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ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Σύλλογος Καστοριέων Νέας Υόρκης “ΟΜΟΝΟΙΑ” 
Παρελθόν και μέλλον 

 Νέα Υόρκη 1910. Ενώ η Καστοριά βρίσκεται 
ακόμη κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό  τα παιδιά της 
διασχίζουν τον Ατλαντικό με προορισμό το Νέο Κόσμο 
και  μόνο εφόδιο τους το όνειρο για μια καλύτερη ζωή.   
Σύμμαχος τους σ’ αυτό το τολμηρό ταξίδι η τέχνη 
της γούνας, αυτή πού έβαλε τους παππούδες και τα 

αδέλφια τους στις αυλές της Αγίας Πετρούπολης, της Βιέννης και της Κωνσταντινούπολης. 
Πολύ γρήγορα προσαρμόζονται στη νεα τους πατρίδα και σύντομα κατανοούν πως ο πιο 
ασφαλής τρόπος να επιβιώσεις είναι να είσαι ενωμένος με τους δικούς σου ανθρώπους. Έτσι 
παίρνεται η απόφαση να συσταθεί ο συλλογος “Ομόνοια”.  
  Από το 1912 μέχρι και τον πρώτο μεγάλο πόλεμο οι Καστοριανοί γουναράδες 
μεγαλουργούν στον τομέα της γούνας. Η εποχή του μεσοπολέμου φέρνει καινούργιους 
μετανάστες και ο Σύλλογος γνωρίζει ημέρες δόξας με μεγάλο αριθμό μελών. Οικογένειες 
ολόκληρες μεταναστεύουν και ριζώνουν για τα καλά στη νέα γη. Ο δεύτερος παγκόσμιος 
πόλεμος και ο μετέπειτα αδελφοκτόνος εμφύλιος ανακόπτουν την ροή των νέων μεταναστών 
μέχρι τα τέλη του 1949.  Στο διάστημα αυτό οι Καστοριανοί συνεχίζουν την ανοδική τους 
πορεία που παρέχει στο Σύλλογο τη δυνατότητα να βοηθήσει σημαντικά την γενέτειρα καθώς 
επίσης και την χώρα της ίδρυσης του, την Αμερική. 
 Το «Kastorian Spirit», το αεροσκάφος που δώρισε ο Σύλλογος και που ονομάστηκε έτσι 
προς τιμή του, αποτελεί ορόσημο και ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης όλων των Καστοριανών 
πρός τη θετή τους πατρίδα. Άλλωστε για πολλούς απ΄αυτούς εκείνη την εποχή η Αμερική δεν 
είναι πλέον η θετή τους, αλλά η φυσική τους πατρίδα.
 Ο Σύλλογος με την αύξηση των μελών του αναζητά πλέον ιδιόκτητη στέγη.  Με 
πρωτοβουλία τριάντα δραστήριων Καστοριανών συγκεντρώνεται ένα σημαντικό ποσό 
και αγοράζεται το κτίριο στο Μανχάταν το 1951. Η αγορά αυτή αποδείχθηκε στρατηγικής 
σημασίας και αποτέλεσε την μαγιά και τον μετέπειτα οικονομικό αιμοδότη του Συλλόγου.  Στις 
δεκαετίες του 50, 60 και του 70 η οικονομική ευχέρεια της εποχής και το πνευματικό επίπεδο 
των παιδιών που γεννιούνται εδώ και συμμετέχουν στα κοινά, φέρνουν καινούργιο αέρα και 
νέες πολιτικές θεσπίζονται με γνώμονα την στήριξη όχι μόνο της γενέτειρας, αλλά και της 
εδώ κοινωνίας.  Υποτροφίες, ειδικό ταμείο αρωγής, δωρεές προς την εκκλησία, σχολεία και 
άλλα ευαγή ιδρύματα είναι μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα των δραστηριοτήτων του 
Συλλόγου που τον ανέδειξαν μέσα από την φιλανθρωπική του δράση.  
 Φτάνοντας στη σημερινή εποχή  με τις καινούργιες συνθήκες που διαμορφώθηκαν 
οφείλουμε σαν Καστοριανοί και ‘Ελληνες να φροντίσουμε για την συνέχεια του Συλλόγου.  
Δυστυχώς η μετανάστευση από Ελλάδα δεν ευνοεί πλέον την αύξηση των μελών.  Υπάρχει 
μοναχά ένας μονόδρομος, να αγκαλιάσουμε με στοργή τους νέους ανθρώπους, να ασπαστούμε 
τις ιδέες τους, τις  αντιλήψεις τους και να τους αφήσουμε ν΄ ανέβουν ψηλά κάνοντας πράξη τη 
σημασία της λέξης Ομόνοια.
 Χωρίς προστριβές, και αναχρονιστικές πολιτικές όλοι μαζί πρέπει να αποφύγουμε τον 
λήθαργο και την αφάνεια αγκαλιάζοντας τις προσπάθειες του Διοικητικού Συμβουλίου που οι 
επιλογές του και το μέχρι σήμερα έργο του έδειξε ότι ένας καινούργιος αέρας άρχισε πλέον 
να φυσάει θέτοντας τις βάσεις στην μεγάλη ανατροπή ιδεών, αντιλήψεων και νοοτροπίας.      
Οφείλουμε βεβαια να μην λησμονούμε και τους ανθρώπους που μόχθησαν να φέρουν τον 
Σύλλογο στο σημερινό του επίπεδο.  Η σκληρή δουλειά, η μεθοδικότητα και η γενναιοδωρία 
τους πρέπει να αποτελούν παράδειγμα πρός μίμηση και δέσμη φωτός που δείχνει τον δρόμο 
για προς ένα καλύτερο μέλλον.
 Με την ευχή ότι οι παραινέσεις μας για ενότητα και ομόνοια θα εισακουσθούν, 
ας προσπαθήσουμε να στηρίξουμε νέους και ικανούς ανθρώπους που δύνανται να κάνουν 
χρήση σύγχρονων εργαλείων για να προσαρμόσουν το Σύλλογο στις απαιτήσεις της κοινωνίας 
του εικοστού πρώτου αιώνα και να τον επαναφέρουν σε ημέρες δόξας.
η
Είναι πλέον καιρός ο Σύλλογος ν ανοίξει τα φτερά του...
Να πετάξει εκεί που πρέπει.. Εκεί που του αρμόζει!

Με εκτίμηση,
Δαμιανός (Δήμος) Σιώκης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Message from the President 
of the Benevolent Society La-
dies of Kastoria, NY

Dear members and friends, 

 I hope the long summer days spent with your loved 
ones have been enjoyable.  Before we know it, school bus-
es will be rolling through our neighborhoods and we will all 
fall into our normal routines once again.   
 
 Since the members of the Ladies of Philoptochos 
so graciously appointed me to preside over them for two 
more years, it will be my honor to work with them raising 
funds for many charity organizations.  Our collective choice 
to help will change the lives of many less fortunate than 
ourselves in Kastoria at the Hospital, the Red Cross, the 
Autism Organization and the Mitropolis along with  many 
individuals in need throughout our beloved homeland.  
Additionally, in New York, assistance will be provided to St. 
Michael’s Home, the Ronald McDonald House, and Doc-
tors without Borders to name a few, as well as individuals 
in need throughout the New York area.  The possibilities 
are endless, and your help ensures that we can continue to 
provide the type of assistance that goes beyond material 
giving.  Through your generous support and through the 
dedicated and tireless work of the Ladies Philoptochos we 
provide hope to  many individuals who have nowhere else 
to turn to.  It’s an act of love we should all be proud of!  
 
 Year after year we do our best to answer this call 
for help. These philanthropic years have turned into de-
cades and the decades will soon turn into our 100th year 
serving the needy.   It’s hard to believe we have endured 
for so long!  On October 10, 2020 we will be celebrating 
the 100th Anniversary of our Philoptochos!  It will be a 
special night that will remind us all who we are and where 
we came from in a meaningful way.  Please save the date 
on your calendars!  Until then, let’s keep up the good work 
for another year.  I look forward to working with all of you!   

Sincerely, 
Toula Kalapoutis 

Καλαπούτη Τούλα - Πρόεδρος

Στούμπος Μαλαματή - Αντριπρόεδρος

Αρζουμανίδου Βίβιαν - Γεν. Γραμματέας

Κουκούλη Λούλα - Ταμίας

Βέκιος Νίκη - Βοηθός Γεν.Γραμματέα

Γερασόπουλος Μαίρη - Βοηθός Ταμίας επί των Δωρεών

Μουσιάδου Ειρήνη - Γραμματέας Αλληλογραφίας

Κοτσίδη Λίτσα - Επί των Συνδρομών

Καϊτέρη Ανθούλα - Γραμματέας Κοιν. Υποχρεώσεων

Σύμβουλοι:

Γουγούση Σάντρα, Ντότη Τούλα,

Κοθάλη Τίνα, Παπάζογλου Μαίρη,

Κατσαμάκη Λούλα, Παπουγένη Μαρία,

Κοκκινίδου Μαίρη, Τσούκη Άννα,

Κωνσταντίν Άντζι ,Ντάλλας Ντίνα

Γιωργιάδη Αθηνά, Μπίτη Μαριγώ

Επίτιμη Πρόεδρος Επίτιμος Μέλος

Τόσκος Άρτεμις, Καρρά Ντάρη

Δημοσιεύσεις

Τόσκος Άρτεμις - Ελληνικά

Καϊτέρη Ανθούλα - Ελληνικά

Μαλαματή Στολύμπος - Ελληνικά

Dicicco Bessie -  Αγγλικά

Αποτελέσματα εκλογών Φιλοπτώχου:
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«Καστοριά πατρίδα μου» 

Το παλιό γουναράδικο

Απασχόληση βασική του Καστοριανού είναι η γούνα. Το  
λέει δα και η παροιμία: «Στην Καστοριά, για ψαράς, για 
γουναράς». 

…..Ξεχωριστή ημέρα για την Καστοριά του παλιού καιρού 
ήταν όταν έφευγαν όλοι οι έμποροι για το εξωτερικό. 
Ολόκληρα καραβάνια κινούσαν τότε. Κινούσαν και μπρος 
πάντα πήγαινε ο «κολαούζης» και καβάλα, ο έμπορος.

 Φεύγαν οι Καστοριανοί αφεντάδες, να πάνε 
για να ξεπουλήσουν το εμπόρευμά τους στην Ευρώπη 
και στην Αμερική και να γυρίσουν πάλι στην πατρίδα σε 
λίγους μήνες, γεμάτοι στο φλουρί. Όλοι οι σπιτικοί τους 
ξεπροβοδούσαν, με τα καΐκια της λίμνης ίσαμε το αντικρινό 
χωρίο, το Μαύροβο, γιατί από εκεί παίρνανε τα άλογα και 
τραβούσαν για το μεγάλο ταξίδι.

 Πριν καβαλήσουν τ άλογα και φύγουν, κάτω από τη 
φουντωτή λεύκα, εκειδά στο Μαύροβο, καταπώς ιστορούν 

οι γεροντότεροι, σε μια βρύση με κρύο νερό, κάθονταν 
και τρώγαν όλοι μαζί για αποχαιρετισμό, έκαναν πολλές 
ευχές κι έχυναν άλλα τόσα δάκρυα από τη συγκίνησή τους. 
Και από τα πολλά δάκρυα που χύναν οι Καστοριανοί στα 
ξεπροβοδήματα έτσι λεν και έτσι θέλουν να πιστεύουν 
στέγνωσε με την αλμύρα η λεύκη εκείνη στο Μαύροβο 
κι άλλη δε φύτρωσε πιά στον τόπο της…Ξεράθηκε και η 
βρύση.

 Όμως οι Καστοριανοί, τώρα πια, μήτε ξεπροβοδούν 
τους ξενιτεμένους τους, μήτε χύνουν τόσα δάκρυα στον 
αποχωρισμό. Γιατί, σήμερα οι Kαστοριανοί πιο συχνά 
βλέπουν τον ωκεανό, παρά το Θερμαϊκό μας. Μικροί, 
μεγάλοι, για βόλτα έχουν το ταξίδι στην Αμερική. Πάνε 
κι έρχονται μέσα σε λίγες μέρες, και πάλι ξαναφεύγουν. 
Μα τον παλιό εκείνο καιρό ένα ταξίδι στην Αμερική ήταν 
αληθινός αποχωρισμός, μακροχρόνιος, γιατί πολλές μάνες 
ξεπροβόδιζαν τα παιδιά τους παλικάρια και τα δέχτηκαν 
παππούδες.

 Από το παλιό εκείνο καιρό, οι καστοριανές 
πλεχλιδόγουνες, οι σαμουρόγουνες, οι μηλόγουνες και 
τόσα άλλα φιλοτεχνήματα των καστοριανών χεριών, 
φοριούνταν στα μεγαλύτερα σεράγια των πασάδων της 
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Πόλης, της Προύσσας, της Περγάμou, της Δαμασκού. Και 
σ ‘αυτά ακόμα τα χαρέμια του παλατιού Γιλντίζ της Πόλης 
φορούσαν Καστοριανά γουναρικά. Επίσης σε προθήκες 
στα καλύτερα καταστήματα της Λειψίας, του Λονδίνου, 
του Παρισιού και της Βιέννης, έβλεπες γουναρικά της 
Καστοριάς που προβάλλονταν και στο Βουκουρέστι, ϰαι 
στη Βραϊλα και στη Στράντζα. Μα και σήμερα σε όποιον 
τόπο και αν πας θα βρεις γουναράδικο καστοριανό…

Απόσπασμα από το βιβλίο της Ιφιγένειας Γρ. Διδασκάλου

Παραδοσιακό τραγούδι της ξενιτιάς

Στίχοι:

Κίνησαν τα καρά-να-βια, κίνησαν τα καρά-να-βια 
τα Καστοριανά μωρέ γιε μου, τα Καστοριανά. 
Κίνησε κι ο καλός μου, να πάει στην ξενιτιά. 
“Σίντας* κινήσω για να ‘ρθω, χιόνια και βροχές 
σίντας γυρίσω πίσου, ήλιος, ξαστεριά. 
*σίντας = όταν

 Το καστοριανό καράβι είναι στενά συνδεδεμένο με 
τη ζωή των Καστοριανών. Παλιότερα, δεν είχαν καράβια 
μόνο οι ψαράδες, όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά κάθε 
παραλίμνιο σπίτι, γιατί αποτελούσε μέσο συγκοινωνίας. Το 
καστοριανό καράβι έπαιζε σημαντικό ρόλο στις μεταφορές 
ανθρώπων, αγαθών, υλικών κατασκευής... Στα χρόνια 
μάλιστα του Μακεδονικού Αγώνα γινόντουσαν επικίνδυνες 
μεταφορές οπλαρχηγών και ενόπλων τμημάτων όπως 
των Βάρδα, Καούδη, Καραβίτη και Φιλώτα αλλά και του 
Μητροπολίτη Γερμανού Καραβαγγέλη, στα παραλίμνια 
χωριά ή στα παρόχθια μέρη για μυστικές συναντήσεις. 
Παλαιότερα πάλι με τέτοια καράβια ξεπροβοδούσαν μέχρι 
το Μαύροβο (σημερινό Μαυροχώρι), όλους όσοι φεύγανε 
για την ξενιτιά για να συνεχίσουν από κει .

Απόσπασμα: Έκδοση Ομίλου Πολιτιστικής Ανάπτυξης 
Καστοριάς «Μύησις»
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Ο Σύλλογος Καστοριέων στην 
πρώτη γραμμή του αγώνα για 
τα δικαιώματα των Γουναράδων

του Φώτη Παπαγερμανού

 Στην Παρέλαση της 
Ομογένειας στην 5η Λεωφόρο, τον 
περασμένο Απρίλιο,  ενα απο τα πιο 
επιβλητικά άρματα, ήταν το άρμα του 
Συλλόγου Καστοριέων “OMONOIA”, 
πάνω στο οποίο ανέβηκαν για να 
παρελάσουν παιδιά και μεγάλοι  και 
να διαμαρτυρηθούν έντονα για την 
πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου της Νέας Υόρκης Corey 
Johnson να απαγορευτεί η πώληση 
των προϊόντων γούνας στη Νέα Υόρκη.
 Ήταν η πρώτη δυναμική 
αντίδραση του Συλλόγου “OMONOIA” 
που ιδρύθηκε το 1910 απο Καστοριείς 
που ασχολήθηκαν με τέχνη της 
γούνας,
 Λίγες μέρες αργότερα, 
μπροστά από τα σκαλοπάτια του 
Δημαρχιακού μεγάρου της Νέας 
Υόρκης, του γνωστού City Hall, 
βρέθηκαν και πάλι τα μέλη του 
Συλλόγου, εκφράζοντας με πανό και 
συνθήματα την αντίθεση τους στην 
πρόταση του κ. Corey Johnson.

 Σύμφωνα με την ομογενειακή 
ενημερωτική ιστοσελίδα «Anamniseis.
net»
Η πολιτειακή βουλευτής Αραβέλλα 
Σιμωτά, οι πολιτειακοί γερουσιαστές 
Μιχάλης Γιάνναρης, και Ανδρέας 
Γουνάρδης, και ο δημοτικός 
σύμβουλος της Αστόριας Κώστας 
Κωνσταντινίδης δήλωσαν ευθαρσώς 
ότι παραμένουν αλληλέγγυοι με τους 
ομογενείς γουναράδες και ότι δεν 
πρόκειται να ψηφίσουν τα νομοσχέδια 
για την απαγόρευση του εμπορίου και 
της παραγωγής της γούνας στη Νέα 
Υόρκη.

