
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 110 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

H ΓΥΝΑΙΚΑ

ΧΧΧ

ΧΧΧ
ΧΧΧ

ΧΧΧ

Λυδία
Βαγγέλου-Καλλιμάνη 
Αφοσιωμένη
στην Ορθοδοξία,
στον Ελληνισμό
και στην Ομογένεια

Σελ.: 2-11

Σελ.: 14-15 Σελ.: 16-19



ται πως «η εικονογραφία του ναού
του Αγίου Σπυρίδωνα είναι ένας
σύνδεσμος με την Ορθόδοξη Πίστη
μας και την ελληνική μας κληρονο-
μιά. Είναι μία υπενθύμιση των πι-
στευμάτων και της γενναιότητας της
δυναμικής Ελληνοαμερικανικής
Κοινότητας, η οποία έχτισε το ναό
στην περιοχή του Washington Hei-
ghts. Η ‘διασπορά’ από τον Αγιο
Σπυρίδωνα έχει διασπαρθεί σ’ ολό-
κληρη την Ελληνορθόδοξη Κοινό-
τητα ανά τη χώρα. Ποιος δεν έχει
ακούσει για τον Σπυρίδωνα; Ποιον
δεν έχει αγγίξει αυτή η απίστευτη
κοινότητα; Ποιος δεν έχει φιλίες για
μία ολόκληρη ζωή οι οποίες δεν συ-

νάφθηκαν στον Αγιο Σπυρίδωνα;
Αυτό είναι το θαύμα του προστάτη
Αγίου μας με το οποίο έχομε ευλο-
γηθεί».

Στο φυλλάδιο τονίζεται πως
«έχουμε αναλάβει την αναπαλαίωση
του εσωτερικού του ναού προκειμέ-
νου να διατηρήσουμε αυτόν τον σύν-
δεσμο με το παρελθόν μας, ώστε να
γίνει η διαθήκη μας για το μέλλον».
Υπογραμμίζεται ότι «η εικονογραφία,
τα ξυλόγλυπτα, τα μάρμαρα, όλα εί-
ναι από την Ελλάδα και ήταν τα κα-
λύτερα που υπήρχαν εκείνη την επο-
χή. Αλλά ο ναός είναι σχεδόν 70
ετών και οι εικόνες έχουν μεγάλη
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Το «Γυναίκα» τιμά την Λυδία Βαγγέλου-Καλλιμάνη 

Αφοσιωμένη στην Ορθοδοξία,
στον Ελληνισμό και στην Ομογένεια

Του Θεοδώρου Καλμούκου

Την γυναίκα την οποία
επέλεξε η Διεύθυνση και
η συντακτική ομάδα του
«Εθνικού Κήρυκα», την
κυρία Λυδία Βαγγέλου –

Καλλιμάνη, για να κοσμήσει το πε-
ριοδικό «Γυναίκα» του Απριλίου, την
ορίζει και περιγράφει ο τίτλος:
«Αφοσιωμένη στην Ορθοδοξία, στον
Ελληνισμό και στην Ομογένεια».

Εχει εκλεγεί στην προεδρία του
κοινοτικού συμβουλίου της ιστορι-
κής κοινότητας του Αγίου Σπυρίδω-
να στη Νέα Υόρκη και μάλιστα σε
μία εποχή εξαιρετικά δύσκολη για
την κοινότητα, αφού στο σώμα της
είναι ακόμα νωπές οι πληγές από το
ανίερο σκάνδαλο του πρώην ιερέα
της Γεωργίου Πασσιά, το οποίο τη
συγκλόνισε συθέμελα. Κι όχι μόνο
την κοινότητα, αλλά και ολόκληρη
την Αρχιεπισκοπή Αμερικής και την
Ορθόδοξη Εκκλησία ανά τον κόσμο.
Η κυρία Καλλιμάνη με τους συνερ-

γάτες της στο κοινοτικό συμβούλιο
μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα όχι
μόνο κατόρθωσε να επανορθώσει το
τρωθέν κύρος της κοινότητας, να
ομαλοποιήσει την κατάσταση, αλλά
ταυτοχρόνως να ξεκινήσει μία υπε-
ράνθρωπη προσπάθεια αναπαλαί-
ωσης του ιστορικού ναού της και ιδι-
αίτερα την εικονογραφία του και να
τον επαναφέρει στην πρότερη αίγλη
του. Η πορεία των εβδομήντα και
πλέον ετών του ναού και της εικο-
νογραφίας έχουν σημαδέψει το εσω-

τερικό και το εξωτερικό του ναού
και η πρόεδρος κυρία Καλλιμάνη
έχει θέσει ως στόχο της να τον ανα-
δείξει και πάλι σε αριστουργηματικό
ναό άξιο της λατρείας και δοξολο-
γίας του Θεού. Εχει αφήσει την ερ-
γασία της προκειμένου να αφιερω-
θεί στο έργο αναπαλαίωσης του Αγί-
ου Σπυρίδωνα.

