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στον εκδοτικό οργανισµό και κα-
λώς εχόντων των πραγµάτων θα το
θέσουµε σε κυκλοφορία τις ηµέρες
των Χριστουγέννων, επεσήµανε ο
κ. Ζώης.

Η µεγάλη γιορτή για τα
100χρονα της Αδελφότητας θα γί-
νει το βράδυ του Σαββάτου στο
«Astoria World Manor», στον αριθ-
µό 25-22 της Λεωφόρου της Αστό-
ριας µε τη συµµετοχή όχι µόνο των
µελών της ιστορικής αδελφότητας
αλλά και των υπολοίπων ρουµε-
λιώτικων σωµατείων και των εκ-
προσώπων της Οµοσπονδίας Στε-
ρεάς Ελλάδας Αµερικής και Κανα-
δά.

Η οργανωτική επιτροπή έχει
λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για
την άρτια διοργάνωση της γιορτής
και καλεί όσους ενδιαφέρονται να
κλείσουν εγκαίρως τραπέζι.

«Υπάρχει µεγάλη ζήτηση και πι-
στεύουµε ότι το βράδυ του Σαββά-
του θα γιορτάσουµε µε µεγαλο-
πρέπεια τα 100ά γενέθλια. Επί
πλέον µαζί µας θα είναι ο βιρτουό-
ζος κλαρινίστας Ιωάννης Γκορίτσας
και ο Ρουµελιώτης τραγουδιστής
Γεώργιος Μπέκιος, οι οποίοι µαζί
µε τον Γιώργο Ράµπο και την ορχή-
στρα ‘Golden Greeks’ θα ξεσηκώ-

σουν στο χορό µικρούς και µεγά-
λους», τόνισε ο κ. Κωνσταντίνος
Βλάχος.

Ερωτηθείς για τα τιµώµενα πρό-
σωπα, είπε ότι είναι µια από τις
σπάνιες φορές που δεν θα απονεί-
µουν τιµητικές πλακέτες γιατί τι-
µώµενοι είναι οι πρωτεργάτες και
οι ιδρυτές του συλλόγου, οι οποίοι
«σε δύσκολες εποχές ανταποκρί-
θηκαν στα κελεύσµατα των καιρών
και αποφάσισαν να ιδρύσουν και
συνάµα να εδραιώσουν την Αδελ-
φότητα».

Η προσφορά της εν λόγω Αδελ-
φότητας όπως είχε γράψει ο «Εθνι-
κός Κήρυκας» είναι διαχρονική και
επεκτείνεται στις δύο ακτές του
Ατλαντικού.

«Η Αδελφότητά µας παρέµεινε
πιστή στα ιδεώδη και στα οράµατα
των ιδρυτών της και έχει διαδρα-
µατίσει σπουδαίο ρόλο στον Αγιο
∆ηµήτριο Ναυπακτίας. 

Το 1935 µε τα δικά µας χρήµα-
τα χτίστηκε το ∆ηµοτικό σχολείο
και στη συνέχεια έγιναν µια σειρά
κοινοτικών έργων. ∆εν υπάρχει
κανένα κοινοτικό έργο στο χωριό
µας που να µην φέρει τη σφραγίδα
των οµογενών», πρόσθεσε ο κ.
Βλάχος.

Αναφερόµενος στην ιστορία της
Αδελφότητας, ο κ. Νικόλαος Ζώης

διευκρίνισε πως είναι χωρισµένη
σε τρία µέρη. Το πρώτο προβάλλει
την ιστορία του Αγίου ∆ηµητρίου

Ναυπακτίας και της ίδιας της Ναυ-
πάκτου, το δεύτερο την προσφορά
της Αδελφότητας και το τρίτο τα

επιτεύγµατα των Ναυπακτίων της
Αµερικής.

