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Του Σταύρου Μαρμαρινού

Πιστεύω ότι τελικά, χάρις στον
οργανωτικό χαρακτήρα του Πέτρου
Γαλάτουλα, η Ομοσπονδία Ελληνικών
Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης
θα αποκτήσει ένα πλούσιο αρχείο
του έργου της κατά την πορεία όλων
αυτών των χρόνων.
Που, στην πραγμα-
τικότητα, θα απο-
τελεί ένα θησαυρό
πληροφοριών για
την ιστορία όλης της
Ομογένειας, δεδο-
μένου ότι η οργά-
νωση αυτή, αποτε-
λεί τη μεγαλύτερη
ομογενειακή στο εί-
δος της σε όλη την
Αμερική, ίσως και
στον Κόσμο.

Κρίμα που κάτι
τέτοιο δεν είχε ήδη
γίνει. Μιλάμε για
δύσκολο έργο,
αφού κατά καιρούς
στελέχη άλλων, μι-
κρότερων οργανώ-
σεων, επιχείρησαν
παρόμοια προσπά-
θεια και στο δρόμο
την εγκατέλειψαν. 

Παρά τις πολλές και μεγάλες
αδυναμίες που σημειώθηκαν όλα
αυτά τα χρόνια, η Ομοσπονδία είχε
και έχει επιτελέσει έργο χρήσιμο
για την Ομογένεια, χρήσιμο για την
κοινωνία στην οποία βρίσκεται, χρή-
σιμο για την ελληνική πατρίδα. 

Βαρύνεται, όμως, στα πρόσωπα

κατά καιρούς στελεχών της, και με
απαράδεκτες καταστάσεις, που αν
δεν υπήρχαν, θα ήταν σήμερα δια-
φορετική προς το καλύτερο η μορφή,
η λειτουργία και το έργο της. 

Αναφορές σε αδυναμίες αυτού
του είδους, αλλά και δυνατότητες
και στόχους, και της Ομοσπονδίας,

και της ευρύτερης Ομογένειας, κάνει
ο κ. Γαλάτουλας, που είναι γενικός
γραμματέας της οργάνωσης και απο-
φασιστικός παράγοντας καταστάσε-
ων της παροικίας μας, στο «Περιο-
δικό» του «Εθνικού Κήρυκα» που
κρατάτε στα χέρια σας. Διαβάστε,
λοιπόν, με προσοχή τις σελίδες με
το αφιέρωμα που ακολουθεί.

Αρχειοθετεί μέρος 
της ομογενειακής ιστορίας

2 ΠΡΟΣΩΠΟ

Γνήσια�Γεύση�από�Ελλάδα
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παράδοση, σύγχρονες τεχνικές επεξεργασίας, ανώτερη ποιότητα
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Θερμά συγχαρητήρια
στον Γενικό Γραμματέα

της Ομοσπονδίας Ελληνικών σωματείωνΜείζονος Νέας Υόρκης

πέτρο Γαλάτουλα
για την τιμητική παρουσίαση, 

το έργο και την προσφορά του
στην Ομογένεια

Εύγε!

αλέκος τσουκαλάς 
και οικογένεια
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Του Σταύρου Μαρμαρινού

Ο Πέτρος Γαλάτουλας, έμαθε από
μικρό παιδί να αντιμετωπίζει μόνος
του τη ζωή. Οταν πολλές προσωπι-
κότητες είχαν δυσκολία να συναν-
τηθούν με τον αείμνηστο Αρχιεπί-
σκοπο Βορείου και Νοτίου Αμερικής,
Ιάκωβο, αυτός ήταν πάντα ευπρόσ-

δεκτος στο σπίτι του και η γνώμη
του ακουγόταν με ενδιαφέρον. Ο
ίδιος ο κ. Γαλάτουλας προερχόταν
από βαθιά θρησκευόμενη οικογέ-
νεια, αφού ο παππούς και ο πατέρας
του ήταν ιερείς. Μακρινός συγγενής
του επέζησε από τη σφαγή της Χίου
το 1822 και ο ίδιος ο κ. Γαλάτουλας
πρωταγωνίστησε στη δημιουργία

του Μνημείου για το Ολοκαύτωμα
αυτό στο νησί του. Σήμερα, είναι
αποφασιστικός παράγοντας στα ομο-
γενειακά κοινά, όχι μόνο μέσω της
Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων
Μείζονος Ν. Υόρκης στην οποία
είναι γενικός γραμματέας, αλλά και
με τις παρεμβάσεις του στους με-
γάλους παναμερικανικούς οργανι-

σμούς της παροικίας και όχι μόνο,
καθώς και με τις κατά καιρούς πρω-
τοβουλίες του στην υπηρεσία της
Ομογένειας.

O Πέτρος Γαλάτουλας εκτός από
γενικός γραμματέας της Ομοσπον-
δίας Νέας Υόρκης, είναι πρόεδρος
της Καταστατικής Επιτροπής της,
καθώς και πρόεδρος του Συλλόγου

Αγιογαλουσίων Αμερικής, και της
Επιτροπής Στήριξης Αναξιοπαθούν-
των Ελλάδος. Διετέλεσε, εξάλλου,
αντιπρόεδρος του Ελληνοαμερικα-
νικού Εθνικού Συμβουλίου, αντι-
πρόεδρος της Χιακής Ομοσπονδίας
Αμερικής, α’ αντιπρόεδρος της Ομο-
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Ολη η οικογένεια. Από αριστερά, οι: Γιώργος, τριτοετής φοιτητής του Πανεπιστημίου,
σε οικονομικές σπουδές, Δέσποινα που τελειώνει τις σπουδές της για Μάστερ, το

ζεύγος Πέτρος και Σοφία Γαλάτουλα, και η Αννα-Ευγενία που τελειώνει το Λύκειο του
Αγ. Δημητρίου και ετοιμάζεται να συνεχίσει τις σπουδές της σε Πανεπιστήμιο.



σπονδίας Ελληνικών Σωματείων
Μείζονος Ν. Υόρκης, πρόεδρος της
Πολιτιστικής Επιτροπής και της Επι-
τροπής Παιδείας της ίδιας οργάνω-
σης και του Συλλόγου Μαρτύρων
«Κάβο Μελανιό».

O Πέτρος Γαλάτουλας γεννήθηκε
στη Χίο το 1955. Εχει μια αδελφή
την Μαρία, η οποία διαμένει στην
Ελλάδα, είναι παντρεμένη και έχει
δύο παιδιά, που φοιτούν στην Ανω-
τάτη Σχολή Οικονομικών και Εμ-
πορικών Επιστημών και στην Ια-
τρική. Ο πατέρας του, Γεώργιος,
κατάγεται από το Μελανιός και η
μητέρα του, Δέσποινα, από το Αγιο
Γάλα της Χίου.

«Αυτά τα δύο χωριά βρίσκονται
απέναντι από τα Ψαρά», εξήγησε ο
κ. Γαλάτουλας. «Στο μεν Μελανιός
έγινε η μεγαλύτερη σφαγή των Ελ-
λήνων κατά την Εθνεγερσία, ενώ
το Αγιο Γάλα είναι ένα ιστορικό χω-
ριό, που πηγαίνει πολλές χιλιάδες
χρόνια πίσω με αρχαίες εκκλησίες,
μία από τις οποίες είναι 900 χρόνων
και άλλη 800. Εκεί υπάρχει η Πα-
ναγία Αγιογαλούσα, που είναι το
δεύτερο προσκύνημα στη Χίο, μετά
την Αγία Μαρκέλλα».

Τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε
ο μικρός Πέτρος κυρίως κοντά στον
παππού του, Πέτρο, στο Αγιο Γάλα.
Εκεί τελείωσε και το Δημοτικό Σχο-
λείο. Και ο παππούς του, τον οποίο
υπεραγαπούσε και σεβόταν πάρα
πολύ, και ο πατέρας του, ήταν ιερείς
στο νησί.

«Από μικρός ήμουνα σε ένα θρη-
σκευτικό περιβάλλον», είπε. «Και
αυτό, επηρέασε προς το καλό, βέ-
βαια, τη ζωή μου. Μέχρι 16 χρονών
ήθελα κι εγώ να ασχοληθώ με την

ιεροσύνη. Μάλιστα, επιθυμούσα να
σπουδάσω στη Θεολογική Σχολή
του Πανεπιστημίου, αλλά ο θείος
μου, Στέλιος Γαλάτουλας, που ήταν
δικηγόρος, είχε αντίθετη γνώμη.
Το βίωμα της αγάπης για την Εκ-
κλησία, μου το είχε βάλει μέσα
μου, ο παππούς μου. Μικρός πή-
γαινα στο Ιερό, ενώ είχα αρχίσει
και έψελνα. Μερικές φορές που
υπήρχε ανάγκη, έψελνα μόνος μου
στην εκκλησία. Οταν πήγα στο Γυ-
μνάσιο, βοηθούσα τις Κυριακές το
νονό μου, ο οποίος ήταν ψάλτης
στην Ευαγγελίστρια, που ήταν η
πιο μεγάλη εκκλησία μέσα στην
πόλη της Χίου».

Ο κ. Γαλάτουλας έχει αναμνήσεις
από την εποχή εκείνη. «Θυμάμαι
την αγωνία μου, που έπρεπε όταν
ο παππούς μου πήγαινε σε εξω-
κλήσια, να σηκωθώ πρωί και μετά
να τρέξω για να προλάβω το σχολείο
μου», πρόσθεσε. «Κάποτε, είχε έλθει
στην περιοχή μας ο τότε μητροπο-
λίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών,
Χρυσόστομος Γιαλούρης, στον οποίο
με γνώρισε ο παππούς μου, λέγοντας
ότι κάποτε θα γίνω δεσπότης κι
εγώ. Και ο μητροπολίτης του είπε
ότι όταν θα γίνω 18 χρονών, να με
πάει σ’ αυτόν για να ξαναμιλήσουν.
Θα πρέπει να ήμουν τότε 11 χρονών
περίπου και έψελνα στην εκκλη-
σία».

Οταν τελείωσε το Δημοτικό Σχο-
λείο έφυγε από το χωριό του για
το Γυμνάσιο Αρρένων της Χίου, που
λεγόταν τότε «Μικρό πανεπιστήμιο»,
αλλά βρισκόταν σε μεγάλη απόστα-
ση. Στη συνέχεια, τελείωσε μια και-
νούργια σχολή Ηλεκτρολόγων - Ερ-
γοδηγών και πάλι στο νησί του,
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FEDERATION OF HELLENIC SOCIETIES OF GREATER NEW YORK, INC.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

STATHAKION CENTER 22-51 29th Street, Astoria, NY 11105

Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του Εθνικού Κήρυκα να τιμήσει με το περιοδικό του την πλούσια προ-
σφορά και το έργο του Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης
κ. Πέτρο Γαλάτουλα.

Η αφοσίωσή του και η αγάπη του για τα κοινά έχει εκφραστεί με κάθε τρόπο μέσα από την 15χρονη
υπηρεσία του στην Ομοσπονδία. Το όνομά του έχει πλέον ταυτισθεί με τον θεσμό καθώς τον έχει υπηρετήσει
αδιάλλειπτα από διάφορα αξιώματα και μέσα από όλες τις επιτροπές του. Δεν θα ήταν λοιπόν υπερβολή να
πούμε πως η Ομοσπονδία μας είναι «δεύτερο σπίτι» για τον Πέτρο. 

Eχουμε πολλούς λόγους να είμαστε υπερήφανοι για τον Πέτρο. Κυρίως όμως θέλουμε να αναδείξουμε
το γεγονός ότι είχε τη διορατικότητα να φέρει στην Ομοσπονδία νέα πρόσωπα και νέα σε ηλικία άτομα τα
οποία ανανέωσαν τον θεσμό.Προσέφερε πρωτοπόρες ιδέες που με την χαρακτηριστική του επιμονή κατά-
φερε να εδραιώσει. 

