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ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ τεταρτη 27 ΜαΪοΥ 2015

Στα πρόσωπά τους ο «Εθνικός Κήρυκας» τίμησε την Ομογένεια
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης του «Εθνικού Κήρυκα» για την 100ή επέτειο, που
διοργανώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 22 Μαϊου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη της Νέας
Υόρκης, ο εκδότης-διευθυντής
της εφημερίδας κ. Αντώνης Η.
Διαματάρης απένειμε το «Βραβείο του ‘Εθνικού Κήρυκα’», το
οποίο ήταν ένα δέντρο ελιάςσύμβολο της ειρήνης.
Ο κ. Διαματάρης παρουσίασε
τους τιμώμενους με αλφαβητική
σειρά, αφήνοντας εκτός σειράς,
όπως είπε, τελευταίο τον κ. Ανδρέα Δρακόπουλο.
Ο κύριος Νίκος Ανδριώτης
Το θέμα της Ελληνικής Παιδείας, είπε ο κ. Διαματάρης,
αποτελεί θέμα καθοριστικής σημασίας για το μέλλον της Ομογένειας. Ο κ. Νίκος Ανδριώτης
συνέβαλε τα μέγιστα στη διαιώνιση της Παιδείας με τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έπαιξε
στην ίδρυση και στην επιτυχία
του Λυκείου του Αγ. Δημητρίου
στην Αστόρια, του μόνου στις
ΗΠΑ, μια προσφορά ιστορικής
σημασίας. Τον παρακαλώ να έρθει να παραλάβει το βραβείο
του.
Ο καθηγητής
Ευάγγελος Γκύζης
Ο λόγος ύπαρξης και η πηγή
δύναμης μιας εφημερίδας είναι
οι αναγνώστες της. Θα θέλαμε
να τιμήσουμε όλους τους αναγνώστες μας, πράγμα πρακτικά
αδύνατο. Επιλέξαμε τον καθηγητή Ευάγγελο Γκύζη, έναν διακεκριμένο επιστήμονα και ακαδημαϊκό ηγέτη, που στόλισε και
το εξώφυλλο στο «Περιοδικό»
του «Εθνικού Κήρυκα», έναν πιστό αναγνώστη μας και άξιο εκπρόσωπο των αναγνωστών μας.
Τον ευχαριστούμε και τον
συγχαίρουμε.
Η κυρία Στέλλα Κοκόλη
Η διατήρηση της γλώσσας
μας αποτελεί καθήκον όλων
μας. Η κυρία Στέλλα Κοκόλη
όμως έχει κάνει σκοπό ζωής αυτό τον ευγενή στόχο. Αγωνίζεται
σαν μια άλλη Μπουμπουλίνα όπως την είχε αποκαλέσει ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος
- με πίστη με πάθος, για τη διατήρηση της γλώσσας μας.
Στέκεται με αγάπη και δυναμισμό στο πλευρό των δασκάλων μας, αποτελεί την φωνή των
εκπαιδευτικών μας από τη θέση
της προέδρου της Ομοσπονδίας
Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής.
Την ευχαριστούμε και την
συγχαίρουμε.
Ο Δρ. Γιώργος Κοφινάς
Η επιστημονική κοινότητά
μας έχει να επιδείξει πολλούς
σπουδαίους επιστήμονες που
μας κάνουν υπερήφανους. Ο Δρ.
Γιώργος Κοφινάς συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων γιατρών στον τομέα του και με την
επιστήμη και την ανθρωπιά του
χαρίζει ζωή, χαρά, ευτυχία σε
αμέτρητες οικογένειες.
Παράλληλα όμως με ευγένεια και κατανόηση ανταποκρί-
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Ο Νίκος Ανδριώτης, ο οποίος τιμήθηκε για την προσφορά του
στην ίδρυση και επιτυχία στο μοναδικό Ελληνοαμερικανικό
Λύκειο του Αγίου Δημητρίου Αστόριας (αριστερά), ο Δρ. Ευνεται πρόθυμα και γενναιόδωρα
στις ανάγκες της Ομογένειας και
κατατάσσετε μεταξύ των επιφανών ομογενών μας.
Τον παρακαλώ να έρθει να
παραλάβει το βραβείο του.
Ο κύριος Φίλιπ Κρίστοφερ
Η Ομογένεια αγωνίστηκε και
πάντοτε θα αγωνίζεται για τα
εθνικά μας θέματα. Το όνομα
όμως του ομογενή που ταυτίστηκε με τον αγώνα για τα εθνικά
μας θέματα είναι το όνομα Φίλιπ
Κρίστοφερ.
Και αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο: Για 41 χρόνια τώρα, μετά
την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ο κύριος Φίλιπ Κρίστοφερ
με αξιοζήλευτη πίστη, δυναμισμό, ευγλωττία και συνέπεια,
πρωτοστατεί στον αγώνα για τη
λευτεριά της Κύπρου.
Κάνει πράξη το «και από τη
μητέρα και από τον πατέρα κι
απ’ όλους τους άλλους προγόνους το πιο πολύτιμο, το πιο σεβαστό, το πιο ιερό, το ανώτερο
αγαθό είναι η Πατρίδα».
Ο Πάτερ Δημήτριος
Κωσταντέλος
Οπως είναι γνωστό η Εκκλησία μας στην Αμερική παίζει
καθοριστικό ρόλο. Γι’ αυτό και
έχει χαρακτηριστεί ως η σπονδυλική στήλη πάνω στην οποία
στηρίζεται η Ομογένεια. Στα
πλαίσια αυτά ο ρόλος των ιερέων μας είναι καταλυτικός. Ο
πρωτοπρεσβύτερος-καθηγητής
Δημήτριος Κωνσταντέλος αποτελεί ένα άριστο παράδειγμα
ελληνο-ορθόδοξου ιερέα που
υπηρέτησε τις κοινότητες της
Αρχιεπισκοπής με ζήλο, κρατώντας ψηλά την σημαία της ελληνο-χριστιανικής μας πίστης,
γλώσσας και παράδοσης. Εχει
επιπλέον ένα σημαντικό συγγραφικό έργο.

