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Έρχεται, έρχεται η λευτεριά μικροί και
μεγάλοι φώναζαν γεμάτοι χαρά το πρωϊ της
11ης Νοεμβρίου 1912 απ’ άκρη σ’ άκρη του
νησιού όταν είδαν να συγκεντρώνεται ο
ελληνικός στόλος μπροστά στο λιμανάκι
ανήμερα της γιορτής των πολυούχων του
νησιού των Αγίων Βικτώρων.
Οι καμπάνες χτυπούσαν χαρμόσυνα
μεταφέροντας παντού το ευχάριστο
μήνυμα.
Μια δουλεία αιώνων καταλύεται οριστικά
την ευλογιμένη μέρα και το μυροβόλο νησί
μας με τα μυρωμένα και καθαγιασμένα
χώματά του αναπνέει τον αέρα της
ελευθερίας και εισέρχεται στην αγκαλιά
της Μάνας Ελλάδας.
Χρόνια και χρόνια η Χίος μας βρισκόταν
κάτω από ξένους τυράννους. 220 χρόνια
κάτω από τους Γενοβέζους και 346 από
τους Τούρκους συνολικά 566 χρόνια
μαύρης και σκοτεινής δουλείας και όμως η
αγάπη, η φλόγα της ελευθερίας δεν έσβησε
ποτέ από την ψυχή των προγόνων μας.
Η αγάπη για την ελευθερία είναι
πανανθρώπινο ιδανικό που θέλγει τον
άνθρωπο και τον ωθεί στην κατάκτηση της
όταν την στερείται.
Η φλόγα της ελευθερίας ήταν το έναυσμα
που έδωσε τη δύναμη στους προγόνους μας

να πολεμήσουν στο πλευρό των
απελευθερωτικών Ελληνικών
στρατευμάτων και να νικήσουν τον εχθρό.
Η 11η Νοεμβρίου του 1912 είναι σταθμός
της νεώτερης ιστορίας της Χίου και θα τον
πανηγυρίζουμε αιώνια, διότι το αγαθό της
ελευθερίας είναι προέκταση της Εθνικής
μας αξιοπρέπειας. Οι καιροί είναι
δύσκολοι, σήμερα οι μάχες δεν δίδονται
στα βουνά και στους κάμπους, στο Αίπος
και το Κοντάρι, αλλά στην
καθημερινότητα.
Σήμερα υπάρχουν δυνάμεις που με άλλους
ύπουλους τρόπους προσπαθούν να
υποδουλώσουν τον άνθρωπο, να του
αφαιρέσουν την ελευθερία, την
αξιοπρέπεια, να τον στεγνώσουν και να τον
γονατίσουν προσφέροντάς του αγαθά χωρίς
αντίκρυσμα. Μικροί και μεγάλοι δυστυχώς
πέφτουν στα δίχτυα, στις παγίδες της
παγκοσμιοποίησης, υπερκαταναλώνουν και
υποχρεώνονται με αποτέλεσμα να τα
χάνουν όλα, τον ιδρώτα τους, τα σπίτια
τους, την αξιοπρέπειά τους.
Δεν χρειάζονται καριοφύλια και βόλια για
να πολεμήσουμε τον εχθρό σήμερα.
Τούτος ο εχθρός είναι διαφορετικός, είναι
ορατός και αόρατος συγχρόνως, είναι
παντού και πάντα και κυνηγά τα φυτώρια
συνέχεια στη σελίδα 6

Φωτό: Δημήτρης Πανάγος

Στιγμιότυπο από την Θεία Λειτουργία που τελέστηκε την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, 2008
στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρκέλλας Wantagh, Νέας Υόρκης, για τον εορτασμό
των Ελευθερίων της Χίου. Όλοι μαζί οι Χιώτες ενωμένοι!
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Σκέψεις γύρω από την
επικαιρότητα
Του Χρήστου Στρατάκη

Πέρασε κι αυτό το καλοκαίρι. Όμορφη
εποχή, με τις εκδρομές, τα μπάνια στην
θάλασσα, τις παρέες στην ύπαιθρο, τα
αξέχαστα ταξίδια στη Χίο. Ποτέ δεν
βαριέμαι το ταξίδι στην Χίο. Λες και
είναι μαγνήτης αόρατος που τραβά τα
ξενητεμένα παιδιά της να γυρίσουν πίσω
στην ζεστασιά της θαλπωρής της.
Πολλοί από εμάς που ζούμε στην
πολύβουη μεγαλούπολη, στη Χίο
βρισκόμαστε κάθε καλοκαίρι –
νοσταλγοί παντοτινοί μιας ζωής που
περάσαμε στα παιδικά μας χρόνια.
Μέσα στα θέλγητρα της Γενέτειρας, ο
καιρός το καλοκαίρι περνάει γρήγορα.
Μια μικρή παρένθεση στη ζωή μας. Στο
τέλος θα νοιώσουμε την «γλυκειά
πίκρα» της επιστροφής. Πίσω στην
ρουτίνα της καθημερινότητας.
Φέτος όμως επιστρέφοντας, βρεθήκαμε
αντιμέτωποι μιας κρίσης που ανελέητα
για καιρό τώρα, μαστίζει την κοινωνία
μας και τους θεσμούς της οικονομίας
μας. Δύσκολες μέρες. Στην ατμόσφαιρα
νοιώθει κανείς τον αέρα της
αβεβαιότητας για το τι θα ξημερώσει
αύριο. Ένα αίσθημα ανασφάλειας που
παγώνει το μυαλό και παραλύει κάθε
διάθεση για έργα.
Ασφαλώς δεν είναι η πρώτη φορά που ο
κόσμος αντιμετώπησε παρόμοιες
κρίσεις. Όμως αυτή που περνάμε τώρα,
έχει κάποια ιδιαιτερότητα. Γιατί η
αντίδραση του κόσμου στα γεγονότα
παρουσιάζει κατάσταση πανικού.
Ίσως όλα αυτά να πηγάζουν από την
μοναδική εφιαλτική εμπειρία που
περάσαμε τον Σεπτέμβρη του 2001. Από
τότε βλέπουμε ότι η νοοτροπία, ο
τρόπος ζωής, η σκέψη για το αύριο,
έχουν πάρει άλλο χρώμα. Τόσο για τον
καθένα μας όσο και γι’ αυτούς που μας
κυβερνούν. Προγράμματα, σχεδιασμοί,
πρωτοβουλίες για νέα έργα, όλα
φαίνονται να έχουν επηρρεαστεί από την
ημέρα εκείνη που άγγιξε την ζωή μας.
συνέχεια στη σελίδα 2

Η Αδελφότης Αγία Μαρκέλλα

Η Αδελφότης «Αγία

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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Μαρκέλλα» Νέας
Υόρκης ιδρύθη το
1934 και επί 74
περίπου χρόνια με
συνεργασία του
Παγχιακού Συλλόγου
«Κοραής» εξυπηρετεί
τις φιλανθρωπικές και
πολιτιστικές ανάγκες
των Χίων εδώ και στην
Στιγμιότυπο από την πρόσφατη βραδιά μπίνγκο που διοργάνωσαν
ιδιαίτερη πατρίδα μας την
οι κυρίες της «Αγίας Μαρκέλλας»
Χίο. Η δράση της
πρωτίστως συμπεριλαμβάνει την ετήσια οργάνωση της εορτής της Μεγαλομάρτυρος Αγίας
Μαρκέλλας την 22α Ιουλίου. Την διοργάνωση ειδικών γευμάτων και άλλων οικογενειακών
συγκεντρώσεων που αποβλέπουν στην συλλογή χρημάτων αλλά και που προσφέρουν την
ευκαιρία σε φίλους και γνωστούς διεσπαρμένους σε όλη την Μητροπολιτική Νέα Υόρκη να
συναντηθούμε και να ανανεώσουμε δεσμούς αγάπης και συνεργασίας και να αναμνησθούμε
παλιές ιστορίες και βιώματα. Στις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα στέλλουμε
χρηματικά ποσά σε άπορες οικογένειες της Χίου ακόμη και σε άτομα που έχουν μεγάλη
ανάγκη εδώ στη Νέα Υόρκη. Κατά καιρούς οργανώνουμε και επισκέψεις σε ιδρύματα όπως
το γηροκομείο του Αγίου Μιχαήλ.
Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον προς την Αδελφότητα έχει ελαττωθεί κάπως.
Ως εκ τούτου όλο το βάρος έχει πέσει στις λίγες κυρίες οι οποίες εργάζονται ηρωϊκά θα
έλεγα για να συνεχίσουν την δράση και τους ευγενείς σκοπούς της Αδελφότητας.
Η πρόεδρος Μάγδα Γεραζούνη κάνει θερμή έκκληση προς όλα τα μέλη και μη μέλη να
ανανεώσουν το ενδιαφέρον τους προς την Αδελφότητα της Αγίας Μαρκέλλας
προσφέροντας την συνεργασία και τις υπηρεσίες τους δια να εξακολουθήσει η δράση του
ιστορικού σωματείου.
Επ’ ευκαιρία, η πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο εύχονται, μέσω των Χιακών νέων,
καλό και ήπιο χειμώνα και καλές και ευχάριστες εορτές με την ελπίδα ότι η μεγάλη αυτή
χώρα μας θα ανταπεξέλθει στην κρίσιμη οικονομική περίοδο που διανύουμε για το καλό
όλων μας.
Στέλιος Γεραζούνης

Προέδρου Ρούσβελτ όταν μιλούσε για την
μεγάλη δυσπραγία του 1930.
συνέχεια από την 1η σελίδα
«Ένα πράγμα μόνο να φοβόμαστε –
Κι όμως, παρ’ όλα αυτά, δεν θα πρέπει να
Τον ίδιο τον φόβο!»
χάνουμε την ψυχραιμία μας και την προσμονή
Αν κατορθώσουμε να ξεπεράσουμε τον φόβο
για καλύτερες μέρες.
και με ψυχραιμία αντιμετωπίσουμε την
Η Αμερική γνώρισε μεγάλες κρίσεις και πρίν
οικονομική αυτή λαίλαπα σαν κοινωνία και
όπως στην δεκαετία του 1930. Τελικά τις
ατομικά, σιγά-σιγά με συλλογικές ενέργειες και
ξεπέρασε. Πρέπει να ελπίζουμε ότι αυτή την
σκληρή δουλειά, θα βρέθουν λύσεις και ο
φορά, με την πείρα του παρελθόντος, τα
κόσμος, η κοινωνία, θα επιστρέψουν πάλι στην
κοινωνικά προγράμματα που υπάρχουν και τα
ομαλότητα και ίσως αν μας τα φέρει ο Θεός
νέα μέτρα που παίρνει το κράτος, ο οικονομικός δεξιά, του χρόνου το καλοκαίρι, να
κυκλώνας ίσως αποδειχθεί μικρότερης
επιστρέψουμε πάλι στο όμορφο νησί μας για να
διάρκειας.
χαρούμε την θαλπωρή μιας αγκαλιάς που μόνο
Ας μην ξεχνάμε τα λόγια του μακαρίτη
μια Γενέτειρα μπορεί να προσφέρει.
Σκέψεις γύρω από την επικαιρότητα

Οι Υπεραγορές «ΧΑΡΑ» εύχονται
στην αξιότιμο πελατεία τους

Καλά Χριστούγεννα
και το Νέο Έτος 2009 να φέρει

Χαρά οικογενειακή και προκοπή
και μην ξεχνάτε
στη «ΧΑΡΑ» ψωνίζεις γιατί κερδίζεις
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ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Πασχαλινό Γλέντι για τα μέλη του Κοραή

