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AHEPA
95 χρόνια

πολύτιµων υπηρεσιών στην Ορθοδοξία, 
στην Οµογένεια και στην Ελλάδα.

Ευχαριστούµε τις γενιές που προηγήθηκαν
που αγωνιστηκαν µε αυτοθυσία και κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής

ενάντια στον ακραίο ρατσισµό 
και που θεµελίωσαν και εδραίωσαν τη µεγάλη οργάνωση ΑΗΕΡΑ
την οποία εµείς σήµερα υπηρετούµε βαδίζοντας στα χνάρια τους, 

υποσχόµενοι να συνεχίσουµε 
µε τους ίδιους, αµείωτους ρυθµούς και αγωνιστικό πνεύµα.

ΔHΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΟΤΑΣ 
AHEPA Supreme Treasurer 
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Συ0πληρώνονται φέτος
και συγκεκρι0ένα 95
χρόνια ζωής και δράσης

της Ελληνοα0ερικανικής Ορ-
γάνωσης AHEPA. Ηταν 26 Ιου-
λίου του 1922  που οκτώ πρω-
τοπόροι Eλληνες 0ετανάστες
στην πόλη της Ατλάντα των
ΗΠΑ αποφάσισαν να ιδρύσουν
την Ελληνοα0ερικανική Ορ-
γάνωση AHEPA, το πλήρες
όνο0α της οποίας ήταν και εί-
ναι American Hellenic Edu-
cational Progressive Associa-
tion.
Μετά το τέλος του Πρώτου

Παγκοσ0ίου Πολέ0ου τερά-
στια κύ0ατα 0εταναστών ξε-
ριζώνονταν από όλα τα 0έρη
της Ελλάδας και έπαιρναν τον
δρό0ο της ξενιτιάς φτάνοντας
στην Α0ερική, τη γη της ελευ-
θερίας και την ελευθέρως πολ-
λά υποσχό0ενη και παρέχου-
σα. Ερχονταν αναζητητές ερ-

γασίας και καλύτερων συνθη-
κών ζωής, τις οποίες ωστόσο
δεν εύρισκαν πάντοτε όπως
0αρτυρούν οι χιλιάδες 0αρ-
τυρίες και διηγήσεις τους.
Η έλευση των 0εταναστών

στην Α0ερική προκάλεσε τις
αντιδράσεις των επιχώριων
πολιτών πολλοί από τους οποί-
ους τους έβλεπαν ως «απειλή»
του βίου τους, ενώ η ρατσι-
στική οργάνωση Κου-Κλουξ-
Κλαν είχε θεριέψει και απει-
λούσε 0ε βιαιότητες τους 0ε-
τανάστες. Οι επιγραφές του
είδους «απαγορεύεται η είσο-
δος στα σκυλιά, τους 0αύρους
και τους Ελληνες» στα πάρκα
και σε άλλους δη0όσιους χώ-
ρους, ήταν ενδεικτικές της νο-
οτροπίες και του κλί0ατος που
επικρατούσε.
Κι έτσι προέκυψε η AHEPA,

της οποίας ά0εσος σκοπός
ήταν να αντι0ετωπιστεί κάπως

οργανω0ένα η αντιρατσιστική
0ισαλλοδοξία και να υπάρξει
αλληλεγγύη 0εταξύ των Ελ-
λήνων 0εταναστών.
Η Οργάνωση πέρασε από

διάφορα στάδια και διακυ0άν-
σεις κατά την πορεία της και
προκει0ένου να αυτοπροστα-
τευθεί περιβλήθηκε 0’ ένα
0ανδύα 0υστικότητας. Σή0ερα
επιδίδεται στην προάσπιση
των ελληνικών εθνικών θε0ά-
των, στην αλληλεγγύη, την
φιλανθρωπία, την παροχή υπο-
τροφιών, την προαγωγή κοι-
νωνικών προγρα00άτων, και
διάδοση των ιδεωδών του Ελ-
ληνισ0ού. Οργανω0ένη σε 450
τ0ή0ατα ανά τις Ηνω0ένες
Πολιτείες, τον Καναδά και σε
πολλές άλλες χώρες, 0αζί λο-
γίζεται η πλέον υποστατή Ελ-
ληνοα0ερικανική Οργάνωση.

Θεόδωρος Καλ0ούκος

Πορεία 95 ετών της AHEPA 

ORDER OF AHEPA «ELPIS»
CHAPTER #117

301 West Main Street, New Britain, CT 06052

Best wishes to the entire 
A H E P A  B r o t h e r h o o d  
for AHEPA'S 95th Anniversary 

EMMANUIL STERGAKIS, president

a
 b

AHEPA

Ιδρύθηκε µε σκοπό να προστατεύσει
τους ανίσχυρους Ελληνες,

θύµατα του ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας.

Eξελίχθηκε σε µια τεράστια οργάνωση
µε έργο, στόχους και προοπτικές.

Νιώθω υπερήφανος
ως µέλος της AHEPA για 71 χρόνια

και δυο φορές Κυβερνήτης
της περιφέρειας Νέας Ιερσέης. 

Με τις δύο Στοές 61 και 450
και µε τις διάφορες εκδηλώσεις, 

εξοφλήθη η υποθήκη
του Ι.Ν. Αγίου ∆ηµητρίου

και πραγµατοποιήθηκαν κοινωφελή έργα.

Κώστας Κράρας
Πρώην Κυβερνήτης

Wildwood NJ & Reading PA

ΧΡOΝΙΑ
Ζωής και

Προσφοράς

στην Οµογένεια
στο Εθνος και
στην Ορθοδοξία
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Heartfelt thanks to AHEPA for the years 
of dedication to the community, promoting

Hellenism, and supporting education.

From its roots in the fight against racism 
and discrimination to its many achievements 
of today, AHEPA has evolved and transformed

itself from generation to generation, yet
maintained tradition as its greatest virtue – a

tradition of upholding and defending Hellenism
both in America and throughout the world.

Congratulations!

Spiro J. Macris



ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
8 ΣΤΗΛΗ

Αν #ια φράση #ας έρχεται
συνειρ#ικά στο νου, όταν

ακού#ε τη λέξη ΑΧΕΠΑ, αυτή
είναι η φράση ανθρωπιστική
βοήθεια.

Η νοσταλγία 
που γίνεται φιλανθρωπία

Οταν 0ιλά0ε για το έργο 0ιας
οργάνωσης συχνά 0ας διαφεύγει
πως οι πρωτοβουλίες και οι χρη0α-
τοδοτήσεις προέρχονται από τα 0έλη
της. Οσοι εντάσσονται στις οργα-
νώσεις ΑΧΕΠΑ είναι κυρίως Ελλη-
νοα0ερικανοί, Ελληνες της Lιασπο-
ράς και γηγενείς Ελληνες. Αριθ0ών-
τας σχεδόν 20.000 0έλη είναι η 0ε-
γαλύτερη κοινοτική ελληνοα0ερι-
κανική οργάνωση. Οι κινητήριες δυ-
νά0εις αυτών των ανθρώπων είναι
η αγάπη για τον άνθρωπο, δηλαδή
η φιλανθρωπία και η νοσταλγία της
πατρίδας. Η νοσταλγία έχει 0έσα
της το νόστο, την επιστροφή και το
άλγος, τον πόνο. Κυρίως τον πόνο
του ξενιτε0ένου και κάποτε και τη
θλίψη για την πατρίδα που υποφέ-
ρει. Σε 0ία έρευνα 0ου σε βιβλιοθήκη
βρήκα ένα φύλλο του «Εθνικού Κή-
ρυκα» του 1953, όπου διαφη0ίζεται
η διοργάνωση ταξιδιού, AHEPA EX-
CURSION, στην Ελλάδα και την
Κωνσταντινούπολη για το Πάσχα.
«Εκ Νέας Υόρκης, Μαρτίου 14,
1953». Μόλις λίγα χρόνια πριν είχε
τελειώσει ο πόλε0ος στην πατρίδα.
Ποια εικόνα της χώρας θα έβρισκαν
τότε; Πόσο 0εγάλη αντίθεση 0ε την
πλούσια Α0ερική. Κι ό0ως! Για πό-
σους Ελληνες της Α0ερικής αυτό
θα ήταν το ταξίδι που ονειρεύονταν
στη ζωή τους στην ξένη χώρα. Με-
λέτησα τις λεπτο0έρειες. Lεν ήταν
εύκολο ταξίδι. Η διάρκεια του ταξι-
διού από τη Νέα Υόρκη στον Πειραιά
0ε το καράβι 0εγάλη, δύο εβδο0ά-
δες. «Το υπερωκεάνειο ‘Νέα Ελλάς’
θα φτάσει στον Πειραιά την 28η
Μαρτίου το πρωί και στις 2 Απριλίου
-που τότε ήταν η Μεγάλη Πέ0πτη-,
θα αναχωρήσει για Κωνσταντινού-

πολη 0ε όσους εκδρο0είς θελήσουν
να κάνουν Πάσχα στην Κωνσταντι-
νούπολη». Της εκδρο0ής ηγείτο ο
Υπατος Πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ κατά
τα έτη 1951-1953 Peter L. Bell. Ο
κύριος Bell ήταν έγκριτος δικηγόρος
εκ Worcester, Massachusetts, ο οποί-
ος 0άλιστα εκτός των άλλων δώρισε
το ποσόν των 255.000 δολ. για τις
υποτροφίες της τοπικής Οργάνωσης
της ΑΧΕΠΑ (Bay State District 8,
Worcester, MA).

Ενας 0ήνας ταξίδι στον ωκεανό
0ε το πλοίο, για να ζήσουν οι ξενι-

τε0ένοι την εβδο0άδα του Πάσχα
στην πατρίδα. «Στην εκδρο0ή δύ-
νανται να συ00ετέχουν 0έλη της
ΑΧΕΠΑ ή 0η». Οσοι δεν ξεχνούν
την πατρίδα. Οι Οδυσσείς που κρα-
τούν ζωντανή τη σύνδεση 0ε αυτή.

Το έργο της ΑΧΕΠΑ

Παρότι τα αρχικά ΑΧΕΠΑ ση-
0αίνουν Ελληνοα0ερικανική Εκπαι-
δευτική Προοδευτική Οργάνωση και
στα Αγγλικά AHEPA American Hel-
lenic Educational Progressive Asso-

ciation, το έργο της δεν περιορίζεται
στον εκπαιδευτικό το0έα, αλλά ήταν
και είναι βαθιά ανθρωπιστικό.

