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Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου 
(Greek News)

Μια δημιουργική πορεία 100 χρό-
νων που ξεκίνησε το Μάρτιο του 1912, 
πριν ακόμα απελευθερωθεί η Χίος, 
όταν μια ομάδα Χιωτών μεταναστών 
αποφάσισαν στο Χιώτικο Καφενείο 
του Ανδρέα Συγγρού στο Μανχάταν να 
ιδρύσουν τον πρώτο χιώτικο σύλλογο 
της Αμερικής, γιόρτασε ο Παγχιακός 
Σύλλογος «Κοραής» με το επίσημο δεί-
πνο που παρέθεσε το Σάββατο 10 Νο-
εμβρίου 2012, στο Metropolitan Club 
στο Μανχάτταν. 

Ηταν η τελευταία, μιας σειράς αξι-
όλογων εκδηλώσεων που διοργάνωσε 

στη διάρκεια του έτους ο Παγχιακός 
«Κοραής» γιορτάζοντας τον ένα αιώ-
να ζωής του, και παράλληλα την 100η 
επέτειο απελευθέρωσης της Χίου από 
τον Οθωμανικό ζυγό.

«Η αποψινή βραδιά ανήκει σε 
όλους αυτούς που τα τελευταία 100 
χρόνια έγραψαν την ιστορία του πρώ-
του χιακού συλλόγου στη χώρα, του 
«Κοραή». Στους ανθρώπους που κρά-
τησαν αναμμένη τη δάδα για έναν αι-
ώνα τώρα, τους προέδρους, τους αξιω-
ματούχους και τα μέλη, γνωστούς και 
αγνώστους, ορισμένοι παρόντες, αλλά 
οι πιο πολλοί απόντες. Ολους αυτούς 
τιμούμε απόψε», τόνισε ο πρόεδρος 
της Επιτροπής Εκατονταετηρίδας κ. 

Χρήστος Στρατάκης. 
Στο χαιρετισμό του ο κ. Στρατά-

κης αναφέρθηκε στις εκδηλώσεις που 
διοργανώθηκαν στη Νέα Υόρκη, αλλά 
και τον περασμένο Αύγουστο στη Χίο, 
όπου παρέστη και ο Πρέσβης των 
ΗΠΑ στην Αθήνα, ενώ εξέφρασε την 
ευγνωμοσύνη του προς όλα τα μέλη της 
Επιτροπής, ιδιαίτερα δε, ευχαρίστησε 
την κα Ελισάβετ Τζουμάκα την οποία 
χαρακτήρισε «κινητήριο δύναμη» του 
επετειακού εορτασμού. 

Με το ταξίδι του Οδυσσέα προς την 
Ιθάκη παρομοίασε ο καπετάν Στέλιος 
Τάτσης, ο υπεύθυνος του επίσημου 

Χρυσός Αιώνας 
Έκλεισε η αυλαία των εκδηλώσεων της εκατονταετηρίδας 

Παγχιακός Σύλλογος «Κοραής» N.Y.:  10 Νοεμβρίου 2012, Metropolitan Club στο Μανχάταν.

συνέχεια στη σελίδα 12
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Αγαπητοί Συμπατριώτες και φίλοι:

Κατ’ αρχήν θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους και στις οικογένειές 
σας υγεία, αγάπη, ειρήνη και ευημερία. Στην δοκιμασμένη μας 
πατρίδα την Ελλάδα ας ευχηθούμε σύντομα να αναστηθεί ξεπερ-
νώντας την οικονομική κρίση που την ταλανίζει και να ξαναβρεί γρήγορα τον δρόμο 
προς την πρόοδο και την ευημερία. 

Μετά από την επιτυχή εκδήλωση της 10ης Νοεμβρίου στο πολυτελές Metropolitan 
Club του Μανχάταν, τον εκκλησιασμό στον καθεδρικό ναό της Νέας Υόρκης και τον 
εορτασμό των 100 χρόνων απελευθέρωσης της Χίου στο πολιτιστικό κέντρο της Χια-
κής Ομοσπονδίας ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για την εκατονταετηρίδα του Παγ-
χιακού Συλλόγου «Κοραής» Νέας Υόρκης. Ομολογουμένως με διακατέχει ιδιαίτερη 
ικανοποίηση από την επιτυχία που σημείωσαν όλες οι εκδηλώσεις μας τόσο εδώ στη 
Νέα Υόρκη αλλά και στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, τη Χίο. 

Ομολογώ ότι στη Χίο η συμμετοχή των Χιών της Αμερικής δεν ήταν η αναμενό-
μενη, πιθανόν λόγω της οικονομικής κρίσης και της πολιτικής κατάστασης που επι-
κρατεί στην Ελλάδα. Εν τούτοις με την συμμετοχή και συμπαράσταση των ντόπιων 
αδελφών μας, την παρουσία του Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα Daniel Smith, του 
προξένου της Αμερικής και πολλών επισήμων και αντιπροσώπων της Ελληνικής κυ-
βέρνησης και του κλήρου όλες οι εκδηλώσεις στέφθηκαν με επιτυχία. 

Ο Παγχιακός Σύλλογος «Κοραής» τιμήθηκε και προβλήθηκε για την εκατονταετή 
του προσφορά με αξιοπρέπεια και μεγαλοπρέπεια, όπως του αξίζει. Συγχρόνως προ-
βάλαμε και τιμήσαμε τους Χίους μετανάστες καθώς και την ελληνική ομογένεια της 
Νέας Υόρκης. 

Η επιτυχία των εκδηλώσεων οφείλεται στις προσπάθειες και τον τέλειο συντονι-
σμό της επιτροπής για τον εορτασμό των εκατό χρόνων της οποίας ηγείτο ο αγαπητός, 
ακούραστος εργάτης του Παγχιακού κ. Χρήστος Στρατάκης καθώς και την ενεργό 
συμμετοχή πολλών εκ των μελών και φίλων μας. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους!

Μετά από τις επιτυχημένες εκδηλώσεις για τον εορτασμό της επετείου των εκατό 
χρόνων αρχίζει τώρα μια νέα περίοδος δράσης του Παγχιακού Συλλόγου. Η είσοδος 
μας στην 2η εκατονταετηρίδα, το έργο που άρχισαν οι προγονοί μας και η δική μας 
γενεά ανέλαβε με αφοσίωση και πίστη πρέπει να συνεχισθεί. Ατενίζουμε το μέλλον με 
το ίδιο θάρρος, άπειρη πίστη και αυτοπεποίθηση που χαρακτηρίζει τους εργάτες του 
Παγχιακού από την ίδρυσή του.

Η ελληνική ομογένεια περισσότερο από κάθε άλλη φορά έχει ανάγκη από σωμα-
τεία όπως ο Παγχιακός «Κοραής» καθώς και τις εκκλησίες και τα ελληνικά σχολεία. 
Ο αγώνας για την διατήρηση της Ελληνικότητας μας, της ορθοδόξου θρησκείας μας, 
της ιστορίας μας και των παραδόσεων μας συνεχίζεται και οι καιροί μας καλούν να 
εντείνουμε τις προσπάθειες...

Ως πρόεδρος του ιστορικού αυτού συλλόγου σας παρακαλώ όλους να τονώσετε το 
ενδιαφέρον και την αγάπη σας προς τον σύλλογο και ενωμένοι  με ενθουσιασμό να τον 
βοηθήσουμε για να συνεχίσει τις ευγενείς προσφορές του. 

Καλό Καλοκαίρι!  Και Καλή Αντάμωση το Φθινόπωρο!
Στέλιος Γεραζούνης

ΧΙΑΚΑ ΝΕΑ
Έκδοση του Παγχιακού Συλλόγου
«ΚΟΡΑΗΣ» Νέας Υόρκης
43-15 202nd Street
Bayside, NY 11361
Tel:718-224-4846 • Fax:718-224-6994
Email: koraisny@verizon.net

Διοικητικό Συμβούλιο
Γεραζούνης Στέλιος
Πρόεδρος
Βασιλάκης Γεώργιος
Α΄ Αντιπρόεδρος
Μενής Νικόλαος
Β΄ Αντιπρόεδρος
Κλειδά Ευαγγελία
Γενικός Γραμματέας
Νεαμονίτης Στέλιος (Στάνλεϊ)
Ταμίας
Στρατάκης Χρήστος
Νομικός Σύμβουλος

Μέλη
Αλμυρούδης Αντώνιος
Γεραζούνης Βασίλειος
Καρατζάς Σταύρος
Κλειδάς Ιωάννης
Κωζής Κώστας
Κωζή Μαρία
Κοντολιός Δημήτρης
Μωραΐτη-Λάγο Σιμόν
Πάππας Γεώργιος
Παρθένης Κώστας
Παρθένης Πήτερ
Τάτσης Στέλιος
Τσεβδός Τάκης
Φεγγουδάκης Αντώνιος
Ψαλτάκης Δημήτριος

Επίτιμοι Πρόεδροι
Δρ. ΘΕΟΔ. ΚΑΛΑΜΩΤΟΥΣΑΚΗΣ
ΜΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

Χιακά Νέα
Γεραζούνης Στέλιος
Παπαγιαννάκης Αρμόδιος
Παρθένης Κώστας
Στρατάκης Χρήστος
Τάτσης Στέλιος

Τζουμάκα Ελισάβετ
Υπεύθυνη Ύλης και Σύνταξης

Φωτογραφίες
Δημήτρης Πανάγος
Φώτης Παπαγερμανός

Χιακή Επιτροπή
Γανιάρης Νίκος
Καράλης Ιωάννης
Λουτράρης Νίκος
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Ένας χρόνος ορό-
σημο ήταν το 2012. 

Ήταν ο χρόνος που 
έκλεισε μια πορεία 100 
χρόνων για τους Χιώτες 
της Νέας Υόρκης και 
τους συμπατριώτες μας 
στη Χίο. Τον τιμήσαμε 
με πολύμορφες εκδη-
λώσεις, με αξιοπρέπεια 

και συναίσθηση της ιστορικής μοναδικό-
τητας του γεγονότος. 

Αρχίσαμε την Κυριακή, 18 Μαρτί-
ου 2012, ακριβώς 100 χρόνια από τότε 
που οι πρωτοπόροι πρόγονοί μας θεμε-
λίωσαν τον πρώτο Χιώτικο Σύλλογο στη 
Νέα Υόρκη. Τιμήσαμε την ιστορική 
αυτή επέτειο με μια δοξαστική εκδή-
λωση μέσα στον κατάμεστο από κόσμο 
ιερό χώρο της εκκλησίας του Αγίου Νι-
κολάου στο Flushing. Ηχούσαν στους 
θόλους και στις γωνιές της μεγαλόπρε-
πης εκκλησίας οι ήχοι, πλούσιοι και 
επιβλητικοί της Αρχιεπισκοπικής Βυζα-
ντινής Χορωδίας – δίνοντας νόημα και 
ενσάρκωση στον τίτλο της συναυλίας: 
«Από το Πάθος στην Ανάσταση».

Συμβολικός ο τίτλος. Είναι η ιστο-
ρία του Χιώτη μετανάστη, η ιστορία 
όλης της ομογένειας, τα τελευταία 100 
χρόνια. Σε μια σκληρή, αδυσώπητη 
πραγματικότητα βρέθηκαν οι πρώτοι 
μετανάστες καθώς άρχιζαν έναν απε-
γνωσμένο αγώνα για να κερδίσουν το 
στοίχημα της ζωής. Υπέστησαν το πά-
θος της θυσίας, έζησαν κακουχίες, δια-
κρίσεις και περιφρόνηση. Όμως η επι-
μονή, η υπομονή και η σκληρή, σχεδόν 
απάνθρωπη δουλειά, έφεραν καρπούς, 
έφεραν αναγνώριση, έφεραν πρόο-
δο και επιτυχίες. Από το Πάθος στην 
Ανάσταση! Αυτή την οδυνηρή αλλά και 

χαρούμενη πορεία της ζωής, παρουσι-
άσαμε με μουσική, με ευχαριστιακές, 
συμβολικές ψαλμωδίες και με τραγού-
δια του λαού. Έτσι αρχίσαμε τις εκδη-
λώσεις της μοναδικής αυτής χρονιάς. 

Δυόμισι μήνες αργότερα ακολούθη-
σε μια πρωτότυπη, επετειακή κρουαζιέ-
ρα στον ποταμό Hudson, αναγνώριση 
της περήφανης και πανάρχαιας παρά-
δοσης της Χιώτικης ναυτοσύνης. Σχεδόν 
200 Χιώτες και φίλοι μας έζησαν ευχά-
ριστες εμπειρίες με φαγητό, μουσική, 
τραγούδια και χορούς πάνω στο πολυτε-
λές εκδρομικό σκάφος. Απόλαυσαν την 
απίθανη, ονειρεμένη θέα του Μανχάταν 
της νύχτας, μιας όμορφης κοπέλας που 
φορούσε ένα ποικιλόχρωμο φουστάνι 
στολισμένο με διαμάντια και μπριγιά-
ντια της σύγχρονης φωταψίας. Κέφι 
και καλή διάθεση παντού. Κόψαμε και 
την πατροπαράδοτη γενέθλια τούρτα, 
δώσαμε δώρα αναμνηστικά  κι ευχηθή-
καμε άλλα 100 χρόνια δράσης και προ-
σφοράς στον παλαίμαχο Παγχιακό της 
Νέας Υόρκης. 

Στην γενέτειρα μεταφέραμε το κα-
λοκαίρι τις επετειακές μας εκδηλώσεις. 
Αρχίσαμε στο Ομήρειο Πνευματικό Κέ-
ντρο, παρουσιάζοντας την ιστορία και 
το έργο του Παγχιακού, με ομιλίες, μου-
σική και βίντεο που είχαμε φιλοτεχνή-
σει στη Νέα Υόρκη και με την παρου-
σία, για πρώτη φορά, του Αμερικανού 
πρέσβη οικογενειακώς. Επίσης και με 
την συμμετοχή των τοπικών αρχών, του 
Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκου, της παι-
δικής χορωδίας του τόπου και του Χια-
κού λαού. Προσφέραμε δωρεές, επισκε-
φτήκαμε χωριά και τόπους στην Βόρειο 
και Νότιο Χίο και κλείσαμε με δεξίωση, 
φαγητό και χορούς στο εξοχικό ξενοδο-
χείο του πρώην προέδρου μας, Αντώνη 

Φεγγουδάκη στο Golden Sand. 
Πέρασε το καλοκαίρι κι ήλθε το 

φθινόπωρο. Δεν ξεχάσαμε στον μαγικό 
αυτό χρόνο να αποτίσουμε φόρο τιμής 
και να αναγνωρίσουμε την πνευματική 
προσφορά του μεγάλου δασκάλου του 
Γένους – του Αδαμάντιου Κοραή – το 
όνομα του οποίου για 100 χρόνια τώρα 
περήφανα σηκώνει ο Σύλλογός μας. 
Πάλι κάτι το συμβολικό, πρωτότυπο 
οργανώσαμε: ένα ολοήμερο πνευματι-
κό Συμπόσιο με 8 ομιλητές στο Χιώτι-
κο Σπίτι της Νέας Υόρκης. Ήταν μια 
ταπεινή προσφορά, μια σπονδή στον 
βωμό της ιστορίας των 100 χρόνων. Βα-
θυστόχαστοι, διαπρεπείς γνώστες της 
επιστήμης τους όλοι οι ομιλητές, κάλυ-
ψαν τα γεγονότα και τις εξελίξεις, πολι-
τικές, οικονομικές και πνευματικές, που 
σημάδεψαν την ζωή στην Ελλάδα και 
στην Αμερική τα τελευταία 100 χρόνια. 

