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Οµογενείς γιατροί θα πάνε στην Ελλάδα να βοηθήσουν σε ανάγκες νησιών
Εκπρόσωποι της «Οµάδας Αιγαίου» ήλθαν στη Νέα Υόρκη και ενηµέρωσαν για το έργο και τους σκοπούς της που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα πολλούς Ελληνοαµερικανούς
Του Σταύρου Μαρµαρινού
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Πέντε οµογενείς γιατροί µε επικεφαλής τον πρόεδρο του
Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου Νέας
Υόρκης, ∆ρ. Γεώργιο Τσιούλια, θα πάνε το Μάιο στην Ελλάδα, για να συµµετάσχουν στην περιοδεία της «Οµάδας Αιγαίου» που επισκέπτεται κάθε
καλοκαίρι αποµακρυσµένα και µικρά νησιά, προκειµένου να προσφέρει ιατρική και άλλη βοήθεια στους
κατοίκους τους.
«Η ‘Οµάδα Αιγαίου’ µας ζήτησε
συγκεκριµένες ειδικότητες, και ειδικότερα οφθαλµίατρο, παιδίατρο, γαστρεντερολόγο, δερµατολόγο και
χειρουργό, που θα είµαι εγώ», είπε
στον «Εθνικό Κήρυκα» ο ∆ρ. Τσιούλιας.
Η περιοδεία αυτή, που λέγεται
«∆ιάπλους του Αιγαίου», θα γίνει από
τις 13-23 Μαϊου.
Ενηµέρωση µε οµιλίες και προβολή ταινίας και διαφανειών για το έργο της «Οµάδας Αιγαίου» έγινε το
βράδυ της Τετάρτης σε εκδήλωση
που οργάνωσε στο Πολιτιστικό Κέντρο του Καθεδρικού της Αγίας Τριάδος του Μανχάταν, ο Ελληνικός Ιατρικός Σύλλογος Νέας Υόρκης σε συνεργασία µε την Επιστηµονική και
Πολιτιστική Ενωση «Ελληνικός Σύνδεσµος». Εκ µέρους της «Οµάδας Αιγαίου» µίλησαν ο ∆ρ. Γεώργιος Πλακογιαννάκης, καρδιολόγος, που ήλθε
από την Ελλάδα και ο ∆ρ. Νίκος Τουρούτογλου, ογκολόγος, ο οποίος ζει
και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη και
στο Λας Βέγκας.
«Στην εκδήλωση καλέσαµε και
ήλθε σηµαντικός αριθµός οµογενών
που κατάγονται από νησιά του Αιγαίου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να
ενηµερωθούν και να γνωριστούν µε
τους εκπροσώπους της ‘Οµάδας Αιγαίου’», είπε ο ∆ρ. Τσιούλιας. «Θα
ακολουθήσουν επαφές σε προσωπικό επίπεδο µε διάφορες οργανώσεις,
προκειµένου να προωθηθούν διάφοροι στόχοι της Οµάδας αυτής, ενώ ο
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Επάνω αριστερά, οι εκπρόσωποι της «Οµάδας Αιγαίου», ∆ρ. Νίκος
Τουρούτογλου (αριστερά) και ∆ρ. Γεώργιος Πλακογιαννάκης. Επάνω δεξιά, ο ∆ρ. Πλακογιαννάκης ενώ απαρριθµεί τα έργα που έχει
κάνει η «Οµάδα Αιγαίου». Στην κάτω φωτογραφία από αριστερά, οι:
∆ρ. Ιωάννης Ευθυµιόπουλος, ∆ρ. Νίκος Τουρούτογλου, ∆ρ. Γεώργιος
Πλακογιαννάκης, ∆ρ. Γεώργιος Τσιούλιας, Σταύρος Βουγιουκλάκης
και ο πρόξενος Ευάγγελος Κυριακόπουλος, ο οποίος καλωσόρισε,
συνεχάρη και εξέφρασε το θαυµασµό του για το έργο της Οµάδας η
οποία επιτελεί εθνικό έργο, όπως τόνισε.