Ηταν 0ε πολυάριθ0ες και απο-
φασιστικής ση0ασίας για την Ελλάδα
δράσεις σε νευραλγικούς το0είς της
ελληνικής κοινωνίας, όπου υπήρχε
ανάγκη. Για παράδειγ0α στην υγεία.
Το 1950 ανέλαβε τη χρη0ατοδότηση
για την ανέγερση και λειτουργία 0έ-
χρι σή0ερα του ο0ώνυ0ου Νοσοκο-
0είου «ΑΧΕΠΑ» στη Θεσσαλονίκη.
Ανέλαβε και χρη0ατοδότησε την κα-
τασκευή της νέας πτέρυγας του Νο-
σοκο0είου «Ευαγγελισ0ός» στην Αθή-
να. Στις δύσκολες στιγ0ές της ελλη-
νικής ιστορίας. Γνωστότατες είναι οι
αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας
προς την Ελλάδα την περίοδο της
Γερ0ανοϊταλικής κατοχής. Η συνει-
σφορά της στα κέντρα αποκαταστά-
σεως αναπήρων πολέ0ου (ΚΑΠΑΤΙΣ)
0ετά τον πόλε0ο ήταν 0εγαλειώδης.
Ακό0α συνέβαλε σε υιοθεσίες χιλιά-
δων ορφανών ελληνόπουλων από
ο0ογενείς AHEPAns. Στάθηκε δίπλα
στους Ελληνες στις απρόβλεπτες φυ-
σικές καταστροφές. Για παράδειγ0α
παρείχε τεράστια χρη0ατική και υλική
βοήθεια προς τους σεισ0όπληκτους
του 0εγάλου σεισ0ού στην Κόρινθο.
Ενδιαφέρθηκε για τα παιδιά ιδρύον-
τας πολλούς βρεφονηπιακούς σταθ-
0ούς στην Ελλάδα. Lη0ιούργησε
υποδο0ές εκπαίδευσης τόσο θεωρη-
τικής 0ε την ίδρυση βιβλιοθηκών,
όσο και πρακτικής 0ε την ίδρυση
αγροτικών σχολών, όπως η Γεωργική
Σχολή του Βέλου Κορινθίας, όπου
ακό0α εκπαιδεύονται νέοι και 0ε-
γαλύτεροι αγρότες. 

Και σή0ερα η AHEPA εξακολουθεί
να προσφέρει απλόχερα στην πα-
τρίδα. Λίγοι γνωρίζουν στην Ελλάδα
ότι είναι ο 0εγάλος χορηγός και
αρωγός του φιλανθρωπικού έργου
της Αρχιεπισκοπής Αθηνών για την
καθη0ερινή διανο0ή χιλιάδων 0ε-
ρίδων φαγητού και δε0άτων βοη-
θείας και τροφί0ων σε άστεγους και
απόρους. Επιπλέον αυτήν την πε-
ρίοδο της οικονο0ικής κρίσης ενι-
σχύει και εφοδιάζει πολλά Κοινωνικά
Παντοπωλεία, που οργανώνονται
από τους Lή0ους σε όλη τη χώρα.

Οι σκοποί της οργάνωσης
Αλλωστε οι αναγραφό0ενοι σκο-

ποί στα πανο0οιότυπα καταστατικά
των περιφερειών και της κεντρικής
Οργάνωσης AHEPA που εδρεύει στην
Α0ερική είναι οι εξής, κατ’ αντιγραφή
από το άρθρο 3 του Καταστατικού
της ΑΧΕΠΑ Ελλάδος. «Η προβολή
του Ελληνισ0ού σε όλο τον Κόσ0ο
η ενίσχυση της Παιδείας, η Φιλαν-
θρωπία, η ενθάρρυνση της ενεργούς
συ00ετοχής στα κοινά (η προβολή
της οικογενειακής και ατο0ικής ά0ιλ-
λας), η προαγωγή του πατριωτισ0ού,
η προώθηση και η υποστήριξη των
εθνικών θε0άτων, ο σεβασ0ός των
ανθρωπίνων δικαιω0άτων, ο σεβα-
σ0ός της θρησκευτικής ελευθερίας».

Η ανάγκη της συσπείρωσης

Ηταν η ανάγκη συσπείρωσης των
Ελλήνων της Α0ερικής 0προστά στη
δολοφονική 0ανία και τις ανθελλη-
νικές επιθέσεις των 0ελών της Κου-
Κλουξ-Κλαν που ώθησε οκτώ Ελλη-
νες 0ετανάστες στην Ατλάντα της
Α0ερικής στις 26 Ιουλίου 1922 να
ιδρύσουν την AHEPA. Η διαβόητη
οργάνωση Κου-Κλουξ-Κλαν, αριθ-
0ούσε πάνω από 500.000 0έλη, που
έκαναν οργανω0ένες, ανελέητες,
0έχρι και δολοφονικές επιθέσεις
τόσο κατά των νέγρων όσο και κατά
των 0εταναστών. Μόλις έξι χρόνια
0ετά την ίδρυσή της, τον Απρίλιο
του 1928, έγινε η πρώτη αποστολή
των AHEPA από την Α0ερική στην
Ελλάδα για ανθρωπιστική βοήθεια
και φιλανθρωπικούς σκοπούς. Εκτοτε
η βοήθεια των AHEPA είναι αδιά-
λειπτη, ιδίως 0ετά τον ε0φύλιο 0έχρι
σή0ερα.

Επιπλέον σκοπός της οργάνωσης
ήταν να αλληλοβοηθηθούν οι
Eλληνες της Α0ερικής, ώστε να προ-
σαρ0οστούν στη νέα πραγ0ατικό-
τητα της ζωής των. Lεν είναι τυχαίο
το γεγονός ότι την ίδια χρονιά ιδρύ-
θηκε και η Αρχιεπισκοπή Α0ερικής.
Η AHEPA και η Αρχιεπισκοπή Α0ε-
ρικής αποδείχθηκαν πυλώνες της
διατήρησης της εθνικής συνείδησης
των Ελλήνων 0εταναστών στην Α0ε-
ρικανική Ηπειρο. 

Πίσω Από Tις Λέξεις Mας  Πίσω Από Tις Λέξεις Mας To υπερωκεάνειο 
«Νέα Ελλάς» στο λι7άνι

του Πειραιά, έφερνε 
τους ξενιτε7ένους 

στην Ελλάδα.

Της Aή#ητρας Ποντοπόρου

Η ΑΧΕΠΑ 
είναι συνώνυ.η 
της φιλανθρωπίας

Ηταν η ανάγκη 

συσπείρωσης 

των Ελλήνων της 

Α5ερικής 5προστά στη

δολοφονική 5ανία

και τις ανθελληνικές

επιθέσεις των 5ελών

της Κου-Κλουξ-Κλαν

που ώθησε οκτώ

Ελληνες 5ετανάστες

στην Ατλάντα

της Α5ερικής στις 

26 Ιουλίου 1922 να

ιδρύσουν την AHEPA. 



ΣΑΒΒΑΤΟ 22 - ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΑΦΙΕΡΩΜΑ  9

Η πορεία της AHEPA Fέσα από τη σκέψη 
και την πείρα του προέδρου της Ανδρέα Ζαχαριάδη

Επίδοση υποτροφιών από το Τ7ή7α  54 Alexander Hamilton 

«Συνεχίζου.ε
.ε τις ίδιες αξίες
και .ε ευελιξία
προς το .έλλον» Ο ύπατος πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ Ανδρέας Ζαχαριάδης ο7ιλεί 

στην εκδήλωση Ποντίων στην γιορτή Παναγίας Σου7ελά.



ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ10 ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Από το πρώτο ετήσιο δείπνο της ΑΧΕΠΑ της Μητροπολιτικής Νέας Υόρκης στις 15 Aεκε#βρίου 1924 στο ξενοδοχείο Commodore 

Ο εκτελεστικός διευθυντής της ΑΧΕΠΑ Βασίλης Μωσαϊδης #ε τον
πρωθυπουργό της Ελλάδος Αλέξη Τσίπρα. Από τη συνάντηση αντιπροσωπείας της ΑΧΕΠΑ #ε τον Πρόεδρο της Aη#οκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο.
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«Συνεχίζου#ε
#ε τις ίδιες
αξίες και #ε
ευελιξία προς
το #έλλον»

Του Θεοδώρου Καλ#ούκου

Ενενήντα πέντε χρόνια συ#-
πληρώνονται φέτος από

την ίδρυση της #εγάλης Ελλη-
νοα#ερικανικής Οργάνωσης
AHEPA, η οποία θα πραγ#ατο-
ποιήσει το συνέδριό της στο
ξενοδοχείο «Disney World Re-
sort» και το οποίο θα διαρκέσει
#ία εβδο#άδα, από την Κυρια-
κή 23 έως την Κυριακή 30 Ιου-
λίου.

Ο ύπατος πρόεδρος της Οργά-
νωσης κ. Ανδρέας Ζαχαριάδης, ο
οποίος ειδικεύεται στα οικονο0ικά
και λογιστικά, σε συνέντευξή του
στο «Περιοδικό» του «Εθνικού Κή-
ρυκα» τόνισε αναφορικά 0ε το συ-
νέδριο, ότι «αποτελεί ιστορική επέ-
τειο στην πορεία της AHEPA».

Ση7αντικές παρουσίες

Στο συνέδριο, την ελληνική κυ-
βέρνηση θα εκπροσωπήσει ο υπουρ-
γός Εθνικής Α0υνας της Ελλάδας κ.
Πάνος Κα00ένος.

Ο κ. Ζαχαριάδης είπε ότι «το συ-
νέδριο θα τι0ήσει και φέτος 0ε την
παρουσία του ο Σεβασ0ιότατος Αρ-
χιεπίσκοπος Γέρων Α0ερικής κ. Lη-
0ήτριος. Επίσης θα έλθουν οι πρέ-
σβεις της Ελλάδος και της Κύπρου
στις Ηνω0ένες Πολιτείες».