Αμφότεροι απαντώντας σε ερώτηση 
των Αναμνήσεων επεσήμαναν ότι η 
γουνοποιία ήταν ένας από τους πιο 
σημαντικούς κλάδους στους οποίους 
δραστηριοποιήθηκαν και διέπρεψαν 
οι Έλληνες μετανάστες από την 
Καστοριά και τις άλλες περιοχές της 
γενέτειρας. “
 Ο πρόεδρος του Συλλόγου 
Καστοριέων κ. Δήμος Σιώκης μιλώντας 
επίσης στις «Αnamniseis.net» 
επεσήμανε ότι ο Συλλογoς “OMO-
NOIA”, καθώς επίσης και η κοινότητα 
του Αγίου Ελευθερίου στο Μανχάταν 
ιδρύθηκαν από τους Καστοριανούς 
γουναράδες.
«Οφείλουμε πολλά στους ιδρυτές 
του Συλλόγου που ως επί το πλείστων 
ασχολήθηκαν με τη γουνοποιία και 
κατάφεραν σε σύντομο χρονικό 
διάστημα να αποκτήσουν τις δικές 
τους επιχειρήσεις. Μεγάλωσαν τις 
οικογένειές τους, σπούδασαν τα 
παιδιά τους και προσέφεραν τα 
μέγιστα τόσο στον Σύλλογο όσο και 
στην Καστοριά», κατέληξε ο κ. Σιώκης. 

 Όλοι μαζί οι γουναράδες 
διαδήλωσαν στις 15 Μαΐου 2019, 
εξω απο το Δημαρχείο την αντίθεσή 
τους στις προτάσεις του προέδρου 
του Δημοτικού Συμβουλίου. Με το 

σύνθημα “No Fur Ban” ο Συνασπισμός 
Γουνοποιών της Νέας Υόρκης με 
την επωνυμία «FurNYC” (που 
αντιπροσωπεύει 150 επιχειρήσεις 
παραγωγής και πώλησης γουναρικών) 
ξεκίνησε εκστρατεία ενημέρωσης 
του κοινού για τις επιπτώσεις που θα 
είχε για τον κλάδο της η ενδεχόμενη 
επικύρωση της πρότασης να 
απαγορευτούν οι πωλήσεις γούνας 
στη Νέα Υόρκη.
 Ετσι συγκεντρώθηκαν έξω 
απο το Δημαρχείο εκατοντάδες 
γουνοποιοί με  τις οικογένειες τους 
και μαζί με φίλους και υποστηρικτές, 
μεταξύ των οποίων και ο ράπερ Sam-
uels,  βροντοφώναξαν ότι είναι άδικο 
να υπονομεύεται  με ενα τέτοιο 
νομοσχέδιο (το νομοσχέδιο με την 
επωνυμία Intro 1476) μια ολόκληρη 
κατηγορία επιχειρηματιών που 
δραστηροποιούνται στο εμπόριο της 
Γούνας. 
 Η συμμετοχή του Συλλόγου για 
άλλη μια φορά ήταν καθολική καθως 
και απο τα γραφεία του συλλόγου στο 
Whitestone, ξεκίνησε λεωφορείο που 
μετέφερε τα μέλη στο δημαρχείο για 
την διαδήλωση.
 Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις εάν 
ψηφιστεί και εγκριθεί απο το Δημοτικό 
Συμβούλιο το νομοσχέδιο τότε θα μπει 
λουκέτο σε 150 επιχειρήσεις και πάνω 
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από 1.100 εργαζόμενοι θα χάσουν 
τις δουλειές τους.  Αυτός ο κλάδος 
παράγει εισόδημα πάνω από 400 
εκατομμύρια κάθε χρόνο. 
 Οπως ανέφερε άρθρο της 
εφημερίδας «New York Times” στην 
διάρκεια της διαδήλωσης το κύριο 
σύνθημα ήταν “Βάλτε τους ανθρώπους 
στην πρώτη γραμμή»
 Εχοντας απο την μια πλευρά 
τους φιλόζωους και τους ακτιβιστές 
των φιλοζωικών οργανώσεων και 
απο την άλλη ένα συνασπισμό 
επιχειρηματιών, θρησκευτικών ηγετών 
αλλά και εκπροσώπων της μουσικής 
Ραπ, τα επιχειρήματα έπεφταν βροχή, 
σημειώνει η εφημερίδα.
 Ωστόσο ο δημοτικός 
σύμβουλος από το Μπρούκλιν κ. Chaim 
Deutsch μιλώντας στη εφημερίδα, 
ανέφερε ότι είναι αντίθετος με την 
προτεινόμενη απαγόρευση και για ένα 
άλλο λόγο. Αυτόν που έχει να κάνει 
με την ενδυμασία των Ορθοδόξων 
Εβραίων οι οποίοι φορούν και καπέλα 
κατασκευασμένα από γούνα.
 «Σήμερα», πρόσθεσε ο 
κ. Ντόιτς, «είναι η πρόταση για 
απαγόρευση των πωλήσεων στην 

γούνα, αύριο θα πέφτουν τα 
παντελόνια μας γιατί θα προχωρήσουν 
και στην απαγόρευση των δερμάτων 
και δεν θα έχουμε ζώνες. Δεν θα 
έχουμε και παπούτσια», συμπλήρωσε. 
«Και μετά», αναρωτήθηκε. «Δεν θα 
τρώμε κοτόπουλα; Δεν θα τρώμε 
κρέας;»
 “Today they’re going to ban 
fur, tomorrow our pants are going to 
start falling down because they’re go-
ing to ban leather, we’re not going to 
have belts,” he said. “We’re not going 
to have shoes. Once you start with 
one thing, where does it end? What is 
next? We can’t eat chicken? We can’t 
eat meat?”
 Όπως ανέφερε η εφημερίδα 
“ΝΥ Daily News” (φύλλο 31 Μαΐου 
2019)  μετά την διαδήλωση και τις 
αντιδράσεις που προκλήθηκαν ο 
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
κ. Τζόνσον εκμυστηρεύτηκε στο 
περιβάλλον του ότι δεν περίμενε 
τέτοιες αντιδράσεις και φαίνεται ότι 
προς το παρόν η πρόταση του, έχει 
παγώσει. 
 “Maybe I should have thought 
more about this before I introduced it 

because I didn’t realize the amount of 
push back there would be,” Johnson 
said on Wednesday. “I really just did it 
because I felt like it was the right thing 
to do in my heart.”  - Corey Johnson
 Όπως επεσήμανε το άρθρο της  
εφημερίδας «Daily News» αν χαθούν 
οι δουλειές που αυτή την στιγμή 
υπολογίζονται σε 1,100 εργαζομένους, 
και στα πέντε διαμερίσματα της Νέας 
Υόρκης, υπολογίζεται ότι θα  χαθούν 
3,3 δις σε φόρους για τον δήμο της 
Νέας Υόρκης.
 Απο την πλευρά των 
παραγωγών ο αγώνας θα συνεχιστεί 
ώστε να μην επιτραπεί σε μια 
μερίδα πολιτικών που κινούνται με 
διαφορετικά κίνητρα κάθε φορά, 
ανάλογα με τις επιθυμίες κάποιων 
ομάδων, να αφανίσουν μια ολόκληρη 
κατηγορία επιχειρήσεων από τον 
χάρτη της Νέας Υόρκης.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ
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The real implications of 
a fur ban

by Eleni Kostopoulos 

The debate on the sale of fur has been 
brewing in New York City following 
a bill proposal spearheaded by City 
Council Speaker and rumored mayoral 
hopeful Corey Johnson. If passed, New 
York would be the third major city in 
the U.S. to ban the sale of fur. 

Proponents of the ban, including mem-
bers of the controversial and ethically 
questionable organization PETA, have 
asserted the industry’s “inhumane 
treatment” of animals. But opponents 
of the ban — namely, furriers, small 
business owners, Black ministers, Ha-
sidic rabbis, and other concerned citi-
zens — argue that the implications of a 
fur ban are not only detrimental to the 
very city the fur industry helped build, 
but potentially devastating to those 
who rely on the industry to make a liv-
ing. 

For members of the Greek American 
community — and Kastorians, in par-
ticular — this issue hits close to home. 
More than half of the industry is owned 
by Greek families, many of whom have 
origins in Kastoria, where the fur trade 
in Greece is largely concentrated. Ac-
cording to trade group FurNYC, the 150 

remaining fur businesses in New York 
City create 1,100 jobs and produce 
$400 million in revenue per year; the 
ban would mean the loss of 7,500 re-
lated jobs. Notably, the average worker 
is over 49 years old and has no other 
training. The ban could also mean 
the loss of $3.3 billion to $7 billion of 
taxable revenue for the city over the 
course of 10 years, according to The 
New York Times.

“When my father came to the United 

States from Nazi-occupied Greece, he 
dreamed of a better life for his family,” 
Nick Pologeorgis, the owner of Polo-
georgis Furs, told Gothamist. “Over 
50 years later and our family business 
has grown into a thriving enterprise 
providing for our employees and their 
families. From my factory employees 
to the people I buy lining supplies 
from, a fur ban would have devastating 
effects; and would only be the start.”

Aside from the apparent monetary im-
plications, however, is banning the sale 
of fur the right thing to do from an eth-
ical standpoint? There are three key 
issues that have been inappropriately 
buried in this heated debate:

Faux fur is bad for the environment.

Unlike real fur, which is a naturally de-
rived, typically farm-raised product, 
faux fur is made from nonrenewable 

resources that can take hundreds of 
years to biodegrade. A ban on the sale 
of fur would incite the use of environ-
mentally dangerous synthetic mate-
rials not only for fur coats, but for a 
plethora of other products, from paint 
brushes, to fake eyelashes, to fishing 
lures. 

“Petroleum-based faux fur products 
are the complete antithesis of the con-
cept of environmental conservation,” 
said Keith Kaplan, Director of Com-
munications for the Fur Information 
Council of America, according to Fash-
ionista. “Right off the top, petrol-based 
plastic fur is extremely harmful to the 
environment. It isn’t biodegradable; 
it’s harmful to wildlife.”

A growing number of research studies 
also point to the environmental impact 
of microfibers, the small plastic parti-
cles that synthetic fabrics shed in the 
wash. Substances that aren’t filtered 
out by wastewater treatment plants 
can end up in waterways in the food 
supply and ingested by aquatic ani-
mals, according to Fashionista. 

In April, New York governor Andrew 
Cuomo signed into law a statewide ban 
on single-use plastic bags. Our govern-
ment leaders’ advocacy of faux fur 
products uncovers a serious hypocrisy 
at play.

PETA and other anti-fur organizations 
are spewing false and misleading infor-
mation about the treatment of animals 
in the fur industry.

It’s a common misconception, large-
ly thanks to propaganda initiated by 
organizations like PETA, that the fur 
industry engages in animal cruelty. In 
fact, fur is a heavily regulated indus-
try, and standards run the gamut, from 
farming to labeling.

In an interview conducted by Gregory 

FEATURES 
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Pappas, Kastorian-born Angelo Anasta-
siou, proprietor of the New York City-
based Anamoda, described the austere 
rules the fur industry must abide by. 

“The industry has [come a long way] 
… there [are] certain protocols that 
are followed as far as how we raise 
the animals and how we take care of 
them,” he said. “If we didn’t take care 
of the animals, the quality of the fur 
wouldn’t be there. [There’s a video] 
that PETA has been showing for years 
of an animal being skinned alive, and 
it was proven — and we have the doc-
umentation — that they paid some-
one in China to [commit the act]. As 
far as trap animals are concerned, the 
only animals that are trapped are the 
ones that the government allows [to 
be trapped]. If we don’t trap them, the 
government [will actually] pay people 
to trap them.”

Anastasiou is referring to culling, 
whereby wildlife populations often 
must be culled to protect property, 
human, and animal health, whether 
or not we use their fur. According to 
truthaboutfur.com, “Overpopulated 
beavers flood homes, farms and roads; 
raccoons and foxes spread rabies and 
other diseases; coyotes are the main 
predators of lambs and calves – and 
now attack pets and even people in ur-
ban areas.”

PETA’s strong opposition to animal cru-
elty is ironic considering that Dr. Dan-
iel Kovich, an investigator with VDACS, 
conducted an inspection of PETA’s an-
imal shelters at its Virginia headquar-
ters in 2010 and found that the orga-
nization kills the vast majority of dogs 
and cats in its care. 

Further speaking to its radical views, 
PETA opposes pet ownership, accord-
ing to its own website. 

“We at PETA very much love the animal 
companions who share our homes, but 
we believe that it would have been in 
the animals’ best interests if the insti-
tution of ‘pet keeping’—i.e., breeding 
animals to be kept and regarded as 
‘pets’—never existed.”

Government infringement of our rights 
as consumers means everyone’s free-
doms are at stake. 

Just as one New York City mayor be-
lieved he had the right to dictate what 
size soda New Yorkers can buy, the 
City Council believes it has the right to 
dictate what New Yorkers put in their 
closets and wear on their backs. The 
ban of the sale of fur would set a dan-
gerous precedent for what rights the 
government can infringe upon. 

PETA takes the stance that we shouldn’t 

eat ice cream or burgers. Will we be 
one day forced to consume only veg-
gie burgers? Will we be forced to wear 
pleather jackets? As preposterous as 
these questions seem, they are valid, 
and the 95% of Americans who are 
neither vegetarian nor vegan (accord-
ing to Gallup) might not be keen on the 
idea.

Rather than terminate our right to 
choose what we can and cannot wear 
in an effort to gain votes, perhaps City 
Council speaker Corey Johnson and 
other government leaders should fo-
cus on combating issues that are tru-
ly concerning and prevalent in New 
York City: homelessness, corruption, 
healthcare and education.

According to The New York Times, 
the Rev. Johnnie Green Jr., the pastor 
of Mount Neboh Baptist Church in 
Harlem, said, “When the activists are 
more concerned about saving black 
lives than black minks, let me know.”

It’s crucial that we directly reach out to 
our representatives to not only express 
our concerns about the effects of a fur 
ban, but to demand that we maintain 
our rights as consumers in a free coun-
try, and that truly pressing issues ar-
en’t put on the backburner as part of a 
political game.

FEATURES
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Βράβευση του Συλλόγου Καστοριέων «Ομόνοια» στο Συνέδριο της Παμμακεδονικής Ένωσης

 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος και ο ιστορικός Σύλλογος Καστοριέων «Ομόνοια» θα τιμηθούν 
κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου του Συνεδρίου της Παμμακεδονικής Ενωσης Αμερικής, για την προσφορά τους 
στον αγώνα για το θέμα του ονόματος της ΠΓΔΜ. το οποίο θα λάβει χώρα το βράδυ του Σαββάτου, 11 Μαϊου 2019 και 
ώρα 7:30 μ.μ. στο Terrace on the Park, στη διεύθυνση 52-11 111th St, Flushing, NY 11368.
Το Συνέδριο διοργανώνεται λίγους μήνες μετά τα συλλαλητήρια στη γενέτειρα και έναν περίπου χρόνο μετά το 
μεγαλειώδες συλλαλητήριο της ομογένειας στον ΟΗΕ, στα οποία όπως έχουν γράψει οι Αναμνήσεις η Παμμακεδονική 
έχει διαδραματίσει ηγετικό ρόλο και επωμίστηκε και το οικονομικό κόστος.
Κατά την διάρκεια των διήμερων εργασιών, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση τύπου, θα γίνει  ο απολογισμός της 
δράσης της Παμμακεδονικής Ένωσης Αμερικής στην κρίσιμη περίοδο που μεσολάβησε, η οποία χαρακτηρίστηκε από την 
κορύφωση της μάχης για την προάσπιση του ονόματος και της ελληνικότητας της Μακεδονίας, όπως επίσης και για τις 
ενέργειες που θα ακολουθήσουν.
 Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν και οι προβλεπόμενες από το καταστατικό αρχαιρεσίες για την εκλογή του 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου το Σάββατο το μεσημέρι, με συμμετοχή αντιπροσώπων απ’ όλη την Αμερική.
«Το φετινό συνέδριο διεξάγεται σε μια χρονιά που η Μακεδονία έζησε εξαιρετικά δύσκολες στιγμές. Η Παμμακεδονική 
Ένωση Αμερικής ήταν εκεί σε κάθε στιγμή του αγώνα, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες μαζί με την 
συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Μπορεί τα πράγματα να εξελίχθηκαν με τον τρόπο που όλοι γνωρίζουμε, 
όμως ο αγώνας αυτός θα χαθεί μόνο όταν τον παρατήσουμε. Στο συνέδριο αυτό θα μιλήσουμε και θα αποκαλύψουμε 
όσα έγιναν, αλλά, το βασικότερο, θα χαράξουμε την στρατηγική της επόμενης ημέρας, καθώς ‘ό,τι δεν λύνεται, κόβεται’, 
δήλωσε ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής Αμερικής, Δημήτρης Φιλιππίδης.
 «Καλούμε όλους τους Μακεδόνες και τους φίλους των Μακεδόνων να δώσουν το “παρών” στο συνέδριο και να 
βγούμε ακόμη πιο ενωμένοι και αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα. Είναι κάτι που χρωστάμε στους ήρωές μας 
αλλά και στις επόμενες γενιές, τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Η Μακεδονία, ήταν και είναι του Αλεξάνδρου η χώρα, ήταν 
και είναι ξακουστή, ήταν είναι και θα παραμείνει ελληνική», πρόσθεσε ο κ. Φιλιππίδης.
Άρθρο από τις www.anamniseis.net του Δημήτρη Τσάκα.