Αγαπητά Μέλη,

Συμπληρώθηκε ήδη ένας χρόνος από την ημέρα
που ανέλαβα τα ηνία του ιστορικού μας
Συλλόγου και λίγο πρίν ανατείλει η καινούργια
χρονιά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για
την συνεργασία αλλά και την αγάπη που
δείχνετε στον «Κοραή» Νέας Υόρκης.
Πιστοί στην ιστορική διαδρομή του Συλλόγου
μας προσπαθήσαμε τη χρονιά που πέρασε να
σταθούμε αρωγοί σε κάθε συνάνθρωπό μας που
χρειάστηκε την βοηθειά μας, να ενισχύσουμε
την Ελληνική Παιδεία και τα Ελληνικά
γράμματα αλλά και να προσφέρουμε στην
Ομογένεια γενικότερα.
Τα συγχαρητήρια και οι έπαινοι ανήκουν σε
εσάς, τα μέλη του «Κοραή», τους ακούραστους
εργάτες και υποστηρικτές κάθε προσπάθειά μας.
Οι καιροί είναι δύσκολοι και προβάλλει
επιτακτική η ανάγκη για συνεχή αγώνα για την
διατήρηση της ταυτότητας, της γλώσσας και της
θρησκείας μας. Αυτούς τους σκοπούς υπηρετεί
από το 1912 ο Παγχιακός «Κοραής» Νέας
Υόρκης και αυτούς θα συνεχίσει να υπηρετεί.
Σας καλώ να δίνετε πάντα το παρόν στις
εκδηλώσεις μας διότι όλοι μαζί ενωμένοι θα
πετύχουμε τους στόχους μας και θα
ανυψώσουμε τον «Κοραή» στο πιο ψηλό βάθρο.
Η 7η Φεβρουαρίου 2009, είναι μια βραδιά που
θα πρέπει όλοι να δώσετε το παρόν διότι ο
«Κοραής», θα τιμήσει έναν άνθρωπο που τον
υπηρέτησε πιστά και με αφοσίωση, τον
εκπαιδευτικό και πρώην Πρόεδρο μας, κ.
Κωνσταντίνο Παρθένη.
Δεν χρειάζονται πολλά λόγια για τον τιμώμενο.
Η δράση του, το έργο του και η προσφορά του
στην Ελληνομάθεια και την εκπαίδευση των
παιδιών της Ομογένειας είναι ανεγνωρισμένη
από όλους.
Υπηρέτησε και συνεχίζει να υπηρετεί την
οργάνωσή μας τον Παγχιακό «Κοραή» Νέας
Υόρκης για πολλές δεκαετίες με αγάπη και
υπευθυνότητα προσφέροντας βαρυσήμαντες και
πολύτιμες υπηρεσίες.
Η τιμητική διάκριση που του απονέμεται και το
αναμνηστικό έντυπο (λεύκωμα) που θα
κυκλοφορήσει προς τιμήν του είναι ένα απλό
δείγμα αγάπης, αναγνώρισης και εκτίμησης προς
το πρόσωπό του και σας προσκαλούμε όλους να
καταχωρήσετε τις δικές σας αγγελίες, τις δικές
σας ευχές.
Σας εύχομαι Καλά Χριστούγεννα και το Νέο
Έτος 2009 να φέρει ευτυχία, υγεία και ειρήνη σε
όλο τον κόσμο, αγάπη και προκοπή στα σπιτικά
σας.
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Κώστας Κωζής
Πρόεδρος
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Στιγμιότυπα
από τον
πασχαλινό
εορτασμό
με τον
οβελία στον
προαύλιο
χώρο του
Παγχιακού
«Κοραή»
στο Bayside

Ο Παγχιακός Σύλλογος «Κοραής» Νέας Υόρκης
Σας προσκαλεί
στον ετήσιο χορό του μετά δείπνου
Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2009
στις 7:30 μ.μ.
στο Sand Castle
51 Franklin Avenue
Franklin Square, N.Y.

Σας περιμένουμε όλους
σε αυτή την εκδήλωση
Αγάπης και Αναγνώρισης προς τον

κ. Κωνσταντίνο Παρθένη
Εκπαιδευτικό και πρώην Πρόεδρο του Συλλόγου μας
Cocktail • Open Bar • Πλήρες Δείπνο • Full Viennese
Μουσική με τους Cosmopolitans
… και πολλές εκπλήξεις
Εκλογή της

Miss Χίος 2009
Για πληροφορίες επικοινωνείστε
με τον Σύλλογο στο (718) 224-4846
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Από την τιμητική βραδιά για την Μις Χίος 2008

Στιγμιότυπο από την τιμητική βραδιά που διοργανώθηκε για την Μις Χίος 2008, στο ξενοδοχείο Χανδρής στις 17 Αυγούστου 2008

Ειρήνη, η οποία είναι στο Λύκειο και στο χορευτικό του Κοραή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παγχιακό Σύλλογο «Κοραής» Νέας
Υόρκης και γενικά όλους εσάς για αυτή την ημέρα που γνώρισα
το όμορφο νησί μας και εύχομαι να σας βλέπω συχνά από δώ και
Κυρίες και κύριοι,
πέρα. Ο Σύλλογος του «Κοραή» είναι από τους καλύτερους
Καλησπέρα σας,
συλλόγους της Αμερικής που πάντα βοηθά όπου υπάρχει ανάγκη.
Σας καλοσωρίζω στην αποψινή βραδιά, αλλά επιτρέψτε μου
Η ευαισθησία του «Κοραή» για τα ελληνικά γράμματα και τη
πρώτα να σας συστηθώ. Το ονομά μου είναι Χριστίνα Κοσμίδη
νέα γενιά έχει ως αποτέλεσμα ο ιστορικός σύλλογος να
και φέρω τον τίτλο της Μις Χίος 2008 που με κάνει πολύ
συνδράμει τους σκοπούς αυτούς με όποιο τρόπο μπορεί. Ο
υπερήφανη.
«Κοραής» κάθε χρόνο προσφέρει πολλά χρήματα στα ελληνικά
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Νέα Υόρκη, όπως και η μητέρα
σχολεία στη Νέα Υόρκη. Πάντοτε προσπαθεί να φέρει τους
μου Αγγελική Νιονάκη. Ο παππούς μου γεννήθηκε στον Άγιο
Ελληνες κοντά με διάφορους τρόπους και πιο πολύ τα νέα
Μάρκο στο Βροντάδο. Το όνομά του είναι Νικόλαος Νιονάκης.
παιδιά, για να γνωρίζονται μεταξύ τους.
Στην Χίο έρχομαι για πρώτη φορά αλλά από ιστορίες του παππού
Όμως απόψε είμαστε στη Χίο και ο Παγχιακός προσφέρει μία
μου και της μαμάς μου που έχει έλθει πολλές φορές έχω μάθει
επιταγή για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες του νησιού μας. Είναι
πολλά για το νησί μας. Η Χίο έχει για μένα τη δοξασμένη
μια ελάχιστη προσφορά που με την αγάπη μας και όλη την
πολιτιστική κληρονομιά των προγόνων μου. Με ανυπομονησία
καρδιά μας ευχόμαστε να ανακουφίσει έστω και ελάχιστα τις
προσμένω να γνωρίσω καινούριους συγγενείς και πατριώτες και
ανάγκες των παιδιών αυτών. Εγώ θα προσπαθήσω να βοηθώ
να βρώ τις ρίζες μου. Έχω τελειώσει το ελληνικό σχολείο του
πάντα τον Σύλλογο με όποιο τρόπο μπορώ. Το υπόσχομαι. Και
Αγίου Νικολάου στο Φλάσινγκ της Νέας Υόρκης με διευθύντρια
πάλι σας ευχαριστώ μαζί με τις ευχές μου για ένα καλύτερο
την Χιώτισσα φιλόλογο κα Αθηνά Τσόκου-Κρομμύδα. Τώρα
αύριο.
σπουδάζω πολιτικές επιστήμες και business στο Queens College
Σας ευχαριστώ πολύ
και θέλω να γίνω δικηγόρος. Έχω και μια μικρότερη αδελφή, την
Χριστίνα Κοσμίδη
Παραθέτουμε τον λόγο που εκφώνησε η Μις Χίος 2008 στην
τιμητική βραδιά που διοργανώθηκε στο ξενοδοχείο Χανδρής
στις 17 Αυγούστου 2008
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Εδώ ή Εκεί
Μερικές φορές ακούμε ανθρώπους

Όπως καταλαβαίνετε, η μαθήτρια
είχεν αλλάξει, όχι οι συμμαθητές της.
Όταν άρχισε να δείχνει φιλική
διάθεση, ήλθεν όμοια φιλική
ανταπόκριση. Αυτό συμβαίνει σε όλες
τις σχέσεις της ζωής μας.
Ας μην παραπονούμεθα, αλλά ας
αλλάξουμε εμείς πρώτοι την στάση
μας και όλα θα αλλάξουν γύρω μας
και άνθρωποι και πράγματα. Όπου
βρεθούμε ο χαρακτήρας μας λίγο ή
πολύ καθορίζει τον τρόπο της ζωής
μας.
Σε κάθε γωνιά της γής, όπου και να
βρεθούμε, σε όποια εποχή, χειμώνα ή
καλοκαίρι θα συναντήσουμε ποικιλία
ανθρώπων και καταστάσεων
διαφορετικών.
Το κλίμα δεν είναι παντού το ίδιο, η
γή δεν είναι παντού εύφορη, η
οικονομία παντού διαφέρει, όλα είναι
διαφορετικά, και όλα αλλάζουν σε
τόπο αλλά και σε χρόνο. «τα πάντα
ρεί και ουδέν μένει», όπως δίδαξε ο
Ηράκλειτος, ο Έλληνας σοφός της
Ιωνίας.
Στο ερώτημα λοιπόν που είναι
καλλίτερα εδώ ή εκεί. Παντού είναι
καλλίτερα, όταν εμείς είμαστε καλοί,
σωστοί, ολιγαρκείς, όταν εκτιμούμε
και σεβόμαστε αυτό που μας
προσφέρει, η ζωή όταν
αναγνωρίζουμε τα δικαιώματα των
συνανθρώπων που ζούμε μαζί,
ακολουθούμε με σεβασμό τα νόμιμα
και κυρίως όταν αναλογιζόμαστε ότι
κάθε τόπος έχει τα δικά του ιδιαίτερα
φυσικά χαρακτηριστικά τα δικά του
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
που δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε
ούτε να τα μεταφέρουμε από τον έναν
τόπο στον άλλο, αλλά να
συμβιβαζόμαστε με τις υπάρχουσες
καταστάσεις της φύσεως και να
δοξάζουμε τον Θεό για ότι έχουμε
στη ζωή αναλογιζόμενοι εκείνους που
ευτυχούν λιγότερο.
Δεν μπορούμε για παράδειγμα να
φέρομεν τον καθαρό αέρα του χωριού
μας στις μεγαλουπόλεις, ούτε τις
ανέσεις και τις ευκαιρίες εργασίας
των μεγαλουπόλεων στο χωριό. Ούτε
υπάρχει τίμημα για τους καημούς του
χωρισμού από αγαπημένα πρόσωπα.

μας όταν πηγαίνουμε στην πατρίδα,
να μας ρωτούν «που είναι καλλίτερα
στη Χίο ή στην Αμερική;». Τα άτομα
αυτά έχουν βέβαια και την απάντηση
που θα μας δώσουν έτοιμη, όποια και
αν είναι η δική μας θέση. Γνωρίζουν
ότι πηγαίνουμε από ψυχολογικά
κίνητρα, από αγάπη στους συγγενείς
μας, στους φίλους μας και στην
πατρίδα μας γενικά και ακόμη από
προσωπικούς και οικογενειακούς
λόγους.
Στο ερώτημα, που είναι καλλίτερα,
κάθε ένας από τους ερωτώμενους θα
απαντήσει ανάλογα με την δική του
ιδιοσυγκρασία, την δική του
αντίληψη για την ζωή και την
διάθεση στην οποία βρίσκεται εκείνη
την ώρα.
Ο μεμψίμοιρος, ο απαισιόδοξος, ο
γκρινιάρης όπου και να βρεθεί θα
ψάξει να βρεί τις ατέλειες, τις
ανακρίβιες, τις αδικίες, θα τα βρεί
όλα στραβά και ανάποδα. Φταίει ο
νόμος, ο αστυνόμος, ο πρόεδρος, ο
παπάς, ο δάσκαλος. Όλοι και όλα
είναι απαράδεκτα γιατί ο ίδιος είναι
απαράδεκτος με τον εαυτό του.
Όμως, αν δούμε τα πράγματα και τις
καταστάσεις με πνεύμα
συγκαταβατικότητας, αισιοδοξίας και
κατανόησης αν δηλαδή σκεφτούμε
και κρίνουμε ανάλογα με τις
δυνατότητες που υπάρχουν σε κάθε
περίπτωση καταλήγουμε κατ’ ανάγκη
σε πιο θετικά συμπεράσματα.
Αναφέρω εδώ ένα σχετικό
περιστατικό από την πείρα μου στο
σχολείο:
«Δεν μπορώ να είμαι πια σ’ αυτή την
τάξη, μου είπε μια παραπονιάρα
μαθήτρια της Αστόριας. Όλα τα
παιδιά εδώ τα έχουν μαζί μου, όλοι με
μισούν, όλοι κρυφομιλούν για μένα,
σας παρακαλώ να με στείλετε σε
άλλο τμήμα».
«Κάμε μια δοκιμή ακόμη, της λέγω.
Προσπάθησε επί τρείς εβδομάδες από
σήμερα να είσαι γελαστή, ευγενική,
ευπροσήγορη σε όλους, αδιάφορον
πώς αυτοί σου φέρονται».
Έπειτα από μερικές ημέρες η
μαθήτρια μου είπεν: «Όλοι, κορίτσια
και αγόρια έχουν γίνει διαφορετικοί
Κων/νος Παρθένης
τώρα εδώ. Ο καθένας είναι τόσον
φιλικός και καλός σε μένα. Απορώ τι Υ.Γ.
Ατυχώς δεν μπορούμε να ζήσουμε
τους έκανε να αλλάξουν τόσο
δυο ζωές και να διαλέξουμε για την
γρήγορα όλοι.»
τρίτη.
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Χαιρετισμός του κ. Γιάννη Καράλη
Προέδρου του
Φιλοτεχνικού Ομίλου Χίου
στους Συνέδρους της φετινής
Ομηρικής Ακαδημίας
της EUROCLASSICA