Ερωτηθείς εάν υπήρχαν αρχεία,
είπε ότι οι πρωτοπόροι πέραν της
ενασχόλησης µε τη φιλανθρωπική
και κοινωνική δράση είχαν αφιε-
ρώσει ιδιαίτερη φροντίδα και στα
πρακτικά και έτσι δηµιουργήθηκε
ένα τεράστιο αρχείο. Παράλληλα,
τόνισε ότι ο πρώτος πρακτικογρά-
φος ήταν ο αδελφός του παππού
του, ο αείµνηστος Βασίλης Ζώης, ο
οποίος ήρθε στην Αµερική το
1903.

«Αρχικά η Αδελφότητα είχε 75
µέλη, οι περισσότεροι νέοι άγαµοι
µετανάστες, καθώς επίσης και έγ-
γαµοι οι οποίοι ακολουθούσαν πι-
στά την παράδοση και άφηναν τα
γυναικόπαιδα στο χωριό. 

»Το γεγονός αυτό ώθησε πολ-
λούς να επιστρέψουν στην πατρί-
δα και µάλιστα να συµµετάσχουν
στο Μακεδονικό Αγώνα και στον
Αγώνα για την απελευθέρωση της
Ηπείρου. Από την εποχή εκείνη
υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό
υλικό το οποίο θα συµπεριληφθεί
στο βιβλίο», τόνισε ο κ. Νικόλαος
Ζώης.

Παράλληλα, τόνισε ότι την πε-
ρίοδο που ιδρύθηκε η Αδελφότητα
κάθε οικογένεια από τον Αγιο ∆η-
µήτριο Ναυπακτίας προσπαθούσε

τουλάχιστον να στείλει από ένα
παιδί στην Αµερική εναποθέτο-
ντας σ’ αυτό τις ελπίδες της επιβίω-
σής τους.

Ενα από τα µνηµειώδη έργα της
Αδελφότητας στη Ναύπακτο είναι
το σχολείο του Αγίου ∆ηµητρίου το
οποίο χτίστηκε την περίοδο 1925-
1927 εξ ολοκλήρου µε τις δωρεές
των Ναυπακτίων της Αµερικής.

«Οπως σε όλες τις άλλες περιο-
χές της γενέτειρας έτσι και στον
Αγιο ∆ηµήτριο Ναυπακτίας υπάρ-
χουν πολλά έργα τα οποία φέρουν
τη σφραγίδα των αποδήµων. Πα-
ράλληλα µε τα έργα, η αδελφότη-
τα ανέπτυξε πλούσια φιλανθρωπι-
κή δράση, η οποία προβάλλεται µε
τον καλύτερο δυνατό τρόπο και
από την υπό έκδοση ιστορία», υπο-
γράµµισε ο κ. Ζωής.

Ερωτηθείς για το κόστος, υπο-
στήριξε ότι θα αγγίξει τα $20.000
διότι η βιβλιοδεσία θα είναι υψη-
λών προδιαγραφών. 

Ενα µέρος των εξόδων θα καλυ-
φθεί από το ταµείο της Αδελφότη-
τας και τα υπόλοιπα από τις κατα-
χωρήσεις των µελών.

Υπολογίζουν να εκδώσουν δια-
κόσια αντίτυπα και αρχικά θα στα-
λούν στους διαφηµιστές, καθώς
επίσης και στην Τοπική Αυτοδιοί-
κηση, στη Ναυπακτία.

Οι Ναυπάκτιοι ετοιµάζονται να γιορτάσουν µε µεγαλοπρέπεια την εκατοστή επέτειο
Η καταγραφή της ιστορίας της Αδελφότητας Αγίου ∆ηµητρίου Ναυπακτίας είχε εισέλθει στην τελική ευθεία και τις ηµέρες των Χριστουγέννων θα κυκλοφορήσει σε βιβλίο

Στην αναµνηστική φωτογραφία από τον εορτασµό της 99ής επετείου,
από αριστερά διακρίνονται οι κ. Κώστας Κανέλλος, Βίκυ Ζώη, Κώστας
Ζώης, Αθανάσιος Γκουρνέλος, Κωνσταντίνος Βλάχος (πρόεδρος) Νικό-
λαος Αναγνωστός, ∆ηµήτριος Παπαϊωάννου, Βασίλειος Βλάχος, Χαρά-
λαµπος Ζιαµπάρας,Σταυρούλα Αναγνωστού και Κατερίνα Παρίση.

