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Ο Θεός είναι
«Α-γαπ-Ω»

Αγαπητοί φίλοι της
Ελληνικής Παιδείας,

Η
Οµοσπονδία
Ελληνοαµερικανώ
ν Εκπαιδευτικών
εγκαινιάζει µέσα
από τις φιλόξενες

σελίδες του «Εθνικού
Κήρυκα» έναν νέο τρόπο
επικοινωνίας για την ανάδειξη
του έργου του δασκάλου,
οµογενούς και
αποσπασµένου, και τη
στήριξη των Ελληνικών
Γραµµάτων που αποτελεί
πολύτιµη παρακαταθήκη για
το µέλλον της χώρας.

Μέσα από τις σελίδες του
ενθέτου της εφηµερίδας θα
σας παρουσιάζουµε κατά
τακτά διαστήµατα τις
δραστηριότητες της
Οµοσπονδίας και των µελών
µας, επίκαιρα άρθρα και
ειδήσεις που αφορούν στην
ελληνική γλώσσα, παιδεία,
πολιτισµό, ιστορία, ήθη και
παραδόσεις του λαού µας. Θα
σας παρουσιάζουµε τα
επιτεύγµατα των σχολείων
µας και των µαθητών τους,
καθώς στόχος µας είναι να
στηρίξουµε τα κοινοτικά, τα
σαββατιάτικα, απογευµατινά
και δηµόσια ή ιδιωτικά
σχολεία µε ελληνικό
πρόγραµµα. Θέλουµε να
ενθαρρύνουµε γονείς και
κηδεµόνες να εγγράφουν τα
παιδιά τους σ’ αυτά και να
παροτρύνουµε τους
συµπατριώτες µας να τα
ενισχύουν µε κάθε τρόπο.

Επιλέξαµε να σας
παρουσιάσουµε µία από τις
πρωτοβουλίες του ∆ικτύου
των Ελληνο-Αµερικανών
Εκπαιδευτικών Νέας Ιερσέης.
Μέσα από τη δηµιουργία
βιβλιοθήκης καταδεικνύει πως
µε αγάπη και ελάχιστη
συνεισφορά δηµιουργούνται
θαύµατα που υπηρετούν τον
Ελληνισµό και γενικότερα τον
άνθρωπο στην αέναη
αναζήτησή του. Θα ήταν
ευχής έργον, εάν αντί για τη
διαρκή γκρίνια και
διαµαρτυρίες για την
επιχειρούµενη διαστρέβλωση
της ελληνικής Ιστορίας όλοι
µας να συµβάλαµε στον
εµπλουτισµό των δηµόσιων
βιβλιοθηκών στην περιοχή
µας µε υλικό και βιβλία για
την µακραίωνη ιστορία και
διαχρονική προσφορά του
Ελληνισµού στην
ανθρωπότητα. Θα είναι η
καλύτερη απάντηση και η
αλήθεια θα αποκαλυφθεί µε
τον πιο γνήσιο και
τεκµηριωµένο τρόπο!

Τα ηλεκτρονικά µηνύµατα
της προέδρου του ∆ικτύου ∆ρ.
Βασιλικής Τίσγκας-Φωτεινή,
συνοδεύονται πάντοτε από
σηµειώσεις και ευχές που
δείχνουν την αγάπη, το
σεβασµό και την αφοσίωση
στα ελληνικά γράµµατα, τη
γνώση, τον δάσκαλο και τον
συνάνθρωπο. Πιστεύουµε ότι
τα µηνύµατα αυτά
συνοψίζουν την ουσία των
προσπαθειών της
Οµοσπονδίας και εκφράζουν
όλους µας. Αξίζει να σας
αναφέρουµε ορισµένα από
αυτά:

• Ο Θεός είναι Α-γαπ-Ω.
(Είναι το Αλφα και το Ωµέγα
και είναι Αγάπη)

• «Πίσω από κάθε µεγάλο
ηγέτη υπάρχει ένας
σπουδαίος δάσκαλος. Ο
δάσκαλος του Αλέξανδρου
ήταν ο Αριστοτέλης, ο
δάσκαλος του Αριστοτέλη
ήταν ο Πλάτωνας, ο δάσκαλος
του Πλάτωνα ήταν ο
Σωκράτης».

• «Μακάρι η κτήση της
γνώσης να µην τελειώσει ποτέ
και η αγάπη σας για τους
συνανθρώπους να συνυφαίνει
την κοινότητα».

Ας γίνουµε όλοι µέτοχοι
στην αναζήτηση και
κατάκτηση της γνώσης µε
αγάπη και αγαστή
συνεργασία.

Ευχαριστούµε τον
Συντονιστή Σ.Α.Ε.
Περιφέρειας Η.Π.Α. κ. Θ.
Σπυρόπουλο για τη διαρκή
του στήριξη στα Ελληνικά
Γράµµατα και στον οµογενή
δάσκαλο. Ιδιαίτερες
ευχαριστίες στον εκδότη του
«Ε.Κ.» Α. ∆ιαµατάρη για την
πολυποίκιλη στήριξη και
προσφορά του στον τοµέα της
ελληνόγλωσσης παιδείας και
τη φιλοξενία που µας παρέχει
στο παρόν ένθετο.

Ευχαριστούµε τη Νάνσυ
Μπίσκα, πρόεδρο του
Kέντρου Μακεδονικών
Σπουδών για τη συλλογή και
επιµέλεια των κειµένων.

Εκ µέρους της Οµοσπον-
δίας

Στέλλα Κοκόλη, 
Πρόεδρος

Τιµολέων Κόκκινος
Γραµµατέας

Ανδριάννα Φιλιώτη
Ταµίας

Συνέντευξη της προέδρου
Στέλλας Κοκόλη

Η
Οµοσπονδία Ελληνοα-
µερικανών Εκπαιδευτι-
κών συστάθηκε µε πρω-
τοβουλία του Συλλόγου
Ελλήνων ∆ασκάλων

«Προµηθεύς» στις 22 Οκτωβρίου
2005 κατά τη διάρκεια των εργασιών
της 16ης ετήσιας συνάντησης των
µελών-Οµοσπονδιών του Ελληνοα-
µερικανικού Εθνικού Συµβουλίου
στη Νέα Υόρκη µε την ενθάρρυνση
και οικονοµική υποστήριξη του τότε
προέδρου ΕΣΕ και νυν συντονιστή
ΣΑΕ ΗΠΑ, Θ. Σπυρόπουλου.