Στις 10 Νοεμβρίου 2012, τραβή-
ξαμε την αυλαία των εκδηλώσεων της 
ανεπανάληπτης αυτής χρονιάς με μια 
πρωτοφανή δεξίωση στο πολυτελέστατο 
Μητροπολιτικό Club της Νέας Υόρκης. 
Την άλλη μέρα, ανήμερα της απελευ-
θερώσεως της Χίου πριν 100 χρόνια, 
τελέσαμε αρχιερατική λειτουργία στον 
Μητροπολιτικό ναό της Αγίας Τριάδας 
προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αμε-
ρικής κ.κ. Δημητρίου και με την συμμε-
τοχή της Χιακής Ομοσπονδίας Νέας 
Υόρκης. Στο ιδιόκτητο πνευματικό κέ-
ντρο της Χιακής Ομοσπονδίας στην 
Αστόρια ακολούθησαν εορταστικές εκ-
δηλώσεις που είχε η ίδια διοργανώσει. 
Το πρόγραμμα που παρουσίασαν ήταν 
πλούσιο, καλοσχεδιασμένο, με φαγητό, 
ομιλίες, χορούς, παρουσίαση βιβλίου 
και βραβείων. Με την συμμετοχή του 
Παγχιακού και πολύ κόσμου στην ευ-
ρύχωρη αίθουσα, ήταν το επιστέγασμα 
όλων των εκδηλώσεων της χρονιάς. 

Αξέχαστες, γλυκιές αναμνήσεις, 
χρονιά σημαδιακή, που είχαμε την 
τύχη να ζήσουμε και να νιώσουμε από 
κοντά. Αλλά τώρα ο χρόνος σπρώχνει 
κάθε μέρα πιο μακριά τις αναμνήσεις 
και τα πρώτα 100 χρόνια. Όμως όλοι 
εμείς, οι οργανωτές και ο κόσμος που 
συμμετείχε, ζούμε με το δικαιολογημέ-
νο συναίσθημα ότι κάναμε το καθήκον 
μας στην παρακαταθήκη της ιστορίας, 
αφήσαμε κάποια κληρονομιά. Επάνω 
απ’ όλα όμως αφήσαμε κάποιο μήνυμα 
στις γενεές που θα μας διαδεχθούν. Ας 
ελπίσουμε ότι θα το συναισθανθούν...

Σκέψεις για τον χρόνο που πέρασε 
Του Χρήστου Στρατάκη
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Διακρίνονται εξ αριστερών οι: Κώστας Κωζής, Στέλιος Τάτσης, Μαρία Κωζή, 
Χριστόφορος Στρατάκης, Αμαλία Μπουρνιά, Δημήτρης Κοντολιός, Στέλιος Γε-
ραζούνης, Ματθαίος Μυρώνης, Ελισάβετ Τζουμάκα, Αρμόδιος Παπαγιαννάκης, 
Δημήτρης Ψαλτάκης, Κώστας Παρθένης.
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Ανήμερα των 100ων γενεθλίων 
του, την Κυριακή 18 Μαρτίου 2012, με 
μια ανοιξιάτικη συναυλία της Αρχιεπι-
σκοπικής Βυζαντινής Χορωδίας με τίτ-
λο «Δόξα εν Υψίστοις: Πάθος και Ανά-
σταση» άνοιξε ο Παγχιακός Σύλλογος 
«Κοραής» την αυλαία των επετειακών 
εκδηλώσεων για τον διπλό εορτασμό 
της εκατονταετηρίδας του και τα 100 
χρόνια από την απελευθέρωση της 
Χίου.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις συνε-
χίστηκαν με κρουαζιέρα στον ποταμό 
Hudson την Παρασκευή 1 Ιουνίου 
2012, ως ένδειξη τιμής στη ναυτική 
παράδοση των Χιωτών και τον Αύγου-
στο το επίκεντρο τους μεταφέρθηκε 
στη μυροβόλο Χίο, όπου τα μέλη του 
«Κοραή» συνεόρτασαν με την τοπική 
κοινωνία του νησιού τις δύο σημαντι-
κές επετείους. 

Με την παρουσία του πρέσβη των 
Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, 
Ντάνιελ Σμίθ και εκπροσώπων των 
τοπικών αρχών πραγματοποιήθηκε η 
έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων 
για την εκατονταετηρίδα του Παγχια-
κού στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο 
του Δήμου Χίου την Παρασκευή 10 
Αυγούστου 2012.

Ο Δήμαρχος του νησιού, Πολύδω-
ρος Λαμπρινούδης απένειμε τιμητική 
διάκριση στον «Κοραή», γιατί, όπως 
ανέφερε, «όντας ένας από τους επιφα-

νέστερους Συλλόγους της ελληνικής 
διασποράς, έχει υπηρετήσει με εκπλη-
κτική συνέπεια την ιστορία και τις πα-
ραδόσεις του νησιού μας». Παράλλη-
λα, επισήμανε την πλούσια δράση του 
«Κοραή» στον εκπαιδευτικό τομέα και 
το αξιόλογο και πολύτιμο φιλανθρω-
πικό και κοινωνικό έργο που έχει επι-
δείξει διαχρονικά και ιδιαίτερα στις 
κρίσιμες για τον Ελληνισμό περιόδους. 

Άλλωστε όσοι παραβρέθηκαν εί-
χαν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν 
του λόγου το αληθές μέσα από το βί-
ντεο που προβλήθηκε για την 100χρο-
νη πορεία του ιστορικού σωματείου. Η 

καταγραφή της παρουσίας των Χίων 
στην Αμερική αλλά και της πολύπλευ-
ρης δράσης και προσφοράς του Παγ-
χιακού μέσα από φωτογραφίες και την 
αφήγηση της κ. Αθηνάς Κρομμύδα, 
διευθύντριας του Ημερήσιου Ελλη-
νοαμερικανικού Σχολείου «Βασίλειος 
Σπυρόπουλος» του Αγίου Νικολάου 
στο Φλάσινγκ, συγκίνησε τους παλαιό-
τερους και δίδαξε τους νεότερους. 

Με δύο εκδρομές, μία στο Ιερό 
Προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλλας και 
στα γύρω χωριά και μία δεύτερη στα 
Μαστιχοχώρια, στο νότιο τμήμα του νη-
σιού, τα μέλη και οι φίλοι του «Κοραή» 

Ο Παγχιακός έλαμψε

Η παιδική χορωδία «Αρμονία» ερμήνευσε παραδοσιακά τραγούδια κατά την τελε-
τή έναρξης στο «Ομήρειο Κέντρο».

Στο στιγμιότυπο διακρίνονται μεταξύ άλλων ο Πρέσβης των 
ΗΠΑ στην Αθήνα Daniel Smith, ο κ. Χρήστος Στρατάκης, η 
κ. Ισαβέλλα Μπουρνιά, ο κ. Δημήτρης Ψαλτάκης και ο κ. 
Στέλιος Γεραζούνης.

Ο Δήμαρχος Χίου Πολύδωρος Λαμπρινούδης παρέδωσε τι-
μητική πλακέτα στον πρόεδρο του Παγχιακού αναγνωρίζο-
ντας την πολύχρονη προσφορά του συλλόγου.
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είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τις 
ομορφιές της μυροβόλου Χίου. 

Το επίσημο δείπνο παρατέθη-
κε στο ξενοδοχείο Golden Sand στη 
γνωστή παραλία του Καρφά την Πα-
ρασκευή 17 Αυγούστου, παρουσία 
πολλών Χιωτών της Αμερικής και των 
αρχών του νησιού.  

Στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος 
της οργανωτικής επιτροπής κ. Στρα-
τάκης υπογράμμισε ότι με τις εκδηλώ-
σεις στο νησί «όχι μόνο υποστηρίζουμε 
με την παρουσία μας την πατρίδα που 
διέρχεται πραγματικά δύσκολες επο-
χές λόγω της κρίσης, αλλά επιπλέον 
συμβάλλουμε στην σύσφιξη των σχέσε-
ων Αμερικής και Χίου».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος 
του «Κοραή» κ. Στέλιος Γεραζούνης 
επισήμανε ότι οι εκδηλώσεις «προβάλ-
λουν με μοναδικό τρόπο τα επιτεύγ-
ματα του Παγχιακού Συλλόγου και το 
έργο του για την προώθηση και διατή-
ρηση της ελληνικής γλώσσας, του πο-
λιτισμού και των ιδανικών και αξιών 
του Ελληνισμού γενικότερα».

Να είναι «φωτεινό και πνευματι-
κώς θερμό το μέλλον και η πορεία του 
Παγχιακού “Κοραή”» ευχήθηκε στα 

απόδημα πνευματικά του παιδιά ο 
Μητροπολίτης Χίου κ. Μάρκος, τελώ-
ντας την Θεία Λειτουργία την Κυριακή 
19 Αυγούστου 2012 –τελευταία μέρα 
των εκδηλώσεων στη Χίο- στο ιστορικό 
μοναστήρι της Νέας Μονής,-το οποίο 
κινδύνευσε από την μεγάλη πυρκαγιά 
που ξέσπασε κατά το ξημέρωμα της 
ίδιας μέρας και κατέκαιε επί μέρες το 
νησί προκαλώντας τεράστια καταστρο-
φή. Ακολούθησε το αποχαιρετιστήριο 
γεύμα στο ξενοδοχείο «Χανδρής».

Κατά την διάρκεια της παρουσίας 
τους στη Χίο οι εκπρόσωποι του Παγ-
χιακού είχαν την ευκαιρία να επισκε-
φτούν και να συνδράμουν τοπικούς 
οργανισμούς και ιδρύματα. Μεταξύ 

άλλων προέβησαν στις παρακάτω 
δωρεές: $5,000 στα Γεύματα Αγάπης 
που διοργανώνει η Μητρόπολη Χίου, 
$3,500 για την αγορά πλυντηρίου στο 
Γηροκομείο Χίου «Ζώρζης Γ. Μιχα-
ληνός», $2,000 στην Βιβλιοθήκη Χίου 
«Αδαμάντιος Κοραής», $1,500 στο 
Σύλλογο Γονέων Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες, $1,500 στη Χορωδία Χίου 
που συμμετείχε στο πολιτιστικό πρό-
γραμμα της εναρκτήριας εκδήλωσης 
στο Ομήρειο. 

και στην πατρίδα...

Αγαπητοί Συμπατριώτες, 
Με ιδιαίτερη περηφάνια και 
συγκίνηση γιορτάσαμε τον 

Χρυσό Αιώνα παρουσίας 
και προσφοράς του 

Παγχιακού Συλλόγου 
«Κοραής». Θερμά και 

ειλικρινή συγχαρητήρια σε 
όλους τους ακούραστους 

εργάτες του! Η ιστορία 
των 100 χρόνων είναι 

η βαριά παρακαταθήκη 
των πρωτοπόρων που 
πλέον καλούμαστε να 
διαφυλάξουμε και να 

διαιωνίσουμε!

Ζήτω η Χίος!  Ζήτω η Ελλάς!
Γεώργιος Παππούς

Στιγμιότυπο από το δείπνο που παρέ-
θεσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εκα-
τονταετηρίδας Χρ. Στρατάκης προς τι-
μήν του Πρέσβη Ντάνιελ Σμιθ. Μεταξύ 
άλλων διακρίνονται ο Πρέσβης και η 
σύζυγός του, ο Δήμαρχος Οινουσσών, 
εφοπλιστής  κ. Ευάγγελος Αγγελάκος, 
ο πρόεδρος του Παγχιακού, ο Δρ. Στ. 
Κριμιζής, ο Τζ. Παντελίδης και ο Μ. 
Μυρώνης.

Με την παρουσία του πρέσβη των ΗΠΑ 
στην Αθήνα, Ντάνιελ Σμίθ, του Μητρο-
πολίτη Χίου κ. Μάρκου και εκπροσώ-
πων των τοπικών αρχών πραγματο-
ποιήθηκε η έναρξη των εορταστικών 
εκδηλώσεων.
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Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που 
έγιναν στη Χίο για τα 100 χρόνια από 
την ίδρυση του Παγχιακού Συλλόγου 
«Κοραής» Νέας Υόρκης, το Σάββατο 11 
Αυγούστου 2012, μέλη του Συλλόγου και 
της Χιακής Επιτροπής καθώς και άλλοι 
φίλοι συμμετείχαν στην προγραμματι-
σμένη εκδρομή στα Βορειόχωρα και 
επισκέφθηκαν τη Μονή Μουνδών.

Η Μονή Μουνδών βρίσκεται στη 
βόρεια Χίο, κοντά στο χωριό Διευχά. Η 
ακριβής χρονολογία ανεγερσής της δεν 
είναι γνωστή, αλλά από ενδείξεις προ-
κύπτει ότι ιδρύθηκε στους πρωτοβυζα-
ντινούς χρόνους, ίσως τέλη του 10ου αι-
ώνα. Το έτος 1574 ανακαινίστηκε από 
τον ηγούμενο Ιάκωβο Λαγκαδιώτη και 
είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη τον 
Πρόδρομο. Η Μονή άκμασε ως σπου-
δαίο θρησκευτικό κέντρο στα χρόνια 
της Τουρκοκρατίας και σ’ αυτή μόνασαν 
επιφανείς Χιώτες. Κατείχε μεγάλες καλ-
λιεργήσιμες εκτάσεις και βοσκοτόπια 
αλλά και σημαντική βιβλιοθήκη με χει-
ρόγραφα και σπάνια βιβλία. Εκτός από 
την εκκλησία, που αρχιτεκτονικά ανήκει 
στη μονόκλιτη καμαροσκέπαστη βασιλι-
κή, το Αρχονταρίκι και το θολοσκέπαστο 
πρόπυλο της εισόδου, που βρίσκονται 
σε καλή κατάσταση, τα υπόλοιπα κτί-
σματα είναι ερειπωμένα. Το 1730 ανέ-
λαβε την τοιχογράφηση του Καθολικού 
της Μονής ο ζωγράφος Κωνσταντίνος 
Καταρραχτούσης, αλλά τα έργα του κα-
ταστράφηκαν το 1822. Οι εξαιρετικές 

τοιχογραφίες, μοναδικές στο είδος τους 
στον αιγαιοπελαγίτικο χώρο, καλύπτουν 
σήμερα τους τοίχους του καθολικού και 
είναι έργο ανώνυμου ζωγράφου, του 
1849. Διακρίνονται για τη λαϊκή μετα-
βυζαντινή τεχνοτροπία τους με την ελα-

φρά επίδραση της ενετικής ζωγραφικής 
και ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
οι παραστάσεις «Ψυχοσωτήριος και ου-
ρανοδρόμος κλίμαξ» και «Ο βίος του 
αληθούς μοναχού». Όλες αυτές οι τοιχο-
γραφίες, και ειδικά οι τελευταίες, αποτέ-
λεσαν αντικείμενο ζωηρών συζητήσεων 
και θαυμασμού από την πλευρά των επι-
σκεπτών. Σήμερα, στη Μονή Μουνδών 
γίνονται προσπάθειες για τη συντήρηση 
και την ανάδειξη των κτισμάτων και του 
περιβάλλοντος χώρου.