Αναφορικά 0ε τις εργασίες, είπε
ότι «τα 0έλη των επιτροπών θα πα-
ρουσιάσουν τα πεπραγ0ένα του
έτους που πέρασε και που στο-
χεύου0ε για το 0έλλον. Θα ανα-
φερθού0ε στις δηλώσεις και ανα-
κοινώσεις που έχου0ε κάνει» και
συ0πλήρωσε πως «στο εθνικό συ-
νέδριο τα 0έλη της Οργάνωσης έχουν
την ευκαιρία να συζητήσουν ό,τι
αισθάνονται ότι είναι πρέπον».

Υπογρά00ισε ότι «ανα0ένεται 0ε-
γάλη συ00ετοχή στο συνέδριο, ενώ
πολλές εκδηλώσεις ήδη έχουν συ0-
πληρωθεί. Προτρέπονται δε όσοι
δεν έχουν κάνει κρατήσεις και επει-
δή λόγω της 0εγάλης προσέλευσης
τα δω0άτια στο Yacht Club έχουν
ήδη καλυφθεί, να αναζητήσουν

Συνέχεια στη σελίδα 13
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Ο Κυβερνήτης ΑΗΕΡΑ Ελλάς Γιώργος Πλοκο#άκης τί#ησε συ#βολικά τον
ύπατο πρόεδρο Τζον Γαλάνη.

O ύπατος πρόεδρος της AHEPA Ανδρέας Ζαχαριάδης και ο Αρχ/πος Α#ερικής Aη#ήτριος.

O δικαστής Νικόλαος Τσουκαλάς ενώ παραλα#βάνει την τι#ητική
διάκριση από τον Ανδρέα Ζαχαριάδη ύπατο πρόεδρο της AHEPA.

Ο ύπατος πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ Ανδρέας Ζαχαριάδης τη στιγ#ή της ορκω#οσίας. Aιακρίνεται η σύζυγός
του Αντοϊνέτ.

“ ”
«Προσπάθησα να αλλάξω το πρόσωπο του Οργανισ5ού 5ας και να γίνου5ε 
ένας πιο σύγχρονος Οργανισ5ός και να καταλαβαίνου5ε περισσότερο τις ανάγκες
των νεότερων ανθρώπων διότι από τη νέα γενιά θα προέλθουν τα 5έλη 5ας».
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εναλλακτικές λύσεις για τη δια0ονή
τους».

Ο κ. Ζαχαριάδης ανέφερε ακό0α
πως «παράλληλα 0ε το 0εγάλο συ-
νέδριο της AHEPA γίνονται και τα
συνέδρια των θυγατρικών της Ορ-
γανώσεων Νέων και συγκεκρι0ένα
των ‘Υιών του Περικλέους’ και ‘Θυ-
γατέρων της Αθηνάς’».

Ο κ. Ζαχαριάδης είπε ότι «η
AHEPA πηγαίνει πολύ καλά, παρόλο
ότι γενικότερα υπάρχει πρόβλη0α
στις Οργανώσεις, αλλά ε0είς πηγαί-
νου0ε εξαιρετικά καλά».

Σύ0φωνα 0ε τον κ. Ζαχαριάδη,
ο οποίος σ’ αυτόν τον ένα χρόνο
της θητείας του ήταν ιδιαίτερα δρα-
στήριος και ο0ιλητικός για εθνικά
θέ0ατα που αφορούν τον Ελληνισ0ό,
«η AHEPA απαρτίζεται από 450 τ0ή-
0ατα ανά τις Ηνω0ένες Πολιτείες,
ενώ έχει τ0ή0ατα στην Ελλάδα και
σε άλλες χώρες του ανά την υφήλιο».

Αναφορικά 0ε τις Ηνω0ένες Πολι-
τείες, εξήγησε ότι «τα περισσότερα
Τ0ή0ατα βρίσκονται στην Ανατολική
Περιφέρεια των ΗΠΑ όπως στη Νέα
Υόρκη, Νέα Ιερσέη, επίσης και στη
Lυτική Πλευρά της χώρας, στον
Αγιο Φραγκίσκο, στην περιοχή του
Λος Αντζελες και στο Σαν Χοσέ. Επί-
σης, έχου0ε τ0ή0ατα στο Σικάγο,
στο Οχάιο, παντού στις ΗΠΑ».

«Σε πόσες χιλιάδες ανέρχονται
τα 0έλη της AHEPA», τον ρωτήσα0ε.
«Στις είκοσι χιλιάδες, αλλά 0αζί 0ε
τις θυγατρικές Οργανώσεις ‘Υιοί του
Περικλέους’ και ‘Θυγατέρες της Αθη-
νάς’ ανέρχονται σε πάνω από τριάντα
χιλιάδες» απάντησε. Και συ0πλήρωσε
πως «πάντοτε προσπαθού0ε να προ-
σελκύσου0ε περισσότερα 0έλη στην
Οργάνωση, αλλά όπως είναι η ση0ε-
ρινή δο0ή της κοινωνίας 0ε αποτέ-
λεσ0α οι οικογένειες δια0οιράζονται
σε διάφορα 0έρη, καθώς και ο τρόπος
0ε τον οποίον λειτουργούν τα σχο-
λεία, η εγγραφή νέων 0ελών είναι

όλο και πιο δύσκολη, αλλά πάντοτε
προσπαθού0ε να ε0πλουτίζο0ε τον
αριθ0ό των 0ελών 0ας».

Υπογρά00ισε ότι «τα συνέδρια
αποτελούν ορόση0α στην πορεία της
Οργάνωσης» και πρόσθεσε ότι «υπάρ-
χει ανανέωση των 0ελών της από
ηλικιακής πλευράς, αφού τώρα επι-
κεντρωνό0αστε στην επό0ενη γενιά.
Ο 0έσος όρος ηλικίας των 0ελών σε
πολλά τ0ή0ατα είναι 40 έως 45
ετών». Είπε δε χαρακτηριστικά πως,
«εί0αι ο 0εγαλύτερος στην ηλικία
ανά0εσα στα 0έλη του ύπατου συ0-
βουλίου».

Πίστη στις αξίες

Για να γίνει κάποιος 0έλος της
AHEPA, σύ0φωνα 0ε τον κ. Ζαχα-
ριάδη, «πρέπει να πιστεύει κατ’ αρχήν
στις ελληνικές αρχές 0ε τις οποίες οι
πρόγονοί 0ας ξεκίνησαν την Οργά-
νωση. Το κόστος να γίνει κάποιος
0έλος είναι 0ικρό, κάθε τ0ή0α έχει

το δικό του ποσό, αλλά συνήθως ο
0έσος όρος είναι 0εταξύ 65 και 80
δολάρια». Οταν τον ρωτήσα0ε αν ο
οποιοσδήποτε 0πορεί να γίνει 0έλος,
είπε ότι «πρέπει να πιστεύει στη θε-
ότητα του Ιησού Χριστού και στις
αρχές που διέπουν την AHEPA, και
εάν δεν πιστεύει σ’ αυτές τις αρχές
δεν 0πορεί να γίνει 0έλος».

Αναφορικά αν η AHEPA έχει 0έλ-
λον, ο κ. πρόεδρος τόνισε πως «βε-
βαίως και έχει, είναι σε καλό δρό0ο»
και συ0πλήρωσε πως «σε 0ερικά
χρόνια, ας πού0ε σε 15 0ε 20 χρόνια,
0όνο η AHEPA θα έχει 0είνει από τις
οργανώσεις διότι η δύνα0ή 0ας είναι
τα τοπικά 0ας τ0ή0ατα. Τ0ή0ατα
της AHEPA έχου0ε στις Ηνω0ένες
Πολιτείες βέβαια, στον Καναδά, στην
Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Γερ0ανία,
στη Βουλγαρία, στη Γαλλία, στην
Αγγλία, στο Βέλγιο».

«Συνεχίζου#ε #ε τις ίδιες αξίες και #ε ευελιξία προς το #έλλον»
Συνέχεια από τη σελίδα 11 «Η AHEPA απαρτίζεται

από 450 τ5ή5ατα 

ανά τις Ηνω5ένες 

Πολιτείες, ενώ έχει

τ5ή5ατα στην Ελλάδα

και σε άλλες χώρες

του ανά την υφήλιο».

Συνέχεια στη σελίδα 14



Ρίζες από την Κύπρο
Ο κ. Ζαχαριάδης γεννήθηκε στο

Jersey City της Νέας Ιερσέης, αλλά
οι γονείς του κατάγονταν από την
Κύπρο. Είπε ότι «ο πατέρας 0ου
ήταν από το Βατιλή που είναι στα
κατεχό0ενα και η 0ητέρα 0ου από
τη Λευκωσία». Ανα0είχθηκε στην
AHEPA πριν από είκοσι πέντε χρό-
νια. Είπε ότι «τον περασ0ένο 0ήνα
συ0πλήρωσα την 25η επέτειο συ0-
0ετοχής 0ου ως 0έλους στην Ορ-
γάνωση».

Αυτό που τον προσέλκυσε στην
Οργάνωση είναι «βασικά δύο πράγ-
0ατα, η φιλανθρωπική εργασία που
κάνει, όπως η υποτροφίες που δίνει,
η βοήθεια στην Εκκλησία, η συγ-
κέντρωση χρη0άτων για την έρευνα
για τον καρκίνο, η βοήθεια παροχής
φαγητού στους φτωχούς, πράγ0α
το οποίο 0ε προσέλκυσε ιδιαίτερα
διότι έδειξε ότι η αποστολή της
δεν ήταν 0ία και 0οναδική, αλλά
ότι είναι 0ία Οργάνωση ανοικτή η
οποία βοηθάει όλους όσους έχουν
ανάγκη είτε είναι Ελληνες, είτε
όχι».

Ως πρόεδρος της AHEPA, ένιωσε
ξεχωριστή συγκίνηση, «όταν την
Η0έρα των Μνη0οσύνης (Memorial
Day) πήγα0ε στο Εθνικό Κοι0ητήριο
του Αρλιγκτον και καταθέσα0ε στε-
φάνια στα 0νή0ατα των Ελλήνων
στρατιωτών που γνωρίζου0ε ότι
έχουν ενταφιαστεί εκεί». Και συ-
νέχισε: «Καταθέσα0ε 660 στεφάνια
στους πεσόντες στρατιώτες του
Πρώτου, και του Lεύτερου Παγκο-
σ0ίου Πολέ0ου αλλά και σε άλλους
που έχασαν τη ζωή τους στα πεδία
των 0αχών 0έχρι σή0ερα. Ηταν
κάτι το πολύ ό0ορφο να βλέπεις
κάπου 135 0έλη της AHEPA να ξε-
κινούν από την Παρασκευή το από-
γευ0α, να εργάζονται όλη την η0έρα
του Σαββάτου για να εί0αστε βέ-
βαιοι πως κάθε Ελληνας στρατιώτης
που ξέρου0ε θα έπαιρνε και ένα
στεφάνι».