µπαράσταση και τη δική µας».
Τους δύο γιατρούς-µέλη της
«Οµάδας Αιγαίου» καλωσόρισαν ο
∆ρ. Τσιούλιας και ο πρόεδρος του
«Ελληνικού Συνδέσµου», ∆ρ. Κωνσταντίνος Ευθυµίου.
Πρώτος µίλησε ο ∆ρ. Πλακογιαννάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στα 15
χρόνια προσφοράς των µελών της
«Οµάδας Αιγαίου», τονίζοντας ότι ο

Ελληνικός Ιατρικός Σύλλογος θα είναι αρωγός», πρόσθεσε.
Ο ∆ρ. Τσιούλιας τόνισε ότι η
«Οµάδα Αιγαίου» «φέρνει µήνυµα
ελπίδας και αγάπης για τους κατοίκους αποµονωµένων νησιών της Ελλάδας, ώστε να κρατηθούν εκεί που
βρίσκονται και να µπορέσουν να
αντεπεξέλθουν στις διάφορες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, µε τη συ-

φουσκωτά σκάφη, ενώ κατασκεύασε
πέντε γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5,
δώρισε 11 παιδικές χαρές, εξόπλισε
δύο κλειστά γυµναστήρια, διοργάνωσε οκτώ µουσικές συναυλίες,
πραγµατοποίησε 23 παραστάσεις
Θεάτρου σκιών και πρόσφερε εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό, ψυχαγωγικό
και αθλητικό υλικό σε 26 σχολεία.
Με τη βοήθεια των µελών της, πραγµατοποιήθηκαν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις σε περισσότερους από
6.000 κατοίκους νησιών, ενώ υποβλήθηκαν σε αιµατολογικές και βιοχηµικές εξετάσεις περισσότερα από
1.900 άτοµα. Επίσης, ανήγειραν
µνηµείο στην Πάτµο στη µνήµη των
πεσόντων του ελικοπτέρου του
ΕΚΑΒ, εµπλούτισαν µε καινούργια
µουσικά όργανα τη Φιλαρµονική του

εθελοντισµός αποτελεί βασική αξία
της ζωής. Εκανε λόγο επίσης για άνιση µεταχείριση των κατοίκων των
διαφόρων νησιών της Ελλάδος. Οι
κάτοικοι των αποµακρυσµένων,
ακριτικών και µικρών νησιών, επιµένουν να παραµένουν στη γενέτειρά
τους γη, παρά τις πάµπολλες ελλείψεις και τις µεγάλες δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν εκεί.
Είπε επίσης, ότι µέχρι σήµερα, τα
µέλη της «Οµάδας Αιγαίου» µε τα
«φουσκωτά» που συνηθίζουν να χρησιµοποιούν, αλλά και το σκάφος
«Μηνάς Ε.» που είναι εξοπλισµένο µε
διάφορα ιατρικά όργανα, επισκέφθηκαν 47 νησιά και διέσχισαν στις
θάλασσες 12.000 περίπου µίλια.
Η Οµάδα έχει χρησιµοποιήσει µέχρι σήµερα περισσότερα από 50

Ο πρόεδρος της Εφορίας του Νέου
Μουσείου της Ακρόπολης, ∆ρ. ∆ηµήτρης Παντερµαλής το βράδυ της
Τετάρτης έδωσε µια ενδιαφέρουσα διάλεξη στο Πανεπιστήµιο Κολούµπια για το Μουσείο της Ακρόπολης, την οποία παρακολούθησαν ο υπουργός Πολιτισµού και
Τουρισµού Παύλος Γερουλάνος, ο
αρχιτέκτων του νέου Μουσείο
Μπέρναρντ Τσούµι, ο µόνιµος
αντιπρόσωπος της Ελλλάδας στον
ΟΗΕ πρέσβης Αναστάσιος Μητσιάλης, η γενική πρόξενος Αγη Μπαλτά και πλειάδα καθηγητών και
φοιτητών. Στιγµιότυπο από την
διάλεξη του κ. Παντερµαλή.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΡΧΕΙΟ «Ε.Κ.»

Επάνω αριστερά, ο κ. Γεώργιος
Αργυρός πρώην πρέσβης των
Ηνωµένων Πολιτειών στην Ισπανία και επιτυχηµένος επιχειρηµατίας. Στη µεσαία φωτογραφία,

Μπαράκ Οµπάµα το καλοκαίρι.
∆εξιά, ο κ. Γεώργιος Στεφανόπουλος τηλεπαρουσιαστής του
δικτύου «ABC» και επικεφαλής
του Γραφείου της Ουάσιγκτον.