Εκ μέρους του συλλόγου Καστοριέων ΝΥ «Ομόνοια» ο Ανδρέας Βασιλείου παραλαμβάνει τιμητική 
πλακέτα από τα μέλη της Παμμακεδονικής Ένωσης. 
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ROCK THE BALD
by Sophia Vourdoukis

Every day when Nephele comes home 
from school, it’s generally the same 
routine.

Mom: “How was school, Nephele?”
Nephele: “Good.”
Mom: “Anything exciting happen?”
Nephele: “No.”
Mom: “Did you do anything new?”
Nephele: “No.”
 

 This continues, with me asking 
increasingly specific and oftentimes sil-
ly questions in an effort to hear more 
about her day.  “Who did you sit with 
at lunch?” “Who made you laugh to-
day?” “What was the smelliest part of 
your day?”
Always to no avail.
She is a child that needs time to herself 
to decompress.  She likes quiet time 
after school to gather her energy and 
thoughts.  When she’s ready she will 
very likely talk your ear off, but that’s 
usually after dinner when her mind has 
calmed and the chaos of the day’s ac-
tivities have subsided.

Therefore, you can imagine my shock 
when she comes bounding out of 
school one day, teacher in tow, to an-

nounce that she is shaving her head 
for the St. Baldrick’s Fundraiser taking 
place in three days’ time.  She is full 
of energy and is practically jumping 
out of her shoes.  She tells me they’ve 
learned about the St. Baldrick’s Foun-
dation today in school.  That she can’t 
wait to shave her head with some fel-
low classmates to help raise aware-
ness and donations for pediatric can-
cer.  She talks about how they will use 
her hair to make wigs for kids who lose 
their hair due to cancer and/or chemo-
therapy.  She tells me there are 3 other 
boys in her class doing it and she wants 
to do it too!

We go home and research St. Bal-
dricks Foundation together (for her, a 
second time and for me, a first).  She 
is bubbling over with excitement as 
we review the website, fumbling over 
her words every time I scroll to a pho-
to that reminds her of what she has 
learned today.

And truly, it is an exceptional orga-
nization.  They host fundraisers na-
tion-wide and all the hairdressers 
involved are volunteer.  The organiza-
tion itself has awarded more than $21 
million in grants to help fight pediatric 
cancer.  The children who choose to 
shave their heads can create teams 

and dedicate their fundraising and 
head-shaving to a particular child, 
either struggling with cancer or de-
ceased.  The teams also create dona-
tion pages where anyone can contrib-
ute any amount they choose.

We talk about what it means to “rock 
the bald” as they call it at St. Baldricks, 
and to shave all her hair off.  We discuss 
all the virtues involved in such a deci-
sion.  The physical act of shaving one’s 
head is just another way Nephele and 

her friends will show their support and 
stand with children who lose their hair 
as a result of pediatric cancer.   By will-
ingly shaving their head, they are dis-
couraging the age-old paradigm that 
being bald is bad.  It doesn’t have to 
represent sickness.  It can be a choice.  
It can be, and IS, beautiful.  

FEATURES
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We also talk about the practical and 
potentially difficult implications relat-
ed to shaving her head; how long it will 
take to grow back, what it will feel like 
in the process, etc.  
And yet, she is still very adamant in her 
decision.
We create her donation page.  And we 
have three days to raise money.

We sign up to her friends’ team and hit 
the ground running.  The whole time 
I”m wondering (but by no means ex-
pressing) if she’s really going to do it.  
After all, she is eight and eight year 
olds are notorious for changing their 
minds incessantly and spontaneously.  

Saturday arrives and as we enter the 
the gymnasium where the event is 
taking place we are greeted by hun-
dreds of people; shavers, shavees, 
loved ones there for support, volun-
teers…Not to mention balloons, music, 
streamers, even a DJ!  The place is alive 
with the most beautiful energy I have 
ever seen.  People coming together for 
the greater good.  Genuine and true.  
There is nothing else like it.  It’s electri-
fying.  Nephele feels it.  We all do.

They call her and her team up.  She 
walks straight up to that chair without 

a moment’s hesitation and sits down 
with a smile on her face.  Steve, her 3rd 
grade teacher and myself are already 
sobbing.  A beautiful young woman 
puts her hair up in a pony tail, cuts 

it off and places it in a donation bag.  
Then she looks at Nephele, smiles and 
says, “Ready?!”.  Nephele nods and 
looks straight ahead.  Her face is set 
with determination.  The hair dresser 
starts shaving while the DJ comes over 
and starts chanting her name.  The 
place is exploding and in many ways, 
we are too!
But she is still quiet and focused the 
entire time.  When she’s done she 
jumps out of her chair to meet up with 
her team members who have all had 
their heads shaved simultaneously.  

They are all smiles and hugs.  It is one 
of the most synergistic moments I’ve 
ever witnessed.  They are connected 
in a way that reaches deep into the 
depths of authenticity, honesty, cour-
age and goodwill; a connection that 
many people on this planet may never 
experience.  And they are 8 years old.  
Their arms are around each other the 
entire time and the smiles on their fac-
es feel permanent.  
None of us can quite believe it.  
For every single person there, it was an 
experience to last a lifetime.  

And as a result of their philanthropic 
decision, Nephele and her team raised 
over $11,000!

And sometimes I still wonder what 
went through her mind.  When I ask 
her she just shrugs and says, “I wanted 
to do it.” 
Maybe that’s all it needs to be.  
As adults we are conditioned to as-
sume that a noble, selfless act is some-
thing ‘phenomenal, unique, brave, 
bold, courageous, etc’.  And it could 
be all those things but maybe it’s also 
just the way kids are.  Maybe they act 
that way because it’s all they know.  As 
we grow up we allow societal expecta-
tions, fears and unspoken rules to gov-
ern our actions.  
As a child, if something interests you, 
you do it.  For Nephele and the type 
of person she is, it was something she 
just knew she wanted to do.  Does it 
attest to her character and integrity?  
Maybe.  And I hope it will shape her 
sense of always doing what’s right.  
Children are wonderful teachers and 
I’m grateful every day that I get to be 
taught by one.  In this case Nephele 
taught me that we are who we choose 
to be.  As adults, that’s our lesson and 
our reminder.   

All we need to do is choose.

FEATURES
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του Γεωργίου Ρέτζιου

Ύστερα από πολλά χρόνια απουσίας και σε Κυριακή ημέρα 
που μάλιστα συνέπεσε με την 11η Νοεμβρίου, ο Σύλλογός 
μας επέστρεψε για να τιμήσει τον Άγιο Μηνά, τον πολιούχο 
της ιδιαίτερης μας πατρίδας Καστοριάς, σε ένα χώρο που 
έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς τους Καστοριανούς 
της Νέας Υόρκης. Έτσι το λοιπόν, ο Ιερός Ναός του 
Αγίου Ελευθερίου στο Μανχάταν, όντας κατάλληλα 
προετοιμασμένος για την περίσταση, υποδέχτηκε με 
πολύ αγάπη και ζεστασιά για άλλη μια φορά τα μέλη του 
Συλλόγου μας που προσήλθαν εκεί για να γιορτάσουν τον 
πολιούχο μας άγιο και που η παρουσία τους αναπάντεχα 
ξεπέρασε τα 140 άτομα. Μετά το πέρας της θείας 
λειτουργίας και αρτοκλασίας , οι εκκλησιαζόμενοι είχαν την 
ευκαιρία να συγκεντρωθούν στην όμορφα στολισμένη από 
την επιτροπή της εκδήλωσης αίθουσα δεξιώσεων του ναού 
και υπό την ελαφρά υπόκρουση ελληνικής μουσικής να 
ακούσουν το μήνυμα της ημέρας και να γευτούν τα νόστιμα 
εδέσματα που τους περίμεναν. Ο πρόεδρος του Συλλόγου 
μας κος Δήμος Σιώκης ευχαρίστησε δεόντως όλους τους 
παρευρισκόμενους και ευθύς αμέσως έδωσε το λόγο στον 
υπεύθυνο της εκδήλωσης κο Γεώργιο Ρέτζιο ο οποίος με 
τη σειρά του παρουσίασε τον πρόεδρο της κοινότητας του 
Αγίου Ελευθερίου κο Στηβ Χλαμπέα παραχωρώντας του το 
μικρόφωνο. Ο κος Χλαμπέας εξέφρασε τη χαρά του που επί 
τέλους είχε και αυτός την τιμή να γνωρίσει από κοντά τους 
Καστοριανούς οι οποίοι στο παρελθόν υπήρξαν από τους 
σημαντικότερους ευεργέτες και στυλοβάτες του ναού του 
Αγίου Ελευθερίου και για του λόγου το αληθές επεσήμανε 
την ύπαρξη των περίτεχνων εικονοστασίων των Προφήτη 
Ηλία και Αγίου Μηνά που ευδιάκριτα κοσμούν τον 
ευρύτερο χώρο του κυρίως ναού ξεχωρίζοντας ανάμεσα 
στο σύνολο των υπόλοιπων αγιογραφιών και ξυλόγλυπτων. 
Στη συνέχεια, η επίτιμος και σεβαστή πρώην πρόεδρος 

της Φιλοπτώχου μας κα Άρτεμις Τόσκου, τονίζοντας και 
αυτή με τη σειρά της την ιδιαίτερα χαρακτηριστική σχέση  
των Καστοριανών με τον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου, 
παρέδωσε στον κο Χλαμπέα χρηματική επιταγή εκ μέρους 
της Φιλοπτώχου για την οικονομική ενίσχυση του ναού ενώ 
το ίδιο έπραξε λίγο αργότερα και ο κος Σιώκης εκ μέρους 
της “Ομόνοιας”. Αμέσως μετά, ο κος Ρέτζιος έκανε μια 
σύντομη αναφορά για το πως ο ναός του Αγίου Ελευθερίου 
είχε καταστεί ο κατεξοχήν χώρος εκκλησιασμού των 
παλιών Καστοριανών λόγω της γειτνίασής του όχι μόμο με 
την γουναρομαρκέτα και την πρώην εστία του Συλλόγου 
μας, αλλά και με τις κατοικίες πολλών Καστοριανών του 
χθες. Στη συνέχεια εξιστόρισε τα γεγονότα του 1912 που 
οδήγησαν στην απελευθέρωση της Καστοριάς μας από τον 
Οθωμανικό ζυγό και το πως οι τότε Καστοριανοί, ανήμερα 
του Αγίου Μηνά, προσέτρεξαν να ξεχάσουν τον άγιο στο 
ναό της Παναγίας του Μουζεβίκη, όπου και υπήρχε μια 
αγιογραφία του, καθιερώνοντας τον έκτοτε απελευθερωτή, 
πολιούχο, και προστάτη τους και αφιερώνοντας στη χάρη 
του τον προαναφερθέντα ναό. 

Στο τέλος της εκδήλωσης, και αφού οι παραβρισκόμενοι 
είχαν ήδη γευματίσει, τους επιφυλάχθηκε μια έκπληξη 
εφόσον κληρώθηκαν σε τυχερούς οι βυζαντινού τύπου 
εικόνες που καλαίσθητα στόλιζαν φέτος το κάθε τραπέζι 
της πατροπαράδοτος μας αυτής εορτής. Σε αυτό το σημείο 
θα πρέπει να συγχαρούμε και το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συλλόγου μας για την επιτυχή επιλογή του να επιστρέψει 
και να τιμήσει τον Άγιο Μηνά στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Ελευθερίου που παρεμπιπτόντως γιόρτασε φέτος και τα 
100 χρόνια από την ίδρυσή του.

EVENTS
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ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ 2018 
του Γεωργίου Ρέτζιου

Φέτος, ο ετήσιος χορός του 
συλλόγου μας έλαβε χώρα 

το Σάββατο 3 Νοεμβρίου στο 
Terrace on the Park στο Flush-
ing Meadows Park του Queens 
με μεγάλη επιτυχία. Ο κ.Βασίλης 
Αθανασόπουλος ως chairman 
της βραδιάς ευχαρίστησε όλους 
που βοήθησαν στην οργάνωση 
της εκδήλωσης και τα 300 και 
πλέον άτομα που μας τίμησαν με 
την παρουσία τους. Μέσα σε μια 
κατάμεστη αίθουσα, Καστοριανοί, 
φίλοι κι πολλά νεαρά άτομα 
είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε 
μαζί και με πολύ κέφι και παλμό 
να γιορτάσουμε τα 108 ύπαρξης 
και προσφοράς του ιστορικού 
μας Συλλόγου και να τιμήσουμε 
ανθρώπους που επί σειρά ετών 
τον υπηρέτησαν με αφοσίωση και 
με τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο 
συνέβαλαν στην εκπλήρωση των 
σκοπών για τους οποίους αυτός 
ιδρύθηκε.
 Αυτή τη χρονιά, τιμώμενο 
πρόσωπο της μεγάλης βραδιάς 
ήταν η επίτιμη πρώην Πρόεδρος 
της Φιλοπτώχου κυρία Άρτεμις 
Τόσκου την οποία εκ μέρους 
του Διοικητικού Συμβουλίου ο 
Πρόεδρος του Συλλόγου κύριος 
Δήμος Σιώκης απένειμε τιμητική 
πλακέτα προς αναγνώριση του 

μεγάλου φιλανθρωπικού της 
έργου και των πενήντα και πλέον 
χρόνων προσφοράς της μέσα από 
θέσεις συμβούλου και προέδρου 
της Φιλοπτώχου και ακούραστης 
αρθρογράφου του περιοδικού 
του Συλλόγου μας. Επιπλέον, το 
Διοικητικό Συμβούλιο επιφύλαξε 
και μία έκπληξη στην τιμώμενη 
κυρία Τόσκου όταν ο κύριος 
Γεώργιος Ρέτζιος παρουσίασε και 
της παρέδωσε θήκη φέρουσα 
επίσημο αντίγραφο ταξιδιωτικού 
εγγράφου αντλούμενο από τα 
Μεταναστευτικά Αρχεία του 
Ellis Island Foundation, όπου 
πιστοποιείται ότι το 1912, και 
πριν ακόμα απελευθερωθεί η 
Καστοριά από τους Τούρκους, 
ο πατέρας της κυρίας Τόσκου 
έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι 
προς το Νέο Κόσμο, γεγονός 
που τον κατατάσσει ανάμεσα 
στους πρώτους Καστοριανούς 
μετανάστες στην Νέα Υόρκη. 
Κατόπιν, μέσα σε κλίμα χαράς 
και συγκίνησης, η κυρία Τόσκου 
ευχαρίστησε τον κύριο Ρέτζιο, τον 
υπεύθυνο της εκδήλωσης κύριο 
Βασίλη Αθανασόπουλο, καθώς και 
τον Πρόεδρο κ. Δήμο Σιώκη και το  
υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συλλόγου εκφράζοντας τους 
την ευχή να συνεχίσουν ακάθεκτοι 
το πολύ σημαντικό έργο που 
επιτελούν.
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ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ 2018

Βράβευση της Επίτιμου Προέδρου της 
Φιλοπτώχου κ. Άρτεμις Τόσκου στη 
Χοροεσπερίδα των 108 χρόνων του 
Συλλόγου Καστοριέων «ΟΜΟΝΟΙΑ»

 “Εντιμότατε κ. Πρόξενε της 
Ελλάδας κ. Κούτρο, Αξιότιμε κ. Πρόεδρε 
του Συλλόγου Καστοριέων «ΟΜΟΝΟΙΑ» 
κ. Σιώκη μετά του Συμβουλίου σας, 
πρώην Πρόεδροι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ κ. 
Καιτέρη κ Ζήση κ. Νάνο κ. Γιώβε. Αξιότιμη 
κ.Πρόεδρος της Φιλοπτώχου Κυριών 
Καστοριάς κ. Τούλα Καλαπούτη μετά του 
Συμβουλίου σας, πρώη Πρόεδροι της 
φιλοπτώχου Κ.Καιτέρη, κ. Κατσαμάκη, κ. 
Κουκούλη, κ. Γερασοπούλου, αγαπητοί 
προσκεκλημένοι αγαπητέ κ. chairman 
της βραδιάς κ.Αθανασόπουλε με όλους 
τους βοηθούς σας., Αγαπητές κυρίες και 
κύριοι. 
 Σας χαιρετώ όλους και σας 
ευχαριστώ για την τιμητική σας παρουσία. 
Με χαρά, συγκίνηση αλλά και περηφάνια 
δέχτηκα την απόφασή σας να είμαι απόψε 
το τιμώμενο πρόσωπο στη Χοροεσπερίδα 
των 108 χρόνων του Συλλόγου Καστοριέων 
«ΟΜΟΝΟΙΑ». Σας υπερευχαριστώ.
 Με την τιμή αυτή προς το 
πρόσωπό μου τιμάτε απόψε τη Φιλόπτωχο 
μας, τη Φιλόπτωχο Καστοριάς Νέα Υόρκης 
την οποία υπηρετεί για πενήντα χρόνια 
από το έτος 1968 προσφέροντας τις 
υπηρεσίες μου κατά σύναμε γιατί αγάπησα 
και αγαπώ τη Φιλόπτωχο και τους ιερούς 
σκοπούς της. Η Φιλόπτωχός μας είναι 
πάντα κοντα στο Σύλλογο «ΟΜΟΝΟΙΑ». 
Σκοπός της Φιλοπτώχου μας όπως και της 

