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Νέα μεγάλη δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχου
στο Λύκειο της Αστόριας
Του Δημήτρη Τσάκα

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Επτακόσιες πενήντα επί πλέον χιλιάδες δολάρια προσφέρει το
κοινωφελές Ιδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» στο Ημερήσιο Σχολείο του Αγίου Δημητρίου
Αστόριας. Η δωρεά, όπως δήλωσαν στον «Εθνικό Κήρυκα» ο πρόεδρος της Σχολικής
Επιτροπής Νίκος Ανδριώτης και ο διευθυντής του Σχολείου Αναστάσιος
Κουλαρμάνης, έχει πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα διότι θα δοθεί σε τρεις ισόποσες
δόσεις, ενώ η χορήγηση της τρίτης έχει ως προϋπόθεση την εξασφάλιση από το
σχολείο και την κοινότητα του ποσού των $250.000, τα οποία θα διατεθούν
αποκλειστικά και μόνο για τον ίδιο σκοπό. Συνεπώς μετά από τρία χρόνια το Σχολείο
του Αγίου Δημητρίου Αστόριας θα ευεργετηθεί συνολικά με το ποσό του ενός
εκατομμυρίου δολαρίων.
Η νέα δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχος αποτελεί συνέχεια των χορηγιών που έλαβε το
προηγμένο αυτό εκπαιδευτικό ίδρυμα από το 2001 μέχρι σήμερα και οι χορηγίες
υπερβαίνουν τα δύο εκατομμύρια δολάρια.
Ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Νίκος Ανδριώτης και ο διευθυντής του Σχολείου
Αναστάσιος Κουλαρμάνης επεσήμαναν ότι το σχολείο του Αγίου Δημητρίου
Αστόριας είναι το μεγαλύτερο και το πιο σημαντικό το μοναδικό σε όλη την Αμερική
το οποίο έχει όλες τις τάξεις από το νηπιαγωγείο μέχρι και την 12η τάξη και ότι οι
δωρεές του Ιδρύματος Νιάρχου και το προσωπικό ενδιαφέρον του προέδρου Ανδρέα
Δρακόπουλου επιβραβεύουν τα επιτεύγματα του σχολείου και συνάμα αυξάνουν τις
υποχρεώσεις και τις ευθύνες τους.

