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Θα ακολουθήσω τα βήματα της Μις 
Χίου 2007 και θα καταβάλλω 
συστηματικές προσπάθειες για την 
προώθηση του φιλανθρωπικού έργου 
και την αναβάθμιση των παραδόσεων 
αυτού του θεσμού. Παράλληλα θα 
μεριμνήσω να έχουμε μαζικότερη 
συμμετοχή στα καλλιστεία του 2009” 
επεσήμανε στους δημοσιογράφους 
λίγο μετά την στέψη της με τον τίτλο 
της Μις Χίου 2008, η 20χρονη 
Χριστίνα Κοσμίδη, η οποία 
κατάγεται από τους Βροντάδες της 
Χίου. 
Στα Καλλιστεία που διοργανώθηκαν 
το βράδυ του Σαββάτου στο πλαίσιο 
της 96ης ετήσιας χοροεσπερίδας του 
Παγχιακού Συλλόγου “Κοραής” 
Νέας Υόρκης στο ομογενειακό 
κέντρο Sand Castle στο Φράνκλιν 
Σκουέρ του Λονγκ Αϊλαντ 
συμμετείχαν τέσσερις υποψήφιες. 
Συγκεκριμένα η Χριστίνα Κοσμίδη, η 
οποία κέρδισε και τον διαγωνισμό, η 
Ντιάνα Βασιλάκη, πρώτη 

επιλαχούσα, η Άννα Νικολαδού, 
δεύτερη επιλαχούσα και η Μαρία 
Κάμπουρα. Η κριτική επιτροπή των 
Καλλιστείων επιλέχτηκε από τους 
εκπροσώπους της κοινότητας του 
Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Ρόσλιν, κ.κ.  
Μάικ Αγγελιάδη, Δρ. Νίκο Γαβαλά 
και Διονύσιο Διονυσίου προκειμένου 
να εξασφαλιστεί πιο αντικειμενική 
κρίση. 
Στην εκδήλωση παρέστη ο 
συντονιστής εκπαίδευσης στο Γενικό 
Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα 
Υόρκη, κ. Γεώργιος Βληκίδης, ο 
γενικός Πρόξενος της Κύπρου, κ. 
Ανδρέας Παναγιώτου, ο προξενικός 
λιμενάρχης, πλοίαρχος Ευάγγελος 
Τσάντζαλος, ο πρόεδρος των 
Ηνωμένων Χιακών Σωματείων, κ. 
Δημήτριος Κοντολιός, ο 
αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας 
Υόρκης, κ. Δημήτρης Καλαμαράς, 
εκπρόσωποι της Ελληνορθοδόξου  
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Αναμνηστική φωτογραφία στην οποία διακρίνονται μεταξύ άλλων οι επίτιμοι 
πρόεδροι του Συλλόγου, Δρ. Θ. Καλαμωτουσάκης και Μ. Μωραϊτης, καθώς και οι: 
Κ. Κωζής, πρόεδρος, Γ. Βασιλάκης, Ν. Μενής, Π.Γεραζούνης, Μ. Κωζή, Δρ. Φ. 
Μπενέτος, Στ. Γεραζούνης, Στ. Καρατζάς, Ε. Κλειδά, Ι. Κλειδάς, Δ.Κοντολιός, Δ. 
Ψαλτάκης, Δ.Ζιώζης, αντιπρόεδρος της κοινότητας του Αρχάγγελου Μιχαήλ,  

η «Μις Χίος 2007» Σ. Βαβύλη  και η φετινή νικήτρια, Χρ.Κοσμίδη.  

Με τ’ ανοιξιάτικα λουλούδια 
μας ήρθε πάλι η πασχαλιά 

Χριστός Ανέστη τ’ αγγελούδια  
θα ψάλλουν μεσ’ τη σιγαλιά. 

 

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών  
χαρήτε όλοι οι χριστιανοί  
Χριστός Ανέστη των παθών  
πέρασε η πένθιμη φωνή. 

 

Χριστός Ανέστη, Αληθώς Ανέστη 
Χριστός Ανέστη, Αληθώς Ανέστη 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
 

Δεν θα την πάρουνε ποτέ 
τη Γή των Μακεδόνων  
την χώρα την Ελληνική  
το θαύμα των αιώνων 

 
Την Γη που η πατρίδα μας  

την έχει για καμάρι  
δεν θα μπορέσει ο εχθρός  
ποτέ να μας την πάρει  

 
ΖΗΤΩ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ 

Photo: ETA PRESS 



 

Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΗΣ «ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΑΣ» ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 
 
Η Παγχιακή 
Αδελφότητα «Αγία 
Μαρκέλλα» Νέας 
Υόρκης μέσω των 
«Χιακών Νέων» 
εύχεται στα μέλη της 
και σε όλους τους 
Χίους της Αμερικής 
και στη γενέτειρα 
χαρούμενες εορτές  
Καλό Πάσχα και η 
Ανάσταση του Κυρίου 
να φέρει χαρά και 
ευτυχία στα σπίτια 
τους και ειρήνη σε όλο 
τον κόσμο.  

Επ’ ευκαιρίας η κα Μάγδα Γεραζούνη μας πληροφορεί ότι οι γυναίκες της ιστορικής 
αδελφότητας εξακολουθούν να εργάζονται σιωπηλά για την συνέχιση της φιλανθρωπικής 
δράσης του σωματείου. Την 13η Ιανουαρίου διοργάνωσαν με επιτυχία το ετήσιο 
πρωτοχρονιάτικο γεύμα και την κοπή της βασιλόπιτας στο εστιατόριο “FAME” στο Κουϊνς της 
Νέας Υόρκης. Τα έσοδα συμπεριλήφθησαν στα χρηματικά ποσά που εστάλησαν  σε φτωχές 
οικογένειες στης Χίου επ’ ευκαιρία του Πάσχα.  
Σας κάνουμε επίσης  γνωστό ότι τουλάχιστον μια φορά το μήνα συναντόμεθα στο σπίτι του 
«Κοραή» 43-15 202nd Street Bayside NY σε ένα φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον.  
Εδώ μας δίνεται η ευκαιρία να κρατήσουμε τις φλέβες μας ζεστές να παίξουμε και κανένα 
μπίνγκο και να γελάσουμε με τα αστεία μας βέβαια ο καφές, τα γλυκά και οι μεζέδες είναι 
απαραίτητα. Το ανδρικό φύλλο είναι ευπρόσδεκτο.  
Για όσες ενδιαφέρονται και θέλουν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να τηλεφωνήσουν στα 
εξής τηλέφωνα: Μάγδα Γεραζούνη (516) 326-6792, Στέλλα Ψαλτάκη (718) 423-8438 και Μαίρη 
Αϊβαλιώτη  (203) 312-9809. 

Στ. Γεραζούνης 
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 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 

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  
 

Αγαπητά Μέλη  
 
Όλοι ενωμένοι βοηθήσαμε να έχουμε μια επιτυχημένη 
χοροεσπερίδα. Θέλω να απευθύνω ένα θερμό ευχαριστώ 
στην επιτροπή του χορού μας, στην επιτροπή των 
καλλιστείων, στο χορευτικό, στο εκτελεστικό συμβούλιο, 
στους αντιπροσώπους και σε όλα τα μέλη και τους 
φίλους.  
Θέλω επίσης να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους 
υποστηρικτές μας την Marathon Bank, την Atlantic Bank, 
το Mastic Spa στην Αστόρια και σε όλους εσάς που 
αγοράσατε τα λαχεία μας και βρεθήκατε μαζί μας. Τα 
έσοδα του λαχείου μας θα διατεθούν για μία αίθουσα 
διδασκαλίας του ελληνικού σχολείου του Αρχάγγελου 
Μιχαήλ του Ρόσλυν στο Long Island. 
Συγχαρητήρια στη Μις Χίος 2008, Χρίστινα Κοσμίδη 
που θα συνεχίσει την παράδοση και θα συγκεντρώσει 
χρήματα για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες της Χίου. 
Εύχομαι να είμαστε στη Χίο και να παρευρεθούμε όλοι 
στο τιμητικό δείπνο της στο ξενοδοχείο Χανδρής.  
Η παρέλαση της 25ης Μαρτίου θα γίνει στις 6 Απριλίου 
και θα παρελάσουμε με τα Ηνωμένα Χιακά Σωματεία 
Αμερικής και Καναδά και την Χιακή Ομοσπονδία. 
Ζήτω η 25η Μαρτίου και Καλή Ανάσταση  
 

Ο πρόεδρος  
Κων/νος Κωζής   

 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΑΣ  

 

Γεννήθηκα στη Χίο και τα 
παιδικά μου χρόνια τα πέρασα 
στην Καλλιμασιά. Ο αδερφός 
του πατέρα μου μας έφερε 
οικογενειακώς στην Νέα Υόρκη 
όταν ήμουν εννέα χρονών. Είμαι 
απόφοιτος του ελληνικού 
σχολείου του Αγίου Νικολάου 
και του Flushing High School. 
Από το πολιτειακό 
Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης 
στο Geneseo αποφοίτησα με 
πτυχίο εκπαιδευτικού. Στη 
συνέχεια φοίτησα στο Queens  
College όπου απέκτησα πτυχίο 
και μεταπτυχιακό στην Ιστορία 
και μεταπτυχιακό ως 
βιβλιοθηκάριος. 
Εδίδασκα και εργαζόμουν ως 
βιβλιοθηκάριος στα δημόσια 
σχολεία της Νέας Υόρκης πάνω 
από τριάντα χρόνια. Τώρα είμαι 
συνταξιούχος και ασχολούμε με 
τον σύλλογό μας. 

Μέλη της Αδελφότητας «Αγία Μαρκέλλας» Νέας Υόρκης με την Μις Χίος 
2007 Σουλτάνα Βαβύλη. Στο στιγμιότυπο διακρίνεται και η παλαίμαχος  

κα Αθηνά Μπουμπάρη, ιδρυτικό μέλος της Αδελφότητας.  
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Ομιλία του Χρήστου Στρατάκη, Νομικού Συμβούλου του 
Παγχιακού Κοραή που εδόθη στις 26 Μαρτίου 2008 στην 
αίθουσα διαλέξεων του Καθεδρικού Ναού της Αγίας Τριάδας 
στη Νέα Υόρκη. 
Στην μνήμη του π. Βασιλείου Γκέγκορι ήταν αφιερωμένη η 
διάλεξη για την 25η Μαρτίου και παρευρέθηκε μεγάλο 
ακροατήριο. Την δημοσιεύομεν με έγκριση του κ. Στρατάκη για 
τους νέους αναγνώστες μας, αλλά και για την σπουδαιότητα του 
περιεχομένου.  
Το θέμα: «Ο Αδαμάντιος Κοραής, ο Θωμάς Τζέφερσον και η 
ίδρυση του ελληνικού κράτους». 
 
Greeks!  arise, be free, 
Arm for liberty; 
From those mountains where you lurk, 
Send the voice of freedom forth, 
Spread it through the fetter’d north, 
And from Morea tear her funeral pall. 
These words came from the pen of James Percival, a 19th Century 
American poet, in his Ode on the Emancipation of Greece. 
 
This time each year we observe the anniversary of the Greek War 
of Independence. Most of you have heard about the great revolu-
tionary fighters whose names are encased in the Pantheon of He-
roes gracing the long history of Greece through the millennia. I 
will not speak about them tonight. 
Instead, I propose to discuss something which is understandably 
overlooked when people rise up and try to gain their freedom; that 
is - what happens the day after a revolution succeeds? Some of 
you might remember what happened after the end of the Second 
World War, when former colonies were given their independence 
from the Colonial Powers. For some of them, discord, internal 
strife and chaos reigned. In the case of Greece - the questions were 
who would govern and how would they govern the emerging new 
nation? This evening, we will explore the roles two people played 
in answering these vital questions, Adamandios Korais and Tho-
mas Jefferson. 
Once the revolution took hold in Greece, various factions began to 
compete for power. The situation became more complicated when 
the Great Powers in Europe sought to dictate the future political 
system of Greece. During these difficult times, Korais, who was 
living in Paris at the time, expressed strong views and offered 
counsel and political advice to the leaders of the new nation. 
But first, let me say a few words about Korais - Adamandios 
Korais was born in Smyrna in 1748 to Chian parents. He received 
a first-class education in Europe and, after spending six years in 
Amsterdam and another six years in Montpellier, he settled in 
Paris, where he lived and worked for the remaining 45 years of his 
life. 
In Paris, he distinguished himself as an editor of and commentator 
on ancient Greek masterpieces, as a physician, philosopher and 
classical scholar. As a result of his works, he established an inter-
national reputation as a profound thinker and political philosopher. 
In 1818, when America’s pre-eminent scholar of Hellenic thought 
and affairs, Edward Everett, toured Europe and Greece, it was 
Korais who he went to see in Paris.  In 1819, before returning to 
Harvard to become the first professor of Greek literature, Everett 
practiced his modern Greek and received the benefits of classical 
thinking from Adamandios Korais. 
Initially, when the Greek revolution broke out, Korais was not 
happy. As a thoughtful and incisive observer of conditions in occu-

