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Παρά την κρίση, νέες δωρεές σε σχολεία και κοινότητες το 2009
Του ∆ηµήτρη Τσάκα
Το 2009, αναµφίβολα αποτελεί ένα
από τα πιο δύσκολα έτη για την Αµερική και για όλον τον κόσµο, κι αυτό
λόγω της οικονοµικής κρίσης που ξεκίνησε από την Γουόλ Στριτ και επεκτάθηκε σε όλον τον κόσµο. Οι συνέπειες αυτής της κρίσης έγιναν αισθητές τόσο στην ελληνοαµερικανική
κοινότητα, όσο και στην ίδια την γενέτειρα. Γι αυτό και ένα µέρος της αρθρογραφίας του «Ε.Κ.» έχει αφιερωθεί
στην οικονοµική κρίση και στις συνέπειές της στις οµογενειακές επιχειρήσεις και τα οµογενειακά νοικοκυριά.
Ξεφυλλίζοντας προσεκτικά τον «Ε.Κ.»
διαπιστώνει κανείς µε ικανοποίηση
ότι παρά την οικονοµική κρίση οι
οµογενείς ενίσχυσαν γενναιόδωρα τα
σχολεία, τις κοινότητες και τα ευαγή
ιδρύµατα, καθώς επίσης και Αµερικανικούς φορείς και ιδρύµατα.
Το 2009 στον κατάλογο των Ηµερησίων Σχολείων προστέθηκε και το
Σχολείο «Ευστάθιος και Σταµατική
Βαλιώτη» της κοινότητας του Τιµίου
Σταυρού στο Γουάιτστοουν. Θεµελιώθηκε το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών
και το Παρεκκλήσιο στο Πολιτειακό
Πανεπιστήµιο του Ροντ Αϊλαντ, και
έγιναν οι πρώτες δωρεές για την δηµιουργία του Αποθεµατικού Ταµείου
για την δηµιουργία Εδρας Ελληνικών
Σπουδών στο Πολιτειακό Πανεπιστήµιο του Στόνι Μπρουκ στο Λονγκ Αϊλαντ. Εξέχουσα θέση στον κατάλογο
των δωρητών των σχολείων καταλαµβάνει το Ιδρυµα «Σταύρος Νιάρχος»,
το οποίο µεταξύ άλλων προσέφερε
µεγάλα ποσά στο Σχολείο του Αγίου
∆ηµητρίου Αστόριας, στο Σχολείο της
Μεταµορφώσεως στο Λόουελ της Μασαχουσέτης στο ηµερήσιο ελληνικό
σχολείο της Αγίας Σοφίας στο Σολτ

C

Λέικ Σίτι. Η ΑΧΕΠΑ, ο Σύλλογος Κεφαλλήνων «Αίνος» και άλλοι φορείς
προέβησαν σε δωρεές προς την γενέτειρα για την αναδάσωση και για την
αγορά πυροσβεστικών. ιδρύθηκαν νέοι οµογενειακοί φορείς Το 2009 ιδρύθηκαν νέοι οµογενειακοί φορείς, µεταξύ των οποίων η Οµοσπονδία Ελληνικών Σωµατείων Νεάς Ιερσέης και
άλλοι επαγγελµατικοί φορείς. Το
2009 είχαµε περισσότερα πολιτιστικά
γεγονότα, εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις και φεστιβάλ. Αν σ' αυτά προσθέσουµε και την πλειάδα των βιβλίων που εξέδωσαν συγγραφείς και
λογοτέχνες µπορούµε µετά βεβαιότητας να χαρακτηρίσουµε το 2009 έτος
παιδείας και πολιτισµού. Το 2009 κατέβηκαν στον στίβο νέοι υποψήφιοι
σύµβουλοι, βουλευτές και δήµαρχοι
και κρίνοντας τα αποτελέσµατα των
εκλογών της 3ης Νοεµβρίου µπορούµε να συµπεράνουµε ότι αυξήθηκε
ελαφρώς η πολιτική ισχύς της οµογένειας. Η αποτυχία των προσπαθειών
για την κατοχύρωση και διασφάλιση
του αναφαίρετου δικαιώµατος της
επιστολικής ψήφου των αποδήµων, η
διακοπή των υπερατλαντικών πτήσεων των Ολυµπιακών Αερογραµµών
και το κλείσιµο των γραφείων της
Ολυµπιακής στη Νέα Υόρκη, η παραίτηση της κυβέρνησης Καραµανλή και
οι πρόωρες εκλογές στην γενέτειρα
κατείχαν ιδιαίτερη θέση στην αρθρογραφία του «Ε. Κ.». Στα δυσάρεστα
του 2009 µπορούµε να υπογραµµίσουµε τον θάνατο οµογενή πεζοναύτη στον πόλεµο στο Ιράκ, καθώς επίσης και τα τροχαία δυστυχήµατα, τα
οποία ήταν εµφανώς περισσότερα
από το 2009. Παραθέτουµε τα σπουδαιότερα γεγονότα τα οποία κέντρισαν το ενδιαφέρον της οµογένειας και
τα οποία κάλυψε δεόντως ο «Ε. Κ.».