Κι αυτό διότι όλες οι δωρεές δίδονται για έναν συγκεκριμένο κάθε φορά σκοπό και
τους παρέχει τη δυνατότητα να πετύχουν άλματα διότι το Ιδρυμα ελέγχει εκ του
σύνεγγυς και βήμα προς βήμα την εκτέλεση της συμφωνίας και την αξιοποίηση στο
μέγιστο των δωρεών.
Η εν λόγω δωρεά, θα δοθεί σε τρεις ισόποσες δόσεις για τα σχολικά έτη 2013-2014,
2014-2015 και 2015-2016 και προορίζεται για την πρόσληψη τεσσάρων
προϊσταμένων οι οποίοι θα ασχοληθούν με την εφαρμογή ενιαίων προγραμμάτων, θα
αναλάβουν την εξειδίκευση των εκπαιδευτικών, θα ελέγχουν τους εκπαιδευτικούς και
συνάμα θα διδάσκουν οι ίδιοι.
«Οι προϊστάμενοι θα έχουν την ευθύνη για την αγγλική γλώσσα - Ιστορία, για τα
Μαθηματικά, για τις Φυσικές Επιστήμες και για τις Τέχνες και θα παρέχουν τη
δυνατότητα στο Λύκειο του Αγίου Δημητρίου Αστόριας να ανταποκριθεί στις
προκλήσεις και στις απαιτήσεις των ριζικών μεταρρυθμίσεων στην Παιδεία που
επιχειρεί το υπουργείο Παιδείας».
Ο κ. Νίκος Ανδριώτης δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια δεχόμαστε μια
άλλη σημαντική δωρεά από το Ιδρυμα ‘Σταύρος Νιάρχος’ που είναι συνέχεια των
προηγούμενων και αναγνώριση και επιβράβευση του έργου που επιτελείται. Ολες
μαζί οι προσφορές υπερβαίνουν τα δύο εκατομμύρια δολάρια και αποτελούν τη
μεγαλύτερη συνολικά δωρεά. Είναι πρωτοφανής η δωρεά από ένα Ιδρυμα του
μεγέθους και της περιωπής του Ιδρύματος ‘Σταύρος Νιάρχος’ και ίσως η μοναδική σε
εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ομογένειας».
Επίσης, ο κ. Κουλαρμάνης πρόσθεσε: Η δωρεά ετούτη έρχεται στην πιο κατάλληλη
στιγμή και μας παρέχει τη δυνατότητα να ανέβουμε πιο ψηλά. Την ώρα που πολλά
ιδιωτικά σχολεία κλείνουν και άλλα δημόσια αντιμετωπίζουν προβλήματα, εμείς με
τη δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχου θα μπορέσουμε να βρεθούμε ένα βήμα πιο μπροστά
τόσο από τα δημόσια όσο και από τα ιδιωτικά σχολεία».
Αναφερόμενος στους όρους της δωρεάς, επεσήμανε: «Το Ιδρυμα έχει δικές του
προδιαγραφές και για κάθε δωρεά και ζητά την εφαρμογή των όρων της στο πνεύμα
και στο γράμμα. Ακολουθήσαμε τις οδηγίες του Ιδρύματος για τις προηγούμενες
δωρεές και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συνεχίζουν να μας επιχορηγούν».
«Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον πρόεδρο του Ιδρύματος Ανδρέα Δρακόπουλο και τα
άλλα στελέχη», δήλωσε ο Νίκος Ανδριώτης. «Τον Ανδρέα Δρακόπουλο είχα την τύχη
να τον γνωρίσω από την πρώτη συνάντηση που είχαμε μαζί με τον εκδότη-διευθυντή
του ‘Εθνικού Κήρυκα’ Αντώνη Η. Διαματάρη και είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω
αρκετές φορές μαζί του και οφείλω, επωφελούμενος της ευκαιρίας, να τονίσω την
αγάπη του για τα Ελληνικά Γράμματα.
Οι πρόσφατες δωρεές του Ιδρύματος στην δοκιμαζόμενη Ελλάδα και με τα έργα που
ανεγείρονται στο Δέλτα του Φαλήρου για μένα που διάγω την έβδομη δεκαετηρίδα
είναι άκρως ευχάριστα και συγκινητικά και διαμηνύουν ότι η Ελλάδα έχει μέλλον.
Αυτή η χώρα που για χιλιάδες χρόνια έχει γράψει Ιστορία έχει διαδόχους, έχει
ανθρώπους που τους σκέπτονται και την αγαπάνε, από τους πιο μικρούς και
ασήμαντους μέχρι και τους πιο επιτυχημένους και μεγάλους», επεσήμανε.

«Μπορώ να πω ότι η ευθύνη η δική μας σας σχολείο και σαν κοινότητα και η δική
μου προσωπικά είναι μεγάλη γιατί πρέπει να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του
Ιδρύματος. Εχουμε πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε και πιστεύω πως με τέτοιες
βοήθειες μπορούμε να το πετύχουμε. Η διοίκηση του σχολείου με τον κ. Κουλαρμάνη
που είναι μαζί μας για 14 χρόνια, το άξιο εκπαιδευτικό προσωπικό, η επίβλεψη η
δικιά μας, η δική μου συμμετοχή, η οποία είναι καθημερινή, αποτελούν εγγύηση για
την υλοποίηση των υποσχέσεων που δώσαμε στον κ. Δρακόπουλο και στο Ιδρυμα»,
κατέληξε ο κ. Ανδριώτης.
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