ΟΜΟΝΟΙΑΣ είναι εκτός της φιλανθρωπίας 
να μπορούμε να συγκεντρώνουμε τους 
συμπατριώτες μας και να διατηρούμε τα 
ήθη και έθιμα και παραδόσεις της πατρίδας 
μας γι αυτό και έχουμε πάρα πολλές 
εκδηλώσεις τόσο από τη Φιλόπτωχο 
όσο και από την ΟΜΟΝΟΙΑ. Όπως: 
Χριστουγεννιάτικες γιορτές, Βασιλόπιτα, 
Καρναβάλι, Αποκριάτικες και Πασχαλινές 
γιορτές, τη γιορτή του Προφήτη Ηλία- 
Προστάτη των γουναράδων, τη γιορτή του 
Αγ. Μηνά- πολιούχου της Καστοριάς για 
την απελευθέρωσή της από τον τουρκικό 
ζυγό. Έχουμε το picnic για το καλοκαίρι 
το οποίο συγκεντρώνει πάρα πολλούς 
συμπατριώτες μας μικρούς και μεγάλους 
κάθε ηλικίας, έχουμε το χορευτικό της 
νεολαίας μας το οποίο καμαρώσαμε 
απόψε και τόσες άλλες εκδηλώσεις καθώς 
και πολλές διαλέξεις. 
 Εκτός από τις γιορτές και 
εκδηλώσεις πλούσια είναι η δράση 
των Συλλόγων μας σε προσφορές και 
αγαθοεργά έργα τόσο στη γενέτειρά μας 
Καστοριά όσο και εδώ που ζούμε στη Νέα 
Υόρκη, αλλά και όπου υπάρχει ανάγκη 
βοηθώντας ιδρύματα, νοσοκομεία, 
εκκλησίες, σχολεία, πανεπιστήμια, το 
Γυμνάσιο Αγ.Δημητρίου Αστόριας σε 
υποτροφίες που δίνονται κάθε χρόνο 
σε αριστούχους μαθητές σε ανθρώπους 
που χρειάζονται πρώτες βοήθειες ύστερα 
από θεομηνίες σεισμούς πυρκαγιές 
πλημμύρες και τόσες άλλες προσφορές 
όπως έχουμε την τελευταία μεγάλη δωρεά 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ των $250,000 για την 
ανέγερση του Ελληνικού Γηροκομείου στο 
Long Island αλλά και της Φιλοπτώχου μας 
των $25,000 το οποίο ψηφίσαμε. Επίσης 
έχουμε πριν από λίγο καιρό τη Δωρεά των 
$50,000 για τα αναγκαία του Νοσοκομείου 
Καστοριάς για το κέντρο αιμοδοσίας και 
για μηχανήματα αιμοκάθαρσης. Αλλά και 
η τελευταία εκδήλωση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
«Ταβέρνα Night» για τη συγκέντρωση 
σημαντικού ποσού για το Λύρειο 
Ορφανοτροφείο που καταστράφηκε το 
καλοκαίρι στη μεγάλη πυρκαγιά στην 
Αθήνα είναι πολλή αξιόλογη. Εδώ να 
αναφέρω πως και Φιλόπτωχος μας 
συνεισφέρει για το σκοπό αυτό με επιταγή 
$2,000 καθώς και προσέφερε σε άπορες 
οικογένειες και ιδρύματα στην Καστοριά 
γύρω στα $15,000 μέσω της ταμία μας κ. 
Κουκούλη που βρισκόταν στην Καστοριά 

το διάστημα του καλοκαιριού.
 Σε όλα αυτά τα χρόνια της 
Ιστορίας των 108 χρόνων του Συλλόγου 
«ΟΜΟΝΟΙΑ» και των 98 χρόνων του 
Συλλόγου της Φιλοπτώχου εργάστηκαν 
όλα τα Συμβούλια με ζήλο και πατριωτισμό 
προπαντός τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης 
τους προσέφεραν από το υστέρημά τους 
γι αυτό πρέπει να τους μνημονεύουμε 
και να τους ευγνωμονούμε όλους που 
εργάστηκαν ώστε σήμερα οι Σύλλογοί μας 
να κατέχουν εξέχουσα θέση μεταξύ των 
άλλων Συλλόγων.
 Ας ευχηθούμε με τον ίδιο ζήλο 
να συνεχίσουν οι Σύλλογοι μας και η νέα 
γενιά να είναι περήφανη για την καταγωγή 
της οι ρίζες της οποίας προέρχονται από 
την Αρχόντισσα Καστοριά.
Ζήτω ο Σύλλογος ΟΜΟΝΟΙΑ, Ζήτω ο 
Σύλλογος της Φιλοπτώχου, Ζήτω η 
Καστοριά μας.

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε” 

Άρτεμις Τόσκου.
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Άναμμα Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

του Φώτης Τσάτη

Στις 8 Δεκεμβρίου 2018 αποφασίστηκε για πρώτη φορά 
να πραγματοποιηθεί  το Άναμμα του Χριστουγεννιάτικου 
Δέντρου στο πολιτιστικό κέντρο του Συλλόγου μας. 
Από το προηγούμενο κιόλας βράδυ, αψηφώντας το 
τσουχτερό κρύο, οι βοηθοί κ.Δήμος Σιώκης, κ.Ανδρέας 
Βασιλείου-Βίκυ Βασιλείου,κ.Χάρης Βλαχόπουλος,κ.
Γεώργιος Ρέτζιος,κ.Βασίλης Αθανασόπουλος κ.Κατερίνα 
Σαχινίδου μαζί με τον uπεύθυνο της εκδήλωσης κ. Φώτη 
Τσάτη, στόλισαν το προαύλιο του Συλλόγου και φυσικά 
το δέντρο με χριστουγεννιάτικα στολίδια και λαμπιόνια. 
Μέσα σε γιορτινό κλίμα ανήμερα της γιορτής οι μικροί 
και μεγάλοι προσκεκλημένοι προσήλθαν για να γευτούν 
το BBQ-food και τα marshmallows στις  πυροστιές που 
είχαν τοποθετηθεί στο χώρο, ανυπομονώντας όλοι για το 
αποκορύφωμα της βραδιάς, δηλαδή του ανάμματος του 
δέντρου.
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CHRISTMAS PARTY 2018

by Harry Vlahopoulos 

The Society of Kastorians hosted its annual Christmas 
Party on Sunday, December 16, 2018 at the commu-
nity center of St. Nicholas in Flushing, NY. The venue 

was packed with members, families and friends and chil-
dren gleefully took photos with Santa Claus and Mrs. Claus 
(played by Mr. and Mrs. Maleganos).

Gifts were distributed by Santa’s helpers (played by Ma-
ria and Alexandra Vlahopoulos along with Jacky and Jen-
nie Correa). In addition to the toys for the younger kids, 
our middle and older dance groups received movie tick-
ets. Our youth performed traditional dances and chanted 
Christmas carols followed by the traditional Kastorian Car-
ols from the Society’s members.  The success of the event 
would not be possible without the help of the Christmas 
committee (Panos and Helen Politidis, Andreas and Vicky 
Vassiliou, Photis Tsaltis, Vasilios Athanasopoulos, Christos 
Eleopoulos, Maria Retzios, and Katerina Sachinidou).
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We welcomed the New Year 2019 
into the Cultural Centre of our Soci-
ety in Whitestone NY with much love 
and happiness. As in previous years, 
members of the Society worked dili-
gently to ensure the evening would 
be a memorable one.

Andreas Vassiliou
Chairman

Παραμονή Πρωτοχρονιάς 2018

Η Παραμονή Πρωτοχρονιάς για άλλη μια φορά χαιρετίστηκε στο Σπίτι 
μας, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Σύλλογο μας με πολλή αγάπη και 
Ευτυχία από όλους που βρέθηκαν κοντά μας να υποδεχτούν το  2019. 
O Ανδρέας και η Βίκυ Βασιλείου θελουν να ευχαριστήσουν όλους 
όσους ήρθαν στο ρεβεγιόν, για να φέρουν το νέο έτος με Χαρά, 
Αγάπη και διασκέδαση ως τις πρωινές ώρες.

Ως chairman έχω την υποχρέωση να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της 
επιτροπής τα οποία συνετέλεσαν στην επιτυχία της εκδήλωσης.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και τη δέσμευσή σας.

Ανδρέας Βασιλείου
Πρόεδρος Εκδήλωσης

NEW YEAR’S EVE 2019
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SOCIETY OF KASTORIANS OMOMOIA 
CELEBRATE RAGOUTSARIA
by Panos and Helen Politidis

On Saturday, January 12th, 2019 the Society of Kas-
torians “Omonoia” hosted  its annual Ragoutsaria 

celebration. A night full of entertainment, good times 
and great memories. Our hometown of Kastoria has a 
three day celebration which begins on January 6, the day 
of Epiphany, in a festive atmosphere that gives Kastoria a 
special color. Men and women, young and old, are orga-
nized in groups, each with its own costumes and tradi-
tional bands, and dance wildly in the streets. 

This carnival ultimately culminates on January 8, the 
Pateritsa day with a colorful parade. True to our tradi-
tions, we the Kastorians of New York, celebrated this 
carnival event with a joyous parade and awards for best 
costumes. In addition, live music echoed throughout the 
Sarantakos Hall of the St. Nicholas Church of Flushing, 
while everyone enjoyed dancing.  Authentic Kastorian 
food was prepared and served by our fellow Kastorian, 
Vasilios Patsios. A great time was had by all those that 
attended. In simplest of terms,it truly was just one giant 
party. For more photos from Ragoutsaria 2019 visit our 
official website www.kastoria.us.

EVENTS
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SOCIETY OF KASTORIANS OMOMOIA - CELEBRATE RAGOUTSARIA 

Society members and friends came together to celebrate Su-
per Bowl LIII on February 3, 2019 with food, drinks and fun. 
It was a wonderful way to bring to focus the Kastorian youth, 
and how we can bring them together for years to come to 
celebrate events in an environment that feels like home. We 
look forward to seeing you next year!

SUPERBOWL
by: Larry Hatzioannides
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ΧΑΣΚΑΡΗΣ 2019

του Γεωργίου Ρέτζιου

Το έθιμο του Χάσκαρη αναβίωσε και φέτος για άλλη μια 
φορά στο Πνευματικό Κέντρο του Συλλόγου μας. Η όμορφη 
αυτή εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου, 
2019, έχει καθιερωθεί ως επίσημη εορτή του Συλλόγου μας 
από το 2011 με τότε πρόταση του νυν αντιπροέδρου μας 
κυρίου Ανδρέα Βασιλείου και της συζύγου του και έχει τύχει 
ενθουσιώδους αποδοχής από τη πλειοψηφία των μελών 
μας. Ο υπεύθυνος της φετινής εκδήλωσης κύριος Γεώργιος 
Ρέτζιος έκανε μια σύντομη αναφορά στα δρώμενα και το 
συμβολισμό του παραδοσιακού καστοριανού αυτού εθίμου 
δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να 
κατανοήσουν καλύτερα το νόημα του και να βιώσουν με 
περισσότερο ενδιαφέρον την χαρά αυτής της γιορτής.

ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΗΘΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΠΟΚΡΙΑ ΚΑΙ ΧΑΣΚΑΡΗΣ

Τα αρχαία χρόνια, όταν οι καθημερινότητα των ανθρώπων 
ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την καλλιέργεια και τις 
ασχολίες της γης, ο  χειμώνας, λόγω του ψύχους και της 
επακόλουθης ακαρπίας του εδάφους, αποτελούσε περίοδο 
περιορισμένων γεωργικών δραστηριοτήτων και  ευκαιρία 
για παρέκλιση από κοινωνικά προσχήματα και ενασχόληση 
με έθιμα και δρώμενα που οι ρίζες τους χάνονταν στα 
βάθη του μακρινού παρελθόντος. Το χειμερινό ηλιοστάσιο 
του Δεκεμβρίου σηματοδοτούσε το τέλος του ηλιακού 
κύκλου και της συγκομιδής και γινόταν απαρχή μεγάλων 
τελετουργιών και εορτασμών  που σχετίζονταν με 
αρχέγονες θεότητες και δοξασίες και παρέπεμπαν στην 

μυθική “Χρυσή Εποχή” της ανθρωπότητας. Επεκτάσεις 
αυτών των πανάρχαιων παραδόσεων, προσαρμοσμένων 
βέβαια μέσα στο χριστιανικό πλαίσιο, αποτελούν οι 
γιορτές των Χριστουγέννων και του Δωδεκαημέρου, των 
Καστοριανών Ραγκουτσαριών, και, φυσικά, της Αποκριάς.

Από χρονικής άποψης, η περίοδος της Αποκριάς πέφτει 
ως επί το πλείστον μέσα στο μήνα Φεβρουάριο, ο οποίος 
είναι και ο τελευταίος μήνας του χειμώνα. Ετυμολογικά, 
το όνομά του προέρχεται από το λατινική λέξη februa που 
σχετίζεται με την έννοια του εξαγνισμού και της κάθαρσης 
και παραπέμπει στον καθαρμό που φυσιολογικά υφίσταται 
το έδαφος και η φύση από την παρατεταμένη παγωνιά του 
χειμώνα που πλέον πλησιάζει στο τέλος του για να δώσει 
θέση στην άνοιξη και την εκ νέου γονιμότητα. Ο ανθρώπινος 
παράγοντας δεν θα μπορούσε βέβαια να απουσιάζει και 
να μη συμπράττει σε αυτόν τον εξαγνισμό της φύσης και 
έτσι, κατά το μήνα Φεβρουάριο τον οποίο ο λαός μας 
ονομάζει και Κλαδευτή, γίνεται το κλάδεμα των δέντρων 
και η προετοιμασία τους για νέα καρποφορία. Όλη αυτή 
η διαδικασία της κάθαρσης ολοκληρώνεται με την καύση 
των απόκλαδων και της περίσσειας ξυλείας μέσα από τα 
συμβολικά έθιμα των Φανών, των Κλαδαριών, και των 
Μπουμπούνων. Ταυτόχρονα, ο άνθρωπος προετοιμάζεται 
και για την εσωτερική σωματική του κάθαρση εφόσον με την 
Αποκριά ξεκινάει και τη μεγάλη νηστεία της Σαρακοστής.