OSMORAMA
TOURS, LTD
145-57 20th Avenue, Whitestone, NY 11357

(718) 747-6030 ñ FAX (718) 747-6033

∂¶π™∫∂º£∂π∆∂ ∆∏¡ ∂§§∞¢∞ ª∞™
∞¶§∏ ¢π∞¢ƒ√ª∏

$
∞¶√

438*

+TAX

ª∂ ∂¶π™∆ƒ√º∏
ª∂ ∫∞¡√¡π∫∂™ ¶∆∏™∂π™

$
ab

∞¶√

598*

Ιανουάριος 2009
• Η Oµογένεια γιόρτασε µε φαντασµαγορικές εκδηλώσεις την Πρωτοχρονιά. • Ο Τζον Κατσιµατίδης,
πρόεδρος του οµίλου «Apple» εισήλθε
σε διαπραγµατεύσεις για την αγορά
της
Πετρελαϊκής
εταιρείας
«SemGroup».
• Εγκαίνια έκθεσης «Υπερασπιστές της ελευθερίας» στο Πανεπιστήµιο Ντρέξελ, η οποία ήταν αφιερωµένη στον ρόλο της Ελλάδας στον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο.
• Η οµογένεια γιόρτασε τα Θεοφάνια, ενώ η Μητρόπολη ΓΟΧ γιόρτασε τα Χριστούγεννα.
• Πρωτοβουλία Στέφανου Τσερπέλη για την αδελφοποίηση των σχολείων του Φλάσινγκ µε την Μεγάλη του
Γένους Σχολή.
• ∆ωρεά $240.000 από την ΑΧΕΠΑ για αφορά ελαιοδέντρων και πυροσβεστικών οχηµάτων για τις πυρόπληκτες περιοχές της γενέτειρας.
• Το ΣΑΕ και η Οµοσπονδία Ελληνοαµερικανών Εκπαιδευτικών διοργάνωσαν διηµερίδα για τα ελληνικά
σχολεία τσάρτερ στην Αµερική.
• Απονοµή Βραβείων Πολιτιστικού Ιδρύµατος Αθανασιάδη.
• Αδελφοποίηση του Τάρπον
Σπρινγκς της Φλόριδας µε τη Λάρνακα.
• ∆ωρεά ενός εκατοµµυρίου δολαρίων από την «Ν.Υ. Life» στην Θεολογική Σχολή Βοστώνης για την δηµιουργία Κέντρου Μελέτης του Ελληνισµού του Πόντου και της Μικράς
Ασίας.
• ∆ωρεά Ιδρύµατος «Σταύρος
Νιάρχος» στο ηµερήσιο ελληνικό σχολείο της Αγίας Σοφίας στο Σολτ Λέικ
Σίτι.
• Εγκαίνια και αγιασµός του
«Hellenos House» για οµογενείς µε ει-

ΑΡΧΕΙΟ «Ε.Κ.»

H Οµογένεια παρέλασε µε υπερηφάνεια στην Πέµπτη Λεωφόρο.
δικές ανάγκες στο Γουάνταγκ του
Λονγκ Αϊλαντ.
• Ο «Εθνικός Κήρυκας» ανακήρυξε «∆άσκαλο της Χρονιάς» τον Γεώργιο Μελικόκη.
• Φωταγώγηση του εµπορικού κέντρου «Center City» που ανέγειραν
οµογενείς στο Πάτερσον της Νέας
Ιερσέης.
• Ο οµογενής δικηγόρος από το
Μπρούκλιν Στιβ Ρόντος συλλαµβάνεται και κατηγορείται για υπεξαίρεση
χρηµάτων από λογαριασµούς αναπήρων συµπεριλαµβανοµένων και των
βρεφών.
Φεβρουάριος 2009
• Ο 54χρονος οµογενής Φεραίος
Θεοσέβης ακινητοποίησε και αφόπλισε τον ληστή που θέλησε να κλέψει το
εστιατόριό
του
«Greenvale
Townhouse Diner Restaurant» στο
Γκρινβέιλ του Λονγκ Αϊλαντ και τον
παρέδωσε στην Αστυνοµία.

• Νέες δωρεές Συλλόγου «Κοραής»
Νέας Υόρκης στα σχολεία του Αγίου
∆ηµητρίου Αστόριας και του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Ρόσλιν.
• Ο Ευγένιος Ρωσσίδης παραδίδει
τα ηνία του Ελληνοαµερικανικού Ινστιτούτου στον Αλέξανδρο Χαραλαµπίδη.
• ∆ωρεά Ιδρύµατος «Σταύρος
Νιάρχος» στο ηµερήσιο σχολείο του
Λόουελ µε την προοπτική της µετατροπής σε γυµνάσιο.
• Στον κατάλογο των θυµάτων του
Μέιντοφ συµπεριλαµβάνονται 28
οµογενείς και ένας επενδυτής από
την Ελλάδα.
• Συνάντηση αντιπροσωπείας
Παµµακεδονικής Ενωσης και Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού µε
τον Μάθιου Νίµιτς για το θέµα του
ονόµατος της Πρώην ΓιουγκοσλαβιΣυνέχεια στη σελίδα 12