Ο Δρ. Σπύρος Σπυρέας
Ο «Εθνικός Κήρυκας» τιμά
τον Δρ. Σπύρο Σπυρέα με το διπλό βραβείο του στυλοβάτη της
Ομογένειας και της Φιλανθρωπίας. Η φιλανθρωπία, που γεν-

άγγελος Γκύζης, διακεκριμένος επιστήμονας και ακαδημαϊκός
ηγέτης και η Στέλλα Κοκόλη, η οποία έχει κάνει σκοπό της
ζωής της τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας.
αναπτύσσει πλούσιο φιλανθρωπικό έργο.
Παράλληλα όμως συμβάλει
όσο λίγοι στη διατήρηση της
ταυτότητάς μας, με αποτέλεσμα
να αποτελεί ένα πρόθυμο και

Από αριστερά διακρίνονται ο Δρ. Γεώργιος Κοφινάς, ο οποίος
με την επιστήμη και την ανθρωπιά του χαρίζει ζωή, χαρά, ευτυχία σε αμέτρητες οικογένειες, ο Φίλιπ Κρίστοφερ, ο οποίος
νήθηκε στη Ελλάδα, αποτελεί
μια από τις ευγενικότερες ανθρώπινες αρετές. Ο Δρ. Σπυρέας, που διαπρέπει στον τομέα
της Φαρμακοβιομηχανίας, γνωρίζει ότι δεν είναι παρά ο διαχειριστής της επιτυχίας που η
ευφυΐα του και ο Θεός του χάρισαν απλόχερα. Γι’ αυτό και

Από αριστερά διακρίνονται ο Δρ. Σπύρος Σπυρέας, ο οποίος συμβάλει όσο λίγοι στην διατήρηση της
ταυτότητάς μας, με αποτέλεσμα να αποτελεί ένα πρόθυμο και γενναιόδωρο στυλοβάτη της Ομογένειας, ο Νίκος Τσακανίκας, ο οποίος προσφέρει πρωτοποριακές ταξιδιωτικές υπηρεσίες στην Ομο-

γενναιόδωρο στυλοβάτη της
Ομογένειας.
Είναι άνθρωποι σαν τον Δρ.
Σπυρέα που κάνουν την μεγάλη
διαφορά στην Ομογένεια.
O κύριος Νίκος
Τσακανίκας
Η στενή μας επαφή με την
Ελλάδα και οι συχνές μας επι-

σκέψεις εκεί αποτελούν καθήκον και συναισθηματική ανάγκη
αλλά και μια από τις προϋποθέσεις για την επιβίωση της Ομογένειας.
Ο κύριος Νίκος Τσακανίκας

κας αποτελεί έναν από τους πιο
παλιούς μου φίλους και είναι
ένας από τους πρώτους που ενθάρρυναν το έργο μου. Τον ευχαριστώ.
O αείμνηστος
Θεόδωρος Σπυρόπουλος
Στον χρόνο που πέρασε η
Ομογένεια έχασε έναν από
τους σημαντικότερους ηγέτες
της. Εχασε τον Θεόδωρο Σπυρόπουλο, έναν ομογενή με μεγάλη, πολύχρονη, προσφορά
στα θέματα της γλώσσας, της
παιδείας, και της φιλανθρωπίας.
Ο «Εθνικός Κήρυκας» τιμά τη
μνήμη ενός αγαπητού φίλου, ευχόμαστε να μας φωτίζει και να
βρει μιμητές το παράδειγμά του.
Παρακαλώ την κόρη του να
έρθει να παραλάβει το βραβείο
του.
Ο κύριος Ανδρέας
Δρακόπουλος
Κυρίες και κύριοι,
Κορυφαία αναγνώριση και
ευγνωμοσύνη αξίζει στο Ιδρυμα
Σταύρος Νιάρχος και στον πρόεδρό του, κύριο Ανδρέα Δρακόπουλο.
Ο κ. Δρακόπουλος είναι ένας
ευεργέτης του Ελληνισμού, κατά
πάντα άξιος, για την ύψιστη τιμή
που του απονέμει ο «Εθνικός
Κήρυκας».
Ο κύριος Δρακόπουλος έχει
κερδίσει πανομογενειακό, πανελλήνιο και διεθνή θαυμασμό,
όχι μόνο με τις πράξεις του, που