  Στην Καστοριά των παιδικών μας χρόνων, το διάστημα 
ανάμεσα στα Ραγκουτσάρια και την Κυριακή της Μεγάλης 
Αποκριάς αποτελούσε μια χρονική περίοδο ιδιαίτερης 
σημασίας και δραστηριότητας για όλα τα παιδιά της 
πόλης. Μετά το βακχικό ξεφάντωμα των Ραγκουτσαριών 
και μέσα στην καρδιά του δριμύ καστοριανού χειμώνα, 
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ομάδες παιδιών από την κάθε γειτονιά ξεχυνόμασταν 
στο βουνό για να μαζέψουμε σκούπες, καρυδάκους, και 
άλλων λογιών τσάκανα τα οποία επιμελώς στοιβάζαμε και 
δέναμε σε δεμάτια και μεταφέραμε στους ώμους μέχρι 
την πόλη για να τα αποθηκεύσουμε σε παλιά ακατοίκητα 
και ετοιμόρροπα κυρίως σπίτια των οποίων οι ιδιοκτήτες 
είχαν προ πολλού ξενιτευτεί. Καθ’ όλη την περίοδο της 
επίπονης διαδικασίας μαζέματος των τσάκανων έπρεπε 
συντοχρόνως να μεριμνούμε και για τη φύλαξή τους διότι 
μέσα στο κλίμα του ανταγωνισμού για το ποιος θα κάνει 
τη μεγαλύτερη Μπουμπούνα επικρατούσε και το έθιμο 
της τσόρας, του κλεψίματος δηλαδή των τσάκανων από 
αντίπαλες γειτονιές. Έτσι το λοιπόν, εν μέσω αυτού του 
αθέμιτου παιδικού ανταγωνισμού, σύνθημα της ημέρας 
γινόταν το “πάμε για τσάκανα” και σύνθημα της νύχτας το 
“πάμε για τσόρα”. Και αν πιανόσουν να τσορεύεις, τότε ο 
Θεός να σε φύλαγε από το τι μπορούσες να πάθεις. Από 
το απλώς να έτρωγες κάποια πέτρα στο κεφάλι μέχρι που 
να πιανόσουν αιχμάλωτος και να βρισκόσουν δεμένος σε 
κάποιο δέντρο όλη νύχτα. Έπαιρναν και έδιναν και μας 
ανέβαζαν την αδρεναλίνη στα ύψη οι ιστορίες για το τι 
είχαν υποστεί κάποιοι που είχαν την ατυχία να πιαστούν 
να τσορεύουν τσάκανα. Μέρα δικαίωσης όλων αυτών 
των κόπων μας, βέβαια, ήταν η Κυριακή της Μεγάλης 
Αποκριάς όταν πλέον από νωρίς αρχίζαμε να στοιβάζουμε 
τα δεμάτια με τα τσάκανα  γύρω από έναν λεπτό και ψηλό 
κορμό δέντρου που είχαμε σταθεροποιήσει στο έδαφος 
αφού πρώτα του είχαμε περάσει στη βάση και μερικά 
παλιά λάστιχα αυτοκινήτων. Και όσο βλέπαμε τον κούπο 
των τσάκανων να ψηλώνει, τόσο μεγάλωνε και ο δικός 
μας ενθουσιασμός και η ανυπομονησία για να κάνουμε το 
πολυπόθητο άναμμα της Μπουμπούνας το οποίο τελικά 

ελάμβανε χώρα μέσα σε κλίμα δέους και έξαρσης μόλις 
σκοτείνιαζε. Ξαφνικά βλέπαμε την νύχτα να φωτίζει και 
νιώθαμε τα παγωμένα μας μάγουλα να φλογίζονται από 
την ένταση της φωτιάς η οποία γινόταν τόσο δυνατή που 
μας έκαιγε το πρόσωπο και μας ανάγκαζε να τραβιόμαστε 
όλο και πιο μακριά της. Όταν όμως κάποια στιγμή η 
Μπουμπούνα μας ξεθύμανε, τότε έπιαναν οι μεγάλοι τον 
χορό και το τραγούδι γύρω από τη φωτιά ενώ εμείς τα παιδιά 
καμαρώναμε με ικανοποίηση για το τρανό επίτευγμά μας. 
Η μεγάλη βραδιά θα έκλεινε με τον πατροπαράδοτο έθιμο 
του Χάσκαρη που γινόταν αφού είχαμε μαζευτεί στα σπίτια 
μας. Ένας από τους γονείς μας έδενε με σπάγκο στην άκρη 
ενός κλώστη ένα σφιχτοβρασμένο και καθαρισμένο αυγό 
το οποίο κουνούσε προς το στόμα μας για να το πιάσουμε 
χάσκοντας. Με αυτόν τον διασκεδαστικό τρόπο, προοίμιο 
της Μεγάλης Σαρακοστής, κλείναμε το στόμα μας προς τα 
μη νηστίσιμα είδη διατροφής, φράζοντας το συμβολικά με 
το αυγό του χάσκαρη μέχρι και το βράδυ της ανάστασης 
που θα το ξανανοίγαμε σπάζοντας συμβολικά τη νηστεία 
μας με το τσούγκρισμα και το φάγωμα του κόκκινου 
πασχαλινού αυγού. 

Αυτό το έθιμο του μαζέματος των τσάκανων από παιδιά 
για να στήσουν Μπουμπούνες είχε αρχίσει να εκλείπει τα 
τελευταία χρόνια στην Καστοριά έως ότου τελικά ο δήμος 
και διάφοροι τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι ανέλαβαν την 
αναβίωσή του. Σήμερα πλέον γίνεται με άλλες διαδικασίες, 
έχοντας κατ’ επέκταση πιο τυπικό χαρακτήρα, και αποτελεί 
και αιτία προσέλευσης πολλών τουριστών που επιθυμούν 
να βιώσουν κάτι διαφορετικό από τα αποκριάτικα 
μασκαρέματα και τα καρναβαλίστικα ξεφαντώματα που 
συνηθίζονται στις άλλες περιοχές της Ελλάδας.  
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THE TRADITIONS OF APOKRIA 
AND HASKARI IN KASTORIA 

by George Retzios-Sophia Vourdoukis

In ancient times, when man’s daily life 
was directly and inextricably linked 
to the cultivation of the earth, winter 
constituted a season of farming in-
activity due to the low temperatures 
and the subsequent infertility of the 
soil. As a result, it offered the oppor-
tunity for people to divert from social 
norms and engage in customs whose 
roots went way back into prehistory. 
The winter solstice marked the end of 
harvest and the sun’s yearly cycle and 
the beginning of festivities associated 
with primordial deities and beliefs. 
Those rituals were tied to and wistfully 
looked back on the mythical “Golden 
Age” of mankind. Properly fitted into a 
Christian framework, the celebrations 
of Christmas and its Twelve Days, the 
Kastorian Carnival (Ragoutsaria), and 
the Pre-Lenten Season (Apokria), are 
just a few of these archaic rituals that 
are still celebrated today. 

Apokria mainly occurs in February 
which is the last month of winter. 
February comes from the Latin word 
februa which is associated with ca-
tharsis and purification. It represents 
the cleansing that the earth naturally 
undergoes during the long cold sea-
son. Once the cleansing is complete 
and winter comes to an end, the soil 
becomes ready for a new cycle of fer-
tility as the long-awaited spring clos-
es in. The Greek people aptly use the 
term Kladeftis (Pruner) as an alterna-
tive to February since this is the time 
when the pruning of trees and shrubs 
takes place to give way to new fruit 
bearing. Thus, they too contribute to 
nature’s purgative process which con-
cludes with the burning of pruned 
branches and leftover wood through 
the symbolic and apotropaic rituals of 
Bonfires (namely, Fanous, Kladaries, or 

Boubounes). At the same time, man 
prepares himself for a personal inter-
nal purification as Apokria marks the 
beginning of Lent and a forty-day-long 
fasting period (Sarakosti). 

Back in the 60s and the 70s, the time 
between Ragoutsaria and the Sunday 
of the Greater Apokria was a period 
of great significance and mobility for 
all youngsters in Kastoria. Soon after 
the Dionysian frenzy of the Kastorian 
Carnival and amidst the harsh win-
ter, children of all ages and from ev-
ery neighborhood would take to the 
mountain and gather all kinds of dry 
shrubs (tsakana) which they diligently 
tied up in bundles and carried on their 
shoulders all the way to town. They 
mainly stored them inside old aban-
doned houses whose owners had im-
migrated long before. This painstaking 
business of gathering tsakana would 
also become the reason for keeping 
a constant vigil for chora, that is, the 
danger of them being stolen by rival-
ing neighborhoods who competed for 
making of a bigger bonfire (Boubou-
na). The competition was so prevalent 
and intense that the motto of the day 
would be “Let’s go for tsakana” and 
of the night “Let’s go for chora”. But if 
you were unlucky enough to be caught 
stealing tsakana, only God could save 
you from the ominous fates instilled by 
neighboring competitors; They ranged 
from a stone hurled at your head to 
the possibility of being captured and 
held hostage all night tied to tree. Hor-
ror stories by people caught during 
chora raids became the stuff of terror 
and the cause for high adrenaline stirs. 

Vindication for all that hassle and hard 
work, however, came on the Sunday 
of the Greater Apokria . Early in the 
day, the children would to pile up 
their bundles of tsakana around a tall 
thin wood post along with some old 
tires at its base. The larger the pile of 
tsakana became, the more excited and 

impatient they grew of setting their 
Boubouna aflame. This would eventu-
ally take place amidst triumphant cries 
and an ecstatic feeling of awe when 
darkness set in. The intense blaze 
would light up the night sky and burn 
so hot on the children’s cold cheeks as 
to slowly make them step away from 
the Boubouna by holding their hands 
up as protective shields for their faces. 
When the Boubouna finally subsid-
ed, the grown-ups gathered around it 
for song and dance while the young 
watched in limitless pride and joy of 
their great accomplishment. 

The night of the Apokria came to a 
close when everyone went home and 
gathered around the kitchen table 
to play the traditional game of Has-
kari (the Gaping Mouth Game). One 
of the grown-ups would tie a peeled 
hard boiled egg with a string that hung 
from the end of a thin rolling pin and 
swing it towards the children’s gaping 
mouths for them to catch. This enter-
taining Kastorian tradition marks the 
beginning of the Lent .The Haskari 
egg symbolically blocks our mouth to 
non-Lenten food until the night of the 
Resurrection when we break our fast 
with the breaking and eating of the red 
Easter egg. 

In recent years, this tradition of chil-
dren gathering dry shrubs for bonfires 
had slowly started to disappear in the 
town of Kastoria. As a means to pre-
serve the tradition, however, the lo-
cal administration along with numer-
ous cultural associations have taken 
measures to maintain and perpetuate 
these customs. As of late, Apokria in 
Kastoria has become a tourist attrac-
tion of sorts for those who wish to ex-
perience something different from the 
usual masquerades and carnival cele-
brations that are customary in other 
parts of  Greece. 
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ΠΑΡΕΛΑΣΗ 2019

του Βασίλη Αθανασόπουλου

Στις 14 Απριλίου, ο Σύλλογος Καστοριέων «ΟΜΟΝΟΙΑ» Νέας Υόρκης μαζί με 
το τμήμα Νεολαίας και το Σύλλογο της Φιλοπτώχου Καστοριάς, συμμετείχε 

όπως κάθε χρόνο στην Εθνική Παρέλαση για την 25η Μαρτίου. Με μεγάλη 
συμμετοχή αναχώρησαν τα λεωφορεία από το Πολιτιστικό κέντρο του Συλλόγου 
για να παρελάσουν στο κέντρο της Νέας Υόρκης και να ακουστεί ηχηρά το 
μήνυμα του ελληνισμού. Οι Καστοριανοί είχαν ακόμη ένα ξεχωριστό μήνυμα 
να βροντοφωνάξουν, αυτό της εναντίωσης στην κατάργηση της γούνας, με 
το σύνθημα «No Fur Ban» τοποθετώντας μεγάλα πανό στο άρμα δείχνοντας 
πως είναι  οι πρεσβευτές της γούνας. Ο chairman κ.Βασίλης Αθανασόπουλος 
ευχαριστεί όσους συμμετείχαν και είναι πολύ ικανοποιημένος με όσους 
βοήθησαν στην οργάνωση και στην προετοιμασία της παρέλασης κ.Ανδρέα 
Βασιλείου, κ.Χάρη Βλαχόπουλο, κ.Χρήστο Ελεόπουλο κ.Αναστάσιο Καραγκούνη 
και τη διδα Ζωή Τζήκα. 

Ζήτω η Ελλάδα, Ζήτω η Μακεδονία, 
Ζήτω η Καστοριά!
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SCHOLARSHIP AWARDS

By Dr. Theodora Pinou, Scholarship 
Committee Chairperson

Started in 1963, The Society of 
Kastorians Omonoia Continues 
Tradition of Celebrating Academic 
Excellence.

On January 19th, 2019 the Kastori-
an Society of Omonoia, in coop-

eration with the Benevolent Society 
of Ladies of Kastoria, celebrated the 
54th Annual Scholarship Program at 
the Kastorian Cultural Center in White-
stone, NY.  The keynote speaker, and 
honored guest, was Dr. Demetrios 
Tzimas, MD. Dr. Demetrios Tzimas, a 
past recipient of this award, complet-
ed both his Internal Medicine residen-
cy and Gastroenterology Fellowship at 
the NYU School of Medicine, where he 
was awarded the distinction of Gas-
troenterology Fellow of the Year. He 
completed a one-year Advanced Ther-
apeutic Endoscopy Fellowship at Stony 
Brook University Hospital, where he 
was awarded with the honor of Fel-
low Educator of the Year.  Dr. Tzimas 
is Board Certified in both Internal 
Medicine and Gastroenterology. He 
specializes in ERCP, EUS, and enteral 
stenting. Dr. Tzimas also performs de-
vice assisted enteroscopy and altered 
anatomy ERCP. He is a member of the 

Advanced Therapeutic Endoscopy Ser-
vice in the Division of Gastroenterol-
ogy and Hepatology. His talk warmed 
the hearts of listeners as he shared his 
views on the importance of family and 
tradition, and the role these factors 
played in his career path and success.  

He encouraged all the scholarship re-
cipients to stay true to themselves, 
and afterwards offered to continue 
to support the society, especially the 
scholarship committee.
 The awards celebration began 
with a “meet and greet” networking 
lunch for the 19 scholarship recipi-
ents, scholarship committee mem-
bers, and Dr. Tzimas. This lunch is an 
important opportunity to meet new 
people and share ideas.  The awards 
ceremony celebrates college students 
of Kastorian descent with grade point 
averages equal or greater than 3.0, 
have a history of service, and whose 
families are members in good-stand-
ing. The monetary awards range be-
tween $1,700 - $3,000 depending on 
school ranking, education level, and 
grades, and examples of community 
service for this cohort of scholarship 
recipients included serving the society 
during its many events, volunteering 
for many of the Orthodox Church min-
istries, senior centers, and scouting.  

The 2019 required essay responded 
to the question “How do you envision 
your future participation in the Society 
of Kastorians “OMONOIA and how do 
you plan to achieve this vision.” Kon-
stantina Siokis received the highest 
score for her essay, which was read at 
the event and is published below. De-
viating from past programming, Naomi 
(Kratsios) Conklin created a collection 
of scholarship recipient biographies 
that was distributed at the event, and 
every scholarship recipient was given 
the opportunity to share a few words 
of gratitude.  Video recordings were 
shared by those scholarship recipients 
not present. These can be viewed on 
https://kastoria.us/. The deadline for 
2020 scholarship applications is Octo-
ber 25th.
 Several scholarships com-
memorate the lives of special Kasto-
rians, and the scholarship committee 
will be contacting family members and 
working with them to assure that the 
memory of their loved ones is eter-
nal.  Many thanks to all the members 
of the Scholarship Committee for their 
time and thoughtful conversation, and 
to Ms. Nikki Vekios, the Society’s past 
Administrative Assistant, for her tire-
less efforts in processing all the appli-
cations and organizing the ceremony. 
The committee looks forward to work-
ing with our new Executive Assistant, 
Zoe Tzikas.
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WINNING ESSAY

“How do you envision 
your future participa-
tion in the Society of 

Kastorians “OMONOIA 
and how do you plan 
to achieve this vision”

By Konstantina Siokis

 The creation of a society 
serves the purpose of connect-
ing individuals with common 
characteristics and interests 
for a larger goal. The larger 

goal refers to the sense of belonging, a characteristic of affiliation, 
particularly found in the Society of Kastorians. That common at-
tribute that Greeks from Kastoria share, is our Greek identity that 
bonds us in a foreign land far from our hometown. In our efforts 
to sustain such a community and expand it from generation to 
generation, our cultural traditions, ethics and values should be 
taught to our younger members, so that they can pass them along 
to the following generation. Every member of this cultural society, 
regardless of age, is a distinctive leader, who can attribute his/her 
unique qualities, talents and intellectual ideas for the growth of 
the Omonoia.  
  Reflecting on the current situation in Greece, the crisis 
isn’t only economic, but it’s also social and cultural, in regards 
to the Arts. It is our shared responsibility to selflessly distribute 
volunteer work, and education to the members of our society. 
Education has always been one of my most immense priorities, 
and that’s the reason why I pursued a degree in the U.S. in Opera 
and Music Education. As a future educator, specialized in music, 
I will attribute by teaching music to the younger members of the 
society. Not only it is a fun activity to keep the children engaged 
by singing Greek traditional songs, but it is a way of uniting and 
strengthening the community. Children can learn how to sing, 
how to play the piano, the guitar, and the beginning levels of vio-
lin, viola and saxophone. The Arts were always a main character-
istic of the Ancient Greek culture, as music in particular, aimed for 
the cultivation of the soul, the personality and the characteristics 
like discipline, kindness and critical thinking. All those attributes 
are not only essential for the cultural continuation of the society, 
but they can also serve as cultural reminders of our Greek identi-
ty. I’d be honored to teach music, framed in our Greek sociocul-
tural terms. It could be offered after school, at weekends, or in 
the summer. Music is a form of art that is embodied, and it will be 
incomplete without physical movement. I enjoy dancing particu-
larly ballet, which was grounded to me at a very young age. Espe-
cially for children, I would incorporate dancing and movement, so 
that this musical experience becomes somatic and ingrained.  
  In order to secure the continuation and success of the 
society in the next decades, we need to focus on the children, 
who strongly need the Greek cultural interaction. As part of the 
society, I could help create an after school tutoring program, 

where children could learn Greek language, and Greek literature, 
such as the Ancient epics of Homer, and the Modern masterpiec-
es of Kavafi, to implement knowledge, love and appreciation for 
our history. Studying and listening to the center elements of our 
culture, children will identify with the traditions, custom idiosyn-
crasies, and embrace the feeling of patriotism. This after school 
program can also serve as a day care to support parents, which 
in the long run, will be of great use for me as a future educator. 
Additionally, the program could take the form of a summer camp, 
where the youth could interpret and perform a Greek theatrical 
play, and in that context learn the foundations of the Greek ideol-
ogy. This program can deepen relationships among children, but 
most importantly, it can lead to further growth of the Greek cul-
ture, which will otherwise lack without the ownership displayed 
by our culture’s youth.   
  Being a Resident Assistant in the Residential halls of 
Montclair State University has taught me many important com-
munity values. We are required to create a positive learning 
atmosphere, where students can attain self-realization and em-
brace their cultural identity. 
 Through this leadership experience, I gained knowledge 
on how to bring a community together. That includes hosting 
events, and supporting members emotionally, on their transition-
ing stages of life. Likewise, I could do the same for the Kastoria 
society, by supporting the younger members in their growth. 
Particularly, this can be accomplished by organizing fun play-
ing activities. Children can benefit through play, because it is a 
form of active learning, which will support them along with their 
school experience. In order to include other ages, I could assist 
the society’s efforts to organize the yearly events, as well as incor-
porating new ideas. For instance, we could have an informative 
event called “Kastorians apply to College”, where we could give 
information about the application process, and life on campus. I 
could review essays and prepare the youth in their transition to 
college. As a final point, I could raise awareness about the Kastori-
an Society, and ways to attract more members by creating a page 
on Instagram. I can update it frequently, and provide publicity of 
upcoming events. Also, as the Vice President of the Hellenic Orga-
nization in Montclair State University, I can encourage my peers to 
get involved in the society by volunteering in events, such as the 
yearly picnic, food drives and dances.  
  All those visions can come together by enhancing the 
strong cultural bonds that unite us. As a community we are all 
responsible for each other. That refers to our individuality, but 
also our growth as a whole. Zarina Patel, a well know writer and 
race relation activist, once said, “Each of us seeks to know our 
personal identity, where and how we fit into the scheme of things 
so that we can make sense of our lives and plan for the future”. 
That’s the vision of the Kastorian society, to form and maintain an 
ethnic community within the larger society. Considering that pur-
pose, my vision centralizes on movements, events of involvement 
that will educate and reinvigorate our Greek identity. This idea 
emphatically appeals to cultural inclusion, a desideratum of our 
multicultural country. 