Τα λόγια και οι πράξεις του πηγάζουν από την καρδιά του που χτυπά ελληνικά. Αγαπάει τηνεθνική κλη-
ρονομιά, τιμά την πίστη μας και μάχεται για τα θέματά μας. Αναγνωρίζει την αναγκαιότητα ενθάρρυνσης
των νεοτέρων γενεών να γίνουν κοινωνοί του πολιτιστικού θησαυρού, της μακρόχρονης ιστορίας,και των
παραδόσεών μας. Αναγνωρίζει την ανάγκη να εισχωρήσουν στην οργανωμένη ομογένεια άτομα ικανά να
προσφέρουν στο κοινό καλό. 

Για την ακούραστη και ανιδιοτελή του κοινωνική προσφορά που αποτελεί το θεμέλιο της δράσης του,
για την πρωτοπορία του και τον ανθρωπισμό του είμαστε ευγνώμονες και του ευχόμαστε δύναμη και κου-
ράγιο για να πετύχει τα υψηλά του οράματα. 

Πέτρο,
Η ελληνοψυχία και ο εθελοντισμός σου είναι πηγή έμπνευσης. Αναγνωρίζουμε το
έργο σου, είμαστε και θα είμαστε κοντά σου στις προσπάθειές σου για μία πιο
ισχυρή ομογένεια, για έναν ισχυρότερο Ελληνισμό στις Η.Π.Α.!

Με ευγνωμοσύνη και αγάπη,
Τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων
Μείζονος Νέας Υόρκης

Mailing Address: P.O. Box 5429, Astoria, New York 11105 •Tel: (718) 204-6500 • Fax: (718) 204-8986
Web Site: www.hellenicsocieties.org • Email: hellenicfedny@yahoo.com

ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Γ.Γ. ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
κ. Πέτρο Γαλάτουλα 

Ηλίας Τσεκερίδης,πρόεδρος 
Κωνσταντίνος Λαμπράκης, A’ Aντιπρόεδρος
Κλεάνθης Μεϊμάρογλου, Β’ Aντιπρόεδρος
Χρήστος Βουρνάς, Ταμίας
Γεώργιος Καλύβας, Β’ Ταμίας 

Αθανάσιος Αρώνης, Α’ Γραμματέας
Αργυρός Κατός, Β’ Γραμματέας
Φρίξος Γκούσης, Δημόσιες Σχέσεις
Κώστας Κατσάνος, Μέλος
Κώστας Τομόπουλος, Μέλος
Αθανάσιος Κοράκης, Μέλος

Στον παιδικό, καλό μου φίλο

Πέτρο Γαλάτουλα
απευθύνω πολλά συγχαρητήρια και ευχές

για την αναγνώριση του έργου και της προσφοράς του 
στην Ομοσπονδία και την Ομογένεια.

Πέτρο αισθάνομαι μεγάλη υπερηφάνεια,
γιατί ο παιδικός μου φίλος, που μαζί τρέχαμε και παίζαμε, 

που κάναμε όνειρα τόσα πολλά
είναι ένας στυλοβάτης της Ομογένειας 

με μεγάλη προσφορά. 

Διαμαντής Βαφειάδης, η σύζυγός του Στέλλα
και τα παιδιά
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Η αγάπη, το μεράκι, το διαρκές και αεικίνητο ενδιαφέρον και η προσφορά του
Πέτρου Γαλάτουλα στα κοινά ομογενειακά μας πράγματα στις Ηνωμένες Πολιτείες
και ιδιαίτερα στην πόλη μας, τη Νέα Υόρκη, μόνο ως αφοσίωση και «πάθος» 
καρδιάς για τον Ελληνισμό μπορεί να χαρακτηριστεί. Γι’ αυτό και η δημόσια τιμή
και αναγνώριση που του αποδίδεται από τον «Εθνικό Κήρυκα», είναι μία πράξη ανοι-
χτής ευχαριστίας που αναμφίβολα του αξίζει και συνάμα δίνει την ευκαιρία και σ’ όλους
εμάς που χρόνια παρακολουθούμε τους αγώνες και την εθελοντική του προσφορά στον
Ελληνισμό να του εκφράσουμε και δημόσια μια ευχή από την καρδιά μας.

Πολλά εγκάρδια συγχαρητήρια, τιμή και εκτίμηση στον αγαπητό φίλο και συναγωνιστή
Πέτρο Γαλάτουλα και να συνεχίσει με τον ίδιο αμείωτο ζήλο και αποφασιστικότητα να
αγωνίζεται για την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ομογένεια.

Με κάθε εκτίμηση και πολλά συγχαρητήρια στον ίδιο και την οικογένειά του.

Philip Christopher
Πρόεδρος ΠΣΕΚΑ και Πανκύπριου Συνδέσμου Αμερικής
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πριν πάει για αν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

O κ. Γαλάτουλας, έμαθε από μι-
κρός, μόλις 11 χρονών, να αντιμε-
τωπίζει μόνος του τη ζωή, πράγμα
που του έδωσε την ευκαιρία να
αποκτήσει πολύτιμες εμπειρίες οι
οποίες του φάνηκαν χρήσιμες για
τη μετέπειτα επιτυχία του στον

επαγγελματικό και κοινωνικό χώρο.
Μετά το Στρατιωτικό προσλή-

φθηκε αρχικά στον ΟΤΕ, και στη
συνέχεια έδωσε εξετάσεις και πήγε
στην Πολιτική Αεροπορία, όπου ερ-
γάστηκε στον τεχνικό τομέα, στο
διοικητικό, στο οικονομικό και σε
υπηρεσία ασφάλειας αερολιμένων.
Το 1981 τον έστειλαν στην Πολιτική
Αεροπορία στη Θεσσαλονίκη. Τα
καλοκαίρια, κατά τα χρόνια που

σπούδαζε στο Γυμνάσιο, εργαζόταν
στη λεγόμενη στρατιωτική ΜΟΜΑ,
η οποία άνοιγε με τα συνεργεία
της δρόμους.

Ενώ ήταν ακόμα στην Ελλάδα,
γνώρισε εκεί τη μετέπειτα σύζυγό
του, Σοφία, η οποία εργαζόταν για
την «Ολυμπιακή Αεροπορία» στην
Αμερική. Για να τη γνωρίσει καλύ-
τερα, είχε επισκεφθεί τη Ν. Υόρκη.
Ακολούθησαν εκατέρωθεν επισκέ-

ψεις, μέχρι το 1986, που παντρεύ-
τηκαν στην Αμερική. Με τη σύζυγό
του απέκτησαν τρία παιδιά, τη Δέ-
σποινα, 22 χρονών, τον Γιώργο, 18
και την Αννα-Ευγενία, 15 χρονών.
Η Δέσποινα, τελειώνει τις σπουδές
της για Μάστερ στο χώρο της εκ-
παίδευσης, η Αννα-Ευγενία τελει-
ώνει το Λύκειο του Αγ. Δημητρίου
της Αστόριας και ετοιμάζεται για
πανεπιστημιακές σπουδές και ο

Γιώργος είναι τριτοετής φοιτητής
Πανεπιστημίου σε οικονομικές
σπουδές.

«Τα πρώτα μου χρόνια στην Αμε-
ρική, δεν ήταν εύκολα, όπως έχει
συμβεί με τους περισσότερους ομο-
γενείς», είπε ο κ. Γαλάτουλας. «Δεν
είχα δικούς μου συγγενείς εδώ και
η αλλαγή της ζωής μου ήταν πολύ

Πέτρος Γαλάτουλας:  Αποφασιστικός παράγοντας 
ο οποίος υπηρετεί με αφοσίωση την Ομογένεια

Ο Π. Γαλάτουλας (στη μέση) με το ζεύγος Γιάννη και Ελένη Ψαρρά, στα γραφεία της Ομο-
σπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Ν. Υ. Η κ. Ψαρρά, έχει συνεργαστεί κατά τα τε-

λευταία χρόνια με την Επιτροπή Παρέλασης στην ετοιμασία και τη διάθεση των ετήσιων
λαχείων, που κυκλοφορούν και κληρώνονται με τον εορτασμό για την 25η Μαρτίου 1821.

Συνέχεια από τη σελίδα 4

Συνέχεια στη σελίδα 8
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Πολλά θερμά συγχαρητήρια και ευχές 
στον καλό φίλο και συνεργάτη ΠΕΤΡΟ ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ
Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων 

Νέας Υόρκης για τη δημόσια αναγνώριση 
της πολύτιμης προσφοράς του προς την Ομοσπονδία, 

την Ομογένεια και τις Νέες Γενιές.

Ο Πέτρος ονειρεύεται και αγωνίζεται για ένα καλύτερο μέλλον,
για μια Ομογένεια αναβαθμισμένη και μια Ομοσπονδία αυτόνομη.

ΑΞΙΟΣ
Ο φίλος ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΑΚΟΣ

Στον καλό μου φίλο 
ΠΕΤΡΟ ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ 

αξίζουν πολλά συγχαρητήρια
για τη μεγάλη του προσφορά 

προς την Ομοσπονδία και την Ομογένεια. 

Τον ευχαριστώ 
και του εύχομαι να συνεχίσει 

με το ίδιο πάθος.

Φώτης  Γερασόπουλος και οικογένεια

Θερμές ευχές και συγχαρητήρια 
στον εκλεκτό συμπατριώτη και φίλο 

Πέτρο Γαλάτουλα, 
για την αναγνώριση που του γίνεται 

από τον «Εθνικό Κήρυκα».

Πέτρο, σου εύχομαι υγεία και δύναμη 
για να συνεχίσεις τον ωραίο σου 

αγώνα για το καλό 
της Ομογένειας και της πατρίδας μας. 

Σε ευχαριστούμε

Ο φίλος σου
Μιχάλης Θεολόγος

Ο Πέτρος Γαλάτουλας έχει επιδείξει συνεπή, 
πλούσια και πολύπλευρη δράση 

σε θέματα Ελληνικού ενδιαφέροντος 
τις δύο τελευταίες δεκαετίες. 

Τιμώντας την ιδιαίτερή του πατρίδα ανέδειξε το Χιώτικο στοιχείο

υπηρετώντας σε εθνικοτοπικούς συλλόγους και στη Χιακή Ομοσπονδία.�

Αξιοσημείωτη είναι η προσφορά του μέσα από την Ομοσπονδία Ελληνικών

Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης την οποία υπηρέτησε και υπηρετεί με

αφοσίωση και πάθος από το 1997. 

Με ποιοτικές εκδηλώσεις προώθησε τον Ελληνικό Πολιτισμό και την

Ελληνόγλωσση Παιδεία και προσέλκυσε στην οργάνωση νέους και νέες δί-

νοντας τους τη δυνατότητα να αναλάβουν πρωτοβουλίες. �

Συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις στην προβολή του Ελληνισμού

στην ευρύτερη Αμερικανική Κοινωνία μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων

που πλαισιώνουν τις εθνικές παρελάσεις στην 5η λεωφόρο.�

Επιδεικνύει ευαισθησία σε θέματα αλληλεγγύης και συμπαράστασης

σε συνανθρώπους μας με την μέριμνα ατόμων με ειδικές ανάγκες, με τη δη-

μιουργία τράπεζας αίματος και άλλες φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες που έχει

αναλάβει στην Ομοσπονδία. �

Είναι ακούραστος, έχει όραμα και με επιμονή πετυχαίνει βα-

θειές τομές στην οργανωμένη ομογένεια. 

Τον ευχαριστώ για τη συνεργασία μας στο Ελληνο-Αμερικανικό

Εθνικό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού.�

Είναι άξιος, τον συγχαίρω και του εύχομαι δύναμη και κουράγιο 

για ευόδωση των στόχων του!