ο Ελληνοαµερικανός βραβευµένος συγγραφέας και παραγωγός
ταινιών Γεώργιος Πελεκάνος, του
οποίου τα έργα ήταν ανάµεσα σ'
αυτά που διάβασε ο πρόεδρος

Τιµή από την «Ηγεσία των 100»
Στους επιφανείς οµογενείς Στεφανόπουλο, Πελεκάνο και Αργυρό
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Καταστατικό του απαγορεύεται να
δίνει χρήµατα για να καλύπτονται
λειτουργικά έξοδα της Αρχιεπισκοπής ή να αποπληρώνονται χρέη ή
δανεισµοί.
∆ια µέσου των ετών, η «Ηγεσία
των 100» αυξήθηκε σε αριθµό µελών που σήµερα υπερβαίνουν τα
800, ενώ στόχος της είναι να φτάσει στα 1.000 µε συνολικά κεφάλαια ύψους 100 εκατοµµυρίων. Εκ
των κεφαλαίων, κατ’ έτος λαµβάνονται οι τόκοι και δίνονται ως χορηγίες σε διάφορα Τµήµατα και
Προγράµµατα της Αρχιεπισκοπής.
Από το έτος 1989 µέχρι σήµερα η
«Ηγεσία των 100» έχει δώσει σε
χορηγίες ποσό ύψους 25 εκατοµµυρίων. Σύµφωνα µε τον κατάλογο των χορηγιών που έχουν δοθεί

σκοπή από νοµικής-θεσµικής
πλευράς, για λόγους προστασίας
των κεφαλαίων της από πιθανές
µηνύσεις για διαφόρους λόγους,
µε πρωταρχικό τις περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης από ιερείς. Για τον ίδιο λόγο, η Οργάνωση µετακόµισε από το κτίριο της
Αρχιεπισκοπής 8-10 East 79th
Street, στο πύργο «Ολύµπικ» στην
5η Λεωφόρο του Μανχάταν.
Επισηµαίνεται πως σε τέτοιου
είδους συνέδρια συµµετέχουν συνήθως τα µέλη της «Ηγεσίας των
100» ή προσκεκληµένοι τους. Τα
έξοδα συµµετοχής στο συνέδριο
και στις εκδηλώσεις του, τα καταβάλλει έκαστο µέλος της Οργάνωσης, εκτός από τα έξοδα του Αρχιεπισκόπου και των αρχιερέων τα
οποία τα καταβάλλει η «Ηγεσία
των 100».

µέχρι σήµερα, τη µερίδα του λέοντος φαίνεται να έχει λάβει η Θεολογική Σχολή, µε το ποσό των 10
εκατοµµυρίων δολαρίων επί δέκα
έτη, ήτοι ένα εκατοµµύριο δολάρια κατ’ έτος, ενώ έχουν δοθεί και
επί πλέον ποσά ύψους ενός εκατοµµυρίου για επί µέρους θέµατα
όπως ανανέωση του τηλεφωνικού
συστήµατος.
Επισηµαίνεται ότι στο µόνο τοµέα, στον οποίο δεν έχουν δοθεί
χορηγίες είναι ο τοµέας της Ελληνικής Παιδείας, Πολιτισµού, και
Ελληνικότητας γενικότερα. Πιο
συγκεκριµένα, ουδέν Ελληνικό
Ηµερήσιο ή Απογευµατινό Σχολείο έχει τύχει της ελάχιστης έστω
οικονοµικής βοήθειας από την
«Ηγεσία των 100».
Η Οργάνωση αποτελεί ξεχωριστό Οργανισµό από την Αρχιεπι-

Με ταχυδροµική αποστολή
Ανανεώστε τη συνδροµή σας για

2 χρόνια
MONO ME

60CC

κό
Συν τον Eλληνι
ηµεροδείκτη
του 2010
Εσωκλείστε επιταγή ή money order
πληρωτέες στη διεύθυνση:

❑
❑
❑
❑
❑

2
1
6
3
1

ΧΡΟΝΙΑ
$ 374.00
ΧΡΟΝΟ
$ 208.00
NATIONAL HERALD, Inc.
ΜΗΝΕΣ
$ 120.00
37-10 30th Street, L.I.C., NY 11101-2614
ΜΗΝΕΣ
$ 83.00
ή µε χρέωση στην πιστωτική σας κάρτα:
ΜΗΝAΣ
$ 33.00
■ American Express ■ Master Card
MONO ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
■ Visa ■ Discover
❑ 1 ΧΡΟΝΟ
$ 82.00
Account#............................................................... ❑ 6 ΜΗΝΕΣ
$ 47.00
Expiration Date ..................................................... ❑ 3 ΜΗΝΕΣ
$ 26.00

την ηµέρα*

ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ Η.Π.Α.
❑
❑
❑
❑

2
1
6
3

ΧΡΟΝΙΑ
$ 488.00
ΧΡΟΝΟ
$ 322.00
ΜΗΝΕΣ
$ 189.00
ΜΗΝΕΣ
$ 125.00
MONO ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
❑ 1 ΧΡΟΝΟ
$ 274.00
❑ 6 ΜΗΝΕΣ
$165.00

Signature ...............................................................