Ανά0εσα στις κορυφαίες στιγ0ές
της προεδρίας του ήταν, όπως είπε,
«να κάνου0ε Πάσχα 0αζί 0ε τον
Οικου0ενικό Πατριάρχη κ. Βαρθο-
λο0αίο που ήταν 0ία 0εγάλη τι0ή
και το γεγονός ότι τύχα0ε ιδιαίτερης
ακρόασης. Τώρα καταλαβαίνω γιατί
οι άνθρωποι προσελκύονται από
τον Πατριάρχη διότι είναι ένας θαυ-
0άσιος άνθρωπος και τώρα αισθά-
νο0αι δυνατό τον δεσ0ό 0ου 0ε το
Πατριαρχείο».

Για το Πατριαρχείο

Οταν τον ρωτήσα0ε αν νο0ίζει
πως το Πατριαρχείο θα πρέπει να
ιδρύσει και 0ία δεύτερη έδρα στις
Ηνω0ένες Πολιτείες που είναι η
0εγάλη σύγχρονη αυτοκρατορία

του κόσ0ου, είπε ότι «δεν ξέρω,
αυτή είναι 0ία απόφαση που θα
πρέπει να ληφθεί από τον Πατριάρ-
χη και τους ιεράρχες οι οποίοι πρέ-
πει να αποφασίσουν προς ποια κα-
τεύθυνση επιθυ0ούν να πάνε. Lεν

πρέπει να αποδυνα0ώσου0ε την
ισχύ που έχου0ε στην Κωνσταντι-
νούπολη. Γνωρίζου0ε ότι η τουρκική
κυβέρνηση δεν συ0περιφέρεται
στον Πατριάρχη όπως οφείλει να
συ0περιφέρεται και δεν ξέρω αν

δη0ιουργηθεί 0ία δεύτερη έδρα
εδώ αν θα προκληθεί κάποια βλάβη
στον Πατριαρχείο».

Ση0είωσε ακό0α πως «για πρώτη
φορά τον περασ0ένο Νοέ0βριο η
AHEPA πήγε στην έδρα της Ευρω-

παϊκής Ενωσης και συναντηθήκα0ε
0ε τους κορυφαίους διπλω0άτες
και πρέσβεις στις Βρυξέλες. Ηταν
0ία ιστορική επίσκεψη 0ε πολύ σο-
βαρές συναντήσεις και γίνα0ε δε-
κτοί 0ε εγκαρδιότητα». Στην ερώ-
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«Υπάρχει ανανέωση

των 5ελών της AHEPA

από ηλικιακής 

πλευράς, αφού τώρα

επικεντρωνό5αστε

στην επό5ενη γενιά. 

Ο 5έσος όρος ηλικίας

των 5ελών σε πολλά

τ5ή5ατα είναι 

40 έως 45 ετών».

«Συνεχίζου#ε #ε τις ίδιες αξίες και #ε ευελιξία προς το #έλλον»
Συνέχεια από τη σελίδα 13

O π. Νικόλαος Ανκτηλ ενώ αναφέρεται στην προσφορά της AHEPA στην κοινότητα και συγκεκρι#ένα
του τ#ή#ατος 405.

Οι βραβευ#ένοι απόφοιτοι #αθητές #ε τον πρόεδρο της ΑHEPA του Στάτεν Αϊλαντ, Ιωάννη Αντωνόπουλο.



τηση τι πέτυχαν σ’ αυτές τις συ-
ναντήσεις, είπε ότι «συστήσα0ε την
Οργάνωσή 0ας στους ηγέτες της
Ευρωπαϊκής Ενωσης, δεν γνώριζαν
πολλά πράγ0ατα για αυτήν και την
αποστολή της. Τους πληροφορήσα0ε
για το φιλανθρωπικό 0ας έργο, για
τις αξίες του Ελληνισ0ού και πού
πηγαίνου0ε 0ελλοντικά. Εντυπω-
σιάστηκαν πολύ και 0ας προσκάλε-
σαν να επισκεφθού0ε και πάλι την

έδρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης».
«Νο0ίζω ότι πέτυχα όσα είχα

προγρα00ατίσει» είπε αναφορικά
0ε το αν έχει εκπληρώσει όλους
τους στόχους που είχε θέσει για
την προεδρία του ή αν υπάρχουν
κάποιοι που δεν εκπληρώθηκαν.
Και τόνισε πως «προσπάθησα να
αλλάξω το πρόσωπο του Οργανισ0ού
0ας και να γίνου0ε ένας πιο σύγ-
χρονος Οργανισ0ός και να καταλα-

βαίνου0ε περισσότερο τις ανάγκες
των νεότερων ανθρώπων διότι από
τη νέα γενιά θα προέλθουν τα 0έλη
0ας. Lεν έχου0ε πλέον 0ετανάστευ-
ση, δεν έρχονται πια άνθρωποι από
την Ελλάδα και την Κύπρο, τα 0έλη
0ας θα προέλθουν από τη νέα γενιά»
και τόνισε πως «όπως σας είπα και
λίγο πιο πριν τα 0έλη της εκτελε-
στικής επιτροπής είναι τα πιο νέα
ηλικιακά στην 95χρονη ιστορία της
Οργάνωσης».

Στην επισή0ανση ότι ήταν από
τους πλέον λαλίστατους προέδρους
για τα εθνικά θέ0ατα που έχουν πε-
ράσει από την προεδρία και εάν αυτό
δη0ιούργησε κάποιες αντιδράσεις
από τα υπόλοιπα 0έλη του συ0βου-

λίου, και την AHEPA γενικότερα, επε-
σή0ανε ότι «τα 0έλη ήταν ιδιαίτερα
ευχαριστη0ένα που 0ιλούσα ανοικτά
και για την Ελλάδα, την Κύπρο, το
Πατριαρχείο». Και συ0πλήρωσε, πως
«και πολλοί άνθρωποι εκτός Οργά-
νωσης ήταν πολύ ευχαριστη0ένοι 0ε
τις θέσεις που πήρα εναντίον της
Τουρκίας και για τα υπόλοιπα θέ0α-
τα». Τόνισε πως «δεν φοβό0ουν να
εκφράσω τη γνώ0η 0ου στο Lιοικη-
τικό Συ0βούλιο και να υπερασπιστώ
τις απόψεις 0ου για αυτά τα θέ0ατα»
και «πρέπει να έχου0ε το θάρρος
της γνώ0ης 0ας και να λέ0ε αυτά
που πρέπει να πού0ε».

Σύ0φωνα 0ε τον κ. Ζαχαριάδη
«ο οικονο0ικός Προϋπολογισ0ός των

λειτουργικών εξόδων της AHEPA,
είναι πάνω από ένα εκατο00ύριο
δολάρια». Οταν τον ρωτήσα0ε εάν
θα είναι και πάλι υποψήφιος για
την Προεδρία, είπε ότι «εξαρτάται
από τους αδελφούς AHEPANS» και
συ0πλήρωσε πως «δεν αποκλείω
την εκ νέου υποψηφιότητά 0ου, 0η
ξεχνάτε εξαρτάται από τους αδελ-
φούς συνέδρους διότι γίνεται εκλο-
γή. Υπάρχει δη0οκρατική διαδικασία
κατά την οποία πρέπει να υποδεί-
ξουν την υποψηφιότητά σου, να
υπάρξει δεύτερη υπόδειξη και να
γίνει η εκλογή και 0ε αυτόν τον
τρόπο επιτύχα0ε όλα αυτά τα χρό-
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Η κινητήρια δύνα#η της ΑΧΕΠΑ ο εκτελεστικός διευθυντής της
Βασίλης Μωσαϊδης.
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We are proud 
to be Members of AHEPA

an organization whose purpose 
is the promotion 

of Hellenism, Education, Philanthropy 
Civil Responsibility 

Family and Individual Excellence

Your Brothers from Toronto, Canada 
stand united and in full support 

of the causes of AHEPA

Fraternally,
Anastasios Moussas

President
AHEPA Toronto

Lord Byron Chapter CJ1
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νια, ψηφίζουν όλοι όσοι είναι εγγε-
γρα00ένοι σύνεδροι».

Οταν τον ρωτήσα0ε γιατί ένας
νέος Ελληνοα0ερικανός να ανα0ειχ-
θεί 0ε την AHEPA, απάντησε ότι
«πέρα από τη 0εγάλη 0ας κληρονο-
0ιά για τα όσα έχου0ε κάνει κατά
τα προηγού0ενα 95 χρόνια, η δύ-
να0η των τοπικών 0ας τ0η0άτων
και η δυνατότητα να συ00ετάσχει
κάποιος στην Οργάνωσή 0ας για να
δώσει 0άχη για τα θέ0ατα του Ελ-
ληνισ0ού, καθώς και τη δυνατότητα
να συνεργαστεί 0αζί 0ας για φιλαν-
θρωπικούς σκοπούς και δραστηριό-
τητες. Εχου0ε ένα πρόγρα00α για
τους στρατιώτες, οι οποίοι επιστρέ-
φουν στις Ηνω0ένες Πολιτείες από
τα πεδία των 0αχών 0ε το 0εταπο-
λε0ικό σύνδρο0ο, κι αυτό είναι για
όλους κι όχι 0όνο για τους Ελληνο-
α0ερικανούς. Αγοράζου0ε αυτά τα
ειδικά σκυλιά, τα γνωστά ως service
dogs,και έχου0ε συγκεντρώσει δε-
κάδες χιλιάδες δολάρια γι’ αυτό το
πρόγρα00α. Επίσης, χρειάζεται 0ε-
γάλο χρονικό διάστη0α για την εκ-
παίδευση αυτών των σκυλιών. Αυτά
είναι τα είδη προγρα00άτων που
έχου0ε». Πρόσθεσε πως «ένα άλλο
πρόγρα00α που έχου0ε είναι η συγ-
κέντρωση χρη0άτων για έρευνα για
τον καρκίνο».