Με εκτίμηση

Θεόδωρος Γ. Σπυρόπουλος



μεγάλη.
Στην Αμερική, εργάστηκε ως ηλε-

κτρολόγος. «Για άλλους δούλεψα
μόνο για ενάμιση περίπου μήνα»,
είπε. «Γρήγορα, έκανα δική μου
εταιρεία. Αντιμετώπισα αρκετούς
κινδύνους εκείνα τα χρόνια. Με
απείλησαν με πιστόλια και μαχαίρια,
και με λήστεψαν. Θυμάμαι κάποια
φορά ένα κτίριο στο Μπρούκλιν το
οποίο είχε μείνει από ρεύμα και
ανέλαβα εγώ τη δουλειά. Παρόμοιο
πρόβλημα είχε και ένα διπλανό κτί-

ριο, τη δουλειά για το οποίο είχε
αναλάβει μια πολύ μεγάλη εταιρεία.
Εγώ κατάφερα και τελείωσα μέσα
σε οκτώ μόνο ώρες. Τότε ήλθε κά-
ποιος άγνωστος με πιστόλι και με
λήστεψε. Οι άνθρωποι είναι αδί-
στακτοι».

Ο κ. Γαλάτουλας συνέχισε την
εταιρεία του με τα ηλεκτρολογικά
μέχρι πριν 10 περίπου χρόνια, οπότε
για λόγους υγείας, δεδομένου ότι
είχε κάνει εγχείρηση, προτίμησε
να σταματήσει.

Ως πρόεδρος του Πανελλήνιου
Οργανισμού Μαρτύρων του Κάβο

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ8 ΠΡΟΣΩΠΟ

Πέτρος Γαλάτουλας:  Αποφασιστικός
παράγοντας ο οποίος υπηρετεί με

αφοσίωση την Ομογένεια

Στη μέση, ο Πέτρος Γαλάτουλας, με την γνωστή και αγαπητή φιλέλληνα ομοσπονδιακή βουλευτή Νέας
Υόρκης του Δημοκρατικού Κόμματος, Κάρολιν Μαλόνι, η οποία είναι και συμπρόεδρος του «Ελληνικού Συν-
δέσμου» στη Βουλή των Αντιπροσώπων στην Ουάσιγκτον.

Συνέχεια από τη σελίδα 6

Στον αδελφικό μου φίλο 

Πέτρο Γαλάτουλα
συγχαρητήρια 

για την ξεχωριστή τιμή που του γίνεται 
από τον «Εθνικό Κήρυκα» 

προς αναγνώριση της μεγάλης 
και πολύτιμης προσφοράς του στην Ομοσπονδία, 

στην Ομογένεια και στην πατρίδα μας Ελλάδα.

Του εύχομαι Υγεία, Χαρά 
και να συνεχίζει με τον ίδιο ζήλο.

Με εκτίμηση ΝΙΚΟΣ ΛΥΚΟΚΑΣ

Εγκάρδια συγχαρητήρια

στον ΠΕΤΡΟ ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ
για όλη του την αφοσίωση 

και προσφορά στην Ομογένεια 
και ειδικά στην Ομοσπονδία 

Ελληνικών Σωματείων.

Εύχομαι να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο 
που τον διακρίνει σήμερα.

Με βαθειά εκτίμηση
Οικογένεια ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΑΤΣΙΓΙΩΡΓΗ

Ο καλός μου φίλος 

Πέτρος Γαλάτουλας,  
έχει την καθολική αναγνώριση στην Ομογένεια 

διότι οι υψηλές επιδιώξεις του 

και οι ευγενείς πόθοι του 

έχουν αληθινή ανθρωπιστική αξία 

διότι στηρίζονται στο βάθρο του ανθρωπισμού.

Συγχαρητήρια στον «Εθνικό Κήρυκα»

για την απόφασή του, 

να τιμήσει μέσα από το ένθετο του

ένα μεγάλο αγωνιστή του Ελληνισμού.

Κλεάνθης Μειμάρογλου
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Μελανιός και του Συλλόγου Αγιο-
γαλουσίων Αμερικής, ο κ. Γαλάτου-
λας συνετέλεσε, όπως τόνισε, στη
δημιουργία του Μνημείου Μνήμης
των Πεσόντων, εκεί που σφαγιά-
στηκαν από τους Τούρκους. Σχετικά,
ανέφερε ο ίδιος: «Νομάρχης Χίου
ήταν εκείνο τον καιρό ο Νίκος Χρι-
στόπουλος. Με δικές μας παρεμβά-
σεις και μετά από αλληλογραφία,
ενέκρινε ένα σοβαρό ποσό, για να
στηθεί το Μνημείο. Επρεπε να ήταν
το πρώτο μνημείο που θα στηνόταν.
Οχι μόνο δεν είχε στηθεί μέχρι
τότε, αλλά ακόμα και τα ιερά κόκαλα
των σφαγιασθέντων ήταν πεταμένο
στην περιοχή. Και να σκεφτεί κανείς,
ότι ήταν η μεγαλύτερη σφαγή που
είχε γίνει κατά την Εθνεγερσία. Ο
Χριστόπουλος διέθεσε τα χρήματα,
στήθηκε το Μνημείο και έγινε μια
πολύ ωραία πατριωτική εκδήλωση
στην οποία είχαμε πάει και εμείς.

Είχε έλθει μάλιστα με στρατιωτικό
ελικόπτερο και ο τότε υφυπουργός
Εθνικής Αμυνας, Σπήλιος Σπηλιω-
τόπουλος, ενώ έδωσαν το παρών
τους και πολλοί άλλοι παράγοντες.
Εμείς ανακινήσαμε το ζήτημα και
είχαμε ζητήσει τη δημιουργία του
Μνημείου. Και δεν ήταν μόνο το
Μνημείο, γιατί έπρεπε να γίνουν
και διάφορα άλλα έργα υποδομής
που οδηγούν προς το Μνημείο».

Η οικογένεια του κ. Γαλάτουλα
έχει άμεσους δεσμούς με τα ιστορικά
εκείνα συμβάντα. Σχετικά δήλωσε:
«Η Ιστορία αναφέρεται σε κάποιον
πατριώτη, ονόματι Χαμέτη, που
ήταν μακρινός συγγενής μας. Κατά
τη μεγάλη σφαγή του 1822, κατά-
φερε να επιζήσει γιατί οι Τούρκοι
τον θεώρησαν νεκρό. Ηταν τελικά
ένας από τους κύριους αυτόπτες
μάρτυρες που μίλησαν αργότερα
για τη σφαγή και τις φρικαλεότητες.

Κοντά στα άλλα, οι Τούρκοι έβαζαν
σπαθιά και πετούσαν επάνω τα
μωρά που καρφώνονταν σ’ αυτά,
ζωντανά».

Η ανάμειξη του κ. Γαλάτουλα με
τα ομογενειακά κοινά άρχισε από
τα πρώτα του χρόνια στην Αμερι-
κή.

Το 1991 ίδρυσε το Σύλλογο Αγιο-
γαλουσίων Αμερικής στον οποίο μέ-
χρι σήμερα είναι πρόεδρος. Το 1997
ίδρυσε τον Πανελλήνιο Οργανισμό
Μαρτύρων του Κάβο Μελανιός της
Χίου. Υπηρέτησε ως Πρόεδρος από
το 2001 μέχρι σήμερα. Το 1992-
1994 εκλέχθηκε αντιπρόεδρος στη
Χιακή Ομοσπονδία. Το 1997 εκλέ-
γεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων
Μείζονος Ν. Υόρκης. Το 1999 εκλέ-
γεται στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

Ο κ. Γαλάτουλας (όρθιος στη μέση) με τον πρώην υπουργό Εθνικής
Αμυνας της Ελλάδος, Σπήλιο Σπηλιωτόπουλο. Ολα αυτά τα χρόνια, ο κ.
Γαλάτουλας διατηρεί στενές και φιλικές σχέσεις με πολλούς πολιτικούς
και άλλους παράγοντες της Ελλάδος τους οποίους και τακτικά συναντά. Συνέχεια στη σελίδα 12

Στον Πέτρο Γαλάτουλα 
συγχαρητήρια και ευχές 
για υγεία και επιτυχίες 

στον αγώνα του για την πρόοδο 
της Ομογένειας.

Με εκτίμηση
Νίκος Μανωλάκης και οικογένεια

Στον αγαπημένο Σύζυγο, Πατέρα, Φίλο και Μέντορα μας,

Eνα μεγάλο ευχαριστώ για την ελληνική φλόγα που καίει στην καρδιά μας.
Ενα μεγάλο ευχαριστώ γιατί μας δίδαξε την αξία της Ελληνικής Γλώσσας, 

τις διαχρονικές και υψηλές ιδέες του Ελληνισμού 
και την αξία της Εθελοντικής Προσφοράς!

Είμαστε υπερήφανοι και ευγνώμονες για όσα προσφέρει 
στην μεγάλη οικογένεια της Ελληνοαμερικανικής Κοινότητας 
και είμαστε πάντοτε κοντά του στις ευγενείς του επιδιώξεις.

Με απέραντη αγάπη και σεβασμό,
Σοφία, Δέσποινα, Γιώργος και Άννα -Ευγενία

Θερμά συγχαρητήρια
για την αναγνώριση των υπηρεσιών

του Πέτρου Γαλάτουλα
του ακούραστου, αφοσιωμένου και μαχητικού εργάτη

στον καθημερινό αγώνα της Ομογένειας.
Πάντα άξιος!

ανδρέας Ε. Μαρκάκης, Southhold, LI

Συγχαρητήρια 
στον Πέτρο Γαλάτουλα

για την προσφορά του στην Ομογένεια 

Απο την οικογένεια  
Γρηγορίου Νοδάρου



ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ10 ΠΡΟΣΩΠΟ

Ευτυχισμένος και υπερήφανος για την πρόοδο των παιδιών του, ο Πέτρος Γαλάτουλας
σε ένα στιγμιότυπο με τη μεγαλύτερη κόρη του, τη Δέσποινα, η οποία τελειώνει τώρα

τις σπουδές της για Μάστερ. Ο ίδιος είναι ένθερμος υποστηρικτής της Παιδείας, της ελ-
ληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού.



ΠΡΟΣΩΠΟ  11σαΒΒατΟ 17 - ΚΥΡΙαΚη 18 ΜαΡτΙΟΥ 2012

Στον αγαπημένο μας ανιψιό 

ΠΕΤΡΟ ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ
Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας 

Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης
αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για τις προσπάθειές του 

για την Ομοσπονδία και τα Χιακά Σωματεία

Οι θείοι του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΣΚΟΥΦΑΡΑ και Οικογένεια

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΙΠΛΑΤΑΝΙΩΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
«ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ»

Ο πρόεδρος Νικόλαος Βέλιος, 
το Διοικητικό συμβούλιο και άπαντα τα μέλη του συλλόγου 

συγχαίρουμε τον αγαπητό και άξιο 
Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Μείζονος Νέας Υόρκης

Πέτρο Γαλάτουλα
για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες σου και τον αγώνα σου 

για μια καλύτερη Ομοσπονδία, για ένα καλύτερο 
αύριο της Ομογένειας.

Πέτρο είμαστε στο πλευρό σου.
ΑΞΙΟΣ!

Στον αγαπητό φίλο 

και εξαίρετο oμογενή

ΠΕΤΡΟ ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ

αξίζει η τιμή που του κάνει 

ο «Εθνικός Κήρυκας».

Πολλές ευχές 

για Υγεία και Χαρά.

Ειλικρινά

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΚΙΑΡΕΛΗΣ

Χαιρετίζω την επιλογή του «Εθνικού Κήρυκα» 
να παρουσιάσει και να αναγνωρίσει δημόσια 

το πολύχρονο και πολυσχιδές έργο 
του καλού μου φίλου και συμπατριώτη

Πέτρου Γαλάτουλα, 
Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας 

Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης.

Με όραμα, στόχους και δράση, 
προσφέρει ανυστερόβουλα. Εχει ταυτίσει τη ζωή του 

με την πρόοδο της Ομοσπονδίας.

Νυχθημερόν εργάζεται και παθιάζεται, 
αγωνιά και αγωνίζεται για μια Ομοσπονδία 

με στόχους και οράματα, μια πιο καλή Ομογένεια.

Ετσι είναι ο Πέτρος, ονειροπόλος και οραματιστής, 
καλός οικογενειάρχης και πατέρας, 

καλός Χιώτης και Ελληνας.

