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Εκδήλωση
Συλλόγου
Ελληνοαμερικανίδων
Ο Σύλλογος Ελληνοαμερικανίδων Επαγγελματιών την
προηγούμενη Δευτέρα διοργάνωσε στο ομογενειακό
εστιατόριο «Λόης» στο Μανχάταν μια εκδήλωση για την
υποδοχή του καλοκαιρού. Η
πρόεδρος του Συλλόγου Δρ.
Ολγα Αλεξάκου αναφέρθηκε
στις εκδηλώσεις του Συλλόγου και τόνισε ότι το ενδιαφέρον των νέων επαγγελματιών μεγαλώνει συνεχώς διότι
κάθε εκδήλωση έρχεται να
εξυπηρετήσει πολλαπλούς
σκοπούς. Στιγμιότυπα από
την εκδήλωση. Δεξιά, στο κέντρο, η ιδιοκτήτρια Μαρία
Λόη και η Δρ. Ολγα Αλεξάκου.
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Εκδρομή Ασγατητών
Ο Σύλλογος Ασγατητών Αμερικής «Ασγάτα» την Κυριακή
διοργάνωσε στο Μάτιτακ του
Λονγκ Αϊλαντ την καλοκαιρινή εκδρομή στην οποία παραβρέθηκε και ο πρόεδρος της
ΠΣΕΚΑ Φίλιπ Κρίστοφερ. Στο
στιγμιότυπο, αριστερά, η νέα
γενιά και ο πρόεδρος Πίτερ
Λούκας. Δεξιά, εξ αριστερών
οι Νίκος Νεοκλέους, Κλειώ
Νεοκλέους, Ελένη Λούκα, Σάκης Καραγιαννάκης, Χρυστάλλα Στεφανάκη, Δέσποινα
Αξιωτάκη, Σπύρος Νεοκλέους,
Πίτερ Λούκας, Φίλιπ Κρίστοφερ, Απόστολος Παπαϊωάννου, Ελένη Κατσουρίδη, Σωτήρα Ρόδα.

Η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος ΝY το βράδυ
της Πέμπτης συγκάλεσε στο
Σταθάκειο Πολιτιστικό Κέντρο
στην Αστόρια την τελευταία
πανομογενειακή συγκέντρωση
γι’ αυτή την περίοδο. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ηλίας
Τσεκερίδης και ο πρόεδρος της
επιτροπής παρελάσεως Πέτρος
Γαλάτουλας αναφέρθηκαν και
στις προετοιμασίες για την παρέλαση του 2014 στην Πέμπτη
Λεωφόρο στο Μανχάταν. Αριστερά, οι: Πέτρος Γαλάτουλας,
Ηλίας Τσεκερίδης και Χρίστος
Βουρνάς, ενώ δεξιά οι εκπρόσωποι των συλλόγων.
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Πανομογενειακή
συγκέντρωση
στο Σταθάκειο

Απεβίωσε ο γνωστός ομογενής δικηγόρος Παναγιώτης Λάτος
Συνέχεια από τη σελίδα 1
ταλυπεί τα παιδιά του, Διονύσιο
και Σταύρο, την μνηστή Χριστίνα Πετροπούλου, τους γονείς
του, Διονύσιο και Αναστασία Λάτου, την πρώην σύζυγο Τζούλια
Λάτου, τoν αδελφό του Ανδρέα
και την σύζυγό του Στέφανι, τα
ανίψια Αναστασία και Ζάκρι Λάτο και τους λοιπούς συγγενείς
και φίλους.
Η σορός του, σήμερα Τρίτη,
από τις 4:00 μέχρι τις 9:00 μ.μ.