Η AHEPA συ0παραστάθηκε στους
ανθρώπους του Μίσιγκαν των οποί-
ων το νερό είχε 0ολυνθεί. «Ολα τα
τοπικά τ0ή0ατα στην περιοχή του
Μίσιγκαν δώρισαν τεράστιες ποσό-
τητες πόσι0ου νερού και γάλακτος
για τους πολίτες στην πόλη Φλιντ
του Μίσιγκαν» είπε. «Αυτού του εί-
δους είναι οι δραστηριότητες και οι
εκδηλώσεις που καλείται να συ0-
0ετάσχει η νέα γενιά». Υπογρά00ισε
πως «έχου0ε επίσης το πρόγρα00α
οικισ0ού για τους ηλικιω0ένους το
οποίο διαθέτει πάνω από έξι χιλιάδες
δια0ερίσ0ατα. Επίσης, κάνου0ε δω-
ρεές στις βιβλιοθήκες».

Τα χρή0ατα που συγκεντρώνουν
για όλα αυτά ανέφερε πως προέρ-
χονται «από διάφορες εκδηλώσεις
που κάνου0ε, από 0εταξύ 0ας συ-
νεισφορές, έχο0ε λαχνούς, δεν 0πο-
ρείτε να φαντασθείτε τα είδη των
δραστηριοτήτων 0ε τις οποίες συγ-
κεντρώνου0ε τα χρή0ατα και τα
διαθέτου0ε».

Υπερτερεί η προσφορά

Αναφορικά 0ε το τι νο0ίζει η
επίση0η Ουάσιγκτον για την Ελλη-
νοα0ερικανική 0ας Κοινότητα, ο κ.
Ζαχαριάδης ανέφερε ότι «είναι πολύ
υπερήφανη για την εργασία που
κάνει η Ελληνοα0ερικανική 0ας Κοι-
νότητα διότι δεν εί0αστε από τους
ανθρώπους που παίρνουν, αλλά από
τους ανθρώπους που δίνουν κι αυτό

είναι που διακρίνει την Ο0ογένεια
από άλλες εθνικές ο0άδες. Ζητού0ε
λίγα πράγ0ατα όπως π.χ., για την
ελεύθερη εκτέλεση της αποστολής
του Οικου0ενικού Πατριαρχείου,
για τη δίκαιη λύση του Κυπριακού,
για την οικονο0ική κρίση στην Ελ-
λάδα, αλλά δεν ζητού0ε τίποτε για
την Ο0ογένεια. Lεν έχου0ε τα χέρια
0ας απλω0ένα, απεναντίας ε0είς
βοηθού0ε τους ανθρώπους».

Οταν τον ρωτήσα0ε τι νο0ίζει ο
Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρ-
τ0εντ για την AHEPA, είπε ότι «έχουν
0εγάλη εκτί0ηση για 0ας και θα
σας δώσω το εξής παράδειγ0α: Οταν
επιστρέφου0ε από οποιοδήποτε τα-
ξίδι εκτός Α0ερικής, το Στέιτ Ντι-
πάρτ0εντ θέλει να 0ας συναντήσει
για να τους ενη0ερώσου0ε 0ε ποιους
συναντηθήκα0ε, πώς πήγαν οι συ-
ναντήσεις 0ας και για τις συζητήσεις
0ας. Εχου0ε πολύ καλή σχέση 0ε
το Στέιτ Ντιπάρτ0εντ και 0ε στελέχη
του Λευκού Οίκου».

Πολλές οι επιτυχίες

Για την πορεία 0ας ως Ελληνοα-
0ερικανική Κοινότητα, είπε ότι
«έχου0ε πολλά για τα οποία πρέπει
να εί0αστε υπερήφανοι. Οταν σκε-
φθείτε όλους τους 0ετανάστες που

ήλθαν από την Ελλάδα στο τέλος
του 1800 και δείτε πως σή0ερα εί-
0αστε ανά0εσα στους πιο 0ορφω-
0ένους, τους πιο σκληρά εργαζό0ε-
νους και σε κορυφαίες θέσεις εται-
ρειών και οργανισ0ών ανά τον κό-
σ0ο. Μέσα σε 0ικρό χρονικό διά-
στη0α και 0ε 0ικρό πληθυσ0ό έχου-
0ε πετύχει πολλά». Συ0πλήρωσε
πως «σ’ έναν το0έα που θα 0πορού-
σα0ε να κάνα0ε πολύ περισσότερα
ως Ο0ογένεια είναι η καλύτερη συ-
νεργασία ανά0εσα στους διαφόρους
οργανισ0ούς γιατί κάθε οργανισ0ός
έχει τις δικές του δυνατότητες και
νο0ίζω πως 0ερικές φορές 0ας δια-
φεύγει αυτό. Θα 0πορούσα0ε να
κάνα0ε καλύτερη εργασία και να
συνεργαζό0αστε 0εταξύ 0ας».

Στην ερώτηση ποιος νο0ίζει ότι
εκφράζει και αντιπροσωπεύει την
Ελληνοα0ερικανική Κοινότητα γε-
νικώς, τόνισε: «Η AHEPA, διότι εί-
0αστε ε0είς που έχου0ε τ0ή0ατα σ’
όλη την Α0ερική, πιάνου0ε τον παλ-
0ό των ο0ογενών, γνωρίζου0ε πώς
σκέπτονται οι άνθρωποι».

Οταν τον ρωτήσα0ε πώς 0πορεί
να λέει κάτι τέτοιο όταν έχει 0όνο
είκοσι χιλιάδες 0έλη, υπογρά00ισε
πως «δεν είναι 0όνο τα είκοσι χι-
λιάδες 0έλη, αλλά είναι επίσης και
το γεγονός πού παγαίνου0ε και
πόσο 0ας εκτι0ούν ανά τις Ηνω0ένες
Πολιτείες και ανά τον κόσ0ο. Lεν
είναι 0όνο ο αριθ0ός των 0ελών,
αλλά και η αποστολή 0ας». Lιευ-
κρίνισε ότι «δενσυ0περιλα0βάνεται
η Εκκλησία, διότι η Εκκλησία είναι
το κεντρικότερο ση0είο της Ο0ογέ-
νειας. Ο Αρχιεπίσκοπος Γέρων κ.
Lη0ήτριος είναι στην πραγ0ατικό-
τητα ο εκπρόσωπος όλων 0ας, είναι
ο ιεράρχης, πρέπει να σεβό0αστε
τη θέση του».

Στην ερώτηση αν βλέπει κάποιον
κίνδυνο να θεωρηθεί η Ελληνοα0ε-
ρικανική 0ας Κοινότητα 0ία Θεο-
κρατική Κοινότητα επειδή αντιπρο-
σωπεύεται από έναν Αρχιεπίσκοπο,
απάντησε ότι «υπάρχουν κι άλλες
εθνικές ο0άδες που έχουν ιεράρχη
που τις αντιπροσωπεύει, δεν εί0αστε
οι 0όνοι και δεν βλέπω κάποιον
κίνδυνο. Οι ελληνικές 0ας ρίζες και
η κουλτούρα 0ας είναι 0έρος της
Εκκλησίας. Ο Αρχιεπίσκοπος Lη0ή-
τριος είναι κορυφαίο 0έλος της Κοι-
νότητάς 0ας και δεν 0πορού0ε να
απορρίψου0ε κατ’ ουδένα τρόπο
τον Αρχιεπίσκοπο».

Αναφορικά 0ε το αν υπάρχει κάτι
που πρέπει να κάνει η Εκκλησία
προκει0ένου να προσελκύσει τη νέα
γενιά, τόνισε ότι «δεν είναι 0όνο η
Εκκλησία, συ0περιλα0βάνει όλους,
την AHEPA, και πρέπει να καταλά-
βου0ε πως οι νέοι σή0ερα είναι δια-
φορετικοί άνθρωποι, σκέπτονται
διαφορετικά, σίγουρα επικοινωνούν
διαφορετικά, κι όλοι 0ας πρέπει να
δού0ε αυτή την πραγ0ατικότητα.

Lεν είναι συνηθισ0ένοι στην ιδρυ-
0ατικότητα όπως είναι η Εκκλησία,
ή η AHEPA που έχουν συνεδριάσεις
και συζητήσεις. Οταν σκεφθούν κάτι
θέλουν να γίνει τώρα όχι αύριο,
κάνουν χρήση των 0έσων κοινωνικής
δικτύωσης και πρέπει αν αντιλη-
φτού0ε τις αλλαγές που γίνονται
στην κοινωνία σή0ερα για να 0ην
κάνου0ε λάθη και το 0εγαλύτερο
λάθος θα ήταν να 0ην αναγνωρί-
σου0ε τις αλλαγές που γίνονται στην
κοινωνία».

Μιλώντας για την ελληνική του
κληρονο0ιά και ταυτότητα, νο0ίζει
ότι «οι δηλώσεις που έχω κάνει
κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου
αποδεικνύουν πόσο υπερήφανος εί-
0αι για την Ελληνοα0ερικανική και
Κυπριακή 0ου κληρονο0ιά». Μιλών-
τας για την Κύπρο, το πρόσφατο
ναυάγιο των συνο0ιλιών και το τι
πρέπει να γίνει, επεσή0ανε πως «οι

Τούρκοι πρέπει να καταλάβουν πως
έχουν λάθος, πρέπει να ανακαλέ-
σουν τις σαράντα χιλιάδες στρατιώ-
τες από την Κύπρο χωρίς όρους και
σας διαβεβαιώνω πως τότε όλα θα
αλλάξουν». Συ0πλήρωσε δε, πως
«όταν ζούσε ο πατέρας 0ου 0ε πήγε
στην πράσινη γρα00ή και 0ου έδειξε
ακριβώς πού έγινε η 0άχη».

Η κρίση στην Ελλάδα

Για την οικονο0ική κρίση της
Ελλάδος ανέφερε πως «δυστυχώς
δεν ήταν προσεκτικοί 0ε τα οικο-
νο0ικά, δυστυχώς βρέθηκαν σ’ αυτή
τη θέση, έκαναν λάθη διότι όταν
δανείζεσαι χρή0ατα πρέπει να τα
επιστρέφεις». Και τόνισε «όλοι στην
Ελλάδα είναι υπεύθυνοι όχι 0όνο
οι κυβερνήσεις αλλά και οι άνθρωποι
διότι γνώριζαν ότι δανείζονταν χρή-
0ατα».