Πέτρο πολλά συγχαρητήρια

Στέλιος Μακαριγάκης
και οικογένεια



αυτής, ως Ειδικός Γραμματέας και
Πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτρο-
πής. Το 2002 εκλέγεται στο Δ.Σ.
της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σω-
ματείων Μείζονος Ν. Υόρκης συγ-
κεντρώνοντας 168 εκλέκτορες από
τους 300 που αποτελεί ρεκόρ ψή-
φων μέχρι σήμερα από την ίδρυση
της Ομοσπονδίας (1938) και ταυ-
τόχρονα Ειδικός Γραμματέας και
πρόεδρος Πολιτιστικής Επιτροπής.
Το 2000 εκλέγεται Αντιπρόεδρος
στο Ελληνοαμερικανικό Εθνικό Συμ-
βούλιο. Το 2002 εκλέγεται Α’ Αντι-

πρόεδρος στην Ομοσπονδία Ελλη-
νικών Σωματείων Μείζονος Νέας
Υόρκης. Το 2004 εκλέγεται Γενικός
Γραμματέας της Ομοσπονδία. Το
2005 εκλέγεται αντιπρόεδρος στην
οργάνωση για τη μέριμνα ατόμων
με ειδικές ανάγκες (YASA).

Το 2008 εκλέγεται για δεύτερη
φορά Γενικός Γραμματέας της Ομο-
σπονδίας Ελληνικών Σωματείων
Μείζονος Νέας Υόρκης και τέταρτη
φορά πρόεδρος της Πολιτιστικής
Επιτροπής. Το 2010 εκλέγεται για
τρίτη φορά Γενικός Γραμματέας και
παράλληλα πρόεδρος της Επιτροπής
Καταστατικού.

(718) 445-8835
188-10 Νorthern Blvd
Flushing, NY 11358

(516) 505-7700
695 Hempstead Tpke
Franklin Square, NY 11010

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΕΛΙΩΤΗΣ και Οικογένεια

Αγαπητέ φίλε ΠΕΤΡΟ ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ,

με την ευκαιρία της δημόσιας αναγνώρισης 

του πολύτιμου έργου σου, 

σε συγχαίρουμε και ευχόμαστε 

ο Θεός να σου χαρίζει δύναμη 

για να συνεχίσεις να προσφέρεις 

και να υπηρετείς την Ομογένεια.

Πέτρος Γαλάτουλας:  Αποφασιστικός 
παράγοντας ο οποίος υπηρετεί 
με αφοσίωση την Ομογένεια

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ12 ΠΡΟΣΩΠΟ

Ο κ. Γαλάτουλας (μπροστά, στη μέση) ως πρόεδρος του Συλλόγου Αγιογαλουσίων της Χίου, με μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης στη Ν. Υόρκη. Από τα πρώτα του χρόνια ασχολήθηκε με τα ομο-
γενειακά κοινά και πρωτοστάτησε σε διάφορες ενέργειες που άφησαν τη σφραγίδα του.

Συνέχεια από τη σελίδα 9

Συγχαρητήρια στον αγαπητό μου φίλο 

ΠΕΤΡΟ ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ 

Με πολλή χαρά πληροφορηθήκαμε τη διάκριση 
και επιβράβευση του εξαίρετου συμπολίτη μας 

ΠΕΤΡΟΥ ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ από τον «Εθνικό Κήρυκα». 

Η διάκριση αυτή αποτελεί ξεχωριστή τιμή 
για τον άνθρωπο που διακρίνεται 

για την πολύτιμη εργασία 
στην Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων 

Μείζονος Νέας Υόρκης 
και εν γένει στην Ομογένεια.

Ακούραστος, πάντα με το χαμόγελο 
και πάντα πρόσχαρος.

ΑΞΙΟΣ

Με αγάπη και εκτίμηση
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συγχαρητήρια για την τιμή που σου γίνεται 
ΠΕΤΡΟ ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ 

για τη μεγάλη προσφορά σου στα κοινά.
Χρησιμοποίησε την επιρροή σου και 

την Εθνική σου συνείδηση για την ομόνοια, το Μέγιστο Αγαθό.

«Γνωρίζοντας ότι η Αγαθοσύνη 
είναι ανώτερη από τη Δικαιοσύνη».

Ενας Φίλος
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Ο κ. Γαλάτουλας δραστηριοποι-
ήθηκε και στον ελληνικό πολιτικό
χώρο της Ομογένειας, ως σημαντικός
παράγοντας του κόμματος της Νέας
Δημοκρατίας. Σύμφωνα με στοιχεία
που ο ίδιος έδωσε, το 2004 πρωτο-
στατεί στην ίδρυση της Τοπικής Ορ-
γάνωσης Long Island της Νέας Υόρ-
κης και εκλέγεται Πρόεδρος. Τον
Σεπτέμβριο 2004 μεταβαίνει στη
Νέα Ιερσέη και προετοιμάζει το
έδαφος για να δημιουργηθεί η εκεί
Τοπική Οργάνωση, που είναι πρώτη
Τοπική Οργάνωση της Νέας Δημο-
κρατίας εκτός της Πολιτείας της
Νέας Υόρκης. Το Φεβρουάριο 2005

συντονίζει τους ομογενείς στη Μα-
σαχουσέτη και δημιουργείται η Το-
πική Οργάνωση Βοστώνης. Τον Απρί-
λιο 2005, επισκέπτεται τη Φλόριδα,
γίνονται οι απαραίτητες διεργασίες
και δημιουργείται η Τοπική Οργά-
νωση Φλόριδας. Το 2008 δημιουργεί
τον κατάλληλο πυρήνα και ιδρύεται
Τοπική Οργάνωση στο Κουίνς της
Νέας Υόρκης. Το 2008 επισκέπτεται
τη Φιλαδέλφεια και σε σύσκεψη με
στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με
επικεφαλής τον Χρήστο Δημόπουλο
δημιουργείται η εκεί Τοπική Οργά-

Ο Πέτρος Γαλάτουλας χαιρόταν πάντα τις συναντήσεις του με τον
αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Βορείου και Νοτίου Αμερικής, Ιάκωβο.

Θερμή χειραψία με τον Ελληνοαμερικανό πρώην στρατηγό Γκας Πα-
γώνη, που είχε προσφέρει τις υπηρεσίες του στον πόλεμο στο Ιράκ.

Συνέχεια στη σελίδα 14
συγχαίρω τον εξαίρετο Ελληνα και καλό φίλο

ΠΕΤΡΟ ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ
για την τιμητική διάκριση 

που του γίνεται από τον «Εθνικό Κήρυκα».

Είναι μία δίκαια αναγνώριση γιατί ο Πέτρος

δίνει καθημερινά αγώνα

για το καλό της Ομογένειας και της πατρίδας.

αξιος!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΑΜΠΟΥΛΗΣ
πΡΟΕΔΡΟσ τησ PANGREGORIAN

Εκφράζουμε τα πλέον εγκάρδια συγχαρητήρια
την εκτίμηση και την αγάπη μας στον συμπατριώτη 

Πέτρο Γαλάτουλα,
τον ονειροπόλο Χιώτη που έχει θέσει ως προτεραιότητα ζωής

την πρόοδο της Ομοσπονδίας και κατ’ επέκταση
της Ομογένειας.

Κατά κοινή ομολογία, ο Πέτρος Γαλάτουλας,
υπηρέτησε και υπηρετεί με αφοσίωση και μεράκι

κάθε τι Ελληνικό.

Τον ευχαριστούμε και είμαστε σίγουροι ότι το παράδειγμά του 
αποτελεί σημείο αναφοράς.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΧΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝEAΣ ΥΟΡΚΗΣ
44-01 Broadway, Astoria, NY 11103



νωση. Το 2006 στη νεοϊδρυθείσα
ΝΟ.Δ.Ε. Ανατολικών Πολιτειών Αμε-
ρικής εκλέγεται Πρόεδρος. Το 2008
επανεκλέγεται Πρόεδρος ΝΟ.Δ.Ε.
Ανατολικών Πολιτειών Αμερικής.
Από το 2006 μέχρι σήμερα είναι
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του
κόμματος της Νέας Δημοκρατίας.

Επίσης, ο κ. Γαλάτουλας έχει εκ-
προσωπήσει στο Συμβούλιο Από-
δημου Ελληνισμού την Ομοσπονδία
Ελληνικών Σωματείων Μείζονος
Νέας Υόρκης, αλλά και το Ελληνο-
αμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο. Εχει
διατελέσει για οκτώ χρόνια πρό-

εδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής
της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σω-
ματείων Μείζονος Νέας Υόρκης, κα-
θώς και για δύο χρόνια Πρόεδρος
της Επιτροπής Παιδείας της Ομο-
σπονδίας, ενώ συμμετέχει από διά-
φορες θέσεις στην Επιτροπή Παρέ-
λασης της Νέας Υόρκης για μία δε-
καετία.

Εξάλλου, ο κ. Γαλάτουλας, συμ-
μετέχει ως Αντιπρόεδρος στην ορ-
γάνωση για παιδιά με ειδικές ανάγ-
κες στη Ν. Υόρκη (YASA), ενώ του
έχουν επιδοθεί τιμητικές διακρίσεις
από το Members of Congress USA,
την πρόεδρο της περιφέρειας του
Κουίνς και την Πρόεδρο των Παρα-

ολυμπιακών Αγώνων, Γιάννα Δε-
σποτοπούλου.

Ως πρωταγωνιστής πολλών κα-
ταστάσεων στην Ομοσπονδία Ελ-
ληνικών Σωματείων Μείζονος Ν.
Υόρκης, ο κ. Γαλάτουλας απαντά σε
σχετική ερώτηση για το μέλλον της
οργάνωσης αυτής, που θεωρείται
ως η μεγαλύτερη ομοσπονδία στο
είδος της σε όλη την Αμερική: «Η
Ομοσπονδία, πιστεύω, ότι μπορεί
να επιτελέσει ένα υψηλό έργο. Εχει
έναν ευρύ ορίζοντα στον οποίο μπο-
ρεί να ενεργοποιηθεί και μάλιστα
να μεγαλουργήσει. Πρέπει να υπάρ-

Πέτρος Γαλάτουλας:  Αποφασιστικός παράγοντας 
ο οποίος υπηρετεί με αφοσίωση την Ομογένεια

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ14 ΠΡΟΣΩΠΟ

Ο Πέτρος Γαλάτουλας κατάγεται από βαθιά θρησκευόμενη
οικογένεια. Στη φωτογραφία, ο παππούς και ο πατέρας του, που και
οι δύο ήταν ιερείς.

Συνέχεια από τη σελίδα 13

Συνέχεια στη σελίδα 17

30th Street & 30th Avenue, Astoria, NΥ
Mailing Address: 25-69 38th Street, Astoria, NΥ 11103

A HELLENIC AMERICAN MONUMENT, CULTURAL, EDUCATIONAL AND PERFORMING ARTS CENTER

Η Επιτροπή της Πλατείας Αθηνών 
εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια 
στον ΠΕΤΡΟ ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ
για την πολύχρονη προσφορά του 
στα ομογενειακά κοινά και ιδιαίτερα 
για την προθυμία του, με την οποία έχει 
αγκαλιάσει το έργο της Πλατείας Αθηνών 
και την υποστήριξή του.

Σε μια εποχή δύσκολη σαν την τωρινή, 
άνθρωποι σαν τον ΠΕΤΡΟ ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ 
αποδεικνύουν έμπρακτα το ενδιαφέρον 
και τη συμβολή τους προς το κοινό 
ομογενειακό καλό και συμφέρον.

Τον ευχαριστούμε 
και του ευχόμαστε να είναι 
πάντοτε καλά και να προσφέρει.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (DENIS) ΣΥΝΤΗΛΑΣ, Πρόεδρος
GEORGE DELIS, Αντιπρόεδρος
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ, Ταμίας
ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ, Γραμματέας

Θερμά συγχαρητήρια και εγκάρδιες ευχές 
στον φίλο Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας 

ΠΕΤΡΟ ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ
για το πολύ σημαντικό έργο που επιτελεί.