Καλώς ήλθατε για άλλη μια φορά στα σύνορα
Ανατολής και Δύσης, εδώ όπου επί αιώνες
πλανάται η σκιά του θείου αοιδού. Ο Όμηρος
στις εξιστορήσεις και στους ποιητικούς του
αναβαθμούς σεβάστηκε πάντα το Όσιο και το
Ιερό. Ήταν η εποχή όπου εκυοφορείτο
σιωπηλά το αρχαίον Ελληνικόν θαύμα.
Το Ιερό υπερκοντίζει τη φιλοσοφία και οι
θρησκείες επιδιώκουν να το πλησιάσουν από
ποικίλους δρόμους και ατραπούς. Είναι η Θεία
Πνοή, η υπερβατική συνισταμένη όλων των
κανόνων Δημιουργίας. Στην παρακμή όλων
των πολιτισμών το Ιερό παραμερίζεται και
χλευάζεται. Ακριβώς αυτό που παρατηρείται
σήμερα στον σύμπαντα κόσμο.
Η απουσία του Ιερού διαλύει τον κοινωνικό
ιστό και για πρώτη φορά αλλοιώνει επικίνδυνα
το περιβάλλον. Η ιστορία καταγράφει με
αγωνία τα σημερινά γεγονότα. Γιατί γνωρίζει
ότι παραβιάζεται καταστροφικά η δεδομένη
δομή της Δημιουργίας. Ο πρωτόφαντος αυτός
βιασμός των δημιουργικών κανόνων επισύρει
ποινή που μπορεί να φθάσει μέχρι τον
αφανισμό. Η νύχτα πλανάται και σκορπίζει
σκοτεινά συναισθήματα. Δεν γνωρίζω εάν θα
ξημερώσει. Όμως θα ήταν σωτήριο εάν όλοι
μας ανοίγαμε τα μάτια του νου και της ψυχής
μας για να δεχθούμε την ιερή προτροπή που
δέχθηκε κάποτε ο ιερός Αυγουστίνος: « Η νυν
προέκοψεν, η δε ημέρα ήγγικεν. Αποθώμεθα
ουν τα έργα του σκότους και ενδυσώμεθα τα
όπλα του φωτός».

ΜΑΙΡΗ Δ. ΣΚΑΜΑΛΟΥ
Δικηγόρος

Δημογεροντείας 15
Χίος 82100
Τηλέφωνα:
Γραφείο: (22710) 40.270
Οικία: (22710) 29.936
Fax: (22710) 81.325
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2008
συνέχεια από την 1η σελίδα
που είναι το μέλλον του έθνους κυνηγά
τους νέους και προσπαθεί να τους
μετατρέψει σε νούμερα, σε άβουλα
όντα που να ενδιαφέρονται μόνο για το
χρήμα και για την καλοπέραση χωρίς
καμιά πνευματική ή ηθική αξία.
Στόχος του σημερινού εχθρού είναι
ακόμη η οικογένεια που είναι η
ραχοκοκαλιά, το στήριγμα της
κοινωνίας και τα κατάφεραν μια χαρά
γιατί δημιούργησαν μια
υπερκαταναλωτική κοινωνία που
ανάγκασε την τιμημένη από όλους
Μάνα να βγεί από την ιερή εστία της να
πάει να εργασθεί και να στερήσει από
Φωτό: Δημήτρης Πανάγος
τα παιδιά της το μαγικό φίλτρο, την
Το χορευτικό του «Κοραή» παρουσίασε παραδοσιακούς χορούς στον εορτασμό των
μητρική αγάπη, την θαλπωρή σε πολλές
Ελευθερίων 2008. Στο στιγμιότυπο διακρίνονται τα παιδιά μας με την υπεύθυνη κα
περιπτώσεις ακόμη και το μητρικό γάλα που
Ευαγγελία Κλειδά και την χοροδιδασκάλισσα διδα Ελένη Μαρκίδη
είναι η ασπίδα για όλες τις ασθένειες.
Στόχος είναι ακόμη τα σχολεία όπου
την Ορθόδοξη θρησκεία μας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να
κυβερνά η απαιδευσία που είναι το όπλο της παγκοσμιοποίησης.
βοηθήσουμε τους νέους μας, τα παιδιά μας, τα σχολεία μας, τις
Η σημερινή εκπαίδευση μηδενίζει ή διαστρεβλώνει την ιστορία
εκκλησίες μας, τα ιδρύματά μας γενικότερα, την αγαπημένη μας
και προσπαθεί να εξαφανίσει την πίστη που είναι η ελπίδα και η
Χίο.
ασπίδα του κάθε ανθρώπου. Η εκαπίδευση σήμερα είναι
Την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2008, στη συνεδρίαση του
κατευθυνόμενη. Οι νέοι μπορεί να γίνονται επιστήμονες αλλά
Διοικητικού Συμβουλίου του Κοραή παρευρέθηκε η Miss Chios
λίγοι είναι εκείνοι που θεωρούνται μορφωμένοι αφού δεν
2008 Δεσποινίς Χριστίνα Κοσμίδη και μας μίλησε για τις
διδάσκονται εγκυκλοπαιδικά παρά μόνο ότι αφορά το
εμπειρίες και τις εντυπώσεις της από την επίσκεψή της στη Χίο.
επάγγελμα που θα ακολουθήσουν.
Την ρώτησα πότε είχε πάει τελευταία φορά στην Χίο και
Αυτόν τον αόρατο, τον δύσκολο εχθρό καλούμεθα όλοι να
κατασυγκινημένη μου απήντησε: «ΠΟΤΕ! Αυτή ήταν η πρώτη
πολεμήσουμε προσωπικά, οικογενειακά και ομαδικά.
μου φορά. Ενθουσιάστηκα και θα πηγαίνω τακτικά, κι
Το προζύμι που φέραμε μαζί μας όταν φύγαμε από την πατρίδα
ευχαριστώ τον Παγχιακό «Κοραή» Νέας Υόρκης που μου
πρέπει να το διατηρήσουμε και να το παραδώσουμε στους νέους
έδωσε αυτή την ευκαιρία». Ποιός ξέρει πόσα
μας.
Αμερικανοχιωτόπουλα δεν έχουν ακόμη γνωρίσει την πατρίδα
Ο χρόνος δυστυχώς μας κυνηγά τρέχει ολοταχώς κοντεύει να
των γονιών και των παππούδων τους; Όλοι μαζί θα έχουμε την
μας προλάβει και να μας προσβάλλει γι’ αυτό τώρα που ακόμη
δυνατότητα να τους προσφέρουμε αυτή τη γλυκειά γεύση.
μπορούμε πρέπει να τον προλάβουμε εμείς πρώτοι να
Επανερχόμενος στο εορταστικό της ημέρας, θα ήθελα να τονίσω
παραδώσουμε στην λησμονιά όλα εκείνα που μας χωρίζουν και
ότι οι μεγάλοι σταθμοί στην ιστορία μας δεν θα πρέπει να
να αγκαλιάσουμε όλα εκείνα που μας ενώνουν. Η κοινή
προσφέρονται μόνο για πανηγυρισμούς και εξάρσεις, πρέπει να
καταγωγή πρέπει να γίνει η αλυσίδα που θα μας ενώνει για να
είναι ταυτόχρονα αφορμές για ψύχραιμες αναδρομές και
μπορέσουμε όλοι μαζί να προσφέρουμε κάτι το σημαντικό στην
εκτιμήσεις και διαπιστώσεις αλλά και συναισθήσεως του χρέους
πατρίδα μας, στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας. Εάν δεν
μας έναντι των πρωταγωνιστών του παρελθόντος.
βαδίσουμε όλοι μαζί θα φέρουμε πάντοτε το βάρος της
Σήμερα, ας γονατίσουμε νοερά όλοι μπροστά στους τάφους των
ιστορικής ευθύνης.
ηρώων και να καταθέσουμε ευλαβικά τον φόρο της
Τα προσωπικά και μικροπολιτικά θα πρέπει να εξαλειφθούν και
ευγνωμοσύνης μας προς αυτούς για την ελευθερία που μας
ν’ ανοίξουμε καινούργια σελίδα στην ιστορία των Χίων της
χάρισαν.
Αμερικής.
Και κάτι άλλο. Ωφείλουμε να κρατήσουμε την ελευθερία αυτή
Η συνεργασία που ξεπρόβαλε δειλά-δειλά τα τελευταία χρόνια
άσπηλη από κάθε επιβουλή και διαβρωτική διδαχή και να
με τούτη την γιορτή πρέπει να διευρυνθεί να γίνει μεγάλη.
συνεχίσουμε την προσφορά μας για την πρόοδο του Έθνους μας
Είμεθα μια τεράστια δύναμη που παραμένει αναξιοποίητη με
ώστε να αποδείξουμε ότι είμαστε άξιοι της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
τον κατακερματισμό της. Είμεθα μια δύναμη που δυστυχώς δεν
ΜΑΣ και της ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ
απολαμβάνουμε ούτε τον θαυμασμό, ούτε τον σεβασμό των
ΜΑΣ.
άλλων όσο θα έπρεπε.
ΖΗΤΩ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Ελάτε να δώσουμε όλοι τα χέρια, ελάτε να χαράξουμε
ΖΗΤΩ Η 11η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1912
καινούργια πορεία πρίν να μας καταβροχθίσει το θεριό της
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ
διχόνοιας που από τα πανάρχαια χρόνια τρώει τις σάρκες του
ΖΗΤΩ Η ΧΙΟΣ ΜΑΣ
Έθνους των Ελλήνων και δεν το αφήνει να εξελιχθεί σ’ αυτό
ΖΗΤΩ Η ΑΜΕΡΙΚΗ
που μπορεί να γίνει.
Καπτ. Στέλιος Τάτσης
Όλοι μαζί θα κάνουμε Θαύματα. Μόνο έτσι θα έχει συνέχεια και
Κυριακή
9 Νοεμβρίου 2008
παρουσία η φυλή μας με την ταυτότητά της, την γλώσσα της,
Σελίδα 6
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«Οι Άγιοι της Χίου»
Της Πόπης Χαλκιά-Στεφάνου
ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Η κα Πόπη Χαλκιά-Στεφάνου επάξια μπορεί να χαρακτηριστεί ως
«σύγχρονη ραψωδός» και ιστορικός της τοπικής Εκκλησίας της
Χίου.
Έχει κατορθώσει μέσα σε 15 χρόνια να συγκεντρώσει τόσα στοιχεία
και να γράψει τόσα βιβλία για τους Αγίους της Χίου και τα
θαυμαστότερα εκκλησιαστικά γεγονότα της περιφέρειάς μας που –
ομολογουμένως – με τεράστια δυσκολία θα μπορούσαν να
καταγράψουν μεγάλοι συγγραφεία, ιστορικοί και Πατέρες της
Εκκλησίας μας.
Το χαρακτηριστικότερο έργο της κας Πόπης Χαλκιά-Στεφάνου, το
«σήμα κατατεθέν» της θα λέγαμε - είναι «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ», ο
ογκώδης αυτός και καλαίσθητος τόμος των 730 περίπου σελίδων
στον οποίο συμπεριλαμβάνεται όλη η ζωή και η ιστορία της τοπικής
μας Εκκλησίας. Πρόκειται για μια εργασία που έφθασε στο φως της
δημοσιότητας έπειτα από πολύ κόπο και μόχθο από την ερίτιμο
συγγραφέα του το έτος 1994 και η οποία βραβεύτηκε από την
Ακαδημία Αθηνών.
Η κα Πόπη Χαλκιά-Στεφάνου είναι μια καταξιωμένη συγγραφέας
και ιστορικός, όλα δε τα έργα της («ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ», «ΟΙ
ΑΓΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΙ», «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΙ», «ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ
ΤΗΣ ΧΙΟΥ») έχουν βραβευθεί είτε από την Ακαδημία Αθηνών είτε
από την Ελληνική Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων.
Οι «ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ» της κας Πόπης Χαλκιά-Στεφάνου δεν
πρέπει να λείπουν από κανένα χιώτικο σπίτι και καμιά βιβλιοθήκη
στον τόπο αλλά και όπου γής υπάρχει το χιώτικο στοιχείο.
Ανεπιφύλακτα συστήνω στους φίλους των ωραίων βιβλίων και των
εξιδικευμένων αντικειμένων περί την Εκκλησία να το προμηθευτούν
και να το μελετήσουν.
Στο βιβλίο συμπεριλαμβάνεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πίνακας
κύριων ονομάτων, πίνακας τοπωνυμίων, ευρετήριο εικόνων και
γλωσσάρι τουρκικής γλώσσας που διευκολύνει στην κατανόηση
λέξεων από την περίοδο εκείνη του μαρτυρίου πολλών Αγίων
Μαρτύρων της πίστεώς μας.
Τη συγγραφέα κα Πόπη Χαλκιά-Στεφάνου συγχαίρω εγκάρδια για το
αριστουργηματικό αυτό έργο της και ευχαριστώ θερμά για την
επίδοση ενός αντιτύπου του με ευγενική αφιέρωση, ευχόμενος να
έχει πάντοτε νέες ποιοτικές εκδόσεις που τιμούν και λαμπρύνουν τη
χιώτική βιβλιογραφία όπως και η υπό αναφορά.
Γιώργος Φ. Παπαδόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος Χίου