Του ανταποκριτή µας 
Θεοδώρου Καλµούκου

ΒΟΣΤΩΝΗ. Απεβίωσε πρόσφατα
στην πόλη Γούµπερν της Μασα-
χουσέτης όπου διέµενε τα τελευ-
ταία δέκα πέντε χρόνια ο Πέτρος
∆ιαµαντόπουλος, καθηγητής Φιλο-
σοφίας του Πανεπιστηµίου της Βο-
στώνης. 

Ο αείµνηστος καταγόταν από το
χωριό Βρέσθενα της Ελλάδος, ήταν
απόµαχος του ∆ευτέρου Παγκοσµί-
ου Πολέµου και µετανάστευσε στις
Ηνωµένες Πολιτείες στη δεκαετία
του 1950.

Ηταν αγαπηµένος σύζυγος της
αείµνηστης επίσης Ελένης Κανελ-
λοπούλου και στοργικός πατέρας
του Σωτηρίου και της συζύγου του
Λι, της Αννας Κουριπίνη και του
συζύγου της Τζέιµς και της Μαρίας
∆ιαµαντοπούλου.

Ο αείµνηστος Πέτρος ∆ιαµα-
ντόπουλος ήταν επίσης στοργικός
παππούς του Πίτερ, του Ντιν, του
Γιάννη, του Γρεγκ, της Σοφίας ∆ια-
µαντοπούλου, της Ελενας Γκοβώ-
στη, της Κατίνας και Χριστίνας
Κουριπίνη, καθώς επίσης και πέντε
δισέγγονων. 

Καταλείπει ακόµα τον αδελφό
του Γεώργιο ∆ιαµαντόπουλο στα

Βρέσθενα.
Το κοινό προσκύνηµα του σκη-

νώµατός του έγινε στο νεκροπο-
µπείο «Graham Funeral Home»
στην πόλη του Γούµπερν, η Νεκρώ-
σιµη Ακολουθία του τελέσθηκε
στον ιερό ναό του Ευαγγελισµού
της Θεοτόκου του Γούµπερν και ο
ενταφιασµός του έγινε στο κοιµη-
τήριο «Woodlawn» της πόλης
Wellesley της Μασαχουσέτης.

Ο αείµνηστος Πέτρος ∆ιαµα-
ντόπουλος υπήρξε εκ των πλέον
κορυφαίων οµογενών διανοουµέ-
νων, ενώ µε ενέργειές του ανα-
διοργανώθηκε το Πανεπιστήµιο
«Αντελφάι» στο Λονγκ Αϊλαντ της
Νέας Υόρκης, στο οποίο διετέλεσε
πρόεδρος επί σειρά ετών.

Ο αείµνηστος Πέτρος ∆ιαµα-
ντόπουλος, όντας πρόεδρος του
«Αντελφάι», έγινε στόχος της εφη-
µερίδας «Νιου Γιορκ Τάιµς» η
οποία µε συστηµατική και αλλε-
πάλληλη δηµοσιογραφική εκστρα-
τεία, µάλλον ατεκµηρίωτη, νωρίς
στη δεκαετία του 1990 πέτυχε την
αποµάκρυνσή του από τη θέση του
προέδρου, καθώς επίσης και την
αποποµπή των µελών της Εφορεί-
ας του Πανεπιστηµίου, τα περισ-
σότερα εκ των οποίων ήταν οµογε-
νείς, αλλά και Ελληνες από την Ελ-

λάδα.
Ο αείµνηστος Πέτρος ∆ιαµα-

ντόπουλος είχε κατορθώσει να
αναδείξει το Πανεπιστήµιο
«Αντελφάι» από ένα µικρό, άγνω-
στο και άσηµο ίδρυµα που ήταν
όταν το παρέλαβε, σε ανώτατο
ίδρυµα ολκής, αυξάνοντας δραστι-
κά τους αριθµούς των φοιτητών,
προσελκύοντας εκατοντάδες παι-
διών της Οµογένειας και καθιστώ-
ντας το ένα χώρο ελληνικής πα-
ρουσίας µε τη διοργάνωση διαφό-
ρων εκδηλώσεων ελληνικής χροι-
άς.