Η δηµιουργία της Οµοσπονδίας
αποτέλεσε ιστορικό γεγονός για τον
Ελληνισµό της Αµερικής διότι για
πρώτη φορά δηµιουργήθηκε ένας
φορέας για την ένωση και έκφραση
των δασκάλων της Οµογένειας. Η
δηµιουργία της εγκρίθηκε από την
Πολιτεία της Νέας Υόρκης, διαθέτει
τη σχετική σφραγίδα και έχει ανοίξει
τραπεζικό λογαριασµό στην
Marathon Bank 26011701-
1000013685 και είναι φοροαπαλ-
λασσόµενη (tax-exempt).

Νοµικός Σύµβουλος της Οµο-
σπονδίας είναι η κ. Kelly Razis. Μέλη
της σήµερα είναι οι Σύλλογοι Ελλή-
νων ∆ασκάλων «Προµηθεύς» της Νέ-
ας Υόρκης, «Ιλιάδα» της Φιλαδέλφει-
ας, «Αθηνά» του Clearwater, «Αθη-
νά» του Σικάγο, ο Σύλλογος Αποφοί-
των ∆ιδασκαλικού Κολεγίου Ακαδη-
µίας Αγίου Βασιλείου, το Hellenic
American Educators Association, το
∆ίκτυο Ελληνοαµερικανών Εκπαι-
δευτικών της Νέας Ιερσέης, ο πολιτι-
στικός σύλλογος της Ουάσιγκτον
«Προµηθεύς», το Hellenic Heritage
Institute στο Σαν Φρανσίσκο, το
Midwest Institute στο Michigan και
το Σώµα των Εκπαιδευτικών των Ελ-
ληνικών Σχολείων της Ιεράς Πα-
τριαρχικής Μονής Οσίας Ειρήνης
Χρυσοβαλάντου. Σύντοµα κι άλλα
υπό ίδρυση σωµατεία αλλά και
υπάρχοντες σύλλογοι θα ενταχθούν
στις δυνάµεις της.

Η Οµοσπονδία χαιρετίσθηκε από
το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας ως
συµβάλλουσα στην «ενιαία οργανω-
µένη και συντονισµένη πολιτική σε
ό,τι αφορά την εκπαίδευση των Ελ-
ληνοπαίδων της Αµερικής, µε ιδιαί-
τερη έµφαση στον τοµέα της γλωσσι-
κής διδασκαλίας». Εγκρίθηκε από τη
Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελλη-
νισµού ως µέλος του ΣΑΕ Περιφέρει-
ας ΗΠΑ και είναι µέλος του Ελληνοα-
µερικανικού Εθνικού Συµβουλίου.

Ψυχή της Οµοσπονδίας θεωρείται
η εκπαιδευτικός, Στέλλα Κοκόλη, η
οποία υπηρέτησε εθελοντικά στο
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Συµβούλιο
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής επί 17 χρό-
νια. ∆ίδαξε στο Γυµνάσιο του Fortlee,
του Αγίου ∆ηµητρίου στην Αστόρια,
των Τριών ιεραρχών στο Μπρούκλιν
και διετέλεσε διευθύντρια του Ελλη-
νικού Σχολείου «Πλάτων» και της
Ακαδηµίας «Απόλλων και Αθηνά».
Είναι ιδρυτικό µέλος του Συλλόγου
Εκπαιδευτικών «Προµηθεύς» και του
Εθνικού Ελληνικού Συµβουλίου Γυ-
ναικών της Αµερικής και δηµιουργός
καινοτόµων  εκπαιδευτικών προ-
γραµµάτων.

«Υπήρξε επιθυµία µου να πραγ-
µατοποιηθεί το όραµα του µακαρι-
στού Αρχιεπισκόπου Βορείου και
Νοτίου Αµερικής Ιακώβου για τη δη-
µιουργία ενός παναµερικανικού εκ-
παιδευτικού συµβουλίου που θα
αγκάλιαζε όλους τους δασκάλους»,
εξοµολογείται η κ. Κοκόλη. «Η δηµι-
ουργία της Οµοσπονδίας  για µένα
ήταν η εκπλήρωση του οράµατος του
αξέχαστου πνευµατικού ηγέτη της
Οµογένειας. Με νοσταλγία θυµάµαι
τις µεγαλοπρεπείς εκδηλώσεις για
την ελληνική παιδεία στην εποχή
του. Πολλοί από εµάς αναπολούµε
τα ιστορικά δείπνα στο Waldorf
Astoria στο Μανχάταν επί σειρά 15
ετών µε τη συµµετοχή διεθνούς φή-
µης καθηγητών, διανοουµένων και
προσωπικοτήτων που συνέβαλαν
στην προβολή της ελληνικής γλώσ-

σας και παιδείας».
«Εθνικός Κήρυκας»: Σήµερα

ποιες είναι οι σχέσεις σας µε την Αρ-
χιεπισκοπή;

Στέλλα Κοκόλη: Θα έλεγα αγα-
στές. Σεβόµαστε τον Σεβασµιότατο
Αρχιεπίσκοπο κ. ∆ηµήτριο τον οποίο
πάντοτε πρώτα ενηµερώνουµε για
κάθε πρωτοβουλία µας και ζητούµε
τη συµβουλή και τις ευλογίες του. Συ-
νεργαζόµαστε θαυµάσια µε τον ∆ρ.
Ιωάννη Ευθυµιόπουλο, διευθυντή
Παιδείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής σε
όλα τα θέµατα. Αρχικά, ίσως κάποιοι
εκπρόσωποι της Εκκλησίας θεώρη-
σαν ότι επιχειρούµε να κάνουµε συν-
δικαλισµό εναντίον της Εκκλησίας.
∆εν είχαµε και δεν υπηρετούµε τέ-
τοιο σκοπό. Σαφώς προωθούµε τα δί-
καια αιτήµατα των δασκάλων µας
και θα ήταν ευχής έργον να είχαν τη
δυνατότητα οι ελληνικές κοινότητες
να προσφέρουν πιο δίκαιες αµοιβές
στους οµογενείς δασκάλους, οι οποί-
οι σηµειωτέον δεν διαθέτουν και ια-
τροφαρµακευτική περίθαλψη. Η
αλήθεια αυτή όµως δεν µας θέτει
εναντίον της Αρχιεπισκοπής ή οποι-
ουδήποτε θεσµού της Οµογένειας.
Είναι µία πραγµατικότητα την οποία
από κοινού, όλοι οι οµογενείς, πρέ-
πει να αντιµετωπίσουµε τόσο για να
τιµήσουµε την προσφορά παλαίµα-
χων δασκάλων όσο και για να ενθαρ-
ρύνουµε νέους. Σε λίγα χρόνια, δυ-
στυχώς πολλοί από τους υπάρχοντες
οµογενείς δασκάλους θα έχουν συ-
νταξιοδοτηθεί. Οι ανάγκες µας δεν
δύναται να καλυφθούν µόνον από
τους αποσπασµένους δασκάλους της