Μας είπε ότι το σύνθημά της εί-
ναι πως «η φιλανθρωπία είναι μία
μεγάλη διακονία της εκκλησίας μας.
Αν και οι γυναίκες κάνουν το ψήσι-
μο και το σερβίρισμα, εξακολουθού-
με να παίζουμε πρωταρχικό ρόλο
στην εκκλησία μας. Το έργο της
αναπαλαίωσης είναι ένα κορυφαίο
παράδειγμα».

Δωρεές μέσω της Κοινότητας
Τονίζεται πως όσοι επιθυμούν να

συμβάλλουν με οικονομικές δωρεές
σ’ αυτό το έργο της αναπαλαίωσης
του ναού του Αγίου Σπυρίδωνα,
μπορούν να επικοινωνήσουν με το
γραφείο της κοινότητας για τις λε-
πτομέρειες.

Στο ειδικό φυλλάδιο που έχει εκ-
δοθεί και κυκλοφορεί ευρέως ανα-
γράφεται, ανάμεσα στα άλλα, το
εδάφιο από την Β’ προς Κορινθίους
επιστολή του Αποστόλου Παύλου
πως «τα αρχαία παρήλθεν, ιδού γέ-
γονε καινά τα πάντα» και τονίζεται
πως «αυτή η δική μας ευλογημένη
εκκλησία έχει υποστεί τόσα πολλά,
αλλά όπως μας υπενθυμίζει το πα-
ραπάνω εδάφιο «τα παλιά πέρασαν
και τα καινούργια έχουν έλθει».

Επίσης, στο φυλλάδιο αναγράφε-
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...από τις συνταγές της γιαγιάς

Με αγνά υλικά

1750 Bathgate Avenue, Bronx, NY 10457 • 1-718-729-9000  • www.krinos.com

ΚΡΙΝΟΣ: Η σωστή επιλογή

Χωρίς συντηρητικά και χημικά πρόσθετα

Συνέχεια στη σελ. 4
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Eχουμε αναλάβει την αναπαλαίωση
του εσωτερικού του ναού 

προκειμένου να διατηρήσουμε
αυτόν τον σύνδεσμο με το παρελθόν μας,

ώστε να γίνει η διαθήκη μας
για το μέλλον

“

“

Η κ. Καλλιμάνη περήφανη
στέκεται στο παγκάρι

της εκκλησίας
του Αγίου Σπυρίδωνα
όπως ο παππούς της.

Με τον γιο της Φίλιππο σε καλοκαιρινές διακοπές στην Ιθάκη.
Με τον σύζυγό της Γιάννη Καλλιμάνη σε κοινωνική εκδήλωση
στην Ιθάκη.

Με την κόρη της Νικόλ σε καλοκαιρινές διακοπές στην Ιθάκη.
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Αγαπητή
Λυδία, 

Eγκαρδια

Συγχαρητηρια 

Αξίζεις την τιμή που σου κάνει

ο «Εθνικός Κήρυκας»

γιατί υπηρετείς με ζήλο

και αφοσίωση

την ιστορική κοινότητα

του Αγίου Σπυρίδωνα 

Με εκτίμηση και σεβασμό 

Νικήτας και Μαρίκα Δρακωτού
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ανάγκη από αναπαλαίωση και καθα-
ρισμό. Ας μην τις χάσουμε».

Στο φυλλάδιο αναφέρεται επίσης
πως «οποιαδήποτε δωρεά θα εκτι-
μηθεί πολύ. Επιλέξτε μία εικόνα
που θα επιθυμούσατε να αναπαλαι-
ωθεί ή ακόμα ένα τμήμα του όμορ-
φου ναού μας».