Είχε βάλει στόχους υψηλούς
µερικούς από τους οποίους τους
πέτυχε, αλλά µερικούς άλλους όχι
όπως ήταν λόγου χάρη το πρό-
γραµµα «αριστούχων» το οποίο τε-
λικά δεν πρόλαβε να το δει να απο-
δίδει καρπούς.

Ανάµεσα στις κατηγορίες που
είχε δεχθεί ως πρόεδρος του
«Αντελφάι» ήταν ότι «πλούτισε...
την ώρα που οι εγγραφές των φοι-
τητών µειώθηκαν κατά 62% σε δώ-
δεκα χρόνια», ενώ στην ουσία συ-
νέβαινε το αντίθετο. Κατηγορήθη-
κε ακόµα για την αγορά διαµερί-
σµατος από το Πανεπιστήµιο για
τη χρήση του εκάστοτε προέδρου,
αλλά και για το ότι οδηγούσε αυ-

τοκίνητο µάρκας «Μερσεντές»,
ενώ ο πρόεδρος που τον διαδέχθη-
κε οδηγούσε «Toyota».

Τα πραγµατικά προβλήµατα
του αείµνηστου Πέτρου ∆ιαµαντό-
πουλου ήταν παρόµοια µ’ εκείνα
του τότε προέδρου του Πανεπιστη-
µίου του «Χάρβαρντ» κ. Σόµερς και
συγκεκριµένα επειδή προσπάθησε
να εισαγάγει µία νέα νοοτροπία
στην ανώτατη εκπαίδευση. Την
ιδέα ότι οι καθηγητές όφειλαν να
εργάζονται περισσότερο από όσο
εργαζόταν µέχρι τότε και επί πλέ-
ον ότι όφειλαν να βρίσκονται πιο
πλησίον στους µαθητές τους,
πράγµα το οποίο δηµιούργησε
εχθρικές τάσεις εναντίον του από
µέρους τους.

Απερχόµενος από την προεδρία
του «Αντελφάι» επέλεξε την πρό-
ταση που του είχε γίνει για θέση
καθηγεσίας στο Πανεπιστήµιο της
Βοστώνης.

Οσοι επιθυµούν να τιµήσουν τη
µνήµη του µπορούν να στείλουν
δωρεές στο Καρδιολογικό Πρό-
γραµµα του Νοσοκοµείου Παίδων
της Βοστώνης ως εξής: Children’s
Hospital Cardiovascular Program,
Attn: Michelle Wall, Children’s
Hospital Trust, 1 Autumn St. 731,
Boston, MA. 02215-5301.

Απεβίωσε ο Πέτρος ∆ιαµαντόπουλος, πρώην πρόεδρος του Πανεπιστηµίου «Αντελφάι»

Ο αείµνηστος Πέτρος ∆ιαµαντόπουλος, ο οποίος διετέλεσε επί σει-
ρά ετών Πρόεδρος του Πανεπιστηµίου «Αντελφάι» της Νέας Υόρκης,
απεβίωσε στη Βοστώνη όπου τα τελευταία χρόνια διέµενε και ήταν
καθηγητής Φιλοσοφίας στο πανεπιστήµιο της πόλης.

ΒΟΣΤΩΝΗ. Εξακόσιοι και πλέον
Ελληνοαµερικανοί, αλλά και Αµε-
ρικανοί συµπολίτες µας από την
ευρύτερη περιοχή του Κλίβελαντ
στο Οχάιο, παρακολούθησαν τη
διάλεξη του επιφανή καθηγητή
Ρόµπιν Κόµρακ από τη Βασιλική
Ακαδηµία του Λονδίνου, µε θέµα
τον Βυζαντινό Ελληνισµό.