Ελλάδας. Ηδη το κόστος των απο-
σπασµένων προσοντούχων εκπαι-
δευτικών για το υπουργείο Παιδείας
της γενέτειρας είναι υπέρογκο.

«Ε.Κ.»: Πώς θα αντιµετωπισθεί το
πρόβληµα της έλλειψης δασκάλων
στο µέλλον;

Στ. Κοκόλη: Σε συνεργασία µε
τον συντονιστή ΣΑΕ Περιφέρειας
ΗΠΑ, κ. Θεόδωρο Σπυρόπουλο ο συ-
ντονιστής Εκπαίδευσης στο Σικάγο
κ. Νίκος Νικολιδάκης έχει αναλάβει
πρωτοβουλίες για την παραγωγή δι-
δακτικού προσωπικού µέσα από την
Οµογένεια σε αµερικανικά πανεπι-
στήµια. Η πολύχρονη θητεία του κ.
Νικολιδάκη στην ελληνόγλωσση
παιδεία της Αµερικής είναι πολύτιµη
προς την κατεύθυνση αυτή. Ο κ. Νι-
κολιδάκης έχει ήδη υπογράψει ένα
σχετικό «memorandum of
understanding» µε το N.E.I.U. στο
Σικάγο και ελπίζουµε ότι η νέα ηγε-
σία του υπουργείου θα στηρίξει την
προσπάθεια.

Βεβαίως, πρέπει να τονίσω ότι συ-
νεργαζόµαστε στενά µε όλους τους
συντονιστές Εκπαίδευσης και µέσω
αυτών µε το υπουργείο Παιδείας. Η
βοήθεια της ελληνικής Πολιτείας εί-
ναι εξαιρετική σε κάθε περίπτωση.

«Ε.Κ.»: Ποιες είναι οι κύριες επι-
διώξεις της Οµοσπονδίας;

Στ. Κοκόλη: Οι δάσκαλοί µας εί-
ναι οι ακούραστοι υπηρέτες της ελ-
ληνικής παιδείας, γλώσσας και Ορ-
θοδοξίας και οι διαµορφωτές ήθους
των παιδιών µας. Κοντά στους ιερείς
µας επιτελούν κι αυτοί ιερό λειτούρ-
γηµα. Χρειάζονται την υποστήριξή

µας και την αγάπη µας. Η Οµοσπον-
δία µας δηµιουργήθηκε για να ενώ-
σει τους δασκάλους όλων των σχο-
λείων µας, κοινοτικών, ιδιωτικών,
δηµοσίων αλλά και τους αποσπασµέ-
νους προσοντούχους δασκάλους από
την Ελλάδα µε σκοπό να λειτουργή-
σουµε συµπληρωµατικά στους υπάρ-
χοντες θεσµούς για την υποστήριξη
της ελληνόγλωσσης παιδείας στις
ΗΠΑ. Σύντοµα θα είµαι σε θέση να
ανακοινώσω ευχάριστες εξελίξεις
σχετικά µε την ιατροφαρµακευτική
κάλυψη των δασκάλων. Οπως σας εί-
πα εκτός από τον ιδιαίτερα χαµηλό
µισθό του οµογενούς δεν τους παρέ-
χεται ιατροφαρµακευτική περίθαλ-
ψη και γνωρίζετε πόσο µεγάλο είναι
το πρόβληµα αυτό. Επιδίωξή µας εί-
ναι να ληφθεί µέριµνα από την ελλη-
νική Πολιτεία για τις συντάξεις που
εκκρεµούν εξαιτίας της έλλειψης των
σχετικών δικαιολογητικών και για
την πρόσληψη προσοντούχων οµο-
γενών εκπαιδευτικών µε σύµβαση
εργασίας έργου, µε πλήρη απασχό-
ληση στα πρωινά ηµερήσια σχολεία
(όπως γίνεται στη Γερµανία σήµερα)
και  πρόσληψη εκπαιδευτικών µε
σύµβαση εργασίας έργου µειωµένου
ωραρίου και αναλογικές αποδοχές,
όσων εργάζονται στα απογευµατινά
σχολεία. Επίσης µεριµνήσαµε για
την αναγνώριση από το υπουργείο
Παιδείας Ελλάδας όλων των σχολεί-
ων τα οποία διδάσκουν ελληνική
γλώσσα, ιστορία και πολιτισµό και
στεγάζονται σε κοινοτικά κτίρια ή σε
ιδρύµατα και έχουν πλήρες πρό-
γραµµα. Απαραίτητη είναι και η επέ-

κταση από τρία σε πέντε χρόνια η βί-
ζα J1 στους αποσπασµένους από την
Ελλάδα εκπαιδευτικούς, η διοργάνω-
ση επιµορφωτικών και πολιτιστικών
προγραµµάτων για τους οµογενείς
εκπαιδευτικούς και η διοργάνωση
προγραµµάτων ταχύρυθµης µετεκ-
παίδευσης νέων οµογενών δασκά-
λων στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό
συνεργαζόµαστε µε όλους τους
εµπλεκόµενους φορείς, την ιερά Αρ-
χιεπισκοπή, την ελληνική Πολιτεία
µέσω των συντονιστών εκπαίδευσης,
το ΣΑΕ και άλλους οµογενειακούς
οργανισµούς. Επίσης, συµµετέχουµε
στα παγκόσµια συνέδρια για την ελ-
ληνόγλωσση παιδεία στο Εξωτερικό
που διοργανώνει το Εργαστήριο ∆ια-
πολιτισµικών και Μεταναστευτικών
Μελετών (Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ) στο Πανεπι-
στήµιο της Κρήτης.