pied Greece, he did not believe his fellow Hellenes were politically 
mature or adequately educated to enjoy the fruits of self-
government. He felt the timing of the Greek revolution was a 
“misfortune,” because his compatriots were “emerging from a very 
poor school, the Turkish school, which is to say everything.” 
Before, as well as after the revolution broke out, he was exhorting 
his fellow Hellenes to prepare themselves, through education, for 
the day their country would be freed. Following the French revolu-
tion and throughout the first twenty years of the 19th Century, dur-
ing the Napoleonic Wars, Korais published a number of treatises, 
some of them in the form of dialogues or poetic verses, expressing 
profound thoughts and counsel about the price of liberty, the forms 
of good government and the responsibility of citizens. 
“Freedom,” he wrote, “has wings; and it flies away when people 
neglect to observe the bounds of equality under the law.  Only 
equality under the law provides a safe haven for freedom.” His 
works, which were translated into several languages, were widely 
read throughout Europe. Enlightened Greeks, living in Russia, the 
Balkans and other parts of Europe, were deeply affected by his 
exhortations. 
It was natural, therefore, when the revolution started, that Alexan-
der Mavrocordatos, the temporary leader of the Greek government, 
would turn to Korais for advice. It was at that time, specifically 
July, 1823, that Korais, in turn, decided to seek the advice and 
counsel of none other than one of the chief architects of the Ameri-
can miracle – Thomas Jefferson. Jefferson, who wrote the Declara-
tion of Independence, was George Washington’s Secretary of State 
and the third President of the United States.  
Thomas Jefferson and Korais had met in Paris several years earlier 
when Jefferson was serving as America’s first Ambassador to 
France. They were introduced by a mutual friend, Mr. George 
Paradise, and had dinner together at a place called Challiot. 
They had a lot in common. Both were lovers of the Greek classics. 
Korais had produced editions on Aristotle, Plutarch and other mas-
ters, while Jefferson was one of their avid readers. Both were 
enlightened revolutionaries who labored to formulate new social 
and political orders for their respective countries. Korais was the 
most prominent intellectual figure of the Greek national revival 
and believed in a system of representational democracy similar to 
that practiced in the United States. He admired the American sys-
tem of government, comparing its legislators with those who had 
inhabited ancient Greece.                                Continues on page 4  

«Ο Αδαμάντιος Κοραής, ο Θωμάς Τζέφερσον και η ίδρυση του ελληνικού κράτους» 

Στιγμιότυπο από την ομιλία του δικηγόρου Χρ. Στρατάκη. Μεταξύ 
άλλων διακρίνονται ο Ανδρέας Γρέγκορι, και  ο αδελφός του Νίκος 
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Jefferson, on the other hand, who studied at William and Mary, 
was an admirer of classical Greece. He became well versed in the 
classics, including Greek and Roman history, language and politi-
cal philosophy. Eventually, he became so proficient in Greek that 
he was able to study the Greek classics in their original language. 
Homer was his favorite poet because he combined poetry with 
history and human destiny. Jefferson believed that, “Homeric 
language was as rich as English might aspire to become.” For 
him, the Greek language was a precious prototype for other lan-
guages to emulate and grow richer. Ultimately, his love affair with 
Homer led Jefferson, a voracious reader, to the study of several 
Greek masters of ancient and medieval Hellenism, some of them 
edited by Korais. 
In his letter to Jefferson, Korais wrote in French, with the well-
balanced clarity of the time.  He first expressed regret that the 
revolution had developed somewhat prematurely, because his 
compatriots were just beginning to engage in their own cultural 
and political revival. He also expressed fears that even if Greece 
were to obtain her freedom from the Turks, she could easily fall 
prey to European powers, particularly England, for whom he had 
no respect. “The embraces of your fathers,” he wrote to Jeffer-
son, “in no way resemble the embraces of their children.” 
An astute observer of European political dynamics, Korais was 
worried that a free Greece could become a satellite of either Eng-
land or autocratic Russia, instead of an independent republic mod-
eled after the American system. 
In his letter, Korais proceeded to make two requests. First, he 
wondered if the United States could send two or three trusted 
agents as commercial negotiators in order to enlighten and guide 
the Greek leaders towards a sound government. If that were not 
possible, he wrote, could Jefferson, or someone else of equal stat-
ure in the United States, publish an open letter in response to one 
received from an anonymous Greek, offering advice for the Greek 
cause?  He concluded his letter with this impassioned plea: 
 “Help us, O’ happy Americans; it is not alms we are 
 asking from you; it is rather an occasion to increase 
 your happiness which we are affording you.Please 
 accept, Sir, the assurance of the deep respect with 
 which you have always inspired me.” 
Before I go into Jefferson’s reply, I believe it will be useful to say 
a few words about the reaction of the American people and official 
Washington to the Greek war of independence. 
Based on strong historical evidence, it is apparent that large seg-
ments of the American people, as well as the media, responded to 
the news of the 1821 Greek revolution with an outpouring of emo-
tional, moral and material support.  Several American newspapers 
stressed the religious aspects of the Greek struggle and called for 
resolute action to avenge the death of Patriarch Gregorios who was 
hanged outside the Patriarchate in Constantinople in 1821. The 
revolution was likened to the American emancipation - 
“Washington in 1775 - Ypilanti in 1821," headlined Boston’s Co-
lumbian Centinel on January 16, 1822.  A small village in upstate 
New York was named “Greece” and a town in Michigan 
“Ypsilanti.” 
The poetry of Lord Byron and of several American poets, such as 
Percival and Brooks, as well as vivid newspaper accounts of the 
massacre of Chios and the struggle of the Greek patriots, had a 
profound effect upon the conscience of the American people. So 
called “Greek Fever” began spreading all over the United States, 
and supporters of the revolution were known as “Grecians.” Com-
mittees to save the Greeks were formed. Town meetings were held 
in several cities. Balls were organized to collect money for the 
suffering Greeks. Several Americans set out to struggle alongside 
the Greeks in their fight for independence. 
We must bear in mind that at the time the Greek War of Independ-

ence broke out in 1821, the United States was not the world power 
it is today. It consisted of 24 states and had a population of less 
than 10,000,000 people. Its standing in the arena of world affairs 
was not nearly as commanding as it is today.  Yet, the success of 
the American revolution, more than any other single event, in-
spired the enslaved Greeks, as well as those of the diaspora. The 
success of 1776, when less than 4,000,000 Americans defeated the 
most powerful Empire in the world, imbued the Hellenes with 
confidence and determination to succeed in their struggle. 
In Washington in the summer of 1823, Cabinet meetings were 
held to consider the government’s position to the Greek cause.  
Although Secretary of the Treasury, William Crawford, and Secre-
tary of War, John Calhoun, wanted to send units of America’s 
Mediterranean Squadron to the scene of the action, Secretary of 
State, John Quincy Adams, opposed the idea. America’s official 
position at the time was one of neutrality, although most were 
aware that “unofficially,” the government was sympathetic to the 
Greek cause. 
 While, President James Monroe was pre-occupied with the de-
signs of the so-called Holy Alliance in Europe to restore Spanish 
domination in the South American republics, the Secretary of State 
was anxious to preserve the lucrative opium trade with Turkey and 
China. American support for the Greek revolution could compli-
cate his efforts for good relations with the Ottoman Empire! 
Doesn’t this sound eerily familiar? Isn’t it similar to what has been 
going on in official Washington now adays? As Harry Truman 
used to say - “human nature never changes, only the history you 
don’t know.” He invoked Plutarch’s Lives to bolster his argument. 
“Read,” he was saying, “the lives of Athenian politicians and you 
will find the same characters in Washington today!” 
In any event, this was the political background in October, 1823 as 
President Monroe began forging his famous “Monroe Doctrine.” 
With Adams away from Washington at the time, Monroe turned 
for advice to his surviving predecessors, Jefferson and Madison. 
Jefferson counseled a policy of non-interference, in what he called 
the “broils of Europe” and also the issuance of a strong declaration 
committing the United States to the defense of South America. 
Madison, unlike Jefferson, wanted a strong declaration of support 
for the Greek revolutionaries. Thus, in the first draft of the 
“Monroe Doctrine,” which was to be articulated in the President’s 
annual message to Congress, Monroe adopted Madison’s sugges-
tion and included a ringing declaration of Greek independence, 
recommending that Congress appropriate funds to send an Ameri-
can minister to Greece. 
The draft was presented to the Cabinet for criticism. Adams, both 
in private meetings and in the Cabinet, expressed opposition to 
such a “provocative,” as he described it, declaration that could 
arouse the hostility of the so called Holy Alliance. In the end, he 
persuaded the President to subdue the vigor of his statement about 
Greece. The final draft which was delivered to Congress on De-
cember 2, 1823, simply expressed a strong hope, “founded on the 
heroic struggle of the Greeks, that they would succeed in their 
contest and resume their equal station among the nations of the 
earth.” 
This was the prevailing public opinion and the political climate in 
the United States when Jefferson received Korais’ letter of July, 
1823. On October 31, 1823, Jefferson sent a 6½ page reply from 
Monticello. First he confirmed that he clearly remembered Korais; 
not only through the introduction of Paradise, but also through the 
fine editions of the classical writers which were announced by 
Korais from time to time. He had read Plutarch’s Lives and was 
benefitted, he wrote, from Korais’ valuable scholia 
(commentaries). Furthermore, with “the aid of a few words from a 
modern Greek dictionary,” he wrote, he had read Korais’ “patriotic 
addresses” to his fellow Hellenes.                 Continues on page 5  
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He applauded Korais’ efforts to prepare his compatriots for self 
government by “improving their minds,” as he described them, 
and qualifying them for political independence. This objective 
could be accomplished, he wrote,  if the citizens of the emerging 
nation studied the “fine models of science left by their ances-
tors” to whom “the world owes the lights that led all of us out 
of Gothic darkness.” 
He went on to express unqualified support for Greece’s “holy 
cause.” However, unlike Madison, he could only offer “ardent 
prayers to heaven” for success. In his view, the fundamental prin-
ciple of the American government never to entangle the United 
States with the “broils of Europe,” prevented American youth 
from taking part in the Greek revolution. As we can see, this state-
ment was no different from the advice he had given to President 
Monroe earlier that month. Nevertheless, he wished that “the com-
bined blessings of liberty and order,” which the United States 
possessed, should also be enjoyed by the first of the “civilized 
nations, which gave examples of what a man should be.” 
After sidestepping Korais’ request for the dispatch of American 
negotiators in Greece, Jefferson responded to the second request 
and expressed his views on the specifics of constitutional govern-
ment. Having studied and admired the politicians of ancient 
Greece, it must have been a matter of sheer joy for the retired 
American revolutionary to be approached for political advice by 
his idols’ descendants; yet despite his vast experience and unchal-
lenged reputation, the seasoned statesman avoided the temptation 
of sounding like a patriotic American snob. He did not feel that 
Greece should simply copy the American constitution, despite the 
fact that the Epidavros constitutional convention of 1822 had 
adopted many of its provisions.  Generally, Jefferson counseled, a 
constitution should be the product of “quiet, leisure, much in-
quiry and great deliberation.” Perhaps, he wrote, “the particular 
constitutions of our several states ... will furnish the basis best 
adapted to your situation.” And although such constitutions may 
vary from state to state, they all agree on certain vital principles 
which are essential for each citizen’s protection and liberty. 
Jefferson, nevertheless, recognized that irrespective of how well a 
constitution is drafted, it must be molded to fit the specific idio-
syncracies, political realities and social biases of the people in-
volved. Thus, the “combined blessings of liberty and order,” those 
envious yet elusive benefits enjoyed by a politically mature soci-
ety, may not be easily exported. In any event, Jefferson proceeded 
to provide assiduous information and offer his views on many 
aspects of political life, including the establishment and functions 
of the executive, judicial and legislative branches of government. 
He confirmed that the only legitimate function of government is to 
secure its citizens’ equal rights and happiness. The executive, he 
stated, must be elected by the people for a term of years, although 
in Greece’s case, its position among Europe’s feuding powers may 
require a more permanent office. 
He described, in some detail, the composition of the American 
legislative bodies at the Federal and state level and how they dif-
fered from those in England. Similarly, in the case of the judiciary, 
he pointed out the differences between the American and the Eng-
lish judicial systems and expressed strong views against life terms 
for judges. “In truth,” he wrote, “man is not made to be trusted for 
life, if secured against all liability for account.” 
After describing the United States’ three level system of educa-
tion, i.e. primary, secondary and university, he set forth the five 
most essential principles that all constitutions must contain. These 
he described as follows:(1) freedom of religion, (2) freedom 
from unlawful arrest, (3) trial by jury, (4) legislation and taxa-
tion by elected representatives only, and (5) freedom of the 
press. 
In closing his long missive, the modest giant of the American 