Μετά από περίπου μία ώρα, εντυπω-
σιασμένοι, οι επισκέπτες αποχώρησαν 
για τον επόμενο σταθμό της εκδρομής, 
την Αγία Μαρκέλλα, ανανεώνοντας το 
ραντεβού και για επόμενες επισκέψεις 
στο μέλλον. 

Επίσκεψη στη Μονή Μουνδών

Dino G. Pappous, D.D.S.
Richard B. Schechter, D.M.D.

Prosthodontics & imPlant dentistry

45 North Station Plaza, Suite 100
Great Neck, NY 11021

Tel.: 516-829-3819
Tel.: 516-482-6520
Fax: 516-482-6523

Featuring

Digital x-rays

and In-Office

Dental Technician

Specialist 

in Veneers 

and Implants

Αναμνηστική φωτογραφία από την εκδρομή στην Μονή Μουνδών.  Διακρίνονται 
το ζεύγος Ειρήνης και Λάμπρου Ξύδα, το ζεύγος Στέλλας και Δημήτρη Ψαλτάκη, 
το ζεύγος Μάγδας και Στέλιου Γεραζούνη, ο Νίκος Λουτράρης και η κα Ζυμαράκη.

Το εσωτερικό της Μονής Μουνδών.
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Καλοκαίρι 2012: Εορτασμοί 100 χρόνων!

Στην γενέτειρα το πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα για 
την συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή του Παγχι-
ακού Νέας Υόρκης περιελάμβανε επίσημο δείπνο με χορό 
που πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 17 Αυγούστου 
2012, στο εξοχικό ξενοδοχείο Golden Sand, ιδιοκτησίας του 
πρώην προέδρου του Συλλόγου, κ. Αντώνη Φεγγουδάκη. 

Ο Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, κ.  
Μάρκος και ο Μητροπολίτης Λήμνου και Αγίου Ευστρα-
τίου κ. Ιερόθεος ευλόγησαν τους παρισταμένους και ευχή-
θηκαν στον αιωνόβιο πλέον Παγχιακό Σύλλογο «Κοραής» 
Νέας Υόρκης  κάθε επιτυχία και στις μελλοντικές του δρα-
στηριότητες. 

Την επετειακή τούρτα έκοψαν από κοινού ο πρόεδρος 
της Επιτροπής Εκατονταετηρίδας Χριστόφορος Στρατά-
κης, ο πρόεδρος  Στέλιος Γεραζούνης και οι πρώην πρό-
εδροι Τάκης Τσεβδός, Δημήτρης Ψαλτάκης, Θεόδωρος 
Καλαμωτουσάκης και Κώστας Παρθένης. 

Μεταξύ άλλων στο επίσημο δείπνο παρευρέθηκαν ο 
Δρ. Σταμάτιος Κριμιζής, η κα Ματρώνα Έγκον Ξυλά, ο κ. 
Γιάννης Ψαράς και πλήθος κόσμου που διασκέδασαν με 
τραγούδι και χορό και απόλαυσαν μια ξεχωριστή βραδιά. 

Κατά την διάρκεια του δείπνου ο πρόεδρος του Παγχι-
ακού εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών 
του Συλλόγου παρέδωσε επιταγή $1,500 στον πρόεδρο του 
Συλλόγου Γονέων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Να σημειώ-
σουμε ότι ο Παγχιακός με την συμβολή και της εκάστοτε Μις 
Chios υποστηρίζει κάθε χρόνο το έργο της εν λόγω οργάνωσης. 

7
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Καλοκαίρι 2012: Νέα Μονή

Με Αρχιερατική Θεία Λειτουρ-
γία που τελέστηκε την Κυριακή 19 
Αυγούστου 2012, στη Νέα Μονή 
προεξάρχοντος του Μητροπολί-
τη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, 
κ.  Μάρκου, ξεκίνησε η τελευταία 
μέρα των εκδηλώσεων στη Χίο.

Με ιδιαίτερη κατάνυξη τα μέλη 
του Παγχιακού αλλά και οι φίλοι 
και συγγενείς τους από το νησί πα-
ρακολούθησαν την Θεία Λειτουργία 
στο ιστορικό μοναστήρι. Τελέστηκε 
επίσης αρτοκλασία και μνημόσυνο 
για όλους όσους εργάστηκαν κατά 
την εκατονταετή πορεία του Παγ-
χιακού και δεν βρίσκονται πλέον 
κοντά μας. 

Στην συνέχεια προσφέρθηκε 
καφές σε παράπλευρη αίθουσα της 
Μονής η οποία να σημειώσουμε ότι 
κινδύνευσε από την μεγάλη πυρκα-
γιά που ξέσπασε κατά το ξημέρωμα 
της ίδιας μέρας και κατέκαιε επί μέ-
ρες το νησί προκαλώντας τεράστια 
καταστροφή. 

  centennial
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Καλοκαίρι 2012: Αποχαιρετιστήριο γεύμα

Jaydeep S. Kadam MD
Kostas Sideridis DO

Specializing in Gastroenterology, 
Hepatology & Nutrition

Phone: 516.584.6400
Fax: 516.584.6401

LONG ISLAND MEDICAL P.C.
237 JERICHO TURNPIKE
SYOSSET, NEW YORK 11791

Με αποχαιρετιστήριο γεύμα που έγινε στο ξενοδοχείο Χανδρής την Κυριακή 19 Αυγούστου ολοκληρώθηκαν οι εορτα-
στικές εκδηλώσεις για την εκατονταετηρίδα του Παγχιακού στη γεννέτειρα.

Από τις 10 εώς τις 19 Αυγούστου τα μέλη του Συλλόγου και οι απανταχού Χιώτες επισκέφτηκαν την ιδιαίτερη πατρίδα 
τους που γιόρταζε 100 χρόνια λευτεριάς από τον τουρκικό ζυγό και συμμετείχαν στις εορταστικές εκδηλώσεις για την συ-
μπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή του ιστορικού Συλλόγου, ενώ παράλληλα απόλαυσαν τις ομορφιές που προσφέρει 
το νησί κατά την καλοκαιρινή περίοδο. 
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Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου 
(Greek News)

Τις καλύτερες εντυπώ-
σεις για το υψηλό επίπεδο 
των παρουσιάσεων που έγι-
ναν από μια σειρά εκλεκτών 
ομιλητών άφησε σε όσους το 
παρακολούθησαν το επιστη-
μονικό συμπόσιο με θέμα 
«1912 – 2012: Ορόσημα στην 
Ιστορία Ηνωμένων Πολιτει-
ών και Ελλάδος» που διοργά-
νωσε ο Παγχιακός Σύλλογος 
«Κοραής» το Σάββατο, 13 
Οκτωβρίου 2012, στο Πολι-
τιστικό Κέντρο της Χιακής 
Ομοσπονδίας στην Αστόρια. 

Το συμπόσιο, την οργα-
νωτική ευθύνη του οποίου 
είχε η κ. Αθηνά Κρομμύδα, 
διευθύντρια του Ημερήσιου 
Ελληνοαμερικανικού Σχολεί-
ου «Βασίλειος Σπυρόπουλος» 
του Αγίου Νικολάου στο Φλά-
σινγκ, διεξήχθη στο πλαίσιο 
του εορτασμού της εκατοντα-
ετηρίδας από την ίδρυσή του 
«Κοραή» και την απελευθέ-
ρωση της Χίου, το 1912. 

«Στόχος μας είναι οι ερ-
γασίες του συμποσίου να δι-
ευρύνουν τις γνώσεις και να 
εμβαθύνουν την εκτίμηση 
των συμμετεχόντων για την 
ελληνική μας κληρονομιά», 
τόνισε στο καλωσόρισμά της 
η κ. Κρομμύδα, και κάνοντας 
αναφορά στη διπλή επέτειο 
επισήμανε πως «με σεβασμό 
γονατίζουμε μπροστά στο με-
γαλείο όλων πριν απο εμάς 
που θεμελίωσαν τη λευτεριά 
μας, που θεμελίωσαν τον 
“Κοραή”.»

Οι εργασίες του συμπο-
σίου ξεκίνησαν με σύντομο 
χαιρετισμό από τον πρόεδρο 
της Επιτροπής Εκατονταετη-
ρίδας κ. Χρήστο Στρατάκη, 
ο οποίος αναφέρθηκε στο 
σύνολο των επετειακών εκ-
δηλώσεων που ξεκίνησαν τον 
περασμένο Μάρτιο, ανήμε-

Τις εργασίες του συμπο-
σίου παρακολούθησαν, μετα-
ξύ άλλων, η Γενική Πρόξενος 
της Κύπρου στη Νέα Υόρκη 
Κούλα Σοφιανού και ο Πρό-
ξενος της Ελλάδος, Ευάγγε-
λος Κυριακόπουλος. 

Πρώτος στο βήμα ανέ-
βηκε ο Πρέσβης Λουκάς 
Τσίλας, εκτελεστικός διευθυ-
ντής του Ιδρύματος «Αλέξαν-
δρος Σ. Ωνάσης» στις ΗΠΑ, 
ο οποίος ανέπτυξε το θέμα 
«Ελληνική Κληρονομιά: Το 
Μαρμάρινο Κεφάλι του Ποι-
ητή», εμπνεόμενος από τους 
στίχους του Νομπελίστα ποι-
ητή μας, Γιώργου Σεφέρη –
από το έργο «Μυθιστόρημα»- 
«Ξύπνησα με το μαρμάρινο 
τούτο κεφάλι στα χέρια που 
μου εξαντλεί τους αγκώνες 
και δεν ξέρω πού να τ’ ακου-
μπήσω.» 

«Αυτό το μαρμάρινο κε-
φάλι είναι το καθήκον όλων 
μας, και όλων των προγό-
νων μας, για χιλιάδες χρόνια 
τώρα. Ξυπνήσαμε και συνει-
δητοποιήσαμε ότι είμαστε 
φορείς μιας σημαντικής κλη-
ρονομιάς, ενός συνόλου αξι-
ών, αρχών και ιδεών, με τα 
οποία κάτι πρέπει να κάνου-
με», σημείωσε ο κ. Τσίλας. 
«Αυτό το μαρμάρινο κεφά-
λι, για το οποίο έχουμε κάθε 
λόγο να είμαστε υπερήφανοι, 
είναι ευθύνη αλλά και πηγή 
δύναμης», τόνισε. 

«Η Μεγάλη Ιδέα: Ενα 
ανεκπλήρωτο Μεσσιανικό 
Όνειρο» ήταν το θέμα της 
ομιλίας του Δρ. Χρήστου 
Ιωαννίδη, διευθυντή του Κέ-
ντρου Βυζαντινών και Νε-
οελληνικών Σπουδών του 
Queens College, ο οποίος 
αναφέρθηκε εκτενώς στον ελ-
ληνικό μεγαλοϊδεατισμό του 
19ου αιώνα.

Στη συνέχεια, ο Δρ. Γε-
ώργιος Τσετσέκος, πρύτα-
νης της σχολής οικονομικών 

ρα των 100ων γενεθλίων του 
«Κοραή», και θα κορυφω-
θούν με το επίσημο δείπνο 
στο Metropolitan Club στις 
10 Νοεμβρίου και την Αρ-
χιερατική Θεία Λειτουργία 
και Δοξολογία στον Καθεδρι-
κό Ναό της Αγίας Τριάδας 
στο Μανχάτταν την επόμενη 
μέρα, Κυριακή 11 Νοεμβρί-
ου, ανήμερα των 100ων Ελευ-
θερίων της Χίου.  

Οι ομιλίες που ακολού-
θησαν κάλυψαν ένα ευρύ φά-

σμα θεματολογίας, από τον 
πολιτισμό και την ιστορία, 
την πολιτική, την οικονομική 
και πνευματική ανάπτυξη της 
Ελλάδας τα τελευταία 100 
χρόνια, τη ναυτιλία, την επι-
στήμη, αλλά και την ελληνική 
παρουσία στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσίασε και η τελευταία 
ενότητα του συμποσίου κατά 
την οποία δόθηκε ο λόγος 
στους συμμετέχοντες για ερω-
τήσεις προς τους ομιλητές. 

«1912 – 2012: Ορόσημα στην Ιστορία 
Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος» 
        Συμπόσιο Εκατονταετηρίδας «Κοραή»

Πρέσβης Λουκάς Τσίλας Δρ. Χρήστος Ιωαννίδης

Δρ. Γεώργιος Τσετσέκος Αθηνά Τσόκου-Κρομμύδα

Δρ. Ματθαίος Λως Τζορτζ Νεγρεπόντε

Δρ. Σταμάτιος Κριμιζής Χρήστος Στρατάκης
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Le Bow του πανεπιστημίου 
Ντρέξελ μιλώντας για τα 
«Στοιχεία της οικονομικής 
μετεξέλιξης της Ελλάδος και 
της Χίου στη διάρκεια του πε-
ρασμένου αιώνα», εξέφρασε 
την άποψη ότι η πιο σημα-
ντική χρονική περίοδος κατά 
την οποία τέθηκαν τα θεμέ-
λια για οικονομική ανάπτυξη 
στην Ελλάδα ήταν η δεκαετία 
του ’50, ενώ αναφέρθηκε στις 
τρεις διαστάσεις της ελληνι-
κής κρίσης, «τα μεγάλα χρέη, 
τα μεγάλα ελλείμματα και το 
μη ξεκάθαρο αναπτυξιακό 
μοντέλο που ακολουθείται.»  

Το πρώτο μέρος του συ-
μποσίου ολοκληρώθηκε με 
την εισήγηση της κας Αθηνάς 
Κρομμύδα, με θέμα «Χίοι λο-
γοτέχνες των τελευταίων 100 
χρόνων και η συμβολή τους 
στην πνευματική ανάπτυξη 
της Ελλάδας», κατά την οποία 
προέβαλε το έργο και την 
προσφορά των μεγάλων της 
τέχνης του λόγου που κατά-
γονται από τη μυροβόλο Χίο, 
ανάμεσά τους ο Γιάννης Ψυ-
χάρης, ο Γεώργιος Σουρής, ο 
Λάμπρος Πορφύρας, ο Γιώρ-
γος Θεοτοκάς.

«Με μια ανεκτίμητη κλη-
ρονομιά να βαραίνει τους 
ώμους τους και με τη σκέψη 
τη γλυκιά της απελευθέρωσης 
του νησιού να τους τρελαίνει, 
πρόσφεραν ένα θαυμάσιο 
έργο και επηρέασαν την πνευ-
ματική ανάπτυξη της γενέτει-
ρας», τόνισε η κα Κρομμύδα.  

Χαρακτηρίζοντας τους 
ομογενείς ως τα «πιο ζωντα-
νά κύτταρα του Ελληνισμού» 

ο Δρ. Ματθαίος Λως, γενι-
κός διευθυντής της εταιρείας 
“Vrontados S.A.” και ταμί-
ας του Συνδέσμου Ελλήνων 
Εφοπλιστών, ξεκίνησε, με την 
ομιλία του για την ανοδική 
εξέλιξη της ναυτιλίας μετά 
την απελευθέρωση της Χίου, 
την απογευματινή συνεδρία. 
Μέσα και από την προσωπι-
κή ιστορία του παππού του 
αναφέρθηκε στο «θαύμα της 
ελληνικής ναυτιλίας». Σύμφω-
να με τα στοιχεία που παρέ-
θεσε ο ελληνόκτητος στόλος 
κατέχει σήμερα την πρώτη 
θέση παγκοσμίως με περισ-
σότερα από 3.300 πλοία, εκ 
των οποίων 777 υπό ελληνική 
σημαία. 