«Ε.Κ.»: Μία από τις πρωτοβουλίες
σας ήταν η διοργάνωση της εκδήλω-
σης µε θέµα «Η ∆υναµική της Ελλη-
νικής Γλώσσας» στο Καπιτώλιο. Θα
συνεχισθεί;

Στ. Κοκόλη: Στόχος µας είναι να
καταστεί θεσµός. Η περσινή εκδήλω-
ση θεωρήθηκε ιστορικής σηµασίας
για την ανάδειξη της ελληνικής
γλώσσας και τελούσε υπό την αιγίδα
του ΣΑΕ Περιφέρειας ΗΠΑ και του
πρέσβη της Ελλάδας στην Ουάσι-
γκτον. Στην εκδήλωση παρέστησαν
ο γερουσιαστής Robert Menendez, ο
Dylan Williams συνεργάτης της γε-
ρουσιαστού Ολυµπία Σνόου και οι
βουλευτές Κάρολιν Μαλόνι και Γκας
Μπιλιράκης. Με ιδιαίτερο κέφι εργα-
ζόµαστε για τη διοργάνωση της φετι-
νής εκδήλωσης.

Επίσης, κάθε χρόνο διοργανώ-
νουµε την εκδήλωση «Τιµή στον ∆ά-
σκαλο» ώστε να τιµήσουµε δασκά-
λους για την προσφορά τους και να
ευαισθητοποιήσουµε την οµογένεια
στο θέµα της ελληνόγλωσσης παιδεί-
ας. Γενικότερα, στο µέτρο του εφι-
κτού συµµετέχουµε ή συνδιοργανώ-
νουµε σε πανεθνικό επίπεδο σε εκ-
δηλώσεις, διαλέξεις και συνέδρια
που αφορούν την παιδεία και το πο-
λιτισµό.

«Ε.Κ.»: Ποιο είναι το µήνυµά σας
στους οµογενείς;

Στ. Κοκόλη: Τα τελευταία χρόνια
ένας νέος άνεµος αισιοδοξίας πνέει
στο θέµα της εκπαίδευσης στην Οµο-
γένεια. Τα charter schools ελληνικού
ενδιαφέροντος καταδεικνύουν ότι η
κλασσική ελληνική παιδεία είναι σε
υψηλή ζήτηση στις ΗΠΑ. Πρέπει να
διαφυλάξουµε τα κοινοτικά µας σχο-
λεία, πρωινά και απογευµατινά και
να δηµιουργήσουµε νέα. Αν καταφέ-
ρουµε να παραµερίσουµε εγωισµούς
και προσωπικές διαφορές θα µεγα-
λουργήσουµε στην προώθησή της.
Πρέπει όµως να αντιληφθούµε ότι
όπως όλα αλλάζουν γύρω µας αλλά-
ζουν και τα δεδοµένα και οι ανάγκες
µας. ∆εν µπορούµε να παραµείνουµε
προσκολληµένοι στο παρελθόν. Ας
συστρατευθούµε όλοι, θεσµικοί πα-
ράγοντες, οµογενειακές οργανώσεις
και οµογενείς ευρύτερα στον ιερό
σκοπό της διατήρησης, προώθησης
αλλά και οικονοµικής στήριξης της
παιδείας. Η ελληνόγλωσση παιδεία
αφορά τη διατήρηση της πολιτιστι-
κής µας ταυτότητας, είναι καθοριστι-
κής σηµασίας για τη διαµόρφωση
του χαρακτήρα των νέων µας και για
την επαγγελµατική τους εξέλιξη. Και
όχι µόνον αυτό. Την έχει ανάγκη ευ-
ρύτερα η κοινωνία γιατί είναι φορέας
υψηλών αξιών.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ.
∆ιαµατάρη για τη δυνατότητα αυτής
της επικοινωνίας και να παρακαλέ-
σουµε όλα τα σχολεία και τους εκπαι-
δευτικούς να µας στείλουν υλικό για
δηµοσίευση σε επόµενα ένθετα της
Οµοσπονδίας µας.

Στοιχεία επικοινωνίας
Federation of Hellenic American
Educators
452 75th Street, 
Brooklyn, NY 11209, USA
Tel: 718 7452870
Fax: 718 491 2558
stkokolis@aol.com

Νέα του Ηµερήσιου Ελληνοαµερικανικού Σχολείου
«Βασίλειος Σπυρόπουλος»

Η Ενωση των Ελληνοαµερικανών δασκάλων
υπήρξε όραµα του Ιακώβου

Της Αθηνάς Κροµµύδα, ∆ιευθύντριας

Μ
ε ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια µοιράζοµαι µαζί σας
τα νέα του Ηµερησίου Ελληνοαµερικανικού Σχολείου
«Βασίλειος Σπυρόπουλος». Για µια χρονιά ακόµη το σχο-
λείο µας άνοιξε τις πύλες του στις 3 Σεπτεµβρίου για να
δεχθεί 476 υπέροχα Ελληνοαµερικανόπουλα.

Με συγκίνηση και δέος τα καλωσορίσαµε ξανά για να τα διδάξου-
µε, να τα «παιδεύσουµε», να τα φροντίσουµε, να τους δείξουµε το
δρόµο που οδηγεί στις προγονικές µας αξίες και να τους δυναµώσου-
µε την ταυτότητά τους για να τα καταστήσουµε δυναµικά στελέχη της
δικής τους κοινωνίας.

Τα αποτελέσµατα όλων των διαγωνισµάτων της περασµένης χρο-
νιάς ξεπέρασαν και πάλι τις προσδοκίες µας και µας έκαναν να νιώ-
σουµε πολύ περήφανοι που έχουµε τέτοιο µαθητικό δυναµικό.

Θερµά συγχαρητήρια τόσο στα παιδιά µας όσο και στους δασκά-
λους τους που εργάστηκαν σκληρά για τις επιτυχίες αυτές.

Το σχολείο µας συνεχίζει απρόσκοπτα την ανοδική του πορεία χά-
ρη στις ακάµατες προσπάθειες και την αφοσίωση των εκπαιδευτικών
µας, οι οποίοι στοχεύουν στην ακαδηµαϊκή υπεροχή και την Ελληνορ-
θόδοξη Παιδεία των µαθητών µας.