miracle sounded almost apologetic.  Jefferson labeled his thoughts 
and advice on government as the simple reflections of an old man, 
an octogenarian who had spent fifty years in the service of his 
country. Once again, the depth of his humility and his appreciation 
for Greece’s contributions to the rest of the world, manifested the 
greatness of Jefferson’s character.  “If my letter,” he said, could 
“furnish a single idea which may be useful” to Korais’ country-
men, it should be regarded as a simple tribute to the deified spirits 
of Homer, Demosthemis and the “splendid constellation of he-
roes whose blood is still flowing in your veins ...” 
Jefferson must have felt quite strongly about Greece and Korais’ 
request for advice on the establishment of the Modern Greek State. 
He wrote this letter with a great deal of effort.  From a letter to Mr. 
Warden, an American who was carrying Korais’ correspondence 
to Monticello, we learn that in addition to the usual infirmities of 
an eighty year old, Jefferson also had a fractured arm and writing 
was a painful experience for him. Jefferson expressed great regard 
for Adamandios Korais personally. He concluded his letter as fol-
lows: 
“While we offer to heaven our warmest supplications for the resto-
ration of your countrymen to the freedom and science of their an-
cestors, permit me to assure yourself of the cordial esteem and 
high respect which I bear and cherish towards yourself person-
ally.” 
In his brief reply of December 28, 1823, Korais was most appre-
ciative. He described Jefferson’s letter “too long for your re-
spectable age,” but “too short for the desire that I had to re-
ceive lessons from such a master.” Great men are humble. Here 
is a towering figure of political philosophy thanking another one 
for giving him lessons in government. 
Korais then stated that he would try to apply Jefferson’s sugges-
tions to his country’s benefit. And although some of the new na-
tion’s leaders appeared to be “prodigies of value,” as he described 
them to Jefferson, they were nevertheless delivered from “a yoke 
of cannibals” and could not be expected to be the legislators of 
ancient Greece or those we have seen in our times among your 
compatriots. In concluding, Korais observed somewhat enviously, 
that if one day his fatherland enjoyed the same fruits the American 
constitution had given to its people, he would go into his grave, 
the way Euripides recommends to the family of the deceased:  
joyfully and peacefully. 
Jefferson’s commentaries were expressed by Korais two years 
later, when he published his memorable dialogues under the title 
With Respect to the Greek Interests. As the new nation’s social 
order was taking form among conflicting ideological and political 
currents, Korais’ commanding presence in the intellectual arena, 
profoundly affected his country’s ultimate shape.  Jefferson’s spe-
cific observations about representational government and the limi-
tations of power in a democratic society, were clearly evident in 
Korais’ subsequent writings. We see them in his articles criticizing 
Governor Kapodistrias’ autocratic regime and encouraging the 
establishment of a liberal and democratic one. We see them re-
flected in his dialogues and correspondence arguing in favor of 
freedom of the press, trial by jury, legislation and taxation by 
the elected representatives of the people, abolition of nobility 
titles. 
Initially, the European nations’ meddling and eventual imposition 
of a monarchical system in a weak, post-revolutionary Greece, did 
not allow a full expression, in practical terms, of Jefferson’s ideas 
or the application of Korais’ admonitions. However, the political 
principles and philosophical concepts enunciated by these two 
great thinkers, found fertile ground among Korais’ compatriots, as 
they eventually shaped a new, independent, modern nation, 
steeped in the immortal values of their glorious ancestors. 

 Thank you. 
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συνέχεια από την 1η σελίδα  
 

Κοινότητας του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο 
Ρόσλιν και εκπρόσωποι άλλων 
κοινοτήτων που έχουν ευεργετηθεί από 
τις δωρέες του Παγχιακού Συλλόγου. 
Η εκδήλωση ξεκίνησε με τους 
ελληνικούς χορούς τους οποίους 
παρουσίασε το χορευτικό του Συλλόγου, 
το οποίο κατά κοινή ομολογία έκλεψε την 
παράσταση. 
Ο πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Κώστας 
Κωζής, ο οποίος έχει αφιερώσει όλη του 
την ζωή στην εκπαίδευση αναφέρθηκε 
εκτενώς στις προσπάθειες του Συλλόγου 
για την ενίσχυση της ελληνικής παιδείας 
και ανήγγειλε ότι η ολομέλεια αποφάσισε 
να προσφέρει $30,000 στο Ελληνικό 
Σχολείο  του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο 
Ρόσλιν του Λονγκ Αϊλαντ προκειμένου 
να γίνει ανάδοχος μίας από τις αίθουσες 
διδασκαλίας στο υπό ανέγερση κτιριακό 
συγκρότημα που θα δοθεί το όνομα 
Αδαμάντιος Κοραής.  
Παράλληλα τόνισε ότι η δωρεά, όπως και 
η προηγούμενη στον Άγιο Νικόλαο 
Φλάσινγκ θα γίνει σε δύο ισόποσες 
δόσεις. 
Στη συνέχεια κάλεσε τον ιερατικώς 
προϊστάμενο της κοινότητας του 
Αρχαγγέλου Μιχαήλ, π. Διονύσιο 
Στρούζα και τους άλλους εκπροσώπους 
και εν μέσω χειροκροτημάτων ο πρώην 
πρόεδρος του «Κοραή» κ. Κωνσταντίνος 
Παρθένης ενεχείρισε την επιταγή αξίας 
$15,000 ως πρώτη δόση. 
Παράλληλα τόνισε ότι η δωρεά, όπως και 
η προηγούμενη στον Άγιο Νικόλαο 
Φλάσινγκ θα γίνει σε δύο ισόποσες 
δόσεις. 
Στη συνέχεια κάλεσε τον ιερατικώς 
προϊστάμενο της κοινότητας του 
Αρχαγγέλου Μιχαήλ, π. Διονύσιο 
Στρούζα και τους άλλους εκπροσώπους 

και εν μέσω χειροκροτημάτων ο πρώην 
πρόεδρος του «Κοραή» κ. Κωνσταντίνος 
Παρθένης ενεχείρισε την επιταγή αξίας 
$15,000 ως πρώτη δόση. 
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Χιακών 
Σωματείων, κ. Δημήτριος Κοντολιός 
συνεχάρη τον «Κοραή»  για τις 
πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει για την 
διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς των 
Χιωτών, καθώς επίσης και για την 
ενίσχυση της ελληνικής παιδείας. 
Ο γενικός Πρόξενος της Κύπρου, κ. 
Ανδρέας Παναγιώτου εξήρε την 
προσφορά του ιστορικού Συλλόγου στην 
προώθηση των εθνικών μας θεμάτων και 
την ενεργό συμμετοχή του στους αγώνες 
της ομογένειας για την εξεύρεση μιας 
βιώσιμης και δίκαιης λύσης του 
Κυπριακού. Παράλληλα τους συνεχάρη 
και για τις δωρεές στα ελληνικά σχολεία 
της Νέας Υόρκης. 
Ο συντονιστής εκπαίδευσης, κ. Γεώργιος 
Βληκίδης αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον 
της ελληνικής κυβερνήσεως για την 
ελληνόγλωσση εκπαίδευση των 
αποδήμων και συνεχάρη τον Παγχιακό 
Σύλλογο γιατί κατάσσεται στην 
πρωτοπορία των ομογενειακών φορέων 
που έχουν κάνει σημαία το θέμα της 
υποστήριξης της ελληνικής παιδείας. 
«Θα πρέπει να στρέψουμε όλοι μας τα 
βλέμματα προς το λυχνάρι... ν’ αντλούμε 
φως και να του βάλουμε λίγο λάδι για να 
φωτίζει έστω και αμυδρά τις ελπίδες ενός 
καλλίτερου αύριο». Στα λόγια αυτά, απο 
μια συνέντευξη του μακαριστού 
Αρχιεπισκόπου Ιακώβου έκανε αναφορά 
ο καπετάνιος Στέλιος Τάτσης, γενικός 
Γραμματέας του Παγχιακού Συλλόγου 
«Κοραής». Αναφερόμενος είπε, με το 
λυχνάρι, ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος 
εννοούσε την ελληνική παιδεία. Ο 
«Κοραής» πιστός στις παραδόσεις και τα 
ιδανικά του έθνους συνέχισε το σπουδαίο 

έργο του προφέροντας και φέτος 
ένα σημαντικό ποσό σε κοινότητα 

που διατηρεί ελληνικό σχολείο, για την 
δημιουργία αιθουσών διδασκαλίας με την 
επωνυμία «Αδαμάντιος Κοραής».  
Μιλώντας για την δράση του «Κοραή» ο 
κ. Στέλιος Τάτσης που εκετελούσε και 
χρέη εισηγητή της βραδιάς, τόνισε ότι ο 
Παγχιακός Σύλλογος έδειξε μέχρι σήμερα 
ιδιαίτερη ευαισθησία στο μεγάλο 
κεφάλαιο που είναι η Ελληνική Παιδεία. 
Πιστεύουμε πρόσθεσε στον 
προσανατολισμό των παιδιών που 
επιτυγχάνεται με την διδασκαλία της 
ελληνικής γλώσσας, της Ορθόδοξης 
θρησκείας και της ελληνικής ιστορίας, 
της κουλτούρας και της κληρονομιάς μας.  
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο κ. 
Τάτσης επεσήμανε ότι στην διαδρομή του 
προγράμματος που υιοθέτησε ο σύλλογος 
όλα τα ελληνικά σχολεία θα αποκτήσουν 
αίθουσα με το όνομα του «Αδαμάντιου 
Κοραή». «Εχουμε κάνει», είπε 
καταλήγοντας ο κ. Τάτσης, «σοβαρή 
υποδομή για το χθές, το σήμερα και το 
αύριο και ατενίζουμε το μέλλον με 
αισιοδοξία».  

Στην επιτροπή της διοργάνωσης 
συμμετείχαν ο δρ. Φώτης Μπενέτος, 
η κ. Κυριακή Μπενέτου, ο κ. 
Δημήτρης Κοντολιός και η Μις Χίος 
2007 Σουλτάνα Βαβύλη. Στην 
επιτροπή του χορευτικού μετείχαν η 
Ε. Κλειδά, ο Γ. Κλειδάς και ο Γ. 
Βασιλάκης. Υπεύθυνη της 
οργανωτικής επιτροπής της 
χοροεσπερίδας ήταν η ταμίας του 
Συλλόγου κ. Μαρία Κωζή και 
συνυπεύθυνος ο κ. Σ. Γεραζούνης. 

 

Δημήτρης Τσάκας  

Η «Μις Χίος 2007», Σουλτάνα Βαβύλη  
στέφει τη «Μις Χίος 2008» 

Ο ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ “ΚΟΡΑΗΣ” Ν. Υ. ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ $15,000 ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΡΟΣΛΥΝ LI  

70th Street & Astoria Blvd. 
Queens, New York 

(718) 204-7070 

“Arizona’s Greek  
Dining Experience” 

 

Αν βρεθείτε στην Αριζόνα, περάστε από το  
Greekfest. Θα περάσετε ευχάριστα.  

Ο Αντώνης είναι δικός μας άνθρωπος  
και τον διακρίνει η Χιώτικη φιλοξενία. 

 
TONY MAKRIDIS 

 

1940 E. Camelback Rd.  
Phoenix, AZ 85016 * (609) 265-2990 

www.arizonaguide.com/Greekfest 
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Του Στέλιου Γεραζούνη 
 

Η έκτη Αυγούστου του 2004 ήταν μια σημαντική ημέρα για 
την κοινότητα του Αρχάγγελου Μιχαήλ του Roslyn Heights 
Long Island. Αυτήν την ημέρα υπεγράφη το συμβόλαιον δια την 
αγοράν μιας ωραίας τοποθεσίας που ευρίσκεται στην βόρεια 
ακτή του Long Island, στην πόλη του Port Washington, 
απέναντι του Harbor Links Golf Course και πλησίον της 
παρακείμενης ακρογιαλιάς του Bar Beach.  
Σκοπός της απόκτησης αυτής της τοποθεσίας ήταν η ανέγερση 
μεγαλοπρεπούς ναού και σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος 
που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των Ελληνορθοδόξων 
Χριστιανών της περιοχής μεταξύ των οποίων και πολλοί χιώτες 
ομογενείς όπως και ο νύν πρόεδρος της κοινότητα Στέλιος 
Νιαμονίτης από τα Αυγώνυμα της Χίου και ο γράφων.  
Η απόκτηση του καινούργιου σχολικού και κοινοτικού 
ιδρύματος ήτο άμεσος ανάγκη καθ’ ότι η αλματώδης και 
προοδευτική ανάπτυξη της κοινότητας τα τελευταία 20 χρόνια 
κατέστησε τις παρούσες εγκαταστάσεις ανεπαρκείς και 
ακατάλληλες.  
Την 25ην Σεπτεμβρίου 2006, έγινε η κατάθεση του 
ακρογωνειέου λίθου μετά από αρχιερατική θεία λειτουργία 
χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ.κ. Δημητρίου. 
Την 17η Απριλίου 2007 άρχισε η εκσκαφήη των θεμελίων και 
τώρα η εργασίες προχωρούν σταθερά, προβλέπεται ότι η 
αποπεράτωση του όλου έργου χωρίς σοβαρών εμποδίων, θα έχει 
συντελεσθεί κατά το 2009. Θα είναι η εκπλήρωση ενός ονείρου 
και η επιθυμία ολίγων ανθρώπων οι οποίοι είναι πρόθυμοι να 
διεξάγουν σκληρό αγώνα και να υποστούν μεγάλες θυσίες καθ’ 
ότι το όλο έργο θα κοστίσει τεράστια ποσά. Είμεθα πολύ 
αισιόδοξοι ότι όλα θα πάνε καλά διότι γνωρίζουμε ότι είναι 
έμφυτο στην ψυχή του Έλληνα να μη φείδεται κόπων και 
χρημάτων όταν πρόκειται να ιδρυθούν εκκλησίες, σχολεία και 
άλλα κοινωφελή ιδρύματα.  
Η ιστορία της παροικίας του Αρχάγγελου Μιχαήλ είναι 
συνυφασμένη με την πολιτιστική και χριστιανική ταυτότητα της 
ελληνικής ομογένειας στη χώρα αυτή. Άρχισε το 1980 με 50 
οικογένειες και τώρα έχει εξελιχθή σε μια αξιόλογη οαροικία 
μεταξύ των πρώτων του Long Island της Νέας Υόρκης. Οι 
ολίγοι αυτοί άνθρωποι αγόρασαν μια Methodist εκκλησία, 
ιδιόρυθμου Γοτθικού ρυθμού που διέθετε αρκετά δωμάτια για 
αίθουσες διδασκαλίας και που θα εξυπηρετούσε τις άμεσες 
ανάγκες των.  
Σήμερα τα τακτικά μέλη αριθμούν άνω των εξακοσίων 
οικογενειών. Στην κοινότητα λειτουργούν εκτός από τα σχολεία 
και πολλές μορφωτικές και αθλητικές οργανώσεις. 
Στην θεαματική πρόοδο του Αρχάγγελου Μιχαήλ συνετέλεσε η 
διαρκής κίνηση ελληνοαμερικανών από την πόλη της Νέας 
Υόρκης προς το Long Island αλλά και η πνευματική και 
δυναμική καθοδήγηση του πρωτοπρεσβύτερου Διονυσίου 
Στρούζα ο οποίος υπηρετεί την κοινότητα επί 24 διαρκή έτη. 
Στην πρόοδο φυσικά συνετέλεσαν και οι εκάστοτε πρόεδροι και 
τα κοινοτικά συμβούλια.  
Σήμερα δια να ικανοποιήσουν τις πνευματικές ανάγκες όλων 
των ελληνορθοδόξων της περιοχής εκτελούνται δύο θείες 
λειτουργίες κάθε Κυριακή. Τον πάτερ Διονύσιο βοηθά στα 
πνευματικά του καθήμοντα και ο νέος ιερέας Ευάγγελος 