«Συνεχίζου#ε #ε τις ίδιες αξίες και #ε ευελιξία προς το #έλλον»

«Πρέπει να 

αντιληφτού5ε τις

αλλαγές που γίνονται

στην κοινωνία σή5ερα

για να 5ην κάνου5ε 

λάθη και το 

5εγαλύτερο λάθος 

θα ήταν να 5ην 

αναγνωρίσου5ε τις 

αλλαγές που γίνονται

στην κοινωνία».

Ο νέος πρόεδρος AHEPA Τορόντο, Αναστάσιος Μουσσάς.
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Ο τοπικός κυβερνήτης κ. Βασίλης Πετκίδης, κυβερνήτης της AHEPΑ Ελλάς – Περιφέρεια 25, Fιλά στο «Περιοδικό»

«Αδιάλειπτη η προσφορά 
της AHEPA Ελλάδας»

Του Γιώργου Ψιάχου

«Α#ερικανοελληνική εκ-
παιδευτική προοδευτι-

κή Οργάνωση – AHEPΑ» Περι-
φέρεια 25 Ελλάδος.  Αυτός εί-
ναι ο επίση#ος νο#ικός τίτλος
της AHEPA Ελλάδας υπό τον
οποίο υπάγονται ως #έλη όλες
οι τοπικές οργανώσεις – τ#ή-
#ατα των AHEPA στην Ελλάδα.
Σή#ερα η AHEPA Ελλάδας έχει
35 τ#ή#ατα και στοχεύει να
τα αυξήσει σύντο#α σύ#φωνα
#ε τον κ. Βασίλη Πετκίδη, κυ-
βερνήτη της AHEPA Ελλάδας
– Περιφέρεια 25.

Πριν ό0ως θέσου0ε κάποιες ερω-
τήσεις στον κ. Πετκίδη ας κάνου0ε
0ια ιστορική αναδρο0ή στην ίδρυση
της AHEPA στις ΗΠΑ και στη συνέ-
χεια την επέκτασή της 0ε παραρτή-
0ατα σε όλο τον Κόσ0ο.

Στις 26 Ιουλίου 1922 οκτώ Ελ-
ληνες 0ετανάστες στην Ατλάντα της
Α0ερικής συνέλαβαν την ιδέα να
ιδρύσουν την οργάνωση: American
Hellenic Educational Progressive
Association (AHEPA).

Αφορ0ή γι’ αυτό ήταν το τερά-
στιο 0εταναστευτικό κύ0α που υπήρ-
ξε στην Α0ερική –ανά0εσα σε αυτούς
και πάρα πολλοί Ελληνες– το οποίο
εξ αντιδράσεως δη0ιούργησε στους
ντόπιους Α0ερικανούς ξενοφοβικά
ρατσιστικά σύνδρο0α, τα οποία σε
συνδυασ0ό 0ε τις έντονες φυλετικές
διακρίσεις κατά των Νέγρων, ενδυ-
νά0ωσαν την κακοποιό δραστηριό-
τητα των κουκουλοφόρων της δια-

βόητης οργάνωσης Κου Κλουξ Κλαν.
Τα 0έλη της οργάνωσης επέδρα0αν
οργανω0ένα κατά των Νέγρων και
των δύστυχων 0εταναστών. Α0εσος
και κυρίαρχος απεδείχθη ο σκοπός
ίδρυσης της AHEPA το 1922 προ-
κει0ένου να συσπειρώσει τους Ελ-
ληνες 0ετανάστες στην Α0ερική

αφενός για να αντι0ετωπίσουν την
0ισαλλοδοξία και τη δολοφονική
0ανία της Κου Κλουξ Κλαν και κατά
δεύτερο λόγο να αλληλοβοηθηθούν
0εταξύ τους και να προσαρ0οστούν
στη νέα πραγ0ατικότητα της ζωής
τους. Lεν είναι τυχαίο το γεγονός
ότι την ίδια χρονιά το 1922 ιδρύθηκε

και η Αρχιεπισκοπή Α0ερικής. Η
AHEPA και η Αρχιεπισκοπή Α0ερικής
απεδείχθησαν πυλώνες και κιβωτοί
διατήρησης της Εθνικής συνείδησης
των Ελλήνων 0εταναστών στην α0ε-
ρικανική ήπειρο.
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Στο αρχικό Καταστατικό της
AHEPA αναφέρονται οι σκοποί της
οργάνωσης. Τους ίδιους σκοπούς
αντιγράφουν και είναι υποχρεω0ένες
να υπηρετούν όλες οι υποκεί0ενες
οργανώσεις στις διάφορες χώρες και
τα επι0έρους τ0ή0ατα σε κάθε χώρα.

Οι αναγραφό0ενοι σκοποί της
AHEPA που εδρεύει στην Α0ερική,
αλλά και των παραρτη0άτων της σε
όλο τον Κόσ0ο είναι οι εξής σύ0-
φωνα 0ε το Καταστατικό της. «Η
προβολή του Ελληνισ0ού σε όλο
τον Κόσ0ο η ενίσχυση της Παιδείας,
η Φιλανθρωπία, η ενθάρρυνση της
ενεργούς συ00ετοχής στα κοινά (η
προβολή της οικογενειακής και ατο-
0ικής ά0ιλλας), η προαγωγή του
πατριωτισ0ού, η προώθηση και η
υποστήριξη των εθνικών θε0άτων,
ο σεβασ0ός των ανθρωπίνων δι-
καιω0άτων, ο σεβασ0ός της θρη-
σκευτικής ελευθερίας».

Ση0αντικό είναι το φιλανθρωπικό
και πολιτιστικό έργο της AHEPA στην
Ελλάδα εδώ και δεκαετίες.

Απευθυνθήκα0ε στον κ. Βασίλη
Πετκίδη, κυβερνήτη της AHEPA Ελ-
λάδας – Περιφέρεια 25, προκει0ένου
να 0ας δώσει κάποιες πληροφορίες
για το έργο της Οργάνωσης στην Ελ-
λάδα.

Η AHEPA πάντα είχε έντονη
δραστηριότητα στην Ελλάδα.
Μπορείτε να #ας πείτε τις δρά-
σεις που κάνετε αυτήν την επο-
χή;

Μερικές από της πρόσφατες δρά-
σεις είναι:

1. Η φιλανθρωπική εκδήλωση
του Τ0ή0ατος Ρόδου της AHEPA HEL-
LAS για την Παγκόσ0ια Η0έρα Εθε-
λοντή Αι0οδότη.

2. Επιστη0ονική Η0ερίδα 0ε
θέ0α: «Εξειδικευ0ένη Φυσικοθερα-
πευτική Παρέ0βαση στην Κατάθλι-
ψη»

3. Lωρεά βιβλίων στη Lη0ο-
τική Βιβλιοθήκη Κο0οτηνής.

4. Ψηφιακή Ιατρική Βιβλιοθή-
κη AHEPA του Νοσοκο0είο «Ευαγ-
γελισ0ός».

Αυτές είναι 0ερικές από τις δρά-
σεις, αλλά 0πορείτε να βρείτε και
άλλες στον ιστότοπο  http://ahepa-
hellas.org/

Ολα τα τ0ή0ατα που έχου0ε σε
όλη την Ελλάδα προσπαθούν συνέ-
χεια να ενισχύσουν και να καλύψουν
ανάγκες που έχουν οι κοινωνίες όπου
και συ0βιώνουν.

Πόσα παραρτή#ατα έχει η AHE-
PA στην Ελλάδα;

Στην Ελλάδα έχου0ε σή0ερα 35
τ0ή0ατα και προσδοκού0ε να ανα-
πτυχθού0ε περαιτέρω.

Οι Ελληνοα#ερικανοί που βρί-
σκονται στην Ελλάδα έχουν
έντονη συ##ετοχή στην AHE-
PA;

Ελληνοα0ερικανοί στην Ελλάδα
έχουν έντονη συ00ετοχή, αλλά η ορ-
γάνωσή 0ας δεν περιορίζετε στη συ0-
0ετοχή Ελληνο0ερικανών.  Εί0αστε
0ια οργάνωση που βασίζεται στη
συ00ετοχή του Φιλέλληνα.

Υπάρχουν κάποιες δράσεις που
έχετε αναλάβει για την ανα-
κούφιση των Ελλήνων εν #έσω
της οικονο#ικής κρίσης;

«Κάποιες δράσεις που η οργάνωσή
0ας έχει κάνει τα τελευταία χρόνια
είναι να προσφέρει οικονο0ική βοή-
θεια για το πρόγρα00α ‘Αποστολή’
της εκκλησίας.  Εχει βοηθήσει να έρ-
θουν περίπου 10 εκατο00ύρια δο-
λάρια σε ιατροφαρ0ακευτικό υλικό
σε νοσοκο0εία σε όλη την Ελλάδα.
Και επίσης όπως αναφέρθηκε και
πριν έχου0ε ξεκινήσει το έργο για
τη δη0ιουργία 0ιας ψηφιακής βιβλιο-
θήκης στο Νοσοκο0είο ‘Ευαγγελισ0ός’
και ένας από τους σκοπούς είναι να
δοθεί πρόσβαση στους ενδιαφερό-
0ενους ανά την Ελλάδα και κυρίως
σε περιοχές που είναι απο0ακρυσ0έ-
νες και δεν έχουν εύκολη πρόσβαση
σε τέτοιες ιατρικές πληροφορίες». 

Τις δράσεις σας τις κάνετε σε
συνεργασία #ε κρατικούς φο-
ρείς ή προτι#άτε την αυτόνο#η
λειτουργία σας;

«Οι δράσεις που κάνου0ε πάντα
είναι σε συνεννόηση 0ε τους τοπικούς
φορείς όπου απαιτείται και όπου επι-

βάλετε γιατί εί0αστε 0έρος της κοι-
νωνίας στην οποία ζού0ε και δεν εί-
0αστε εκεί για να αντικαταστήσου0ε
τους τοπικούς φορείς.  Οπου δεν
απαιτείτε τέτοια συνεργασία δρα-
στηριοποιού0αστε 0όνοι 0ας. 

Lεν έχου0ε κα0ία προτί0ηση στο
να λειτουργού0ε αυτόνο0α ή όχι. Οι
ανάγκες που έχουν οι συνάνθρωποί
0ας είναι αυτές που 0ας καθοδηγούν
0ε βάση τους πυλώνες που πρεσβεύει
η AHEPA: Παιδεία, Φιλανθρωπία, Ελ-
ληνισ0ό, Κοινωνική Ευθύνη, Οικο-
γένεια και η Προσωπική Αριστεία. 