By Dr. Theodora Pinou, Scholarship Committee Chairperson

On August 8, the Society of Kastorians Omonoia in collab-
oration with Directorate of Secondary Education in Kas-
toria hosted an award celebration at the Hall of Mayor’s 
Office honoring the valedictorians of the nine Lyceums in 
the district of Kastoria, Greece, and presenting them with 
$700 scholarships. In addition to this award, the event was 
also an opportunity to present gifts made by the Society of 
Kastorian Omonoia, NYC  ECA Hellenic Red Cross, The Mu-
seum of Macedonian Struggle in Kastoria, Lazarus Nursing 
Home of Athens Rizo. The event was followed by light re-
freshments and very well received by the community. The 
event in Kastoria began with an introduction by Mr. Yioves, 
Past-President of the Kastorian Society of Omonoia, fol-
lowed by warm wishes from the Benevolent Society of 
Ladies of Kastoria represented by Mrs. Koukoulis. A short 
presentation was made by Scholarship Committee Chair-
person, Dr. Theodora Pinou who quoted Sophocles’ Elec-
tra, and then she, with the assistance of the Scholarship 
Committee Co-Chairperson, Sakis Rizopoulos conferred 
the awards.

On behalf of the Scholarship Committee I wish to thank 
the Mayor’s office for your hospitality, and various Kastori-
an Committees present at the event for taking the time to 
meet your visiting New York brothers and sisters.
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SCHOLARSHIP 

DOCTORAL
HEATHER TOSKOS

Drexel University College of Medicine

GRADUATE
KATHERINE POLIHROM

 Northeastern University

ANTHOULA NIKOLAIDIS
Rutgers School of Dental Medicine

APHRODITE MEGARIS
Sophie Davis School of Biomedical Education/CUNY 

School of Medicine

UNDERGRADUATE

NIKOLAOS ZIOSIS
Stony Brook University

JOHN MELIZANIS
UC- Berkley

THEODOTA KONTOPOULOS
Duke University

ALEXANDRA VASSILIOU
CUNY-Hunter College

JOSEPH FALLAIT
Boston College

KONSTANTINA SIOKIS
Montclair State University

GEORGE POLITIDIS
CUNY-Queens College

ERIKA PAPAGIANOPOULOS 
Mount Saint Mary College

GEORGE TOSKOS
SUNY-University of Albany

MICHAEL XERRAS
Sophie Davis School of Biomedical Education/CUNY

SUZANNA PAPASTAMATIS
St. John’s University

ALEXANDRA RIZOPOULOS
SUNY – Binghamton University

FIRST-YEAR UNDERGRADUATE

ACHILLEAS KARANGUNIS
Hofstra University
ISABELLA DeFELICE

CUNY Queens College

KATHERINE PSALTOS
The New School

SCHOLARSHIP RECIPIENTS
METROPOLITAN NEW YORK PAROCHIAL SCHOOLS

VICTORIA KERAJ
D. & G. Kaloidis Parochial School of Holy Cross

ALEXANDRA DOBRONRAVOV
Greek American Institute 

KRISTALIA PASVATIS
St. Demetrios Greek American School 

YARETZI MORENO
Fantis Parochial School

SOPHIA VERWOERT
William Spyropoulos Greek-American Day School 

of St. Nicholas

ΛΥΚΕΙΑ  & Τ.Ε.Ε. ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-Διαμαντή Δήμητρα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-Αϊβάζη Υπερμαχία
ΤΡΙΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-Τσιώτσης Κωνσταντίνος-

Σπυρίδων/Βαενάς Παύλος/Κωστέα Αγάπη
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-Πασχαλίσου 

Ευστρατία
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ-Παπαναγνώστου 

Δημήτριος/Μπουτσιάδου Μαρία
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ-Τράικος Ιωάννης

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ-Πούνη Θεοδότα
ΠΡΩΤΟ ΕΠΑ.Λ – Τ.Ε.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-Μαζγαλτζίδης 

Κωνσταντίνος
ΕΠΑ.Λ – Τ.Ε.Ε. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ-Αντωνιάδη Θεοδώρα

Scholarship Committee
Dr. Theodora Pinou-Chair 

Mr. Athanasios Rizopoulos-Co-Chairman
Mr. Steven Boutis, Mr. Stephen Capuano, Mrs. Naomi 

Conklin, Mrs. Eva Galanis, Mr. Theodoros Kaidas, 
Mrs. Maria Megaris, Mr. Zack Papanagnostou, 

and Mr. Demos Siokis.

SCHOLARSHIP RECIPIENTS 2019



EVENTS

28 Απριλιου 2019 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

του Ανδρέα Βασιλείου 

 Γιια πρώτη φορά φέτος αποφασίσαμε  να γιορτάσουμε την 
μεγάλη αυτή ημέρα της Χριστιανοσύνης στον Σύλλογό μας.  Τα πάντα 
ήταν έτοιμα .
 
 Τα κάρβουνα ανάψανε, οι σούβλες άρχισαν να γυρνάνε και 
τα πρώτα μεζεδάκια σερβιρίστηκαν από την ομαδα που είχε αναλάβει 
την εκδήλωση. Οι άστατες καιρικές συνθήκες μας ανάγκασαν να 
ετοιμάσουμε την αίθουσα μέσα στον Σύλλογο. Η παρουσία των γυναικών 
ηταν καταλυτική. Μέσα σε λίγα λεπτά είχαν ετοιμάσει τα τραπέζια, τα 
στόλισαν με λουλούδια, κόκκινα αυγά, τσουρέκια και ήμασταν έτοιμοι 
να υποδεχτούμε τους 85 καλεσμένους, σύμφωνα με μαρτυρίες ήταν μια 
από τις πιο επιτυχημένες εκδηλώσεις του Συλλόγου μας. Συγχαρητήρια 
σε όλους αυτούς που βοήθησαν και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους 
παρευρέθηκαν και μας τίμησαν με την παρουσία τους . Τέλος θα μου 
επιτρέψετε να παραφράσω το γνωστό άσμα που λέει «Πάσχα, των 
Ελλήνων Πάσχα» και να πω 

ΠΑΣΧΑ, ΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΩΝ ΠΑΣΧΑ

Συγχαρητήρια και πάλι και να είμαστε καλά και του χρόνου! 
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EVENTS

CIGAR NIGHT
του Αναστάση Καραγκούνη

 Στην προσπάθειά μας να προσεγγίσουμε νεότερα και καινούργια 
μέλη οργανώσαμε εκδηλώσεις οι οποίες έχουν ένα ξεχωριστό 
χαρακτήρα. Με αυτό το σκοπό οργανώθηκε λοιπόν για πρώτη χρονιά 
«Cigar Night and Wine Tasting» βραδιά, όπου ο καθένας μπορούσε 
να δοκιμάσει πούρο και να επιλέξει από τους διαφορετικούς τύπους 
κρασιών που ειδικοί οινοχόοι (sommelier) πρότειναν σε συνδυασμό με 
τα πλούσια και εκλεκτά ορεκτικά εδέσματα. Η συνοδεία της ζωντανής 
μουσικής, παρέα με τις φωνές και το κέφι των παρευρισκομένων, μας 
ταξίδεψε στην παλιά ελληνική μουσική σκηνή. Σας ευχαριστώ όλους 
που παρευρεθήκατε στην ξεχωριστή μας βραδιά καθώς και τα άτομα 
που βοήθησαν στην οργάνωση της. Είναι μια από τις εκδηλώσεις που 
θέλουμε να συνεχίσουμε και με ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή.
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EVENTS

PICNIC 2019
by Athanasios Rizopoulos

The Kastorian Society held its highly anticipated annual 
picnic on June 9 at Heckscher State Park, NY. About 350 

Kastorians and friends gathered to enjoy food, music and 
good company. Highlights of the day included a beautiful 
dance performance by our youth. 
 Τhis successful picnic would have not been possi-
ble without the great work of the picnic committee. Special 
thanks to all the members: Demos Siokis, Andreas Vasil-
iou, Panos Politidis, Harry Vlahopoulos, John Papazoglou, 
George Retzios,  , Tasos Karagounis, Zaharia Papanagnos-
tou, Vasilis Athanasopoulos Hristo Eleopoulos, John Psaltos, 
Anastasios Manaris.  
 There are many things that needed to be done 
before, during and after for this event to be successful as 
it was. From getting the permit to use the park, planning 
and ordering the supplies , planning the setup, setting up, 
cooking the food, keeping drinks cold, making sure every-
body is fed, running the fifty-fifty, many little details that 
have made this event such a success.   Many thanks to our 
president Demos Siokis for his continuous dedication and 
incredible work for preparing and helping to run the event. 
I would like to thank Panos Politidis, George Politidis, Har-
ry Vlahopoulos, John Papazoglou, George Retzios, Andreas 
Vasiliou, Tasos Karagounis, Zaharia Papanagnostou, Zoe Tzi-
kas for helping setting up and running the entire event. Spe-
cial thanks to Vasili Athanasopoulos and Hristo Eleopoulos 

for driving the truck with the supplies for so many hours. 
Also, to George Antoniou for helping me shopping for the 
supplies for the picnic. 
 Finally, thanks to the Ladies of our Philoptohos and 
Helen Politidis for helping to our Fundraiser 50-50 Raffle 
Ticket. Many people helped and it shows that our syllogo is 
a great one, and it makes all of us proud to be Kastorians.  



EVENTS

PROPHET ELIAS EVENT

by John Maleganos

On Saturday July 20th, our Society once 
again celebrated our patron Saint, Proph-
et Elias. Church service was held at Holy 

Cross in Whitestone followed by a reception at 
our Cultural Center. Despite high temperatures, 
the event had an excellent turnout. We would like 
to thank the President of our Philoptochos, Mrs 
Kalapoutis, the President of our Society Mr. Siokis 
and Father Dionisios for their kind words, and a 
special thank you to the volunteers who served 
the food, our executive secretary Ms. Tzikas, both 
of Mr. Politides’ sons George and Alex, and our 
General Secretary Mr. J. Papazoglou. Last, we 
thank our members as well for attending. I hope 
to see everyone again next year.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟY

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ 
ΓΕΥΜΑ
της Μαλαματής Στούμπου

Βρισκόμαστε στον πιο χαρούμενο 
μήνα του χρόνου, περιμένοντας 
να γιορτάσουμε τη Γέννηση του 
Θεανθρώπου.

Όλα γύρω μας είναι στολισμένα και 
φωτισμένα. Δρόμοι, βιτρίνες, σπίτια, 
μπαλκόνια, αυλές μας μαρτυρούν την 
προσμονή της μεγάλης γιορτής των 
Χριστουγέννων. όπως κάθε χρόνο η 
Φιλόπτωχος στις 13 Δεκεμβρίου 2018 
γιορτάσαμε τα Χριστουγεννιάτικο 
γεύμα στο Terrace on the Park. Οι 
υπεύθυνες αγαπητές κυρίες του 
γεύματος κ. Ανθούλα Καιτέρη, Μαίρη 
Γερασόπουλος, Βίβιαν Αρζουμανίδου, 
Τίνα Κοθάλη εργάστηκαν σκληρά αλλά 
με αγάπη για να μας παρουσιάσουν 
τη γιορτή σε μια χαρούμενη και 
ευχάριστη Χριστουγεννιάτικη 
ατμόσφαιρα. Ερχόμενες οι κυρίες 
της καλωσόρισαν οι υπεύθυνες της 
επιτροπής αλλά πάντα με την επίβλεψη 
της Προέδρου κ.Τούλα Καλαπούτη. Η 
πρώτη συνάντηση γίνεται την ώρα του 
Κοκτέιλ. Όλες οι κυρίες στολισμένες 
γιορτινά αντάλλαξαν ευχές, αγκαλιές 
φιλιά και αφού γεύτηκαν τα διάφορα 
μεζεδάκια, έπειτα παρακάθισαν 
στην κύρια αίθουσα που ήταν 
χριστουγεννιάτικα διακοσμημένη, 

πανέμορφη και με ωραία θέα. 

 Σε κάθε τραπέζι διακρίνονταν 
τα centerpieces τα οποία πρόσφερε η 
κ. Ρία Αλκιβιάδου-κόρη της Συμβούλου 
Μαίρης Παπάζογλου- εις μνήμη της 
αδερφής της Ελένης Μπούτη και 
πολλά μικρά δωράκια στόλιζαν το 
κάθε τραπέζι προσφορές από την 
κυρία της Επιτροπής Τίνα Κοθάλη.

Η γιορτή άρχισε με προσευχή από τον 
κ. Δημήτρη Τασσόπουλο. Η κ. Ανθούλα 
Καιτέρη ,chairlady, ευχήθηκε για 
τα Άγιες μέρες των Χριστουγέννων. 
Καλωσόρισε και ευχαρίστησε όλες 
τις Κυρίες που τίμησαν και μας 
υποστήριξαν με την παρουσία τους. 
Επίσης ευχαρίστησε τις κυρίες 
που συνεργάστηκαν μαζί της στις 
διάφορες επιτροπές όπως το λαχείο 
το οποίο αρχίζει από πολύ νωρίς 
διότι έχει πολλή δουλειά με πολλές 
λεπτομέρειες, τα προσκλητήρια, το 

πρόγραμμα της Ημέρας, το μενού 
το στολισμό των τραπεζιών και τόσα 
άλλα που μπορώ να γράφω σελίδες. 

Η Πρόεδρος κ. Τούλα Καλαπούτη 
έδωσε χαιρετισμό και ευχές 
για χαρούμενα και ευχάριστα 
Χριστούγεννα. Καλωσόρισε την 
επίτιμο Πρόεδρο κ. ‘Αρτεμη Τόσκος, 
τον Πρόεδρο «ΟΜΟΝΟΙΑ» κ. Δήμο 
Σιώκη. Ευχαρίστησε όλες τις κυρίες 
και κυρίους που μας τίμησαν με την 

παρουσία τους καθώς και τις κυρίες 
άλλων Φιλοπτώχων και Κοινοτήτων. 
Συνεχάρη τις chairladies και όλες 
τις υπεύθυνες για την εργασία τους 
και για τις προσφορές του λαχείου. 
Ευχαρίστησε την ακούραστη ταμεία 
μας κ. Λούλα Κουκούλη η οποία 
για πολλά χρόνια άξια προσφέρει 
τις υπηρεσίες της για το ταμείο της 
Φιλοπτώχου. Καλωσόρισε τη μητέρα 
του Προέδρου, κα. Κωνσταντίνα Σιώκη 
η οποία μας επισκέφτηκε από την 
Καστοριά.

Στη συνέχεια έγινε η κλήρωση του 
λαχείου, υπεύθυνες κυρίες  Βίβιαν 
Αρζουμανίδου με βοηθούς τις Τίνας 
Κοθάλη, Λίτσας Κοτσίδη, Μπέσης 

Di’Cicco. Όλα τα δώρα ετοιμάστηκαν με 
επιδεξιότητα από τις κυριές Ανθούλα 
Καιτέρη, Μαίρη Γερασόπουλος, 
Ειρήνη Μουσιάδη, Αθηνά Γεωργιάδη 
και δίπλα πάντα η πρόεδρος Τούλα 
Καλαπούτη. Το λαχείο πήγε πολύ 
καλά. Η ορχήστρα BYRON έδωσε κέφι 
και καλή διάθεση, χορέψαμε όλες και 
φύγαμε ευχαριστημένες.