Οι Χιώτες γιόρτασαν παντού τα Ελευθέρια του νησιού μας
Η Χιακή Αδελφότης Αττικοβοιωτίας «ο Κοραής» με την ευκαιρία της 96ης
επετείου της απελευθερώσεως της Χίου από τον οθωμανικό ζυγό σας προσκαλεί
στις καθιερωμένες της εκδηλώσεις:
• Εκκλησιασμός και Αρτοκλασία την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2008 και περί
ώρα 9 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγ. Σπυρίδωνος Πειραιώς.
• Θ’ ακολουθήσει δεξίωση στο πνευματικό κέντρο του ναού.
• Πανηγυρική εκδήλωση την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2008 στις 7 μ.μ. στην
αίθουσα διαλέξεων της Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών, Πανεπιστημίου
22. Ομιλητής θα είναι ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου
Αθηνών κ. Παναγιώτης Νικολόπουλος με θέμα: «Χίος και Χίοι
στην πορεία του Ελληνισμού».

Χριστουγεννιάτικες Ευχές
Καλήν εσπέραν άρχοντες...
ας είναι ο ορισμός σας
και τα ελληνικά σχολειά
βάλτε στον προϋπολογισμό σας
Χωρίς την γλώσσα την ελληνική
Έλληνας δεν λογιέται
κι είναι μεγάλη μας ντροπή ν’ αφήνουμε να
λησμονιέται
Μην επενδύετε στις μετοχές
και στις χασοεταιρίες
αλλ’ επενδύστε στα παιδιά
να γράψουν ιστορίες
Χρόνια πολλά αφέντη μου, με δόσεις
και την ελληνική σου την καταγωγή ποτέ σου μην
προδώσεις!
Κι εσύ ταλαίπωρη ομογένεια
έλα στα συγκαλά σου,
γιατί οι άσπονδοι εχθροί...
θα φάνε την προβιά σου.
Είναι καιρός πια να σκεφτείς
πως μεγάλωσε η φθορά σου
στενέψανε τα περιθώρια
για την επαναφορά σου.
Δώστε τα χέρια όλοι μαζί
κι ένωση ψάξτε να βρεθεί
μην την αφήσετε ποτέ να μαραθεί
Κι εσύ Έλληνα, της γής ιδιαίτερη μορφή,
όπου κι αν είσαι, όπου κι αν βρεθείς,
τον αδελφό σου στήριξε αν θές να κρατηθείς.
Εύχομαι σε ολόκληρο τον Ελληνισμό,
σε όλους τους ναυτιλομένους,
την Ομογένεια, τους απανταχού Χιώτες
και σε όλους τους φίλους και φίλες…
«Χαρούμενα Χριστούγεννα»
Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος 2009
Με υγεία, αξιοπρέπεια προσωπική και
εθνική, οικογενειακή αγάπη και γαλήνη
και πάντα πρόοδο
Καπτ. Στέλιος Τάτσης
Χριστούγεννα 2008

Η παρουσία σας θα είναι ιδιαίτερα τιμητική για την Αδελφότητα.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματεύς
Αντώνιος Ν. Χαροκόπος
Γεώργιος Σ. Δανιήλ
ΧΙΑΚΑ ΝΕΑ • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008
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Αποσπάσματα από το βιβλίο «Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής»
Δέσποινα. Φροντίζει με κάθε τρόπο να αναθρέψει τα παιδιά του
με τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, με τις αρχές και τις
παραδόσεις, με τις οποίες ο ίδιος ανατράφηκε από την
Πρόλογος από τον Νομάρχη Χίου Πολύδωρο Λαμπρινούδη
αρχόντισσα γιαγιά του, τη Χιώτισσα Ευθαλία Πετροκοκκίνου.
Έτσι,
ο φλογερός πατριώτης Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής,
Η Ελλάδα σεμνύνεται για ένα ακόμη άξιο τέκνο της που
λάτρης
του αρχαίου ελληνικού ιδεώδους και οραματιστής της
διακρίνεται στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Έλληνας
μεγάλης
κι ένδοξης Ελλάδας, γεμάτος με εθνική συνείδηση και
Επιστήμονας Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής, που με τη λαμπρή
υπερηφάνεια,
εγκαταλείπει τη λαμπρή διεθνή σταδιοδρομία του
μαθηματική του διάνοια και τη μεγαλοφυία του ανήκει στην
με
την
αξιοζήλευτη
θέση, που μεσουρανεί στο Πανεπιστήμιο
ου
πρώτη γραμμή των μεγάλων ερευνητών του 20 αιώνα, οι
του
Βερολίνου,
προκειμένου
να φανεί χρήσιμος στην πατρίδα
οποίοι επέτυχαν μια τεράστια επέκταση στα όρια της
την
οργάνωση
του Πανεπιστημίου της
του.
Αναλαμβάνει
Μαθηματικής Επιστήμης.
Σμύρνης
όχι
μόνο
λόγω
των
δεσμών
της οικογένειάς του με την
Για τον μεγάλο Επιστήμονα ο διάδοχός του στην έδρα του
Τουρκία,
αλλά
και
λόγω
της
βαθειάς
του αντίληψης για την
Πολυτεχνείου του Μονάχου Ronald Bulirch δηλώνει ότι ο
ειρηνική
συμβίωση
των
δύο
λαών
στην
περιοχή και επιπλέον,
Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής θεωρείται ο μεγαλύτερος
επειδή
πιστεύει
στη
θεωρία
της
ειρηνικής
κατάκτησής τους.
Έλληνας Μαθηματικός μετά τον Αρχιμήδη, του οποίου το
Κυβέρνηση
για την ίδρυση
Η
εισήγησή
του
στην
τότε
Ελληνική
όνομα περιλαμβάνεται στην Ιστορία των Μαθηματικών με τα
του
Πανεπιστημίου
του
Αιγαίου
με
έδρα
τη
Μυτιλήνη,
τη Χίο ή
πιο εγκωμιαστικά λόγια.
τη
Σάμο
γίνεται
αποδεκτή,
αλλά
λόγω
της
πολιτικής
αστάθειας
Η μητέρα του Δέσποινα Πετροκοκκίνου καταγόταν από το
παλιό βυζαντιακό γένος της Χίου των Πετροκοκκίνων, που είχε της εποχής δεν πραγματοποιείται παρά μόνο αρκετές δεκαετίες
αργότερα.
περαιωθεί από τη Μ.Ασία κι εγκατασταθεί στη νήσο από τον
ον
ον
13 ή 14 αιώνα εθεωρείτο από τα πρώτα γένη των Χιωτών της Το έτος 1923 διορίζεται Καθηγητής της Μηχανικής στο Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών. Στις 2 Φεβρουαρίου του 1950
βυζαντιακής αριστοκρατίας με τίτλους ευγενείας από τους
ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου του Μονάχου αναγγέλει στον
κατακτητές της Χίου Γενουάτες (1346-1566) και με δικό τους
Ομόλογό
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών ότι «το
οικόσημο. Ήταν ακόμη κάτοχοι μεγάλης κτηματικής
πνεύμα
του
διάσημου Έλληνος Μαθηματικού Κωνσταντίνου
περιουσίαςστη νήσο, κτίτορες Ναών και κτίτορες κι Επίτροποι
Καραθεοδωρή
επέταξεν εις τους αιθέρας».
της παλαίφατης Μονής Μουνδών Χίου.
Στην τρυφερή ηλικία των έξι ετών, το έτος 1879, είχε την
Δάσκαλος του Αϊνστάιν
ατυχία να χάσει τη μητέρα του. Τη φροντίδα τότε και ανατροφή Μέσα από τη λαμπρή του επιστημονική του σταδιοδρομία
του αναλαμβάνει η Χιώτισσα εκ μητρός γιαγιά του, η Ευθαλία ξεχωρίζει η σχέση του με τον Αϊνστάιν. Από την αλληλογραφία
των δύο ανδρών προκύπτει η μεγάλη συμβολή και του
Πετροκοκκίνου. Μεγαλώνει σε σπίτι, όπου εκτός από την
Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή στην ολοκλήρωση της Ειδικής
υψηλή μόρφωση των οικείων του, συχνάζουν διπλωμάτες,
Θεωρίας της Σχετικότητος που διετύπωσε ο Αϊνστάιν, ο οποίος
προσωπικότητες της μουσικής, ζωγράφοι, εξαίρετοι
όχι μόνον ανεγνώρισε την πολύτιμη βοήθεια που έλαβε από τον
επιστήμονες και πολιτικοί. Τη βασική του παιδεία παίρνει σε
Καραθεοδωρή, αλλά και τον απεκάλεσε ως τον καλύτερο
ευρωπαϊκά εκπαιδευτήρια, όπως στη Σχολή της Ριβιέρας, του
Σαν Ρέμο και στο Γυμνάσιο των Βρυξελλών. Παράλληλα
διδάσκαλό του, μολονότι η ηλικιακή διαφορά ήταν μόνον έξι
ασχολείται με την εκμάθηση της γερμανικής, ιταλικής, αγγλικής χρόνια. Επιστολή του Αϊνστάιν, που βρίσκεται στο Αρχείο του
και τουρκικής γλώσσας.
Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή γράφει: «Αγαπητέ συνάδελφε
Ταυτόχρονα δημιουργεί και οικογένεια. Το 1908 σε ηλικία
βρίσκω θαυμάσιο τον υπολογισμό που κάνατε. Πρέπει να
τριάντα πέντε ετών νυμφεύεται την εικοσιτετράχρονη
δημοσιεύσετε τη θεωρία στα «Χρονικά της Φυσικής». Διότι οι
Ευφροσύνη Καραθεοδωρή – μακρινή συγγενή του – κόρη του
Φυσικοί, όπως εγώ, δεν γνωρίζουν αυτό το αντικείμενο... Αν
θέλετε να μπείτε στον κόπο να μου εξηγήσετε ακόμη και τους
Αλέξανδρου Καραθεοδωρή, Ηγεμόνα της Κρήτης. Με την
ευγενεστάτη και
κανονικούς μετασχηματισμούς θα έχετε βρεί έναν ευγνώμονα
γλυκυτάτη,
και ευσυνείδητο ακροατή. Αν όμως λύσετε το πρόβλημα των
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΣΙΓΑΛΑΣ
Ευφροσύνη αποκτά
κλειστών γραμμών του χρόνου θα σταθώ μπροστά σας με
τον
επόμενο
χρόνο
σταυρωμένα τα χέρια. Πίσω από αυτό υπάρχει κάτι που είναι
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
τον Στέφανο και ένα αντάξιο του ιδρώτα των καλλιτέρων...»
Σε κάποια άλλη επιστολή του ο Αϊνστάιν παρακαλεί τον
χρόνο αργότερα τη
Καραθεοδωρή: «Θα θέλατε να
σκεφτείτε τον χρόνο; Εδώ
βρίσκεται ο πυρήνας του
άλυτου ως τώρα προβλήματος
του χώρου-χρόνου».
Της Πόπης Χαλκιά – Στεφάνου
Εκπαιδευτικού – Συγγραφέως
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• Ένα βιβλίο 60 σελίδων
που αξίζει τον κόπο να
διαβασθεί.
Θα ευχαριστηθείτε όπως κι
εγώ που το διάβασα.
Κ.Π.
ΧΙΑΚΑ ΝΕΑ • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Γιόρτασε τα 80στά γενέθλια του ο Χριστόφορος Στρατάκης
Σε μια γιορτή έκπληξη ο γνωστός στην ομογένεια και την