Ευαγγελίδης. 
Η Ελληνορθόδοξη πίστη του λαού καταδεικνύεται από τον 
αριθμό των παιδιών που είναι εγγεγραμμένα και 
παρακολουθούν το κατηχητικό σχολείο, ανέρχονται περίπου στα 
300. Επίσης καταπληκτικός είναι και ο αριθμός των παιδιών που 
φοιτούν στο ελληνικό απογευματινό σχολείο όπου διδάσκονται 
την ελληνική γλώσσα, ελληνική ιστορία και τις ελληνορθόδοξες 
παραδόσεις μας.  
Αξιόλογον είναι το γεγονός ότι η πλειονότητα των μελών είναι 
ελληνοαμερικανοί πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενεάς, είναι 
καλώς αποκαταστημένοι και πολλοί κατέχουν εξέχουσες θέσεις 
στον βιομηχανικό και τεχνολογικό τομέα. Είναι νομοταγείς 
πολίτες και θερμοί πατριώτες. Ομιλούν και καταλαβαίνουν την 
ελληνική γλώσσα, αν και όχι απταίστως, καθ’ ότι τα ελληνικά 
των είναι αυτά που εκληρονόμησαν από τους γονείς των, τους 
παππούδες και γιαγιάδες των αλλά και από το ελληνικό 
απογευματινό και ημερήσιο σχολείο. Βαθειά όμως μέσα στην 
καρδιάν τους πιστεύουν ότι οι ρίζες των είναι ελληνικές. Είναι 
θερμοί ελληνορθόδοξοι χριστιανοί και ακολουθούν πιστά τα 
ελληνικά ήθη και έθιμα και τις ελληνικές παραδόσεις.  
Το ανεγειρόμενο σχολικό συγκρότημα είναι απόδειξη της 
πίστης των. Το έργο αυτό θα καταστεί ένα πολιτιστικό κέντρο 
για το Long Island και θα χρησιμεύσει ως φάρος για τις 
επερχόμενες γενεές που θα συνδράμουν στην διαιώνιση των 
ελληνικών ιδανικών και της ελληνικής μας κληρονομιάς.  
Η κοινότητα του Αρχάγγελου Μιχαήλ πρέπει να γίνει 
παράδειγμα σε όλους αυτούς τους απαισιόδοξους που πιστεύουν 
ότι η ελληνική γλώσσα και ιδέα θα σβήσουν στη χώρα αυτή 
καθ’ ότι η μετανάστευση από την Ελλάδα έχει σταματήσει.  
Ο ιστορικός Παγχιακός Σύλλογος «Κοραής» Νέας Υόρκης, 
συνεχίζοντας την υποστήριξή του στην Ελληνική Παιδεία 
προσφέρει το σεβαστό ποσό των $30,000 δια τηην ενίσχυση του 
αναγειρόμενου εκπαιδευτικού ιδρύματος σε ένδειξη αγάπης και 
θαυμασμού προς τα μέλη της κοινότητας του Αρχάγγελου 
Μιχαήλ.  
Ευχή και επιθυμία μας είναι όπως και άλλοι ομογενειακοί 
σύλλογοι ακολουθήσουν το παράδειγμα του «Κοραή» δια την 
ταχείαν αποπεράτωση του θεάρεστου αυτού έργου.   

Το νέο ανεγειρόμενο Εκκλησιαστικό και Εκπαιδευτικό συγκρότημα  
της παροικίας του Αρχάγγελου Μιχαήλ, Roslyn Heights 
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Την Κυριακή το μεσημέρι της 2ας 
Μαρτίου του 2008, η κοινότητα του 
Αγίου Δημητρίου Αστόριας τίμησε τον 
συμπατριώτη δάσκαλο, γνωστό σε όλους 
ως δάσκαλος της Ομογένειας, ο οποίος 
υπηρέτησε την Παιδεία για πενήντα 
ολόκληρα χρόνια από τα οποία τα 
σαράντα ήταν στα σχολικά συγκροτήματα 
του Αγίου Δημητρίου Αστόριας.  
Η αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου της 
κοινότητας ήταν κατάμεστη από 
ομογενείς κάθε καταγωγής, κάθε ηλικίας 
και κάθε επιπέδου οι οποίοι προσήλθαν 
για να τιμήσουν τον Διευθυντή, τον 
δάσκαλο, τον άνθρωπο, Κώστα Παρθένη.  
Ο Παγχιακός Κοραής με άλλους 
συμπατριώτες έδωσαν την τιμητική 
παρουσία τους.  
Για την προσφορά και το έργο του 
τιμώμενου αναφέρθηκαν με γλαφυρά 
λόγια η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας 
στη Νέα Υόρκη, ο Γενικός Πρόξενος της 
Κύπρου, συνεργάτες του και ο 
Αρχιμανδρίτης Απόστολος Κουφαλλάκης, 
ο οποίος προϊσταται της κοινότητας 
Αγίου Δημητρίου και Αγίας Αικατερίνης-
Αγίου Γεωργίου και διαβάστηκε επιστολή 
ευχαριστήρια από τρείς δασκάλες που 
τώρα ζούν στην Αθήνα, τις κυρίες 
Καραλή, Δελχανίδου, Κίρμπα.   
Ο κ. Κώστας Παρθένης φανερά 
συγκινημένος ευχαρίστησε όλους όσους 
μίλησαν για το έργο του και εκείνους που 
πήραν την πρωτοβουλία της τιμητικής 
διάκρισης και με λόγια που έβγαιναν από  

 
 
την καρδιά του είπε ότι αποδέχεται την 
τιμητική πλακέτα εκ μέρους όλων των 
εκπαιδευτικών οι οποίοι υπηρέτησαν και 
υπηρετούν τα παιδιά της Ομογένειας. Εγώ 
ήμουν καθημερινά τιμώμενος είπε διότι 
υπηρετούσα την ναυαρχίδα, τον φάρο της 
ελληνικής παιδείας στην Αμερική που 
ήταν και είναι το σχολείο της κοινότητας 
του Αγίου Δημητρίου.  
Οι εμπειρίες μου και τα όμορφα 
συναισθήματα που φορτώθηκα ως 
εκπαιδευτικός της Ομογένειας θα με 
συνοδεύουν μέχρι την τελευταία μου 
κατοικία είπε και το δάκρυ που κύλησε 
στο πρόσωπο του ήταν η σφραγίδα στο 
συμβόλαιο της προσφοράς του προς την 
Ομογένεια.  
Η όλη τελετή της τιμητικής διάκρισης 
ήταν πολύ καλά οργανωμένη και υψηλού 
επιπέδου. Άρχισε με τους Εθνικούς 

Ύμνους της Ελλάδας και της Αμερικής 
τους οποίους απέδωσε πάρα πολύ ωραία η 
πρώην μαθήτρια του Δεσποινίδα Φλώρα 
Κύρου και τελείωσε με το σφίξιμο του 
χεριού και τα συγχαρητήρια προς τον 
δάσκαλο από όλους.  
Το γεύμα που συνόδευσε την εκδήλωση 
είχε γεύση ήθους και ακούστηκαν 
κολακευτικά λόγια γι’ αυτούς που το 
παρασκεύασαν.  
Απέναντι στον τιμώμενο κάθονταν τα 
παιδιά του και τα εγγόνια του, η 
οικογένειά του, φανερή ήταν η απουσία 
της συζύγου του, της γιαγιάς, που είχε 
φύγει πολύ ενωρίς. Ακουγόταν όμως το 
φτερούγισμα της ψυχής της γι’ αυτό και 
το δεύτερο δάκρυ του Κώστα ήταν για 
εκείνη.  
Εμείς οι συμπατριώτες του, οι συνεργάτες 

του και οι φίλοι του 
νοιώσαμε ιδιαίτερα 
υπερήφανοι γιατί στο 
πρόσωπο του τιμήθηκε και 
προεβλήθη για μια ακόμη 
φορά το Χιακό όνομα. Τον 
ευχαριστούμε, τον 
συγχαίρουμε και του 
ευχόμεθα η γλυκειά γεύση 
της τιμητικής διάκρισης να 
γίνει πηγή από την οποία 
θα αντλεί τις δυνάμεις που 
του χρειάζονται για να 
συνεχίζει να περπατεί 
σταθερά και εύκαρπα στο 
μονοπάτι της προσφοράς.  

 

 Στέλιος Τάτσης 

Η Ομογένεια τίμησε τον δάσκαλό της τον Κώστα Παρθένη 

Οι ιερείς και μέλη του Δ.Σ. της κοινότητας Αστόριας ΝΥ επιδίδουν  
στον τιμώμενο Κων/νο Παρθένη αναμνηστική πλακέτα 

Γλυκιές στιγμές τις διδασκαλικής του ζωής θυμήθηκε ο Κ. 
Παρθένης κατά την διάρκεια του τιμητικού δείπνου που 
παρέθεσε η κοινότητα του Αγ. Δημητρίου Αστόριας 
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Του Στέλιου Τάτση 
 

Ήταν φλεβαριάτικη ημέρα με πολύ 
χαμηλή θερμοκρασία, όμως ο λαμπερός 
ήλιος που την έλουζε έσπαζε την παγωνιά 
και το κρύο ήταν υποφερτό.  
Περπατούσα όπως συνηθίζω, γύρω από το 
μονοπάτι της λίμνης της γειτονιάς με τα 
μάτια στραμένα στα παγωμένα της νερά 
και με το μυαλό να ταξιδεύει σε άλλους 
χρόνους και τόπους. Ξαφνικά φρενάρισε 
και σταμάτησε στην αγαπημένη μου 
παραλία του Λιλικά (στη Χίο). 
Έβλεπα τον εαυτό μου να κάθεται στη 
βεράντα του σπιτιού μου ν’ αντικρύζει το 
Αιγαίο μας και να παρακολουθεί τη 
σοροκάδα (νότιος άνεμος) που με μανία 
ανακάτωνε τα γαλανά νερά της θάλασσας 
και την έκανε κυριολεκτικά να 
μουγκρίζει, να βγάζει αφρούς και να 
μοιάζει σαν επιλειπτική.  
Ακριβώς απέναντι το Βενέτικο, ένα μικρό 
νησάκι καρφωμένο στο βυθό της έμοιαζε 
με καραβάκι που είχε για τσιμινιέρα τον 
άσπρο του φάρο.  
Προσπαθούσα να δώ την Ικαρία και την 
Σάμο στο βάθος του ορίζοντα αλλά ο 
Ποσειδώνας με την τρίαινά του 
δημιουργούσε με την πάλη των κυμάτων 
ένα είδος ομίχλης και έκανε την 
ορατότητα πολύ περιορισμένη. 
Ένα δυνατό φτερούγισμα ενός κύκνου που 
γλύστρησε στα παγωμένα νερά της λίμνης 
με επανέφερε στην πραγματικότητα, στο 
Bayside. Το φανταστικό εκείνο ταξίδι με 
ξεσήκωσε, μου προκάλεσε την ανάγκη να 
δω θάλασσα, να βρεθώ σε μια παραλία ν’ 
αγναντεύω το πέλαγος να της μιλώ και να 
ταξιδεύω αγκαλιά μαζί της. Η θάλασσα 
είναι η δεύτερή μου αγάπη, η ερωμένη 
μου. Την αγαπώ ακόμη κι όταν κακιώνει.  
Έβγαλα από την τσέπη το κινητο και 
τηλεφώνησα σ’ έναν φίλο συνάδελφο από 
ναυτικό νησί κι αυτός, την Άνδρο και 
υιοθετημένος από την ίδια Μάνα την 
Αμερική. Βασίλη του λέγω έχεις όρεξη 
για μια βόλτα στο Bayville (παραλία του 
μακρόνησου της Νέας Υόρκης). Πάμε μου 
λέγει θ’ ανταμώσουμε εκεί. Εν τω μεταξύ 
άρχισε να συννεφιάζει, κρύφτηκε ο ήλιος 
και το κρύο άρχισε να τζούζει, ήταν πιο 
αισθητό. Σε είκοσι περίπου λεπτά ήμουν 
εκεί. Ο Βασίλης ήταν παρκαρισμένος 
ανάμεσα σ’ ένα ελληνικό σουβλαντζίδικο 
και μια ιταλική πιτσαρία. Εγώ παρκάρισα 
στο μουράγιο και με το χέρι του έκανα 
σινιάλο να πλησιάσει. Ο αέρας είχε 
φορτσάρει (κατά την εκτίμησή μας 
περίπου 8 μποφόρ) και δεν μας άφηνε να 

