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Μήνυµα Προέδρου / Message from the President
Αγαπητά Μέλη,
Με ιδιαίτερη χαρά επικοινονώ µαζί σας, και µε την
ευκαιρία να σας ευχηθώ καλό χειµώνα. ∆υστυχώς ο
χορός µας όπως όλοι γνωρίζετε ακυρώθηκε λόγου
πένθους. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα φροντίσει να γίνει
κάπια εκδήλωση µετά τα Χριστούγεννα. Να είστε όλοι
καλά και Happy Thanksgiving.
Με πατριωτικούς χαιρετεισµούς
Ο Πρόεδρος
Σωτήρης Κωνσταντακόπουλος
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ΠΑΤΡΙ∆ΟΓΝΩΣΙΑ
Για την 28ην Οκτωβρίου
Χαιρετίζω το ιστορικό «Ο Χ Ι» του 1940 µε το
ποίηµα του Γ ∆ροσίνη καΙ εύχοµαι τα λόγια του ποιητή µας
να ηχήσουν σαν καµπάνες και ξαναζωντανέψουν στις
καρδιές µας τη µεγάλοσύνη των προγόνων µας.
Ελένη Χ. Πάππας

Ύµνος των προγόνων
Εσείς, που πρωτοσπείρατε
της λευτεριάς το σπόρο,
λαχταρισµένο δώρο
στη σκλαβωµένη γη,
Εσείς, κι όταν ωρίµασαν
τα στάχυα καρποφόρα,
του θερισµού την ώρα,
µας γίνατε οδηγοί.
Σαν ίσκιοι µεγαλόκορµοι
κι απείραχτοι απ’ τα χρόνια
σέρνετε εµάς τ’ αγγόνια
στο δρόµο της τιµής.
Κι όπου πολέµου κράξιµο
κι όπου της µάχης κρότοι,
εσείς περνάτε πρώτοι
κι ακολουθούµ’ εµείς.
Στη µνήµη σας ανάβοµε
χρυσά λιβανιστήρια,
για σας τα νικητήρια
τα χείλη µας υµνούν,
και πλέκοντας τα χέρια µας
της δόξας τα στεφάνια,
δική µας περηφάνεια,
στους τάφους σας κρεµνούν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΡΟΣΙΝΗΣ

Σοφά λόγια
«Ο εγωϊσµός είναι ένα είδος αγάπης προς το
εγώ µας, που δ’ικαια δυσµηµίστηκε, γιατίδεν είναι πια
αγάπη πια αγάπη µε τον εαυτό µας, αλλά ένα
αχαλίνωτο πάθος, πόθος ολέθριος, που παρασύρειτο
φιλάργυροπρος το χρήµατου και όλους τους εγωϊστές,
αποκλειστικά και µόνο προς το αντικείµενο των
επιθυµιών τους. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
«Εάν ποτίζεις το φυτό του θυµού σουµε το
νερό του εγωϊσµού, σύντοµα θα πάρεις απ’ αυτό και τα
λουλούδια του µίσους». «ΙΑΣΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ»
«Ευγένεια είναι το να το αντιµετωπίζεις ήρεµα
και χωρίς θυµό τους κακούς τρόπους των άλλων.
«ΣΑΝΤΑΛ»
«Και το πιο ευγενικό συγνώµη δεν καθαρίζει
τελείως το σφάλµα. Ένας λεκές όµως µένει. «ΙΑΣΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ»

