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Χρονιά- ορόσηµο για τους Οµογενείς 
∆ασκάλους 

 
 Οι πρόσφατες συναντήσεις του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου 
«Προµηθεύς» µε τον Πρωθυπουργό κ. Κ. 
Καραµανλή, την πρόεδρο της Ελληνικής 
Βουλής κ. Αννα Μπενάκη �Ψαρούδα, µε 
την Ειδική Γραµµατέα ΠΟ∆Ε κ. Ισµήνη 
Κριάρη και µε τον νέο Συντονιστή 
Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο κ. 
Γιώργο Βληκίδη αναπτέρωσαν τις ελπίδες 
των οµογενών δασκάλων για στενότερη 
συνεργασία µε την Ελληνική πολιτεία στα 
θέµατα Ελληνόγλωσσης Παιδείας και 
οµογενών Εκπαιδευτικών στις Η.Π.Α. 
 

ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΥΣ 
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι της 
Ελληνικής Παιδείας, 
 
 Σας απευθύνω έκκληση εκ µέρους του 
Συλλόγου Ελλήνων ∆ασκάλων «Προµηθεύς», 
να συµµετάσχετε στον αγώνα µας για τη 
στήριξη των Ελλήνων δασκάλων οι οποίοι 
αποτελούν και την ψυχή της Ελληνόγλωσσης 
Παιδείας. Καλούµε όλους τους εκπαιδευτικούς 
και αντιπροσώπους φορέων εµπλεκοµένους 
µε την Ελληνόγλωσση Παιδεία να 
παραβρεθούν στην συνεδρίαση που 
πραγµατοποιούµε στις 22 Οκτωβρίου στο 
πλαίσιο της 16ης ετήσιας συνέλευσης του 
Ελληνο-Αµερικανικού Εθνικού Συµβουλίου για 
να δηµιουργήσουµε την «Παναµερικανική 
Οµοσπονδία ∆ασκάλων».  
  
 Ηρθε ο καιρός οι οµογενείς 
εκπαιδευτικοί όπου και αν ζούµε ή 
εργαζόµαστε στις Η.Π.Α. να ενώσουµε τις 
φωνές µας, να διεκδικήσουµε τα δικαιώµατά 
µας, να συνεργαζόµαστε για την ιερή υπόθεση 
της Παιδείας. Η ισχύς εν τη ενώσει. Στους 
διαρκείς µας αγώνες ζητούµε την αρωγή και 
τη συµπαράσταση ολόκληρης της Οµογένειας 
γιατί η Παιδεία είναι υπόθεση όλων µας.  
  
 Σας υπόσχοµαι ότι η φετεινή χρονιά θα 
σταθεί ορόσηµο για τον Οµογενή δάσκαλο. 
Ενωµένοι όλοι και σε συνεργασία µε την 
Αρχιεπισκοπή, την Ελληνική Πολιτεία και την 
Οργανωµένη Οµογένεια θα κάνουµε το άλµα 
εις ύψους. Θα κάνουµε το όνειρο 
πραγµατικότητα. 

Σας ευχαριστώ όλους,
Στέλλα Κοκόλη 
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∆εξίωση προς τιµή των οµογενών δασκάλων παρέθεσε ο 
Αρχιεπίσκοπος Αµερικής κ.κ. ∆ηµήτριος και ετέλεσε 
αγιασµό για το νέο σχολικό έτος στο παρεκκλήσι του 
Αρχιεπισκοπικού Μεγάρου την Πέµπτη 23 Σεπτεµβρίου 
2005

 

Εθιµοτυπική ετήσια συνεστίαση σε πολύ φιλικό 
κλίµα παρέθεσαν στην οικία τους ο πρώην 
∆ιευθυντής του Ελληνο-Αµερικανικού Σχολείου 
«Σωτήριος Ελληνας» ∆ρ Γ.  Μηλικόκης και η 
σύζυγός του. Στο δείπνο παρευρέθη και ο νέος 
Συντονιστής Εκπαίδευσης κ. Γ. Βληκίδης ο 
οποίος είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τα 
µέλη του ∆.Σ. του Συλλόγου «Προµηθέα» τα 
θέµατα που τους απασχολούν και 
προβληµατίζουν. Ο κ. Βληκίδης τους 
διαβεβαίωσε ότι το γραφείο του είναι πάντοτε 
ανοιχτό στον οµογενή δάσκαλο και περιµένει τις 
προτάσεις και ιδέες του Συλλόγου:  «Το 
Υπουργείο Παιδείας συµπαραστέκεται στους 
οµογενείς δασκάλους µε κάθε τρόπο και στηρίζει 
την προώθηση της Ελληνόγλωσσης Παιδείας 
στις Η.Π.Α.», υπογράµµισε ο κ. Βληκίδης. 