Γέννημα θρέμμα
Η κυρία Καλλιμάνη έχει μεγάλη

αγάπη, εκτίμηση και δεσμό με την
κοινότητα του Αγίου Σπυρίδωνα

διότι μεγάλωσε μέσα σ’ αυτήν, όπου
ο θείος της ο Θεόδωρος Τσολιάνος
ήταν μέγας ευεργέτης και ο παπ-
πούς της ο Ιάσων Χίος ήταν Αρχων
του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η
μητέρα της Δήμητρα και η γιαγιά
της Σύλβια ήταν δραστήρια μέλη
της Φιλοπτώχου Αδελφότητας, κι
έτσι η κυρία Λυδία Καλλιμάνη ακο-
λούθησε στα βήματά τους, ξεκινών-
τας από την Γκόγια και φτάνοντας
στην προεδρία του κοινοτικού συμ-
βουλίου, όπως και ο αδελφός της
Θεόδωρος ο οποίος ζει στη Φλόριδα.

Συνέχεια από τη σελ. 3
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Ελληνικός Ορθόδοξος Ιερός Ναός

Αγίου Σπυρίδωνος

Congratulations 
and Best Wishes

to honoree

Lydia Vagelos – Callimanis

for her leadership and tireless

service to The Community.

Saint Spyridon 
Parish Council 

May you continue 
to be 

an Inspiration to us all!

124 Wadsworth Ave., New York, NY 10033 • (212) 795-5870 • www.Saintspyridon.net

Hellenic Orthodox Community
of  St. Spyridon

ECUMENICAL PATRIARCHATE OF CONSTANTINOPLE
GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο που διορίστηκε από 
την Αρχιεπισκοπή τον Δεκέμβριο του 2015 με πρόεδρο 
την κ. Καλλιμάνη.

Με τον γιο της Φίλιππο, υπερήφανη που έγινε νονός (ανάδοχος).

Συνέχεια στη σελ. 6



ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΤΕΥΧΟΣ 1106 ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΥΝΑΙΚΑ 7ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

τοετής φοιτητής στο Bucknell Uni-
versity με ειδίκευση στα Οικονομι-
κά. Επειτα που τα παιδιά της πήγαν
στο σχολείο έγινε σχεδιάστρια και
παραγωγός παιδικών ενδυμάτων.

Η κυρία Καλλιμάνη είπε πως «οι
παππούδες και οι γονείς μου μού
μετάγγισαν την αγάπη και την αφο-
σίωση στην οικογένεια την οποία
έχω προσπαθήσει να μεταγγίσω στα
παιδιά μας».

Οι ρίζες της οικογένειας
Οι γονείς της κυρίας Καλλιμάνη

γεννήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες. Ο παππούς της Ομηρος από την
πλευρά του πατέρα της γεννήθηκε
στη Μικρά Ασία και η γιαγιά της Δει-
νομάχη στη Μυτιλήνη. Η γιαγιά της
Σύλβια από την πλευρά της μητέρας
της γεννήθηκε στη Μικρά Ασία και
ο παππούς της στην Εύβοια.

Επισκέπτεται την Ελλάδα κάθε
καλοκαίρι. «Τα πεθερικά μου έχτι-

σαν σπίτι στην Ιθάκη στην οποία
γεννήθηκε ο πεθερός μου και περ-
νούμε τα καλοκαίρια μας εκεί», εί-
πε. Και συνέχισε: «Δεν μπορούμε
να φαντασθούμε να πάμε πουθενά
αλλού εκτός από την Ελλάδα το κα-
λοκαίρι». Πρόσθεσε πως «έχω πε-
ράσει αναρίθμητα καλοκαίρια στην
Ελλάδα και όταν μεγάλωνα όταν
ήμουν μικρό κορίτσι και τώρα με
την οικογένειά μου. Τα παιδιά μας
έχουν μεγαλώσει στο νησί και το
θεωρούν ως δεύτερο σπίτι τους».

Η κυρία Καλλιμάνη μίλησε με
θερμά λόγια αγάπης και εκτίμησης
για τα παιδιά της: «Τα παιδιά μου εί-
ναι η υπερηφάνεια και η χαρά μου».

Τα καλύτερα από δύο κόσμους
Στην ερώτηση «πώς ήταν να με-

γαλώνετε σ’ ένα ελληνοαμερικανι-
κό σπίτι στη Νέα Υόρκη; Αισθανό-
σαστε μοναδική ή διαφορετική;»,

Συνέχεια στη σελ.8
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Congratulations
to Lydia

The Greek Orthodox Ladies Philoptochos Society

of Saint Spyridon wish to honor our past president,

currently the Parish Council President of Saint Spyridon.