Η ελληνική 0ας κληρονο0ιά είναι
o συνεκτικός δεσ0ός  της οικογένειας
ΑΗΕPA. Περισσότερο από κάθε άλλη
συναφή Οργάνωση η AHEPA έχει
0είνει σταθερή στην προάσπιση του
Ελληνισ0ού και στις προσπάθειές του
να κάνει αυτή την κληρονο0ιά ένα
ζωτικό 0έρος του 21ου αιώνα 0έσω
της προώθησης προγρα00άτων Ελ-
ληνικών Σπουδών σε πανεπιστή0ια
και δια0έσου πρωτοβουλιών όπως το
συναρπαστικό ταξίδι στην Ελλάδα
για νέους Ελληνοα0ερικανούς και
Φιλέλληνες.

Η Ελλάδα διέρχεται από δύσκο-
λους καιρούς και ε0είς οι Ελληνες
πρέπει τώρα, περισσότερο από κάθε
άλλη εποχή, να υποστηρίξου0ε την
ραχοκοκαλιά της κληρονο0ιάς που
0ας άφησαν οι πρόγονοί 0ας.  Πρέπει
να παρα0ερίσου0ε τις ευτελείς δια-
φορές 0ας και να κρατήσου0ε 0όνο
αυτά που 0ας ενώνουν. Γι’ αυτό, τα-
πεινά, η AHEPA και τα 0έλη της παγ-
κοσ0ίως υποστηρίζουν 0ε κάθε ευ-
καιρία την Ελλάδα.  Εί0αστε δίπλα
σε κάθε προσπάθεια ενίσχυσης και
βοήθειας προς την κοινωνία γιατί
0όνον έτσι 0πορού0ε να εξασφαλί-
σου0ε ένα πιο ανθρώπινο αύριο.

«Αδιάλειπτη η προσφορά της AHEPA Ελλάδας»
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Ο κ. Βασίλης 
Πετκίδης, 

κυβερνήτης 
της AHEPΑΕλλάς 
– Περιφέρεια 25.

a
 b

Chris Morgan   
The Lakewood Group LLC

310 Passaic Avenue, Suite 204A
Building B, Fairfield, NJ 07004 

Tel.: 201-522-7037

Συγχαρητήρια στην AHEPA
για την προώθηση του ελληνικού πολιτισµού
και των εθνικών µας θεµάτων στην Αµερική.

Τα µέλη της AHEPA µε αίσθηµα ευθύνης
και µε ιδιαίτερο ζήλο

προσφέρουν στους συνανθρώπους µας
που έχουν ανάγκη.

Ολοι εµείς οι AHEPANS
ας συνεχίσουµε την ανιδιοτελή προσφορά µας

στην κοινωνία.

ALEXANDER HAMILTON #54
PARAMUS, NJ, 1925-2017

92 Χρόνια Προσφοράς

Συγχαρητήρια στην AHEPA για 95 χρόνια πολύτι2ων
υπηρεσιών στην Ο2ογένεια, στο Εθνος και την Ορθοδοξία.

Ευχαριστού2ε όσους εργάστηκαν και εργάζονται 
για 2ια AHEPA ακό2α 2εγαλύτερη

a
 b

Θερμά συγχαρητήρια στην AHEPA
την μεγαλύτερη Ελληνοαμερικανική Οργάνωση που για 95
χρόνια προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στην Ομογένεια,

στο έθνος και στην Ορθοδοξία

ΛοYης ΑρβΑνIτης
Past Supreme President

1990 Washington Valley Rd. P.O. Box 237
Martinsville, NJ 08836
T.: (732) 560-8881 F.: (732) 560-8882.
INFO@MARTINSVILLEDELI.COM
WWW.MARTINSVILLEDELI.COMa

 b



Το πρώτο Lιοικητικό Συ0βούλιο
υπό την προεδρία του καθηγητού
κ. Ι. Ξανθάκη 1952.

• Εγκαίνια Παιδιατρικής Κλινικής
22-4-1956

• Τα 0αγειρεία το 1958
• Κεντρική είσοδος του «ΑΧΕΠΑ»
το 1967

• Κατασκευή κτιρίων εσωτερικής
αυλής 1984

•  Νέα Μονάδα Αι0οδοσίας 1995
Η ίδρυση της Ιατρικής Σχολής

πραγ0ατοποιήθηκε το 1942. Την
ίδια εποχή η Ελληνοα0ερικανική
Κοινότητα προσπαθεί να βοηθήσει
την τραυ0ατισ0ένη από τον πόλε0ο
και τον ε0φύλιο πατρίδα.  

Μέρος αυτής της βοήθειας φαί-
νεται στα πρακτικά των συνελεύσεων
της αδελφότητας AHEPAns και έχει
σχέση 0ε την παροχή υπηρεσιών
Υγείας. Οι AHEPAns στο Συνέδριό
τους στην Ουάσιγκτον το 1945, σε
συνεργασία 0ε την Ελληνική Οργά-
νωση Αρωγής αποφασίζουν να ιδρύ-
σουν νοσοκο0ειακές 0ονάδες 300-
400 κλινών σε διάφορες πόλεις της
Ελλάδας και φυσικά και στη Θεσ-
σαλονίκη.

Υποστηρικτής της ιδέας ενός Πα-
νεπιστη0ιακού Νοσοκο0είου στη
Θεσσαλονίκη, ε0φανίζεται ο καθη-
γητής Σα0αράς του Πανεπιστη0ίου,
ο οποίος είναι και 0έλος της Οργά-
νωσης. Ετσι δόθηκε η αφορ0ή για

το ξεκίνη0α της ιστορίας του Νοσο-
κο0είου «ΑΧΕΠΑ».

Μαρίνος Σιγάλας - Lη0ήτριος
Βαλτής - Κωνσταντίνος Τούντας.
Τρεις προσωπικότητες που συνέ-
βαλλαν ση0αντικά στην ίδρυση και
λειτουργία του Νοσοκο0είου.

Αναλυτικότερα, η διαχρονική εξέ-
λιξη του Νοσοκο0είου από το 1947
έως και το 2003 παρουσιάζεται ακο-
λούθως:

1947

Οι AHEPAns αποφασίζουν, σε συ-
νεργασία 0ε την νέα Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστη0ίου, να ενισχύσουν
την ίδρυση ενός σύγχρονου νοσο-
κο0είου στη Θεσσαλονίκη, του Νο-
σοκο0είου «ΑΧΕΠΑ».

1951

Η ίδρυση του Νοσοκο0είου πραγ-
0ατοποιήθηκε το 1951, αλλά η ου-
σιαστική του  λειτουργία ξεκίνησε
το 1953.

1953

Το Νοσοκο0είο «ΑΧΕΠΑ» είχε
120 διαθέσι0ες κλίνες, διέθετε  τρεις
(3) χειρουργικές κλινικές, 0ία (1)
Παθολογική Κλινική και τα αντί-
στοιχα εξωτερικά τους ιατρεία και

τέσσερα (4) Εργαστήρια (Ακτινο-
λογικό, Μικροβιολογικό, Βιολογικής
Χη0είας και Παθολογοανατο0ικό).

1955

Μέσω δωρεάς της Σουηδικής Φι-
λανθρωπικής Οργάνωσης RAEDDA
BARNER, ανεγείρεται και εξοπλίζε-

ται πλήρως 0ία νέα Πτέρυγα Παι-
διατρικής, δυνα0ικότητας 100 κλι-
νών. Στη συγκεκρι0ένη πτέρυγα, το
1958 εγκαθίσταται η Πανεπιστη-
0ιακή Παιδιατρική Κλινική.

1967

Ακό0η 0ία πτέρυγα ξεκινά τη

λειτουργία της 0ε αποτέλεσ0α η
δυνα0ικότητα του Νοσοκο0είου να
φτάσει τις 500 περίπου κλίνες.

1968

Ιδρύεται και λειτουργεί η Σχολή
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Η ίδρυση και εξέλιξη του ΝοσοκοFείου «ΑΧΕΠΑ» στη Θεσσαλονίκη

Συνεχής αναβάθ.ιση των
παρεχό.ενων ιατρικών υπηρεσιών
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•
Οι AHEPAns στο Συνέδριό τους στην Ουάσιγκτον 

το 1945, σε συνεργασία 5ε την Ελληνική 

Οργάνωση Αρωγής αποφασίζουν να ιδρύσουν 

νοσοκο5ειακές 5ονάδες 300-400 κλινών 

σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας

και φυσικά και στη Θεσσαλονίκη.

•

Του Θεοδώρου Καλ#ούκου

Ηιστορία του Πανεπιστη#ιακού Γενικού Νοσοκο#είου Θεσ-
σαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» είναι στενά συνδεδε#ένη #ε αυτή της

Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστη#ίου Θεσσαλο-
νίκης.

AHEPA, as the largest and oldest grassroots volunteer organization 
of Hellenes of the Diaspora, is the leading spokesperson and advocate for our
needs and values in the community at large and before our 
government. The more members we have, the stronger our voice and influence
within those government circles is. Our District strives to 
increase our membership and strengthen the presence and influence of the
Order in Canada for the most effective advancement of our causes.

Emmanuel Constas, Governor
AHEPA Beaver District # 23 Lodge



Βοηθών Νοσοκό0ων 0ονοετούς φοί-
τησης του Γενικού Νοσοκο0είου
«ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης, 0ε το Βα-
σιλικό Lιάταγ0α  589/11-9-1968.

1969

Ξεκινά η επέκταση σε ύψος της
τελευταίας νεοϊδρυθείσας πτέρυγας
για τη δη0ιουργία ενός επιπλέον
ορόφου, καθώς και η δη0ιουργία
νέας πτέρυγας στην εσωτερική αυλή.

1981

Ο προαναφερό0ενος όροφος πα-
ραδίδεται σε λειτουργία 0όλις στα
τέλη του έτους, 0ε δύνα0η 55 κλινών
και εγκαθίσταται σε αυτόν η Προ-
παιδευτική Χειρουργική Κλινική.

1984

Παραδίδεται σε λειτουργία η νέα
Πτέρυγα της εσωτερικής αυλής στην
οποία εγκαθίσταται η Καρδιοχειρουρ-
γική Κλινική δυνα0ικότητας 26 κλι-
νών, η Μονάδα Εντατικής Παρακο-
λούθησης της Καρδιοχειρουργικής
Κλινικής δύνα0ης 6 κλινών και τα
χειρουργεία της Καρδιοχειρουργικής.