GALAXY

Diner & Restaurant
Απευθύνουµε
τις θερµότερες ευχές µας
στους πελάτες µας
σε συγγενείς και φίλους
και σε ολόκληρη την Οµογένεια
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Παρά την κρίση, νέες δωρεές σε σχολεία και κοινότητες το 2009
Συνέχεια από τη σελίδα 11
κής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας.
• Η Ελλάδα συµµετέχει δυναµικά
στην τουριστική έκθεση στο Τζάβιτ
Σέντερ στο Μανχάταν.
• Ο Σύλλογος Σαµίων «Πυθαγόρας» απέκτησε την δική του στέγη
στην Αστόρια. • ∆ηµιουργία ∆ικτύου
επικοινωνίας Ελλήνων Βιοεπιστηµόνων από διάφορα ερευνητικά κέντρα
των ΗΠΑ.
• Συγκίνηση και συµπαράσταση
για τον 20χρονο οµογενή Νίκο Μπεζάνη από το Πάλος Χιλς του Ιλινόις.
• ∆ιάλεξη Ελληνοαµερικανικού
Επιµελητηρίου Νέας Ιερσέης για την
οικονοµική κρίση.
• Ο Πανηλειακός Σύλλογος Νέας
Υόρκης θα προσφέρει χίλια δολάρια
για κάθε νεογέννητο των Ηλείων για
τις µελλοντικές σπουδές του.
Μάρτιος 2009
• Ο υπουργός Οικονοµικών του
Ιλινόις Αλέξης Γιαννούλιας ανακοινώνει την υποψηφιότητά του ως οµοσπονδιακού γερουσιαστή του Ιλινόις.
• Στο µάτι του κυκλώνα εστιατόριο οµογενή στο Νοσοκοµειακό Κέντρο Μπέλβιου.
• Ο πατέρας και τα αδέλφια της
Παναγιώτας ∆ηµητρίου που σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό δυστύχηµα
στην Αστόρια έρχονται στη Νέα Υόρκη για να παραλάβουν το ∆ιδακτορικό της από το Πανεπιστήµιο «Pace».
• Οι ∆ωδεκανήσιοι της Αµερικής
γιόρτασαν την επέτειο της ενσωµάτωσης της ∆ωδεκανήσου µε την µητέρα
Ελλάδα. • Ο Ανδρέας Κοκοράλης
ήταν ο τελευταίος θανατοποινίτης
που εκτελέστηκε στο Ιλινόις.
• Η Παλληµνιακή Αδελφότητα
«Ηφαιστος» γιόρτασε την 103 επέτειο
και τίµησε τον ιδιοκτήτη του Εθνικού
Ελληνικού Καναλιού ∆ηµήτρη Καστανά.
• Είµαι Ελληνας δήλωσε ο Χάρης
Μαρκόπουλος ο οποίος είχε ανακαλύψει τον Μέιντοφ.
• Η oµογένεια αντιδρά για την
απόρριψη του σχεδίου για την επιστολική ψήφο.
• Η Χιακή Οµοσπονδία ανακοινώνει την απόφασή της για την απονοµή
του Οµήρειο Βραβείου του έτους
2009 στην Εκκλησία της Ελλάδας.
• Αδιέξοδο για την οικοδόµηση
του Αγίου Νικολάου στο «Σηµείο Μηδέν» στο Μανχάταν, ενώ η Αρχιεπισκοπή κινδυνεύει να χάσει τα 60 εκατοµµύρια που θα λάµβανε προκειµένου να µετακοµίσει σε µεγαλύτερο οικόπεδο.
• Ο οµογενής ναύαρχος Τζέιµς
Σταυρίδης διορίζεται ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ.
• Ο Σύλλογος Αµερικανών Φιλελλήνων 1810-1840 διοργάνωσε την
δεύτερη εκδήλωση στο Σικάγο και τίµησε Αµερικανούς που αγωνίστηκαν
για την ανεξαρτησία της Ελλάδας.
• Επιστολή οµογενών σε Οµπάµα
- Μπάιντεν για το Κυπριακό.
• Απεβίωσε η σύζυγος του πρώην
γερουσιαστή Πολ Σαρµπάνη και µητέρα του βουλευτή Τζον Σαρµπάνη.
• Εκδηλώσεις και παρελάσεις της
οµογένειας για την επέτειο της 25ης
Μαρτίου.
Απρίλιος 2009
• Απονοµή βραβείων ΑΧΕΠΑ και
ενίσχυση του Ιδρύµατος για την Με-

