 
Φαβιέρον προς απελευθέρωσι της Χίου.  
Σε ένα σύντομο άρθρο για ειδικό σκοπόν αναγκαίως 
παρατηρούνται παραλείψεις και κενά, τα οποία ο συντάκτης του 
γνωρίζει καλώς. Πιστεύω ότι θα έχω τη σχετική κατανόηση των 
αναγνωστών, ελπίζω ότι, όταν με την βοήθεια του Θεού εκδοθή 
η Ιστορία της Χίου της οποίας η επεξεργασία έχει ικανώς 
προχωρήσει θα δοθή στα γεγονότα η ανάλογη έκτασις με όλα τα 
αναγκαία στοιχεία.  
Θα περατώσω το άρθρο μου σημειώνοντας ότι οι Χίοι ανέκαθεν 
στη μακρά ιστορία των πολεμικών αγώνων της πατρίδος 
επέδειξαν θερμή αγάπη προς την ελευθερίαν, ηρωισμόν και 
γενναιότητα και αυτοθυσία. Τούτο περιτράνως βεβαιώνει η 
Ιστορία. Ομοίως και κατά την επανάστασιν και κατά τους 
απελευθερωτικούς αγώνας στο νησί του 1912 εστάθησαν στο 
πλευρό των μαχητών και  συνεπολέμησαν γενναίως.  
Και επειδή ο λόγος περί της επαναστάσεως του 1821 θα 
προσθέσω και τα ακόλουθα εξόχως τιμητικά γα τη Χίο: δύο 
Χίοι εφονεύθησαν μαζί με τον Ρήγα (Αργέντης και Κορωνιός), 
ομοίως τρείς Χίοι ιερολοχίται ηρωϊκώς αγωνιζόμενοι έπεσαν 
στην Μολδαβία (Σεβαστόπουλος Ιω Κρόκκιας και ο ιερ. Πέτρος 
Μίκκος), Χιώτης οχυρώνει το Μεσολόγγι, επίσης Χιώτες 
ναυτικοί αγωνίσθηκαν με τον Κ. Κανάρη και άλλα υδραϊκά 
πλοία κατά τους ναυτικούς αγώνας της περιόδου της 
επαναστάσεως και επέδειξαν ηρωισμόν απαράμιλλον.  
Για όλα τα ανωτέρω και για τις προσφορές γενικώς της Χίου 
στους εθνικούς αγώνας είμεθα υπερήφανοι. 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ  

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Παγχιακού Συλλόγου «Κοραής» της Νέας Υόρκης  
μετά τον αγιασμό στη συνεδρίαση την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2007 

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΟΡΑΗ  
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Το εφετινό ταξίδι στην γενέτειραν ήτο 
εξαιρετικά ευχάριστο και ικανοποιητικό 
αλλά δεν είχαμε προβλέψει ότι θα 
ετελείωνε υπό τέτοιες δραματικές 
συνθήκες και ότι θα γινόμαστε μάρτυρες 
των καταστρεπτικών πυρκαγιών που 
μαστίγωσαν την χώραν μας και ότι θα 
συμμεριζόμεθα την λύπη και την αγωνία 
των ανθρώπων που τις αντιμετώπισαν 
άμεσα.  
Το ταξίδι άρχισε από την Γερμανία και 
ακολούθως στην Ελλάδα την ευλογημένη 
αυτή χώρα με το ήπιο κλίμα της και τις 
φυσικές της καλλονές.  
Επισκεφθήκαμε τη γενέτειρα τη Χίο, τη 
Μυτιλήνη και τη Σαντορίνη το μαγικό 
αυτό νησί που συνδέεται με την χαμένη 
πολιτεία Ατλαντίς. Τις τελευταίες δύο 
ημέρες τις περάσαμε στην Αθήνα όπου 
μας φιλοξένησαν τα εξαδέλφια Νίκος και  
Όλγα. Έχουν κτίσει μια ωραία, μοντέρνα 
κατοικία στα Καλύβια Θορικού, ένας 
οικισμός μεταξύ Αθήνας και του νέου 
αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. 
Ανατολικά της πόλης υψώνεται ένα μικρό 
βουνό κατάφυτο από πεύκα και έλατα και 
στους πρόποδες χωράφια με ελαιόδεντρα 
και άλλα δένδρα. Είναι ωραία τοποθεσία 
που τα εξαδέλφια διάλεξαν για μια ήσυχη 
και ήρεμη ζωή μακριά από τον θόρυβο της 
Αθήνας.  
Την πρώτη ημέρα επισκεφθήκαμε την 
Αθήνα απολαμβάνοντας τα αξιοθέατα της 
και την θερμή συντροφιά των εξαδέλφων 
μας. Το βράδυ όταν επιστρέψαμε στο 
σπίτι, προσκολλημένοι στην τηλεόραση 
παρακολουθήσαμε με ανησυχία τα λυπηρά 
νέα από τα καταστρεπτικά μέτωπα των 
πυρκαγιών. Σκηνές «αποκάλυψης» όπως 
τα κατέγραφαν οι κάμερες. Άνθρωποι 
απελπισμένοι εγκαταλείπουν τα σπίτια των 
και τα υπάρχοντά των για να γλυτώσουν οι 
ίδιοι. Σφοδρές κατακρίσεις και 
αγανάκτηση εναντίων των τοπικών αρχών 
δια την έλλειψη προετοιμασίας και την 
αργή αντίδραση για την καταπολέμηση 
των πυρκαγιών.  
Την δεύτερη ημέρα επισκεφθήκαμε το 
εξοχικό σπίτι των εξαδέλφων μας, Θανάση 
και Ειρήνης, που βρίσκεται σε μια ωραία 
τοποθεσία στα Καμμένα Βούρλα, απέναντι 
της Εύβοιας και περίπου δύο ώρες 
διαδρομής από την Αθήνα. Τους βρήκαμε 
ανήσυχους και προκατειλλημμένους από 
τα νέα για τις φωτιές καθ’ ότι το σπίτι τους 
ευρίσκεται μέσα στο δάσος. Καθίσαμε να 
φάγομε στην αυλή κάτω από μια 
κληματαριά ανταλάσσοντας ιστορίες και 
αναμνήσεις από το παρελθόν. Στις 5 μ.μ. ο 