θα εκτεθεί για προσκύνημα στο
Γραφείο Τελετών «Αντωνόπουλος» στο Ντίτμαρς, ενώ η νεκρώσιμη ακολουθία θα ψαλεί αύριο
Τετάρτη στις 10:00 π.μ. στον
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Δημητρίου Αστόριας.
Ο θάνατός του, όπως είπε
στον «Ε.Κ.» ο αδελφός του και
συνέταιρος, κ. Ανδρέας Λάτος,
οφείλεται σε ιατρικό λάθος διότι
η διάγνωσή του έγινε έναν χρόνο μετά τις πρώτες εξετάσεις
που κατέγραψαν το υψηλό PSA.

«Οι πρώτες εξετάσεις έγιναν
το 2008, αλλά ο Παναγιώτης
έμαθε για πρώτη φορά ότι έπασχε από καρκίνο του προστάτη
την Ημέρα των Ευχαριστιών του
2009 από τον καρδιολόγο και
φίλο του. Εισήχθη εσπευσμένα
στο νοσοκομείο ‘Μάουντ Σάιναϊ’, όπου ο Δρ. Ντέιβιντ Σαμάντι, διευθυντής της Ρομποτικής
Χειρουργικής του προέβη στην
αφαίρεση του καρκίνου του
προστάτη. Μετά από εντατικές
θεραπείες κατάφερε να βγει νι-

κητής».
Το καλοκαίρι του 2010 ανέλαβε εκστρατεία ενημέρωσης
της Ομογένειας για την πρόωρη
διάγνωση του καρκίνου του προστάτη. Συμμετείχε σε πλείστες
ομογενειακές εκδηλώσεις και σε
τηλεοπτικές εκπομπές και προσπαθούσε να ενημερώσει την
Ομογένεια για τα θέματα υγείας
και το πιο σημαντικό για τα οφέλη της πρώιμης διάγνωσης και
θεραπείας.
Το τελευταίο διάστημα η κα-

Αυτό το καλοκαίρι, ανακαλύψτε νέους ορίζοντες
με τον «Εθνικό Κήρυκα»
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Άμεση ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις της Ομογένειας,
της Ελλάδας και της Κύπρου. Aθλητικές και ψυχαγωγικές ειδήσεις, πρωτότυπα άρθρα,
ξεχωριστές στήλες και ειδικά ένθετα.
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For more information contact:
a
b
subscriptions@ekirikas.com or call:
718-784-5255, ext. 108
www.ekirikas.com

τάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε. Προ τριών περίπου
εβδομάδων ήρθε και ο πατέρας
του Διονύσιος Λάτος από την Κεφαλονιά, αλλά ο Παναγιώτης
παρουσίασε θεαματική βελτίωση και γι’ αυτό ο πατέρας του
αναχώρησε για την γενέτειρα.
Τις τελευταίες ημέρες επιδεινώθηκε η κατάστασή του και το
βράδυ του Σαββάτου έχασε την
άνιση μάχη.
Η οικογένειά του σεβόμενη
την τελευταία επιθυμία του θα
προβεί στην ίδρυση του Ιδρύματος ‘Peter Latos Prostate Research Foundation’ με στόχο να
ενισχύσει τις έρευνες για τον
καρκίνο του προστάτη και συνάμα να παρέχει σε ανασφάλιστους και σε άπορους ομογενείς
τη δυνατότητα να κάνουν δωρεάν εξετάσεις για τον προστάτη.
«Ο πρόωρος θάνατος του Παναγιώτη έχει προκαλέσει θλίψη
και συγκίνηση όχι μόνο στην οικογένειά μας, αλλά και σε όλους
όσους είχαν την τύχη και το
προνόμιο να τον γνωρίσουν και
να τον αποκαλούν φίλο. Η απώλεια είναι ακόμη μεγαλύτερη
για μένα διότι δεν έχασα μόνο
τον αδελφό, αλλά και τον συνοδοιπόρο, τον φίλο, τον συνέταιρο στη δικηγορική εταιρεία και
στις επιχειρήσεις», επεσήμανε
με τρεμάμενη φωνή ο μεγαλύτερος αδελφός του, Ανδρέας Λάτος.
Ο Ανδρέας και ο Παναγιώτης
Λάτος αποτέλεσαν την προσωποποίηση του αμερικανικού
ονείρου, διότι ήταν δύο παιδιά
μεταναστών και απόφοιτοι του
Ημερήσιου Σχολείου του Αγίου
Δημητρίου Αστόριας, τα οποία
αποφοίτησαν από το Πανεπιστήμιο St. John’s University και
την Νομική Σχολή «Touro Law
School» και δημιούργησαν την
δική τους δικηγορική εταιρεία
με έδρα την Αστόρια.
Οι γονείς τους, Διονύσιος και
Αναστασία Γαβριελάτου, γεννήθηκαν στην Κεφαλονιά και ήρθαν στη Νέα Υόρκη το 1963,
ενώ ο μεγαλύτερος γιος τους ο
Ανδρέας ήταν τριών μηνών. Δύο
χρόνια αργότερα έφεραν στον
κόσμο τον Παναγιώτη και τους
γαλούχησαν με την αγάπη για
την Ομογένεια. Κατά τη διάρκεια της πολιτογράφησής του ο
Διονύσιος Γαβριελάτος έκοψε το
επώνυμο και έγινε Λάτος.
Τα παιδιά μεγάλωσαν στους
κόλπους της κοινότητας του Αγίου Δημητρίου Αστόριας, σπούδασαν στο Ημερήσιο Σχολείο,
φοίτησαν στις ίδιες σχολές και
έγιναν δικηγόροι.
Τόσο ο εκλιπών, όσο και ο
Ανδρέας Λάτος υπηρέτησαν τους
συλλόγους και δεν είναι διόλου

τυχαίο το γεγονός ότι η Κεφαλληνιακή Αδελφότητα της Νέας
Υόρκης ανέθεσε στον Ανδρέα
Λάτο τα καθήκοντα του προέδρου.
Ο κ. Σάββας Κωνσταντινίδης,
πρόεδρος του «Omega Brokerage», με έδρα την Αστόρια, επεσήμανε ότι με τον πατέρα του
είναι οικογενειακοί φίλοι και
γνωρίζει πολύ καλά τον εκλιπόντα και τον αδελφό του. Παράλληλα, τόνισε ότι θαύμαζε την
πορεία τους ως δικηγόροι και ως
επιχειρηματίες.
«Πάνω από όλα θαύμασα το
ακέραιο του χαρακτήρα του Παναγιώτη και περισσότερο την

ΑΡΧΕΙΟ «Ε.Κ.»

O γνωστός ομογενής δικηγόρος Παπαγιώτης Λάτος, ενώ
μιλά σε εκδήλωση των Ελληνοαμερικανών Ιδιοκτητών
Ακινήτων στην Αστόρια.
αγάπη του για τη ζωή. Ο Παναγιώτης δίδαξε με τη μεγαλοψυχία του και την γενναιότητά του,
αλλά περισσότερο δίδαξε με τον
απαράμιλλο τρόπο με τον οποίο
αγωνίστηκε για να κρατηθεί στη
ζωή. Η οικογένειά του έχασε τον
αξιολάτρευτο γιο, πατέρα και
αδελφό και εμείς στερηθήκαμε
της παρέας ενός εκλεκτού φίλου», κατέληξε ο κ. Κωνσταντινίδης.
Η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνοαμερικανών Δικηγόρων, Μέιμη Σταθάτου Φουλτζιέρι, μιλώντας στον «Ε.Κ.» εξέφρασε την θλίψη της για τον
πρόωρο θάνατο ενός συμπατριώτη της, φίλου, μέλους του
Δικηγορικού Συλλόγου. Παράλληλα, σημείωσε ότι προσέφερε
τις υπηρεσίες του σε πολλούς
φορείς και παρείχε υποτροφίες
στους φοιτητές.