πρωτοστατεί στον αγώνα για τη λευτεριά της Κύπρου και ο
π. Δημήτριος Κωνσταντέλος, παράδειγμα προς μίμηση
Eλληνορθόδοξου ιερέα και καθηγητή.
αναβάθμισε τον τομέα του ταξιδιού προς την γενέτειρά μας
προσφέροντας πρωτοποριακές
ταξιδιωτικές υπηρεσίες στην
Ομογένεια και αποτελεί πυλώνα
του τουρισμού από την Αμερική
προς την Ελλάδα.
Ας μου επιτραπεί επίσης να
σημειώσω ότι ο κύριος Τσακανί-

είναι μοναδικές στην εποχή μας,
αλλά με τον χαρακτήρα και το
ήθος του που αποτελούν παράδειγμα και πηγή έμπνευσης για
όλους μας.
Τον παρακαλώ να παραλάβει
τα βραβείο του και να μας μιλήσει εκ μέρους όλων των βραβευθέντων.

γένεια και αποτελεί πυλώνα του τουρισμού από την Αμερική προς την Ελλάδα, η Μαριάννα Σπυροπούλου, η οποία παρέλαβε το βραβείο που απονεμήθηκε στον αείμνηστο Σπυρόπουλο και ο Δρ. Ανδρέας Δρακόπουλος, πρόεδρος του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» και ευεργέτης του Ελληνισμού.

Τα Μέσα Ενημέρωσης για την εκδήλωση των 100 χρόνων του «Ε.Κ.»
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).-Πλατιά δημοσιότητα και
εκτενείς αναφορές έκαναν αρκετά Μέσα Ενημέρωσης στην
εκδήλωση των 100 χρόνων του
ΪΕ.Κ.Μ, η οποία χαρακτηρίστηκε
ως η «εκδήλωση της χρονιάς για
την Ομογένεια.
Το Ιδρυμα
«Σταύρος Νιάρχος»
Ιδιαίτερη αναφορά και μάλιστα την ίδια ημέρα της εκδήλωσης για τα 100 χρόνια του «Εθνικού Κήρυκα» από το Ιδρυμα
«Σταύρος Νιάρχος» με κεντρικό
τίτλο «Γκαλά για τα 100 Χρόνια
του National Herald».
Συγκεκριμένα,
ανέφερε:
«Στις 22 Μαΐου, ο ‘Εθνικός Κήρυκας’ (The National Herald)
γιόρτασε την επέτειο των εκατό
του χρόνων, με ένα γκαλά στη
Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας
Υόρκης. Στο γκαλά παραβρέθηκαν πάνω από 400 διακεκριμένοι καλεσμένοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ελλάδα και
την Κύπρο, και τιμήθηκε ο πρό-

εδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος, κ. Ανδρέας Δρακόπουλος».
Iefimerida
Με έμφαση στην εικόνα η
ιστοσελίδα «Iefimerida» είχε 5
φωτογραφίες από την εκδήλωση ξεκινώντας από την οικογενειακή του κ. Αντώνη Διαματάρη και στη συνέχεια με ένα λιτό
αλλά άκρως κατατοπιστικό κομμάτι: «Με μία μεγαλειώδη τελετή γιόρτασε ο ‘Εθνικός Κήρυκας’
τα 100 χρόνια του στην Κεντρική Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης.
Σήμερα, εκατό χρόνια μετά,
η ημερήσια εφημερίδα του Ελληνισμού της Αμερικής είναι
στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και αποτελεί τη δεύτερη,
μετά την ‘Εστία’, αρχαιότερη
εφημερίδα στην ελληνική γλώσσα, σε όλο τον κόσμο».
Alpha TV, E-typos, ΑθηναϊκόΜακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων, Inews.com.cy
Ο τηλεοπτικός σταθμός