σογειακή Αναιµία.
• Με πρωτοβουλία και χορηγία
του Κοινωφελούς Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» Ελληνες ορθοπεδικοί
παρακολούθησαν σεµινάρια στο Νοσοκοµείο Ειδικής Χειρουργικής της
Νέας Υόρκης.
• Απεβίωσε σε ηλικία 63 ετών ο
πρόεδρος του Ντρέξελ Κωνσταντίνος
Παπαδάκης.
• Συλλαλητήριο για την Γενοκτονία της Θράκης έξω από τον ΟΗΕ.
• Συγκινητική παρουσίαση του βιβλίου του Αλκέτα Παναγούλια «Από
τον Λευκό Οίκο στον Λευκό Πύργο».
• Εγκαίνια του Σπιτιού του Πυθαγόρα των Σαµίων της Νέας Υόρκης.
• Η oµογένεια γιόρτασε µε λαµπρότητα το Πάσχα.
• Ο 27χρονος Γκας Παπαηλίου
συλλαµβάνεται και κατηγορείται γιατί
παρέσυρε και τραυµάτισε θανάσιµο
42χρονο και τον άφησε αβοήθητο.
• Μεγαλειώδεις παρελάσεις την
Βοστώνη και στη Νέα Υόρκη.
Μάιος 2009
• Η Μητρόπολη της Νέα Ιερσέης
βράβευσε τον ∆ηµήτριο και 75 στελέχη κοινοτήτων.
• Τραγικός θάνατος οµογενούς Γεωργίας Κουφάκη στην άσφαλτο του
Λονγκ Αϊλαντ.
• Ερανική εκδήλωση για την απόκτηση νέας στέγης για το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισµού στην Αστόρια.
• Εγκαίνια νέας αίθουσας στο οµογενειακό κέντρο «The Venetian» στο
Γκάρφιλντ.
• ∆ωρεά Κώστα Πυλαρινού στον
ιερό ναό της ιδιαίτερής του πατρίδας
στην Ναύπακτο.
• Με πρωτοβουλία του Ιδρύµατος
Νεοελληνικών Σπουδών δηµιουργήθηκε δεύτερη Εδρα Νεοελληνικών
στο Πανεπιστήµιο Μίσιγκαν.
• Η γιαγιά του Πόντου, Σάνο Χάλο
γιόρτασε την 100ή επέτειο και µαζί
της και ο ποντιακός ελληνισµός της
Αµερικής.
• Επίσκεψη Υπουργού Υγείας ∆ηµήτρη Αβραµόπουλου στη Νέα Υόρκη
και συναντήσεις µε οµογενείς γιατρούς.
• Εγκαίνια νέου καταστήµατος της
Alma Bank στο Μπέισαϊντ.
• Μεγάλη συµµετοχή των νέων
στον Μαραθώνιο Αγάπης για το Ρόναλντ ΜακΝτόναλντ Χάουζ.
• Το εστιατόριο «Lollipops Diner»
άνοιξε και πάλι τις πύλες του πέντε
µήνες µετά τον εµπρησµό.
• Αγορά νέων εγκαταστάσεων για
την επέκταση του Οίκου Ευγηρίας
του Αγίου Μιχαήλ στο Γιόνκερς.
• Εκδηλώσεις µνήµης για την Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισµού.
• Συνάντηση ∆ηµητρίου και ηγετών της oµογένειας µε την Χίλαρι Κλίντον.
• Η κοινότητα του Τιµίου Σταυρού
του Γουάιτστόουν ανοίγει ηµερήσιο
Ελληνοαµερικανικό Σχολείο.
• Η γενική συνέλευση της Οµοσπονδίας Ελληνικών Σωµατείων Μείζονος Νέας Υόρκης δεν αποδέχτηκε
την παραίτηση του προέδρου ∆ηµήτρη Καλαµαρά. • Πέθανε ο δηµοσιογράφος Λάµπρος Παπαντωνίου.
Ιούνιος 2009
• Ερανος για την υποστήριξη της
οικογένειας του 6χρονου ΠαναγιώτηΓιώργου Μάνθιου που ήρθε από την
Ελλάδα για περαιτέρω νοσηλεία στη

ΑΡΧΕΙΟ «Ε.Κ.»