βγούμε από το αυτοκίνητο. 
Ταμπουρομένοι και οι δύο ξέμπαρκοι 
μέσα στο ζεστό αυτοκίνητο 
παρακολουθούσαμε τη φουρτουνιασμένη 
θάλασσα. Οι κάτασπροι αφροί της 
έμοιαζαν με άσπρες πινελιές πάνω σ’ ένα 
απερίγραπτο μοναδικό σε ομορφιά πίνακα 
που μόνο ένα θεϊκό χέρι μπορεί να 
ζωγραφίσει. 
Ξέμπαρκοι για πολλά χρόνια κι οι δυό μας 
αναπολούσαμε, τα περασμένα τα παλιά.  
Μιλάγαμε για τις φουρτούνες και 
ξαναζωντανεύουμε στη μνήμη μας τις 
ιστορίες των ωκεανών και των λιμανιών 
του κόσμου. Βλέπαμε τις γοργόνες..., τις 
νεραϊδες... του βορρά και ακούγαμε τις 
σειρήνες... της Άπω Ανατολής. 
Ξαναζούσαμε όλα τα δυσάρεστα και τα 
ευχάριστα αλλά και τη γοητεία της, τη 
μαγεία της που μας σαγηνεύει και μας 
δημιουργεί την επιθυμία να 
επικοινωνούμε πάντοτε μαζί της. Ένα 
τεράστιο κύμα της χτύπησε στο μουράγιο 
με δύναμη, τα τσερπίσματα του έφθασαν 
μέχρι το αυτοκίνητο λες και η θεά μας 
ήθελε ν’ αγκαλιάσει τα ξέμπαρκα παιδιά 
της, λες και ήθελε να μας φιλήσει για ν’ 
ανταποδώσει την αγάπη της.  
Δεν άντεξα κουκουλώθηκα με την κάπα 
μου και πετάχτηκα έξω από το 
αυτοκίνητο. Ο άνεμος με 
πάλευε δεν με άφηνε να 
σταθώ όρθιος, κρατήθηκα 
πάνω στα ρέλια του 
κυγκλιδώματος και με όλες 
μου τις αισθήσεις 
ρουφούσα το άρωμά της, το 
ιώδιο της και φόρτωνα με 
οξυγόνο τους πνεύμονές 
μου. Με ένα δεύτερο απαλό 
κυμματάκι μου έστειλε τα 
φιλιά της και με άγιασε με 
τον αλμυρό αγιασμό της.  
Η ώρα περνούσε κι εμείς οι 
δύο ξέμπαρκοι δεν 
χορταίναμε να την 
βλέπουμε. Σε μια στιγμή 
χρυσές ακτίνες σπάζουν 
την συννεφιά και 
προβάλλει ο ήλιος σαν ένα 
τεράστιο χρυσό γιορτινό 
φλουρί. Ήταν αρκετά 
χαμηλωμένος ετοιμαζόταν 
να φωτίσει και να ζεστάνει 
άλλους κόσμους. Με 
βαρειά καρδιά 
εγκαταλείψαμε το μουράγιο 
και πήγαμε στην πιτσαρία, 
παραγγείλαμε δυό φέτες 

πίτσα και δυό μπύρες. Καθίσαμε μπροστά 
στην τζαμαρία με τα μάτια και πάλι προς 
την θάλασσα. Οι σύντροφοί μας στα 
μεγάλα ταξίδια, οι γλάροι, άνοιγαν τα 
φτερά τους και άφηναν τον άνεμο να τους 
παρασύρει σ’ ένα ατελείωτο παιχνίδι και 
κάπου - κάπου σαν βολίδες βουτούσαν 
στα μανιασμένα κύματα αναζητώντας 
ψαρικές λιχουδιές.  
Ένα ξαφνικό μπουρίνι συνοδευόμενο με 
πυκνές και μεγάλες σαν άσπρες 
πεταλούδες νιφάδες χιονιού, ανέβασε τη 
δύναμη του ανέμου στα 10 μποφόρ κι 
έκανε την πιτσαρία να τρίζει. Απέναντί 
μας ένας τεράστιος σιδερένιος 
σημαιοιστός δεν άντεξε στην μανία του, 
κόπηκε από την βάση του και άφησε την 
τελευταία του πνοή στην οροφή ενός 
κιόσκιου που βρισκόταν δίπλα του. Μέσα 
σε λίγα λεπτά το τοπίο έγινε λευκό δεν 
χορταίναμε να βλέπουμε την όμορφη 
αντίθεση του λευκού με το θαλασσί. Η 
νύχτα άρχισε ν’ απλώνει το δικό της 
πέπλο και το ρολόϊ έδειχνε πως έπρεπε να 
πάρουμε το δρόμο της επιστροφής. 
Συγκινημένοι φορτωθήκαμε τις 
αναμνήσεις μας οι δύο ξέμπαρκοι 
αποχαιρετήσαμε την αγάπη μας και 
πήραμε τους δρόμους μας εκείνος για την 
Άνδρο κι εγώ για την Χίο.  

 

ΟΙ ΔΥΟ ΞΕΜΠΑΡΚΟΙ 
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Γ ρ ά μ μ α τ α  π ο υ  λ ά β α μ ε  

ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΧΙΟΥ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1928 

 
Προς Παγχιακό Κοραή ΝΥ  Χίος 15-2-2008 
 

Αξιότιμοι Κύριοι 
 

Ευχαρίστως σας πληροφορούμε ότι εισπράξαμε το ποσό των 
πέντε χιλιάδων (5,000.00) δολλαρίων ΗΠΑ που είχατε την 
καλοσύνη να μας καταθέσετε εις μνήμη του αείμνηστου 
 

Αριστείδη Τσικνή. 
 

Επίσης σας ενημέρωνουμε ότι ολοκλήρωθηκαν οι εργασίες για 
τη δημιουργία του Δασικού πυρήνα και στην πινακίδα θα 
αναγράφεται: 

«ΔΑΣΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΤΣΙΚΝΗ  
ΔΩΡΕΑ ΠΑΓΧΙΑΚΟΥ ΚΟΡΑΗ ΝΥ» 

 

Με υπόληψη 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοδασικής Ένωσης Χίου 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          Ο ΤΑΜΙΑΣ  
Ι. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ                    Γ.ΜΕΡΓΕΣ        Λ. ΚΟΣΣΕΝΑΣ 

Panchiaki “Korais”  Δεκεμβρίου 15, 2007 
43-15 202nd Street  
Bayside NY 11361  
 

Αγαπητοί συμπατριώτες, 
 

Θα ήθελα να σας συγχαρώ για το εξαίρετο περιοδικό με την τόση 
πλούσια ύλη ενημέρωσης, άρθρα συνδρομητών, αφιερώσεις και 
κοινωνικά γεγονότα.  
Δεχθείτε μια μικρή εισφορά που σας εσωκλείω ίσως την 
χρησιμοποιήσετε να γίνω τακτική συνδρομήτρια μια και ο 
σύλλογος σας είναι στενά συνδεδεμένος με την οικογένειά μου. Η 
κόρη μου Σύλβια Κέκλας τυγχάνει να είναι Miss Chios  του 1982, 
ο σύζυγος κατάγεται από την χώρα της γνωστής οικογένειας 
Ζαφείρη, η κόρη μου παντρεύτηκε τον Λεωνίδα Χάνδρα από το 
Βροντάδο Χίου.  
Εγώ παρ’ όλο Θεσσαλονικιά αισθάνομαι περισσότερο Χιώτισσα. 
Σας εύχομαι πάντα πρόοδο, ανάπτυξη για το αξιοθαύμαστο έργο 
σας.  
 

Με αγάπη και εκτίμηση 
Ελίνα Κέκλας  

Manhasset, NY 11030 

Προς   Αθήνα 29 Φεβρουαρίου 2008 
ΧΙΑΚΑ ΝΕΑ 
Έκδοση του Παγχιακού Συλλόγου «ΚΟΡΑΗΣ» Νέα Υόρκη 
 

Αγαπητέ κε Διευθυντά 
 

Είμαι ένας από τους πολλούς αναγνώστες του Έγκριτου 
περιοδικού σας «ΧΙΑΚΑ ΝΕΑ» στην Ελλάδα και θέλω δια της 
παρούσης μου να σας συγχαρώ, για το σπουδαίο και μεγάλο 
έργο που Επιτελείτε, τόσο στη δεύτερη πατρίδα σας Αμερική – 
ΗΠΑ, αλλά και στην ένδοξη κοινή μας μητέρα-πατρίδα 
ΕΛΛΑΔΑ. 
Είναι αλήθεια και πιστεύω μας, ότι στις δύσκολες στιγμές της 
χώρας μας υπήρξατε συμπαραστάτες και αρωγοί σε όλους τους 
τομείς. Ίσως αναρωτηθείτε γιατί σας γράφω έτσι καίτοι δεν 
είμαι Χιώτης, αλλά Ρουμελιώτης με κοινό χαρακτηριστικό μας 
την αγάπη στην πατρίδα μας «στη Γεννέθλια γη», αλλά η σχέση 
μου με την Χίο είναι ότι είμαι γαμπρός Χιώτης και εκφράζω τον 
θαυμασμό μου και την εκτίμησή μου για την αγάπη σας προς 
την πατρίδα σας και τη μεγάλη προκοπή – πρόοδό σας στην 
δεύτερη πατρίδα σας την Αμερική.  
Με την ευκαιρία αυτή της επικοινωνίας μας, θέλω να αναφέρω 
ένα απόσπασμα αφήγησης Χιώτη σε συζήτησή μας, με θέμα τον 
πατριωτισμό των Ελλήνων, μου είπε «ότι σε περίπτωση που θα 
παρουσιασθή κίνδυνος εξωτερικός για την πατρίδα, την 
ΕΛΛΑΔΑ και τον πολιτισμό μας, λίγα βαπόρια που έχω, 
ευχαρίστως θα τα διαθέσω στην υπηρεσία της Πατρίδας». Και 
σας βεβαιώ ότι κάθε φορά που μου έρχεται στο νού μου αυτή η 
δήλωση συγκινούμαι.  
Επίσης, με την παρούσα επιστολή μου θέλω να σας διαβιβάσω 
τους οικογενειακούς μου χαιρετισμούς και την αγάπη μας στον 
εξαίρετο άνθρωπο, Επαγγελματία και Επιστήμονα Χρήστο 
Στρατάκη, ο οποίος με την προσωπικότητά του και την 
παρουσία του λαμπρύνει την Χιακή οικογένεια μαζί με την 
εξίσου αξιοθαύμαστη σύζυγό του Μάρω, τον γιό του Γιαννάκη 
τις κόρες του και τα εγγόνια του.  
Τέλος θέλω να Συγχαρώ όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και την συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού 
«Χιακά Νέα» έκδοση του Συλλόγου «ΚΟΡΑΗΣ». 

Με εκτίμηση 
Χρήστος Καραμπάς 

Φαρμακοποιός 

Κώστας Ι. Γκιάλας    Αθήναι 17/01/2008  
Αρριανού 2 – Αθήναι –11635 
 

Παγχιακό Σύλλογο «Ο Κοραής» Νέας Υόρκης 
 

Αγαπητοί μου  
 

Καλή Χρονιά  
Σας ευχαριστώ για την καλοσύνη σας να μου στείλετε το τεύχος 
«Χιακά Νέα», Δεκεμβρίου 2008. Πρόκειται για μία επιμελημένη 
έκδοση με ύλη ενδιαφέρουσα όχι μόνον για τα μέλη του Συλλόγου σας 
αλλά και την ευρύτερη ομογένεια, ακόμη δε και τους εν Ελλάδι φίλους 
του «Κοραή». 
Θεωρώ την έκδοση αυτή σαν μια πολύτιμη προσφορά για την τόνωση 
του πατριωτικού αισθήματος, την σφυρηλάτηση των δεσμών μεταξύ 
των μελών της ομογένειας και την προβολή της αξιόλογης 
δραστηριότητας του «Κοραή» σε ποικίλους τομείς εθνικούς και 
κοινωνικούς.  
Με την ευκαιρία αυτής της επικοινωνίας θα ήθελα να συγχαρώ τα 
νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να τους ευχηθώ 
να έχουν υγεία και δύναμη για να υπηρετήσουν τους υψηλούς σκοπούς 
ενός ιστορικού Συλλόγου, του «Κοραή» της Νέας Υόρκης.  
 