Αθάνατες ρήσεις
«Θάρθει µια µέρα, που τα παιδιά θα γεννιούνται µε
λευκά µαλλιά και δεν θα µοιάζει ο πατέρας στο παιδί και το
παιδί στο πατέρα και δεν θα υπάρχει φιλοξενία για ξένο, φίλός
για φίλο, αδελφός για αδελφό, ούτε λόγος παρήγορος γι’ αυτόν
που έχει ανάγκη, ούτε φόβος για το Θεό. Και ούτε στους
γέροντες γονιούς τροφή απ’ τη χρωστούµενη θα δίνουν.
Σ’ αυτή την εποχή που θάρθει, κανένας δεν θα κρατά
τον όρκο του, δεν θα βρίσκει χάρη καµιά, µηδ’ ο αγαθός µήτε
δίκαιος. Και µόνο ο κακός και ο άδικος θα τιµούνται. Στη
δύναµη του χυδαίου ανδρός θα βρίσκεται το δίκαιο και ούτε
θα υπάρχει σ’ αυτή τη γη ντροπή. Και θα συντρίβει µε τις
δολοπλοκίες και ο δηλός το γεναίο και για τα ψέµατά του
όρκους θα παίρνει. Και µόνο η ζήλεια, µικρόψυχη, κακόχαρη
και µε φρικτή όψη θα συντροφεύει τους άθλιους ανθρώπους.
Η νέµεση, η αιδώς θα πετάξουν απ’ τη πλατιά τη γη,
κρύβοντας τ’ ωραίο πρόσωπ’ο τους σε πέλπλα. Και στους
άθλιους ανθρώπους τότε, µόνο πόνοι φρικτοί θα µείνουν, γιατί
εδώ κάτω καµιά γιατρειά δεν θα υπάρχει για το κακό.
«ΗΣΙΟ∆ΟΣ»
Όταν οι νόµοι εφαρµόζωνται δίκαια για γηγενείς και
ξένους χωρίς να παραβιάζεται ποτέ το δίκαιο, τότε η πολιτεία
ευηµερεί και οι πολίτες ευτυχούν. «ΗΣΙΟ∆ΟΣ»
ΗΣΙΟ∆ΟΣ: Μεγάλος Έλληνας ποιητής. Έζησε το 750, έως 700
π,χ,. Γεννήθηκε στην Ασκρα Βοιωτίας, γι’ αυτό και
ονοµαζεται και Ασκραίος. Είναι ο πρώτος ποιητής που
ενδιαφέρθηκε για τη ζωή των απλών ανθρώπων. Σύµφωνα µε
τον Αριστοτέλη, πέθανε στην Άσκρα. Ο Ησίοδος είναι
µεταφρασµένος σε όλες τις γλώσσες του κόσµου.
ΕΛΕΝΗ Χ. ΠΑΠΠΑΣ

Αγαπητοί Πατριώτες, συνεχίζουµε τις Ελληνικές
λέξεις που υπάρχουν στο αγγλικό λεξιλόγιο.
Αirplane / aeroplano / αεροπλάνο
alabaster / alabastros / αλάβαστρος
allergy / allergia / αλλεργία
allegory / allιgoria / αλληγορία
alopecia / alopecia / αλοπεκία
alphabet / alphavitο / αλφάβητο
amethyst / amethystos / αµέθυστος
amnesia / amnesia / αµνησία
amneokentesis / omniokentisis / αµνιοκέντησις ....
amphitheater / amphitheatro / αµφιθέατρο
anaemic / anemikos / αναιµικός
anaesthetic / anesthitiko / αναισθητικό
analyze / analio / αναλύω
anarchist / anarchikos / αναρχικός
anatomy anatomia / ανατοµία
angel / angelos / άγγελος
angiography / angiogaphia / αγγειογραφία
anοnymous / anonimos / ανώνυµος
anorexia / anorexia / ανορεξία
antagonism / antagonismos / ανταγονισµός
Antarctic / antarctiki / ανταρκτική
anthrax / anthrax / άνθραξ
Ε.Χ.Π.
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October 28, 1940
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Το Όχι
Το Όχι το αθάνατο
που είπες το σαράντα,
εχάρισε εις τους λαούς,
τη λευτεριά για πάντα.
Έγινες κοσµοξάκουστη,
τρισένδοξη ηρωίδα•
η Πίνδος το βροντοφωνεί,
αθάνατη πατρίδα.
Το Όχι το αθάνατο
που είπες το σαράντα,
εχάρισε εις τους λαούς,
τη λευτεριά για πάντα.

