
Στην τελετή παρέστη και ο
πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα
Υόρκη, Μάνος Κουμπαράκης, ο
οποίος μετέφερε τους εγκάρδι-
ους χαιρετισμούς του γενικού
προξένου Κωνσταντίνου Κού-
τρα και συνεχάρη τους τιμώμε-
νους.

Κεντρικός ομιλητής της εκ-
δήλωσης ήταν ο ομογενής
Αντριου Γουνάρδης, σύμβουλος
του προέδρου του Μπρούκλιν,
ο οποίος εξέπληξε το ακροατή-
ριο με την παρρησία με την

οποία εξέφρασε τις θέσεις και
τις απόψεις του για τη στάση
της Ομογένειας στην προσφυ-
γική κρίση με την οποία βρί-
σκεται αντιμέτωπη η γενέτειρα
και κατ’ επέκταση η ανθρωπό-
τητα.

«Αποτύχαμε να υψώσουμε
τη φωνή μας για την προστασία
και την φιλοξενία των προσφύ-
γων», επεσήμανε ο κ. Γουνάρ-
δης και υπενθύμισε ότι οι πε-
ρισσότεροι ομογενείς είναι πρό-
σφυγες που ήρθαν στην Αμερι-
κή μετά τη Γενοκτονία των Πο-
ντίων, τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή, τον Β’ Παγκόσμιο Πό-

λεμο και τον Εμφύλιο. Αλλοι
ήρθαν νόμιμα και άλλοι παρά-
νομα και πολλοί βίωσαν τον ρα-
τσισμό και τις διώξεις της Κου
Κλουξ Κλαν.

Στη συνέχεια, κάλεσε τους
ομογενείς να μιλήσουν και να
διδάξουν στα παιδιά τους «ποτέ
πια προσφυγιά» και να πουν
στους πρόσφυγες «είστε καλο-
δεχούμενοι σε τούτη τη μεγάλη
και φιλόξενη χώρα».

Ο πρόεδρος του Μπρούκλιν
Ερικ Ανταμς βράβευσε τους
ομογενείς Τζορτζ Π. Αννης, Αν-
να Χρυσοστόμου, Τζούλια Δη-
μακάκου, Πόπη Γαβάλη, Κόνυ
Ιωαννίδη, Κρις Καλογήρου,
Κωνσταντίνο Παράβαλο, Ντιν
Ρασίνια, Εμμανουήλ Τσούκαρη,
Θεόδωρο Βάλλα, Φωτούλα Βα-
σιλάκου και Δημήτριο Βογια-
τζή, ενώ η ομογενής πολιτειακή
βουλευτής του Μπρούκλιν και
του Στάτεν Αϊλαντ Νικόλ Μαλ-
λιωτάκη απένειμε επαίνους εκ
μέρους της πολιτειακής Βουλής
της Νέας Υόρκης.

Αμέσως μετά τα χορευτικά
των σχολείων του Τιμίου Σταυ-
ρού του Μπρούκλιν, του Αργύ-
ριου Φάντη της κοινότητας των
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Μπρούκλιν, καθώς επίσης του
Ελληνικού Σχολείου Τσάρτερ
παρουσίασαν στη Ροτόντα του
Δημοτικού Μεγάρου τις παρα-
δοσιακές ενδυμασίες και τους
χορούς. Τα χορευτικά παρου-
σίασε η Σοφία Στασινού.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο ιστορικός Σύλ-
λογος Ευρυτάνων Αμερικής «Πα-
ναγία η Προυσσιώτισα» την
προηγούμενη Κυριακή τέλεσε
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικο-
λάου στο Φλάσινγκ το ετήσιο
μνημόσυνο για τα κεκοιμημένα
στελέχη και μέλη. Αμέσως μετά
συγκάλεσε τη γενική συνέλευση,
η οποία συνδύαζε το τερπνόν με-
τά του ωφελίμου και οι Ευρυτά-
νες απόλαυσαν σαρακοστιανά
εδέσματα.