Η κοινότητα του Τιµίου Σταυρού στο Γουάιτστόουν πέτυχε τη λειτουργία του Ηµερήσιου Σχολείου, αλλά και τα εγκαίνια του ναού.
Νέα Υόρκη.
• Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού
πανηγύρισαν για το Ευρωπαϊκό Κύπελλο.
• Η Oµογένεια του Στάτεν Αϊλαντ
χαιρετίζει την επέκταση του δικτύου
διανοµής του «Ε. Κ.» σε δεκάδες περίπτερα του Στάτεν Αϊλαντ.
• Ο δικηγόρος Γιώργος Χωριάτης
εκλέχτηκε πρόεδρος της Οµοσπονδίας Μείζονος Φιλαδέλφιας.
• Απεβίωσε η µεγάλη αγωνίστρια
των ελληνικών θεµάτων, Βαρβάρα
Παπηγκιώτη.
• Αισιόδοξα µηνύµατα από τις τελετές αποφοίτησης από όλα τα ελληνοαµερικανικά σχολεία.
• Ο κυβερνήτης της Νέας Ιερσέης
Τζον Κορζάιν ίδρυσε ελληνοαµερικανική επιτροπή στην πολιτεία της Νέας
Ιερσέης.
• ∆ωρεά τριάντα χιλιάδων δολαρίων από τον Συλλογο Κεφαλλήνων
Νέας Υόρκης «Αίνος» για την αγορά
δύο πυροσβεστικών οχηµάτων στο
Αργοστόλι.
• Ο Νίκος Παπαγεωργίου συγκέντρωνε στοιχεία επί 42 χρόνια και
έγραψε την ιστορία της Κασιακής
Αδελφότητας Αµερικής.
• Το Ιερό Ιδρυµα «Παναγία Σουµελά» προχώρησε στην αγορά νέου οικοπέδου.
• Ενταση για τις εκλογές στην
Οµοσπονδία Ελληνικών Σωµατείων
Μείζονος Νέας Αγγλίας.
• Το νοσοκοµείο Μάουντ Σάιναϊ
του Κουίνς γιόρτασε στην Πλατεία
Αθηνών την 10η επέτειο.
• Αθωώθηκε ο Αριστοτέλης Πλαγιαννάκος για το θαλάσσιο ατύχηµα.
Ιούλιος 2009
• Ο Αρχιεπίσκοπος Αµερικής ∆ηµήτριος παρουσίασε τα νέα βιβλία «τα
ελληνικά µου».
• Συνάντηση Ευρυτάνων µε βουλευτή και αντινοµάρχη Ευρυτανίας.
• Ερανος Ιονίου Οµοσπονδίας,
Πανγκριγκόριαν, «Ηφαίστου», «Αργοναυτών» και «Panatha-USA» για
την περίθαλψη της 17χρονης Αικατερίνη Παπαδηµητροπούλου.
• Θυρανοίξια στον ιερό ναό του
Αγίου Βασιλείου στο ∆υτικό Χιούστον.
• Η Οµογένεια γιόρτασε µε µεγαλοπρέπεια την ηµέρα της Αµερικανικής Ανεξαρτησίας.
• Απεβίωσε η σύζυγος του εκδότη

της Καµπάνας, Μαρία Αθανασιάδη.
• Η Νεολαία του ΣΑΕ ετοιµάζεται
να συγκεντρώσει υπογραφές υπέρ της
επιστροφής των Μαρµάρων του Παρθενώνα.
• Το Συνέδριο της Παµµακεδονικής Ενωσης Αµερικής επανεξέλεξε
την κ. Νίνα Γκατσούλη στο αξίωµα της
ύπατης προέδρου.
• Η Οµογένεια ανησυχεί για το ενδεχόµενο διακοπής των πτήσεων των
Ολυµπιακών Αερογραµµών.
• Εκδηλώσεις µνήµης της Οµογένειας για την επέτειο της τουρκικής εισβολής.
• Ο ιστορικός Ιατρικός Σύλλογος
Νέας Υόρκης απέκτησε ιδιόκτητα γραφεία.
Αύγουστος 2009
• ∆ανειστική βιβλιοθήκη στο Κέντρο Μακεδονικών Σπουδών στο Γουάιτστοουν.
• Κυκλοφόρησε η 4η Ανθολογία
των Οµογενών Λογοτεχνών.
• Πραγµατοποιήθηκε στην Ρόδο
το 3ο Συνέδριο ∆ωδεκανησίων της
∆ιασποράς.
• Το Βιοµηχανικό Μουσείο της
Βαλτιµόρης τίµησε τον Αρη Μελισσαράτο.
• Ο ∆ήµος Ιωαννιτών απένειµε
στον Μιχάλη ∆ουκάκη το χρυσό κλειδί της πόλεως.
• Η Οµογένεια γιόρτασε µε λαµπρότητα το ∆εκαπενταύγουστο.
• Απεβίωσε η πρεσβυτέρα Αννα
Γκρέγκορι. • Τραγικός θάνατος της
πρώην πρεσβυτέρας Ελενα Μπάντζερ
σε αυτοκινητόδροµο του Χιούστον.
• Εκδηλώσεις Ευρυτάνων στην
µνήµη της Παναγίας Προυσσιώτισσας
και των Αγίων Ευρυτάνων.
• ∆ωρεά 130.000 Πέτρου Τσαντέ
για τον Παντοκράτορα της κοινότητας της Κοίµησης της Θεοτόκου στο
Πορτ Τζέφερσον του Λονγκ Αϊλαντ.
•
Εγκαίνια
εστιατορίου
«Boulevard Diner» στο Νορθ Μπέργκεν της Νέας Ιερσέης.
• Κυκλοφόρησε η ποιητική συλλογή του Ρήγα Καππάτου «Ολη η Ελλάδα».
• Κυκλοφόρησε η 4η Ανθολογία
των Αποδήµων Λογοτεχνών των πέντε Ηπείρων.
Σεπτέµβριος 2009
• Συνάντηση Οµπάµα µε τους γονείς του Νικόλαου Εξάρχου που σκο-