Lydia has worked tirelessly supporting
the Greek Orthodox Community
and its church for many years.

We look forward to supporting her for the years to come.

With affection and respect

The Ladies Philoptochos Society of Saint Spyridon

Greek Orthodox
Ladies Philoptochos Society

of Saint Spyridon

124 Wadsworth Ave., New York, NY 10033 • (212) 795-5870 • www.Saintspyridon.net
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Funeral Home, Inc.
5044 Broadway, New York, N.Y. 10034 • (212) 942-4000

APOSTLE  FAMILY  FUNERAL  D IRECTORS  OF

Sincere Congratulations

to Lydia Vagelos Callimanis
a dynamic and wonderful Greek-American lady

for her efforts in restoring the historic Saint Spyridon Church
that has served generations of Greek Americans

May God grant her with many years of service to our Church and Community

Θερμά συγχαρητήρια και εγκάρδιες ευχές

στην Λυδία Βαγγέλου Καλλιμάνη
για τις πολύτιμες υπηρεσίες της στην κοινότητα του Αγίου Σπυρίδωνα,

που έχει γαλουχήσει γενιές Ελληνοαμερικανών με τα νάματα της Ορθοδοξίας και του έθνους

Ευχόμαστε, όπως ο Θεός της χαρίζει πολλά χρόνια
στην υπηρεσία της Ομογένειας

Είναι ανιψιά του γνωστού επιχειρη-
ματία και φιλάνθρωπου Dr. P. Roy
Vagelos.

Η Λυδία σπούδασε στο Σχολείο
Barnard και στη συνέχεια στο Κο-
λέγιο Briarcliff στο Briarcliff Manor
της Νέας Υόρκης. Ξεκίνησε τη στα-

διοδρομία της στο κατάστημα A&S
Department Store, εργάσθηκε ως δι-
ευθύντρια στο Ανδρικό Τμήμα και
συνέχεια πήγε στο BATUS στο τμή-

μα αγορών και προώθησης. Γνώρισε
τον σύζυγό της Ιωάννη Καλλιμάνη
τυχαία στην εκκλησία –τους σύστη-
σαν οι γονείς τους– και νυμφεύτη-
καν το 1986. 

Ο κ. Καλλιμάνης είναι αντιπρό-
εδρος στην τράπεζα UBS (Senior Vi-
ce President UBS). Απόκτησαν δύο
παιδιά, την Νικόλ, απόφοιτη του

Πανεπιστημίου Πενσυλβάνιας (Uni-
versity of Pennsylvania) -η οποία
εργάζεται στον τομέα διαφημίσεων-
και τον Φίλιππο, ο οποίος είναι τρι-

xxxxx

Η εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα περιέχει μερικά από τα
ωραιότερα παραδείγματα της Βυζαντινής εικονογραφίας και των
παραδοσιακών εσωτερικών εκκλησιαστικών  χώρων στις
Ηνωμένες Πολιτείες. Η εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα είναι ένα
συναφές αφιέρωμα, προς τη δόξα του Θεού και την Ορθοδοξία.

Στην αγκαλιά της μητέρας 
της Δήμητρας.

Στην αγκαλιά της γιαγιάς 
της Δεινομάχη. Σε παιδική ηλικία.

Στο πλοίο «Ολυμπία» με τον πατέρα
της Γιάννη Βαγγέλο, τον αδελφό της
Θεόδωρο και τον παππού της Ιάσονα.

Στην αγκαλιά των γονιών της στο εξοχικό τους σπίτι
στο Allenhurst, NJ.

Το πατρικό σπίτι του συζύγου της στην Ιθάκη, όπου περνούν τις
καλοκαιρινές τους διακοπές.

Συνέχεια από τη σελ. 5
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απάντησε πως «αισθάνομαι ότι εί-
χα τα καλύτερα και από τους δύο
κόσμους. Πήγα στο σχολείο Ber-
nard το οποίο ήταν μόνο για κορί-
τσια όπου ήταν άλλα δύο κορίτσια
Ελληνίδες, οπότε ήμουν περισσό-
τερο με Αμερικανούς. Στο σπίτι οι
παππούδες και οι γιαγιάδες μου
μου μιλούσαν μόνο στην ελληνική
γλώσσα. 