εξάδελφος Νίκος πήρε ένα τηλεφώνημα από 
την μικρή του κόρη την Μιχαέλα. Μπαμπά 
του λέγει, το βουνό πίσω από το σπίτι μας 
καίγεται. Την ίδια στιγμή όλο το κέφι 
εξαφανίστηκε. Θα πρέπει να επιστρέψομεν 
αμέσως στο σπίτι, λέγει ο Νίκος. Όχι διότι 
αισθάνθηκε άμεσο κίνδυνο, αλλά διότι η 
φωνή της κορούλας του μαρτυρούσε τρόμο 
και αγωνία. Ανήσυχοι πήραμε τον δρόμο της 
επιστροφής. Διασχίζοντας τους δρόμους της 
Αττικής περάσαμε μέσα από καπνό που ο 
άνεμος έφερνε από το μέτωπο φωτιάς κάπου 
εκεί στην Εύβοια. 
Όταν φθάσαμε στα Καλύβια η φωτιά είχε 
εξαπλωθεί σ’ ολόκληρο το βουνό. Μια 
κόκκινη κορδέλλα μήκους δύο χιλιομέτρων 
περίπου στεφάνωσε το κοειδές βουνό 
ευτυχώς οι άνεμοι δεν ήσαν τόσο σφοδροί. 
Αλλά το μέτωπο της φωτιάς προχωρούσε 
αργά αργά προς την κατεύθυνση της 
πόλης. Τότε για πρώτη φορα αντελήφθηκα 
την αγωνία στο πρόσωπο του εξαδέλφου 
μου. Βέβαια η στενοχώρια του ήτο 
δικαιολογημένη. Αυτό το ωραίο σπίτι ήτο 
το όνειρο και η ζωή των. Μόλις το είχαν 
τελειώσει με δαπάνη μισού εκατομμυρίου 
ευρώ, οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής. 
Προς το παρόν δεν υπήρχε άμεσος 
κίνδυνος. Αλλά εάν οι άνεμοι αλλάξουν 
κατεύθυνση και αυξηθή η έντασή των; 
Κατανοούσα την αγωνία και ανησυχία των 
αγαπητών μας προσώπων αλλά συγχρόνως 
αισθάνθηκα οργή και αγανάκτηση κατά 
των τοπικών αρχών. Καθ’ ότι δεν είδα 
καμμιά οργανωμένη προσπάθεια για την 
καταπολέμηση της φωτιάς. Δεν 
ακολούθησαν σειρήνες πυροσβεστικών 
οχημάτων ή αστυνομίας ούτε και ένταση 
της κυκλοφορίας στους δρόμους που 
οδηγούσαν στο μέτωπο της φωτιάς.  
Όταν νύχτωσε οι 
φωτιές έγιναν πιο 
θεαματικές αλλά 
και η αγωνία μας 
πιο εντατική. Το 
πύρινο μέτωπο 
είχε φθάσει 
περίπου στα 1000 
μέτρα από το 
σπίτι. Ανήμποροι 
να πράξουμε κάτι 
το θετικό 
κοιτάζαμε από τον 
εξώστη του 
σπιτιού την 
εξέλιξη της 
φωτιάς. Μετά από 
τα μεσάνυχτα η 
σύζυγός μου 
Μάγδα και εγώ 