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΚ∆ΟΣΗ: www.ekirikas.com
■ 1 ΧΡΟΝΟΣ $39.00 ■ 1 ΜΗΝΑΣ $14.95
ΟΝΟΜΑ................................................................ ■ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚ∆ΟΣΗ:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ.......................................................... ■ ΜΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚ∆ΟΣΗ: ■ 1 ΧΡΟΝΟΣ $89.00 ■ 1 ΜΗΝΑΣ $19.95
ΠΟΛΗ....................................................................
Τηλ.: (718) 784-5255 Φαξ: (718) 472-0510
ΠΟΛΙΤΕΙΑ ....................................ZIP CODE ........
Toll Free: 1-888-KHRYKAS (547-9527) ext. 108
TΗΛΕΦΩΝΟ ........................................................
ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 1915
subscriptions@ekirikas.com
ΦΑΞ ......................................................................
CELL ..............................................E-MAIL............
*Η προσφορά ισχύει για συνδροµή 2 ΧΡΟΝΩΝ και λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2010
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∆ιάλεξη Παντερµαλή
στο Κολούµπια

∆ήµου Λειψών και εξόπλισαν Κέντρο
Πληροφορικής στη Λέρο.
Ο ∆ρ. Πλακογιαννάκης δήλωσε
στον «Εθνικό Κήρυκα» ότι «βασικά
έχει σηµασία να υπάρξει ενδιαφέρον
από την Οµογένεια, όπως και κάθε
άλλον, για το έργο της Οµάδας. Εµείς
είµαστε ανοιχτοί σε κάθε είδους προσφορά, ανθρωπιστική, ή υλική».
Ο ∆ρ. Τουρούτογλου, κατά την
οµιλία του, αναφέρθηκε επίσης στο
έργο της «Οµάδας Αιγαίου» και τα
διάφορα έργα που αυτή έκανε όλα
αυτά τα χρόνια, βοηθώντας τους κατοίκους των ελληνικών νησιών.
Μιλώντας στον «Εθνικό Κήρυκα»,
ο ∆ρ. Τουρούτογλου ευχαρίστησε
τους οργανωτές «που ευαισθητοποιήθηκαν και µας κάλεσαν για να παρουσιάσουµε αυτό που κάνει η ‘Οµάδα», είπε. Και συνέχισε: «Νοµίζω, ότι
µπορούν να θεωρούν την Οµάδα ως
έναν έµπιστο φορέα µέσω του οποίου µπορούν να προσφέρουν άµεσα ή
έµµεσα στους δικούς τους συγγενείς
και κατοίκους των νησιών. Γιατί,
πολλοί από την Οµογένεια κατάγονται από τα νησιά µας αυτά. Εάν καλυτερέψουµε τη ζωή των κατοίκων
των ακριτικών νησιών, καλυτερεύουµε τη ζωή µεγάλου µέρους του πληθυσµού της Ελλάδος».
Ο ∆ρ. Τουρούτογλου είπε ότι πέρα από την οικονοµική συµπαράσταση των οµογενών προς την Οµάδα,
«εάν µερικοί νοµίζουν ότι έχουν κάποιες ιδέες ή ο,τιδήποτε άλλο να
προσφέρουν στους κατοίκους των
νησιών αυτών, είναι ευπρόσδεκτοι
να συζητήσουν µαζί µας».
Ο πρόεδρος του «Ελληνικού Συνδέσµου» ∆ρ. Ευθυµίου, είπε, µεταξύ
άλλων, ότι οι κάτοικοι των αποµακρυσµένων νησιών του Αιγαίου, αντιµετωπίζουν πολύ σηµαντικά προβλήµατα διαβίωσης. «Σαν Ελληνισµός
πρέπει να σταθούµε δίπλα σ’ αυτούς
τους ανθρώπους», τόνισε. «Είναι ανάγκη να παραµείνουν στα νησιά αυτά
για να φυλάττουν τις ανατολικές Θερµοπύλες της Ελλάδος».