Μαζί µε τους αγαπηµένους µας εκπαιδευτικούς θα ήθελα να ανα-
γνωρίσω την πολύτιµη προσφορά του Συλλόγου Γονέων-∆ασκάλων
του σχολείου µας.

Τελειώνοντας θέλω να συγχαρώ τους µαθητές µας για τις επιτυχίες
τους και να εκφράσω τις θερµές ευχαριστίες µου στους γονείς, στους
δασκάλους, στο Σύλλογο Γονέων-∆ασκάλων, στη Σχολική Επιτροπή
και στους ιερείς µας για την υποστήριξή τους στην επίτευξη των στό-
χων του σχολείου µας ώστε να ανεβαίνει συνεχώς όσο πιο ψηλά γίνε-
ται.

Η κ. Κοκόλη και ο ∆ρ. Ιωάννης Σιόλας µε τον µακαριστό Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο. 

Στιγµιότυπο από την εκδήλωση «∆υναµική της Ελληνικής Γλώσσας» στο Καπιτώλιο, Ιούνιος 2008. ∆ιακρί-
νονται ο γερουσιαστής Ρόµπερτ Μενέντεζ, ο Εβαν Γουίλιαµς, συνεργάτης της γερουσιαστού Ολυµπίας
Σνόου, ο πρέσβης της Ελλάδας Αλ. Μαλλιάς, η πρόεδρος της Οµοσπονδίας Εκπαιδευτικών Στ. Κοκόλη, τι-
µώµενα πρόσωπα και διοργανωτές.
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Του Θ. Σπυρόπουλου, 
Συντονιστή Σ.Α.Ε. Η.Π.Α.

Ε
ννέα χρόνια πριν ο οραµα-
τιστής συµπατριώτης µας
από το Clearwater της
Φλόριδας, Γιώργος Πουµά-
κης, θέλησε να αξιοποιή-

σει το θεσµό των charter schools
για να προωθήσει τη διδασκαλία
της ελληνικής γλώσσας µέσα από
τα δηµόσια σχολεία. Ορισµένοι τον
πίστεψαν και τον στήριξαν.

Χάρη στην υποστήριξη της ελλη-
νικής πολιτείας και στην εθελοντι-
κή εργασία οµογενών από την πε-
ριοχή δηµιουργήθηκε το πρώτο
σχολείο τσάρτερ ελληνικού ενδια-
φέροντος, η «Αθηναϊκή Ακαδηµία»
του Pasco. Ακολούθησε η δηµιουρ-
γία της Αρχιµηδείου Ακαδηµίας,
της Ακαδηµίας Πλάτωνα, Σωκρά-
τους, Οδύσσειας, του Ελληνο-Αµε-
ρικανικού σχολείου τσάρτερ και της
δεύτερης Αθηναϊκής Ακαδηµίας.

Εννέα χρόνια µετά, από τη δηµι-
ουργία του πρώτου τσάρτερ ελληνι-
κού ενδιαφέροντος, κατά τη διάρ-
κεια τη διεξαγωγή του συνεδρίου
για την πορεία των σχολείων αυτών
στο Μαϊάµι τον περασµένο µήνα,
είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ τις
εγκαταστάσεις της Aρχιµηδείου
Ακαδηµίας. Παρακολούθησα ορι-
σµένες τάξεις και συνοµίλησα µε
δασκάλους, γονείς και τους ίδιους
τους µαθητές.

∆ιαπίστωσα ιδίοις όµµασι το θαύ-
µα που συντελείται στο σχολείο αυ-
τό. Επτακόσιοι και πλέον µαθητές,
ελληνικής και µη καταγωγής, διδά-
σκονται την ελληνική γλώσσα και
άλλα µαθήµατα όπως τα µαθηµατικά
και την άλγεβρα στην Ελληνική σε
ένα παραδειγµατικό παιδαγωγικό
κλίµα. Στις τάξεις επικρατεί ο σεβα-
σµός προς τον δάσκαλο, πειθαρχία,
χαρά και ενθουσιασµός. Τα παιδιά
µιλούν µε άνεση την Ελληνική χωρίς
ίχνος προφοράς.

Η αξία και η σηµασία της ελληνι-
κής γλώσσας και παιδείας καθώς και
της διγλωσσίας έχει αναγνωρισθεί
παγκοσµίως. ∆εν είναι τυχαίο λοιπόν
που αρκετοί Αµερικανοί επιλέγουν
να εγγράψουν τα παιδιά τους στα
σχολεία τσάρτερ ελληνικού ενδιαφέ-
ροντος. Κατά τη διάρκεια του συνε-
δρίου στο Μαϊάµι πληροφορηθήκα-
µε ότι οι λίστες αναµονής µαθητών
των περισσοτέρων είναι πολύ µεγά-
λες διότι διακρίνονται για τις επιδό-
σεις των µαθητών τους σε πολιτειακό
και συχνά και εθνικό επίπεδο. ∆εν εί-
ναι τυχαίο ότι στις προεκλογικές
τους δεσµεύσεις τόσο ο υποψήφιος
των Ρεπουµπλικανών Τζον Μακέιν,
όσο και ο εκλεγείς πλέον πρόεδρος
Μπαράκ Οµπάµα υποστήριξαν θερ-
µά το θεσµό των σχολείων τσάρτερ.
Στο Σικάγο ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος
στη θητεία του ως γερουσιαστής δι-
πλασίασε τον αριθµό των σχολείων
τσάρτερ στην περιοχή του Ιλινόις!

Χωρίς οικονοµική επιβάρυνση για
τους γονείς καθώς επιδοτούνται από
την Πολιτεία στα λειτουργούντα
σχολεία τσάρτερ ελληνικού ενδιαφέ-
ροντος φοιτούν ετησίως χιλιάδες
Αµερικανοί µαθητές λαµβάνοντας
γνώσεις της ελληνικής γλώσσας,
ιστορίας, πολιτισµού, µαθηµατικών
και εµβαπτίζονται στα ιδανικά και τις
αξίες που του Ελληνισµού. Τα σχο-
λεία αυτά είναι φυτώρια φιλελλή-
νων!

Συγχαίρουµε τους πρωτεργάτες
και όλους τους ιδρυτές των σχολεί-
ων αυτών, καθώς και το ελληνικό
υπουργείο Παιδείας για τη διαρκή
υποστήριξή του στην ίδρυση και
λειτουργία τους.