 

 

Στη φωτο η κ. Στ. Κοκόλη µε την Πρόεδρο του
Eλληνικού Κοινοβουλίου κ. Α. Μαρούδα Μπενάκη 
 
Συνέχεια απο σελίδα 1 
 
 
Η πρόεδρος του Συλλόγου κ. Στ. Κοκόλη
συναντήθηκε στην Αθήνα µε την Ειδική 
Γραµµατέα ΠΟ∆Ε κ. Ισµήνη Κριάρη στο 
Υπουργείο Παιδείας και συζήτησε εκτενώς την
κατάσταση και τα προβλήµατα των Οµογενών
∆ασκάλων στις Η.Π.Α. Τα θέµατα που
κυριάρχησαν στη συζήτηση αφορούν στο
συνταξιοδοτικό και στη στενότερη συνεργασία
του Συλλόγου µε το Υπουργείο Παιδείας.
Συγκεκριµένα η κ. Κοκόλη ζήτησε από την κ.
Κριάρη να συνταξιοδοτούνται οι δάσκαλοι που
εργάζονται στα Κοινοτικά σχολεία και
γενικώτερα όσοι διδάσκουν την ελληνική
γλώσσα, διότι έτσι θα προκληθεί το ενδιαφέρον
νέων δασκάλων να συνεχίσουν να εργάζονται
στα Ελληνικά Σχολεία. Επίσης, συζητήθηκε η
δυνατότητα τουλάχιστον οι οµογενείς
εκπαιδευτικοί που εργάζονται µε πλήρες ωράριο,
να καταβάλουν ένα ποσό από τον µισθό τους σε
Ελληνικό Ταµείο για αποκτήσουν συνταξιοδοτικά
δικαιώµατα. Ο Σύλλογος ετοιµάζει έκθεση µε τα
αιτήµατα και ζητήµατα των οµογενών δασκάλων
για να το καταθέσει στο Υπουργείο Παιδείας. 
 Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου
«Προµηθέα» επισκέφθηκαν και την Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Αµερικής όπου είχαν την
ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις µε τον
∆ιευθυντή Παιδείας κ. Ιωάννη 
Ευθυµιόπουλο και την κ. Μαρία Μακεδών για 
την επίτευξη κοινών στόχων. 
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Μήνυµα του προέδρου του Ελληνο-

Αµερικανικού Εθνικού Συµβουλίου κ. Θ. 
Σπυρόπουλου 

 
 Καλούµε όλη την Οµογένεια στο 
συνέδριο µας που θα πραγµατοποιηθεί στις 22 
µε 23 Οκτωβρίου 2005, στο Crowne Plaza 
Hotel, New York-LaGuardia Airport. Εφέτος, τα 
µέλη-Οµοσπονδίες του Ε.Ε.Σ. δίνουν και πάλι 
την προτεραιότητα στην Ελληνόγλωσση 
Παιδεία αγκαλιάζοντας τους Ελληνες 
Εκπαιδευτικούς. Επίσης, ανοίγει προς συζήτηση 
το σηµαντικό κεφάλαιο της ενεργούς εµπλοκής 
της Νεολαίας µας στις Οµογενειακές 
Οργανώσεις.  
 Την πρώτη ηµέρα του συνεδρίου µας 
δίνουµε το βήµα στον Οµογενή δάσκαλο και 
στη νεολαία της Οµογένειας. Τη δεύτερη ηµέρα 
του Συνεδρίου θα µας απασχολήσει κυρίως η 
διασφάλιση της αγαστής, τακτικής και 
συντονισµένης συνεργασίας των Οµογενειακών 
Οργανώσεων.  

 
Να είστε όλοι εκεί 
Θ. Σπυρόπουλος, Πρόεδρος 
 
www.hancusa.net 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 
 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΝΑ 
ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΤΙΣ 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ  
 
Οκτωβρίος 2005  
(Η ηµεροµηνία θα ανακοινωθεί) 
Παρουσίαση του βιβλίου του δρ. Ανδρέα Ζαχαρίου  
Γενικό Προξενείο της Κύπρου στη Νέα Υόρκη 
 
22 Οκτωβρίου 2005 
-Εκπαιδευτικό Συνέδριο: Πρόσκληση όλων των 
Οµογενών ∆ασκάλων στις Η.Π.Α για τη δηµιουργία της 
«Οµοσπονδίας Ελλήνων ∆ασκάλων» στο πλαίσιο της 
16η Ετήσιας Συνέλευσης του Ελληνο-Αµερικανικού 
Εθνικού Συµβουλίου, 10.00 π.µ.  
-Γενική Συνέλευση Συλλόγου «Προµηθεύς», 3.00 µ.µ. 
 
Crowne Plaza Hotel, New York-LaGuardia Airport (104-
04 Ditmars Blvd, East Elmhurst, NY 11369, Tel: 1-718-
4576300, Fax: 1-718-8999768). 
 