Με θέμα «Ο Διάττων 
Αστέρας» ο ζωγράφος Τζορτζ 
Νεγρεπόντε, Πρόεδρος του 
Κέντρου Καλών Τεχνών από 
το 2002- 2007, μίλησε για τη 
ζωή και το έργο του ελληνι-
κής καταγωγής Αμερικανού 
ζωγράφου Ουίλλιαμ Μπα-
ζιώτη, με αφορμή και τη 
συμπλήρωση φέτος 100 χρό-
νων από τη γέννησή του. 

«Το “Αιέν Αριστεύειν” 
που πρωτοδιατυπώθηκε από 
τον Ομηρο στην Ιλιάδα ται-
ριάζει απόλυτα στο πνεύμα 
και την ουσία των Χιώτων 
στη διάρκεια των αιώνων», 
τόνισε ο Δρ. Σταμάτιος Κρι-
μιζής, μέλος της Ακαδημίας 
Αθηνών και επικεφαλής του 
Κέντρου Διαστημικών Με-
λετών του Πανεπιστημίου 
Τζονς Χόπκινς, ολοκληρώ-
νοντας την ομιλία του σχετι-
κά με «Βασικά επιστημονικά 

Ορόσημα και τη σχέση τους 
με τη Χίο». Ο Δρ. Κριμιζής 
έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε 
πρωτοπόρους χιακής κατα-
γωγής από το χώρο της Ιατρι-
κής και των Επιστημών. 

Οι εργασίες του συμποσί-
ου έκλεισαν με ομιλία του κ. 
Χρήστου Στρατάκη ο οποίος 
ανέπτυξε το θέμα «Ελληνι-
σμός – Η αμερικανική εμπει-
ρία» με αναφορές στους πρώ-
τους Ελληνες που έφτασαν 
στο έδαφος των ΗΠΑ μεταξύ 
του 16ου -18ου αιώνα, στο με-
ταναστευτικό ρεύμα στις αρ-
χές του 20ου αιώνα και μετά 
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
αλλά και στα αξιοσημείωτα 
επιτεύγματα των Ελλήνων με-
ταναστών στη νέα τους πατρί-

δα, αλλά και γενικότερα της 
Ομογένειας στο σύνολό της. 
Ιδιαίτερο προβληματισμό 
εξέφρασε για το μέλλον της 
ελληνοαμερικανικής κοινό-
τητας, καθώς όπως ανέφερε 
σήμερα η τρίτη και η τέταρ-
τη γενιά Ελληνοαμερικανών 
έχουν τους πιο αδύναμους δε-
σμούς με τις παραδόσεις των 
προγόνων τους. 

«Ας ελπίσουμε ότι μετα-
ξύ της Σκύλλας, της αφομοί-
ωσης και της Χάρυβδης, του 
εθνικού σωβινισμού, η ελ-
ληνοαμερικανική κοινότητα 
του μέλλοντος θα οδηγηθεί 
σε ασφαλές λιμάνι και δεν θα 
γκρεμιστεί στα βράχια της 
Ιστορίας», είπε χαρακτηρι-
στικά ο κ. Στρατάκης.   

Armodios Papagianakis
Managing Director

22 Jericho Turnpike, Suite 100E
Mineola, NY 11501

Tel: 516-726-3032 • Fax: 516-740-0761
www.dynamiscapital.net

Στην φωτογραφία διακρίνονται οι: κ. Εμμανουήλ Μωραΐτης, Δρ. Σταμάτιος Κριμιζής, κ. Αμαλία Μπουρνιά, κ. Τζορτζ Νεγρε-
πόντε, ο πρόεδρος της Χιακής Ομοσπονδίας κ. Σταύρος Χαβιάρας, κ. Μάρκος Μαρινάκης, Δρ. Χρήστος Ιωαννίδης, η Γενική 
Πρόξενος της Κύπρου κ. Κούλα Σοφιανού, κ. Δημήτρης Ψαλτάκης, κ. Στέλιος Τάτσης, κ. Γιώργος Βασιλάκης, κ. Χρήστος 
Στρατάκης, ο πρόεδρος του Παγχιακού Νέας Υόρκης κ. Στέλιος Γεραζούνης, κ. Αθηνά Κρομμύδα και ο Δρ. Ματθαίος Λως.
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δείπνου και συμπρόεδρος της επιτρο-
πής Εκατονταετηρίδας τις εορταστικές 
εκδηλώσεις για τη διπλή επέτειο που 
ξεκίνησαν τον περασμένο Μάρτιο, και 
χαρακτήρισε ως «Οδυσσέα» του ταξι-
διού αυτού τον κ. Χρήστο Στρατάκη, 
τον οποίο και ευχαρίστησε. 

Στο καλωσόρισμά του ο καπετάν 
Τάτσης αναφέρθηκε στον «χρυσό αι-
ώνα» προσφοράς του «Κοραή» στην 

Ομογένεια και την πατρίδα και τόνισε 
πως ο εορτασμός αποτελεί φόρο τιμής 
«στους μετανάστες που έγιναν τα θε-
μέλια πάνω στα οποία ξαναχτίστηκε η 
Μεγάλη Ελλάδα έξω από την Ελλάδα.»

«Οι γιορτές και οι μνήμες είναι 
αφιερωμένες στον Χιώτη, στον Έλ-
ληνα μετανάστη που πήρε τη σκληρή 
απόφαση να εγκαταλείψει την πατρίδα 
του, τα αγαπημένα του πρόσωπα και 
να τραβήξει προς το άγνωστο έχοντας 
για συντροφιά τις ευχές και τις φωτο-
γραφίες των δικών του. Ατέλειωτες εί-
ναι οι ιστορίες βασάνων και καημών 
των Ελλήνων μεταναστών και όμως για 
άλλη μια φορά η Ιστορία δικαίωσε τη 
φυλή μας, η οποία μέσα από τις στά-
χτες, μέσα από τη σκληρή βιοπάλη, 
το ανάδελφο DNA της, την οδήγησε 
και ξαναβρήκε το δρόμο της. Έχτισε 
εκκλησιές, έχτισε σχολεία και γιόμισε 
την υφήλιο με Ελληνες επιστήμονες», 

επισήμανε.  
Την διαχρονική προσφορά του 

Παγχιακού Συλλόγου, που έχει τιμη-
θεί και από την Ακαδημία Αθηνών για 
το έργο που επιτελεί, χαιρέτισε και ο 
μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδος 
στον ΟΗΕ, Πρέσβης Αναστάσης Μη-
τσιάλης, κάνοντας ειδική αναφορά και 
στις σχέσεις των Χιωτών με την ναυτι-
λία, αλλά και στον αγώνα των Χιωτών 
για την απελευθέρωση που συγκίνησε, 
όπως είπε, την ανθρωπότητα. 

«Είμαστε όλοι υπερήφανοι για τον 
“Κοραή” γιατί έχει ξεχωρίσει για τη 
μακροχρόνια προσφορά του στον εθνι-
κό, κοινωνικό, φιλανθρωπικό και εκ-
παιδευτικό τομέα», τόνισε ο πρόεδρος 
του Παγχιακού Συλλόγου, Στέλιος Γε-
ραζούνης, εκφράζοντας την ιδιαίτερη 
τιμή που νιώθει και ο ίδιος, αλλά και 
τη συγκίνηση, υπηρετώντας τον ιστο-
ρικό αυτό σύλλογο για δεύτερη φορά 
από τη θέση του προέδρου. 

Ο πρώην πολιτειακός βουλευτής 
του Στάτεν Αϊλαντ και του Μπρούκλιν, 
Ματθαίος Μυρώνης ανέλαβε το έργο 
της παρουσίασης της εκδήλωσης, ενώ 
την εναρκτήρια προσευχή ανέπεμψε ο 
Επίσκοπος Ζήλων Σεβαστιανός ο οποί-
ος αναφέρθηκε με λόγια επαίνου στο 
έργο του Παγχιακού Συλλόγου. 

Στη διάρκεια της εκδήλωσης προ-
βλήθηκε βίντεο αφιερωμένο στα 100 
χρόνια του «Κοραή» στην υπηρεσία 
του Ελληνισμού της Αμερικής με πλού-
σιο αρχειακό φωτογραφικό υλικό και 
μηνύματα των κ.κ. Χρήστου Στρατάκη 
και Στέλιου Γεραζούνη.

Μια ξεχωριστή νότα στην εκδή-
λωση έδωσε, τέλος, το χορευτικό του 
Παγχιακού Συλλόγου που παρουσία-
σε ένα όμορφο πρόγραμμα με χορούς 
από όλη την Ελλάδα υπό την καθοδή-
γηση της δασκάλας τους Αναστασίας 
Νίτη και της υπεύθυνης του τμήματος, 
κ. Ευαγγελίας Κλειδά. Τα παιδιά ντυ-
μένα με τις παραδοσιακές φορεσιές 
της Χίου απέσπασαν το θερμό χειρο-
κρότημα όλων των παρισταμένων. 

Χρυσός Αιώνας 
Έκλεισε η αυλαία των εκδηλώσεων της εκατονταετηρίδας 

συνέχεια από την πρώτη σελίδα

Στην φωτογραφία μεταξύ άλλων δι-
ακρίνονται ο Γενικός Πρόξενος της 
Ελλάδας κ. Γιώργος Ηλιόπουλος με 
την σύζυγό του, ο Επίσκοπος Ζήλων 
Σεβαστιανός, η Γενική Πρόξενος της 
Κύπρου κ. Κούλα Σοφιανού και ο πρώ-
ην πολιτειακός βουλευτής του Στάτεν 
Αϊλαντ και του Μπρούκλιν, Ματθαίος 
Μυρώνης που είχε επωμισθεί την ευθύ-
νη της παρουσίασης της βραδιάς.Ένα συμβολικό δώρο πρόσφεραν τα μέλη της Επιτροπής της Εκατονταετηρίδας 

στον «Κυβερνήτη» τους αναγνωρίζοντας την πολύτιμη συμβολή του και εκφρά-
ζοντας την εκτίμηση και τον σεβασμό τους για την αγαστή συνεργασία τους.
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Του Στέλιου Τάτση

Μερικές φορές με δυ-
σκολία βρίσκουμε τις λέξεις 
για να περιγράψουμε ένα 
πολύ αξιόλογο γεγονός. 

Το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012, ο 
Παγχιακός «Κοραής» Νέας Υόρκης έδει-
ξε τον καλύτερο του εαυτό στο επίσημο 
δείπνο που έλαβε χώρα στο Metropoli-
tan Club στο Μανχάταν και αποτέλεσε 
την κορυφαία εορταστική εκδήλωση για 
τα 100χρονα του ιστορικού οργανισμού. 

Η κουρτίνα που έκλεισε την αυλαία 
ήταν πραγματικά βελούδινη...  Υπηρετώ 
την οργάνωση περισσότερο από σαρά-
ντα χρόνια και απροκάλυπτα μπορώ 
να πώ ότι σε όλη αυτήν την διαδρομή 
ήταν η πλέον επιτυχημένη εκδήλωση 
των Χίων της Αμερικής. Η οργάνωση 
και η ποιότητα μαζί με την επιβλητικό-
τητα του χώρου έδιναν την εντύπωση 
στο πλήθος του κόσμου ότι ζούσαν ένα 
πραγματικό και ανεπανάληπτο όνειρο. 
Οι νότες της Ελληνικής μουσικής και 
οι παραδοσιακοί χοροί από τα ταλα-
ντούχα παιδιά του χορευτικού ομίλου 
του Παγχιακού, στο κέντρο του Μανχά-
ταν - στο κέντρο του σημερινού κόσμου 
- σ’ έκαναν να νοιώθεις μια ξεχωριστή 
υπερηφάνεια που δεν μπορείς να την 
προσδιορίσεις. Ήταν τέτοια η συγκίνη-
ση και η ικανοποίηση που δεν άφηναν 
χώρο στα λόγια. Η προβολή του βίντεο 
ενός ΧΡΥΣΟΥ ΑΙΩΝΑ προσφοράς από 
τα πέτρινα χρόνια μέχρι σήμερα έκανε 
όλους, δικούς μας και ξένους, να παρα-
μιλούν. Το ρίγος πέρναγε σαν ηλεκτρό-
νιο μέσα από τις φλέβες μας κι έσφιγγε 
την καρδιά. Από τις τεράστιες τζαμαρίες 
της αίθουσας, έβλεπες το φωταγωγημέ-
νο Central Park και τους πανύψηλους 
ουρανοξύστες, μια εικόνα που σ’ έκανε 
να νοιώθεις πως ζείς ένα παραμύθι, πως 
βρίσκεσαι σε μαγική χώρα, στη χώρα 
των θαυμάτων...

Ο υποφαινόμενος και υπεύθυνος 
της βραδιάς στην ομιλία μου χαρακτήρι-
σα όλη αυτή την διαδρομή σαν το ταξίδι 
του Οδυσσέα προς την Ιθάκη με πλοίο 
που είχε κυβερνήτη, συγκυβερνήτη και 
πλήρωμα. Ένα ταξίδι για να πετύχει και 
να φτάσει χωρίς ζημιές στον προορισμό 
του χρειάζεται προετοιμασία και καλό 
Καπετάνιο, ο οποίος θα χαράξει την 
σωστή και ασφαλή πορεία. Η προετοι-
μασία τούτου του ταξιδιού ξεκίνησε τον 
Σεπτέμβρη του 2011. Αν αναλογιστούμε 
τον αριθμό των εκδηλώσεων το ταξίδι 
ήταν μακρύ και δύσκολο και ο χρόνος 
πολύ περιορισμένος. Ήταν μακρύ και 
δύσκολο, με Κύκλωπες... σκύλες... και 

Χάρυβδες... με συμπληγάδες πέτρες 
και... μάγισσες... μα το σκαρί του πλοί-
ου ήταν γερό, άτρωτο. Σαν να ήταν βου-
τηγμένο στα νερά της Στυγός, εκεί που η 
Θέτιδα είχε βουτήξει τον Ομηρικό μας 
ήρωα Αχιλλέα. Είχε καλό κυβερνήτη και 
καλό πλήρωμα κι εύκολα ξεπερνούσε τα 
δύσκολα. Κι όταν έφτανε να αγκυροβο-
λήσει στα διάφορα λιμάνια... απολάμ-
βανε τις νόστιμες γεύσεις της επιτυχίας. 

Ξεκινήσαμε το ταξίδι τον Φθινόπω-
ρο του 2011 με την συνέντευξη τύπου στο 
Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα 
Υόρκη. Συνεχίσαμε με την συναυλία της 
18ης Μαρτίου 2012 (ανήμερα των γενε-
θλίων του Συλλόγου) κι επόμενος σταθ-
μός ήταν η κρουαζιέρα της 1ης Ιουνίου 
γύρω από το Μανχάταν. Το καλοκαίρι 
ταξιδέψαμε στην αγαπημένη μας Χίο 
όπου διοργανώσαμε μια σειρά εορταστι-
κών εκδηλώσεων και με την επιστροφή 
μας σειρά είχε το Πνευματικό Συμπόσιο 
στις 13 Οκτωβρίου 2012. Αισίως φθάσα-
με στο αποκορύφωμα, το Σάββατο 10 
Νοεμβρίου 2012, παραμονή των Αγίων 
Βικτώρων και της εκατονταετηρίδας 
από την απελευθέρωση της Χίου. 