Ο Ελληνισµός έχει έναν ακόµη
τρόπο, µία χρυσή ευκαιρία µέσα
από τα σχολεία τσάρτερ να διασφα-
λίσει τη διδασκαλία της ελληνικής
γλώσσας και παιδείας στο µέλλον
και να την διαδόσει σε πλατύτερα
στρώµατα Αµερικανών!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Archimedean Academy
www.archimedean.org/
12425 SW Sunset Drive, Miami FL
33183 U.S.A.
Tel.: (305) 279-6572 fax: (305)
675-8448

Plato Academy
http://www.platoacademy.net/
401 S. Old Coachman Road
Clearwater, FL 33765-0000
Phone: 727 793-2400

Socrates Academy, Charlotte,
North Carolina
http://www.socratesacademy.us
3909 Weddington Road,
Matthews, NC 28105

Phone: 704.321.1711

Hellenic Classical Charter School,
Brooklyn, NY
http://hccs-nys.org/
646 Fifth Avenue, 
Brooklyn, NY 11215
Phone: (718) 499-0957
Fax: (718) 499-0959

Odyssey Charter School
http://www.odysseycharterschool
del.org/

3821 Lancaster Avenue
Wilmington, DE 19805-1512
Tel: 302 994 6490-
Fax: 302 994 6915 

Athenian Academy of Pinellas
http://www.leonagroup.com/athe
nianpinellas/
2817 St. Marks Drive
Dunedin, FL 34698
Tel: 727.298.2718
Fax: 727.298.2719

Athenian Academy of Pasco
www.leonagroup.com/athenianpa
sco
3118 Seven Springs Blvd.
New Port Richey, FL 34655
Tel: 727.372.0200

Σ
το Μέγα Αλέξανδρο και
στο Μακεδονικό ήταν
αφιερωµένη η εκδήλωση
των µαθητών του Ελληνι-
κού Σχολείου «Πλάτων»

στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης µε
την ευκαιρία της εορτής των Τριών
Ιεραρχών και των Ελληνικών Γραµ-
µάτων.

«Το Μακεδονικό θέµα βρίσκεται
στην επικαιρότητα και µας προβλη-
µατίζει όλους», λέει η ∆ιευθύντρια
του Σχολείου Ελευθερία Οίκουτα.
«Οι εκπαιδευτικοί οφείλουµε να δι-
δάξουµε την αλήθεια της ιστορίας
και του πολιτισµού της Μακεδονίας
στους µαθητές µας για να αντιµετω-
πίσουµε την κλιµακούµενη προ-
σπάθεια διαστρέβλωσής της. Γι’ αυ-
τό και αφιερώσαµε την εκδήλωσή
µας στο Μέγα Αλέξανδρο και στη
Μακεδονία, αφυπνίζοντας ταυτο-

χρόνως γονείς και κηδεµόνες. Γνω-
ρίζουµε όλοι την αξία της ιστορικής
µνήµης για τη διασφάλιση της συ-
νέχισης της πολιτιστικής µας ταυτό-
τητας».

«Ζει και βασιλεύει! Και τον κό-
σµο κυριεύει!»

Επιλέξαµε και σας παρουσιάζου-
µε απόσπασµα από το κείµενο «Λό-
για της Πλώρης»* του Ανδρέα Καρ-
καβίτσα που επιµελήθηκε η δασκά-
λα Τ. Ελευθεριάδη.

«Με το µπρίκι του καπετάν Φα-
ράσι, αρµένιζα µισο-κάναλα εκείνη
τη νύχτα. Σπάνια νύχτα! Πρώτη και
τελευταία θαρρώ στη ζωή µου.

Τι είχαµε φορτωµένο; Τι άλλο
από σιτάρι; Πού πηγαίναµε; Πού
αλλού από τον Πειραιά; Ταξίδι που
έκανα πάνω από είκοσι φορές. Μα
εκείνη τη βραδιά, ένιωθα τέτοιο
πλάκωµα στην ψυχή, που κινδύ-

νευα να λιποθυµήσω. ∆εν ξέρω τι
µου έφταιγε ούτε να ησυχάσω δεν
µπορούσα. Ούτε ύπνο ούτε ξύπνιο.

Πήγα να παίξω µε το Μπραχάµι
το σκύλο, αλλά εκείνος µε έδιωξε,
σαν να µου έλεγε ‘Αφησέ µε, και
δεν έχω την όρεξή σου τώρα’. Ετσι
πήγα και ξάπλωσα στο κατάστρω-
µα. Μόλις έκλεισα τα µάτια µου,
όµως, άρχισα να ανατριχιάζω. Ανοι-
ξα τα µάτια µου. Τα άνοιξα η τα
έκλεισα, δεν θυµάµαι. Θυµάµαι µό-
νο πως έµεινα ακίνητος. Κάτω βα-
θιά στο µενεξεδένιο σύννεφο είδα
να προβαίνει ίσκιος πελώριος.

Ο ίσκιος πρόβαινε στα νερά µε
άλµατα πύρινα, και όσο γρηγορότε-
ρα πρόβαινε, τόσο µίκραινε η κορ-
µοστασιά του.

Και άξαφνα ο πελώριος όγκος χι-
λιόµορφη κόρη στάθηκε αντίκρυ
µου. ∆ιαµαντοστόλιστη κορώνα φο-

ρούσε στο κεφάλι, και τα πλούσια
µαλλιά της γαλάζια χαίτη άπλωναν
στις πλάτες ως κάτω στα κύµατα. Το
πλατύ µέτωπο, τα αµυγδαλωτά µά-
τια, τα κοραλλένια χείλη της, έχυ-
ναν γύρω κάποια λάµψη αθανασίας
και περηφάνια βασιλική. ∆εν είχα
συνέρθει από την απορία όταν ξαφ-
νικά άκουσα µια ήρεµη και γλυκιά
φωνή να µου λέει, ‘Ναύτη, καλέ
ναύτη, ζει ο Βασιλιάς Αλέξανδρος;’

Ο Βασιλιάς Αλέξανδρος; ψιθύρι-
ζα µε απορία. Πώς είναι δυνατόν να
ζει ο Βασιλιάς Αλέξανδρος; ∆εν ήξε-
ρα τι ρώτηµα ήταν εκείνο όταν η
φωνή ξανά-δευτέρωσε: ‘Ναύτη, κα-
λέ ναύτη, ζει ο Βασιλιάς Αλέξαν-
δρος;’. ‘Τώρα, κυρά µου;’ απάντησα
χωρίς να σκεφτώ. Τώρα ο Βασιλιάς
Αλέξανδρος; Ούτε το χώµα του δεν
βρίσκετε στην γη!’.