Οταν, μάλιστα, άρχισα να πη-
γαίνω στο Νηπιαγωγείο μιλούσα
μόνο Ελληνικά. Τα Σαββατοκύρια-
κα πηγαίναμε στο εξοχικό μας σπί-
τι στο Allenhurst της Νέας Ιερσέης
και ανήκαμε επίσης και στην κοι-
νότητα του Αγίου Γεωργίου στο
Asbury Park. 

Πήγαινα στο ελληνικό σχολείο
τα Σάββατα και στο Κατηχητικό τις
Κυριακές. Κι έτσι όταν μεγάλωνα
είχα τα καλύτερα και από τις δύο
κοινότητες, του Αγίου Γεωργίου και
του Αγίου Σπυρίδωνα. Επίσης ανή-
κα στη Γκόγια του Αγίου Σπυρίδω-
να. Μεγαλώνοντας ως Ελληνοαμε-
ρικανίδα στη Νέα Υόρκη ήταν μία
αξέχαστη και εξαιρετική ευκαιρία.
Κι έτσι παρόλο που η εκπαίδευσή
μου ήταν περισσότερο αμερικανι-
κή, κοσμική και πολιτιστική, ταυ-
τόχρονα είχα βυθιστεί στην ελλη-
νοαμερικανική εμπειρία, η οποία
μού προσφερόταν στο σπίτι και
επίσης από τις δύο πολύ σπουδαίες
ενορίες μας».

Συνέχισε, λέγοντας πως «αισθα-

νόμουν μοναδική και διαφορετική.
Μεγάλωσα μέσα σ’ ένα παραδοσια-
κό σπίτι και έβλεπα ότι οι περισ-
σότερες φίλες μου στο σχολείο δεν
είχαν τις ίδιες παραδόσεις και τους
στενούς δεσμούς που είχα με τους
παππούδες και γιαγιάδες μου».
Οπως εξήγησε, «πιστεύω ότι είχα
τις ίδιες εμπειρίες που έχουν οι πε-

ρισσότεροι άνθρωποι της ηλικίας
μου. Οι παππούδες και οι γιαγιά-
δες μας προσπαθούσαν να ‘ενταχ-
θούν’ μέσα στην αμερικανική
κουλτούρα και κοινωνία, ενώ ταυ-
τόχρονα απεγνωσμένα προσκολ-
λούσαμε στη δική μας κληρονομιά,
κουλτούρα και Πίστη. 

Φυσικά και αισθανόμουν δια-
φορετική, αισθανόμουν τότε και
πιστεύω ότι τα παιδιά εξακολου-
θούν να αισθάνονται διαφορετικά
σήμερα. Μεγάλωσα τα παιδιά μου

να είναι θαρραλέα και υπερήφανα
γι’ αυτό που είναι και από πού
προέρχονται».

Επιφανή μέλη της Ομογένειας
Η οικογένεια της κυρίας Λυδίας

Καλλιμάνη συμπεριλαμβάνει επιφα-
νή μέλη της Ομογένειας και της Ελ-
λάδας για τα οποία την παρακαλέ-

σαμε να μας μιλήσει. «Ο αδελφός
της γιαγιάς μου ήταν ο Θεόδωρος
Τσολιάνος, ο οποίος ήταν μέλος του
Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης
(New York Stock Exchange) και Μέ-
γας Ευεργέτης της κοινότητας του
Αγίου Σπυρίδωνα. Η σύζυγος του
θείου μου Θεοδώρου Τσολιάνου, η
Μαριαγκούλα, ήταν η νονά μου. Θυ-
μάμαι που τις Κυριακές ο θείος μου
ο Θεόδωρος καθόταν στη μεγάλη
κόκκινη πολυθρόνα μπροστά στο

Συνέχεια στη σελ.10
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Congratulations
to our friend

Lydia
a dedicated

and committed

community leader.

JoAnne and George
Chokos 
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Αγαπητή Λυδία, 
oλόθερμα συγχαρητήρια

για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσφέρεις 
στην κοινότητα του Αγίου Σπυρίδωνα

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Κωνσταντίνος Διακολιός, Ιατρός

a
 b

Congratulations to

Lydia Vagelos Callimanis
for all her professional

and ecclesiastical contributions. 

We are thrilled you received
the recognition you deserve.

Best wishes always

Irene & Dimitri Dellis

xxxxx

Στο γραφείο της
εκκλησίας εξετάζοντας

την κάθε λεπτομέρεια για
το έργο της

αποκατάστασής της.

Με την κόρη της Νικόλ σε καλοκαιρινές διακοπές στην Ιθάκη.