28η Οκτωβρίου
Φώτης Τρανός
Ελλάδα µας, Πατρίδα µας,
µεγάλη µας µητέρα,
λαµπροστολίσου σήµερα
στης Λευτεριάς τη µέρα.
Σαν σήµερα εφώναξες
στους Ιταλούς το «ΟΧΙ»
και τα παιδιά σου βάλανε
στα όπλα τους τη λόγχη.
Και όρµησαν µε δύναµη
φωνάζοντας «αέρα»
και στείλανε τους Ιταλούς,
στον κάκο τους και ...πιο πέρα

Σηµαία Γαλανή
Όταν στη µέση ξεπροβαίνεις
και κυµατίζεις γαλανή,
χίλιες ελπίδες ανασταίνεις
κι έχεις την πιο γλυκιά µορφή.
Όταν µε χάρη κατεβαίνεις
και το κοντάρι σου φιλείς,
στους στοχασµούς µας µπαίνεις
και µε τους πόθους µας µιλείς.
Όταν το αγέρι σε ψηλώνει
και κάθε άκρη σου φιλεί,
είν ο σταυρός µας που σ' ενώνει
µε τη βοήθεια την τρανή.
Κι όταν γαλήνη σε διπλώνει
κι ακουµπισµένη µας θωρείς,
δόξα παλιά σε στεφανώνει
και δόξα νέα καρτερείς.
Όταν στη µέση ξεπροβαίνεις
και κυµατίζεις γαλανή,
χίλιες ελπίδες ανασταίνεις
κι έχεις την πιο γλυκιά µορφή.
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ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Γενική Συνέλευση
Τη Κυρριακή 6 Οκτωβρίου, στις 2.00 το απόγευμα, στο Χιώτικο Σπίτι, έγινε η δεύτερη Γενική Συνέλευση του
Συλλόγου μας, όπου συζητήθηκαν διάφορα τρέχοντα θέματα και πάρθηκαν μερικές αποφάσεις .
Α
Μετά το χαιρετισμό του Προέδρου, απεδώθησαν εύσημα στους υπευθύνους του Πασχαλινού για την
επιτυχία, όχι μόνο της εκδήλωσης αλλά και για τα οικονομικά αποτελέσματα που ήσαν θετικά. Είχαμε
περίσσευμα. Εισπράξαμε περισσότερα από ότι ξοδέψαμε.
Β
Με ομοφωνία, αποφασίστηκε να μη γίνει ο φετινός ετήσιος χορός του Συλλόγου, λόγω θανάτου του
Γιάννη Ντάβαρη, Ανδρέα Κωστόπουλου και των γονέων Χριστίνας Αποστολοπούλου.
Γ
Με πρόταση της κ. Ελένης Πάππα, ομοφώνως αποφασίστηκε ο εορτασμός του Πολιούχου του Πύργου
Αγίου Χαραλάμπους με αρτοκλασία και το μνημόσυνο με κόλυβα των κοιμηθέντων μελών του Συλλόγου μας,
να γίνει στο ϊερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στη Τζαμέϊκα. Άλλωστε με αυτή την Εκκλησία έχουμε και
συναισθηματικούς δεσμούς, δεδομένου ότι είναι ο τόπος που έγινε η ίδρυση του Συλλόγου μας το 1972. Η
εκδήλωση θα είναι την 9ην Φεβρουαρίου 2014, τη δε υπευθυνότητα ανάλαβε η κ. Ελένη Πάππας και η κ.
Αντιγόνη Τσεκουρά. (σημειώστε την ημερομηνία. ΚΥΡΙΑΚΗ, 9η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014, στον Άγιο Δημήτριο στη
Τζαμέϊκα).
Δ
Στη συνέχεια, ο Ταμίας μας, κ. Νίκος Σινόπουλος, μας έδωσε οικονομικό απολογισμό για το Πασχαλινό,
όπου είχαμε περίσσευμα $861.00 και για το Πικ‐Νικ, όπου είχαμε έλλειμα $309.80. Επίσης ο κ. Σινόπουλος μας
πληροφόρησε ότι η Πολιτεία της Νέας Υόρκης, επεξεργάζεται την αίτησή μας για την απαλλαγή φορολογίας
που έχουμε υποοβάλει. Στη συνέχεια μας ανακοίνωσε ότι διαθέτει μέρος μέσα στο γραφείο του, στο οποίο ο
Πανηλειακός Σύλλογος θα μπορεί να αποθηκεύει τα υπάρχοντά του και τα αρχεία του. Εμείς, τα μέλη του
Συλλόγου, τον ευχαριστούμε από καρδιάς.