Συγχαρητήρια σε όλες που 
εργάστηκαν για αυτήν την εκδήλωση 
και ας ευχηθούμε να είμαστε καλά να 
ανταμόσουμε και του χρόνου.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟY

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ 2019 
 της Άρτεμις Τόσκου

Αθρόα η προσέλευση των μελών και φίλων της 
Φιλοπτώχου στο πατροπαράδοτο έθιμο της κοπής της 

Βασιλόπιτας για το καλό του καινούριου χρόνου που έγινε 
στη Λέσχη των Καστοριέων την 27ην Ιανουαρίου 2019.
 Οι υπεύθυνες της εκδήλωσης κυριες Άντζι 
Κωνσταντιν, Tούλα Ντότη, Αθηνά Γεωργιάδη και Ειρήνη 
Μουσιάδου  και πρόεδρος κα. Καλαπούτη υποδέχτηκαν 
τους προσελθοντες και τους περιποιήθηκαν προσφέροντας 
τα ωραία φαγητά και όλα τα άλλα εδέσματα. Επίσης, 
η πρόεδρος κα. Καλαπούτη όλο χαρά για την επιτυχία 
ευχαρίστησε όλους για τον προσέλευση και την υποστήριξή 
τους προς τη Φιλόπτωχο, απηύθυνε θερμές ευχές για τον 
καινούριο χρόνο και ευχαρίστησε τις υπεύθυνες και όλες 
τις κυρίες του Συμβουλίου. Γιατί κάθε μία προσέφερε κάτι 
εξ ιδίων όπως γίνεται πάντα για να μείνει κέρδος για τη 
Φιλόπτωχο.
 H πρώτη συνάντηση εγινε με τα κοκτέιλ και 
προσευχή από τον κ.Δ.Τασσόπουλο μετά προσφερθηκε 
νοστιμότατο ζεστό φαγητό με κρασί και αναψυκτικά.
 Σε όλο το διάστημα της γιορτής παρακολουθούσαμε 
το βίντεο και ακούγαμε μουσική από την τελευταία 
εκδήλωση του Καρναβαλιού  που είχαν πριν από μια 
εβδομάδα ο Σύλλογος των Καστοριεων Νέας Υόρκης 
“Ομόνοια. Την εκδήλωσή μας τίμησε με την παρουσία 
του ο πρόεδρος του Σύλλογοu Καστοριεων Νέας Υόρκης 
“Ομόνοια” κ. Δήμος Σιώκης με την παρέα του και άλλους 
Συμβούλους του τον οποίο ευχαρίστησε η κ.Πρόεδρος 
και ιδιαιτέρως για τη δωρεά των $5,000 εκ μέρους του 
Συλλόγου ΟΜΟΝΟΙΑ προς τη Φιλόπτωχο μας.
 Επίσης μας τίμησαν οι πρώην Πρόεδροι του 
Σύλλογοu Καστοριεων Νέας Υόρκης “Ομόνοια” μετά 
των συζύγων τους κ.Γεώργιος Καιτέρης, Παύλος Νάνος, 

Κωνσταντίνος Φράγκος και Βασίλης Ζήσης.
 Ο Πρόεδρος του Σύλλογοu Καστοριεων Νέας 
Υόρκης “Ομόνοια” κ.Δήμος Σιώκης έλαβε το λόγο συνεχάρη 
τη Φιλόπτωχο για το έργο της και ανέφερε την τελευταία 
δραστηριότητα του Συλλόγου “ΟΜΟΝΟΙΑ” σχετικά με τη 
συμμετοχή στο συλλαλητήριο που έγινε στην Αθήνα για 
το όνομα της Μακεδονίας-θέμα που πονά όλους μας- 
στέλνοντας χρήματα στην Καστοριά για τα λεωφορεία 
ώστε να διευκολύνουν τη μετάβαση των Καστοριέων στο 
συλλαλητήριο.
 Στη συνέχεια κάθε τραπέζι έκοψε τη δική του 
βασιλόπιτα, σερβιρίστηκε καφές με διάφορα γλυκά, 
χορέψαμε, πουλήσαμε και το λαχείο το οποίο ήταν 50-
50 και όλοι μας υποστήριξαν. Τυχερή ήταν η μητέρα του 
προέδρου κα.Κωνσταντίνα Σιώκη η οποία δώρισε $150 στη 
Φιλόπτωχο και την ευχαριστούμε.

Φύγαμε ευχαριστημένοι, διασκεδάσαμε σαν μία οικογένεια 
με ευχές να ανταμώσουμε και του χρόνου!



 ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΑ ΝΕΑ        33

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟY

ΦΑΣΟΛΑΔΑ ΓΙΟΡΤΗ

της Μαλαματής Στούμπου

 
 Μια ηλιόλουστη ημέρα, στις 24 Μαρτίου η 
Φιλόπτωχος είχε την Παραδοσιακή Φασολάδα στο 
Πολιτιστικό Κέντρο του Συλλόγου.
 Με την εκδήλωση αυτή εκτός του Φιλανθρωπικό 
έργο που κάνει η Φιλόπτωχος προσπαθεί να διατηρεί την 
πλούσια κληρονομιά μας.
 Οι υπεύθυνες κ.Ειρήνη Μουσιάδη κ.Τούλα 
Ντόντη κ.Αθηνά Γεωργιάδη κ Έντζι Κωνσταντιν μαζι 
με τις υπόλοιπες κυρίες του Συμβουλίου εργάστηκαν 
με αγάπη και ζήλο και μας παρουσίασαν ένα πλούσιο 
νηστίσιμο γεύμα με πολλά διαφορετικά λαδερά. Εκτός 
από τη Φασουλάδα, προσφέρθηκαν μπριάμ, καρκαλέτσι, 
σκορδαλιά, ψωμί σπιτικό και πολλές άλλες λιχουδιές. Ο 
καφές συνοδεύτηκε με σπιτικά γλυκά, χαλβά, σαλιάρους 
κουλούρια και παξιμαδάκια.
 Η εκδήλωση είχε επιτυχία. Μας τίμησαν με την 
παρουσία τους τα μέλη μας και φίλοι της Φιλοπτώχου. 
Επίσης ο Πρόεδρος  του Συλλόγου ”ΟΜΟΝΟΙΑ” κ.Δήμος 
Σιώκης και πρώην Πρόεδροι του Συλλόγου.
 Επίσης η γραμματέας  του Συλλόγου “ΟΜΟΝΟΙΑ” 
κα.Νίκη Βέκιος την οποία τίμησαν με ωραία ανθοδέσμη 
λόγω του ότι αποσύρεται από τα καθήκοντά της και 
γνωρίσαμε την καινούρια αντικαταστάτρια της δις. Ζωή 
Τζήκα
 Η  πρόεδρος μας κα.Τούλα Καλαπούτη καλωσόρισε 
και ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκομένους για την 
τιμή που μας κάνουν. Συνεχάρη τις υπεύθυνες και ολες 
τις κυρίες του Συμβουλιου που εργάστηκαν με τόσο ζήλο 
και  παρουσίασαν μια τόσο ζεστή και οικογενειακή μέρα. 
Μίλησε για την εθνική γιορτή της 25ης Μαρτίου, εδωσε 
ευχές  σε όσους γιορτάζουν. Υπενθύμισε ότι η επόμενη 
εκδήλωση θα είναι το Πασχαλιάτικο Γεύμα.

Μας ευχήθηκε ένα καλό και ευλογημένο Πάσχα.

Υ.Γ. Πόσο ωραία  είναι τα αισθήματα όταν συνεχίζοντας 
την παράδοσή μας και στη δεύτερη πατρίδα μας νιωθουμε 
να βρίσκομαστε τόσο κοντά στην πόλη και το χωριό μας.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟY

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ, ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ
της Τούλας Καλαπούτη

Μετά τη Μεγάλη εβδομάδα γιορτάσαμε το πιο χαρμόσυνο 
γεγονός της Ορθοδοξίας, την Ανάσταση του Χριστού μας. 
Ευχόμενοι η Ανάσταση του Κυρίου να φέρει ειρήνη ευλογία 
ευημερία και αγάπη σε όλο τον κόσμο.

Όπως κάθε χρόνο η Φιλόπτωχος συγκεντρωθήκαμε 
μέλη και φίλες στο Πολιτιστικό Κέντρο του Συλλόγου και 
γιορτάσαμε το Ευλογημένο Πάσχα να ανταλλάξουμε ευχές 
και να τσουγκρίσουμε τα κόκκινα αυγά 

Οι υπεύθυνες της ημέρας, οι αγαπητές κυρίες Άννα 
Τσούκη, Μαίρη Παπάζογλου, Τίνα Κοθάλη, είχαν στολίσει 
την αίθουσα όπως το απαιτούσε η μέρα. Πανέμορφα 
λουλούδια προσφορά της κα.Μαίρης Παπάζογλου, 
τσουρέκια προσφορά της κα. Τίνας Κοθάλη, κόκκινα αυγά 
και πολλές πασχαλιάτικες λεπτομέρειες.

Η γιορτή άρχισε ψάλοντας το «Χριστός Ανέστη». Η κα. 
Άννα Τσούκη καλωσόρισε και ευχαρίστησε ονομαστικά 
όλες τις κυρίες που βοήθησαν και όσες προσέφεραν δώρα 
και γλυκά. Κατόπιν έλαβε το λόγο η Πρόεδρος κ.Τούλα 
Καλαπούτη η οποία έδωσε θερμές ευχές και ευχαρίστησε 
τις υπεύθυνες της ημέρας και όλα τα μέλη και τις φίλες για 
την υποστήριξή τους.

Σερβιρίστηκε το νοστιμότατο φαγητό και στη συνέχεια 
τον καφέ με το ωραιότατο κέικ προσφορά της Επίτιμου 
Προέδρου κ.Άρτεμις Τόσκου, κουραμπιέδες, κουλούρια 
προσφορά των κυριών του Συμβουλίου. Κατόπιν έγινε η 
κλήρωση του λαχείου.
Στη συνέχεια έγινε Γενική Συνέλευση. Η Γραμματέας κ.Βίβιαν 
Αρζουμανίδου διάβασε τα πρακτικά της προηγούμενης 
Γενικής  Συνέλευσης καθώς κράτησε και τα πρακτικά της 
σημερινής. Η πρόεδρος κα.Καλαπούτη ευχαρίστησε όλες 
τις κυρίες του Συμβουλίου για την καλή συνεργασία και 
προσφορές τους και ιδιαίτερα συνεχάρηκε την ταμία κα.. 
Λούλα Κουκούλη για την υπεύθυνη δουλειά του ταμείου 
της Φιλοπτώχου. Επίσης ευχαρίστησε τις αγαπητές κυρίες 
Ουρανία Κράτσιου και Καντι Πετκανά οι οποίες πάντα 
πρόθυμα ελέγχουν τα βιβλία της Φιλοπτώχου.

Η ταμίας κα.Κουκούλη μας έδωσε απολογισμό της 
τελευταίας διετίας με κάθε λεπτομέρεια και ευχαρίστησε 

όλες για την οικονομική στήριξη μέσω της οποίας η 
Φιλόπτωχος μπορεί και προσφέρει βοήθεια σε διάφορα 
ιδρύματα και σε άπορες οικογένειες.

 Την ίδια μέρα γίνονται εκλογές, διαλύθηκε το 
παλιό Συμβούλιο. Οι πρώην πρόεδροι κα.Άρτεμις Τόσκου, 
κα.Ανθούλα Καιτέρη, κα. Μαίρη Γερασόπουλος ανέλαβαν 
τη διεξαγωγή των εκλογών. Η κάθε μία ξεχωριστά μίλησαν 
και συνεχάρηκαν όλες τις κυρίες του Συμβουλίου για την 
άψογη συνεργασία.Συνεχάρηκαν την πρόεδρο κ. Τούλα 
Καλαπούτη για τα δύο χρόνια προσφοράς της, τόνισαν 
την αγάπη που αγκάλιασε τη Φιλόπτωχο και το ζήλο 
συνεργαζομενοι τις κυρίες του Συμβουλίου η οποία διέθετε 
όχι μόνο χρόνο αλλά και υποστήριξη σε κάθε εκδήλωση, 
τέλος χειροκροτήθηκε και της ευχηθήκανε για άλλα δύο 
χρόνια.

Κατόπιν έγιναν προτάσεις για καινούργια μέλη να 
εργαστούν στο Συμβούλιο. Δέχτηκαν η κ. Νίκη Βέκιος-
πρώην γραμματέας του Συλλόγου «ΟΜΟΝΟΙΑ» και η 
κ. Ντίνα Δάλλας. Οι κυρίες Ασπασία Ρουσούλη, Πέννη 
Ρουσoύλη και Ασπασία Γιώβε ύστερα από πολλά χρόνια 
προσφοράς στη Φιλόπτωχο δήλωσαν την παραίτησή τους. 
Τα υπόλοιπα μέλη έμειναν τα ίδια. 

Έπειτα από μια βδομάδα, 9 Μαΐου 2019, κάναμε την πρώτη 
Συνεδρίαση, εκλέξαμε την Εκτελεστική Επιτροπή. Ομοφώνα 
εκλέγεται και πάλι Πρόεδρος η κα. Τούλα Καλαπούτη. 
Γίνεται η ορκωμοσία του καινούριου Συμβουλίου και η 
Πρόεδρος μας εύχεται καλή δύναμη και καλή συνεργασία 
για άλλα δύο χρόνια..
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YOUTH EVENTS

Annual Dance 2018 Camelbeach Trip 2019

Ronald McDonald Walkathon 2019 Annual Dance 2018

Halloween Halloween Dance Lessons
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DONATIONS BY THE SOCIETY

‘Εν Καστορία τη 24 Νοεμβρίου 2018

Αγαπητέ κ. Σιώκη,

 Με ιδιαίτερη χαρά έλαβα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την επιστολή σας περί της βοηθείας που 
θα αποσταλει στην Ιερή Μητρόπολη Καστορίας και επιθυμώ θερμά να σας ευχαριστήσω. Η ευγνωμοσύνη 
μου στο πρόσωπο σας και σε όλους τους συνεργάτες σας θα είναι ισόβιος, καθώς και οι καθημερινές 
προσευχές μου για όλους εσάς για υγεία, μακροημέρευση και ευλογία των έργων των χειρών σας.
Δεν σας αποκρύπτω ότι με συγκινήσατε βαθύτατα διότι η προσφορά αυτή αποτελεί μία ανάσα οικονομική 
στο δυσχερές φιλανθρωπικό έργο της Μητροπόλεως. Οι ανάγκες των ανθρώπων αυτής της αρχοντικής, 
μα και ξεχασμένης ακριτικής περιοχής δυστυχώς καθημερινά αυξάνονται. Η διαθεσιμότητα εργασίας 
μειώνεται, άνθρωποι-κυρίως νέοι- μεταναστεύουν, πόλεις και χωριά ερημώνουν και όλο και περισσότεροι 
άνθρωποι προστρέχουν στη Μητρόπολη για συσσίτιο και οικονομική βοήθεια. 
 
Οι φωνές που ακούγονται λίγες και δυστυχώς «εις ώτα μη ακουόντων». Μία τέτοια φωνή είναι και η 
δική μου, αφού σε κάθε συνάντηση που έχω με τοπικούς και μη άρχοντες εκφράζω την αγωνία μου για το 
μέλλον αυτού του τόπου. Μάλιστα, έχω αποστείλει στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης αλλά και σε κάθε τοπικό φορέα μία επιστολή, η οποία επιγράφεται «Αγωνιώ» και η οποία 
περιγράφει τις ανησυχίες μου για τον τόπο. Την συγκεκριμένη επιστολή έχω δημοσιεύσει στον έντυπο και 
ηλεκτρονικό τύπο και σας την αποστέλλω, ώστε να λάβετε κι εσείς γνώση των προβλημάτων του τόπου και 
της προσωπικής μου αγωνίας για σύμπλευση συνάμεων, ώστε να βγει η επαρχία μας από αυτό το τέλμα.
 
Πάλιν και πολλάκις σας ευχαριστώ για την γενναιόδωρη αυτή προσφορά και εύχομαι ο Δωρεοδότης Κύριος 
να σας χαρίζει πάντοτε υγεία, μακροημέρευση, δύναμε και ενίσχυση στον προσωπικό σας αγώνα και κάθε 
ευόδωση των ευγενών σκοπών σας.

Υ.Γ. Θεωρώ καθήκον μου να σας υπενθυμίσω ότι για τη συγκεκριμένη προσφορά σας θα λάβετε αποδεικτικό 
παραλαβής από το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο καθώς και το σχετικό ευχαριστήριο γράμμα.

Με το πλήρωμα της αγάπης μου και θερμοτάτων ευχαριστιών

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

Ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
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DONATIONS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΛΟΗ
Τ.Κ.: 52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Πληροφορίες: Βαρβάρα Μπελερή
Τηλ.: 2467028605  Fax: 2467028605

e-mail: mail@gym-mous-  kastor.kas.sch.gr
WebSite: http://gym-mous-kastor.kas.sch.gr/

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο Σύλλογος των καθηγητών και η Διευθύντρια του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς ευχαριστούμε 
θερμά το Σύλλογο Καστοριέων Νέας Υόρκης «Ομόνοια», για την προσφορά τους προς το σχολείο 
μας, η οποία αποτελείται από ένα lap top, ένα βιντεοπροβολέα και μια μικροφωνική εγκατάσταση 
(μικρόφωνα, ενισχυτές και ηχεία). Η συμβολή αυτή είναι πολύ σημαντική για το νεοσύστατο σχολείο 
μας και καθοριστική για την εύρυθμη λειτουργία του και την προετοιμασία των μαθητών μας για τις 
συναυλίες και τα φεστιβάλ. 