Η διάλεξη έγινε στο µουσείο
Καλών Τεχνών του Κλίβελαντ του
Οχάιο, ήταν η έκτη ετήσια κατά
σειρά του είδους της, ενώ το πρό-
γραµµα αυτό των διαλέξεων προ-
βολής, διάδοσης και διάσωσης του
Ελληνισµού χρηµατοδοτείται από
το Ιδρυµα του ιατρού Ιωάννη και
Ελένης Κόλλη και τελεί υπό την αι-
γίδα της Ελληνικής Εταιρείας ∆ιά-
σωσης του Ελληνισµού.

Σηµειώνεται ότι ο ∆ρ. Ιωάννης
Κόλλης από το Κλίβελαντ είναι εκ
των κορυφαίων νευροχειρουργών
των Ηνωµένων Πολιτειών, έχει τη
δική του οµάδα χειρουργών ια-
τρών και τυγχάνει εκ των δραστή-
ριων µελών της Ελληνορθόδοξης
κοινότητας των Αγίων Κωνσταντί-
νου και Ελένης του Κλίβελαντ. 

∆ιετέλεσε επί τριακονταπεντα-

ετία και πλέον µέλος του Αρχιεπι-
σκοπικού Συµβουλίου και της
Εκτελεστικής του Επιτροπής τόσο
επί Αρχιεπισκοπίας του αειµνή-
στου Ιακώβου, όσο και του σηµε-
ρινού Αρχιεπισκόπου κ. ∆ηµητρί-
ου.

Το Ιδρυµα του ∆ρ. Ιωάννη και
Ελένης Κόλλη προσκαλεί διεθνώς
ανεγνωρισµένους ειδικούς στους
τοµείς της Ιστορίας, Αρχαιολογίας
και Πολιτισµού για διαλέξεις στο
Μουσείο Καλών Τεχνών αναλαµ-
βάνοντας όλα τα οικονοµικά έξο-
δα, ενώ οι διαλέξεις και οι λοιπές
εκδηλώσεις προσφέρονται εντε-
λώς δωρεάν στο κοινό. 

Επίσης, στο Μουσείο φιλοξενή-
θηκε η Εκθεση «Βυζάντιο 330-
1453», η οποία προσέλκυσε
330.000 επισκέπτες.

Ο καθηγητής Κόµρακ άρχισε τη
διάλεξή του µε την ερώτηση «πώς
µπορεί ένα Μουσείο να προσελκύ-
σει αµφότερους, το κοινό καθώς
και ένα εξειδικευµένο ακροατήριο
για µία Εκθεση σαν και τούτη;».

Είπε πως η απάντηση είναι
«διαφηµίζοντας πάνω σε λεωφο-
ρεία, σε ταξί, σε πινακίδες και σε
ξενοδοχεία», ενώ αναφέρθηκε σε
µία συζήτηση που είχε µε τον πρί-
γκιπα Φίλιππο ο οποίος παραδέ-
χθηκε ότι ενδιαφέρθηκε για την
Εκθεση όταν είδε µία διαφήµισή
της πάνω σ’ ένα λεωφορείο.

Στη διάρκεια της διάλεξης, η
οποία ήταν διάρκειας µιας ώρας, ο
∆ρ. Κόµρακ έκανε µία νοητική ξε-
νάγηση του ακροατηρίου του για
την Εκθεση αρχίζοντας µε συζήτη-
ση για τα µάρµαρα του Ιωνά που

υπάρχουν στο Μουσείο του Κλίβε-
λαντ και την σπουδαιότητα τους
αναφορικά µε το ιστορικό της σχέ-
σης της Ελληνιστικής Τέχνης στην
εξέλιξη της Βυζαντινής Τέχνης. Οι
παρευρεθέντες στη διάλεξη είχαν
την ευκαιρία να δουν τα δύο αγάλ-
µατα του Ιωνά.