Με φιλικούς χαιρετισμούς  
Κώστας Ι. Γκιάλας 
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Γ ρ ά μ μ α τ α  π ο υ  λ ά β α μ ε  

ST. JOHN’S UNIVERSITY 
 

Mr. Constantine Parthenis              March 10, 2008 
23-56 26th Street 
Astoria, NY 11105 
 

Dear Mr. Parthenis, 
 

Thank you for making our events an outstanding success. Your enthusi-
asm 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 obtain scholarships. We would like to honor you on Friday 
evening, October 17 2008 at 6:30 p.m. We will get in touch with you 
in the next few months. Please reserve that evening. 
The impact on the college community is positive. All view our students in 
the program with a new sense of respect and admiration. We are gaining a 
new esteem from CUNY and SUNY colleges, the European Union and 
the United States. The success is yours. You made this possible through 
your donation and support of Hellenism. I wish you a happy and success-
ful year and will see you soon. For more information, cal 7180631-7237 
and speak to me or Dr. Siolas.    

Sincerely 
Prof. Catherine Tsounis 

FEDERATION OF HELLENIC SOCIETIES 
OF GREATER NEW YORK, INC.  

 
New York, February 19, 2008 

To the Board of Directors of Panchiaki “Korais” 
43-15 202nd Street 
Bayside, NY 11361 
 

Dear Members: 
 

On behalf of the Board of Directors of the Federation of Hellenic Socie-
ties of Greater New York, we wish to express our sincerest gratitude to 
your association for donating $3,000 to our Greek Fire Relief Fund. 
This donation will be cherished by all our members, but most important, 
the families of the victims who have suffered the worst fires and forest 
destruction in their region’s history. For your records, our EIN is 11-
2931965 and your donation is tax deductible as allowed under IRS Code 
501(c)3 rules. 
Again, our sincerest gratitude to your association, with the hope for con-
tinued support and cooperation. 
 

With Regards, 
 

Nick Diamantidis    Demetrios Demetrios 
    President     General Secretary  

 
 

 
 

 
Mr. Costas Kojes           March 17th 2008 
Panchiaki Korais Society 
43-15 202nd Street 
Bayside, NY 11361 
 

Dear Mr. Kojes:  
 

I once again want to thank you for the two $500 
Scholarships that were presented to two of our 
students at Graduation last May by the Panchiaki 
Korais Society. 
We are currently planning our thirtieth annual 
Graduation for Wednesday May 21st 2008 and 
hope that the Panchiaki Korais Society can once 
again give us two $500 Scholarships for two of 
our students at that time.  
The Scholarship committee will be meeting to 
review the scholarship applications on May 10th 
2008 and your response will help the committee 
in the allocation of scholarships; and also help us 
in preparing the graduation program for publica-
tion. This year, the Scholarship Program has 
even greater importance than in the past because 
of the further state reductions in student aid and 
the threat of a significant increase in student tui-
tion. Needless to say, your support of our student 
body is greatly appreciated by our students and 
staff and contributes greatly to the survival and 
propagation of Hellenism in Queens and beyond. 
The keynote speaker at graduation this year will 
be Professor Van Coufoudakis, Dean Emeritus of 
the College of Arts and Sciences and Professor 
Emeritus of Political Science at Indiana-Purdue 
University. His topic for this year’s Constantinos 
D. Paparrigopoulos Lecture is “The New Greek-
American Generation: Political Engagement and 
the future of Hellenism in America”. 
 

With many thanks 
 

Sincerely yours,  
Christos P. Ioannides 
Director  
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Congratulations 
 

Astron   Gift Shop 
 
 

Wedding and Christening Items 
Select Line of Greek Gifts 

Invitations * Favors * Stefana  
 Lambades * Martirika 

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

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

 

Κυματόπληκτος βράχος και 
φαιός, 
γεμάτος κρίταμα κι αρμύρα 
και  μυρωδιά λεμονανθού και 
σπάρτων. 
Μια ταραχή του έγκατου της γής 
του Ποσειδώνα, του κυματιστή 
εγγόνι,  
Κκαι σπουδαστήριο του Ερμή. 
Ένα νησί που όλο ταξιδεύει, 
σ’ όλα τα πλάτη, σ’ όλη τη Γη, 

που οι άνεμοι του τραγουδούν 
τον Όμηρο, 
κι ο Απόλλωνας λατρεύει. 
Δοσμένο από τη Δήμητρα  
στο σκίνο και το κλήμα, 
κι από την Αθηνά στη Γνώση και 
Σοφία, 
Αυτό το λατρευτό παιδί της 
Ιωνίας. 

Νίκος Ζύμαρης 
1988 

Ο Μετανάστης 
 

Απ’ την πατρίδα του έφυγε με όνειρα κι ελπίδα  
για τις ακτές του Ατλαντικού να βρεί την καλομοίρα. 
 

Με το που έφθασε εκεί πλάκωσε η ψυχή του άνθρωπο έψαχνε να βρεί να κάνει 
λίγη παρέα  
μα όλοι τους μπίζι ήτανε καιρό δεν διαθέτανε ούτε για καλημέρα. 
 

Μονάχος του ξεκίνησε κι άρχισε τον αγώνα  
δουλειά έψαχνε να βρεί μέσα στον κυκεώνα… 
 

Ρόδες στα πόδια έβαλε κι έτρεχε όλη μέρα,  
πόρτες χτυπούσε καθημερινά στους πύργους του Μανχάταν,  
μα ήταν ψυχροί, άδειοι από ψυχή κι αδιάφοροι για μένα.  
 

Αν θες δουλειά να βρείς και γρήγορα να προκόψεις, τέκτονας πρέπει να γινείς 
να δείς την ζωή από την καλή κι όλες τις απολαύσεις… 
 

Η Μάνα που με βύζαξε, μου ‘δωσε την ευχή της 
να μείνω Έλληνας στην ψυχή κ’ ορθόδοξος στην πίστη.  
Στη χώρα που μεγάλωσα και στα σχολειά που επήγα με μάθανε  
να κρατηθώ μακρυά απ’ τα πονηρά εργαλεία … 
 

Πολλά χρόνια περάσανε, ούτε την πίστη μου άλλαξα ούτε την τακτική μου,  
με τον ιδρώτα τον πολύ έβγαζα το ψωμί μου. 
 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου  
στον  Αγιο Γιώργη μου μόνο χρωστώ για όλη την προκοπή μου.  
 

Στέλιος Τάτσης 

Ο ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 
 

Είμαι Μακεδόνας   
Ελλήνων γόνος  
Έλληνας αγνός 
Ήρωας και μόνος  
Αλέξανδρο με λένε   
στην Μακεδονία ζώ  
χιλιάδες χρόνια  
Ακρίτας σου αιώνια 
Μάνα γη γλυκειά 
Το είπαν δυνατά 
Ά κουσ’ ο κόσμος όλος  
Ξακουστοί φιλόσοφοι 
Κι’ έγινε ο σπόρος λόγος 
Είμαστε η Ελλάδα  
Μάθετε όσα ξέρουμε 
Πάντοτε χαρίσουμε 
Της γνώσης μας την δάδα. 
Μα ήρθαν χρόνια χαλεπά 
Άσχετοι και «μεγάλοι» 
Χώρισαν την πατρίδα μου 
Δεξιά κι αριστερά 
Και μες την παραζάλη  
Νόμισαν ίσια τα στραβά 
Ας πήραν όσα πήρανε 
Κρατάω την ελπίδα 
Πως πάλι ο Αλέξανδρος  
Θα σώση την πατρίδα.  

Νίκος Ζύμαρης  

Πο ί η σ η…   

Today I gave an oath to God 
That I shall always faithfully love 
My new country the USA 
And conform my living to her way. 
 

In front of deputies of the Supreme Court 
I placed my right hand on my heart. 
I faced the symbol of history and past, 
And I pledged allegiance to the Star-Spangled-Flag. 
 

I felt my duties, bound with my rights, 
That my new country offered me with pride. 
I took the oath with all my heart, 

And I prayed deeply “so help me God.” 
 

I came from Greece, the most glorious place, 
Of all the places of the ancient days, 
To the beautiful land of the USA 
The most glorious nation, on earth today. 
 

So as you can see, my joy is true 
To feel as proud as I really do, 
For having countries, as great as those two, 
Oh! Bless them God, I pray to you. 
 

By Amphitrite Constantelos – Manuel 
(It was first published in the Newspaper: Fayetteville Observer) 

ΧΙΟΣ  

A Day To Remember 
(When I Became An American Citizen) 



 
Ποιός έχτισε τον κόσμο. 
 

Οι Θυμιανούσοι είναι καλοί χτίστες. Γι αυτό 
βρίσκουνε πολλές δουλειές στα Μαστιχόχωρα.  
Κάποτε λοιπόν ένας επιθεωρητής έκανε 
επιθεώρηση στο σχολείο του Καταρράχτη. 
Ρωτά τα παιδάκια:  
«Ποιός έχτισε τον κόσμο»; 
Κι ένα Καταρραχτουσάκι απαντά:  
«Οι Θυμιανούσοι».  
 
Στο Θολοποτάμι ο ίδιος επιθεωρητής για να 
γίνει πιο σοφός ρώτησε ποιός έκτισε τον κόσμο  
και έμαθε ότι τον έκτισαν:  οι Κουτσούκηδες 
 
Όταν οι γριές κουτσομπόλες στα νοτιόχωρα 
τσακώνωνταν, για να ρίξουν λάσπη η μία στην 
άλλη, της έλεγαν: ρίξε μωρή τα αυτιά σου πίσω 
σου.  
 

Και λίγη κοσμογονία 
 

Ένας Χιώτης έκανε τον κηπουρό σ’ έναν 
ανθόκηπο στο Παλιό Φάληρο. 
Μαστρο – Κώστα, του λέει η νοικοκυρά, ωραίο 
τον έκανες τον κήπο, σωστό Παράδεισο.  
Να σε παντρέψουμε λοιπόν με καμιά, να σε 
καλόχη, του λέει εκείνη. Νά, ακόμα και ο Αδάμ 
στον Παράδεισο είχε τη γυναίκα του κι αυτός.  
Κι ο Χιώτης της απαντά ξερά-ξερά:  
Ναί, μα πόσον καιρόν ήμεινεν στον Παράδεισο; 

 
ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ 

 

• Η περιφρόνηση είναι το μέσον κατά της 
συκοφαντίας. 

• Η νύχτα δεν θα ήταν όμορφη εάν δεν 
πιστεύαμε στο φώς της αυγής.  

• Τον ανάξιο άνθρωπο, μην τον καμαρώνεις 
για τα λεφτά του. 

• Η αξιοπρέπεια δεν διαφημίζεται, 
αυτοεπιβάλλεται. 

• Οι άδειοι τενεκέδες κάνουν περισσότερο 
θόρυβο. 

Λαογραφικά  
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Κο ι νω ν ι κά…   
            Βάφτιση  

 

Την Κυριακή 9η Μαρτίου 2008 η 
Μαρία και ο Ηρακλής Κοντογιάννης 
βάφτισαν το δεύτερο αγοράκι τους και 
το ονόμασαν Πέτρο. Το μυστήριο έγινε 
στο ναό του Τιμίου Σταυρού στο 
Brooklyn. Ανάδοχοι ήταν η Πέγκυ και 
ο Στήβεν Σιδεράτος. 
Ακολούθησε δεξίωση με γλέντι στο 
Battery Garden του Battery Park Νέας 
Υόρκης. Στους ευτυχείς γονείς και 
αναδόχους ευχόμεθα να το χαίρονται το 
νεοφώτιστο.  

Οικογένεια Στ. Γεραζούνη 

Υπογράφηκε από τον Υπουργό Πολιτισμού η 
έγκριση για την εκτέλεση έργων στο Λιμάνι 
της Χίου. Με την απόφαση αυτή δίνεται «το 
πράσινο φως» για την έναρξη εργασιών στην 
εκτέλεση του έργου «Βελτίωση υποδομών 
λιμενικών εγκαταστάσεων στο λιμάνι της 
Χίου». Σύμφωνα με το βουλευτή Χίου της 
ΝΔ Γιάννη Κοσμίδη, «με την απόφαση αυτή 
του Υπουργού ξεκινά ένα έργο που θα 
αυξήσει την επιχειρησιακή ικανότητα του 
Λιμένα της Χίου με την προσέγγιση 
μεγαλύτερων επιβατικών σκαφών 
(κρουαζιερόπλοιων κ.λπ.), με προφανείς τις 
θετικές επιπτώσεις για την τοπική μας 
οικονομία».          Από τον Ελληνικό Τύπο  

Από  τον  Τύπο   

Γάμος 
 

Στις 21 Ιουνίου του 2008 θα 
τελέσει τους γάμους της  

η Φωτεινή Κωνσταντινίδη  
(πρώην μέλος του χορευτικού του 

«Κοραή») με τον  
Δημήτρη Καλογρίδη.  