στην πισινή τζαμαρία είχε γράψει με μεγάλα γράμματα το «ευ
ζείν» έτσι το εννοούν οι περισσότεροι σήμερα και ας είναι το
κεφάλι και η ψυχή τους εντελώς κενά.
Ο Χρήστος τα γνώρισε και τα απέκτησε όλα, οικογένεια, γνώση,
πλούτο και δόξα. Ανέβηκε όλα τα σκαλοπάτια, όμως όλ’ αυτά
δεν τον άλλαξαν δεν τον έκαναν να ξεχάσει το πρώτο σκαλοπάτι
από το οποίο ξεκίνησε. Δεν καβάλησε το καλάμι της αλαζονίας
και της αυτοπροβολής, παρέμεινε απλός, ταπεινός και προσιτός
σε όλους και δεν έχασε ποτέ την ευαισθησία του προς τον
πλησίον του. Υπερασπίστηκε με όλα τα μέσα που διαθέτει την
κληρονομιά του, την πίστη του, την γλώσσα του και όλες εκείνες
τις αξίες για τις οποίες διακρίνεται το γένος μας. Έκανε την
Ελλάδα και την Χίο μας να αισθάνονται υπερήφανες και μαζί
τους ο ίδιος ν’ απολαμβάνει αυτή την ωραία γεύση την οποία
σου χαρίζει η ίδια η προσφορά που όταν την γευθείς, όταν την
νοιώσεις στα έγκατά σου γίνεται το φάρμακο που σου χαρίζει
φτερά και σε κάνει να πετάς χωρίς να κουράζεσαι, γι’ αυτό και
στα 80όντα του ο Χρήστος συνεχίζει ακόμη να πετά και να
προσφέρει.
Προσωπικά τον αξιολόγησα όλως ιδιαιτέρως όταν σε κατ’ ιδίαν
συζητήσεις μας ανεγνώριζε τα λάθη του και δεν υπάρχει
άνθρωπος χωρίς να κάνει λάθη. Όταν όμως η αναγνώριση γίνεται
από τον ίδιο του δίδει εκείνη την ώθηση προς τα επάνω και τον
κάνει ανώτερο.
Αγαπητέ φίλε Χριστόφορε, οι φίλοι σου και οι συνεργάτες σου
στον Παγχιακό Κοραή, οι απανταχού Χιώτες, η Ομογένεια, η
Χίος και η Ελλάδα αισθανόμαστε υπερήφανοι για σένα και από
καρδιάς σου ευχόμεθα να ξεπεράσεις το φράγμα του αιώνα και
να παραμείνεις μέχρι το τέλος έτσι όπως είσαι απλός, ταπεινός,
μετριόφρων, προσιτός και αειθαλής στο σώμα αλλά προ πάντων
στο πνεύμα.
«Χρόνια σου πολλά»
Στέλιος Τάτσης

γενέτειρα Χίο διακεκριμένος νομικός Χριστόφορος Στρατάκης
το βραδάκι της Δευτέρας 23ης Ιουνίου γιόρτασε τα 80στά του
γενέθλια.
Περιστοιχισμένος από ολόκληρη την οικογένειά του, τη σύζυγο
του Μάρω τα παιδιά του, τα έγγονια του και πολλούς φίλους και
συνεργάτες του. Ο Χριστόφορος κολυμπούσε σε πελάγη
ευτυχίας.
Η γιορτή που προετοίμασαν οι δικοί του ήταν πραγματική
έκπληξη. Ήταν φανερή η αμηχανία του όταν εισήλθε στην
αίθουσα και αντίκρυσε τον κόσμο κυριολεκτικά τα είχε χαμένα.
Μπορούμε να πούμε ότι ήταν το ΠΑΡΤΥ της ζωής του.
Η γιορτή έγινε στο BATTERY GARDENS που βρίσκεται στις
όχθες του ποταμού HUDSON και στο τέρμα της άλλοτε γνωστής
στους ναυτιλικούς κύκλους Broadway Street όπου ήταν
εγκατεστημένα τα περισσότερα ελληνικά ναυτιλικά γραφεία.
Από την τζαμαρία της αίθουσας φαινόταν η πανύψηλη «Κυρία
της Ελευθερίας» η οποία δέσποζε όλης της περιοχής και που δεν
νοιώθει τόσο άνετα πλέον με ολ’ αυτά που συμβαίνουν γύρω της.
Κάποιοι μάλιστα λέγουν πως την είδαν να δακρύζει τον καιρό
που τα Αμερικανικά αεροπλάνα φαντάσματα σκότωναν με τις
οβίδες τους τα παιδιά της Σερβίας.
Κάτω από την υπερήλικη γέφυρα του Brooklyn μικρά και μεγάλα
καράβια διέσχιζαν τα νερά του τεράστιου ποταμού που
εκβάλλεται στον Ατλαντικό, το θέαμα ήταν καταπληκτικό όταν η
«Μεγάλη Κυρία» άναψε την δάδα της και η γέφυρα στολίστηκε
με τα λαμπιόνια της.
Ο Διογένης κρατούσε το φανάρι ψάχνοντας να βρεί έναν
άνθρωπο ... εξανθρωπισμένο. Εγώ αν και δεν ανήκω στον
αστερισμό του ζυγού κρατώ μια ζυγαριά και αξιολογώ τον
άνθρωπο πριν του χαρίσω τον τίτλο. Από τη μια πλευρά της
ζυγαριάς τοποθετώ τα προτερήματά του και από την άλλη τα
μειονεκτήματά του. Εάν η ζυγαριά
γύρει προς τα καλά του όσο μικρή και
εάν είναι η κλίση, του χαρίζω τον
URA UNITED REALTY
τίτλο του καλού και αγαθού πολίτη
όπως έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι.
Ένα μεσιτικό Γραφείο άριστα
Στην περίπτωση του Χρήστου η
οργανωμένο
λειτουργεί στο Bayside
ζυγαριά μου έγειρε πολύ προς τα
καλά γι’ αυτό και έχω το κουράγιο να
45-57 Bell Blvd.
γράφω αυτά που γράφω. Την τέχνη δε
της ζυγαριάς την ξέρω πολύ καλά
που διευθύνεται
τυγχάνω να είμαι εμποροπλοίαρχος.
από τον Παναγιώτη Ορίσση
Είναι σωστή και όχι κάλπικη.
και την σύζυγό του Λίτσα
Τον Χρήστο τον γνωρίζω από το
1970. Συνεργαστήκαμε και
συνεργαζόμαστε από τότε στον
Το πρόθυμο προσωπικό,
Παγχιακό Κοραή. Όλ’ αυτά τα χρόνια
είχα την δυνατότητα να τον
ευγενικά θα σας εξυπηρετήσει
αξιολογήσω. Τα βαρύδια της δικής
να διαλέξετε για αγορά
μου ζυγαριάς είναι το ήθος, η γνώση
ή για ενοικίαση
και η μετριοπάθεια και τα τρία πρέπει
το
σπίτι
ή την επιχείρηση
να πηγαίνουν μαζί για να υπάρχει
που
σας
συμφέρει
ισορροπία. Στόχος του Χρήστου ήταν
το «ευ ζείν» όπως το εννοούσαν στην
Αρχαία Ελλάδα... και όχι σήμερα. Το
Τηλεφωνείστε
τονίζω αυτό γιατί είχα δεί κάποιον
(718) 631-1900
που οδηγούσε jaguar αυτοκίνητο και
ΧΙΑΚΑ ΝΕΑ • ΔΕΕΜΒΡΙΟΣ 2008
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Γράμματα που λάβαμε
June 20, 2008
Panchiaki Korais Society, Inc.
43-15 202nd Street
Bayside, N.Y. 11361

Dear Sir or Madam:

I am writing to thank Panchiaki Korais Society, Inc. for the recent gift of $1,000 represented by check number 1030, to the Queens College Foundation, Inc., in support of the
Modern Greek and Byzantine Studies Program Fund established at Queens College. The
Queens College Foundation of 65-30 Kissena Boulevard, Flushing, New York 11367, is a
charitable organization to which donations are tax exempt pursuant to Section 501(c)(3) of
the Internal Revenue Code and are deductible under Section 170(c) of the Internal Revenue
Code. This letter acknowledges that we have not provided Panchiaki Korais Society, Inc.
any goods or services of any value in return for this gift.
Please know your corporate support of the College continues to help increase the quality of
education and maintain the top-notch liberal arts program that make Queens one of the
finest educational institutions in the country. I can assure you we will do our best to prove
worthy of your assistance.
Again on behalf of all associated with Queens College, our deep appreciation for Panchiaki
Korais Society, Inc.’s generous support.
Sincerely,

Mario John DellaPina
Executive Director
June 5, 2008
Mr. Kostas Kojes
President
Panchiaki Korais Society
43-15 202 Street
Bayside, NY 11361

8000 Utopia Parkway
Jamaica, NY 11439
www.stjohns.edu

Dear President Kojes,

We deeply appreciate your generosity in awarding the 2008 Panchiaki Korais Society
Scholarships to George Stamboulis and Kalliope Pappas. They are both from the island of
Chios and they received $500 each. Your enthusiasm and support is deeply appreciated.
We deeply appreciate your sincere sentiment in helping us remember our roots.
Thank you for your efforts in helping us with a scholarship. Our Program has a majority a
Greek-American students. We are the only University that has a college course of study in
the United States with over forty – five students learning to read and write Modern Greek.
St. John’s University offers four courses of Modern Greek Language every semester. We
are establishing Modern Greek as an international language.
The success is yours. You made this possible through your donation and support of
Hellenism. I wish you a happy and successful year.
Sincerely,

Χίος 22/09/2008
Προς το Δ.Σ. του Παγχιακού
Συλλόγου ΚΟΡΑΗΣ Ν. Υόρκης

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
ΑΜΕΑ Ν. ΧΙΟΥ
Απλωταριάς 68, Χίος 82100
Τηλ. 22710-24416

Αγαπητοί μας συμπατριώτες,

Εισπράξαμε το ποσό των 2,000 δολλαρίων, που είχατε την
ευγενική καλοσύνη να μας αποστείλετε, προϊόν
εκδηλώσεων του συλλόγου σας, πράγμα που
επαναλαμβάνετε ανελλιπώς από ετών και ερχόμαστε να
επικοινωνήσουμε με την παρούσα μαζί σας και να
εκφράσουμε τις πιο θερμές ευχαριστίες.
Σας βεβαιώνουμε ότι αισθανόμαστε δίκαιη υπερηφάνεια για
σας, τους ομογενείς αδελφούς μας της Ν. Υόρκης, για την
πολύπλευρη δραστηριότητα που αναπτύσσετε στη δεύτερη
πατρίδα σας, την Αμερική, επιτελούντες εθνικό,
θρησκευτικό και κοινωνικό έργο, αντάξιο της ιστορίας και
των παραδόσεων του έθνους.
Η χειρονομία αυτή μας βοηθά να ανταποκριθούμε στις
υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει για τη λειτουργία της
μονάδας ΑΜΕΑ, να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να
αναπτύξουν τις όποιες ικανότητες διαθέτουν και να
ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο. Είναι μια πράξη
αλληλεγγύης και κοινωνικής ευαισθησίας που δείχνει
πλούσιο συναισθηματικό κόσμο και αγάπη προς τους
«ελάχιστους αδελφούς», όπως είναι τα άτομα με αναπηρία.
Αφού σας εκφράσουμε πάλι την ευγνομοσύνη των παιδιών
και των γονέων τους, ευχόμαστε στον Κοραή, να συνεχίσει
την ευεργετική για τη Χίο και την Ελλάδα μας
δραστηριότητα του. Επί τη ευκαιρία των επικείμενων
μεγάλων εορτών της χριστιανοσύνης παρακαλούμε να
δεχθείτε τις καλύτερες ευχές μας για υγεία, οικογενειακή
ευτυχία και επαγγελματική πρόοδο και καλή επάνοδο στη
γενέτειρα.
Με εξαιρετική τιμή

June 18, 2008
The Panchaiki Korais Society, Inc.
43-15 202nd Street
Bayside, N.Y. 11361

Dear Friends and Supporters at the Panchiaki Korais Society,

Prof. Catherine Tsounis
♦ 8000 UTOPIA PARKWAY ♦ J AMAICA, NY 11439 ♦ (718) 990-6314 ♦ FAX (718)990-5954 ♦ FAX: (718) 990-5954
CAMPUSES: QUEENS, NY ♦ STATEN ISLAND, NY ♦ EASTERN LONG ISLAND, NY ♦ ROME, ITALY

Παγίδα Χίου 18-10-2008
Προς Τον Παγχιακό Σύλλογο «Ο Κοραής» Νέας Υόρκης

On behalf of the Ronald McDonald House Greek Division,
we would like to thank you for the generous contribution
of $100.00 made towards the Ronald McDonald House
Greek Division’s Annual Fund–raising Walk-a-thon which
it was held on Saturday, May 17, 2008.