Από την αρχή µέχρι το τέλος
της διαλέξεως το ακροατήριο πε-
ριηγήθηκε από τον καθηγητή Κόµ-
ρακ σπουδαίας και σπάνιας αξίας
έργα τέχνης, όπως ένα σπάνιο έρ-
γο που παριστάνει τη µορφή του
Αρχάγγελου Μιχαήλ πάνω σε τζά-
µι και το οποίο ήταν δανεισµένο
από το Μουσείο Θησαυρών της Βε-
νετίας, εσωτερικό διάκοσµο της
Αγίας Σοφίας και πολύτιµες εικό-
νες της Μονής Αγίας Αικατερίνης
του Σινά.

∆ιάλεξη µε θέµα τον Βυζαντινό Ελληνισµό στο Κλίβελαντ του Οχάιο

Εξακόσιοι και πλέον Ελληνοαµερικανοί αλλά και Αµερικανοί συ-
µπολίτες µας παρακολούθησαν την διάλεξη του ∆ρ. Ρόµπιν Κόρµακ
για τον Βυζαντινό Ελληνισµό στο Μουσείο του Κλίβελαντ. Την εκδή-
λωση διοργάνωσε και χρηµατοδότησε το ζεύγος του ιατρού Ιωάννη
και Ελένης Κόλλι. ∆ιακρίνεται η διευθύντρια των εκπαιδευτικών
προγραµµάτων του Μουσείου Μαργιορί Γουίλλιαµς.

Τηλεφωνήστε στους: ΚΩΣΤΑ ΒΛΑΧΟ πρόεδρο, (718) 626-8073, (917) 623-8013  
ΚΩΣΤΑ ΖΩΗ αντιπρόεδρο, (718) 357-7992, (917) 841-1712 
ΝΙΚΟ Β. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟ πρώην πρόεδρο, (718) 916-9396

Ελάτε µε την οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους σας για να γιορτάσετε µαζί µας τα 
100 ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ» ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Η Αδελφότης Αγίου ∆ηµητρίου 

Ναυπακτίας Aµερικής

µε ξεχωριστή χαρά και υπερηφάνεια

σας προσκαλεί σε χορό µετά δείπνου
και να συµµετάσχετε στο λαµπρό εορτασµό των 

100 χρόνων από την ίδρυση της Αδελφότητος
Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2009

ASTORIA WORLD MANOR ( BALLROOM)
25-22 Astoria Boulevard, Astoria, NY 11102

Cocktails στις 8

Θα ακολουθήσει δείπνο και χορός - Γλέντι Ρουµελιώτικο

Μουσική από τον ΓΙΩΡΓΟ ΡΑΜΠΟ

και την THE GOLDEN GREEKS ORCHESTRAS

Συµµετέχουν από την Ελλάδα

Ιωάννης Γκόριτσας, κλαρίνο και 

Γεώργιος Μπέκιος, τραγούδι

Πλούσια λαχειοφόρος 

µε πρώτο λαχνό $5,000 σε µετρητά

Εισητήριο: $75 για ενήλικες, $35 για παιδιά κάτω των 12 ετών

Οι κρατήσεις πρέπει να γίνουν πριν τις 21 Οκτωβρίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΠΕΚΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Μόλις κυκλοφόρησαν απο την STUDIO DV τα πρώτα τρία µέρη µιας σειράς ντοκυµαντέρ
εκπαιδευτικού χαρακτήρα, που παρουσιάζει τα παραδοσιακά επαγγέλµατα 
και τον παραδοσιακό τρόπο ζωής, που τείνουν να εκλείψουν από την Ελλάδα.

•Η παραγωγή του ξυλοκάρβουνου
• Η παραγωγή του τσίπουρου

• Η διαδικασία κασσιτέρωσης (γάνωµα)

Κυκλοφορούν σε DVD 
και η αφήγηση ακούγεται σε τρείς γλώσσες

(Αγγλικά, Γερµανικά, Ελληνικά). 

Θα γίνουν ντοκυµαντέρ για όλα τα παραδοσιακά επαγγέλµατα 
και για τον παραδοσιακό τρόπο ζωής της γεωργείας και κτηνοτροφίας,

Επίσης οµορφιές και τοπία από όλη την Ελλάδα. 

www.studiodv.gr

Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ

ΑΡΧΕΙΟ «Ε.Κ.»
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