Το νεοεκλεγέν
συμβούλιο του Αγίου

Σπυρίδωνα για 
το 2017 με πρόεδρο

την κ. Καλλιμάνη.



σο μεγάλο μέρος της ιστορίας του
Αγίου Σπυρίδωνα, κι αυτοί οι θαυ-
μάσιοι άνθρωποι είναι η αιτία που
έχουμε αφοσιωθεί στην αποστολή
επιβίωσης της κοινότητας του Αγίου
Σπυρίδωνα». Συμπλήρωσε πως
«ήταν πάντοτε κάτι παραπάνω από
μία εκκλησία, είναι για την κληρο-
νομιά των Ελλήνων Ορθοδόξων Χρι-
στιανών στην Αμερική. Οι συγγενείς
μου συνέβαλλαν στην ανοικοδόμη-
ση του Αγίου Σπυρίδωνα όπως είναι
σήμερα και είναι δική μας ευθύνη
να συνεχίσουμε το έργο τους».

Τότε και τώρα
Τόνισε πως «ο Αγιος Σπυρίδωνας

είναι μέρος της οικογενειακής μου
παράδοσης από τότε που μπορώ να
θυμηθώ. Δεν υπάρχει αμφιβολία
πως ήταν διαφορετικός τότε, ήταν
μία από τις μεγαλύτερες κοινότητες
της χώρας. 

Σήμερα ίσως ο αριθμός των αν-
θρώπων που βρίσκονται στα στασί-
δια να μην είναι ο ίδιος όπως τότε,
αλλά η ευθύνη τους για τη συνέχιση
της Ορθόδοξης Πίστης και της Ελ-
ληνικής Κληρονομιάς εξακολουθεί
με την ίδια αγάπη και αφοσίωση».

Υπογράμμισε πως «σήμερα βρισκό-
μαστε σε μία γειτονιά η οποία κα-
τοικείται εν πολλοίς από μετανάστες
από τη Δομινικανή Δημοκρατία,
πράγμα που σημαίνει ότι η καθη-
μερινή ζωή της κοινότητάς μας έχει
αλλάξει. Ενας από τους στόχους
τους κοινοτικού μας συμβουλίου εί-
ναι να συνεργασθούμε με τον και-
νούργιο ιερέα όταν διορισθεί, ώστε
να επιδοθούμε σε μία πραγματικά
σοβαρή προσέγγιση αυτού του πλη-
θυσμού».

Υποβάλλαμε στην κυρία Καλλι-
μάνη τις ακόλουθες ερωτήσεις σχε-
τικά με τον τότε ιερέα Γεώργιο Πασ-
σιά –έχει καθαιρεθεί σήμερα – και
την εξέλιξη των πραγμάτων: «Μιας
που είσασταν βοηθός ταμία μεταξύ
2008 και 2009 τι συνέβη με τον
Πασσιά; Το κοινοτικό συμβούλιο
ενημέρωσε την Αρχιεπισκοπή; Γιατί
η κοινότητα επέτρεψε στον Πασσιά
να την διοικεί σαν δική του επιχεί-
ρηση; Πόσο το σκάνδαλό του επη-
ρέασε την κοινότητα και με ποιο
τρόπο;», η πρόεδρος κυρία Καλλι-
μάνη ανέφερε πως «κατά το περα-
σμένο έτος, το κοινοτικό συμβούλιο

και εγώ είχαμε εργασθεί πολύ εν-
τατικά για να επιφέρουμε ίαση στην
κοινότητα και ταυτόχρονα να μερι-
μνήσουμε για τις οικονομικές δυ-
σκολίες που βρήκαμε στην κοινότη-
τα όταν αναλάβαμε την ηγεσία της.
Δεν θα σχολιάσω τις λεπτομέρειες
της κατάστασης αναφορικά με τον
πρώην ιερέα μας, την χρονική πε-
ρίοδο ως ιερέα μας, ούτε την απο-
πομπή του από την ενορία μας,
εκτός από το να πω πως έγινε με-
γάλη ζημιά στην ψυχή της ενορίας
μας από την υπηρεσία του εδώ.
Πολλοί άνθρωποι αισθάνθηκαν ότι
έχασαν το σπίτι τους ή ότι δεν ήταν
καλοδεχούμενοι. 