τώθηκε στο Ιράκ την ώρα που πήγε να
βοηθήσει άλλον Ελληνοαµερικανό
πεζοναύτη. • Απεβίωσε ο οµογενής
εστιάτορας Γιώργο Νεοφυτίδη.
• Η γιαγιά του Πόντου Σάνο Χάλο
επισκέπτεται για πρώτη φορά ως Ελληνίδα την Ελλάδα.
• Συνήλθε το 3ο Συνέδριο του
Παγκοσµίου ∆ικτύου Ελλήνων Ιατρών και Βιοεπιστηµόνων.
• Ανοιξε το Ηµερήσιο Σχολείο
«Ευστάθιος και Σταµατική Βαλιώτη»
στην κοινότητα του Τιµίου Σταυρού
στο Γουάιτστοουν.
• Ο οµογενής Σπύρος Κοµίτος από
το Μαϊάµι στραγκαλίστηκε από τον
θετό του γιο.
• Το Ανώτατο ∆ικαστήριο του Κουίνς καταδίκασε µε κάθειρξη τον µεθυσµένο οδηγό που ευθύνεται για τον
θάνατο της Παναγιώτας ∆ηµητρίου.
• Η Οµογένεια τίµησε την µνήµη
των θυµάτων της τροµοκρατικής επίθεσης στους ∆ίδυµους Πύργους της
Νέας Υόρκης.
• Ο Νίκος ∆ιαµαντίδης στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΛΑΟΣ.
• Εγκαίνια παιδικής χαράς στην
ταράτσα του σχολείου «Αργύριος Φάντης» της κοινότητας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Μπρούκλιν.
• Ο πρόεδρος της Βουλής τίµησε
την Σάνο Χάλο και την κόρη της Θία
Χάλο.
• Εγκαίνια του 4ου Καταστήµατος
της οµογενειακής τράπεζας «Alma
Bank».
• Ο Λεωνίδας Ραπτάκης ανακοινώνει την υποψηφιότητά του ως πολιτειακού γραµµατέα του Ροντ Αϊλαντ.
• Εκδηλώσεις για την 10η επέτειο
της ενθρονίσεως του Αρχιεπισκόπου
Αµερικής ∆ηµητρίου.
• Η κυπριακή ∆ηµοκρατία απένειµε το Βραβείο ∆ικαιοσύνη για την Κύπρο στον Χαµπή Νικολάου.
• Ο Ντένης ∆ρουσιώτης εκλέχτηκε
πρόεδρος του Κυπροαµερικανικού
Εµπορικού Επιµελητηρίου.
• Απεβίωσε ο γλύπτης Μάριος Γαρυφαλάκης.
• Μεγάλο ενδιαφέρον για τις συναυλίες του Μίµη Πλέσσα στη Νέα
Υόρκη.
• Η κοινότητα του Αγίου Σπυρίδωνα γιόρτασε τα 50χρονα του σχολείου.
• Συγκίνηση οµογενών επιβατών
του τελευταίου ταξιδιού των Ολυµπιακών Αερογραµµών στην Νέα
Υόρκη.
Οκτώβριος 2009
• Εκστρατεία εγγραφής µελών νέων µελών της ΑΧΕΠΑ µέσω του ∆ιαδικτύου.
• Εγκαίνια νέου δικηγορικού γραφείο Γεωργακλή - Μαλλά στο Μπρούκλιν.
• Απεβίωσε η επιχειρηµατίας και
υποστηρίκτρια των Ελληνικών Γραµµάτων Ειρήνη Λαδά.
• Η Χριστίνα Σαϊλά αναδείχτηκε
«Μις Κύπρος Αµερικής».
• Ο Οµιλος Μιστράς, του Σωτήριου Βαχαβιώλου εισήχθη στο Χρηµατιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης.
• Το Ρόναλντ ΜακΝόναλντ Χάουζ
τίµησε την Νίκη Σιδέρη για το έργο
της.
• Συνήλθε η Κληρικολαϊκή Συνέλευση της Μητροπόλεως ΓΟΧ στην
Νέα Υόρκη.
• Συνήλθε το 19ο Συνέδριο της
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Παµποντιακής Οµοσπονδίας Αµερικής και Καναδά. • Η Ελένη Τσακοπούλου - Κουναλάκη προτάθηκε για
πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ουγγαρία.
• Ο οµογενής καθηγητής του Χάρβαρντ Στίβεν Λαγάκος η σύζυγος και η
µητέρα του σκοτώθηκαν σε τροχαίο.
• Οι Αθηναίοι γιόρτασαν την επέτειο της Απελευθερώσεως της Αθήνας.
• Μνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ
του City College της Νέας Υόρκης και
του Εθνικού Κέντρου Ερευνας Φυσικών Επιστηµών «∆ηµόκριτος».
• Σύλληψη αδελφών Ευστρατίου
και Αθανάσιου Φωτάκη µε την κατηγορία της διακίνησης και πώλησης
ναρκωτικών ουσιών.
• Συνήλθε στην Βοστώνη το πρώτο Συνέδριο Βιοεπιστηµόνων.
• Θεµελίωση Ελληνορθόδοξου
Ναού της Μεταµορφώσεως του Σωτήρος στην Αλάσκα.
• Η Αδελφότητα Αγίου ∆ηµητρίου
Ναυπακτίας γιόρτασε την 100ή επέτειο της ιδρύσεώς της.
• Ο οµογενής Πέτρος Τσαντές
προσέφερε τις πρώτες εκατό χιλιάδες
δολαρίων για την ίδρυση του Κέντρου
Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήµιο του Στόνι Μπρουκ.
• Νέα δωρεά ύψους $500.000 του
Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» στο
σχολείο του Αγίου ∆ηµητρίου Αστόριας.
• Απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών ο
πρώην πρόεδρος του Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου της Νέας Υόρκης Θεόφιλος Ιωαννίδης.
• Μεγάλη δωρεά του Ζεύγους Νικολάου και Αθηνάς Καραµπότσιου
στο Μουσείο της Φιλαδέλφιας.
• Συνήλθε η ιδρυτική συνέλευση
της Ελληνικής Οµοσπονδίας Νέας
Ιερσέης η οποία εξέλεγε το νέο συµβούλιο µε πρόεδρο τον Τάσο Ευστρατιάδη.
• Επίσκεψη Βαρθολοµαίου στον
Αγιο ∆ηµήτριο του Μέρικ και στον