Πέτρο, σε ευχαριστούμε.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΡΝΕΛΟΣ και Οικογένεια
Whitestone, New York

Θερμά και εγκάρδια συγχαρητήρια 
στον εξαίρετο φίλο και συνεργάτη 

ΠΕΤΡΟ ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ 
για την πολυετή αφοσίωση 

και υπηρεσία στη Γραμματεία 
της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων.

Πέτρο, μας κάνεις υπερήφανους 
ως Ελληνες. Σου ευχόμαστε να είσαι πάντα

καλά και να συνεχίσεις 
το πολύτιμο έργο σου.

Με αγάπη 
ΤΟΜ ΚΟΡΑΚΗΣ, Πρόεδρος, 

και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
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Συγχαρητήρια
στον καλό μου φίλο και συνεργάτη

Πέτρο Γαλάτουλα
για την αναγνώριση του έργου του 

από τον «Εθνικό Κήρυκα».

Ο Πέτρος Γαλάτουλας, με το όραμα
και την αγωνιστικότητα που τον διακρίνουν

υπηρετεί αποτελεσματικά 
και με αφοσίωση την Ομογένεια 

και την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων
Μείζονος Νέας Υόρκης.

Τον ευχαριστώ για τη φιλία του
και την προσφορά του.

Του εύχομαι Υγεία 
για να συνεχίσει το έργο του.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ
Kυβερνήτης Νέας Υόρκης Ομοσπονδίας Στερέας Ελλάδος
και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας

Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης

Πολλά θερμά συγχαρητήρια αξίζουν 

στον ΠΕΤΡΟ ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ,
τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας 

Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης

για τους αγώνες του και την προσφορά του 

στην Ομοσπονδία αλλά και στην Ομογένεια.

Πέτρο, συνέχισε το έργο το ωραίο. 

Σε ευχαριστούμε 
και σε καμαρώνουμε.

GEORGE DELIS
Θερμά συγχαρητήρια στον αγαπημένο μου ανιψιό

Πέτρο
για την αναγνώριση των υπηρεσιών του στην Ομοσπονδία

αλλά και στην Ομογένεια. Ως συγγενής του αισθάνομαι 
υπερήφανος για αυτή την τιμή που του γίνεται.

Αγαπημένε μου Πέτρο ολόψυχες ευχές
για Υγεία και Ευτυχία

Ο θείος σου
Iωάννης Μάντικας

Συγχαρητήρια φίλε Πέτρο,

αληθινός πατριώτης και ιδεαλιστής.
Χωρίς δισταγμό μπορώ να πω 

ότι η συνέχιση των δραστηριοτήτων
της Ομοσπονδίας Ελληνικών σωματείων

οφείλεται κατά μεγάλος μέρος
στη δραστηριότητα του ακούραστου και 

πανταχού παρόντα πέτρου.

Ο φίλος σου
Χρήστος Κοσοβίτσας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ
απευθύνουμε τα θερμά μας

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
στον αγαπητό μας ΠΕΤΡΟ ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ

δια τας ανεκτιμήτους υπηρεσίες 
προς την Ομοσπονδία και την Ομογένεια. 

ΠΑΝΤΑ ΑΞΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΑΣ ΠΕΤΡΟ

ΝΑΥΠAKTIAKH ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 
ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ 20121904 



ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ  σαΒΒατΟ 17 - ΚΥΡΙαΚη 18 ΜαΡτΙΟΥ 2012 16

LIVE GREEK MUSIC / / THURSDAYS 8 - 11PM APOSTOLIS, FRIDAYS 8PM - 12MID. AFRODITE - PANOS
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χει υπευθυνότητα και ενότητα όλου
του Ελληνισμού. Εφόσον η Ομο-
σπονδία της Ν. Υόρκης είναι η πιο
αντιπροσωπευτική της Ομογένειας,
πρέπει έτσι να θεωρηθεί και να
μην υπάρχει διάσπαση δυνάμεων.
Γιατί, αυτό που παρατηρείται εδώ
στην Αμερική, αν και είμαστε μια
άλλη Ελλάδα, από κάθε πλευρά,
είναι ότι έχουμε διασπαστεί σε
μικρά κομμάτια. Και δεν μπορούμε
να εμφανίσουμε μια μεγάλη δύναμη,
που θα μπορούσαμε αν είμαστε

ενωμένοι. Στην πολιτική, ο ένας
χτυπά τον άλλο. Στην Ομογένεια,
ο καθένας θέλει να μπει μπροστά.
Δεν έχει τη διάθεση να ενώσει τις
δυνάμεις του, να γίνει κάτι μεγάλο.
Και επειδή υπάρχει η μωροφιλοδο-
ξία και το ‘εγώ’ , προκύπτει κάτι το
αρνητικό το οποίο πρέπει να απο-
βληθεί από το σώμα της Ομογένειας
και τη θέση του πρέπει να πάρουν
οι όροι ‘προσφορά’ και ‘επιτυχία’.
Γιατί πολλοί ξέρουν ότι με το να
πηγαίνουν μόνοι για να κάνουν

Πέτρος Γαλάτουλας:  Αποφασιστικός 
παράγοντας ο οποίος υπηρετεί 
με αφοσίωση την Ομογένεια

Για πολλά χρόνια ο Πέτρος Γαλάτουλας πρόσφερε και συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στη
διοργάνωση της ελληνικής παρέλασης, η οποία πραγματοποιείται στην Πέμπτη Λεωφόρο του Μανχάταν. Στη
φωτογραφία, ενώ παρελαύνει και ο ίδιος (δεύτερος από δεξιά, μπροστά) μαζί τους συμπατριώτες του Χιώτες.

Συνέχεια από τη σελίδα 14

Συνέχεια στη σελίδα 23

Πολλά συγχαρητήρια και ευχές στον καλό μας φίλο και συμπατριώτη 
ΠΕΤΡΟ ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ, 

Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων 
Μείζονος Νέας Υόρκης 

και για τη δημόσια αναγνώριση της προσφοράς του 
τόσο στην Ομοσπονδία, όσο και στα δρώμενα της Ομογένειας.

Πέτρο, είμαστε υπερήφανοι για όσα έχεις προσφέρει 
και που είσαι φίλος μας. 

Ευχόμαστε σε εσένα και στην οικογένειά σου Υγεία, Χαρά και Ευτυχία.

Οι φίλοι από το Detroit Michigan
ΝΙΚΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ και ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΡΑΖΟΥΝΗ

Αξιος συγχαρητηρίων και κάθε τιμής 
είναι ο φίλος και συμπατριώτης 

ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΛΑΤΟΥΛΑΣ, 
Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων.

Αγωνιστής και παθιασμένος με κάθε τι ελληνικό, 
για πολλά χρόνια παίζει πρωτεύοντα ρόλο στα δρώμενα 

της οργανωμένης Ομογένειας.
Εργάστηκε και πρόσφερε τα μέγιστα, 

αρχικά στα χιακά σωματεία, όπου συνετέλεσε 
στην πρόοδο τους και στη συνέχεια

στην Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων.

Βάζει ψηλά τον πήχη, έχει οράματα και στόχους 
και αγωνίζεται για την πρόοδο της Ομογένειας.

Η Ομοσπονδία και η Ομογένεια 
τού οφείλουμε πολλά.

Φίλε Πέτρο, 
ευχόμαστε σ’ εσένα και στην όμορφη οικογένειά σου 

Υγεία και Χαρά.

Γιάννης και Ελένη Ψαρρά 
οικογενειακώς

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
MYTILENIAN SOCIETY OF AMERICA

Ο Σύλλογος Μυτιληναίων Αμερικής συγχαίρει τον Πέτρο Γαλάτουλα για την
αφοσίωση, που δείχνει για πολλά χρόνια στην διοργάνωση της Ελληνικής
Παρελάσεως της 25 Μαρτίου στη Νέα Υόρκη.

Η μυροβόλος Χίος δικαιούται να είναι υπερήφανη για την Χιακή Ομοσπον-
δία Αμερικής, τα Ενωμένα Χιακά Σωματεία, τον Παγχιακό Σύλλογο «Κο-
ραής» και όλους τους άλλους συλλόγους, καθώς και για όλα τα άτομα που
προβάλουν την Πολιτιστική Κληρονομιά της Ελλάδος και της Χίου.

Είναι τιμή για τον «Εθνικό Κήρυκα» που πήρε 

την απόφαση, μέσω του ένθετου που εκδίδει, 

να τιμήσει τον ΠΕΤΡΟ ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ

έναν καλό Ελληνα, ένα έντιμο άτομο και έναν ανιδιοτελή

σημαιοφόρο των ελληνικών ιδεών, 

ο οποίος πάνω από το προσωπικό του συμφέρον 

τοποθετεί το εθνικό και το κοινωνικό.

ΠΑΝΤΑ ΑΞΙΟΣ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΚΟΥΦΑΡΑΣ



ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ18 ΠΡΟΣΩΠΑ

Και στις δύο φωτογραφίες, είναι χαρακτηριστική η άνεση και οικειότητα που υπήρχε στις συναντήσεις
του κ. Γαλάτουλα με τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Βορείου και Νοτίου Αμερικής, Ιάκωβο. Στην επάνω
φωτογραφία, ο Ιάκωβος ακούει με ενδιαφέρον όσα του λέγει ο κ. Γαλάτουλας, σε μια από τις πολλές επι-
σκέψεις στο σπίτι του μεγάλου ιεράρχη.
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GALAXIDI BROTHERHOOD 
EANTHI INC
85-05 148 St., Jamaica, NY 11435

Συγχαρητήρια 
στον άξιο και ακούραστο 

ΠΕΤΡΟ ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ, 

Γραμματέα της Ομοσπονδίας 

Ελληνικών Σωματείων Νέας Υόρκης

αγωνιστή της Ομογένειας, 

εκ μέρους όλων των μελών

Ο Πρόεδρος ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΡΑΤΟΣ
Η Γραμματέας ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΡΕΚΚΑ

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
ΟΙΑΝΘΗ

Ο οδοντίατρος Μιχάλης Κοκολής 
εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια 

στον οικογενειακό φίλο και συμπατριώτη 

Πέτρο Γαλάτουλα
για τη δημόσια αναγνώριση του έργου του 

από τον «Εθνικό Κήρυκα».

Πέτρο, με στόχους και οράματα εργάζεσαι 
για το καλό της Ομοσπονδίας και της Ομογένειας.

Μας ενθαρρύνεις και μας καθοδηγείς. 
Ανοίγεις την αγκαλιά σου για μας τους νεότερους. 

Σε ευχαριστούμε και σου ευχόμαστε Υγεία και Δύναμη 
για να συνεχίσεις να προσφέρεις στον αγώνα 

για τη διατήρηση της ελληνικής μας γλώσσας και του πολιτισμού.

Και εις ανώτερα!

ΘΕΡΜα σΥΓΧαΡητηΡΙα
στΟΝ αΓαπηΜΕΝΟ Μασ
ΦΙΛΟ ΚαΙ σΥΜπατΡΙΩτη

ΠΕΤΡΟ ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ

ΓΙα τηΝ αΚΟΥΡαστη ΚαΙ πΟΛΥΧΡΟΝη πΡΟσΦΟΡα τΟΥ 
στηΝ ΟΜΟσπΟΝΔΙα ΕΛΛηΝΙΚΩΝ σΩΜατΕΙΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟσ 

ΝΕασ ΥΟΡΚησ ΚαΙ στηΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙα 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙα
ΔηΜητΡη ΦΥΛΛα

Συγχαρητήρια
στον αγαπητό φίλο 

και εξαίρετο άνθρωπο

Πέτρο Γαλάτουλα, 
για την τιμή που του γίνεται 
από τον «Εθνικό Κήρυκα» 

ως αναγνώριση των προσπαθειών του
για το καλό της Ομογένειας 

και της πατρίδας μας.

Πέτρο, σου εύχομαι υγεία και δύναμη
για να συνεχίσεις τον καθημερινό αγώνα 

για την πρόοδο της Ομογένειας. 