1986

Πραγ0ατοποιήθηκε η τροποποίηση
του Οργανισ0ού του Νοσοκο0είου
και ο Σκοπός του, καθώς και η ένταξή
του στο Εθνικό Σύστη0α Υγείας (ΕΣΥ).

1987

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστή0ιο
Θεσσαλονίκης παραχωρεί, τα κτίρια
(ένα πενταόροφο και δύο διώροφα)
του Νευροψυχιατρικού Ινστιτούτου,
που η κατασκευή τους είχε ξεκινήσει
το 1979.

1990

Μία νέα πτέρυγα ολοκληρώνεται
και εξοπλίζεται, στην οποία εγκαθί-
στανται και λειτουργούν τα Εξωτερικά
Ιατρεία. Στο χώρο των τελευταίων
εγκαθίσταται το Τ0ή0α Επειγόντων
Περιστατικών ενώ παράλληλα σε 0έ-
ρος αυτών αναπτύσσεται η Μονάδα
Βραχείας Νοσηλείας.

1986-1993

Στατιστικά Στοιχεία:  Το έτος 1986
το Νοσοκο0είο διατηρούσε 625 δια-
θέσι0ες κλίνες οι οποίες το 1993
έφτασαν τις 679, ση0ειώνοντας αύ-
ξηση 8,6%. Επιπλέον, ο αριθ0ός των
εξετασθέντων ασθενών παρουσίασε
ση0αντική αύξηση της τάξης του
32,8%,  η οποία ανήλθε σε 122.746
άτο0α το 1993 από τα 92.414 άτο0α

που είχαν εξετασθεί το 1986.  Το σύ-
νολο των εργαστηριακών εξετάσεων
υπερδιπλασιάστηκε φτάνοντας το
νού0ερο των 5.494.786 το 1993 από
2.269.327 που είχαν πραγ0ατοποιηθεί
0έσα στο 1986. Ενα άλλο ση0αντικό
επίτευγ0α ήταν η 0είωση της Μέσης
Lιάρκειας Νοσηλείας σε ποσοστό
26,5%. Lηλαδή από 8,57 η0έρες που
ήταν το 1986 έπεσε στις 6,33 η0έρες
το 1993. Παράλληλα 0ε την προ-
αναφερό0ενη 0είωση, έπεσαν για
την ίδια χρονική περίοδο, το ποσοστό
πληρότητας κλινών από 86,5% σε
73,88%, ο αριθ0ός θανάτων από 732
σε 726 και το ποσοστό θνησι0ότητας
από 3,19% σε 2,51%.

1995

Lίνεται σε χρήση 0ια ακό0η πτέ-
ρυγα της Μονάδας Αι0οδοσίας στην
οποία στεγάζονται η Νεογνολογική
Κλινική, η Μονάδα Μεσογειακής
Αναι0ίας, ο Μαγνητικός και Αξονικός
Το0ογράφος.

2001

Πλέον τα επιστη0ονικά τ0ή0ατα
του «Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ» καλύπτουν
σχεδόν όλο το εύρος των ειδικοτήτων
της ιατρικής επιστή0ης, ώστε να 0πο-
ρεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες
των πολιτών για νοσοκο0ειακή πε-
ρίθαλψη.  Στα τ0ή0ατα αυτά περι-
λα0βάνονται Επιστη0ονικά Ιατρικά-
Νοσηλευτικά Τ0ή0ατα, Πρωινά και
Απογευ0ατινά Εξωτερικά Ιατρεία,
Τ0ή0α Επειγόντων Περιστατικών,

Lιαγνωστικά Εργαστήρια, Κέντρο Αι-
0οδοσίας, Εκπαίδευση κλπ., 0έσω
των οποίων παρέχεται Πρωτοβάθ0ια,
Lευτεροβάθ0ια και Τριτοβάθ0ια πε-
ρίθαλψη σε σύνολο πληθυσ0ού
1.453.183 κατοίκων της περιοχής
ευθύνης του. Η τελευταία ορίζεται
από τους νο0ούς Θεσσαλονίκης, Κιλ-
κίς, Σερρών και Χαλκιδικής. Επιπλέον
στο νοσοκο0είο υπάγονται και δύο
Κέντρα Υγείας, το Κ.Υ. Σοχού και
Κ.Υ. Νέας Μαδύτου. 

2002

Με τη δη0οσίευση του Νό0ου
2889/2001και 0ε βάση το άρθρο 16
παράγραφος 3, το L.Σ. το Νοσοκο0είο
αποφάσισε την αλλαγή του ονό0ατός
του από Περιφερειακό σε Πανεπι-
στη0ιακό και επικυρώθηκε 0ε από-
φασή του στις 25/4/2002.

2003

Το Νοσοκο0είο υπέβαλλε για πρώ-
τη φορά το Επιχειρησιακό του Σχέδιο
για τα επό0ενα 5 χρόνια, στο οποίο
περιλα0βάνονται αναλυτικά όλα όσα
έχουν προβλεφθεί να γίνουν, 0ε βάση
την ισχύουσα Νο0οθεσία. Ακό0η υπε-
βλήθη ο νέος Οργανισ0ός του Νοσο-
κο0είου, ο οποίος περι0ένου0ε να
επικυρωθεί.

2004

Στελεχώνεται και λειτουργεί για
πρώτη φορά το Γραφείο Επικοινωνίας
και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 0ε

στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπη-
ρέτηση των πολιτών.

Εγκαινιάζεται το νέο Παιδιατρικό
Τ0ή0α Επειγόντων Περιστατικών
0ε πολύ καλύτερες προϋποθέσεις
για τους 0ικρούς ασθενείς.

2005

Κυκλοφορεί το πρώτο ενη0ερω-
τικό δελτίο του Νοσοκο0είου «Σφυγ-
0ός του ΑΧΕΠΑ».

Αδελφοποίηση του «ΑΧΕΠΑ» 0ε
το Γενικό Νοσοκο0είο Φλώρινας
«ΕΛΕΝΗ Θ. LΗΜΗΤΡΙΟΥ» .

2006

Λειτουργεί για πρώτη φορά το
Πρότυπο Κέντρο Μοριακού Ελέγχου
Αί0ατος στο Νοσοκο0είο.

Εγκαινιάζεται η διαρκής έκθεση
έργων τέχνης στους χώρους του
Νοσοκο0είου 0ε την ευγενική δωρεά
60 έργων τέχνης του Συλλόγου Επαγ-
γελ0ατιών Ζωγράφων Θεσσαλονίκης
και Βορείου Ελλάδος.

2007

Εγκαινιάζεται νέος παιδότοπος
και χώρος δη0ιουργικής απασχόλη-
σης για τους 0ικρούς ασθενείς του
Ογκολογικού Τ0ή0ατος της Β’ Παι-
διατρικής Κλινικής του Νοσοκο0εί-
ου.

Ανακατασκευάζεται η Α΄ Καρ-
διολογική Κλινική του Νοσοκο0εί-
ου.

Εγκαινιάζεται από τον πρόεδρο

της Ελληνικής Lη0οκρατίας κ. Κά-
ρολο Παπούλια το Κέντρο Νευρο-
0υικών Παθήσεων στο πλαίσιο λει-
τουργίας της Β΄ Παιδιατρικής Κλι-
νικής και σε συνεργασία 0ε το Σω-
0ατείο Φροντίδας Ατό0ων 0ε Νευ-
ρο0υικές Παθήσεις, για τη στήριξη
ατό0ων 0ε 0υϊκή δυστροφία και
νευρο0υικές παθήσεις.

2008

Εγκαινιάζεται η Μονάδα του Ορ-
γανισ0ού Κατά των Ναρκωτικών
στον περιβάλλοντα χώρο του Νο-
σοκο0είου «ΑΧΕΠΑ».

2009

Εγκαινιάζεται από την Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, η
νέα πτέρυγα του Παιδοογκολογικού
Τ0ή0ατος της Β΄ Παιδιατρικής Κλι-
νικής, δωρεά του Συλλόγου «ΛΑΜ-
ΨΗ» στη 0νή0η του Γεώργιου Παν-
τελάκη.

2010

Εγκαινιάζεται η λειτουργία του
Εργαστηρίου  Ακτινοθεραπευτικής
Ογκολογίας του Νοσοκο0είου.

Παραδίδεται στο Νοσοκο0είο
έτοι0η για λειτουργία η 5η αίθουσα
Χειρουργείων 0αζί 0ε τον αντίστοιχο
χώρο προετοι0ασίας ασθενών.

Ανακαίνιση 0ίας πτέρυγας της
Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής
Κλινικής του «ΑΧΕΠΑ».

Κατασκευή θαλά0ου αυξη0ένης
φροντίδας στην Α΄ Προπαιδευτική
Παθολογική Κλινική.

Εγκαινιάζεται η νέα Παιδοκαρ-
διολογική Μονάδα του Νοσοκο0εί-
ου, δωρεά του παραρτή0ατος Θεσ-
σαλονίκης «Θερ0αϊδες» της Πανελ-
λαδικής Οργάνωσης Γυναικών.

2011

Εγκαταστάθηκε και λειτουργεί
το Εργαστήριο Επε0βατικής Ακτι-
νολογίας της Ιατρικής Σχολής του
Α.Π.Θ. στο Νοσοκο0είο «ΑΧΕΠΑ».

Εναρξη λειτουργίας τακτικού εξω-
τερικού οδοντιατρείου ειδικών λοι-
0ώξεων της Α΄ Παθολογικής Κλινι-
κής του Νοσοκο0είου.

Εγκαινιάζεται η 5η χειρουργική
αίθουσα στην πτέρυγα χειρουργείων
του Νοσοκο0είου 0αζί 0ε τον αντί-
στοιχο χώρο προετοι0ασίας ασθε-
νών.

Σύ0φωνα 0ε την Υπουργική Από-
φαση Υ4α/ΟΙΚ84627 το Πανεπι-
στη0ιακό Γενικό Νοσοκο0είο Θεσ-
σαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» διασυνδέεται
0ε το Νοσοκο0είο Ειδικών Παθή-
σεων Θεσσαλονίκης. Τα δύο Νοσο-
κο0εία λειτουργούν υπό κοινή Lι-
οίκηση.
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George G. Horiates
Supreme Counselor
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