Ωιµέ... κακό που έπαθα! Ξαφνι-

κά, πελώρια κύµατα κόντευαν να
βυθίσουν το καράβι! Ετρεµα ολό-
κληρος! Μη ξέροντας τη να κάνω,
φώναξα, ‘Οχι κυρά! Ψέµατα! Ψέµα-
τα!’. Εκείνη µε κοίταξε αυστηρά και
ξαναρώτησε ‘Ναύτη, καλέ ναύτη,
ζει ο Βασιλιάς Αλέξανδρος;’. ‘Ζει και
βασιλεύει! Και τον κόσµο κυριεύ-
ει!’. Ακουσε τα λόγια µου καλά. Αλ-
λαξε, και έλαµψε πάλι χιλιόµορφη
κόρη. Χαµογέλασε και άξαφνα, πή-
δηξε πίσω στο νερό και εξαφανί-
στηκε. Η θάλασσα, γαλήνια τώρα,
µας άφησε να συνεχίσουµε το ταξί-
δι...».

• Τα λόγια της πλώρης, η πιο
γνωστή συλλογή διηγηµάτων του
Καρκαβίτσα, είναι σύντοµες ιστο-
ρίες που στηρίζονται σε αφηγήσεις
ναυτικών, που άκουσε ο συγγραφέ-
ας στα ταξίδια του. Η θάλασσα, µε
τις χαρές και τις λύπες της, τους πό-

θους και τους καηµούς της, είναι η
παντοτινή αγάπη των ναυτικών. Εί-
ναι το στοιχείο µε το οποίο παλεύ-
ουν σκληρά οι θαλασσινοί για να τα
βγάλουν πέρα. Και όπως είναι φυσι-
κό, στον αγώνα αυτό άλλοτε νικούν
και άλλοτε βγαίνουν ηττηµένοι.

Με ποιητική διάθεση και ζωντα-
νές περιγραφές, ο Καρκαβίτσας
υπερβαίνει την ηθογραφική κατα-
γραφή, ταυτίζεται µε τη θάλασσα
και τους ανθρώπους της, συνδέεται
µε τα βιώµατα, τις προλήψεις, τις
παραδόσεις, τη σκληρή ζωή και τις
αγωνίες τους. Στα διηγήµατα υπάρ-
χουν πολλά στοιχεία λαϊκού πολιτι-
σµού, όµως η αντιµετώπιση των
συνθηκών της ζωής είναι κριτική
και εστιάζει στα διάφορα προβλή-
µατα: Αµάθεια, εξαθλίωση, εκµε-
τάλλευση, δυσχερής θέση της γυ-
ναίκας κ.ά.

Αφιέρωµα στο Μέγα Αλέξανδρο και στη Μακεδονία
από το Ελληνικό Σχολείο «Πλάτων» στο Μπρούκλιν

Στιγµιότυπα από την εκδήλωση για την εορτή των Τριών Ιεραρχών. Στο ρόλο του ναυτικού ο Στέφανος Ελευθεριάδης µαθητής 8ης τάξης και στο ρόλο της γοργόνας η µαθήτρια Χριστίνα Κούτελου.

Σχολεία τσάρτερ 

ελληνικού ενδιαφέροντος: 

Φυτώρια φιλελλήνων

Στη φωτογραφία ο Συντονιστής ΣΑΕ ΗΠΑ κ. Θ. Σπυρόπουλος, η πρόεδρος της Οµοσπονδίας Ελληνο-Αµε-
ρικανών Εκπαιδευτικών κ. Στέλλα Κοκόλη και ο ιδρυτής της Αρχιµηδείου Ακαδηµίας κ. Γιώργος Καφκού-
λης κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου µε θέµα «Charter Schools: Επιτεύγµατα, διαπιστώσεις και προοπτι-
κές: Εννέα χρόνια µετά την έναρξη λειτουργίας τους»
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Ιδιαίτερα εντυπωσιακές είναι οι εκδηλώσεις του Ηµερήσιου
Σχολείου του Αγίου ∆ηµητρίου της Τζαµέικα κατά τη διάρκεια
των εορτών των Χριστουγέννων. Κατά παράδοση πλέον, κάθε
χρόνο οι µαθητές του επισκέπτονται Κέντρα Ηλικιωµένων,
καθώς και διάφορες επιχειρήσεις της περιοχής για να
τραγουδήσουν τα κάλαντα και να προσφέρουν τους
παραδοσιακούς κουραµπιέδες που έφτιαξαν στο σχολείο.
Με επιτυχία στέφθηκε η χριστουγεννιάτικη σχολική γιορτή
στις 22 ∆εκεµβρίου 2008 που έλαβε χώρα στην αίθουσα
εκδηλώσεων της κοινότητας της Τζαµέικα. Την εκδήλωση
τίµησαν µε την παρουσία τους εκτός από γονείς και δάσκαλοι,
η γενική πρόξενος στη Νέα Υόρκη Αγη Μπαλτά, εκπρόσωποι
της Εκκλησίας και σχεδόν όλα τα τοπικά Μ.Μ.Ε.
Στη γιορτή έλαβαν µέρος µαθητές απ’ όλες τις τάξεις. Το
πρόγραµµα περιλάµβανε εορταστικά ποιήµατα και τραγούδια
καθώς και ένα σκετς. Οι µαθητές κατά οµάδες,
αναπαράστησαν τη σκηνή της Γέννησης του Χριστού,
τραγούδησαν τα παραδοσιακά κάλαντα και σχηµάτισαν τη
χορωδία την οποία συνόδευσαν τα βιολιά και τα φλάουτα.
Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου και ευρύτερα οι
οµογενείς της κοινότητας είναι υπερήφανοι για την τελετή
ανακήρυξης του διευθυντή του ∆ρ. Γεωργίου Μελικόκη από
τον «Εθνικό Κήρυκα» ως «Εκπαιδευτικού της Χρονιάς 2008».
Πρόκειται για έναν τίτλο που επάξια κατέκτησε µε την
πολύχρονη προσφορά και αφοσίωσή του στην ελληνόγλωσση
εκπαίδευση.