Με εκτίμηση
Γιώργος Αργυρός



ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ20 ΠΡΟΣΩΠΟ

Απόδοση τιμών από την πρόεδρο του Κουίνς, Ελεν Μάρσαλ (στη μέση) με την ευκαιρία
της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, της ελληνικής παρέλασης και των παράλληλων
εορταστικών εκδηλώσεων για την Επανάσταση του έθνους. Εκατέρωθεν της κ. Μάρσαλ,
ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης,

Πέτρος Γαλάτουλας και η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Δικηγόρων Νέας Υόρκης,
Μέμι Σταθάτου-Φουλτζιέρι, ενώ κρατούν τις τιμητικές διακηρύξεις που επιδόθηκαν. Η
κ. Σταθάτου είχε διατελέσει και πρόεδρος της Επιτροπής Παρέλασης της Ομοσπονδίας.
Μαζί τους, διακρίνονται και νέες της Ομογένειας που είχαν ανακηρυχτεί «Μις».
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Σε εκδήλωση με βραβεύσεις μαθητών στο Σταθάκειο. Ο κ. Γαλάτουλας, ως γενικός
γραμματέας της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Νέας Υόρκης, στη μέση. Μαζί του,

ο πρώην Συντονιστής Εκπαίδευσης στα γενικά προξενεία Ν. Υόρκης και Σικάγου, Νίκος
Νικολιδάκης (δεξιά) και ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Απόστολος Τομόπουλος.



ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ22 ΠΡΟΣΩΠΟ

Ο Πέτρος Γαλάτουλας, πάντοτε ενδιαφέρεται για τη Νεολαία, καλώντας τους
παράγοντες να βρουν τρόπους προσέλκυσής της. Είναι γνωστό το ενδιαφέρον του να

δημιουργηθεί ένα γήπεδο για τους νέους. Στη φωτογραφία, με τη μικρότερη κόρη του,
που παίζει σε ποδοσφαιρική ομάδα της κοινότητας Αγ. Δημητρίου, Αστόριας.
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κάτι, θα αποτύχουν. Και, όμως, το
κάνουν».

Η γνώμη του κ. Γαλάτουλα για
τη μέχρι σήμερα πορεία της Ομο-
σπονδίας συνοψίζεται ως εξής: «Δεν
είμαι καθόλου ευχαριστημένος, μάλ-
λον απογοητευμένος είμαι. Γιατί,
πιστεύω ότι χάθηκαν άδικα πολλά
χρόνια. Ανθρωποι διέθεσαν χρόνο
και ιδέες, αλλά αυτοί που πάντα
διοικούσαν δεν είχαν την ικανότητα
να αξιοποιήσουν αυτούς τους αν-
θρώπους που είχαν όρεξη για δου-
λειά και προσφορά και είχαν μεγά-
λες και καλές ιδέες. Είναι λες και
αρέσει στην Ομογένεια να είναι
διασπασμένη. Συμβαίνει πολλές φο-
ρές 10-20 άτομα να έχουν την ίδια
ιδέα, αλλά εάν μείνουν οι ίδιοι να
διοικήσουν, μετά από λίγο καιρό
θα διασπαστούν κι αυτοί. Είναι μια
περίεργη κατάσταση».

Σε σχετικές ερωτήσεις, ο κ. Γα-
λάτουλας εξέφρασε τις απόψεις του
για τη λειτουργία των μεγάλων πα-
ναμερικανικών ομογενειακών ορ-

Πέτρος Γαλάτουλας:  Αποφασιστικός παράγοντας 
ο οποίος υπηρετεί με αφοσίωση την Ομογένεια

Ο Πέτρος Γαλάτουλας είχε παίξει στις ποδοσφαιρικές ομάδες του Ηρακλή
(επάνω) και του Πυργίου της Χίου. Στην επάνω, δεξιά με την μπάλα και στην
κάτω, και πάλι με τη μπάλα.

Στον τόπο του μαρτυρίου. Ο κ. Γαλάτουλας, σε κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο στο Κάβο Μελανιός, της Χίου, όπου το 1822 οι Τούρκοι
έκαναν τη μεγάλη σφαγή, από την οποία εμπνεύστηκε ο μεγάλος Γάλλος ζωγράφος Ντελακρουά και φιλοτέχνησε τον φημισμένο πίνακά του.

Συνέχεια από τη σελίδα 17

Με έναν συμπαίκτη του, ο Πέτρος Γαλάτουλας, όταν νεαρός, έπαιζε με την ποδοσφαιρική
ομάδα του Ηρακλή στη Χίο. «Χρόνια δύσκολα, αλλά αξέχαστα», λέει ο ίδιος.

Συνέχεια στη σελίδα 25



ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ24 ΠΡΟΣΩΠΟ

Στενή είναι η φιλία που διατηρεί ο Πέτρος Γαλάτουλας και με τον πρώην υφυπουργό
Εσωτερικών της Ελλάδος, Χρήστο Ζώη, ο οποίος στη φωτογραφία περιεργάζεται δώρο

που του πρόσφερε ο πρώτος σε επίσκεψή του στην Ομοσπονδία Ελληνικών
Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης.
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γανώσεων. «Για το ΣΑΕ είχα πει
από την αρχή, ότι όπως είναι, δεν
είχε τύχη και μάλλον κακό θα έκα-
νε», τόνισε. «Δυστυχώς, επαληθεύ-
τηκα. Είχα πει, ότι δεν έχει μέλλον.
Είχα μάλιστα και μια ομιλία με την
ευκαιρία στη Θεσσαλονίκη προ-
ηγούμενου συνεδρίου του ΣΑΕ, που
είχε σχολιαστεί και από τα ελληνικά
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Τους
είχα πει ότι απέτυχαν, και επικα-
λέστηκα διάφορα στοιχεία. Οσο για
το Ελληνοαμερικανικό Εθνικό Συμ-
βούλιο, έχει κι αυτό αποτύχει. Εχει
μπλέξει σε ορισμένα γρανάζια. Χά-

θηκε το ενδιαφέρον του κόσμου.
Κάνει συνεδριάσεις ελάχιστες. Το
Εθνικό Συμβούλιο μπορούσε να
προσφέρει πολλά. Οσον αφορά την
ΑΧΕΠΑ, θέλω να τονίσω ότι έχει
ξεφύγει από τις ιδέες του Ελληνα.
Εμένα, προσωπικά, η ΑΧΕΠΑ δεν
με εκφράζει. Δεν έχει τη νοοτροπία
που έχουν οι ομογενείς των συλλό-
γων, των ομοσπονδιών κ.λπ.».

Ο κ. Γαλάτουλας μιλά με εκτίμηση
για τον σημερινό Συντονιστή του
ΣΑΕ Αμερικής, Θεόδωρο Σπυρό-
πουλο, από το Σικάγο, τον οποίο
χαρακτηρίζει «καλό Ελληνα», «καλό
πατριώτη», που έδωσε και δίνει
πολλά στην Ομογένεια και, γενικό-

τερα, στον Ελληνισμό και όχι μόνο.
Αναφερόμενος πριν μερικά χρό-

νια στο παγκόσμιο ΣΑΕ σε συνε-
δρίαση του Ελληνοαμερικανικού
Εθνικού Συμβουλίου στη Νέα Υόρκη,
ο κ. Γαλάτουλας, είχε συνοψίσει
τρεις από τις «βασικές αστοχίες»
αυτής της οργάνωσης. Συγκεκριμέ-
να, έκανε λόγο για πλήρη οικονο-
μική εξάρτηση του ΣΑΕ από την
ελληνική κυβέρνηση, για μη δημο-
κρατική διαδικασία επιλογής των
αντιπροσώπων του και για μη πα-
ροχή κινήτρων προς συσπείρωση
των ομογενειακών οργανώσεων. «Η

Πέτρος Γαλάτουλας:  Αποφασιστικός παράγοντας 
ο οποίος υπηρετεί με αφοσίωση την Ομογένεια

Ο κ. Γαλάτουλας με την πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμ-
πιακών Αγώνων που διεξήχθησαν με επιτυχία το 2004 στην Ελλάδα.

Συνέχεια από τη σελίδα 23

Συνέχεια στη σελίδα 27

Πολλά θερμά συγχαρητήρια 
στον καλό μου φίλο 

ΠΕΤΡΟ ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ
γιατί αξίζει τη δημόσια αναγνώριση 

που του γίνεται από τον «Εθνικό Κήρυκα».

Ο Πέτρος διακρίνεται 
για τη συνεχή προσφορά του 

στην Ομοσπονδία, 
την Ομογένεια και τον Ελληνισμό.

Με βαθειά εκτίμηση και πολλές ευχές
Oικογένεια ΜΙΧΑΛΗ ΚΡΑΜΠΗ

Frixos O. Goussis, M.D., F.A.C.P., F.A.C.E., P.C.  
Endocrinology, Diabetes & Metabolism 

One of America’s Top Doctors in NY
1010 Northern Blvd., Suite 100,

Great Neck, N.Y. 11021 
Telephone: (516) 773-6301

Συγχαρητήρια στον φίλο και Γενικό Γραμματέα
της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων

Μείζονος Νέας Υόρκης 

Πέτρο Γαλάτουλα
για την ξεχωριστή τιμή που του γίνεται 

από τον «Εθνικό Κήρυκα» 
προς αναγνώριση του σπουδαίου έργου του.

ΠΑΝΤΑ ΑΞΙΟΣ

Εύχομαι Υγεία και Ευτυχία στον ίδιο 
και την οικογένειά του

Στον αγαπητό φίλο πατριώτη 

Πέτρο Γαλάτουλα
θερμές ευχές  

μαζί με τα συγχαρητήριά μας 
για την ξεχωριστή τιμή που του γίνεται 

από τον «Εθνικό Κήρυκα» 
για την προσφορά του στην Ομογένεια.

Με εκτίμηση  

Δημήτρης και Σταυρούλα Μουτάφη



ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ26 ΠΡΟΣΩΠΟ

Ο Πέτρος Γαλάτουλας, παρουσιάζει εκδήλωση με συναυλία υπό τη διεύθυνση του μαέ-
στρου, Δημήτρη Φουστέρη, που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του Αρχιεπισκόπου

Αμερικής, Δημητρίου, στο «Κρύσταλ Πάλας» της Αστόριας. Είχε οργανωθεί από την
Ομοσπονδία των Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης.
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οικονομική εξάρτηση του ΣΑΕ από
την ελληνική κυβέρνηση», είχε το-
νίσει, «δημιουργεί και μια ακόμα
στρέβλωση, αφού μετατρέπει τις
σχέσεις κυβέρνησης - ΣΑΕ, από σχέ-
σεις συνεργασίας για το καλό του
Ελληνισμού, σε σχέσεις εργοδότη -
υπαλλήλου, όπου οι απόψεις του
υπαλλήλου δεν μπορεί παρά να εί-
ναι λιβανωτός στις θέσεις του ερ-
γοδότη, αφού επικρέμαται η δια-
κοπή της επιχορήγησης».

Ο κ. Γαλάτουλας υποστήριξε κατά
την ίδια εκείνη ομιλία του, ότι το
έργο για την αναδιοργάνωση του
ΣΑΕ πρέπει να αρχίσει ουσιαστικά
από το μηδέν, αφού η οργάνωση
αυτή δεν έπεισε ότι διαθέτει ούτε
καν όραμα για τον Ελληνισμό.
Εκτός, όμως, από το όραμα, χρει-
άζεται, είχε προσθέσει, καθορισμός
στόχων, χρονικό πλαίσιο για την
επίτευξή τους και ανάλυση των με-
θόδων, που θα εφαρμοστούν.