Ευχόμεθα ο Άγιος Θεός και ο Ταξιάρχης να φέρει κάθε ευλογία στα σπίτια σας. Ερχόμεθα
και πάλι να σας ενοχλήσουμε για την οικογένεια Λάμπου που ξανά μας βοηθήσατε.
Παίρνουμε και πάλι το θάρρος να σας εξιστορίσουμε την κατάστασή τους. Ο πατέρας
πέθανε και η μητέρα βρίσκεται συνέχεια στο νοσοκομείο εκτός από την καρδιά της και με
υγρό στον πνεύμονα. Ο γιός κάθεται γιατί δεν βρίσκει δουλειά. Το σπουδαίο είναι ότι
χρεωστούμε τα έξοδα της κηδείας και άλλα απαραίτητα. Τόσο καιρό το σκεπτόμεθα να σας
ενοχλήσουμε αλλά τώρα δεν βρίσκουμε άλλη λύση.
Αν έχετε την καλοσύνη φανείτε και πάλι ελεήμονες και οι Άγιοι που σας βλέπουν να
βοηθούν τις προσπάθειές σας.

Donations make it possible for us to provide a “home away
from home” for children fighting cancer, who come from
so far away to find shelter, love comfort.

Η επιτροπή

Sincerely,

Ιερέας Βίκτωρας Μελαχρινούδης
Γραμματεύς Ιωνίας Βασιλεία Βολάκη
Επίτροπος Ναού Αικατερίνη Μπόλια
Υ.Γ. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων θερμότατα
Σελίδα 10

Your dedication and continuous support towards our philanthropic mission gives us the courage to continue. Thank
you for standing by our children in need. All the best far a
safe and relaxing summer!!
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!

Niki Sideris
Chairman
Greek Division
Ronald McDonald House of N.Y.
ΧΙΑΚΑ ΝΕΑ • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Ο Δήμαρχος Ιωνίας και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την
ημέρα της Παναγίας 15 Αυγούστου στο Θολοποτάμι, όπου έγινε
ανάπλαση της πλατείας με προϋπολογισμό 154,000 ευρώ. Κάθε
χρόνο αυτή την ημέρα, μετά την Θεία Λειτουργία προσφέρεται
πλούσιο γεύμα προς όλους δωρεάν, από το Αθλητικό και
Εκπολιτιστικό Σωματείο Θoλοποταμίου. Μπράβο στους νέους.
Κ.Π.
Ψηλά τον πήχυ παιδιά… (φωτό πάνω και δεξιά)

Τιμή για τον πατήρ Μακάριο

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΧΙΟΥ

Η Ένωση Ομογενών Χίου είχε μια επιτυχημένη καλοκαιρινή

Η Παγκόσμια Πανκορινθιακή Ομοσπονδία ετίμησε τον ιερέα
Μακάριο Στρουμπάκη (κατά κόσμο Ιωάννης) για την
πολύτιμη προσφορά του στην Εκκλησία του Χριστού,
προσφέροντάς του τιμητική διάκριση, η οποία του επεδόθη
στο χωριό του Θολοποτάμι Χίου από δύο εξουσιοδοτημένους
συμπατριώτες μας.
Ο πατήρ Μακάριος είναι πραγματικά ένας ταπεινός
λειτουργός του Υψίστου, σεβάσμιος και αγαπητός, που
διακρίνεται
για την
πραότητα του
και
απολαμβάνει
την εκτίμηση
της χιακής
κοινωνίας και
όσων τον
έχουν
γνωρίσει.

χοροεσπερίδα στο υπέροχο Golden Sand, το Σάββατο 2
Αυγούστου 2008.
Όλα ήταν υπέροχα. Κόσμος πολύς και καλός, στην πλειοψηφία
Ομογενείς από διάφορα μέρη. Η περιποίηση εξαιρετική όπως
πάντα σ’ αυτό το υπέροχο ξενοδοχείο του ομογενή Αντώνη
Φεγγουδάκη, που είναι και μέλος του Δ.Σ. του Παγχιακού
Κοραή.
Οι υπεύθυνοι της βραδιάς, ευγενικοί και πρόσχαροι πρόσφεραν
μια ευχάριστη σε όλους βραδιά και όσοι είχαν γερά πόδια
απόλαυσαν πολύ χορό με την μουσική που έπαιζε όλο το βράδι.
Έφυγα όμως με μια απορία: Δεν είδα ούτε βουλευτή (έχουμε
δύο), ούτε τον Νομάρχη, ούτε τον Δήμαρχο της Χίου και
κάποιους από τις αρχές του νησιού. Μήπως δεν καλέσθηκαν;
Κ.Π.

Π.Δούκας
ΧΙΑΚΑ ΝΕΑ • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008
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Από την συλλογή του Στέλιου Τάτση
- Η δημιουργία είναι τα καύσιμα, η μπαταρία που
σου δίνουν ενέργεια να προχωρείς.
- Όποιος δεν γνωρίζει από που ξεκίνησε, δεν
γνωρίζει που βρίσκεται και πού πηγαίνει.
- Για να επιβιώσει ένας λαός δεν πρέπει να βλέπει
μόνο μπροστά. (Παπούλιας, Πρόεδρος της
Δημοκρατίας)
- Η δικαιοσύνη σήμερα είναι σαν το δίχτυ της
αράχνης που πιάνει τα μικρά αλλά αφήνει τα
μεγάλα....
- Η νεολαία είναι η φύτρα του Έθνους
(Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος)
- Όταν κοιτάξεις από ψηλά... αυτούς που σε
πίκραναν θα σου φανούν τόσο ασήμαντοι που στη
στιγμή θα τους ξεχάσεις. (Κώστας Χατζής)
- Καμιά κατάθεση δεν είναι εξ’ ολοκλήρου αληθινή
ή εξολοκλήρου ψεύτικη... (Αντώνης Κατσαντώνης,
Δικηγόρος)
- Τα άδεια βαρέλια κάνουν πολύ θόρυβο ενώ τα
γεμάτα δεν ακούγονται.
- Τα κούφια στάχυα τα παίρνει ο αέρας, ενώ εκείνα
που έχουν καρπό σκύβουν το κεφάλι.
- Σημασία δεν έχει ποιός πιάνει το ψάρι αλλά ποιός
το τρώει.
- Η απαιδευσία είναι το όπλο της παγκοσμιοποίησης.
- Όταν υπάρχουν φτώχεια και αρρώστιες υπάρχει
περισσότερη δουλειά για όλους μας. (Νέλσον
Μαντέλα)
- Το άγχος είναι προνόμιο όσων έχουν
συναισθηματικό κόσμο.
- Το σεβασμό δεν έχεις δικαίωμα να τον απαιτείς
πρέπει να τον κερδίσεις.
- Μην ξεχνάτε πως πέρα από την άκρα απελπισία
υπάρχει ο Θεός.
- Το ήθος και το νόμιμο μπορεί να έχουν το ίδιο
κέντρο, όμως ο κύκλος του ήθους είναι μεγαλύτερος.
- Μερικές μέρες είναι πολύς καιρός. (Μακμίλαν)
- Ο πλέον ανίκητος εχθρός είναι ο χρόνος.
- Σήμερα κανένας δεν θέλει να του κολλήσουν την
ρετσινιά του τίμιου ανθρώπου.
- Υπάρχουν άνθρωποι που είναι τυχεροί και
υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι τυχεροί. Γι’ αυτό
οι τυχεροί θα πρέπει να βοηθούν τους άτυχους. (Paul
Newman)
- Στους καιρούς μας εκείνοι που δεν έχουν πρόβλημα
πελατείας είναι οι ψυχολόγοι.

Από την δράση του «Κοραή»
Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, 2008 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της
ολομέλειας στα γραφεία του Συλλόγου στο Bayside.
Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης τέθηκαν τα εξής θέματαπρος
συζήτηση:
Ανάγνωση πρακτικών και αλληλογραφίας, Αναφορά ταμείου, Αναφορά
Επιτροπών κτιρίων, Ετήσιος Χορός - Λεύκωμα - Miss Chios 2009,
Χριστουγεννιάτικο πάρτυ για μικρούς και μεγάλους, Χριστουγεννιάτικη
Φιλανθρωπία, Υποτροφία ύψους $1,000 προς το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου, Αίτηση Νομάρχη Χίου δια βοήθεια προς ασθενούντα.
Επίσης εκ του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώθηκε ότι όποιος γνωρίζει
κάποια οικογένεια που χρειάζεται την βοήθειά μας για το γιορτινό τραπέζι
να απευθυνθεί στο γραφείο του Συλλόγου στο 718.224.4846.

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ
- «Το μέν καλόν και δίς και τρείς λέγειν, το δέ κακόν ουδ’ άπαξ.»
- Η συκοφαντία είναι η εκδίκησις των ανάνδρων
- Το δένδρο που έχει τον καρπό, όλο πετροβολιέται.
- Η συκοφαντία μοιάζει με φλόγα που μαυρίζει όσα δεν μπορεί να κάψει.
- Η συμπεριφορά είναι ο καθρέπτης, επάνω στον οποίο επιδεικνύει
καθένας την εικόνα του.
- Από τα σφάλματα των άλλων ο φρόνιμος διορθώνει τα δικά του.
- Ανόητη με καρδιά και χωρίς μυαλό είναι το ίδιο δυστυχισμένη ανόητη,
όσο και μια ανόητη με μυαλό και δίχως καρδιά.
- Δεν υπάρχει καλλίτερος τρόπος να διορθωθεί κάποιος, από το να
θυμηθεί τα περασμένα με μεταμέλεια.
Επιλογή Κ.Π.Π.

Ο Παλιογάδαρος
Ένας Βεσιανός είχε ένα παλιο-γάδαρο και ήθελε να τον πουλήσει. Αυτό
όμως ήταν αδύνατο να γίνει στη Βέσα, αφού όλοι ξέρανε την κατάσταση
του γαϊδάρου. Γι’ αυτό τον κούρεψε, του τρόχισε τα δόντια με μια λίμα,
τον έβαψε με μαύρη μπογιά, και τον έφερε στους Ολύμπους για πούλημα.
Έξω από το χωριό συνάντησε το γέρο Μακαριγάκη (γέρο – Μάκη) και
εκείνος τον ρώτησε:
Κάτι αφ’ το χωριό μας, ήντ’ άρθες να κάμεις;
Να, ήρθα να πουλήσω τούτο δω το γαϊδουράκι, του απάντησε ο
Βεσιανός.
Α! Γι’ αυτό γέμισε το χωριό κοράκους; Του λέει χαμογελώντας ο γέρο
Μάκης.
Μετ’ απ’ αυτό ο Βεσιανός δεν τόλμησε να μπεί στους Ολύμπους και πήγε
σ’άλλο χωριό για να τον πουλήσει.
Από το βιβλίο «Όλυμπος» του εκπαιδευτικού Νίκου Βολάκη

Καλά Χριστούγεννα
Υγεία, Ευτυχία, Αγάπη για το νέο Έτος 2009

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
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Tel/Fax: (718) 932-7012
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Κοινωνικά…
Πτυχιούχος Φραμακευτικής με
υποτροφία, στη συνέχεια
απόκτησε το πτυχίο της ιατρικής
το 2008 και εξασκεί την ιατρική
ώς επάγγελμα στο Medical Center
στο Richmont University του
Staten Island. Παράλληλα
ειδικεύεται ως χειρούργος
οφθαλμίατρος.
Του ευχόμαστε καλή
σταδιοδρομία και πάντοτε
χρήσιμος στην κοινωνία.