Η χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση 
και δραστηριότητες
του Αγίου ∆ηµητρίου
Τζαµέικα

Τ
ο ∆ίκτυο Ελληνο-Αµερι-
κανών Εκπαιδευτικών Νέ-
ας Ιερσέης ιδρύθηκε το
2007 µε σκοπό να ενώσει
τους εκπαιδευτικούς ελ-

ληνικής καταγωγής και φιλέλληνες
στην πολιτεία της Νέας Ιερσέης, οι

οποίοι εργάζονται στη δηµόσια,
ιδιωτική, πρωτοβάθµια, δευτερο-
βάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευ-
ση.

«Η συνέργεια δηµιουργεί µία
δυναµική ενέργεια για να ξυπνήσει
και να ζωντανέψει το ελληνικό

πνεύµα στις καρδιές µας αλλά και
στις κοινότητές µας», εξηγεί η δυ-
ναµική εκπαιδευτικός Βασιλική
Τσίγκας Φωτεινή, αναλύοντας την
αποστολή του ∆ικτύου. «Φιλοδοξία
µας -τονίζει- είναι το δίκτυό µας να
γίνει τόπος συνάντησης των εκπαι-
δευτικών ελληνικής καταγωγής και
φιλελλήνων που επιθυµούν να µοι-
ραστούν και να αναπτύξουν περαι-
τέρω τη γνώση τους, τις πηγές που
διαθέτουν και τις εµπειρίες τους.
Στόχος µας είναι η αλληλοϋποστή-
ριξη στην κατάκτηση της ελληνικής
παιδείας και πνεύµατος».

Με έναν πρωτότυπο και παρα-
δειγµατικό τρόπο επέλεξε το ∆ί-
κτυο Ελληνο-Αµερικανών Εκπαι-
δευτικών Νέας Ιερσέης να τιµήσει
τα 80ά γενέθλια και τις υπηρεσίες
του Σεβάσµιου ιερέα Κωνσταντίνου
Τσίγκα και της πρεσβυτέρας Σπυρι-
δούλας στην Ελληνορθόδοξη εκ-
κλησία στην κοινότητα του Morris
County από το 1962. Εκατοντάδες
µέλη της κοινότητας µε την παρό-
τρυνση των διοργανωτών έφεραν,
αντί για προσωπικά, δώρα τα οποία
θα εξυπηρετούσαν ευρύτερα την
κοινότητα όπως βιβλία και υλικό
που έχουν σχέση µε τον Ελληνισµό.

Την πρωτοβουλία της δηµιουρ-
γίας Ελληνικής Συλλογής στη βι-
βλιοθήκη του Morris County έλα-
βαν τα εγγόνια του ιερέα έχοντας

ήδη συγκεντρώσει πάνω από 200
βιβλία για την ελληνική γλώσσα,
ιστορία, πολιτισµό, ήθη, θρησκεία,
λογοτεχνία, ποίηση και άλλα.

«Η Ελληνική Συλλογή», διευκρι-
νίζει η ∆ρ. Τσίγκας, «είναι διαθέσι-
µη σε κάθε ενδιαφερόµενο µέσω
της συνεργασίας και διασύνδεσης
της δανειστικής βιβλιοθήκης του
Morris County µε άλλες δηµόσιες
τοπικές βιβλιοθήκες. Τα βιβλία
έχουν µεγαλύτερη διάρκεια και
αξία από άλλα δώρα. Οταν µάλιστα
τα βιβλία διασφαλίζονται σε µία δη-
µόσια βιβλιοθήκη εκπληρούν το
σκοπό τους διότι είναι προσβάσιµα
σε όλους. Στην εποχή µας τα ποιοτι-
κά βιβλία έχουν σηµασία για όσους
αναζητούν βαθύτερη γνώση».

Η εκδήλωση στο Morris County
Library περιελάµβανε και την προ-
βολή ενός βίντεο για το «Σπήλαιο
του Πλάτωνα» του Ορσον Γουέλς.

«Το µήνυµα της εκδήλωσης», λέει η
κ. Τσίγκα, «ήταν ότι χωρίς τη συνε-
χή διεύρυνση των εµπειριών µας
χτίζουµε γύρω µας ένα σπήλαιο. ∆ι-
ευρύνοντας τους ορίζοντές µας και
καλλιεργώντας το µυαλό µας, την
καρδιά µας και το σώµα µε νέες
εµπειρίες διαφωτιζόµεθα. Ας ακο-
λουθήσουµε το πρόσταγµα των
προγόνων µας ‘Αείν Αριστεύειν’ µε
διαρκή µελέτη και αναζήτηση της
αλήθειας µέσω της γνώσης».

Την εκδήλωση τίµησαν µε την πα-
ρουσία τους, µεταξύ άλλων προσωπι-
κοτήτων και φιλελλήνων, τα µέλη
του Κογκρέσου Rodney P.
Frelinghuysen και Alex DeCrose, ο
γερουσιαστής Anthony Bucco, ο σερί-
φης Edward Rochford,
Congressman. Η διευθύντρια της Βι-
βλιοθήκης του Morris County Joanne
Kares εκδήλωσε τον ενθουσιασµό της
για την εκδήλωση, τη φιλοξενία και

τη γενναιοδωρία των παρευρισκοµέ-
νων και χαρακτήρισε εντυπωσιακή
την Ελληνική Συλλογή.

Αξιοσηµείωτο είναι ότι τα σπιτι-
κά φτιαγµένα κουλουράκια που
προσφέρθηκαν στην εκδήλωση εί-
χαν ως σχήµα το γράµµα «Β» για να
δηλώνει τη λέξη Βιβλίο στην ελλη-
νική και αγγλική γλώσσα ενώ η γε-
νέθλια τούρτα έγραφε: «Η αγάπη
είναι θυσία! Ευχαριστούµε για τα
80+71=151 χρόνια αγάπης».

To view the existing The Greek
Collection at the Morris County
Library on line:
http://www.mclib.info/kid/mcl_g
reek.pdf or
http://catalog.mainlib.org/

To be added to the e-mail list of
HEANJ send e-mail to:
HEANJvasiliki@verizon.net

Εµπλουτίστε τις δηµόσιες 

αµερικανικές βιβλιοθήκες 

µε βιβλία για την Ελλάδα