Είναι αλήθεια πως αυτό που επι-
χειρήσαμε μόνο σαν άθλος μπορεί να 
χαρακτηριστεί. Όλοι μας λάμπαμε από 
χαρά και ικανοποίηση. Μας μέθυσε το 
γλυκό κρασί της επιτυχίας μα πιο πολύ 
έλαμπε ο Πρόεδρος της Οργανωτικής 
επιτροπής κ. Χριστόφορος Στρατάκης, 
που σ’ αυτό το ταξίδι έπαιξε το ρόλο του 
Πολύφημου Οδυσσέα. Οι γιορτές και 
τα πανηγύρια που κράτησαν ένα ολά-
καιρο χρόνο ήταν αφιερωμένες στους 
πρωτοπόρους μετανάστες, σ’ αυτούς 
που ναυπήγησαν το «πλοίο» Κοραής και 
σ’ αυτούς που το επάνδρωναν στο εκα-
τοντάχρονο ταξίδι του. Για όλους εμάς 
ήταν μια μεγάλη ικανοποίηση που μπο-
ρέσαμε και ξεπληρώσαμε το χρέος μας 
σ’ αυτούς που κάτω από απάνθρωπες 
συνθήκες πρόσφεραν τόσα πολλά και 
έγραψαν αξιόλογη ιστορία. Σ’ αυτούς 
που έγιναν οι ίδιοι τα θεμέλια πάνω στα 
οποία ξαναχτίσαμε την Μεγάλη Ελλάδα 
έξω από την Ελλάδα. Σ’ αυτούς τέλος 
που τίμησαν το Χιακό όνομα και την 
Μυροβόλο μας Χίο.

Την εκδήλωση τίμησαν με την πα-
ρουσία τους ο Έλληνας Πρέσβης στα 
Ηνωμένα Έθνη κ. Αναστάσιος Μητσιά-
λης, ο Ελληνικής καταγωγής πρέσβης 
του Παναμά στα Ηνωμένα Έθνη κ. Πά-
μπλο Θαλασσινός, ο Γενικός Πρόξενος 
της Ελλάδος στην Νέα Υόρκη κ. Γεώρ-
γιος Ηλιόπουλος, η Γενική Πρόξενος της 
Κύπρου κα Κούλα Σοφιανού, εκ μέρους 
της Αρχιεπισκοπής Αμερικής ο Θεοφι-

λέστατος Επίσκοπος κ. Σεβαστιανός και 
άλλοι επίσημοι. Ανάμεσά τους διακρί-
ναμε τον Πρόεδρο της τράπεζας Alma 
και αντιπροσωπεία της Investors Bank, 
τους εφοπλιστές Γιάννη Χατζηπατέρα, 
Κώστα Λω και Μάρκο Μαρινάκη. Δι-
ακρίναμε επίσης πολλά άτομα από τον 
επιστημονικό, ναυτιλιακό και επιχειρη-
ματικό κύκλο. Τον Πρόεδρο των Ηνω-
μένων Χιακων Σωματείων Αμερικής και 
Καναδά κ. Δημήτρη Κοντολιό, τον Πρό-
εδρο της Ομοσπονδίας μείζονος Νέας 
Υόρκης κ. Ηλία Τσεκερίδη, τον Πρό-
εδρο της Χιακής Ομοσπονδίας Νέας 
Υόρκης κ. Σταύρο Χαβιάρα τους πρώην 
Προέδρους Νίκο Μιχαλιό και Αλέκο 
Ντούλη καθώς επίσης συμβούλους και 
στελέχη της. Μαζί μας ήταν ακόμη οι 
πρώην Πρόεδροι του Κοραή, Κώστας 
Παρθένης, Γιάννης Κλειδάς, Δημήτρης 
Ψαλτάκης, Κώστας Κωζής, Τάκης Τσε-
βδός και οι Επίτιμοι Πρόεδροι Μάνος 
Μωραΐτης και Θεόδωρος Καλαμωτου-
σάκης. Επίσης η Πρόεδρος της Επαρ-
χιακής αδελφότητας Αγίας Μαρκέλλης 
κα Μάγδα Γεραζούνη και πολλοί από τα 
μέλη και φίλους της Χίου και του Κοραή.

Για την Ιστορία, στο ταξίδι αυτό επί 
προεδρίας Στέλιου Γεραζούνη,  το πλή-
ρωμα που οδήγησε το πλοίο έχει ως ακο-
λούθως:

Κυβερνήτης: Χριστόφορος Στρατά-
κης

Συγκυβερνήτης: Στέλιος Τάτσης
Μέλη: Στέλιος Γεραζούνης (Πρόε-

δρος Κοραή), Αρμόδιος Παπαγιαννά-
κης, Αμαλία Μπουρνιά (Ομοσπονδία), 
Κώστας Κωζής, Μαρία Κωζή, Αθηνά 
Κρομμύδα, Ματθαίος Μυρώνης (παρου-
σιαστής), Στέλιος Νεαμονίτης, Κώστας 
Παρθένης, Δημήτρης Ψαλτάκης, Νί-
κος Ράλλης (Ομοσπονδία), Νίκος Πα-
παγιαννάκης (Ομοσπονδία), Ευαγγελία 
Κλειδά(Υπεύθυνη χορευτικού), Ελισάβετ 
Τζουμάκα.

Κορυφαίοι, κατά την προσωπική 
μου γνώμη, ο Κυβερνήτης Χριστόφορος 
Στρατάκης και η Ελισάβετ Τζουμάκα.

Το ταξίδι που τελείωσε ήταν επίπονο 
και πολυδάπανο, όμως έπρεπε να γίνει 
για να τιμηθούν οι πρωτοπόροι. Από εδώ 
και πέρα ξεκινάμε, κάνοντας την αρχή 
μιας καινούριας εκατονταετηρίδας, που 
εύχομαι να έχει επίσης αίσιο και ένδο-
ξο τέλος. Όπως βλέπετε, ανάμεσα στα 
μέλη του πληρώματος, ορισμένα ήσαν 
εθελοντές από την Χιακή Ομοσπονδία 
πράγμα που σημαίνει πως ξαναφύσηξε 
το καλό τ’ αγέρι. Έτσι οι οιωνοί για ένα 
καλύτερο μέλλον στην Χιακή παροικία 
προδιαγράφονται ευοίωνοι…. ΑΜΗΝ.

Η κουρτίνα που έκλεισε την αυλαία 
ήταν πραγματικά βελούδινη...
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Η έναρξη των καλοκαιρινών εορταστικών εκδηλώσεων 
για την εκατονταετηρίδα του Παγχιακού Συλλόγου έγινε στο Ομή-
ρειο Κέντρο την Παρασκευή 10 Αυγούστου 2012 με την παρουσία 
του πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα και των τοπικών αρχών. 

Στη συνέχεια διοργάνωσαν δύο εκδρομές στην Αγία Μαρ-
κέλλα και τα γύρω χωριά, ενώ επισκέφτηκαν και τα  Μεσαιωνι-
κά χωριά – μαστιχόχωρα.

Κατά την διάρκεια της παρουσίας τους στη Χίο οι εκπρό-
σωποι του Παγχιακού είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν και 
να συνδράμουν τοπικούς οργανισμούς και ιδρύματα. Μεταξύ άλ-
λων πρόσφεραν $5,000 στα Γεύματα Αγάπης που διοργανώνει 
η Μητρόπολη Χίου και $2,000 στον Παγχιακό Σύλλογο Ατόμων 
με Αναπηρία. 

Το φθινόπωρο οργανώσαμε ολοήμερο πνευματικό Συμπό-
σιο με 8 ομιλητές στο Χιώτικο Σπίτι της Νέας Υόρκης.  Διαπρε-
πείς γνώστες της επιστήμης τους όλοι οι ομιλητές, κάλυψαν τα 
γεγονότα και τις εξελίξεις, πολιτικές, οικονομικές και πνευμα-
τικές, που σημάδεψαν την ζωή στην Ελλάδα και στην Αμερική τα 
τελευταία 100 χρόνια.
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Χρυσός 
Αιώνας

Η κορυφαία εορταστική εκδήλωση για τα 100χρο-
να του Παγχιακού «Κοραής» Ν. Υ. έλαβε χώρα στο 
Metropolitan Club στο Μανχάταν το Σάββατο 10 Νο-
εμβρίου 2012
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Σε πανηγυρική ατμόσφαιρα οι Χιώ-
τες της Νέας Υόρκης γιόρτασαν τα 100ά 
Ελευθέρια της Χίου με μια εκδήλωση 
μνήμης, που διοργάνωσαν από κοινού 
η Χιακή Ομοσπονδία Αμερικής και ο 
Παγχιακός Σύλλογος «Κοραής» ανήμε-
ρα της λαμπρής επετείου, την Κυριακή 
11 Νοεμβρίου 2012, στο Χιώτικο Σπίτι 
στην Αστόρια.

Το πρωί της ίδιας μέρας, μέλη του 
Παγχιακού Συλλόγου «Κοραής» και των 
σωματείων που απαρτίζουν την Χιακή 
Ομοσπονδία εκκλησιάστηκαν στον Κα-
θεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας στο 
Μανχάταν όπου ο Αρχιεπίσκοπος Δημή-
τριος τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ 
των πεσόντων κατά τους εθνικοαπελευ-
θερωτικούς αγώνες του Γένους και Αρτο-
κλασία.

Η εκδήλωση στο Χιώτικο Σπίτι ξε-
κίνησε με την ανάκρουση των εθνικών 
ύμνων και την κατάθεση στεφάνου για 
τους ήρωες του αγώνα που οδήγησε στην 
απελευθέρωση της Χίου, στις 11 Νοεμ-
βρίου 1912.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώ-
νησε ο καθηγητής Κλασικών Σπουδών, 
Μύρων Κωνσταντινίδης, ο οποίος ανα-
φέρθηκε στους αγώνες, τις θυσίες του 

ελληνικού έθνους για την Ελευθερία, 
ενώ επισήμανε και την ανεκτίμητη προ-
σφορά των Χιωτών της διασποράς στον 
αγώνα για την απελευθέρωση του νησιού 
τους.

«Η ελευθερία κερδίζεται με ποτάμια 
αίματος και με εκατόμβες», τόνισε ο κ. 
Κωνσταντινίδης και κάλεσε τους ομογε-
νείς να μελετήσουν τον πίνακα του Ντε-
λακρουά για την Σφαγή της Χίου.

Στο καλωσόρισμά του ο πρώην 
πρόεδρος της Χιακής Ομοσπονδίας κ. 
Αλέξανδρος Ντούλης, ο οποίος ανέλαβε 
και τον συντονισμό της εκδήλωσης, υπο-
γράμμισε τη σημασία του εορτασμού για 
τους Χιώτες και συνεχάρη τις Επιτροπές 
Εκατονταετηρίδας τόσο του «Κοραή» με 
επικεφαλής τον κ. Χριστόφορο Στρατά-
κη, όσο και της Χιακής Ομοσπονδίας 
με επικεφαλής τον κ. Μάρκο Μαρινάκη, 
για τις εκδηλώσεις που διοργάνωσαν τι-
μώντας την ιδιαίτερη πατρίδα τους Χίο 
και αποτίοντας φόρο τιμής στους ήρωες 
της.

Στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος της 
Επιτροπής Εκατονταετηρίδας για τα 
Ελευθέρια κ. Μάρκος Μαρινάκης εξέ-
φρασε την ικανοποίησή του για τη μεγά-
λη ανταπόκριση των Χιωτών και τη συμ-

μετοχή τους στις εκδηλώσεις. «Οι Χιώτες 
αισθάνονται το χρέος να τιμήσουν αυ-
τούς που θυσιάστηκαν για την ελευθερία 
της Χίου», τόνισε ο κ. Μαρινάκης και 
ευχαρίστησε τους συμπροέδρους της 
Επιτροπής, κ. Αμαλία Μπουρνιά, κ. Δη-
μήτρη Κοντολιό και κ. Νικόλαο Σκαρβέ-
λη, ενώ συνεχάρη και την αντίστοιχη επι-
τροπή του «Κοραή» με επικεφαλής τον κ. 
Χριστόφορο Στρατάκη.

Την ανάγκη ομόνοιας και στενής 
συνεργασίας όλων για το καλό της Ομο-
γένειας επισήμανε στο χαιρετισμό του ο 
πρόεδρος της Χιακής Ομοσπονδίας κ. 
Σταύρος Χαβιάρας, ο οποίος συνεχάρη 
τις δύο επιτροπές για το έργο τους και τό-
νισε πως για τις επετειακές εκδηλώσεις 
το αποτέλεσμα της άψογης συνεργασίας 
τους είναι ορατό.

«Αν διατηρήσουμε αυτή την συνερ-
γασία τότε θα ευεργετηθεί η παροικία 
μας, η ομογένεια και η ιδιαίτερή μας 
πατρίδα, η Χίος», είπε χαρακτηριστικά.

Χαιρετισμό εκ μέρους του Παγχια-
κού Συλλόγου «Κοραής» που γιόρτασε 
φέτος έναν αιώνα ζωής και προσφοράς 
στην Ομογένεια και την Ελλάδα, απηύ-
θυνε ο πρόεδρος κ. Στέλιος Γεραζούνης, 
τονίζοντας την αποφασιστικότητα των 

Στην αναμνηστική φωτογραφία διακρίνονται το χορευτικό της Χιακής Ομοσπονδίας και το χορευτικό του Παγχιακού Συλ-
λόγου «Κοραής» Ν.Υ.  Ανάμεσά τους οι: Αμαλία Μπουρνιά, Σταύρος Χαβιάρας (πρόεδρος Χιακής Ομοσπονδίας), Αλέκος 
Ντούλης, Στέλιος Γεραζούνης (πρόεδρος «Κοραή»), Μάρκος Μαρινάκης και Χριστόφορος Στρατάκης.

  centennial
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Panchiaki  Korais  Society,  Inc.11 Νοεμβρίου 2012 
100 χρόνια ελεύθερη Χίος

Οι Χιώτες της Νέας Υόρκης
γιόρτασαν τα «Ελευθέρια» 
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Χιωτών της διασποράς να σταθούν στο πλευ-
ρό της ιδιαίτερής τους πατρίδας και να προ-
σφέρουν βοήθεια μέχρις ότου ξεπεράσει την 
κρίση που αντιμετωπίζει σήμερα.

Την ανάγκη ενότητας και στενότερης 
συνεργασίας επισήμανε και ο επανεκλεγείς 
πρόεδρος των Ηνωμένων Χιακών Σωματείων 
Δημήτρης Κοντολιός τονίζοντας πως «όλοι 
μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά για τη νέα 
γενιά και για τη διατήρηση της γλώσσας, της 
θρησκείας και των παραδόσεων μας.»

Στη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε η απο-
νομή των βραβείων στους μαθητές και τους  
φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού 
επιπέδου που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό 
έκθεσης για τα Ελευθέρια της Χίου που διορ-
γάνωσε η Χιακή Ομοσπονδία.