Καθεδρικό Ναό του Αγίου ∆ηµητρίου
Αστόριας.
Νοέµβριος 2009
• Επιµορφωτικό σεµινάριο για
τους εκπαιδευτικούς στη Νέα Υόρκη.
• Ο Γιώργος Μαραγκός εκλέγεται
οικονοµικός ελεγκτής της κοµητείας
Νάσο.
• Οι Θεσσαλονικείς γιόρτασαν την
επέτειο της απελευθερώσεως και τίµησαν τον πολιούχο τους.
• Μεταµόσχευση τεχνητού κερατοειδούς σε κοριτσάκι 22 µηνών από
την Ελλάδα.
• Ο 33χρονος Γεώργιος ∆ήµου
υποψήφιος οµοσπονδιακός βουλευτής του Λονγκ Αϊλαντ.
• Ο Σύλλογος Αρκάδων Νέας Υόρκης ανακήρυξε «Ελληνα της Χρονιάς»
τον ∆ηµήτρη Καστανά και «Αρκά της
Χρονιάς» τον ∆ρ. Γιώργο Τσιούλια.
• Ο Τζον Κατσιµατίδης παρουσιάζει στην Αθήνα το βιβλίο για την µητέρα του «Για την Αγάπη των Αλλων».
• Η κοινότητα του Αγίου ∆ηµητρίου Αστόριας απένειµε το Οδύσσειο
Βραβείο στον ∆ηµήτρη Κωσταρά.
• Η Μητρόπολη της Νέας Ιερσέης
τίµησε τους πρεσβευτές της µείζονος
Φιλαδέλφειας.
• Ραδιοέρανος αγάπης και στοργής για το Ελληνικό Γηροκοµείο της
Βοστώνης.
• Ο Οίκος Ευγηρίας του Αγίου Μιχαήλ στο Γιόνκερς βράβευσε τον επιχειρηµατία Χρήστο Σπυρόπουλο.
• Εφεδρος πεζοναύτης επιτέθηκε
στον ιερέα του Αγίου Νικολάου του
Τάρπον Σπρινγκς της Φλόριδας π.
Αλέξιο Μαράκη.
• Συγκλονισµένη η Αστόρια από
τον θάνατο του 65χρονου Κωνσταντίνου Σταυρόπουλου.
• Ανοιξε η έκθεση µε έργα του Ελ
Γκρέκο στο Ωνάσειο Ιδρυµα της Νέας
Υόρκης. • Θεµελίωση Κέντρου Ελληνικών Σπουδών και Παρεκκλήσιο στο
Πολιτειακό Πανεπιστήµιο του Ροντ
Αϊλαντ.

ΑΡΧΕΙΟ «Ε.Κ.»

Ο θάνατος του προέδρου του Ντρέξελ Κ. Παπαδάκη προκάλεσε συγκίνηση στην Οµογένεια. Στιγµιότυπο από την Νεκρώσιµη Ακολουθία.
• Το φιλανθρωπικό Ιδρυµα Πανγκριγκόριαν της Νέας Ιερσέης γιόρτασε την 25η επέτειο.
• Η Οµοσπονδία Νέας Ιερσέης τίµησε τα ιδρυτικά της σωµατεία.
• Νέες δωρεές οµογενών στον φιλανθρωπικό οργανισµό «Ελπίδα για
ζωή».
• Απεβίωσε ο φιλάνθρωπος Μιχαήλ Καντώνης.
• Εκθεση για το Νέο Μουσείο της
Ακρόπολης στο Πανεπιστήµιο Κολούµπια.
• Τιµήθηκαν επιφανείς Ελληνοαµερικανοί σε εκδήλωση του Συλλόγου
«Ηλιος».
• Τραγικός θάνατος του καθηγητή
Κωνσταντίνου Παυλίδη στην άσφαλτο της Φιλαδέλφιας.
• Η ΑΧΕΠΑ διοργάνωσε το ανά
διετία περιφερειακό δείπνο της ΑΧΕΠΑ.
• Ο Σύλλογος Ελληνοαµερικανών
∆ικηγόρων βράβευσε τον Γιάννη
Στρατάκη και τον Τζορτζ Κανέλλο.
• Ο Ευάγγελος Καββάδας εκλέ-