12 Νοεµβρίου 2005  
ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ, σε συνεργασία µε το Συντονιστή 
Εκπαίδευσης κ. Γ. Βληκίδη 
Terrace on the Park � 12:30 
 
18 ∆εκεµβρίου 2005 
Εκδήλωση Συλλόγου «Προµηθεύς» για τη συµπλήρωση 
30 χρόνων λειτουργίας του 

 

 
Ο Jose L. Orengo µε την πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής 
 
Τα µέλη του ∆.Σ. του «Προµηθέα» συναντήθηκαν µε τον 
Executive Director for College Advancement στο 
LaGuardia Community College, Jose L. Orengo, 
στη δεξίωση που παρέθεσε η Γενική Πρόξενος της 
Ελλάδος κ. Αικ. Μπούρα και συζήτησαν την προοπτική 
συνεργασίας στο θέµα της εκπαίδευσης των Οµογενών 
δασκάλων. Αναµένεται συνάντηση για την περαιτέρω 
διερεύνηση του θέµατος.  
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HONONARY PRESIDENT 
KONSTANTINOS PARTHENIS 
 
EXECUTIVE BOARD 
STELLA KOKKOLIS, PRESIDENT 
JOHN SIOLAS, PhD, VICE PRESIDENT 
MARIA TZEMINTIMPI, SECRETARY 
HAROULA FRAGIAS, TREASURER 
 
MEMBERS OF THE BOARD 
IRENE DEMAS 
STAVROULA KONSTANTOPOULOU 
HELEN KALAKOUDI 
ATHENA KROMMIDAS 
 
ALTERNATES 
ADRIANA FILIOTIS 
GEORGIA PAPATHANASIOU 
 
AUDITING COMMITTEE 
TIMOLEON KOKKINOS 
GEORGE MELIKOKIS 

 
Στον ∆άσκαλο 

Του Κωστή Παλαµά 
Σµίλεψε πάλι, δάσκαλε, ψυχές! 
Κι ότι σ� απόµεινε ακόµη στη ζωή σου, 
Μην τ� αρνηθείς! Θυσίασέ το ως τη στερνή πνοή σου! 
Χτισ� το παλάτι, δάσκαλε σοφέ! 
Κι αν λίγη δύναµη µεσ� το κορµί σου µένει, 
Μην κουρασθείς. Είν� η ψυχή σου ατσαλωµένη. 
Θέµελα βάλε τώρα πιο βαθειά, 
Ο πόλεµος να µη µπορεί να τα γκρεµίσει. 
Σκάψε βαθειά. Τι κι αν πολλοί σ� έχουνε λησµονήσει; 
Θα θυµηθούνε κάποτε κι αυτοί 
Τα βάρη που κρατάς σαν �Ατλαντας στην πλάτη, 
Υποµονή! Χτίζε, σοφέ, της κοινωνίας το παλάτι!   
 

 ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ∆ΑΣΚΑΛΩΝ 
ATLANTIC BANK: Ditmars Branch 7582 

Acc. No.: 5013704 Prometheus Associations 

SPONSORS 

 LaGuardia COMMUNITY COLLEGE
HELLENIC AMERICAN NATIONAL COUNCIL

THEGREEK TEACHERS ASSOCIATION
�PROMETHEUS� 

Η Πρόεδρος και τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του Συλλόγου Ελλήνων εκπαιδευτικών «Προµηθεύς» 

µε την ευκαιρία της έναρξης της καινούργιας 
σχολικής χρονιάς 

 
Εύχονται 

Εις τον Σεβασµιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟ 

Την Γενική Πρόξενο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, 
∆ρ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΟΥΡΑ 

Στη Γενική Πρόξενο της Κύρπου στη Νέα Υόρκη κ. 
ΜΑΡΘΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ 

Στο ∆ιευθυντή του Γραφείου Ελληνικής Παιδείας της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής ∆ρ. ΙΩΑΝΝΗ 

ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟ 
Την κ. ΜΑΡΙΑ ΜAΚΕ∆ΩΝ 

Τον νεοαφιχθέντα Συντονιστή Εκπαίδευσης στο 
προξενείο Νέας Υόρκης κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΛΗΚΙ∆Η 
Και σε ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Της ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ 
Μία πετυχηµένη και καρποφόρα νέα σχολική χρονιά 

Πάντα µε υγεία 
 

Στους εκπαιδευτικούς και δασκάλους που 
θα «σµιλεύσουν την πέτρα» 

Σε µία νέα φάση µε πολλά εµπόδια αλλά και 
προσδοκίες 

Ευχόµαστε δύναµη και κουράγιο 
 

Στα παιδιά των σχολείων µας Ηµερησίων 
και Απογευµατινών 

Καλή πρόοδο και επιτυχία 
 
 
 
 

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
Υπό κατασκευή τελεί και η νέα ιστοσελίδα του 

Συλλόγου «Προµηθεύς» 
www.prometheus-usa.com 

στο οποίο παρουσιάζονται η ιστορία, οι σκοποί, 
οι δραστηριότητες, οι προσδοκίες και το έργο 

του Συλλόγου καθώς και χρήσιµες 
πληροφορίες για τους οµογενείς 

εκπαιδευτικούς. 
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