Τα βραβεία απένειμαν στους Ειρήνη 
Μυλωνά Μαρή, Δήμο Καρύδα, Χριστίνα Κο-
σμίδη, Ερικ Καφαντάρα Χαντ, Δάφνη Καρύ-
δα, Σοφία Σκουφάρα, Αγγελική – Νικολέττα 
Τσουμπαριώτη, Δημήτριο Κυριάννη και 
Κύρα Τσουγκαράκη ο συμπρόεδρος καπετάν 
Νικόλαος Σκαρβέλης και μέλη της Επιτρο-
πής των Ελευθερίων.

Ένα όμορφο πρόγραμμα με παραδοσι-
ακούς χορούς από κάθε γωνιά της Ελλάδος 
παρουσίασαν τα χορευτικά της Χιακής Ομο-
σπονδίας και του Παγχιακού Συλλόγου «Κο-
ραής» αποσπώντας θερμά χειροκροτήματα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την πα-
ρουσίαση του βιβλίου «Chios 1822-1912: 
From Massacre to Liberation» από τον γραμ-
ματέα της Χιακής Ομοσπονδίας κ. Νίκο 
Παπαγιαννάκη, ο οποίος είχε την ευθύνη συ-
γκέντρωσης του υλικού και την επιμέλεια της 
έκδοσης. 

Το βιβλίο περιλαμβάνει άρθρα από εφη-
μερίδες και περιοδικά, καθώς και αποσπά-
σματα από βιβλία, τα οποία περιγράφουν την 

περίοδο από την Σφαγή της Χίου μέχρι 
την Απελευθέρωσή της, ένα μέρος της 
ιστορίας του νησιού το οποίο, όπως επι-
σημάνθηκε, ελάχιστα έχει καταγραφεί 
στην ιστοριογραφία της Χίου, ιδιαίτερα 
στην Αγγλική γλώσσα. Ο κ. Παπαγιαν-
νάκης υπογράμμισε την ανάγκη η οργά-
νωση να «διασώσει ό,τι έχει σχέση με τη 
λαμπρή Ιστορία της Χίου».

Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του 
βιβλίου θα διατεθούν στο Γηριατρικό 
Ίδρυμα και στο Ταμείο Υποτροφιών 
της Χιακής Ομοσπονδίας.

Πηγή: Greek News

In 1956 my parents John and Irene Psillis (nee Benetos) 
decided to return to Xios (in the Village of Parparia) 

with myself and my much younger brother Kosta.  It was 
a twenty-two year separation and needless to say that most 

of the residents were in the «platia» to welcome us.  
At that time the count of residents were 1,150.

We stayed for a total of six months, and in that time I had 
the pleasure of visiting all of the reltives and non-relatives 

together with my tiny Kodak camera, which today those 
pictures are on the internet.  May of the youngsters whose 
family have roots from Parparia have seen pictures (one in 

particular of his Great Grandfather) whom I told that he was 
my father’s younger brother!  I hope that my donation 

of the photos will be kept for future generations.

Angela Kalas

Στην αναμνηστική φωτογραφία διακρίνονται τα μέλη του χορευτικού του Παγχιακού Συλ-
λόγου «Κοραής» Ν.Υ. και οι: Δημήτρης Ψαλτάκης, Σταύρος Καρατζάς, Νίκος Μενής, 
Στέλιος Γεραζούνης, Χριστόφορος Στρατάκης, Ευαγγελία Κλειδά και Στέλιος Τάτσης.



18 ΧΙΑΚΑ ΝΕΑ • ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

  centennial

  1 9 1 2 - 2 0 1 2

Panchiaki  Korais  Society,  Inc.

Στις 17 Ιουνίου 2012 το ζεύγος Βα-
σιλείου Κοβόρου και Αμαλίας Στεφανά-
κη απέκτησαν το πρώτο τους παιδί 
που θα ακούει στο όνομα Ελευθέ-
ριος. Τους ευχόμεθα να τους ζήσει 
και καλά θρέμματα!

Θερμά συγχαρητήρια στον Σταμά-
τη και Gerry (Geraldine) Xydas για 
το χαριτωμένο κοριτσάκι που απέ-
κτησαν (το τέταρτο κατά σειρά) την 
25η Οκτωβρίου 2012 και το ονόμα-
σαν Kaitlyn Rose.  Ο Σταμάτης είναι 
χειρούργος καρδιολόγος στο νοσο-
κομείο MORRIS TOWN του New 
Jersey.  Στους ευτυχείς γονείς και 
παππούδες Λάμπρο και Ειρήνη τους 
ευχόμαστε να τους ζήσει.

We would like to 
congratulate on 
grandson Nicholas 
Auffret on his high 
school graduation. 
Nicholas received a 
tennis scholarship 
and will attend-
ing and playing for 

Johnson & Wales in Providence 
Rhode Island. We are so proud of 
you. Love Giagia & Papoo 

Congratulations 
to Theodora Ni-
tis for graduating 
Louis M Klein 
Middle School 
with honors. She 
is the grand-
daughter of John 
and Evangelia Kli-
das and a mem-
ber/dancer of 
the Korais Dance 

Troupe. We wish her good luck in 
High School. 

Congratulations 
to Eleni Rosen-
boom for graduat-
ing Francis Lewis 
High School with 
honors. Eleni 
received many 
awards through-
out her high 
school years for 
her participation 
in the theatre pro-

gram. She is a very talented actress, 
singer, and dancer. She also has 
been a member/dancer of the Ko-
rais Dance Troupe for the past ten 
years. We wish her much success in 
college.

Steven Gerazounis graduated Her-
rick’s Middle School on June 18th.  
Steven was the captain of the Her-
ricks basketball team and a member 
of the National Junior Honor Soci-
ety.  Steven has been elected Vice-
President of his Freshmen Class. In 
the picture with his grandparents 
Magda & Stelios Gerazounis. Con-
gratulations!

Christopher Gera-
zounis graduated 
Center Street Ele-
mentary School on 
June 19th.  Chris-
topher was select-
ed to give a speech 
at the commence-
ment ceremony. 
Και σε ανώτερα!

On June 15th 
friends and fam-
ily joined in cel-
ebrating the 80th 
birthday of Nicho-
las Choulis. Nick 
will be turning 80 
on July 15th and 

we want to wish him a very happy 
birthday. We hope that this and all 
the rest to follow will be filled with 
health and happiness. We love you, 
all the best , Love Ritsa, Stella, Kelly, 
Pascal and all 5 grandchildren Nich-
olas, Alec, Toni Ann. Kristyn Nicole & 
Sophia.

Congratulations to the Korais 
Dance Troupe for another success-
ful year of fantastic performances. 
They recently performed at Citi-
field during Greek Night. This is 
their third year in a row of partici-
pation. It was a spectacular perfor-
mance and a wonderful afternoon 
of Greek Dancing and Baseball. We 
are so proud of all the dancers and 
we congratulate our teacher Anas-
tasia Nitis.

Την τελευταία της πνοή άφησε το 
απόγευμα της 7ης Φεβρουαρίου 
2013, στο σπίτι της, στο Ronkonk-
oma, του Λονγκ Αϊλαντ της Νέας 
Υόρκης, η 92άχρονη Αθηνά Γ.Μι-
χαλιάδη, η οποία καταγόταν από 
την Καλλιμασιά της Χίου.

Κοινωνικά

Births

Congratulations

Graduations

In Loving Memory
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Anastasia was born in Avgonima, 
Chios, the second child of Ioannis and 
Evengelia Neamonitis. Anastasia grew 
up in the traditional village way. By the 
age of six, Anastasia was already helping 
our mother Evengelia with all household 
chores. 

In 1950 our father who had a broth-
er and two sisters in New York applied 
for a visa to immigrate to the United 

States. After a lot of back and forth paper 
work and several medical examinations 
the visa was granted. But by then Anas-
tasia was engaged to Nikolaos Loparnos, 
a fellow villager. My parents were reluc-
tant to leave Anastasia behind but she 
was totally against breaking her engage-
ment to Nikolaos. In the end it was de-
cided to go ahead with the wedding just 
about two weeks before we were sched-
uled to leave for New York in June 1951.  
Anastasia was very happy but two weeks 
later when she came to Hora to see us off 
on the ferry boat to Pireaus she cried like 
a baby as we all did.

After we settled down in Brooklyn 
we immediately applied for a visa to 
bring Anastasia and Nikolaos to America. 
But our father only became an Ameri-
can citizen in 1957 and by then visas for 
new immigrants from Greece were very 

difficult. During that time Anastasia had 
three children, George, John and Argy-
ro. Finally in 1963 the visa came through 
and the Loparnos family arrived to join 
us. Immediately Nikolaos went to work 
as a house painter and Anastasia as a 
seamstress in clothing factory. In 1966 
another child, Adam was born. But An-
astasia was an excellent wife and mother 
and she always managed. I will always 
remember the many Thanksgivings and 
Christmas dinners we had at the Lopar-
nos home.

When our parents got older, Anasta-
sia stopped working and devoted herself 
on taking care of them until they passed 
away. I will never forget her kindness 
and self sacrifices she made for her fam-
ily and for our parents.

MAY HER MEMORY BE ETERNAL
Stanley Neamonitis

ANASTASIA LOPARNOU (NEAMONITIS)
JANUARY 8, 1933 – JUNE 1, 2013

The Chians of the Washington DC 
area have organized and formed a Chios 
Society in our Nation’s Capital!  On No-
vember 10th, 2010, they held their first 
event commemorating the Liberation 
of Chios at St. George Greek Orthodox 
Church in Bethesda, MD.  

Since then, they have been very ac-
tive holding various events throughout 
the year.  Their 4th Annual Chiotiko Pot-
luck Picnic will be held on Sunday, Sep-
tember 15, 2013 from 3 to 7:00 p.m. at 

the Olney Park in Falls Church, Virginia.
This year, they will send delegates to 

the 59th National Chian Convention in 
Atlantic City to become the newest chap-
ter of the CSAC.  

The officers are: George Psillos, Pres-
ident; Anastasia Orfanoudis, Vice-Pres-
ident; Angela Costalas, Secretary; Popi 
Psillos, Treasurer. The Board Members 
are: John Costalas, Bela Fetekuty, Mark 
Kotsatos, Kay Matthews, Popi Mereos, 
Maria Stefanias, and Georgia Volakis. 

Spiritual Advisor: Fr. Dimitrios Antokas.
Address: 9329 Reach Road, Po-

tomac, MD  20854; Internet: www.chios-
society.org

The Chios Society of Washington DC

Congratulations 

to our daughter, 

Christina Sfikas 

for her graduation from 

Long island University 

and her engagement to 

Panagiotis Georgalos.  

We wish her all the best.

Christos & Despina 

Sfikas
Picnic: St Theodore, Lanham, MD, September 2012

Anastasia & Nikolas
Wedding: June 1951
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Στις 16 Μαρ-
τίου 2013 στο 
Brooklyn της 
Νέας Υόρκης, τα 
μέλη και οι φί-
λοι του Σύλλογου 
Θυμιανών Χίου 
«Αγία Ερμιόνη» 
είχαν την ευκαι-
ρία να αναβιώ-
σουν τα έθιμα του 
τόπου τους. Το 
χορευτικό τμήμα 
της Χιακής Ομο-
σπονδίας εκτός 
από παραδοσια-
κούς χορούς πα-
ρουσίασε την ξα-
κουστή Μόστρα και απέσπασε το θερμό χειροκρότημα των 
παρευρισκομένων. Ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Μ. Φρεζού-
λης εξέφρασε τις ευχαριστίες του στην Χιακή Ομοσπονδία, 
την οποία εκπροσώπησε ο πρόεδρος κ. Στ. Χαβιάρας, στον 
Παγχιακό Σύλλογο «Κοραή» ΝΥ που εκπροσωπήθηκε από 
τον πρόεδρο κ. Στ. Γεραζούνη, τον αντιπρόεδρο κ. Ν. Μενή 
και την πρόεδρο της «Αγίας Μαρκέλλας» κ. Μ. Γεραζούνη. 
Επίσης ευχαρίστησε για την υποστήριξη τον Σύλλογο Δαφ-
νουσίων Χίου με επικεφαλής τον πρόεδρο Μ. Παπαμιχαλάκη 
και τον αδελφικό Σύλλογο Πανηλειακό Νέας Υόρκης. 

Μόστρα Θυμιανών

Την κ. Νίκη Γανιάρη τίμησαν ως μητέρα της χρονιάς οι Καλ-
λιμασιώτες του Συλλόγου ο Άγιος Αιμιλιανός την Κυριακή 10 
Μαΐου στο Dante Caterers. Μέλη και φίλοι του συλλόγου έδω-
σαν το παρόν για να τιμήσουν την ημέρα της μητέρας.  Θερμά 
συγχαρητήρια στην ακούραστη πρόεδρο του Συλλόγου κ. Κίτσα 
Σταθάκου και σε όλους όσους εργάστηκαν για τη διοργάνωση 
της εκδήλωσης. Και του χρόνου!

Εορτή της Μητέρας 2013

The rejuvenated United Chios Society of Philadelphia 
“Koraes” Chapter 16 held their very successful Annual Dance 
at The Merion in Cinnaminson, NJ on Saturday, March 9th, 
2013. The new generation honored their past presidents 
and members who contributed to the society throughout the 
years.  Supreme President, Dimitrios Kontolios along with 
Koraes Society President Dan Pithis presented the first hon-
orary plaque to Supreme Governor of Pennsylvania, Isidoros 
Zanikos.  The society also honored Dimitrios Prinos, Ioannis 
Vafiadis and Emmanuel Topakas. 

“KORAES” of Philadelphia 
honors its members 

AHEPA (American Hellenic Educational Progressive 
Association), the International Orthodox Christian Chari-
ties (IOCC) and the Chian Society of California “Agia 
Markella” delivered more than $740,000 in medical sup-
plies to Skylitsion General Hospital of Chios.

Chian Society member Anastassios P. “Stas” Margaronis 
was instrumental in coordinating AHEPA, the IOCC, the 
Cretan Society and the Chian Society to send four containers 
of medical supplies with a wholesale value of $2.4 million to 
Crete, Chios, and the Evangelismos Hospital in Athens. 

MEDICAL AID TO CHIOS

Στην φωτογραφία διακρίνονται ο κ. 
Μ. Φρεζούλης, ο κ. Στ. Χαβιάρας και 
ο κ. Ν. Πουλής, πρόεδρος του Help 
Chios Relief Fund που παρέλαβε 
$1000 από το Σύλλογο Θυμιανών για 
τα συσσίτια της Μητρόπολης Χίου.
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In 2003, a small group of volunteers got together 
and created a fire brigade to help the Hellenic Fire 
Department with the ongoing problem of wildfire 
on the island of Chios. They are a non-profit orga-
nization recognized by the Hellenic Fire Department 
and the Department of Public Safety, often working 
in conjunction with them determining the best pos-
sible plan of action. They have been granted several 
awards for their services by both the Fire Department 
and also the Chios municipality. Today, the Ionian 
Volunteer Firefighters team has close to 100 mem-
bers of men and women, all of which are active mem-
bers within the department in one way or another. 

They have the man power but without tools 
and proper equipment, doing their job is not only 
sometimes impossible, but also extremely dangerous. 
Their home base is in the village of Nenita. For the 
past decade, the brigade has been using the old mu-
nicipal building for office space. They would love to 
have a firehouse someday. 

Since 2011, the Chios Societies of America & 
Canada have continued to raise funds, surplus fire 
fighting equipment and clothing for the volunteer 
firefighters.  The largest contribution was the funds 
to purchase a fire equipment transport van that was 
painted Fire Engine Red, and equipped with lights 
and sirens. Chian Member of Parliament, Kostis 
Moussouroulis, assisted with acquiring municipal li-
cense plates and registration for the vehicle at no cost 
to the organization.  