Η γενική συνέλευση, όπως
ανέφερε η πρόεδρος του Συλλό-
γου κ. Ελένη Καλογερά, είχε ως
στόχο τον απολογισμό της δρά-
σης του 2016 και τα προγράμμα-
τα για το 2017, καθώς επίσης και
τον οικονομικό απολογισμό στον
οποίο προέβησαν οι ταμίες κ.κ.
Δημήτρης Παπαϊωάννου και Δη-
μήτρης Παπαδόπουλος.

Ο ιερατικός προϊστάμενος της
κοινότητας του Αγίου Νικολάου,
π. Παύλος Παλαιστίδης τόσο κα-
τά τη διάρκεια του μνημοσύνου
όσο και κατά τη διάρκεια της ομι-
λίας του στη γενική συνέλευση
αναφέρθηκε στους δεσμούς των
Ευρυτάνων με την κοινότητα και
την αγάπη τους για την θαυμα-
τουργό εικόνα της Παναγίας
Προυσσιώτισας και το ομώνυμο
παρεκκλήσιο.

«Είστε», είπε, «πρόσωπα και
οικογένειες άρρηκτα συνδεδεμέ-
νοι με τον Αγιο Νικόλαο και την
προοδευτική εξέλιξη της κοινό-
τητάς του» που συμπλήρωσε το
2015 τα 60 χρόνια της πορείας
του. Επαίνεσε τα μέλη του για
τις αρχές, την αφοσίωση στις πα-
ραδόσεις και την παρουσία τους
στις ακολουθίες του Ναού του
Αγίου Νικολάου και τις δραστη-
ριότητες του Κοινοτικού του Κέ-
ντρου.

Εξήρε το έργο του Συλλόγου
κι αναφέρθηκε στη συμμετοχή
του Διοικητικού Συμβουλίου και
μελών του Συλλόγου στο πρό-
σφατο αποχαιρετιστήριο Γεύμα
προς τιμήν του πρωτοπρεσβυτέ-
ρου Ιωακείμ Βαλασιάδη, στο
οποίο ο Σύλλογος προσέφερε
γλυκίσματα (ρουμελιώτικο μπα-
κλαβά, από τα χέρια της κας Χρυ-
σούλας Τσινιά). 

Τέλος, επιβράβευσε τα σχέδια
του Συλλόγου για δημιουργία
Μουσειακού Αρχείου στην Αί-
θουσα που φέρει το όνομά του
και χρησιμοποιεί ο Σύλλογος για
τις Συνεδριάσεις του, ιδέα του
επίτιμου Προέδρου και νυν Β’
Αντιπροέδρου Γρηγορίου Ζαχα-
ρόπουλου.

Mετά το γεύμα, η πρόεδρος
κ. Ελένη Καλογερά ευχαρίστησε

μέλη και φίλους για τη συμμετο-
χή τους στην τριπλή εκδήλωση
και κήρυξε την έναρξη της Γενι-
κής Συνέλευσης. Ο πρώην πρόε-
δρος και πρώην γραμματέας Δη-
μήτρης Τριανταφύλλης ανέγνω-
σε τα πρακτικά της Γενικής Συ-
νέλευσης της 13ης Μαρτίου
2016 τα οποία και εγκρίθηκαν
από τον κ. Γρ. Ζαχαρόπουλο και
τον κ. Κ. Κόκοτο.

Πριν από την αναφορά της
στα πεπραγμένα της χρονιάς του
2016 η πρόεδρος μνημόνευσε τα
ονόματα της Μαρίας Σερπάνου
και της Πολυτίμης Κουσιαρή.
«Φέτος», είπε γεμάτη συγκίνηση,
«ορφάνεψε ο Σύλλογος από τις
δυνατές παρουσίες και μεγάλες
υποστηρίκτριές του, τις εξαιρετι-
κές, την κάθε μια με την ξεχωρι-
στή της ιστορία, γυναικείες γε-

ροντικές μορφές της Μαρίας Σερ-
πάνου και της Πολυτίμης Κου-
σιαρή».