Γεννήσεις
5 Ιουλίου 2008: Ο Γιάννης και η Ντανιέλ Βενέτη απόκτησαν
το τέταρο παιδί τους. Το όνομα αυτού Ανδρέας. Ευτυχείς
παπούδες ο Μαϊκ και η Ρένα Βενέτη.
Βαφτίσεις
13 Απριλίου 2008: Ο Τόνυ Γιαννούμης και η σύζυγός του
Θεοδώρα βάφτισαν την κόρη τους και την ονόμασαν
Κωνσταντίνα
24 Μαϊου 2008: Το ζεύγος Νικολάου και Κατίνας Νίτη
βάφτισαν την κόρη τους Σοφία. Οι παππούδες Γιάννης και
Ευαγγελία Κλειδάς και Πήτερ και Ντιάννα Νίτης
8 Ιουνίου 2008: Η οικογένεια του Λοριάνο και της Σιμόν
Λάγο, βάφτισαν τα δίδυμα Μανώλη και Χριστίνα
15 Ιουνίου 2008: Ο Φράνκι και η Ρία Κοντογιάννη βάφτισαν
την κόρη τους Νικολέττα.
12 Οκτωβρίου 2008: Ο Ντείβιντ και η Βάσι Ορτιζ βάφτισαν
το κοριστάκι τους Στέφανι Ευαγγελία

Συγχαρητήρια από την
οικογένεια Στρατή Τσαμπλάκου

Ο Δρ. Βίκτωρ Γιαμός

Στον Παντελή Παρθένη
απονεμήθηκε, για την εξαιρετική του
επίδοση στο Πανεπιστήμιο, μία από
τις υποτροφίες του Πολιτιστικού
Ιδρύματος Αθανασιάδη.
Το Ίδρυμα Αθανασιάδη προκηρύσσει
κάθε χρόνο διαγωνισμό και
προσφέρει δέκα υποτροφίες σε
φοιτητές που αριστεύουν στις
πανεπιστημιακές τους επιδόσεις.

Sweet 16
20 Σεπτεμβρίου 2008: Η Αναστασία Νίτη συμπλήρωσε το 16ο
έτος της ηλικίας της προς μεγάλη ευχαρίστηση των γονιών της
Νικολάου και Κατίνας Νίτης αλλά και των παππούδων Ιωάννη
και Ευαγγελίας Κλειδά.
3 Οκτωβρίου 2008: Η Εύα Σταμπούλη γιόρτασε τα 16α
γεννέθλιά της και την καμάρωσαν οι γονείς της Παναγιώτης
και Βιργινία Σταμπούλη.

Συγχαρητήρια
Ο παππούς Κων/νος Παρθένης

Από τον Τύπο

Γάμοι
Στις 6 Δεκεμβρίου του 2008 θα τελέσουν τους γάμους τους η
Ανθή Ψαλτάκη με τον εκλεκτό της καρδιάς της Δημήτριο
Μιχαλούτσο. Το μυστήριο θα τελεστεί στον Άγιο Δημήτριο
Τζαμέϊκας. Ευχόμαστε στο ζευγάρι βίο ανθόσπαρτο και
πολλούς απογόνους και στην οικογένεια του πρώην προέδρου
του «Κοραή» κ. Δημητρίου Ψαλτάκη να τους ζήσουν.
21 Ιουνίου 2008: Ο Πήτερ Βενέτης παντρεύτηκε την εκλεκτή
της καρδιάς του Χαρούλα Καζανικόλα
6 Σεπτεμβρίου 2008: Ο Κώστας Κοντογιάννης και η
Ευαγγελία Παχνός τέλεσαν τους γάμους τους
27 Σεπτεμβρίου 2008: Η Σοφία Σταμπούλη και ο Γιάννης
Καμπάς τέλεσαν τους γάμους τους
4 Οκτωβρίου 2008: Ο Γιώργος Πήτερ Νίτης παντρεύτηκε την
εκλεκτή της καρδιάς του Ντέϊζι Νολάσκο.

Το καλοκαίρι πλέον τελείωσε. Όσο ανέμισαν, ανέμισαν οι γαλάζιες
σημαίες και στις παραλίες της Χίου, που κατά πάγια τακτική τα
τελευταία χρόνια λαμβάνουν τα σχετικά βραβεία. Μόνο που φέτος
καταφέραμε και εκεί να διασυρθούμε, αφού από τις τρείς παραλίες
του Δήμου Αγίου Μηνά – Καρφάς, Μέγας Λιμνιώνας και Αγ.
Φωτεινή – αφαιρέθηκε η γαλάζια σημαία και αποσύρθηκαν τα
ονόματά τους από τους καταλόγους του 2008, γιατί αυτές δεν είχαν
την απαιτούμενη οργάνωση, με βάση τους κανόνες των αυστηρών
κριτηρίων του προγράμματος.

Περαστικά
Στον αγαπητό Αντώνη Κλεαμενάκη που επέζησε από τραγικό
αυτοκινητικό ατύχημα και νοσηλεύεται στην Αθήνα ευχόμαστε
γρήγορα να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία του και να
επανέλθει στην οικία του, στην οικογένειά του, με την καλή
και αφοσιωμένη σύζυγό, στα παιδιά του και στους φίλους του.

Έχω παντρευτεί δυο φορές, λέει κάποιος, αλλά δυστυχώς
στάθηκα άτυχος και τις δύο.
- Τι κρίμα! Γιατί;
- Η πρώτη μου γυναίκα με
παράτησε.
- Και η δεύτερη;
- Η δεύτερη έμεινε.

Θάνατοι
Ο Νικόλαος Ευαγγελινός, ο πρώην ποδοσφαιριστής του
Γκρικαμέρικαν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Ο
θάνατός του καταλυπεί την σύζυγό του Ευγενία Ευαγγελινού,
τα παιδιά του Στέφανο και Κορίνα Ευαγγελινού, Ειρήνη και
Ρόμπερτ Κένεϊ, τα εγγόνια Ευγενία και Νικόλαο Ευαγγελινό,
Νικολέττα και Ιωάννα Κένεϊ.
Ο εκλιπών γεννήθηκε στο χωριό Βροντάδο της Χίου στις 16
Νοεμβρίου 1932 και το 1947 ήρθε στην Αμερική.

Ένας τύπος, γνωστός τσιγκούνης,
μπαίνει στο καφενείο
μπουρινιασμένος.
- «Τί έπαθες πάλι;», τον ρωτούν.
- «Με τέτοια γυναίκα που έχω,
πως να μην έχω αναποδιές; Όλο
λεφτά μου ζητάει!».
- «Και τί τα κάνει;»
- «Ξέρω κι εγώ; Μήπως της
έδωσα και ποτέ;».
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Υποστολή Γαλάζιας Σημαίας
ΣΕ ΚΑΡΦΑ, ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗ, Μ. ΛΙΜΝΙΩΝΑ

Εφημερίδα «Αλήθεια» Σεπτέμβριος 2008

Ανέκδοτα

Το γέλιο ποτέ δεν βλάπτει….
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54th National Convention of the Chios Societies of the Americas and Canada
On October 11, 2008, the delegate
meetings of the 54th National Chian
Convention were held at the Avalon
Inn in Warren, Ohio. The Convention Meeting Chairman, John M.
Kontolios of New Jersey, ViceChairman, George Almiroudis of
New York, and Convention Secretaries, Denna Tsatsaronis and Antonia Fikaris of California presided
over the election of the officers and
representatives listed below:
Supreme Lodge
Dimitrios B. Kontolios, Supreme President, Ridgefield, NJ
Steve Siderias, 1st Supreme Vice President,River Edge, NJ
Stamatis Tsatsaronis, 2nd Supreme Vice
President, Livingston, CA
Steven Sacoolas, Supreme Secretary,
Pittsburgh, PA
Markella Tsatsaronis, Assistant Supreme
Secretary, Livingston, CA
Stefanos Bouboulis, Supreme Treasure
Winchester, MA
Οι ιδιοκτήτες
και το προσωπικό του

JACKSON HOLE ®
HOME OF THE 7 OZ. BURGER
ESTABLISHED 1972

Εύχονται σε όλους τους Χιώτες
Καλά Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος
64th STREET Bet. 2nd & 3rd AVE
NEW YORK CITY
Tel: (212) 371-7187
2nd AVENUE Bet. 83rd & 84th
STREETS
NEW YORK CITY
Tel: (212) 737-8788
35th STREET ON 3rd AVENUE
NEW YORK CITY
(212) 679-3264
362 GRAND AVENUE
ENGLEWOOD, NEW JERSEY
Tel: (201) 871-7444
91st STREET & MADISON AVE
NEW YORK CITY
Tel: (212) 427-2820
85th STREET & COLUMBUS AVE
NEW YORK CITY
Tel: (212) 362-5177
70th STREET & ASTORIA BLVD.
QUEENS, NEW YORK
Tel: (718) 204-7070
35-01 BELL BLVD.
BAYSIDE, NEW YORK
Tel: (718) 281-0330
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John Vavilis, Assistant Supreme Treasurer, Lincolnshire, IL
Supreme Governors
CALIFORNIA - George Mihalas
ILLINOIS - Elias Zografos
LOUISIANA - Mark Kountouroudas
MARYLAND-WASHINGTON D.C.- John
Frangos
NEW ENGLAND - Michael Bouboulis
NEW YORK - Stefanos Doulos
OHIO – W. VIRGINIA - George Parikakis
PENNSYLVANIA - Isidoros Zannikos
ONTARIO - Steve Vavoulas

I’ d Rather Be
I don’t want the ivy’s
Delusive sight of height
On tall and strong supporters
Clink upon so tight.
I’ d rather be a shrub,

The Board of Directors is comprised of
Past-Presidents, and the Advisors were
appointed by the delegation:
Board of Directors: John Papandreas,
John Kellis, Markos Marinakis, Nick Rodinos, John Frangos, Kostas Sevastos, Stefanos Bouboulis, Yiannis M. Kontolios
Youth Advisor: Markella Tsatsaronis
Spiritual Advisor: His Eminence Metropolitan Maximos of Pittsburgh
Legal Advisors: Steven S. Poulathas,
Esq. Cherry Hill, NJ and Elias N. Fillas,
Esq. Whitestone, NY

A humble little reed
But reaching up for height,
The act is done by me.
I don’t want the reflecting
Sparkling light on sea
When golden sun is setting

κρύβει κανείς με τη
δικαιολογία πως είναι μικρά κι
είναι νωρίς γι’ αυτά να ξέρουν
Σ’ ένα παιδί μπορείς όλα να τί θλιβερή κι άτυχη σκέψη!
Και πόσο έντονα το
τα λες – όλα’ πάντοτε μου
αντιλαμβάνονται τα ίδια τα
‘κανε κατάπληξη σαν
σκεφτόμουν πόσο λίγο ξέρουν παιδιά πως οι πατεράδες του
οι μεγάλοι τα παιδιά – ακόμα τα ‘χουν για πολύ μικρά και
κι οι μανάδες κι οι πατεράδες νομίζουν πως δεν
τα δικά τους τα παιδιά. Απ’ τα καταλαβαίνουν τίποτα ενώ
εκείνα όλα τα καταλαβαίνουν.
παιδιά δεν πρέπει τίποτα να
Οι μεγάλοι δεν ξέρουν πως ένα
Απόσπασμα από το βιβλίο
«Ο Ηλίθιος»
του Φιοντορ Ντοστογιέβσκη

With million lights to see.
I’d rather be an oil-lamp
With my cotton wick.
And my small fickle flame.
Gives out the light from me.
From :“I want” by George Drosinis
Μετάφραση της Αμφιτρίτης Μάνουελ

παιδί, ακόμη και στην πιο
δύσκολη υπόθεση, μπορεί να
δώσει μιαν εξαιρετικά χρήσιμη
συμβουλή. Ω, Θεέ μου! Όταν
σας κοιτάζει κείνο τ’
ομορφούλικο πουλάκι, εύπιστα
κι ευτυχισμένα, είναι ντροπή
να το ξεγελάσετε! Αν τα
ονομάζω πουλάκια είναι γιατί
δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο
στον κόσμο από ένα πουλάκι.
Επιλογή Κων/νος Παρθένης

Το VESTA HOME - REAL ESTATE
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΑΜΑΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ - ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Εύχονται ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟ 2009
Κτιριακές μελέτες
Άδειες - κατασκευές
Αναπαλαιώσεις
Επισκευές
Τοπογραφικές αποτυπώσεις