The Panchiaki Korais Society, Chian Society 
of California, Association of Kambiousion Chios of 
America, Homer Association of Boston, Stefanos 
Bouboulis Family of Boston, and the Order of St. 
Markella of New Orleans contributed to purchase 
the vehicle in Chios with no dealer markup.  CSAC 
Supreme Governor from California, George Mihalas, 
was in Karfas to supervise the acquisition. 

The Chian Society of California and the Chian 
Federation of NY has also contributed this year for 
the purchase of firefighting equipment, apparatus, 
and clothing for the volunteers.  We are reaching out 
to all Chians to kindly contribute as well: your dona-
tions are tax deductible to full extent of the law.  They 
can be sent to the Panchiaki Korais Society, 43-15 
202 Street. Bayside, NY 11361, or the Chios Societies 
Charitable Foundation, 912 Linden Ave, Ridgefield, 
NJ 07657.
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The Chios Society of New Jersey joined the 
CSAC and will host the 59th National Chian Con-
vention in Atlantic City at the Trump Taj Mahal 
on September 20-22, 2013.

The 58th National Chian Convention was 
held at the Marriott O’Hare, Chicago, Illinois 
from October 26-28 2012.  The Panchiakon So-
ciety Pelineon of Chicago, with the assistance and 
support of the Karies Chios Society of Chicago 
were the hosts.

The Chicago Convention Committees per-
formed admirably. The members were: Elias Zo-
grafos, Chairman; John Vavilis, Stamatia Kalfas, 
Eleni Zografos, Georgia Kalamaris, Penny Vavilis, 
Co-Chairs.  Members of the Journal and Silent 
Auction Committees were: Stelios Kalfas, Dimitrios 
B. Kontolios, Vicki Dimitrakakos, Maria Houmis 
Diab, Marina Zografos, and Lefkothea Zografos.

The convention meetings focused on future 
fundrasing ideas, updating the CSAC Constitution 
by printing a new copy with the new amendments 
and resolutions to the by-laws.  The younger del-
egates will institute social media to inform their 
peers about Chian News and societies’ activities.  
The delegates reaffirmed their commitment to in-
crease young adults networking and participation 
amongst each other.  $2100 in scholarships were 
awarded to students in Ohio, Califonia, and Balti-
more.  Also, the delegates agreed to continue sup-
porting the Volunteer Firefighters of Chios after 
the devastating fires of August 2012 depleted their 
equipment, clothing, and supplies.  

The new elected Supreme Lodge: Dimitrios B. 
Kontolios, Supreme President, Stelios Tsagris , 1st 
Supreme Vice President, Tom Lambros, 2nd Su-
preme Vice President, Antonia Fikaris, Supreme 
Secretary, Anna Condoulis, Assistant Supreme 
Secretary, Stefanos Bouboulis, Supreme Treasur-
er, John Vavilis, Assistant Supreme Treasurer. Su-
preme Governors: CALIFORNIA George Miha-
las, ILLINOIS, Elias Zografo, LOUISIANA, Mark 
Kountouroudas, MARYLAND-WASHINGTON 
D.C. John Frangos, NEW ENGLAND, Michael 
Bouboulis, NEW JERSEY, Yiannis M. Konto-
lios, NEW YORK, Amalia Bournias, OHIO – W. 
VIRGINIA, George Parikakis, PENNSYLVANIA, 
Isidoros Zannikos, ONTARIO, Steve Vavoulas. 
QUEBEC, Evangelos B. Mardas.
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«Χριστός γεννάται σήμερον»..., 
«Αρχημηνιά κι’αρχηχρονιά» κι άλλες 
Χριστουγεννιάτικες μελωδίες τραγού-
δησαν μικροί και μεγάλοι την Κυρια-
κή 16 Δεκεμβρίου στο οικογενειακό 
εστιατόριο Λατέρνα.

Ήταν τα μέλη και οι φίλοι του 
Παγχιακού «Κοραής» ΝΥ με τις οικο-
γένειές τους.

Περισσότερα από  τριάντα παι-
διά δημιούργησαν με το τελέντο τους 
και τις αγγελικές τους φωνές μια πολύ 
ευχάριστη και χαρούμενη ατμόσφαι-
ρα. Μιλάμε για πραγματικά ταλέντα 
καθώς άλλα τραγούδησαν παίζοντας 
κιθάρα, άλλα παίζοντας βιολί κι άλλα 
ερμήνευσαν σόλο ή σε ντουέτα γνωστά 
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια στα Ελ-
ληνικά και στα Αγγλικά. 

Η αίθουσα ήταν εποχιακά στολι-
σμένη με στεφάνια, Αγιοβασίληδες, 
γυρλάντες και πολύχρωμα λαμπιόνια, 
δημιουργώντας μια μαγική εικόνα 
ενός διαφορετικού τόπου, που σου έδι-
νε την εντύπωση οτι ζούσες παραμυθέ-
νιες στιγμές.

Οι μικροί φίλοι του Αγιου Βασίλη 
με αγωνία τον περίμεναν να εμφανι-
σθεί να τους αγκαλιάσει να τους μοι-
ράσει τα δώρα και να τους ευχηθεί 
Χαρούμενα Χριστούγεννα. Σε κάποια 
στιγμή τα φώτα έσβησαν και από μα-
κρυά ακούστηκε ένα δυνατά επανα-
λαμβανόμενο ΧΟ.....ΧΟ.....ΧΟ.... ο 
γνώριμος χαιρετισμός του Αγιου Βασί-
λη που πραγματικά αγγίζει τις καρδιές 
των παιδιών. Ο Αγιος Βασίλης, ο Santa 
Claus φώναξαν όλα μαζί χαρούμενα 
κι’εκείνος τ’αγκάλιασε και τους ζητού-
σε συγνώμη που άργησε να εμφανι-
σθεί γιατί όπως τους είπε περίμενε τον 
RUDOLF, το ελαφάκι με την κόκκινη 
φωτεινή μυτούλα να οδηγήσει το έλκη-
θρο του. Είπε ακόμη ότι το τζάκι ήταν 
στενό και δυσκολεύτηκε να κατέβει. 
Κάθησε στην πολυθρόνα του άρχισε 
να τους κάνει ερωτήσεις, σχετικές με 
τα Χριστούγεννα, τον Αγιο Βασίλη, το 
Χριστουγεννιάτικο δέντρο κι εκείνα 
πρόθυμα και χαρούμενα απαντούσαν. 
Τους είπε επίσης πως τα Χριστούγεν-
να δεν είναι μόνο για παιχνίδια αλλά 

και για να κάνουμε καλές πράξεις. Τα 
Χριστούγεννα είναι γιορτές που μας 
διδάσκουν να βοηθάμε, ν’αγαπάμε και 
να συγχωρούμε τους άλλους. HELP, 
LOVE AND FORGIVΕ.

Στη συνέχεια ένα-ένα όλα τα παι-
διά πήραν τα δώρα τους από τον Άγιο 
Βασίλη κι έβγαλαν  αμέτρητες φω-
τογραφίες μαζί του. Η όμορφη Χρι-
στουγεννιάτικη εκδήλωση έκλεισε με 
χορούς και τραγούδια από όλους και 
με ευχές  για τα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  και 
την  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ. Πολλά συγχα-
ρητήρια αξίζουν στην κα Ευαγγελία 
Κλειδά, υπεύθυνη για την διοργάνωση 
της εκδήλωσης. 

Το ρόλο του Άγιου Βασίλη στο εστι-
ατόριο Λατέρνα έπαιξε ο υποφαινόμε-
νος.

Χρόνια Πολλά, Χρόνια Καλά, 
Χρόνια Ευτυχισμένα σε όλους και του 
χρόνου με υγεία να ξαναγιορτάσουμε!

Στέλιος Τάτσης
Χριστούγεννα 2012

Νέα Υόρκη

Το χριστουγεννιάτικο πάρτυ 
του Παγχιακού «Κοραή»
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Στις 27 Ιανουαρίου 2013 η Αδελ-
φότητα της Αγίας Μαρκέλλας γιόρ-
τασε την Πρωτοχρονιά, με γνωστούς, 
φίλους και υποστηριχτές των φιλαν-
θρωπικών της σκοπών. Η γιορτή έλα-
βε χώρα στο εστιατόριο Λατέρνα και 
άρχισε με το τραγούδι «Αρχή μηνιά κι 
αρχή χρονιά» που ερμήνευσε το αηδο-
νάκι Σοφία, εγγονή του Μανώλη και 
της Βασιλείας Μωραϊτη. 

Έξω ήταν παγωνιά αλλά μέσα η 
ατμόσφαιρα ήταν ζεστή και γιορτι-
νή. Τα τραπέζια ήταν στολισμένα με 
την σπιτική βασιλόπιτα που προσφέ-
ρει κάθε χρόνο η πρόεδρος μας, κα 
Μάγδα Γεραζούνη. Εκ μέρους του 
συμβουλίου η πρόεδρος ευχαρίστησε 
όλους τους παρευρισκόμενους στην 
πατροπαράδοτη γιορτή. Ιδιαίτερα 
όμως εξέφρασε την ευγνωμοσύνη 

όλων μας για την συνεχή υποστήριξη 
τους προς την Αδελφότητα με τις δω-
ρεές τους που τόσο τις χρειαζόμαστε 
για να ανακουφίσουμε συμπατριώτες 
μας που αντιμετωπίζουν οικονομικές 
δυσκολίες, εδώ και στη Χίο. 

Η Αδελφότητα για να παραμείνει 
ζωντανή χρειάζεται μετάγγιση από 
νέο αίμα και νέες ιδέες. Η κα Μάγδα 
Γεραζούνη προεδρεύει για 7 συναπτά 
έτη. Μια νέα πρόεδρος θα δώσει νέα 
πνοή και δύναμη στο συμβούλιο και 
θα βοηθήσει να κρατήσουμε το κλη-
ροδότημα που μας άφησαν οι πρωτο-
πόρες Χιώτισσες. Ευχόμαστε σε όλους 
υγεία και ευημερία και η χάρη της 
Αγίας Μαρκέλλας να προστατεύει τη 
Χίο και τους Χιώτες. 

Μαρία Αϊβαλιώτη

Η βασιλόπιτα της 
«Αγίας Μαρκέλλας»

Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013 
στο Χιώτικο σπίτι έκοψαν την πίτα 
τους όπως συνηθίζουν κάθε χρόνο οι 
Καλλιμασιώτες. Πολλοί ήταν αυτοί 
που παρευρέθησαν με τις οικογένειες 
τους και τα μικρά παιδιά στα οποία 
εδόθησαν δωράκια για το καλό του 
χρόνου. Ύστερα από ένα θαυμάσιο 
γεύμα έψαλλαν τα κάλαντα μικροί και 
μεγάλοι και ακολούθησε η κοπή της 
πίτας από τον νεαρό Ανδρέα. Τα γλυ-
κίσματα φτιαγμένα από της πρόθυμες 
κυρίες του συλλόγου συνόδευσαν τον 
καφέ.  Και του χρόνου!

Έκοψαν την 
πίτα του 2013 
οι Καλλιμασιώτες 
της Αμερικής

The children of the 
Panchiaki “Korais” dance 
group performed many 
new dances at the soci-
ety’s annual Christmas 
party.  They also showed 
everyone in the audience 
how talented they are in 
singing, playing the violin 
and the guitar. The stu-
dents of the dance group 
would like to thank the 
society for hosting such a 
wonderful party. Every-
one loved the music, the 
clown and of course Santa 
Claus!

As the end of my first year as di-
rector and choreographer of the Pan-

chiaki’s dance group approaches, I‘d 
personally like to thank the members of 
the society for their support. You have 
given students the opportunity to fur-

ther their knowledge of 
our beautiful Greek cul-
ture for 100 years. 

Through the society 
the children had unique 
experiences performing 
at festivals, St. Michael’s 
Home and at the Metro-
politan Club in New York 
City. This past year has 
been one full of accom-
plishments and success. 

Please note that If any 
children ages 3 to 20 are 
interested in joining the 
dance group we would 

love to have them. 

Anastasia Nitis

Panchiaki “Korais” Dance groupA unique experience 
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Για άλλη μια χρονιά, η 5η λεωφό-
ρος του Μανχάταν γέμισε  με γαλανό-
λευκες ελπίδες και ελληνικές φωνές, 
στέλνοντας μηνύματα στήριξης και πε-
ρηφάνιας σε Ελλάδα και Κύπρο. 

 Χιλιάδες άτομα κάθε ηλικίας, 
εκατοντάδες φορείς της Ομογένειας 
(σχολεία, ομοσπονδίες, κοινότητες, σύλ-
λογοι, φοιτητικές οργανώσεις και ιδρύ-
ματα), καθώς και δεκάδες άρματα και 
μπάντες την Κυριακή, 7 Απριλίου 2013, 
συμμετείχαν στην παρέλαση του Ελλη-
νισμού της μητροπολιτικής περιοχής 
Νέας Υόρκης

Η φετινή παρέλαση για την εθνι-
κή επέτειο της 25ης Μαρτίου είχε ως 
κεντρικό σύνθημα: «Με την αποφασι-
στικότητά τους, οι Έλληνες θα ξεπερά-
σουν την κρίση». Όπως κάθε χρόνο, την 
παρέλαση άνοιξε άγημα Ευζώνων της 
Προεδρικής Φρουράς, ενώ για πρώτη 
φορά -λόγω της οικονομικής κρίσης- 
δεν συμμετείχε διακομματική αντι-
προσωπεία της Βουλής των Ελλήνων. 
Τις κυβερνήσεις της Ελλάδας και της 
Κύπρου εκπροσώπησαν οι διπλωματι-
κές και προξενικές αρχές, ενώ έλαβαν 
μέρος Αμερικανοί αξιωματούχοι, όπως 
ο δήμαρχος της πόλης, Μάικλ Μπλού-
μπεργκ.

Τελετάρχης της παρέλασης, την 
οποία διοργανώνει σε ετήσια βάση η 
Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων 
Νέας Υόρκης, ήταν  ο ελληνικής κατα-
γωγής βοηθός διευθυντής του FBI στη 
Νέα Υόρκη, Γιώργος Βενιζέλος και επί-
τιμη τελετάρχης η καθηγήτρια Αθηνά 

Δημητρίου, σε ένδειξη σεβασμού στη 
μνήμη του συζύγου της, Δημήτρη Δημη-
τρίου, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη 
ζωή και για αρκετά χρόνια ήταν δυνα-
μικό στέλεχος της Ομοσπονδίας και εκ 
των βασικών εκφωνητών στην παρέλα-
ση.

Για μια ακόμη φορά οι Χιώτες ενω-
μένοι έδωσαν δυναμικό παρόν στην 5η 
Λεωφόρο για να αποτίσουν φόρο τιμής 
στους ήρωες του ’21 που αγωνίστηκαν 
και θυσιάστηκαν για να απαλλαγούν 
από τον αβάσταχτο ζυγό της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας και να χαρίσουν 
σε μας την ελευθερία που χαιρόμαστε 
σήμερα. Μετά την παρέλαση συγκε-
ντρώθηκαν στο Πολιτιστικό Κέντρο της 
Χιακής Ομοσπονδίας όπου ακολούθησε 
Πολιτιστική Εκδήλωση με κύριο ομιλη-
τή τον καθηγητή κ. Χρήστο Ιωαννίδη 
με θέμα τη «Συμβολή της Ελληνικής Δι-
ασποράς στον Απελευθερωτικό Αγώνα 
του 1821». 