χτηκε πρόεδρος της Χιακής Οµοσπονδίας Αµερικής.
• Η οικογένεια Μανώλη από το
Ντράκετ προσέφερε αγάπη και γεύµα
σε 1260 οικογένειες.
• Απεβίωσε η πρόεδρος των Θυγατέρων της Ρούµελης Μαρία Κάλα.
• Η Οµογένεια γιόρτασε την Γιορτή των Ευχαριστιών, ενώ οι οµογενείς
ιδιοκτήτες ακινήτων της Αστόριας
πρόσφεραν για µια ακόµη φορά δωρεάν γεύµα σε εκατοντάδες φτωχούς
και άπορους Αστοριείς.
• Η Ασηµίνα Ευδωρίδη βρήκε τραγικό θάνατο στην άσφαλτο της Αστόριας την ώρα που πήγαινε για την
δουλειά της,
• Ο Ηπειρωτικός Σύλλογος «Αναγέννησις- Σουλιώτισσαι» γιόρτασε την
75η επέτειο και τίµησε τους πρώην
προέδρους.
∆εκέµβριος 2009
• Απονοµή Υποτροφιών Πολιτιστικού Ιδρύµατος Αθανασιάδη.
• Οµογενείς ενίσχυσαν την προεκλογική εκστρατεία του φιλέλληνα

οµοσπονδιακού βουλευτή της Νέας
Υόρκης Τζο Κρόλι.
• Επισηµοποιήθηκε η νίκη του
Γιώργου Μαραγκού ως οικονοµικού
ελεγκτή της κοµητείας Νάσο.
• Ο Ελευθέριος Κασάπης εκλέχτηκε πρόεδρος της Παλληµνιακής Αδελφότητας.
• Επίσκεψη Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ειρηναίου στη Νέα Υόρκη και στο
Σικάγο.
• Πολύς κόσµος στην γιορτή αγάπης του Ρόναλντ ΜακΝτόναλντ Χάουζ.
• Ο Ελληνικός Ιατρικός Σύλλογος
Νέας Υόρκης διοργάνωσε συµπόσιο,
απένειµε υποτροφίες και βράβευσε
τον ∆ρα Γεώργιο Αλεξόπουλο, την φιλελληνίδα βουλευτή Κάρολιν Μαλόνι
και τον επιχειρηµατία και φιλάνθρωπο Τζον Ράνγκο. • Μεγάλο ενδιαφέρον για το 11ο επενδυτικό φόρουµ
του Capital Link.
• Aπεβίωσε ο επιχειρηµατίας και
φιλάνθρωπος της Βοστώνης Λίο Κοντάκης.
• Συνάντηση υπουργού Πολιτισµού Παύλου Γερουλάνου µε τον Αρχιεπίσκοπο ∆ηµήτριο.
• Η οµογενής Ελένη Τόουλου Παρπέρι κήδεψε τον αδελφό της Ανδρέα Μιχαήλ Τόουλου µετά από 50
χρόνια µε τιµές ήρωα.
• Το Πανελλήνιο Ιδρυµα Υποτροφιών απένειµε βραβεία σε αριστούχους οµογενείς φοιτητές.
• Ο Παύλος Γερουλάνος εγκαινίασε την µεγάλη έκθεση στο Ωνάσειο
Ιδρυµα της Νέας Υόρκης.
• Ο ∆ρ. Γιώργος Ντάγκας µιλά
στον «Ε.Κ.» για τη θέση του ως διευθυντή του Ωνασείου Καρδιολογικού
Κέντρου Αθήνας.
• Οµοιώµατα από το Μουσείο Αιανής Κοζάνης στο Ελληνικό Μουσείο
του Μπρίστολ.
• Μεγάλες δωρεές και θυρανοίξια
στην κοινότητα του Τιµίου Σταυρού
στο Γουάιτστοουν.

MARKOS
travel service
Steve Vavagiakis
(845)-398-0723

George Vlesmas
(917)-921-2298

(212)-229-1752 • (914) 907-9687
w w w. a l p h a o r c h e s t r a . c o m
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GREEK & AMERICAN MUSIC
Το κέφι δεν έρχεται µόνο του. Σας το φέρνει
ο Κώστας Σκρεπετός µε την 5µελή ορχήστρα του

Work: (212) 737-3423
Home: (718) 641-0613
Cell: (718) 926-3017

RGE
D.J. GEO
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να φέρουνε λουλούδια
και φέρτε τον Κώστα Σκρεπετό
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Κώστας Σκρεπετός

είναι φίλος
(718) 784-5255
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Nationwide toll free
800-243-7728
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MARKOS TRAVEL

E-mail: mmtravel1981@sbcglobal.net

48 Silas Dean Hwy., ste 12
Wethersfield, CT 06109
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860-296-1722
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