•••• Γρήγορη προώθηση των ακινήτων σας
•••• Γρήγορη ρύθμιση εκρεμοτήτων
•••• ΔΩΡΕΑΝ προβολή σε όλα τα ΜΜΕ
•••• Υπεύθυνη διαχείρηση και με τη χαμηλότερη

Αγορές - Πωλήσεις
Ενοικιάσεις Ακινήτων
Αντιπαροχές
Εκτιμήσεις Δωρεάν
Επενδυτικές προτάσεις

προμήθεια της αγοράς

Ψυχάρη 5 - Δαμαλά 45 Χίος 82100
Τηλ./Fax: (22710) 40727 Τηλ: (22710) 25456 Κινητό: 6948 852523, 6944 144791
E-mail: vesta-home@yahoo.gr • www.vesta-home.gr
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Αναμνήσεις
Πριν λίγες μέρες εορτάσαμε την 28η
Οκτωβρίου του 1940, εορτή της άνανδρης
επίθεσης του Ιταλικού Φασισμού εναντίον
της μικρής και ειρηνικής χώρας μας,
Ελλάδας. Η εορτή αυτή μου φέρνει στη
μνήμη ορισμένα γεγονότα που έλαβαν
χώρα την περίοδο αυτή στο χωριό μου που
παρ΄όλο την μικρή μου τότε ηλικία και
την πάροδο 68 χρόνων παραμένουν ακόμη
ζωντανά στην μνήμη μου.
Βρισκόμαστε στο τέλος του καλοκαιριού
του 1940 και τα πρώτα μολυβένια
σύννεφα και πρωτοβρόχια του
Φθινοπώρου κάνουν την εμφάνισή τους.
Κάθε μέρα, τα ξημερώματα, οι χωρικοί
ηλιοκαμένοι και ανεμοδαρμένοι άνθρωποι
φορτώνουν τα εργαλία τους στα μουλάρια
και οδηγούν τα ζωντανά τους στα
χωράφια και τις βουνοπλαγιές για να
οργώσουν και να σπείρουν το σιτάρι. Εκεί
πίσω από το αλέτρι ή με το τσαπί στο χέρι
σκορπίζουν το σιτάρι και τον ιδρώτα τους
στο φρεσκοσκαμμένο χώμα και εύχονται
για μια καλή σοδειά που θα τους
εξασφαλίσει το ψωμί τους, τη βασική
τροφή.
Εμείς οι πιτσιρίκοι ξέγνοιαστοι
απολαμβάνουμε την ήσυχη ζωή του
χωριού μας και τις ομορφιές της φύσης. Η
Σιδηρούντα ήταν και είναι ακόμη ωραία.
Οι βουνοπλαγιές και οι λόφοι της είναι
ομαλοί και ευκολοπάτητοι, σκεπασμένοι
με μεγάλη ποικιλία από θάμνους και
αγριόχορτα που όταν την άνοιξη ανθίζουν,
δημιουργούν ένα γοητευτικό πανόραμα.
Η πλατιά θάλασσα του Αιγαίου απλώνεται
μπροστά της πότε τρικυμισμένη και
αφρισμένη και πότε γαλάζια και γαλήνια
που όταν ο ήλιος γέρνει προς τη δύση του
την κάνει να αστραφτει, σαν ασήμι και να
γεμίζει τις ψυχές με όνειρα και φαντασίες.
Τα βουνά του προφήτη Ηλία την
προστατεύουν από τους ανέμους του
βοριά και κάνουν το κλίμα της ήπιο και
γλυκό.
Η μόνη μας απασχόληση ήταν η έγνοια
του σχολείου και το παιχνίδι στους
χωματένιους δρόμους της. Το κτίριο του
σχολείου στην άκρη του χωριού
αποτελείτο από μια αίθουσα και
ξεχωριστό γραφείο για τον δάσκαλο. Ο
δάσκαλός μας ονομάζετο Τημολέων
Μαράτζος και κατάγετο από τα νοτιόχωρα
της Χίου. Θυμάμαι ακόμη την υπογραφή
του όπως την έβαζε στα γραπτά μας. Τον
θυμάμαι σοβαρό και αυστηρό να κάθεται
στην έδρα με μια μακρυά βέργα από
αγριοελιά που την χρησιμοποιούσε
τακτικά για να επιβάλει την πειθαρχία σε
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30-35 παιδιά ηλικίας από 6 μέχρι 12 ετών.
Ζούσαμε μια ωραία και ξέγνοιαστη ζωή
που δυστυχώς δεν κράτησε πολύ. Ξαφνικά
τα πρώτα μαντάτα του πολέμου έφθασαν
στο χωριό μας. Αν και πολύ μικροί για να
αντιληφθούμε την σοβαρότητα της
κατάστασης νοιώσαμε ότι η ζωή μας είχε
αλλάξει. Κάθε μέρα ο κόσμος έτρεχε να
αποχαιρετήσει τους νέους που έφευγαν για
το μέτωπο. Μητέρες έσφιγγαν τα παιδιά
τους στην αγκαλιά τους που τα
αποχωρίζονταν για πρώτη φορά. Γυναίκες
με δάκρυα στα μάτια αγκάλιαζαν τους
άνδρες τους σε ένα σφικτό δεσμό.
Γενικά οι χωριανοί μας όπως όλοι οι
Έλληνες έδειξαν θάρρος και ψυχραιμία.
Πίστευαν ότι δια την διατήρηση της
ελευθερίας απαιτούνται αγώνας και
μεγάλες θυσίες. Και όταν τα πρώτα
ευχάριστα νέα κατέφθασαν από το μέτωπο
και μιλούσαν για νίκες των Ελλήνων
εναντίον των Ιταλών, η αγωνία άλλαξε σε
μια έξαρση εθνικής υπερηφάνειας.
Παρ’ όλο το νεαρό της ηλικίας μου
πλημμύρισα από μεγάλη χαρά και
πατριωτικό ενθουσιασμό. Έμαθα να
τραγουδάω τα τραγούδια της Βέμπο,
όπως το «Κορόϊδο Μουσολίνι» και με
λαχτάρα περίμενα τους αγωγιάτες που
γύριζαν από τη Χώρα να μου δώσουν τα
διπλωμένα χαρτάκια με τα εθνικά
ποιημητάκια και σκίτσα που εξυμνούσαν
τις νίκες των Ευζώνων στα βουνά της
Αλβανίας. Αυτοί οι αγωγιάτες ήταν οι
μόνοι φορείς νέων στο χωριό μας.
Τηλέφωνο δεν υπήρχε τότε. Δεν είχαμε
συγκοινωνία με αυτοκίνητο. Τα μουλάρια
και τα γαϊδουράκια ήταν το μόνον μέσο
μεταφοράς. Θυμάμαι όταν επιτέλους οι
χωριανοί αγόρασαν το πρώτο ραδιόφωνο
με χρήματα της κοινότητας. Ήταν ένα
ωραίο ξύλινο έπιπλο που το τοποθέτησαν
στο σπίτι του προέδρου. Είχε κεραία στη
στέγη του σπιτιού κι ένα σύρμα στην αυλή
που το έλεγαν γείωση. Αλλά για κάποιο
άγνωστο λόγο φωνή δεν έβγαινε. Κάθε
μέρα η αίθουσα γέμιζε από ηλικιωμένους
άνδρες που ο κάθε ένας πρόσφερε την
γνώμη του για τη λύση του προβλήματος
αλλά δυστυχώς καμμία πρόοδος. Ο μόνος
ήχος ήταν ένας διαρκής βόμβος έως ότου
κάποια μέρα η γυναίκα του προέδρου
έπλυνε ρούχα στην ταράτσα του σπιτιού
και έχυσε το νερό από την σκάφη στην
αυλή. Ως εκ του θαύματος το ραδιόφωνο
απέκτησε φωνή. Όλοι το απέδωσαν στο
γεγονός ότι στο ξερό χώμα δεν γινόταν
καλή γείωση.
Θυμάμαι την μητέρα μου με άλλες

γειτόνισσες να κάθονται γύρω από το
μαγκάλι με αναμμένα κάρβουνα να
πλέκουν κάλτσες και φανέλλες για τους
στρατιώτες στο μέτωπο.
Με την πάροδο λίγου χρόνου και ο
δάσκαλός μας επιστρατεύτηκε κι έτσι
απαλαχθήκαμε από την έγνοια του
σχολείου. Αλλά δεν άργησε να φύγει και ο
πατέρας μου στρατιώτης και να μείνουμε
μόνοι μας, η μητέρα, η αδερφή μου Ελένη
κι εγώ. Στο παιδικό μου μυαλό συνέλαβα
ότι εγώ ήμουν τώρα ο αρχηγός της
οικογένειας. Οι επόμενοι μήνες ήταν
δύσκολοι και ο βαρύς χειμώνας έκανε τη
ζωή ακόμη πιο σκληρή. Δεν θυμάμαι
πολλές λεπτομέρειες σ’ αυτή την περίοδο
του πολέμου εκτός από ένα βράδυ που
ξυπνήσαμε ξαφνικά με ένα χτύπημα στην
πόρτα. «Ποιός είναι;» ρώτησε η μητέρα
μου φοβισμένη. «Εγώ είμαι», ακούστηκε η
φωνή του πατέρα ψιθυριστά. Τί συνέβει;
Ο πατέρας μου λόγω της ηλικίας του ήταν
από τους τελευταίους που επιστρατεύτηκε
έτσι δεν πρόφθασε να τον στείλουν στην
Αλβανία αλλά βρισκόταν στο στρατόπεδο
της Χίου όταν οι γερμανοί έφθασαν στη
Χίο με βαπόρια. Λόγω έλλειψης
αντίστασης οι στρατιώτες έλαβαν οδηγίες
να διαλυθούν και να επιστρέψουν καθένας
στον τόπο του. Έτσι ο πατέρας
φοβισμένος και φορτωμένος από μερικά
από τα στρατιωτικά του εξαρτήματα
περπάτησε από απόμερα μονοπάτια
αποφεύγοντας τους κεντρικούς δρόμους
για να φθάσει στο χωριό. Τα στρατιωτικά
του ρούχα και το όπλο του τα εξαφάνισε,
Έχω κρατήσει ακόμη το μεταλικό παγούρι
νερού και το σακίδιο που περιείχε
αντικείμενα προσωπικής ανάγκης ακόμη
και μια κρέμα για εγκαύματα φωσφόρου.
Την λαστιχένια μάσκα για την προστασία
από ασφυξιογόνα αέρια την οποία φόρεσα
και προκάλεσα τρόμο στην μιρκή μου
αδελφή.
Μετά από δύο ή τρείς ημέρες έφθασαν οι
γερμανοί στρατιώτες στο χωριό μας. Τους
θυμάμαι στην αυλή του σχολείου μας με
κάτασπρα σώματα και ξανθά μαλλιά να
λούονται μισόγυμνοι με κρύο νερό από
την φουντάνα του σχολείου. Αργότερα με
συνοδεία μικρών παιδιών να γυρίζουν στις
πόρτες των σπιτιών ζητώντας τρόφιμα
όπως αυγά, ψωμί και χόρτα.
Στο χωριό μας έμειναν μόνο λίγες μέρες.
Αρχικά φέρθηκαν φιλικά και πολιτισμένα.
Αλλά σε επόμενες επισκέψεις επέδειξαν
την σκληρότητα και την εχθρότητα που
χαρακτήριζε το ναζισμό.
Στέλιος Γεραζούνης
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Ο «Κοραής»
εύχεται
Χρόνια Πολλά

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 γιορτάζουμε
Χριστούγεννα χωρίς
τον Χριστό;
Κ.Π.Π.
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ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΑΙΝΟΣ
ΧΙΑΚΑ ΝΕΑ
Διανέμεται Δωρεάν προσφορά του
Παγχιακού Συλλόγου «Κοραής»
Εκδίδεται σε 1,200 αντίτυπα
Tel.: (718) 224-4846
Fax: (718) 224-6994

Αγαπητοί μας φίλοι,
Μέλη του Παγχιακού Κοραή Νέας Υόρκης,
των ΗΧΣΑ & Κ,
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
Στην Ευγενία, στον Χρήστο και την
Χριστίνα, το Μανώλη, τον Στέφανο και
την Στεφανία, τον Βασίλη και την
Βασιλική, τον Φώτη και την Φωτεινή,
τον Γιάννη και την Ιωάννα,
πολλές ευχές για τα ονομαστήριά τους.
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