Η Διευθύντρια του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς

Βαρβάρα Μπελερή
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Ναυτικός ΄Όμιλος Καστοριάς

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως οι εργασίες αντικατάστασης 
της παλιάς στέγης του γυμναστηρίου του Ναυτικού Ομίλου 
Καστοριάς, με νέα, έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία.
Θα θέλαμε για ακόμα μία φορά να σας ευχαριστήσουμε από τα 
βάθη της καρδιάς μας και να σας γνωρίσουμε πως η προσφορά 
σας είναι ανεκτίμητη.
Σας επισυνάπτουμε και μερικές φωτογραφίες οι οποίες 
τραβήχτηκαν κατά τη διαδικασία της αντικατάστασης της στέγης.

Με εκτίμηση.

Εκ μέρους του Δ.Σ. του Ν.Ο.Κ.
Ο πρόεδρος κ. Μητρούδης Παναγιώτης
Ο γεν. γραμματέας κ. Φωτιάδης Δημήτρης

Ναυτικός Όμιλος Καστοριάς
Στρ. Σουγγαρίδη 1
Πρόεδρος: Μητρούδης Παναγιώτης, τηλ. επικ. 6986238305
Γεν. Γραμματέας: Φωτιάδης Δημήτρης, τηλ. επικ. 6977797443
email: n.o.kastorias@gmail.com
web. https://nokastorias.wordpress.com

Our Society proudly 
announces the Do-
nation of $38,160 to 
Lureion Foundation 
after the successful 
fundraising event 
“Taverna Night”. We 
want to thank every-
one once again for 
contributing to our 
cause!

Ο Σύλλογός μας 
περήφανα ανακοινώνει τη Δωρέα των 38,160$ προς το 
Λύρειο Ίδρυμα μετά την επιτυχημένη εκδήλωση “Τaverna 
Night”. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά 
που συνεισφέρατε στο σκοπό μας!

Panos Politidis-Chairman of Taverna Night

"On July 7, 2019, Mrs. Sophie Aivazis, spouse 
of the late Mr. Constantinos Aivazis, celebrated 
a great milestone; her 100th Birthday.  The ex-
tended family held a joyous birthday party for 
her at the Axia Taverna in Tenafly, NJ, with 35 
family members in attendance.  In the pictured 
is Sophie, with her granddaughter Elizabeth, 
daughter-in-law Mary, and son Elias Aivazis.  
The Aivazis family, along with all of Sophie's rel-
atives and friends, wish her many more years of 
health and happiness.  

Happy 100th Birthday!"
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DONATIONS TO THE SOCIETY

DONATIONS TO “OMONOIA”
DONATIONS TO THE SPECIAL FUND

IN MEMORY OF ELPIDA BASSAKYROS
Mr. & Mrs. Demetrios Tassopoulos ................................... $50.00
Dr. & Mrs. James Manis, their sons George & Peter
& granddaughter Angeliki  ............................................ $1,000.00
Mr. James Petras ................................................................ $50.00
Mrs. Alexandra Pappas .................................................... $100.00

IN MEMORY OF PETER NESSAS
Mr. Sotirios & Mrs. Aspasia Vahaviolos ........................... $100.00

IN MEMORY OF ELENI VASTOPOULOS
Mr. & Mrs. Theodore Petras ............................................ $100.00

IN MEMORY OF NIKOS KONTOS
Mr. Theodore & Mrs. Stephanie Toskos ............................. $50.00

IN MEMORY OF KOTOPOYLOS CASSIANI
Dr. Kyropoulos D. Constantine ......................................... $250.00

IN MEMORY OF ANDY KOYKOS
Mrs. May Marino ............................................................. $100.00

IN MEMORY OF ANASTASIOS KOKALENIOS
Mr. John Kyrou ................................................................. $200.00

IN MEMORY OF IRAKLIS TOSKOS
Mrs. Christine Toskos ......................................................... $50.00
Mr. Brian L. Worden .......................................................... $75.00

IN MEMORY OF CHARLES ROUSOULIS
Mr. Elias & Mrs. Cynthia Zachos ...................................... $100.00
DONATIONS
Mr. Charles Petkanas ....................................................... $100.00
Mr. Harry & Mrs. Agapi Eliades ........................................ $300.00
Mr. Cosmas Boutis ............................................................. $50.00
Cash Received at HASKARI............................................... $146.00

THE COMMITTEE WISHES THAT THE MEMORY OF OUR DEPART-
ED BROTHERS AND SISTERS BE ETERNAL. OUR SINCERE THANKS 
TO THE “BOARD OF DIRECTORS” FOR THE UNQUALIFIED SUP-
PORT OF THE PRINCIPLES OF THE SPECIAL FUND COMMITTEE.

FOR Mrs. SOPHIE AIVAZIS 100TH BIRTHDAY
Mr. Ted & Mrs. Sandy Nannas ......................................... $100.00
Mr. Kevin Healy & Mrs. Sophia Nannas ........................... $100.00
Mr. Al & Mrs. Kristian Tsamoutalis ................................... $100.00

DONATIONS FOR LYREIO ORPHANAGE- 
“TAVERNA NIGHT”
Band, Rosenbaum & Martin ............................................ $250.00
BC International Group, Inc .......................................... $3,000.00
Ability Service Agency, Inc. .............................................. $500.00
BNB Bank ......................................................................... $200.00
SHEVIT Associates, Inc. .................................................... $250.00
Maria Markou, Global Inc. ............................................... $300.00

MINK MART INC. ............................................................. $300.00
DIVANA GLOBAL SOURCES, INC ....................................... $200.00
GREEN FASHIONS, INC. .................................................... $200.00
N. Pologeorgis Furs, Inc. .................................................. $500.00
AQUA MECHANICAL CORP. .............................................. $500.00
Charalambos Seleari CPA PLLC ........................................ $100.00
Orphanides & Moraitis .................................................... $250.00
TOLO Painting .................................................................. $320.00
Olympian Fuel Oil Corp.................................................... $200.00
Technical Creations Inc .................................................... $500.00
Panos Furs .................................................................... $1,500.00
HEPHAISTOS BUILDING SUPPLIES .................................... $300.00
DIVANA GLOBAL SOURCES INC ........................................ $150.00
B. ATHAS FURS INC .......................................................... $500.00
GARDEN MONTAUK-ASSOCIATIES ................................... $150.00
Z & G FURS CORP. ............................................................ $150.00
Pan-Macedonian Associations ......................................... $200.00
KDM ELECTRIC CORP. ....................................................... $150.00
COSMOS ASSOCIATES INC ............................................... $900.00
Polihrom Philip ................................................................ $300.00
IMPERIAL LIQUORS INC. ............................................... $1,000.00
AVENUE 24 LAUNDRY INC ............................................... $500.00
George’s Auto Repairs ..................................................... $100.00
XINOS CONSTRUCTION ................................................. $1,000.00
Investors Bank ................................................................. $200.00
Benevolent Society Ladies of Kastoria .......................... $2,000.00
Greek Macedonian Society .............................................. $300.00
Shop & Go Wine & Liquor ............................................... $500.00
KDM Electric .................................................................... $250.00
HEPHAISTOS BUILDING SUPPLIES .................................... $500.00
New London Pharmacy ................................................... $100.00
A.P FURS LLC .................................................................... $200.00
Panos Furs .................................................................... $1,500.00
Funtastic Furs, Inc ............................................................ $200.00
SAGA FURS OYJ ............................................................. $1,000.00
MAVROS CORP. .................................................................. $75.00
Euro Stone Fabricator Inc .................................................. $25.00
YES CONTRACTING, INC ..................................................... $50.00
Unique Stone & Tile Sales ................................................. $25.00
Papayani John .................................................................... $50.00
Mihaltses Minas .............................................................. $250.00
Psaltos John ....................................................................... $50.00
Petkanas D. John ............................................................. $100.00
Iassonidis Telis ................................................................. $100.00
Petrakis Rania .................................................................. $200.00
Nicholas T. William ............................................................ $50.00
Cothalis louis ................................................................... $100.00
Kotsaftis Virginia .............................................................. $100.00
Aivazis K. Elias .................................................................. $100.00
Dr. John N.Kallis ............................................................... $100.00
Nannas Theodore ............................................................ $100.00
Tsitsinas K. Chris .............................................................. $100.00
Mihaltses Demetrios ......................................................... $50.00
Boutis Steve ..................................................................... $250.00
Papanagnostou N.Zacharias ............................................ $225.00
Bevolas Leo ........................................................................ $75.00
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DONATIONS

Eliades Gregory ................................................................. $50.00
Pattaras Alendra ................................................................ $50.00
Kostopoulos Arsenis ........................................................ $300.00
Helen Markoglou ............................................................. $400.00
Richard Balest .................................................................. $150.00
Siokis Demos ................................................................... $475.00
Vlahopoulos Harilaos.................................................... $1,975.00
Sweeney Joseph .............................................................. $250.00
Philippides Michael ........................................................... $50.00
Eleopoulos Chris .............................................................. $100.00
Tsatis Fotis ....................................................................... $350.00
Karangunis Anastasios ..................................................... $150.00
Manaris Gregory .............................................................. $100.00
Megaris Maris .................................................................. $150.00
Kontopoulos Theodore .................................................... $250.00
Mousiades Irene ................................................................ $50.00
Zisis Vasilios ....................................................................... $50.00
Katsamakis Sotirios .......................................................... $200.00
Bouratoglou Zoe .............................................................. $100.00
Chris Mitrotasios ............................................................. $100.00
Tsirogiannis Christos ........................................................ $150.00
Philippides Mary ................................................................ $50.00
Irene Litsas ...................................................................... $100.00
Papagianopoulos Naoum ................................................ $100.00
Hatsios Nick ..................................................................... $100.00
Christina Kostakis .............................................................. $50.00
Elias Alikakos ................................................................... $125.00
Tassopoulos Demetrios ................................................... $125.00
Maleganos John ............................................................... $200.00
Kokkinos Pipinos .............................................................. $150.00
Toskos Artemis ................................................................. $100.00
Eliades Daminos ................................................................ $50.00
Paralikas Tollies ................................................................ $125.00
Michael Pappas ............................................................... $100.00
Despina Mantikas .............................................................. $25.00
Kyriakos Evangelia ........................................................... $100.00
Athanasopoulos Vasilios .................................................. $100.00
Constantine Jeromnimom ................................................. $25.00
Theodore Klingos ............................................................. $100.00
Zarvos Sophie .................................................................. $100.00
Antoniou George ............................................................. $150.00
Photis Savvides CPA ......................................................... $125.00
Physiocare Physical Therapy .............................................. $50.00
Vassiliou Andreas............................................................... $50.00
Maria Moshou ................................................................. $100.00
Maria & Tim Tegerides ...................................................... $50.00

Donations to the Benevolent Society
 Ladies of Kastoria

Kastorian Society “OMONOIA” .......................................... $5,000
Mrs. Rania Petrakis ............................................................ $30.00
Mrs. Eleni Mitsopoulos ...................................................... $30.00
Mrs. Eleni Nikozisis ............................................................ $80.00
Mrs. Maria Evdos ............................................................... $30.00

Mrs. Tina Theodorou Kaitery ............................................. $30.00
Mr.& Mrs. John Rakkou ................................................... $100.00
Mr.& Mrs. Charles Rousoulis ............................................. $50.00
Mr. & Mrs. Gregory Eliades ............................................. $100.00
Mrs. Athena Hatzis ............................................................ $30.00
Mr. & Mrs. Pantelis Kalapoutis ........................................ $100.00
Mr. & Mrs. John Rakkou .................................................... $60.00
Mr. Demos Siokis ............................................................... $50.00
Mrs. Mary Papougenis ....................................................... $40.00
Mrs. Nikki Vekios ............................................................... $20.00
Mrs. Toula Kalapoutis ...................................................... $200.00
Mrs. Soultana Papavassiliou ............................................ $200.00
Mrs. Dorothy Katopis ....................................................... $200.00
Mr. George Andreopoulos ............................................... $100.00
Mrs. Stella Andreopoulos ................................................ $100.00
Mrs. Loula Koukoulis ....................................................... $100.00
Mrs. Helen Alexander ...................................................... $100.00
Mrs. Mary Gerasopoulos ................................................. $100.00

IN MEMORY OF GEORGE TOULAS
Mr. & Mrs. Fotis Katsamakis Family ................................. $100.00

IN MEMORY OF HELEN VASTOPOULOS
Mrs. Catherine Galistinos .................................................. $50.00

IN MEMORY OF ELENI PSALTI & ARETI RECAS
Zoe, Dino and Eleni Psaltis ................................................. $50.00

IN MEMORY OF HUSBAND & FATHER CHRISTOPOULO
Mrs. Alexandra Gueros and Daughters ............................ $100.00

IN MEMORY OF ANGELIKI ALATSAS
Mr. & Mrs. George Kletsides .............................................. $50.00

IN MEMORY OF TOULA GEORGIOU
Mr. Mrs Kimon Tsoukis ...................................................... $50.00

IN MEMORY OF SUSIE BITIS
Mrs. Carol Georgiades ....................................................... $50.00
Mr. & Mrs. Steve Georgiades ............................................. $50.00
Mrs. Mary papazoglou ....................................................... $30.00

IN MEMORY OF KOSTA PAPAIOANNOY
Mr. & Mrs. Michael Philippides ....................................... $100.00

IN MEMORY OF BELOVED UNCLE HERCULES TOSKOS
Elaine Toskos-Marketos Family ........................................ $100.00

IN MEMORY OF VASILIKI KOYNDOYRA
Mrs. Artemis Toskos ........................................................ $150.00
Mrs. Irene Mousiades ........................................................ $40.00
Mr. & Mrs. John Maleganos ............................................. $100.00

IN MEMORY OF KALLIOPE ZAHOS
Mr. & Mrs. Louis Cothalis ................................................ $250.00

THE BENEVOLENT SOCIETY LADIES OF KASTORIA
APPRECIATES THE SUPPORT OF ITS MEMBERS & FRIENDS AND 

IS VERY THANKFUL



With Kelly

OUR ZOUMBA CLASS IS 
BACK!

GET A GREAT WORKOUT TO 
TO YOUR FAVORITE GREEK SONGS!

EVERY MONDAY
6:30 - 7:30 PM 

150-28 14th Avenue
Whitestone, NY 11357

 
$10 / PERSON

BRING YOUR FRIENDS! 

societyofkastorians@verizon.net|www.kastoria.us - 718 746 4505
follow us @ www.facebook.com/Kastoriany

COME AND JOIN US FOR...

YOGA
all levels welcome!

bring your friends!
$10 per person

EVERY SATURDAY 3:00 - 4:00 p.m.
AT OUR VERY OWN KASTORIAN SOCIETY 

150-28 14th AVENUE, WHITESTONE

Please bring: YOGA MAT AND WATER
(EXTRA MATS ARE AVAILABLE)
Please contact IRENE for more info

@ 917 414 5259

More invformation at 718 746–4505 
SocietyOfKastorians@verizon.net

www.kastoria.us follow us 
fb:/Kastoriany

Join our 
Greek Dance &

Greek Language 
sessions

IT’S NOT TO LATE!

Every Saturday 
At our Society’s Club

150-28 14th Avenue
Whitestone, N.Y. 11357

SOCIETY OF KASTORIANS “OMONOIA” PRESENTS 
THE SECOND ANNUAL 

TAV E R NA
N I G H T

Proceeds will be donated to the 
Greek Division of  the Ronald McDonald House

Join us for an evening of  entertainment with 
Live Greek Music, Food, and Wine

$60 Per Person

SEPTEMBER 21ST • DOORS OPEN AT 7 PM
THE KASTORIANS SOCIETY 

15O-28 14TH AVE, WHITESTONE, NY 11357

Stay Connected:
website: Kastoria.us

Facebook: @Kastoriany

RSVP Recommended
To RSVP or for more information contact us:

societyofkastorians@verizon.net
718 746 4505



SOCIETY OF KASTORIANS 
“OMONOIA”, INC.
15O-28 14th Avenue
Whitestone, NY 11357-1730

September 2019
Saturday 21st - Taverna Night
Sunday 29th - Pita Brunch 

October 2019
Saturday 26th -  Halloween Party

November 2019
Sunday 3rd -  Fall Luncheon 
Sunday 10th - St. Minas
Saturday 16th – Annual Dance
Sunday 24th - General Assembly

January 2020
Saturday 11th - Ragoutsaria
Saturday 18th - Scholarships
Sunday 26th - Vasilopita

March 2020
Sunday 1st -Haskari
Sunday 22nd -Fasolada

April 2020
Sunday 19th - Easter
Thursday 30th - Easter Luncheon

May 2020
Saturday 16th - Cigar Night

June 2020
Sunday 14th -Picnic

July 2020
Sunday 19th - Prophet Elias

December 2019
Thursday 5th - Christmas Luncheon
Saturday 7th - Christmas Tree
Sunday 15th - Christmas Party
Tuesday 31st -  New Years Eve Party

February 2020
Sunday 2nd - Superbowl
Thursday 13th -Valentine Luncheon
Thursday 20th - Tsiknopempti

OMONOIA AND PHILOPTHOCHOS CALENDAR

  EVENTS 2019-2020SOCIAL

P: 718 746 4505| F: 718 746 4506
societyofkastorians@verizon.net|www.kastoria.us follow us @ www.facebook.com/Kastoriany