Ο κ. Γαλάτουλας είχε κάνει εκτε-
νείς προτάσεις «για ένα δημοκρατικά
εκπροσωπούμενο και οικονομικά
αυτοδύναμο ΣΑΕ, που στόχο έχει
να οργανώσει και να συσπειρώνει
την Ομογένεια», όπως ο ίδιος είχε
αναφέρει. Με τις τροποποιήσεις
του Σχεδίου Νόμου τις οποίες είχε
προτείνει, ο κ. Γαλάτουλας, είχε
υποστηρίξει ότι «θα δημιουργείτο
ένα ΣΑΕ του οποίου δεν θα μπορεί
να αμφισβητηθεί η δημοκρατικό-
τητα, η αυτοδυναμία και ο προσα-
νατολισμός προς την οργάνωση των
Ελλήνων του εξωτερικού». Και πρό-
σθετε: «Κανείς πλέον δεν θα μπορεί
να ισχυρίζεται ότι παραγκωνίζεται
άδικα από το ΣΑΕ, αφού οι εκπρό-
σωποί του θα εκλέγονται με δια-
φάνεια από τις γενικές συνελεύσεις
ανάλογα με τη μαζικότητα του ομο-
γενειακού στοιχείου σε κάθε περι-
φέρεια. Η οικονομική αυτοδυναμία
θα στέλνει στις συνελεύσεις του
ΣΑΕ άτομα, που πραγματικά ενδια-
φέρονται για τον Ελληνισμό και θα
κατασιγάσει τους ψιθύρους για ευ-
νοούμενους της ελληνικής πολιτείας.
Η υποστήριξη της μαζικότητας των
ομογενειακών οργανώσεων θα στα-
ματήσει τον κατακερματισμό της
Ομογένειας».

Ο κ. Γαλάτουλας απαντώντας σε
ερώτηση σχετικά με την απουσία
της Νεολαίας από το προσκήνιο
των ομογενειακών, υποστήριξε ότι
«φταίει η αδράνεια όλου του Ελλη-
νισμού που είναι πάνω από 30 χρο-

Πέτρος Γαλάτουλας:
Αποφασιστικός

παράγοντας ο οποίος
υπηρετεί με αφοσίωση

την Ομογένεια
Συνέχεια από τη σελίδα 25

Συνέχεια στη σελίδα 28

Ο Πέτρος Γαλάτουλας
είναι άξιος συγχαρητηρίων γιατί το έργο του

και η προσφορά του είναι καθοριστικά
για την Ομοσπονδία και την Ομογένεια.

Μπράβο Πέτρο και εις ανώτερα

Σταύρος Ζιώγκας και οικογένεια

Συγχαίρω τον αγαπητό φίλο 
και δραστήριο ομογενή
ΠΕΤΡΟ ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ

για την αδιάκοπη προσφορά του 
στην Ομογένεια.

Με εκτίμηση
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΜΣΙΟΣ

Χειροκροτούμε τη δημόσια αναγνώριση από τον «Εθνικό Κήρυκα» 
του έργου του ΠΕΤΡΟΥ ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ,

Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας Μείζονος Νέας Υόρκης.

Συγχαρητήρια Πέτρο και εις ανώτερα

Ο Πρόεδρος και το ΔΣ

www.atheniansociety.com
email: atheniansocietyny@gmail.com

718-721-1113

Congratulations 
and 

Best Wishes 
to Petros Galatoulas  

in recognition 
of his current and future 

endeavors.

DITMARS REAL ESTATE CONSULTANTS
Stephen, Michael, Dimitri & Argyrios Katos

George Kondos & Nick Karydas
718-932-5600

Συγχαρητήρια 
στον ακούραστο αγωνιστή 
και μαχητή της Ομογένειας

Πέτρο Γαλάτουλα
για τη μακροχρόνια υπηρεσία και προσφορά του

στη διατήρηση και προώθηση 
των ελληνικών ιδεωδών, 

Γραμμάτων και παραδόσεων

Του εύχομαι Υγεία και Δύναμη 
στη συνέχιση του αδάμαστου αγώνα 

για τα ελληνικά ιδεώδη

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΡΝΑΣ
Ταμίας της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων

Μείζονος Νέας Υόρκης

PANSAMIAN BROTHERHOOD 
“PYTHAGORAS” OF NEW YORK, INC.

24-22 43rd Str. • Astoria, New York 11103

Εκ μέρους του Συλλόγου Σαμίων «Πυθαγόρας» 
συγχαίρω έναν εκλεκτό ομογενή 
και καλό φίλο του Συλλόγου μας, 

τον ΠΕΤΡΟ ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ, 

για την προσφορά του στην Ομογένεια 
και την αγάπη και υποστήριξη του 

προς το Σύλλογό μας.

Ο Πέτρος είναι ο ακραιφνής Ελληνας 
και υποστηρικτής κάθε τι ελληνικού. 

Αγωνίζεται και προσφέρει. 
Αγκαλιάζει και καθοδηγεί τους νέους, 

τους αυριανούς συνεχιστές, το μέλλον της Ομογένειας.

Εύγε!
Kαι εις ανώτερα

ΤΕΛΗΣ ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ, Πρόεδρος
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νών». Και εξήγησε: «Ποτέ δεν έσκυ-
ψαν επάνω από αυτό το σοβαρότατο
θέμα. Γιατί φεύγει η Νεολαία; Γιατί
δεν έχει τα ερεθίσματα που θα
έπρεπε να έχει. Ο νέος, για να
μείνει κοντά στην εθνικότητά του,
χρειάζεται ως απαραίτητη προϋπό-
θεση τη γλώσσα. Και μην ακούμε

ορισμένα πράγματα που λέγονται.
Η ελληνική γλώσσα είναι απαραί-
τητο στοιχείο. Οταν ξέρει τη γλώσ-
σα, όταν κάνει συντροφιά με αν-
θρώπους από το ίδιο έθνος, παρα-
μένει. Δεν έχουμε φροντίσει να
υπάρχει υποδομή στο χώρο της
Ομογένειας για να υποδεχτεί τους
νέους. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη
στιγμή υπάρχει μόνο ένα ελληνικό

Λύκειο σε ολόκληρη την Αμερική,
αυτό του Αγίου Δημητρίου της Αστό-
ριας, ενώ έπρεπε να υπάρχουν τόσα
λύκεια, όσα θα χρειάζονταν για να
καλύψουν τις ανάγκες της σπουδά-
ζουσας νεολαίας της Ομογένειας.
Μη ξεχνάμε ότι αυτό είναι το πρώτο
τους βήμα μετά την οικογένεια».

Ο κ. Γαλάτουλας υποστήριξε, ότι
σε ό,τι αφορά τη νεολαία, «προλα-

βαίνουμε έστω και την προχωρη-
μένη αυτή ώρα, να κάνουμε κάτι».
Και πρόσθεσε: «Προλαβαίνουμε,
αλλά πρέπει να κινηθούμε γρήγορα,
πριν το χάσουμε το τρένο. Μεταξύ
άλλων, τα σχολεία ‘τσάρτερ’ είναι
μια καλή ιδέα. Οι γονείς που δεν
έχουν χρήματα, μπορούν να πάνε
τα παιδιά τους σ’ αυτά για να μάθουν
Ελληνικά, να βρουν Ελληνες. Ενώ

σήμερα, πολλά παιδιά δεν μπορούν
να μιλήσουν Ελληνικά γιατί δεν
τους δόθηκε η ευκαιρία. Είμαι υπέρ
των σχολείων ‘τσάρτερ’ σε περιοχές
που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν
διαφορετικά».

Τι «ερεθίσματα» θα μπορούσαν
να χρησιμοποιηθούν για να προ-
σελκυστεί η Νεολαία; «Θα σας πω
κάποια βασικά για τα οποία έχω

Πέτρος Γαλάτουλας:  Αποφασιστικός παράγοντας 
ο οποίος υπηρετεί με αφοσίωση την Ομογένεια

Θερμή χειραψία και χαμόγελα, με την πρώην πρώτη κυρία των Ηνω-
μένων Πολιτειών και τώρα υπουργό Εξωτερικών, Χίλαρι Κλίντον.

Συνέχεια από τη σελίδα 27

Τιμητικές διακηρύξεις για την ελληνική Ομογένεια, από την πρόεδρο του διαμερίσματος του Κουίνς της Ν.
Υόρκης, Χέλεν Μάρσαλ, γνωστή για τον φιλελληνισμό της. Αριστερά, ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας
Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Ν. Υόρκης, Πέτρος Γαλάτουλας και δεξιά, ο πρόεδρος, Ηλίας Τσεκερίδης.

Ο Πέτρος Γαλάτουλας (αριστερά), όταν ήταν πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Ελληνικών
Σωματείων Μείζονος Ν. Υόρκης είχε φροντίσει για τη χριστιανική βάπτιση ενός Βορειοηπειρώτη, από τον πρώην
Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, Σπυρίδωνα. Ο κ. Γαλάτουλας μάλιστα τον «λάδωσε» και έγινε ο νονός του.
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προσπαθήσει, προσωπικά», απάν-
τησε. «Εχω απευθυνθεί στον πολι-
τειακό γερουσιαστή Νέας Υόρκης,
Μιχάλη Γιάνναρη και στην πολιτει-
ακή βουλευτή, Αραβέλλα Σιμωτά,
να μας βρουν κάποιο χώρο για τα
παιδιά μας. Υπάρχουν 1.000 περίπου
παιδιά που αθλούνται. Επιτρέπεται
να μην έχει εδώ η Ομογένεια ένα
δικό της γήπεδο; Πολλές φορές
λέγω να βρεθεί ένα οικόπεδο και
υπάρχει άνθρωπος για να βάλει τα
έξοδα. Επίσης, θα πρέπει σε κάθε
περιοχή να δημιουργηθούν κέντρα
Παιδείας και Νεότητας, που θα φι-
λοξενούν τα παιδιά διαφόρων πε-
ριοχών. Είναι πολύ χρήσιμη μια
επικοινωνία μεταξύ των νέων μας.
Ηταν πολύ καλή η ιδέα της ελληνι-
κής πολιτείας που πήγαινε πολλά
παιδιά της Ομογένειας στην Ελλάδα.
Εμείς στην Ομοσπονδία, φιλοξε-
νούμε τακτικά φοιτητές διαφόρων
πανεπιστημίων που συναντώνται
και συζητούν θέματά τους. Η δημι-

ουργία επίσης νέων, ή η υποστήριξη
υπαρχουσών χορευτικών συγκρο-
τημάτων από τις οργανώσεις μας,
υποβοηθούν στην προσέλκυση της
νεολαίας. Κάτι άλλο, που πρέπει
να προσέξουμε είναι η συμπεριφορά
των παλαιοτέρων προς τους νέους
που έρχονται κοντά στις οργανώσεις
μας. Οταν φέρνεις έναν νέο σε μια
γενική συνέλευση, ή τον βάζεις
αξιωματούχο σε ένα συμβούλιο,
χρειάζεται προσοχή. Γιατί υπάρχουν
άτομα παλαιά, που κυριολεκτικά
εγκληματούν με τη συμπεριφορά
τους. Σε σημείο, που οι νέοι μας
αναρωτιούνται γιατί μπήκαν στην
οργάνωση και σηκώνονται και φεύ-
γουν. Σε πολλές οργανώσεις υπάρχει
κατάντημα. Προσωπικά, ενεθάρρυνα
και ενθαρρύνω να μπουν νέοι και
νέες στην Ομοσπονδία Ελληνικών
Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης,
όπως και σε άλλες οργανώσεις. Προ-
σωπικά, έφερα αρκετούς νέους στην
Ομοσπονδία, ενώ άλλοι τους κυνή-
γησαν και τους έδιωξαν, με τον
τρόπο τους».

Ο κ. Γαλάτουλας εκφράζει την
ικανοποίησή του για ορισμένα έργα
που έγιναν με δικές του πρωτοβου-
λίες. «Εάν πάμε σε παλαιότερα χρό-
νια, θα βρούμε ότι όταν η Ομο-
σπονδία περνούσε δύσκολες ώρες,
το έργο της Πολιτιστικής της Επι-
τροπής στην οποία ήμουν εγώ υπεύ- Βιβλιοπωλείο Εθνικού Κήρυκα

Τηλ. (718) 784-5255 Φαξ. (718) 472-0510
Συνέχεια στη σελίδα 30

Ποτέ δεν έσκυψαν

στο θέμα της Νεολαίας

που είναι σοβαρότατο

στην Ομογένεια

Συγχαρητήρια Πέτρο.
Πάντα Αξιος!