 
Τους ευχόμαστε βίο ανθόσπαρτο  

και κάθε ευτυχία. 
 

Οικογένεια Δ. Ψαλτάκη  

Να μας ζήσει 
Στις 26 Φεβρουαρίου του 2008 γεννήθηκε η 
Σοφία Νίτη από τους ευτυχείς γονείς Νίκο και 
Αικατερίνη Νίτη. Η κα Νίτη ήταν η πρώτη 
δασκάλα του χορευτικού του «Κοραή» που 
έβαλε τις σωστές βάσεις για να έχουμε ένα 
θαυμάσιο χορευτικό στον Παγχιακό.  
Η νεογέννητη Σοφία είναι η εγγονή του Ιωάννη 
και Ευαγγελίας Κλειδά και του Πήτερ και της 
Νταϊάνας Νίτη. Η Σοφία είναι ο πέμπτος 
βλαστός της οικογένειας.   
Ευχόμαστε να σας ζήσει το νεογέννητο και να 
το καμαρώσετε ευτυχισμένη νυφούλα.  

Οι παππούδες και οι γιαγιάδες  

Κυκλοφόρησε το βιβλίο 
 «Η Ιστορία της Ελληνικής Κοινότητας 
του Αγίου Δημήτριου Αστόριας ΝΥ».  
Γραμμένη από τον πρωτοπρεσβύτερο π. 
Ιωάννη Αντωνόπουλο. 
Μια εμπεριστατωμένη μελέτη από την 
ίδρυση το 1927 με την εξέλιξη και την 
δημιουργία των σχολικών κτιριακών 
συγκροτημάτων. Και την πρόοδο των 
σχολείων με τις ποικίλες οργανώσεις, 
δράση και ονόματα. Το βιβλίο παρουσίασε 
ο εκπαιδευτικός Κων/νος Παρθένης το 
Σάββατο 12 Απριλίου 2008. Ζητήστε το 
από το Γραφείο της Εκκλησίας.  

Εκδόσεις   

Βάφτιση  
 

Peter and Petroula Dallas  
baptize their son  
Vasilios Pantelis  

on Sunday, May 25, 2008   
at 2:00 p.m.  

at the Cathedral of Saint Paul  
(110 Cathedral Avenue  

Hempstead NY). 
  

Celebration immediately  
following at  

Piccola Bussola Ristorante  
159 Jericho Turnpike  

Mineola, NY 
 

Godmother: Anastasia Kanellis 
Ευχόμαστε να τους ζήσει. 

 
Η Μαρίκα Άνθονι , το γένος 
Μαρκότση από την Καλλιμασιά 
απεβίωσε την 14η Φεβρουαρίου 
2008 στο Port Richey της Φλόριδα. 
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που την 
σκεπάζει.           

Δ.Ψ. 

Έφυγε  

Το Δ.Σ. της Χιακής Αδελφότητας 
Αττικοβοιωτίας «ο Κοραής» 
πραγματοποίησε την ετήσια 
καθιερωμένη εκδήλωση τιμής και 
μνήμης του κορυφαίου Χίου 
Εθνοδιδασκάλου Αδαμάντιου Κοραή 
την Πέμπτη 10 Απριλίου 2008. Κύριος 
ομιλητής ήταν ο κ. Νικόλαος 
Καλοσπύρος, Διδάκτωρ Κλασσσικής 
Φιλολογίας.  

Εκδήλωση   



Σελίδα 14                                                                                                                                                          ΧΙΑΚΑ ΝΕΑ • ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 

THEY HAVE A NAME !! 
 

For those that are seeking a name for “Macedonia”. 
The name of that area before World War II was Vardarska. 
The name Macedonia was given to them by their crypto-jewish leader 
Josef Brostein (the  Yogoslav leader known as Tito). 
A few notes for those who do not know: 
1. Alexander the Great and his teacher Aristotle spoke Helenic. Not any 
Slavic language. 
2. The capital of ancient Macedonia was Pella. Not Skopje. 
3. Alexander’s sister was called Thessaloniki. Not Solun like the Slav(e)s 
call it. 
4. Voukefalas was called Alexander’s horse. Not a Zastava. 
So, Vardasrska it is and stop playing with the real Macedonians 
We ‘ve had enough with this joke. 

 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 
Η αρετή της καρδιάς 

 

Γράφω αυτό το σημείωμα από ερέθισμα που 
με συνεκίνησε η διήγηση της κόρης μου 
Λίτσας που είχαν προσκληθεί με τον σύζυγό 
της Παναγιώτη Ορίση σε φιλική εσπερίδα το 
Σάββατο 9 Φεβρουαρίου «να πιούν ένα ποτό» 
με απώτερο σκοπό να βοηθήσουν μια 
οικογένεια που έχει άρρωστο παιδί και το 
μόλις οκτώ μηνών αυτό κοριτσάκι χρειάζεται 
χειρουργική επέμβαση, αλλά τα οικονομικά 
της οικογένειας δεν επαρκούν.  
Ο οικοδεσπότης και η σύζυγός του φίλοι της 
οικογένειας της μικρής κορούλας είναι 
εκείνοι που προσκάλεσαν στο σπίτι τους 
περισσότερα από 200 άτομα γνωστά και 
ευκατάστατα από την περιοχή του Long Is-
land.  
Ήταν για τους προσκαλεσμένους μια υπέροχη 
βραδιά. Εδέσματα άφθονα και νόστιμα που 
πρόσφεραν ακούραστα οι batlers με συνοδεία 
του ποτού ανάλογα με την διάθεση καθενός 
και ζωντανή μουσική όλο το βράδυ. 
Όπως μου διηγήθηκε η κόρη μου, με τις 
συζητήσεις που γινόταν μεταξύ σοβαρών 
οικογενειαρχών και αξιόλογων 
επιχειρηματιών, υπήρχε ένα διάχυτο πνεύμα 
αυτό το βράδυ, ένα αίσθημα πόνου και 
αλληλεγγύης που θα πρέπει οι άνθρωποι να 
ζούμε κάθε μέρα για τον συνάνθρωπό μας.  
Πολλές συζητήσεις γινόταν στα «πηγαδάκια» 
που σχηματίζονταν με θέμα την φιλανθρωπία 
και για την εύστοχη χειρονομία του ευγενικού 
οικοδεσπότη της βραδιάς. Όλα τα έξοδα δικά 
του προκειμένου να εξευρεθούν τα χρήματα 
για την σωτηρία μιας ζωής.  
Έβαλα στο φακελλάκι για την μικρούλα όσα 
νόμισα αλλά αισθάνομαι ότι τώρα έχω 
περισσότερα στην τσέπη μου από πρίν, είπε ο 
Παναγιώτης.  
«Είναι αλήθεια ότι είμαστε πλουσιότεροι 
μόνο με όσα δίνουμε και γινόμαστε 
φτωχότεροι με όσα αρνούμεθα». 
Αυτό το υπέροχο σύστημα αλληλοστήριξης 
δεν είναι το μοναδικό. Οι ομογενείς μας το 
έχουν αναγάγει σε ευγενική άμιλλα 
προκειμένου να απαλύνουν τον πόνο εκείνων 
που δεν τους ευνόησε η τύχη.  
Το παράδειγμα του φιλάνθρωπου ζεύγους του 
Long Island προσφέρεται για μίμηση. Για 
όσους επιθυμούν η διεύθυνση είναι: 
Foundation for Anastasia  
7103 Third Avenue  
Mailbox# 428 
Brooklyn, NY 11209 
Foundationforanastasia@gmail.com 
 

Ο Βίκτωρ Ουγκώ έγραψε: «Όταν αδειάζει η 
τσέπη γεμίζει η καρδιά». 

Κωνσταντίνος Παρθένης 

 

Του Δημήτρη Τσάκα 
 

Νέα Υόρκη. Ο Παγχιακός Σύλλογος «Κοραής» Νέας Υόρκης, ένας από τους 
αρχαιότερους και δραστήριους φορείς της Ομογένειας, ο οποίος έχει κάνει 
σημαία τα θέματα της Ελληνικής Παιδείας και έχει βραβευτεί στο παρελθόν με 
Έπαινο της Ακαδημίας Αθηνών, έδωσε στη δημοσιότητα τον οικονομικό 
απολογισμό και των κατάλογο των οργανισμών, ιδρυμάτων και των σχολείων 
που ευεργετήθηκαν από τις προσφορές του. Οι προσφορές του έτους 2007 
ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο και ανέρχονται στις 71,181 δολάρια, ενώ τη 
μερίδα του λέοντος, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, την κατέχουν η 
Ελληνική Παιδεία, τα Γράμματα και ο Πολιτισμός.  
Η μεγαλύτερη δωρεά ανέρχεται στις $30,000.00 τα οποία προσφέρθηκαν για 
την ανέγερση του νέου Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Συγκροτήματος της 
κοινότητας του Αγίου Νικολάου στο Φλάσινγκ, το οποίο εγκαινιάστηκε προ  
δύο περίπου μηνών. Μια αίθουσα του εν λόγω συγκροτήματος φέρει το όνομα 
του Συλλόγου. Παράλληλα, διένημαν το ποσό των $3,833 σε αριστούχους 
φοιτητές των Τμημάτων Ελληνικών Σπουδών του Κολεγίου του Κουϊνς και του 
Πανεπιστημίου Σεντ Τζόνς, καθώς επίσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο.  
Ο Παγχιακός Σύλλογος  διέθεσε το ποσό των $20,448 για πολιτιστικούς 
σκοπούς μεταξύ των οποίων μπορούμε να αναφέρουμε την έκδοση των Χιακών 
Νέων, το χορευτικό, την γιορτή των Ελευθερίων της Χίου, την ελληνική 
παρέλαση κ.α. 
Παράλληλα πρόσφεραν $13,900 για φιλανθρωπικούς σκοπούς, μεταξύ των 
οποίων μπορούμε να αναφέρουμε τα χρήματα που προσφέρθηκαν για την 
ενίσχυση της ελληνικής πτέρυγας του «Ρόναλντ ΜακΝτόναλντ Χάουζ», του 
Φιλανθρωπικού Ταμείου Χίου, για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, του Οίκου 
Ευγηρίας του Αγίου Μιχαήλ στο Γιόνκερς και για την κάλυψη νοσηλίων των 
ομογενών που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας.  
Τέλος, να σημειώσουμε ότι ο εν λόγω οργανισμός προσέφερε και το ποσό των 
$3,000 για την ενίσχυση των πυροπαθών της γενέτειρας. Τα χρήματα αυτά 
προέρχονται από το Ταμείο του Συλλόγου, από τα έσοδα του ετήσιου χορού και 
του λευκώματος που εκδίδουν, από τη γεννειοδωρία των στελεχών και των 
μελών του Παγχιακού Συλλόγου, καθώς επίσης και από τις προσπάθειες που 
καταβάλλει η «Μις Χίος». 

Προσφορές του «Κοραής» ΝΥ 

Οι Υπεραγορές «ΧΑΡΑ» εύχονται  
στην αξιότιμο πελατεία τους  

Καλό Πάσχα  
και Χαρά οικογενειακή  

και μην ξεχνάτε,  
στη «ΧΑΡΑ» ψωνίζεις γιατί κερδίζεις  
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Στο Pittsburgh πραγματοποιήθηκε η 
πρώτη για το 2008, τριμηνιαία 
συνεδρίαση των Ηνωμένων Χιακών 
Σωματείων Αμερικής και Καναδά, το 
Σάββατο 26 Ιανουαρίου.  
Ο τοπικός Χιώτικος Σύλλογος «Ο 
Πρόοδος» φιλοξένησε στην αίθουσα 
«Olympia Hall» το κέντρο της 
εκκλησίας της Υπαπαντής τις εργασίες 
της συνεδρίασης την οποία τίμησε με 
την παρουσία του ο Μητροπολίτης 
Pittsburgh, Μάξιμος. Ο 
Μητροπολίτης, χιακής καταγωγής και ο 
ίδιος, αφού τέλεσε την καθιερωμένη 
προσευχή για την έναρξη της 
συνεδρίασης, αναφέρθηκε στηνν 
προσπάθεια που καταβάλει για την 
υποστήριξη της νεολαίας μέσα από το 
πρόγραμμα κατασκηνώσεων που 
οργανώνει η Μητρόπολη στην ευρύτερη 
περιοχή.  
Ο ίδιος ζήτησε την βοήθεια της 
Ομογένειας της Αμερικής για την 
συγκέντρωση των απαραίτητων 
οικονομικών πόρων που θα επιτρέψουν 
την ανέγερση μόνιμων κτηριακών 
εγκαταστάσεων για την κατασκήνωση των 
νέων.  
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Ύπατος 
Κυβερνήτης κ. Αντώνης Μπουμπούλης 
από το Ohio, West Virginia, ο οποίος 
ταξίδεψε τους παρευρισκόμενους πίσω 
στη δεκαετία του 1960 καθώς σε 
φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα 
θυμήθηκε το συνέδριο που έλαβε χώρα 
τότε και πάλι στο Pittsburgh και τα 
ΧΣΑ&Κ ανέδειξαν για τελευταία φορά 
την Μιςς Χίος. Η συγκίνηση κορυφώθηκε 
όταν μέλος του συλλόγου από το Steuben-
ville, Ohio του παρέδωσε το αναμνηστικό 
λεύκωμα από το 4ο Ετήσιο Συνέδριο που 
πραγματοποιήθηκε το 1942.  
Ο πρόεδρος του τοπικού συλλόγου «Ο 
Πρόοδος», κ. Γιώργος Ζαλούμες, - από 
το νέο αίμα καθώς είναι μόλις 33 ετών και 
ανηψιός του Μητροπολίτη Μάξιμου – 
στον χαιρετισμό του καλωσόρισε τους 
παρευρισκόμενους και εξέφρασε την 
σημασία των ΧΣΑ&Κ αλλά και την 
ευχαρίστησή του που ο σύλλογός του είναι 
ενεργό μέλος αυτών.  
Χαιρετισμό τέλος απηύθυνε ο πρώην 
πρόεδρος του συλλόγου «Ο Πρόοδος» κ. 
Στέλιος Σακούλας, ο οποίος ευχαρίστησε 
τους Χιώτες για την επιτυχία του 
Συνεδρίου πέρυσι το καλοκαίρι στην Χίο 
και κάλεσε τον τοπικό σύλλογο να 
συμμετάσχει στο επόμενο Παγκόσμιο 
Συνέδριο. 
Ο Ύπατος Πρόεδρος κ. Δημήτρης 