Alpha TV με ανάρτησή του στην
ηλεκτρονική του έκδοση με τίτλο «Τα 100 χρόνια έκλεισε ο
‘Εθνικός Κήρυκας’», η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας
«Ελεύθερος Τύπος», e-typos, με
υπέρτιτλο «Λαμπρή γιορτή της
Ομογένειας για τα 100 χρόνια
του ‘Εθνικού Κήρυκα’», το κυπριακό ειδησεογραφικό σάιτ
Inews.com.cy και το ΑθηναϊκόΜακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων είχαν εκτενέστατο ρεπορτάζ 1.160 λέξεων!
«Για μια εφημερίδα ‘καθρέφτη’, ‘εκφραστή’, ‘εμπνευστή’,
‘έπαλξη’ και ‘οραματιστή της
Ομογένειας’ μίλησαν στα μηνύματα που απέστειλαν ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, ο αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, οι ηγέτες της Ελλάδας
και της Κύπρου.
Παρούσα ήταν και όλη η οικογένεια του ‘Εθνικού Κήρυκα’.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος ανέπεμψε την προσευ-

χή, ευχήθηκε υπέρ υγείας και
μακροημέρευσης του εκδότη-διευθυντή Αντώνη Η. Διαματάρη
και του δώρισε το Λεξικό των
Μυκηναϊκών Τεχνικών Ορων
και μια Διαθήκη του 18ου αιώνα, που -ενώ είναι χειρόγραφηέχει τυπωθεί σε πιεστήριο.
Οπως τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος
Αμερικής ‘ο κ. Διαματάρης έχει
το δικαίωμα να τα έχει στο γραφείο του, γιατί για έναν αιώνα
εργάζεται για τη διατήρηση και
διαιώνιση της ελληνικής γλώσσας’.
‘Εθνικός Κήρυκας ίσον Ομογένεια’ και ‘Ομογένεια ίσον
Εθνικός Κήρυκας’ τόνισε ο πρέσβης Λουκάς Τσίλας.
Ο κ. Διαματάρης απένειμε το
‘Βραβείο του Εθνικού Κήρυκα’,
το οποίο ήταν ένα δέντρο ελιάς
- σύμβολο της Ειρήνης, στον
πρόεδρο του Ιδρύματος ‘Σταύρος Νιάρχος’ Ανδρέα Δρακόπουλο ως ευεργέτη του Ελληνισμού.
Παράλληλα, τίμησε τον κ. Νίκο
Ανδριώτη, πρωταγωνιστή στη

δημιουργία του μοναδικού Ελληνικού Λυκείου Αγίου Δημητρίου Αστόριας, τον Δρ. Ευάγγελο
Γκύζη, πανεπιστημιακό ηγέτη,
πιστό αναγνώστη του ‘Ε.Κ.’, την
Στέλλα Κοκόλη, αγωνίστρια στη
διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, τον Δρ. Γεώργιο Κοφινά,
διακεκριμένο επιστήμονα, γιατρό, επιφανή ομογενή, τον Φίλιπ Κρίστοφερ, ακούραστο μαχητή των εθνικών μας θεμάτων,
τον Δημήτριο Κωνσταντέλο ως
υπόδειγμα Ελληνορθοδόξου
κληρικού, τον Δρα Σπύρο Σπυρέα στυλοβάτη της Ομογένειας
και φιλάνθρωπο, τον Νίκο Τσακανίκα επιτυχημένο επιχειρηματία με προσφορά πρωτοποριακών υπηρεσιών στην Ομογένεια
και τον αείμνηστο Θεόδωρο
Σπυρόπουλο φιλάνθρωπο ηγέτη
της Ομογένειας».
Pontos-news
Η ιστοσελίδα ενημέρωσε λεπτομερώς τους απανταχού Πόντιους, Pontos-news, με τίτλο
«Λαμπρή γιορτή της Ομογένειας

για τα 100 χρόνια του Εθνικού
Κήρυκα» και δύο φωτογραφίες,
μία από τη εκδήλωση και μία το
επετειακό logo του «Εθνικού Κήρυκα».
Νewsbomb
Με κεντρική φωτογραφία τον
εκδότη του «Εθνικού Κήρυκα»
Αντώνη Διαματάρη με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Σταύρος
Νιάρχος» Ανδρέα Δρακόπουλο
και τα δύο παιδιά του η ιστοσελίδα Νewsbomb έχει τίτλο «100
χρόνια Εθνικός Κήρυκας».
Euro2day
Και η οικονομική ιστοσελίδα
euro2day είχε αναφορά για την
εκδήλωση για τα 100 χρόνια
του Κήρυκα με κείμενό της: «Με
ιδιαίτερη λαμπρότητα, αντάξια
της ιστορίας του, τίμησε η ελληνική Ομογένεια της Αμερικής
τα 100 χρόνια ζωής του ‘Εθνικού Κήρυκα’, της μοναδικής
ημερήσιας εφημερίδας στην
Αμερική και σε όλον τον Απόδημο Ελληνισμό».