Η αποστολή μας είναι να προ-
σεγγίσουμε τους ενορίτες και τους
αποφοίτους του σχολείου και να
τους φέρουμε πίσω. Εχουμε κάνει
πολλά βήματα για να τους κάνουμε
να αισθανθούν και πάλι καλοδεχού-
μενοι και συνάμα έχομε σημειώσει
σημαντική πρόοδο για την διασφά-
λιση της οικονομικής σταθερότητας
της κοινότητας. Η αποστολή μας εί-
ναι η πορεία προς τα εμπρός, πράγ-
μα που αναμφίβολα έχουμε επιτύ-
χει. Διοργανώσαμε ένα δείπνο προς

τιμή του Μητροπολίτη Νέας Ιερσέης
Ευαγγέλου στις 4 Δεκεμβρίου στο
οποίο συμμετείχαν 494 άνθρωποι».

Στην ερώτηση τι γίνεται με τον
οικονομικό έλεγχο,  απάντησε πως
«αυτό είναι κάτι για το οποίο δόθη-
κε εντολή από την Αρχιεπισκοπή,
οπότε σας παραπέμπω σ’ εκείνους
για σχολιασμό».

Για το σχολείο της Κοινότητας
Αναφορικά με το Σχολείο, είπε:

«Δυστυχώς το Ημερήσιο Σχολείο
Tsolianos Goulandris έκλεισε τον
περασμένο χρόνο. Η πραγματικό-
τητα την οποία είχαμε να αντιμε-
τωπίσουμε ήταν πως δεν υπήρχε
ανάγκη για ένα τέτοιο Σχολείο σ’
αυτή τη δυναμική και ποικίλη κοι-
νότητα του Ανω Μανχάταν. Η απλή
αλήθεια είναι πως το Σχολείο ήταν
σε τόσο μεγάλο χρέος και δεν μπο-
ρούσε να επανέλθει και να επιβιώ-
σει. Προκειμένου να εξασφαλίσουμε
ότι η εκπαίδευση εξακολουθεί να
είναι μέρος της κοινότητας, νοικιά-
σαμε τις σχολικές εγκαταστάσεις σε
Σχολείο Τσάρτερ το οποίο άρχισε
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ναό. Ο άλλος αδελφός της γιαγιάς
μου, ο Κυριάκος Τσολιάνος, ήταν ο
γραμματέας του Ελευθερίου Βενιζέ-
λου στην Ελλάδα. Οταν ήλθε στις
Ηνωμένες Πολιτείες νυμφεύθηκε με
την Phoebe η οποία ήταν άμεση
απόγονος του Jefferson Davis. Ο
θείος Κυριάκος ήταν συνέταιρος
στην εταιρεία επενδύσεων Baker
Weeks. Νουνός μου ήταν ο Νίκος
Γουλανδρής, ο οποίος με τον αδελ-
φό του Κώστα ήταν Μεγάλοι Ευερ-
γέτες της κοινότητας του Αγίου Σπυ-
ρίδωνα. 

Θυμάμαι όταν ήμουν μικρό παιδί
που άκουγα τις ιστορίες για το πώς
κτίστηκε ο ναός του Αγίου Σπυρί-
δωνα. Πήγαν στην Τσεχοσλοβακία
για να διαλέξουν τους πολυελαίους.
Ο παππούς μου ο Ιάσων Χίος ήταν
Αρχων και στεκόταν στο παγκάρι
σε κάθε Ακολουθία. Τώρα στέκομαι
εγώ στο παγκάρι με την ίδια περη-
φάνια και διερωτώμαι εάν με βλέπει
ο παππούς μου.

»Οι Μεγάλοι Ευεργέτες ταξίδε-
ψαν παντού στον κόσμο για να πά-
ρουν έμπνευση. Ταξίδεψαν στην Ελ-
λάδα και επισκέφθηκαν εκεί εκκλη-
σίες. Η οικογένειά μας είχε την τύχη
και την ευλογία να αποτελεί ένα τό-

Συνέχεια από τη σελ. 9

Συνέχεια στη σελ.12
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Αγαπητή κυρία Λυδία Βαγγέλου-Καλλιμάνη

Πάντα Αξια!
Ελένη Αγγελάκου

Με χαρά χαιρετίζουμε την εκλογή σας
στο «Γυναίκα» του Απριλίου.

Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά αφιερωμένα
στην Ορθοδοξία, τον Ελληνισμό και την Ομογένεια

xxxxx
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Dear Μrs Lydia Vagelos Callimanis

on being selected by the magazine «ΓΥΝΑΙΚΑ»
as the Woman of the Month

The best for you and your family

Maria Estevez

congratulations

Μπροστά από μια φωτογραφία του 1959, όπου η εκκλησία τίμησε τους ευεργέτες της Θεόδωρο Τσολαϊνό και Κωνσταντίνο Γουλανδρή, στην αίθουσα του ξενοδοχείου
«Waldorf of Astoria».

Μπροστά από τη
χάλκινη πινακίδα με

το όνομα της
προγιαγιάς της κ.

Βασιλείας Τσολαϊνού,
ως μεγάλης

ευεργέτιδος της
εκκλησίας, όπου έχει

τοποθετηθεί σε μια
από τις κολόνες στο

εσωτερικό της
εκκλησίας.

Οι τοιχογραφίες του Αγίου Σπυρίδωνα και του Αγίου Γερασίμου
μετά την αποκατάστασή τους.



επιτυχώς τη λειτουργία του το πε-
ρασμένο φθινόπωρο».

«Ποια νομίζετε πως είναι τα πλέ-
ον σοβαρότερα προβλήματα και
προκλήσεις για την Εκκλησία στην
Αμερική σήμερα, τόσο σε τοπικό
όσο και σε Αρχιεπισκοπικό επίπε-
δο;», την ρωτήσαμε. «Με απασχολεί
πάρα πολύ η δική μας κοινότητα
του Αγίου Σπυρίδωνα και κάνω ό,τι
μπορώ για να διαιωνίσω την επιτυ-
χία της» τόνισε. Και συμπλήρωσε:
«Πρέπει όλοι μας να εργασθούμε
από κοινού ως κοινότητες και ως
Αρχιεπισκοπή για να βρούμε αυτή
την επιτυχία».

Αναφορικά για το ποια γλώσσα
προτιμά στη λατρεία, είπε πως «εί-
ναι θέμα γνώμης, προτιμώ την Ελ-
ληνική στη Λειτουργία και την Αγ-
γλική στο κήρυγμα».

Στην κοινότητα του Αγίου Σπυ-
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Συνέχεια από τη σελ. 11

ρίδωνα υπηρέτησαν ως ιερείς ο Μη-
τροπολίτης Βοστώνης Μεθόδιος και
ο Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης
Ευάγγελος. Η κυρία Καλλιμάνη
υποστήριξε ότι «είχαμε ως κοινότη-
τα την ευλογία να έχουμε αυτούς
τους δύο ιεράρχες ως ιερείς μας.
Οταν ήλθε ο Μητροπολίτης Μεθό-
διος εργαζόταν 16 ώρες την ημέρα.
Τον είδα πολλές φορές να σφουγ-
γαρίζει το δάπεδο της κουζίνας.
Ανανέωσε τη Νεολαία.

Ο Μητροπολίτης Ευάγγελος εί-
ναι απόφοιτος του Ημερήσιου Σχο-
λείου. Μεγάλωσε στην κοινότητα
και στη συνέχεια ήλθε και υπηρέ-
τησε ως ιερεύς. Είναι καλός φίλος
και υποστηρικτής της κοινότητας με
κάθε τρόπο».

Η κυρία Καλλιμάνη ανέφερε
πως «ήμουν πάντοτε και είμαι πολύ
υπερήφανη για την ελληνική μου
κληρονομιά. Εκτιμώ πολύ την
πλούσια παράδοσή μας, την προ-
φορική και την γραπτή η οποία έχει
παραδοθεί στην οικογένεια μου
από τις γενιές οι οποίες προηγήθη-
καν της δικής μας».

Φίλιππος 
και Νικόλ 

σε καλοκαιρινές
διακοπές 

στην Ιθάκη.

Ξυλόγλυπτος Επιτάφιος μοναδικής ομορφιάς και τέχνης.

Aυτό που πραγματικά καθιστά μοναδική την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα είναι η απίστευτη εικονογραφία της, ζωγραφισμένη από
μερικούς από τους πιο διάσημους και ταλαντούχους καλλιτέχνες

Στο μπαλκόνι της
εκκλησίας, 
με αμφιθεατρική θέα
και Βυζαντινό ρυθμό.

Ξυλόγλυπτο Αναλόγιο.

Τοιχογραφίες Αγίων μετά την
αποκατάσταση στο ιερό της
εκκλησίας.

Εικόνα του Ευαγγελισμού από
το εικονοστάσι της εκκλησίας
– Ζωγραφισμένο στην Ελλάδα.