Κοντολιός, αναφέρθηκε στις 
δραστηριότητες των συλλόγων μελών των 
ΧΣΑ&Κ και ευχαρίστησε την έδρα για 
την φιλοξενεία. 
Στην προσπάθεια αρχειοθέτησης των 
ιατρικών βιβλίων του ιατρού Μικέ 
Παϊδούση αναφέρθηκε στην αναφορά του 
ο πρέσβυς Πατρίκιος Θέρος, πρόεδρος 
της Επιτροπής για την Βιβλιοθήκη του 
Κοραή στη Χίο. 
Ο πρέσβυς υπογράμμισε ότι το έργο αυτό 
θα ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου 
χάρη στην συμβολή της δωρεάς που 
πραγματοποίησαν οι Απόδημοι Χιώτες 
κατά την διάρκεια του 5ου Παγκοσμίου 
Συνεδρίου στην Χίο. Τα χρήματα αυτά 
συμπλήρωσαν την δωρεά της χήρας του 
Παϊδούση και κατέστησαν δυνατή την 
περάτωση του έργου.  
Επίσης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 
αποφασίστηκε η προσφορά έκτακτης 
υποστήριξης για την διάσωση βιβλίων που 
χρονολογούνται πρίν από 200 και 300 
χρόνια και κινδυνεύουν να καταστραφούν 
από την υγρασία  και τον σκόρο.  
Στην προσπάθεια συγκέντρωση των 
στοιχείων της χιώτικης νεολαίας στην 
Αμερική και τον Καναδά αναφέρθηκε ο 
αντιπρόσωπος της νεολαίας κ. Σπύρος 
Τσόφλιας. Τα αμέλη της νεολαίας 
εργάζονται για την διοργάνωση του 
πρώτου τους συνεδρίου που θα λάβει 
χώρα εντός του 2008 στη Νέα Ορλεάνη. 
Η πλήρης καταγραφή των νέων Χιακής 
καταγωγής θα διευκολύνει τα σχέδια για 
την άρτια οργανωσή του, ενώ όπως 
ανακοίνωσε ο Μητροπολίτης Μάξιμος θα 
βρίσκεται κοντά στην νεολαία σε αυτό το 
συνέδριο.  
Η επιτροπή για το 54ο Ετήσιο Συνέδριο 
των ΧΣΑ&Κ που θα πραγματοποιηθεί 
στις 10-12 Οκτωβρίου 2008, στο Γουόρεν 
του Οχαϊο, μέσω του προέδρου του 

τοπικού συλλόγου «Χιακή Αδελφότης 
Αγία Μαρκέλλα», κ. Βαγγέλη Ζουμά, 
ενημέρωσε για την πορεία της 
προετοιμασίας των εργασιών του 
συνεδρίου. 
Μετά το πέρας της συνεδρίασης 
τελέστηκε εσπερινός στην Εκκλησία της 
Υπαπαντής, μιας από τις παλαιότερες 
εκκλησίες του Pittsburgh καθώς κτίστηκε 
το 1917.  
Στον εσπερινό τιμήθηκαν τα πενήντα (50) 
χρόνια από την χειροτονία σε ιερέα του 
Μητροπολίτη Μάξιμου και τα τριάντα 
(30) χρόνια από την χειροτονία του σε 
δεσπότη.  
Ιδιαίτερη νότα στον εσπερινό έδωσε η 
χορωδία “Byzantine Choir”, στην οποία 
συμμετέχουν νέοι Χιώτες υπό την 
διεύθυνση του Δρ. Γιαννουκάκη από το 
Μόντρεαλ του Καναδά και την βοήθεια 
του πρώην ύπατου προέδρου κ. Γιάννη 
Κέλλη από το Steubenville, Ohio.  
Το βράδυ του Σαββάτου 26 Ιανουαρίου 
πραγματοποιήθηκε και η ετήσια 
χοροεσπερίδα του τοπικού συλλόγου «Ο 
Πρόοδος». 
Στην αίθουσα του Giorgio’s Restaurant, 
ιδιοκτησίας του προέδρου του συλλόγου 
κ. Γιώργου Ζαλουμέ, τίμησαν τον 
Μητροπολίτη Μάξιμο ο οποίος έκανε και 
τη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας. 
Κατά την διάρκεια της βραδιάς 
απονεμήθηκε και η υποτροφία στον 
Κωνσταντίνο Τσέκο, ο οποίος μαζί με 
ακόμη τρείς συμπατριώτες του είχαν 
αναδειχθεί οι αποδέκτες των Demetrios 
Bouboulis Memorial Scholarships Awards 
στο 5ο Παγκόσμιο συνέδριο το καλοκαίρι 
του 2007 στη Χίο.   
Οι φοιτητές από την Βαλτιμόρη, το Τέξας 
και το Κλίβελαντ θα παραλάβουν τις 
επιταγές τους από τους αντίστοιχους 
τοπικούς συλλόγους.     Ε.Τ. 

Στο Pittsburgh πραγματοποιήθηκε η πρώτη για το 2008, τριμηνιαία συνεδρίαση των ΗΧΣ & Κ 

Αναμνηστική φωτογραφία του προεδρίου με το Μητροπολίτη Pittsburgh, Μάξιμο 
από την  πρώτη για το 2008, τριμηνιαία συνεδρίαση των ΗΧΣΑ & Κ  
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K  O  R  A  I  S             N E W S           B U L L E T I N  

Ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος 
Χριστόδουλος 

 απαντά στον Εθνικό Κήρυκα 
 

«Ε.Κ.»: Τελικά, έχει μέλλον ο Ελληνισμός και η 
Ορθοδοξία στην Αμερική ή μήπως βαίνουμε με 
ημερομηνία λήξεως; 
 

Χριστόδουλος: Τα πάντα εξαρτώνται από εσάς. 
Χάνεται και σβήνει στο χρόνο ό,τι ξεχνιέται και 
λησμονιέται. Τόσα χρόνια η Ομογένεια υπάρχει 
και προοδεύει γιατί είναι με συνέπεια 
προσυλωμένη σε δύο σταθερές: Στον Ελληνισμό 
και στην Ορθοδοξία, γιατί περιστρέφει τη ζωή και 
τα ενδιαφέροντά της γύρω από την Εκκλησία. 
Αυτές οι δυνάμεις χρειάζονται φροντίδα, σεβασμό 
και διαρκή αναθέρμανση. Όσο τις τιμάτε και 
βιώνετε τα κορυφαία και ζωηφόρα αγαθά που από 
αυτές εκπορεύονται και τα μεταδίδετε 
συστηματικά στα παιδιά σας, τότε η Ομογένεια, 
όχι απλώς θα υπάρχει, αλλά θα εξακολουθεί να 
μεγαλουργεί. Αν και όταν τις εγκαταλείψετε, θα 
αφομοιωθείτε και θα κόψετε τους δεσμούς 
εκείνους που σας συνδέουν με τα στοιχεία εκείνα 
που μέχρι σήμερα συνθέτουν την Ελληνορθόδοξη 
ιδιοπροσωπία σας και θα μετατραπείτε σε 
απρόσωπο απομεινάρι ενός ρομαντικού 
παρελθόντος, ωραίου μεν, αλλά νεκρού και αν, 
βέβαια όλα αυτά ισχύουν για σας, τους Έλληνες 
του εξωτερικού και ειδικά της Αμερικής, 
πολλαπλώς ισχύουν για μας τους Έλληνες της 
Μητροπολιτικής Ελλάδος, που δεν διστάζουμε να 
ασεβούμε συχνά στα όσα από τους Πατέρες μας 
παραλάβαμε.  
Μην υποκύψετε στους πειρασμούς και στις 
ευκολίες της παγκοσμιοποίησης. Αγωνιστείτε. Το 
μέλλον σας είναι στα χέρια σας.  

Η ΧΙΟΣ ΣΤΗΝ 5η ΛΕΩΦΟΡΟ ΤΟΥ ΜΑΝΧΑΤΑΝ  

ο πρόεδρος του Κοραή Κ. Κωζής, η ταμίας Μ. Κωζή, η Μις Χίος 2008 Χριστίνα 
Κοσμίδη, ο κ. Π. Παρθένης, η Κ. Κυριάνης και η μικρή Ανθούλα ντυμένη με την 
παραδοσιακή της φορεσιά.    
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◄Η ηγετική 
μορφή του 
αγώνα του ‘21 ο 
Κανάρης ήταν 
το θέμα του 
άρματος των 
Χίων την 
Κυριακή 6 
Απριλίου 2008 
στην 5η 
Λεωφόρο  

Ο κ. Στ. Γεραζούνης με την ► 
σύζυγό του Μάγδα, πρόεδρο της 
Παγχιακής Αδελφότητας «Αγία 

Μαρκέλλας» Νέας Υόρκης και τα 
εγγονάκια τους Στέλιο και Χρήστο 

παρέλασαν την Κυριακή 6 
Απριλίου στην 5η λεωφόρος μαζί με 

όλους τους Χίους. Αμέσως μετά 
την παρέλαση όλοι οι Χιώτες 

πήγαν στο Χιώτικο Σπίτι για ένα 
μεζεδάκι κι ένα κρασάκι. 

◄ Όλοι οι Χιώτεs 
παρέλασαν μαζί υπό 
την αίγιδα των 
Ηνωμένων  Χιακών 
Σωματείων Αμερικής 
και Καναδά. Στο 
στιγμιότυπο 
διακρίνονται ο 
πρόεδρος των ΗΧΣΑ 
Δ. Κοντολιός,  


	Η αρετή της καρδιάς
	Γράφω αυτό το σημείωμα από ερέθισμα που με συνεκίνησε η διήγηση της κόρης μου Λίτσας που είχαν προσκληθεί με τον σύζυγό της Παναγιώτη Ορίση σε φιλική εσπερίδα το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου «να πιούν ένα ποτό» με απώτερο σκοπό να βοηθήσουν μια οικογένεια που έχει άρρωστο παιδί και το μόλις οκτώ μηνών αυτό κοριτσάκι χρειάζεται χειρουργική επέμβαση, αλλά τα οικονομικά της οικογένειας δεν επαρκούν. 
	Ο οικοδεσπότης και η σύζυγός του φίλοι της οικογένειας της μικρής κορούλας είναι εκείνοι που προσκάλεσαν στο σπίτι τους περισσότερα από 200 άτομα γνωστά και ευκατάστατα από την περιοχή του Long Island. 
	Ήταν για τους προσκαλεσμένους μια υπέροχη βραδιά. Εδέσματα άφθονα και νόστιμα που πρόσφεραν ακούραστα οι batlers με συνοδεία του ποτού ανάλογα με την διάθεση καθενός και ζωντανή μουσική όλο το βράδυ.
	Όπως μου διηγήθηκε η κόρη μου, με τις συζητήσεις που γινόταν μεταξύ σοβαρών οικογενειαρχών και αξιόλογων επιχειρηματιών, υπήρχε ένα διάχυτο πνεύμα αυτό το βράδυ, ένα αίσθημα πόνου και αλληλεγγύης που θα πρέπει οι άνθρωποι να ζούμε κάθε μέρα για τον συνάνθρωπό μας. 
	Πολλές συζητήσεις γινόταν στα «πηγαδάκια» που σχηματίζονταν με θέμα την φιλανθρωπία και για την εύστοχη χειρονομία του ευγενικού οικοδεσπότη της βραδιάς. Όλα τα έξοδα δικά του προκειμένου να εξευρεθούν τα χρήματα για την σωτηρία μιας ζωής. 
	Έβαλα στο φακελλάκι για την μικρούλα όσα νόμισα αλλά αισθάνομαι ότι τώρα έχω περισσότερα στην τσέπη μου από πρίν, είπε ο Παναγιώτης. 
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