«Οι Έλληνες σ’ όλο τον κόσμο έχου-
με χρέος να μην ξεχνάμε την πατρίδα 
μας, τις ρίζες μας», τόνισε ο κ. Στέλιος 
Γεραζούνης,  πρόεδρος του Παγχιακού 
και πρόσθεσε: «Είναι καθήκον μας να 
θυμόμαστε πάντοτε την ένδοξη ιστορία 
μας, να αγωνιζόμαστε για την διατήρη-
ση της γλώσσας μας, να διαφυλάττουμε 
τα ήθη και έθιμα μας, να μεταλαμπα-
δεύουμε  τις παραδόσεις μας στις νεό-
τερες γενιές». 

Η παρουσία και η συμμετοχή των 
νέων στην παρέλαση ήταν ενθαρρυντι-
κή. «Είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον 
της ελληνικής ομογένειας εδώ στην Αμε-
ρική», ανέφερε ο κ. Γεραζούνης, «διότι  
πιστεύουμε ότι αυτοί οι νέοι θα διατη-
ρήσουν την θρησκεία μας, τις ελληνορ-
θόδοξες παραδόσεις μας και τα ιδανικά 
της φυλής μας. Ιδιαίτερα συγχαίρω την 
Χιακή Νεολαία που συμμετείχε στην 
φετινή Εθνική μας παρέλαση και τους 
προτρέπω πάντοτε να βαδίζουν με το 
κεφάλι ψηλά υπερήφανοι για την ελλη-
νική τους κληρονομιά». 

Ο ίδιος δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμε-
νος για την στενή και αγαστή συνεργα-
σία του Παγχιακού Συλλόγου «Κοραής» 
Νέας Υόρκης με την Χιακή Ομοσπον-
δία σε όλα τα επίπεδα και ευχήθηκε να 
συνεχιστεί και στο μέλλον για την πρόο-
δο και την ευημερία της Χιακής Παροι-
κίας στην Αμερική. 

Τέλος  ανέφερε ότι όλοι μαζί ας ευ-
χηθούμε η ταλαιπωρημένη πατρίδα μας 
να ξεπεράσει σύντομα την σημερινή 
κρίση και να ξανάβρει τον δρόμο προς 
την ευημερία. 

Ζήτω η Χίος μας!
Ζήτω η Ελλάδα!

Η Ελλάδα... μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει
Δυναμική παρουσία των Χίων 

στην Εθνική μας παρέλαση
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Του Στέλιου Γεραζούνη 

Το Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012 
στο Port Washington του Λονγκ Αϊλαντ 
τελέστηκαν με μεγάλη λαμπρότητα τα θυ-
ρανοίξια του περίκαλου ναού του Αρχαγ-
γέλου Μιχαήλ. Στην τελετή χοροστάτησε 
ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής με την συμ-
μετοχή πολλών ιερέων μεταξύ των οποί-
ων ο π. Αλέξανδρος Καρλούτσος και ο  
π. Πέτρος Καρλούτσος, θείος και πατέ-
ρας αντίστοιχα του διακόνου Νικολάου 
Καρλούτσου ο οποίος κατά την θεία λει-
τουργία εχειροτονήθη εις πρεσβύτερον. 

Κατ’ αρχήν μετά τον όρθρο που τε-
λέσθηκε σε παρακείμενο δωμάτιο, έγινε 
αγιασμός στο προαύλιο του ναού όπου εί-
χαν συγκεντρωθεί άνω των 700 ατόμων. 
Ακολούθως με την προσταγή του Σεβα-
σμιοτάτου «Αρατε τας πύλας οι άρχοντες 
υμών και υπερθήτε πυλαί αιώνιοι και 
εισελεύσεται ο βασιλεύς της Δόξης...», 
αμέσως άνοιξαν οι θύρες του ναού και 
εισήλθαν οι πιστοί για να παρακολουθή-
σουν την πρώτη θεία λειτουργία στο νέο 
Ναό και ακολούθως την χειροτονία του 
διακόνου Νικολάου Καρλούτσου. 

Με τα θυρανοίξια του ναού ολοκλη-
ρώθηκε το οικοδομικό έργο που είχε αρ-
χίσει η κοινότητα εδώ και 10 χρόνια και 
για το οποίο είχαμε γράψει στα Χιακά 
Νέα (Νοέμβριος 2004 & Απρίλιος 2008). 
Ένα αξιόλογο συγκρότημα που η ελλη-
νική ομογένεια πρέπει να είναι υπερή-
φανη. Εκτός του εντυπωσιακού ναού που 
είναι ένας από τους μεγαλύτερους ελλη-
νικούς ναούς της Αμερικής, το συγκρότη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
μα περιλαμβάνει επιβλητικό κοινο-
τικό κέντρο χωριτηκότητας άνω των 300 
ατόμων, αίθουσες για γραφεία, βιβλιο-
θήκη, κουζίνα με σύγχρονο εξοπλισμό, 
15 τεράστιες σχολικές τάξεις όπου τα 
παιδιά διδάσκονται την ελληνική γλώσ-
σα, την ιστορία μας και τις ελληνορθό-
δοξες παραδόσεις μας κι ένα τεράστιο 
σύγχρονο γυμναστήριο κατάλληλο για 
basket ball και άλλα παιχνίδια κι αγωνί-
σματα. 

Για να επιτευχθεί αυτό το έργο τα 
μέλη της κοινότητας υποβλήθηκαν σε τε-
ράστιους κόπους και θυσίες. Εκτός από 
τις οικονομικές δωρεές που προσέφεραν 
γενναιόδωρα για να εξασφαλιστεί το 
υπέρβαρο κόστος όλοι εργάσθηκαν με 
αγάπη, ομόνοια και ζήλο αρετές που χα-
ρακτηρίζουν την κοινότητα του Αρχαγ-
γέλου Μιχαήλ. Ο π. Διονύσιος Στρούζας 
δυναμικός προϊστάμενος της κοινότητας 
από το 1984 είναι πολύ ικανοποιημένος 
και υπερήφανος για την πρόοδο και την 
πορεία της κοινότητας και προβλέπει 
ένα λαμπρό μέλλον. 

Η κοινότητα αριθμεί σήμερα 650 
οικογένειες τακτικά μέλη που αυξάνο-
νται αλματωδώς. Πολλοί εξ αυτών είναι 
Χιακής καταγωγής.  Αξιόλογο είναι ότι 
η πλειοψηφία των μελών είναι πρώτης, 
δεύτερης και τρίτης γενεάς. Είναι καλώς 
αποκατεστημένοι και πολλοί κατέχουν 
εξέχουσες θέσεις στον επαγγελματικό 
τους τομέα. Είναι νομοταγείς πολίτες, 
θερμοί πατριώτες και καλοί ελληνορθό-
δοξοι χριστιανοί που ακολουθούν πιστά 
τα ελληνικά ήθη, έθιμα και παραδόσεις. 

Η κοινότητα διατηρεί πολλά προ-
γράμματα μεταξύ των οποίων το GOYA, 
το κατηχητικό σχολείο, τη φιλόπτωχο, το 

χορευτικό, δύο βυζαντινές χορωδίες 
(παιδική και ενήλικες) και πολυάριθ-
μες αθλητικές ομάδες του basket ball, 
base ball και ποδοσφαίρου. 

Το αναγερθέν συγκρότημα θα εί-
ναι καμάρι για την Ομογένεια και πι-
στεύουμε ότι θα καταστεί σε θρησκευτι-
κό και πολιτιστικό κέντρο για το Λονγκ 
Αϊλαντ που θα χρησιμεύσει ως φάρος 
στις ερχόμενες γενιές και θα συμβάλλει 
τα μέγιστα στην διατήρηση και διαιώνι-
ση των ιδανικών της φυλής μας. 

Εμείς οι Χιώτες είμαστε υπερήφανοι 
διότι ο Παγχιακός Σύλλογος «Κοραής» 
Νέας Υόρκης που το 2012 γιόρτασε 100 
χρόνια παρουσίας και προσφοράς, συ-
νεχίζοντας την υποστήριξή του προς την 
ελληνική παιδεία προσέφερε το ποσό 
των $30,000 για το εκπαιδευτικό τμήμα 
του συγκροτήματος. Η κοινότητα εκτί-
μησε την προσφορά του Παγχιακού και 
ανάρτησε στην πόρτα μιας τάξεως την 
επιγραφή: 

“This  Classroom Dedicated
By the Panchiaki Korais Society 

of New York”

Θεμέλια στο μέλλον 
Θυρανοίξια του Ιερού Ναού του 
Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Port Washington
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By Armodios N. Papagianakis

“Leaving the Euro and 
returning to the Drachma 
will be catastrophic”. Incred-
ibly, this tiresome Orwellian 
mantra has been repeated 
ad nauseam, from EU “Big 
Brother” leaders, the Sa-
maras’ “coalition” and from 
legions of naïve utopian Eu-
rophiles; effectively numb-
ing the sense of sight and 
sound of all too many, to the 
overwhelming real-time eco-
nomic catastrophe that has 
been unfolding in Greece 
- not under the Drachma, 
but during Greece’s 10-year 
Euro denominated tenure.

From  inception, Greece’s  
dubious entrance to the Eu-
rozone was both a political 
shot-gun marriage, and a mi-
rage, officiated by the Euro-
pean Central Bank’s (ECB) 
President Mario Draghi’s 
former employer, Goldman 
Sachs.  This misbegotten 
union between Greece and 
the EU was willingly con-
summated by both sides on a 
bed of statistical smoke and 
mirrors; and like nearly all 
relationships based on lies, 
doomed to failure. Since her 
independence, and prior 
to joining the EU, Greece 
defaulted 5 times or about 
once every 36 years. Ironi-
cally, with the Euro, and 
under the paternal guid-
ance of the EU’s underlying 
irresponsible banking and 
monetary policy, Greece has 
for all practical purposes, 
defaulted, and subsequent-
ly, “bailed out” twice, in 
ten years. Furthermore, the 
two euphemistically termed 
“bailouts” are not charity or 
economic stimulus; they are 
additional loans, albeit at re-
duced interest rates, largely 
subsidized by Eurozone tax-
payers who rightfully resent 
being punished to reward 

an irresponsible profligate 
Greek nation that lived be-
yond its means to pay. No 
nation can borrow its way 
to prosperity. While this 
may be stating the obvious 
to mere mortals, it is seems 
to be an alien concept to an 
army of PhDs trolling the 
hallowed halls of the ECB.

Over two years and 
more than 300 billion euros 
in wasted socialist “bailout” 
redistribution, the Greek 
economy continues to im-
plode. Coupled with the 
Troika’s ill-conceived and 
ill-timed austerity, Greece’s 
debt-to-GDP ratio has ex-
ploded to nose bleed pro-
portions, matching her 
prohibitively high near 25% 
interest rates. Perhaps, the 
most disingenuous facet of 
these so-called bailouts is 
that 80% of these funds do 
not directly aid the Greek 
economy, but are instead dis-
bursed directly to Greece’s 
creditors who are perversely 
rewarded for foolishly lend-
ing to Greece. Many of these 
same lenders were blinded 
and encouraged by the as-
tonishingly lax, zero reserve 
requirements, and implied, 
risk-free Eurozone sover-
eign debt. With their bal-
ance sheets now in tatters, 
Greece’s creditor banks beg 
for recapitalization.

In lieu of perpetual 
peace promised within the 
Eurozone; Germany, Fin-

land and the various PIIGS 
(Portugal, Ireland, Italy, 
Greece, Spain) nations have 
been beset with near inter-
minable economic and po-
litical resentment, riots, and 
social strife; including calls 
for intra-state cessation in 
Catalonia, Spain, and Ven-
ice, Italy.

Adopting the Euro, we  
were told, would usher 
Greece’s transformation 
from relatively poor Balkan 
nation to a modern cos-
mopolitan Euro state. The 
newly esteemed Euro would 
potentially attract capital 
and spur business activity in 
Greece. Instead, Coca Cola 
Hellenic, Fage Yogurt and 
others, that were headquar-
tered in Greece for decades, 
and managed survive and 
thrive under the humble 
Drachma, are leaving; mov-
ing to Switzerland, Luxem-
bourg, Russia, and incredi-
bly - to some of the very same 
Balkan nations that Greece 
once hoped to attract invest-
ment from. Not surprisingly, 
these corporate mainstays, 
in not so many words, ironi-
cally, cited the Troika’s pre-
scribed solution Greece’s 
economic woes for their 
respective departures; “un-
certainty” (read high Greek 
debt) and “taxes” (read aus-
terity). Needless to say, this 
anti-climactic exodus will 
only make it even more dif-
ficult to attract investment 
capital, adding to Greece’s 
painful unemployment 
rate, and further exacerbat-
ing a tenuous economy.

As the tear gas wafting 
from the most recent anti-
austerity demonstrations 
in Syntagma Square finally 
dissipates, the results are 
clear: the Euro and its EU 
membership are no pana-
cea. Other than a shiny new 
stadium that sits mostly idle 

and an impressive bridge 
with ever decreasing traffic; 
the economic and political 
results speak for themselves. 
While Greece still may have 
the Euro, a nation can only 
pay its bills by drawing on 
its savings or economic out-
put; Greece for has neither. 
Greece is insolvent.

The same Greek nation 
that spilled blood for her in-
dependence; survived 400 
years of Ottoman rule, two 
World wars, a Balkan war, a 
civil war, a military coup and 
its eventual overthrow; has 
essentially relinquished her 
economic sovereignty, and 
is now a compliant serf to 
Brussels; saddled with more 
debt and an impotent mem-
orandum bereft of any sub-
stantive wealth producing 
ideas. In a cruel historic twist 
of fate, those once detested 
Ottoman pashas are laugh-
ing in their graves as they 
enjoy a tragic Greek comedy 
replete with lies, ironies and 
obfuscation; a modern day 
dystopian masterpiece that 
would make George Orwell 
laugh, and Aristophanes cry.

The Euro Delusion Drama: 
Really Theatre of the Absurd
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K o r A i s  n e w s  B u l l e t i n

C e n t e n n i a l  E d i t i o n
of Chian Immigrants

The New Year marked the conclusion of our Society’s 
several events honoring two one-hundred-year anni-
versaries - the founding of Panchiaki “Korais” and the 
liberation of Chios from Turkish occupation. To pre-
serve these historic anniversaries for years to come, 
we are planning the publication of a special Centen-
nial Edition which will contain, among others, photo-
graphs and stories of last year’s events, the long histo-
ry of Panchiaki “Korais” and of the Chian immigrants, 
folkloric anecdotes and articles by prominent Chians.

The purpose of this announcement is to inform you 
that all of us will have the opportunity to participate 
and be included in this unique Centennial publication 
by submitting a brief account of ourselves, of our fam-

ilies and of our business, which can also be enriched 
with family pictures.

The special Centennial publication will be first dis-
tributed in this year’s social event of our Society and 
subsequently mailed, in addition to the participants, 
to several libraries (here and in Greece), churches, 
Greek-American societies and the media. We urge you 
to take advantage of this once in a lifetime opportu-
nity and preserve your family’s and business’ history 
in this unique book.

 Deadline: October 15, 2013
 Contact: 718.224.4846

koraisny@verizon.net
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