Κι αμέσως ευχαρίστησε τις οι-
κογένειές τους για την παρουσία
τους. Ιδιαιτέρως ευχαρίστησε τα
παιδιά της Μαρίας Σερπάνου, τον
Σπύρο και την Ελένη Σερπάνου,
τον Ανδρέα και τη Γιούλα Σερ-
πάνου, την Γιώτα Τρικόρη - Σερ-
πάνου και τον σύζυγό της Χρίστο

Τρικόρη και τις οικογένειές τους
που πραγματοποίησαν την επι-
θυμία της μητέρας τους αντί αν-
θέων, στην αποχαιρετιστήρια τε-
λετή της, να προσφέρουν οι αγα-
πημένοι της δωρεά στο Σύλλογο
Ευρυτάνων Αμερικής «Παναγία
η Προυσσιώτισα». Ευχαρίστησε
επίσης γενικότερα όλα τα πρό-
σωπα που ανταποκρινόμενα
στην επιθυμία της Μαρίας Σερ-
πάνου πρόσφεραν τη δωρεά τους
στο Σύλλογο.

Αναφερόμενη στη φιλανθρω-
πική δράση η κ. Καλογερά τόνισε
ότι με πρωτοβουλία και χορηγία
της κ. Χρυσούλας Τσινιά και τη
συμβολή των κυριών Δήμητρας
Παπαδοπούλου, Μαρίας Τεγερί-
δη - Παπαδοπούλου, Λούλας
Κουτσούκη, Δήμητρας Χαραλα-
μπάκη, Ελευθερίας Καλογερά και
άλλων, εστάλησαν δέκα κιβώτια
ρουχισμού στο Κοινωνικό Παντο-
πωλείο Ναυπακτίας για τους κα-
τοίκους περιοχών Ευρυτανίας,
Αγρινίου και Ναυπάκτου.

«Η αποστολή υπήρξε άμεση,
επιτυχής και πολύ ανακουφιστι-
κή στους έχοντες ανάγκη πατριώ-
τες μας», όπως ανέφερε στην ευ-
χαριστήρια επιστολή του προς
τον Σύλλογο ο δήμαρχος Ναυ-
πακτίας κ. Παναγιώτης Λουκό-
πουλος.
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-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ-

ΖΟΥΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ., M.D. Ph.D. 
ΔΕΡ ΜΑ ΤΟ ΛΟ ΓΟΣ για παιδιά και ενήλικες. Καθηγητής
Δερματολογίας του New York University Medical
Center, διευθυντής του Δερμα-τολογικού τμήματος
του St. Joseph’s Hospital and Medical Center, Pa-
terson, New Jersey. Ειδικός σε παθήσεις του δέρματος,
μαλλιών, νυχιών, καρκίνου του δέρματος και
αφροδισίων νοσημάτων. Δέχεται κατόπιν ραντεβού:
FLUSHING: 32-02 Union Street (Γωνία 32nd Ave.),
Flushing, NY 11354, Tηλ.: (718) 445-1550, ASTORIA:
30-10 38 Street, 2nd floor, Astoria, NY 11103.
Tηλ.: (718) 445-1550 και NEW JERSEY: 57 Wil-
lowbrook Boulevard, Wayne, NJ 07470. Tηλ.: (973)
754-4060.

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, M.D. 
ΔΕΡ ΜΑ ΤΟ ΛΟ ΓΟΣ για όλες τις ηλικίες. Ειδικός σε
παθήσεις δέρματος, μαλλιών, νυχιών, καρκίνο του
δέρματος, ακμή, ψωρίαση, έκζεμα, φαγούρα,
αλλεργίες και αφροδίσια νοσήματα. ASTORIA:
(Agora Plaza) 23-18 31st Street, Suite 320, Astoria,
NY 11105, Διαθέσιμο Πάρκινγκ, Τηλ.: (718) 728-
9822

-ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ-

DR. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, M.D., Ph.D.,
F.A.C.P., F.A.C.C., F.S.C.A.I., F.S.V.M., R.P.V.I.
EIΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ - ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Board
Certified in Internal Medicine, Cardiovascular Disease,
Interventional Cardiology, Vascular Medicine and
Endovascular Medicine. Πρώην Διευθυντής
Περιφερικής Αγγειακής Ιατρικής και Στεφανιαίας
Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Νew York Hospital

Queens. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Weill Medical
College of Cornell University. Αριστούχος Διδάκτορας
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.
Συμβεβλημένος με τα νοσοκομεία: Lenox Hill Hospital,
New York Hospital Queens. Ειδικός σε παθήσεις
καρδιάς και αγγείων. Δεκτές όλες οι κύριες ασφάλειες.
Δέχεται με ραντεβού: ASTORIA: 30-10 38th Street,
2nd Floor, Astoria, NY 11103. τηλ. (718) 278-7376.

-ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ-

ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, M.D., OΥΡΟΛΟΓΟΣ,
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ. Διευθυντής του Kessaris Urology
Center. Board Certified by the American Board of
Ourology. Αναγνωρισμένος ως ο πλέον πεπειραμένος
ουρολόγος στην ασφαλή, εντός του ιατρείου μη
χειρουργική επέμβαση «Θερμοθεραπεία- Microwave»
για τη μεγέθυνση του προστάτη. Προσφέρει ελάχιστα
επεμβατικές θεραπείες για μεγεθυσμένο προστάτη,
καρκίνο του προστάτη, ανικανότητας, ακράτειας,
στειρότητας, πέτρες των νεφρών, βλάβες ουροδόχου
κύστης, προβλήματα ουρολογικά σε γυναίκες και
παιδιά. Λιθοτριψία, θεραπεία με laser
μικροχειρουργική και μικρές επεμβάσεις που γίνονται
εκτός νοσοκομείου. Το κέντρο είναι εξοπλισμένο με
τελευταίου τύπου μηχανήματα συμπεριλαμβανομένου
του «Dopler» ultrasound, flexible video Cystoscopy,
Urodynamics. Συμβεβλημένος με τα νοσοκομεία:
North Shore University Hospital και Manhasset,
Long Island Jewish Center, New York Hospital
Queens και Winthrop University Hospital. Δέχεται
με ραντεβού: ASTORIA: 27-47 crescent street (suite
206), Astoria ny 11102.  Τηλ.: (718) 544-4443.
MANHASSET: 315 East Shore Road, Manhasset,
NY 11030. Τηλ.:  (516) 487-5577. FOREST HILLS:
69-02 Austin Street (3rd Floor), Forest Hills NY
11375. Τηλ.: (718) 544-4443. Δεκτές οι κυριότερες
ασφάλειες, Μedicare/HMO’s.

-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ-

DR. ΜΑΡΙΑ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ, ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ,
O.D., FCOVD, FAAO, απόφοιτος και καθηγήτρια
του Πανεπιστημίου SUNY College of Optometry,
Fellow of American Academy of Optometry and
Fellow of College of Optometric in vision develop-
ment. Ειδικευμένη στην παιδιατρική οπτομετρική,
γενική θεραπεία οφθαλμών, vision therapy, στραβισμό,
αμβλυοπία και φακούς επαφής. Συνταγές γυαλιών
και γενικές οπτομετρικές εξετάσεις. Δέχεται κατόπιν
ραντεβού: ASTORIA: 30-18 31st Street, Astoria,
NY 11102. Τηλ.: (718) 274-5575. Δεκτές οι κυριότερες
ασφάλειες και Oxford, Medicare, GHI.

ΠΙ ΛΑ ΒΑΣ ΑΝ ΤΩ ΝΙΟΣ I., ΟΦΘΑΛ ΜΙΑ ΤΡΟΣ - 
ΧΕΙ ΡΟΥΡ ΓΟΣ. Συμ βε βλη μέ νος με το νο σο κο μείο
Manhattan Eye, Ear and  Throat. Γε νι κές οφθαλ μο λο γι -
κές εξε τά σεις. Συ ντα γές γυα λιών. Θε ρα πεία γλαυ κώ -
μα τος. Παι δια τρι κή Οφθαλ μο λο γία. Φα κοί Επα φής.
Εγ χει ρή σεις κα ταρ ρά κτη. Εν δο φθαλ μο λο γι κοί φα κοί
(implants), ακτί νες  laser, εγχειρήσεις στρα βι σμού. Πλα -
στι κές εγ χει ρή σεις οφθαλ μού. Δέ χε ται:  ASTORIA: 25-
09 31 Avenue, Αstoria, NY 11106. Tηλ.: (718) 204-
5100. Ασφά λειες και  Medicare δε κτά.

-ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ-

DR. ΜΑ ΣΤΑ ΚΟΥ ΡΗΣ ΘΩ ΜΑΣ Η. M.D., ΕΙΔΙΚΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ (Board  Certified in  Internal  Medicine).
Γε νι κές και ει δι κές εξε τά σεις, καρ διο γρα φή μα τα, εξέ -
τα ση φυ σιο λο γι κής λει τουρ γίας πνευ μό νων, ανα λύ -
σεις αί μα τος και ού ρων, εμ βό λια γρίπ πης, πα ρα κο -
λού θη ση ασθε νών με προ βλή μα τα χο λη στε ρί νης,
δια βή τη, άσθ μα, βρογ χί τι δας, υπέρ τα σης και άλ λων
ια τρι κών προ βλη μά των. Δέ χε ται με ρα ντε βού Δευτέρα
έως Σάββατο: ASTORIA: 30-10 38th Street, 2nd
floor, Astoria, NY 11103. Τηλ.: (718) 545-2020.
Δεκτές οι κυριότερες ασφάλειες. 

DR. COSMATOS  ANDREAS, M.D., ΠΑ ΘΟ ΛΟ ΓΟΣ
(Internal Medicine). Δέ χε ται με ρα ντε βού: ASTORIA:
« Astoria Medical Plaza» 27-47  Crescent Street,
Astoria, NY 11102. Tηλ.: (718) 726-0133. Δε κτές οι
κυριότερες ασφά λειες.

-ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ-
DR. ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ -
ΚΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗ, Ph.D., ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ στη πολιτεία της Νέας Υόρκης.
Nευροθεραπεία και Biofeedback (Neurotherapy &
Biofeedback). Aτομική ψυχοθεραπεία, διαγνωστικά
τεστ (τεστ προσωπικότητας και νοημοσύνης [IQ Test]).
Προβλήματα προσοχής και υπερκινητικότητας,
προβλήματα συμπεριφοράς (conduct disorder),
μελαγχολία - κατάθλιψη, άγχος, μαθησιακά προβλήματα,
panic attacks και pain management. Δέχεται με
ραντεβού: ASTORIA: 31-09 37th Street, Astoria, NY
11103, Τηλ.: (718) 721-4300, (718) 726-0842.

-ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙ-

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ, M.D., 
(ARIADNA PAPAGEORGE), 
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ (ear, nose and throat).
Mε ειδικότητα σε μικροχειρουργική του λάρυγγα
με ακτίνες Laser, ρινική ενδοσκοπική χειρουργική
και πλαστική χειρουργική προσώπου αυτιών, μύτης.
Επίσης, εξετάσεις ακοής. Συμβεβλημένη με τα
νοσοκομεία: Manhattan Eye, Ear & Throat και Lenox
Hill Hospital. ASTORIA: 30-16 30th Drive, Astoria,
NY 11102. Tηλ.: (718) 204-7832, Ωρες ιατρείου:Τρίτη
12:30 - 7:30 μ.μ., Πέμπτη 10:00 π.μ. - 4 μ.μ..
ΜΑΝΗΑΤΤΑN: Manhattan Otolaryngology, 1421 3rd
Avenue, 80th Street, New York, NY 10028. Ωρες
ιατρείου: Δευτέρα 12:30 - 4:00 μ.μ., Παρασκευή 8:30
π.μ. - 1:00 μ.μ. Tηλ.: (212) 535-8300. Τετάρτη 9:30
π.μ. - 1:00 μ.μ. Tηλ.: (212) 605-3789.
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Bίκτ. Ουγκώ 14 Θεσσαλονίκη - Τ.Κ. 54625
Τηλ. - Fax: 2310 519055 • Κιν.: 6973 903505
email: angerganou@yahoo.gr

Δικηγόρος

Αναλαμβάνουμε όλες τις υποθέσεις 
όπως Real Estate κ.α.