Θερμές ευχές 
για Υγεία, Ευτυχία και Μακροζωία

Οικογένεια Παύλου Χατζηκυριάκου
Βενετία, Παύλος, Παναγιώτης, 

Εμη, Νίκος και Αλέξανδρος

Θερμά συγχαρητήρια στον αγαπητό μου φίλο

ΠΕΤΡΟ ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ
για την ξεχωριστή τιμή που του απονέμει 
ο «Εθνικός Κήρυκας», στο «Περιοδικό»
για την προσφορά και αφοσίωσή του  

στην Ομογένεια. 

Πέτρο, το αξίζεις!

Σου εύχομαι Πρόοδο, Υγεία και Δύναμη
για μια καλή συνέχεια, με τον ίδιο ζήλο 

που σε διακρίνει στο σημαντικό σου έργο.

Σπύρος Βασιλάκης
πρώην Υπατος Κυβερνήτης ΑΧΕΠΑ

Πολλά θερμά συγχαρητήρια
και εγκάρδιες ευχές

στον καλό φίλο και συνεργάτη, 
ακούραστο και αειθαλή εργάτη 

της Ομογένειας

Πέτρο Γαλάτουλα

Ο Πέτρος με όραμα, διορατικότητα και όνειρα
για μια καλύτερη Ομοσπονδία 

αγκάλιασε την νεολαία, που στο πρόσωπό του
βρήκε τον καθοδηγητή, τον μέντορά της.

Τον ευχαριστούμε γιατί μας δείχνει τον δρόμο
της συμμετοχής και της προσφοράς

και του ευχόμαστε να συνεχίσει
τον αγώνα τον καλό για το συμφέρον όλων μας  

Με εκτίμηση 
Θανάσης Αρώνης

Αγαπημένε μας Πέτρο
με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σε συγχαίρουμε 

για το έργο σου και την προσφορά σου στην Ομογένεια.
Σε καμαρώνουμε και ευχόμαστε σε σένα

και στην οικογένειά σου υγεία, χαρά και ευτυχία.

Και εις ανώτερα.

Τα εξαδέλφια σου
Παντελής και Δωροθέα Σκουφάρα

Στον αγαπητό πατριώτη 
Πέτρο Γαλάτουλα 

συγχαρητήρια και ευχές 
για υγεία και επιτυχίες

Πάντα αξιος!

Ενας Πατριώτης
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θυνος, αποτελούσε όαση. Ηταν μια
περίοδος κατά την οποία έγινε κά-
ποια Ανάσταση στην Ομοσπονδία.
Τότε είχαμε αρχίσει εορταστικές
εκδηλώσεις στην Πλατεία Αθηνών,
μεγάλες συναυλίες, δωρεάν ιατρικές
εξετάσεις για τον κόσμο και διάφο-
ρες άλλες εκδηλώσεις».

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος είναι
ο κ. Γαλάτουλας και για αρχείο που
δημιούργησε στην Ομοσπονδία.
«Παλιότερα μπορεί να έψαχνες μή-
νες για να βρεις κάποιο χαρτί»,
είπε. «Ουσιαστικά, δεν υπήρχε αρ-
χείο. Μόνο μερικά έγγραφα μπο-
ρούσες να βρεις από το 1996 και
μετά. Σε πρώτη φάση, αξιοποίησα
τα στοιχεία που είχε η Ομοσπονδία
και έκανα 196 περίπου φακέλους
των συλλόγων και άλλων φορέων-

μελών της οργάνωσης. Μετά έκανα
φακέλους των διαφόρων επιτροπών
κ.ά. Συνολικά, συγκεντρώθηκε υλικό
σε 250 περίπου φακέλους οι οποίοι
σήμερα βοηθούν πάρα πολύ το έργο
της Ομοσπονδίας. Αυτό που τώρα
κάνω, είναι όλο το αρχείο το οποίο
υπάρχει αλλά και αυτό που βρίσκω,
αφού έχω επισκεφθεί πάρα πολύ
κόσμο, το αξιοποιώ ακόμα περισ-
σότερο και καλύτερα. Εχω συγκεν-
τρώσει στοιχεία από το 1950 μέχρι
σήμερα. Κάποια μέρα θα το τελει-
ώσω αυτό το ιστορικό αρχείο της
Ομοσπονδίας μας. Υπόψιν ότι αυτό
το αρχείο για να μείνει για πάντα,
πρέπει να γίνει ηλεκτρονικό».

Ο κ. Γαλάτουλας υπερασπίστηκε
την αναγκαιότητα διατήρησης και
μετάδοσης στις νεότερες γενιές της
Ομογένειας, της ελληνικής γλώσσας.
«Μας λυπεί αφάνταστα η προσπά-
θεια που γίνεται από τους ξένους,

Πέτρος Γαλάτουλας: Αποφασιστικός
παράγοντας ο οποίος υπηρετεί 
με αφοσίωση την Ομογένεια

Από τη Γιορτή της Αγάπης στο Σταθάκειο Πολιτιστικό Κέντρο. Δια-
κρίνονται οι: Πέτρος Γαλάτουλας (δεξιά), Γιούλη Πανταζή και Ηλίας
Τσεκερίδης (αριστερά). Κάθε χρόνο, η χριστουγεννιάτικη αυτή εορ-
ταστική εκδήλωση δίνει μεγάλη χαρά στα παιδιά της Ομογένειας τα
οποία ψυχαγωγούνται και παίρνουν και δώρα του Αγιου Βασίλη.

Ο Πέτρος Γαλάτουλας ανταλλάσσει θερμή χειραψία με τον Ελληνοαμερικανό πρώην γερουσιαστή, από
το Μέριλαντ, Πολ Σαρμπάνη.

Συνέχεια από τη σελίδα 29

ΦΩτΟΓΡαΦΙΕσ: αΡΧΕΙΟ: «Ε.Κ.»



τελευταία, με την οικονομική κρίση,
να χάσει η Ελλάδα την ιστορία της,
τα ήθη, έθιμα και τις παραδόσεις
της», είπε. «Αντίθετα, εμείς εδώ ως
Ομογένεια κάνουμε πολλά για να
διατηρήσουμε αυτή τη γλώσσα
μας». 

Ο κ. Γαλάτουλας από χρόνια δια-
τηρούσε τακτική επαφή με τον αεί-
μνηστο Αρχιεπίσκοπο Βορείου και
Νοτίου Αμερικής, Ιάκωβο. «Ο Ιά-
κωβος ήταν μια πολύ μεγάλη προ-
σωπικότητα», τόνισε. «Είναι εκείνος
που μπορούσε να πει μια φράση
και να γραφτεί πάνω σ’ αυτή, ένα
ολόκληρο βιβλίο. Κάθε επαφή μαζί
του ήταν συγκλονιστική. Κοντά στα
άλλα, ο Ιάκωβος είχε τη διορατικό-
τητα να καταλαβαίνει για ποιο λόγο
τον πλησιάζει κάποιος. Πολλές φο-
ρές διάφοροι πολιτικοί ζήτησαν να
τον δουν, και όμως δεν τον είδαν.
Προσωπικά, ποτέ δεν μου αρνήθηκε
να τον δω. Ηταν εθνάρχης της Ομο-
γένειας και είχα υποστηρίξει να του
δοθεί αυτός ο τίτλος. Κάποτε του
είπα ότι η οργάνωσή μας πρέπει να
είναι σεβαστή στους φίλους μας και
φοβερή στους εχθρούς μας. Συμ-
φώνησε και με ρώτησε τι έχω στο
μυαλό μου. Του είπα ότι πουλιόταν
τέσσερα εκατομμύρια δολάρια ένα
πολύ μεγάλο κτίριο, που αν το εί-
χαμε σήμερα θα είχαμε σωθεί. Θα
μπορούσαμε να βάζαμε ελληνικές
κολώνες και να το κάναμε κέντρο
της Ομογένειας. Μου είπε να τον
συναντήσω την επόμενη μέρα για
να κάνει κάποια τηλεφωνήματα και
να βρει τα χρήματα. Αλλά, δυστυχώς,
μεσολάβησε κάτι, που δεν μπορώ
να σας πω τώρα και το θέμα δεν
προχώρησε. Κάποιοι παράγοντες
μου έχουν υποσχεθεί να βοηθήσουν,

ώστε να δοθεί το όνομά του σε κά-
ποιον δρόμο της Ν. Υόρκης».

Σε κάθε ευκαιρία, ο κ. Γαλάτου-
λας εξέφραζε τον θαυμασμό, την
εκτίμηση και το σεβασμό του για

τον Ιάκωβο. Προσφωνώντας, ως
εθνάρχη, τον αείμνηστο Αρχιεπί-
σκοπο, στη Γιορτή Χαράς στα τέλη
Δεκεμβρίου 2001 στην κοινοτική
αίθουσα του Αγ. Δημητρίου, Αστό-

ριας, είχε τονίσει, μεταξύ άλλων,
ότι τα χαρίσματα του Ιακώβου «συ-
νετέλεσαν αφενός μεν να μείνει
βαθιά στη μνήμη μας η μορφή του
και αφετέρου να παίξουν καθορι-

στικό ρόλο στο να διαδραματίζει η
Ελλάδα σημαντικό ρόλο στη διεθνή
σκηνή και να εισακούεται σοβαρά
στα κέντρα των μεγάλων αποφά-
σεων».
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Κοπή βασιλόπιτας από το Σύλλογο Κάβο Μελανιός της Χίου, ιδρυτής του οποίου είναι ο
κ. Γαλάτουλας. Από αριστερά, οι: Φ. Γουνελάς, Γ. Κατσίχτης, Σπ. Βασιλάκης, π. Ιω. Αν-

τωνόπουλος, Κλ. Μεϊμάρογλου, Χρ. Ορφανάκος, Π. Γαλάτουλας, Ε. Μελέμη, Γ. Χρυσο-
μαλλίδης και Αν. Στασινό, τον οποίο εκτιμούσε ιδιαίτερα ο κ. Γαλάτουλας.

Εκ μέρους της YASA συγχαίρω 
τον εκλεκτό φίλο και ομογενή

Πέτρο Γαλάτουλα
για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσφέρει 

για τόσα πολλά χρόνια στην Ομογένεια 
και ιδιαίτερα στην Ομοσπονδία 

Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης.

Ο Πέτρος είναι ταγμένος 
να βοηθά άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Η YASA τον ευχαριστεί για την υποστήριξη του.

Και εις ανώτερα

Με εκτίμηση
ΚΩΣΤΑΣ ΓΟΥΣΕΤΗΣ

Συγχαίρουμε τον συμπατριώτη

Πέτρο Γαλάτουλα
για το έργο και τον αγώνα του 

προς την Ομοσπονδία και την Ομογένεια, 
που τις υπηρετεί με αφοσίωση για δεκαετίες.

Αξιο τέκνο της μυροβόλου Χίου, 
καλός σύζυγος και πατέρας προσφέρεις τα μέγιστα.

Πέτρο, ως Χιώτες 
μάς κάνεις υπερήφανους

Από την Υπατη Στοά, τους Κυβερνήτες

το Διοικητικό Συμβούλιο και τα Μέλη-Σωματεία

www.chiossocieties.org
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Μας το ζητάτε κι εμείς συνεχίζουμε την προσφορά μας.

50% έκπτωση
για νέους συνδρομητές ΜΟΝΟ

Ο ΕΘΝΙΚΟσ ΚηΡΥΚασ, η φωνή των Ελλήνων της αμερικής
για σχεδόν ΕΝα αΙΩΝα, μας φέρνει, νέους και λιγότερο νέους, 
κοντά στην Ελλάδα, στις παραδόσεις μας και στη γλώσσα μας. 

Εκμεταλλευτείτε τη μεγάλη προσφορά 
και χαρίστε σε συγγενείς και φίλους συνδρομή  
για 3 ΜΗΝΕΣ με ΕΚΠΤΩΣΗ 50% και ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
στην ηλεκτρονική μας έκδοση.

Καλέστε τώρα στο 888-547-9527 ή επισκευθείτε μας στο www.ekirikas.com

37-10 30th Street, Long Island City, NY 11101-2614
(718) 784-5255 εσωτ. 108-109
subscriptions@ekirikas.com • www.ekirikas.com
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