αποσυρθήκαμε για να αναπαυθούμε λίγο 
καθ’ ότι σε λίγες ώρες θα αναχωρούσαμε 
για την Αμερική. Αλλά τα εξαδέλφια μας 
δεν έκλεισαν μάτι. Περίμεναν τηλέφωνο 
από τις αρχές δια να τους ειδοποιήσουν 
ίσως έπρεπε να εγκαταλείψουν το σπίτι για 
προληπτικούς λόγους. Ευτυχώς αυτό δεν 
συνέβη. Η φωτιά έφθασε στις αυλές 
πολλών σπιτιών στην άκρη της πόλης 
αλλά καμιά από τις κατοικίες δεν 
καταστράφηκε, ίσως επειδή οι άνεμοι 
είχαν εντελώς κοπάσει καθώς και έλλειψη 
ξηρών θάμνων και πυκνής βλάστησης στις 
αυλές καταστούσαν την κατάσβεση της 
φωτιάς ευκολότερη. Η καταστροφή όμως 
στις αγροτικές περιοχές με ελαιόδεντρα 
και άλλα καρποφόρα δένδρα ήτο 
συντριπτική.  
Γενικά η φωτιά στα Καλύβια δεν είχε 
πάρει μεγάλες διαστάσεις όπως οι φωτιές 
στην Πελοπόνησσο και σε άλλα μέρη της 
Ελλάδας, αλλά οι κάτοικοι τους ιδίως 
αυτοί που μένουν στην ανατολική 
περίμετρο της πόλης που είδαν τις 
περιουσίες των να απειλούνται άμεσα με 
καταστροφή πέρασαν εφιαλτικές στιγμές.  
Στις δύο η ώρα το απόγευμα αναχωρήσαμε 
από το αεροδρόμιο για την θετήν μας 
πατρίδα την Αμερική, αποκομίζοντας την 
τελευταία αυτή πικρή εμπειρία που θα μας 
μείνει αλησμόνητη. Πετώντας πάνω από 
τα γυμνά βουνά της πατρίδας μας 
αναρωτιόμεθα τι μέσα χρειάζονται για να 
βρεθή ένας αποτελεσματικός τρόπος 
καταπολέμησης της τρομερής πληγής της 
φωτιάς που μαστίζει την Ελλάδα κατά 
καιρούς για να προστατευθή ο φυσικός 
θησαυρός της ευλογημένης αυτής  χώρας. 

 
Στέλιος Γεραζούνης  

Μια απρόβλεπτη δραματική εμπειρία 
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ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ  
       ΕΠΑΙΝΟΣ 
 
 
     ΧΙΑΚΑ ΝΕΑ  
     Διανεμεται Δωρεάν προσφορά του 
     Παγχιακού Συλλόγου «Κοραής» 
     Εκδίδεται σε 1,200 αντίτυπα 
 
    Tel.: (718) 224-4846 
    Fax: (718) 224-6994 

K  O  R  A  I  S             N E W S           B U L L E T I N  

ΓΥΡΩ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 
 
Το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι στρωμένο με πολλά 
γλυκά και νόστιμα φαγητά που μοσχοβολούν και 
ερεθίζουν την όρεξη.  
Το έλατο στολισμένο με πολύχρωμα φωτάκια και 
κάρτες γύρω τοποθετημένα με τάξη, τα διάφορα 
δώρα τυλιγμένα με φανταχτερά χρώματα, ο Αϊ 
Βασίλης ντυμένος στο κόκκινο κουστούμι και τα 
άσπρα πλούσια γένια του καμαρώνει φορτωμένος 
με παιχνίδια και πακέτα για όλους στο σπίτι. Στη 
γωνιά ο Αζόρ, το μικρό ολόασπρο σκυλάκι 
ξαπλωμένο νωχελικά απολαμβάνει την εορταστική 
ατμόσφαιρα του σπιτιού.  
Σε μια στιγμή η μητέρα που είχε καταφέρει να τα 
ετοιμάσει όλα και να αρχίσουν το λουκούλιον 
φαγοπότι, ρώτησε την μικρή κορούλα της αν είναι 
όλα τα δώρα και τα στολίδια στο Δέντρο και η 
μικρή της λέει: Μαμά λείπει ο Χριστούλης! 
Τι κρίμα αλήθεια. Δώρα, κάρτες, φώτα, φαγητά και 
όμως λείπει ο Χριστός από το σπίτι. Ο Χριστός της 

Αγάπης. 
Μήπως 

Ο «Κοραής»  
 εύχεται Χρόνια Πολλά  

 
Αγαπητοί μας φίλοι,  

Μέλη του Παγχιακού Κοραή Νέας Υόρκης, των 
ΗΧΣΑ, της Χιακής Ομοσπονδίας Νέας Υόρκης,  

της Χιακής Επιτροπής του Κοραή, 
 

Με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων 
και της Πρωτοχρονιάς, τα Χιακά Νέα  

και το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγχιακού 
Κοραή, εύχονται σε όλους οικογενειακώς 

χαρμόσυνες γιορτές, υγεία και αγάπη και το άστρο 
της Βηθλεέμ να φωτίζει και να ζεσταίνει τις καρδιές 

μας με πνεύμα κατανόησης, συγνώμης και 
αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. 

 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ  
ΕΥΦΡΟΣΥΝΑ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΓΑΛΗΝΗ 
 

Η Συντακτική Επιτροπή των Χιακών Νέων 
 

Στον Χρήστο και, την Χριστίνα, το Μανώλη, τον 
Βασίλη και την Βασιλική, τον Φώτη και την 

Φωτεινή, τον Γιάννη και την Ιωάννα,  
ιδιαιτέρως ευχές για τα ονομαστήριά τους. 
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