Μεταπτυχιακές Σπουδές 
στον τομέα του Διεθνούς Δικαίου

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Π. ΓΕΩΡΓΑΝΟΥ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο Σύλλογος Ελ-
ληνοαμερικανίδων Επαγγελμα-
τιών (AGAPW) τιμά την Δρα Μι-
ράντα Κοφινά, πρόεδρο της Φι-
λοπτώχου του Καθεδρικού Ναού
της Αγίας Τριάδας στη Νέα Υόρ-
κη, ως «Ελληνοαμερικανίδα Γυ-
ναίκα της Χρονιάς».

Η εκδήλωση εντάσσεται στο
πλαίσιο του εορτασμού του Μή-
να της Γυναίκας και θα λάβει
χώρα την ερχόμενη Τετάρτη 29
Μαρτίου, από τις 7-9 μ.μ. στο
3 West Club, στη διεύθυνση 3
West 51st Street στο Μανχάταν.

Η Δρ Μιράντα Κοφινά είναι
πρόεδρος της Φιλοπτώχου
Αδελφότητας του Καθεδρικού
Ναού της Αγίας Τριάδας στο
Μανχάταν και έχει βραβευτεί
από ομογενειακούς και αμερι-
κανικούς φορείς για το επιστη-
μονικό, το κοινωνικό και φιλαν-

θρωπικό της έργο. Ο «Εθνικός
Κήρυκας» την τίμησε αναδει-
κνύοντάς την «Γυναίκα του
Ετους 2016».

Την τιμώμενη θα προλογίσει
η πρόεδρος της Atlantic Bank,
Νάνσυ Παπαϊωάννου, η οποία
είναι και πρόεδρος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Ελληνο-
αμερικανικού Εμπορικού Επιμε-
λητηρίου.

Μία υποτροφία αριστείας θα
επιδοθεί προς τιμήν της Δρ Μι-
ράντας Κοφινά στην κ. Marina
Elizabeth Grabda.

Τελετάρχης η κ. Πηνελόπη
Τσίλα. Θα υπάρξει καλλιτεχνικό
πρόγραμμα από τον βαρύτονο
κ. Νεκτάριο Αντωνίου, τη σο-
πράνο Νικολέτα Ράλλη και τον
πιανίστα Aza Sydykov καθώς
επίσης και ανάγνωση ποιημά-
των από την κ. Αννα Τσουκαλά.

Ο πρόεδρος του
Μπρούκλιν Ερικ Ανταμς

τίμησε ομογενείς

Φόρος τιμής στους πρωτοπόρους Ευρυτάνες και απολογισμός της δράσης

Σύλλογος Ε/Αμερικανίδων τιμά την Δρα Μ. Κοφινά

Η πρόεδρος του Συλλόγου Ευρυτάνων «Παναγία η Προυσσιώτισσα» Ελένη Καλογερά σε μια
αναμνηστική φωτογραφία με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εργάστηκαν
άοκνα για την προετοιμασία του Μνημοσύνου και της γενικής συνέλευσης.

Η πρόεδρος της Φιλοπτώχου του Καθεδρικού Ναού της Αγίας
Τριάδας στο Μανχάταν Δρ. Μιράντα Κοφινά, η οποία θα βρα-
βευτεί από τον Σύλλογο Ελληνοαμερικανίδων Επαγγελματιών.

Στην πρώτη σειρά από αρι-
στερά διακρίνονται οι Θεόδω-
ρος Βάλλας, Κρις Καλογήρου,
Πόπη Γαβάλη, Φωτούλα Βα-
σιλάκου, Αννα Χρυσοστόμου,
Κωνσταντίνος Παράβολος,
Αντριου Γουνάρδης, Δημή-
τριος Βογιατζής, Τζορτζ Π. Αν-
νης, Εμμανουήλ Τσούκαρης,
Τζούλια Δημάκου, Κόνυ Ιωαν-
νίδη και Ντιν Ρασίνια, ενώ
στην δεύτερη σειρά τα μέλη
της οργανωτικής επιτροπής
και οι ιερείς των Ελληνορθο-
δόξων Κοινοτήτων. 

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Συγκινητική η 
ομιλία του Αντριου
Γουνάρδη για
τους πρόσφυγες

ΑΡΧΕΙΟ «Ε.Κ.»

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: WR/ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΗ
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