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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο Ανδρέας Κ. Δρακόπουλος, πρόεδρος του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»,
επισκέφτηκε το μεσημέρι της Τρίτης το Λύκειο του Αγίου Δημητρίου της Αστόριας, όπου και
ενημερώθηκε από την ηγεσία του τόσο για την ουσιαστική πρόοδο που σημειώνει, όσο και για
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.
Το ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», όπως έχει γράψει ο «Εθνικός Κήρυκας», έχει προσφέρει
μέχρι στιγμής δύο εκατομμύρια δολάρια και είναι ο μεγαλύτερος ευεργέτης του Σχολείου, ενώ
η Διεύθυνση του σχολείου και η Σχολική Επιτροπή σε ένδειξη αναγνώρισης έχουν αναρτήσει
σε κεντρικό χώρο του σχολείου το πορτραίτο του αειμνήστου Σταύρου Νιάρχου με την
επιγραφή «Μέγας Ευεργέτης».
Τον κύριο Δρακόπουλο συνόδευε ο εκδότης – διευθυντής του «Εθνικού Κήρυκα» Αντώνης Η.
Διαματάρης.
Ο Νίκος Ανδριώτης, πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, ο λυκειάρχης Αναστάσιος
Κουλαρμάνης, η υποδιευθύντρια του σχολείου Ελένη Καραγιώργου, καθώς και ο ιερατικός
προϊστάμενος της Κοινότητας, π. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος επεφύλαξαν εγκάρδια
υποδοχή στους επισκέπτες και, με έκδηλη την υπερηφάνεια για τα επιτεύγματα του
μοναδικού ελληνικού Λυκείου σε όλη την Αμερική, τους ξενάγησαν στις αίθουσες διδασκαλίας,
στα εργαστήρια και στην υπερσύγχρονη αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών και
πληροφορικής.
Ο κ. Κουλαρμάνης αναφέρθηκε στις επιτυχίες των μαθητών και, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι
μερικοί από τους τελειόφοιτους γίνονται δεκτοί σε κορυφαία Πανεπιστήμια της χώρας ενώ

σχεδόν όλα τα παιδιά γίνονται δεκτά σε κάποιο κολέγιο.
Ανέλυσε μια σειρά από νέα προγράμματα που σχεδιάζουν, μεταξύ των οποίων και την
παροχή νομικής βοήθειας σε μεταναστευτικά θέματα σε όσους χρειάζονται.
Υπογράμμισε ακόμη, ότι πολλά νεόφερτα παιδιά παρακολουθούν τα μαθήματα στο σχολείο
τους. Αφ’ ενός μεν αυτό αποτελεί δείγμα της νέας μετανάστευσης, αφετέρου αποδεικνύει την
εμπιστοσύνη των γονέων και την καλή φήμη που έχει το σχολείο στην Αμερική και στη
γενέτειρα.
Ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Νίκος Ανδριώτης ευχαρίστησε θερμά τον κ.
Δρακόπουλο για το ενδιαφέρον και τη χρηματική συμπαράσταση στο σχολείο, σημειώνοντας
παράλληλα την ελλιπή υποστήριξη του σχολείου από άλλους εύπορους ομογενείς.