Ε
Ακολούθησε μια συγκινητική πρόταση από το Πρόεδρο, που έγινε ομοφώνως αποδεκτή, ο Σύλλογός
μας, αντί του ετήσιου χορού μας, να κάνει μια «εκδήλωση αγάπης», της οποίας τα έσοδα θα διατεθούν σε
φιλανθρωπικές οργανώσεις στην Ηλεία, λόγω των κρισίμων περιστάσεων που περνά η χώρα μας, και ανέλαβε
το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τις λεπτομέρειες.
ΣΤ
Ακολούθησε ανακοινώσεις του Αντιπροέδρου κ. Νίκου Κωστόπουλου, σαν Αντιπροσώπου στην
Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Νέας Υόρκης και σαν Ταμίας της Πανηλειακής Ομοσπονδίας Αμερικής και
Καναδά, ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί η απόφαση του Δ.Σ. να προσφέρουμε $500.00 για την αποπεράτωση
της προτομής του Αρχαίου ποιητή Σοφοκλή στη Πλατεία Αθηνών και να καταχωρήσουμε μια διαφήμηση στο
Λεύκωμα του Συλλόγου Ηλείων Μοντρεάλ «Ερμής», για τη 50ή επέτειο από τη ίδρυσή του και αποφασίστηκαν
ομοφώνως.
Τη Γενική Συνέλευση έκλεισε ο Πρόεδρος με τη παράκληση προς τα μέλη μας, να συμμετέχουν πιο ενεργά σε
όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας, να δείξουν μεγαλλίτερη στοργή και αγάπη στο Σύλλογο, που το αξίζει,
γιατί αποτελεί το μόνο δεσμό που έχουμε συλλογικά με τη πατρίδα. Είναι ο μόνος τρόπος που συναντιώμαστε
και αισθανόμαστε ότι είμαστε Ηλείοι.
Visit us at our FACEBOOK PAGE – PANELIAKOS SOCIETY, to see pictures from this event, along with various news
updates, pictures and videos from other events, and much, much more! Once there, don’t forget to click the “LIKE”
button.
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΠΑΤΡΙ∆Α
Πανεπιστήµιο στην Ολυµπία
Τη πρωτοβουλία του Εµπορικού Συλλόγου
Αρχαίας Ολυµπίας µε στόχο τη προώθηση των
διαδικασιών για την ίδρυση και λειτουργεία του
∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελληνικών Σπουδών,
στηρίζει το Επιµελητήριο Ηλείας. Όπως τόνισε ο
πρόεδρος του Επιµελητηρίου κ. Κώστας
Νικολούτσος, τέτοιες πρωτοβουλίες είναι έξω από
τη συνήθη πρακτική των Συνδικαλιστικών Οργάνων
της επιχειρηµατικότητας και ανοίγουν νέους
δρόµους για τη πρόοδο και την ευηµερία του τόπου.
(ΠΑΤΡΙΣ ΠΥΡΓΟΥ)

0

ATTORNEY ADVERTISING. The photographs in this advertisement are
depictions of fictionalized events or scenes.
© 2013 T&P Attorneys and Counselors at Law. All rights reserved.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
O Πρόεδρος το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη του
Συλλόγου µας, εκφράζουµε τα θερµά µας συγχαρητήρια
στη δεσποινίδα Αγγελική Αποστολοπούλου, κόρη του
Νίκου και της Χριστίνας Αποστολοπούλου για την
επιτυχία της στην Οδοντοτεχνική του New York
University. Η Αγγελική από µηνών ακόµη ήταν τακτικό
µέλος του Συλλόγου µας και χαιρόµαστε να τη βλέπουµε
να µεγαλώνει και να προοδεύει. Καλή τύχη και πάντα
Πρόοδο.
Ελένη Χ. Πάππας

Congratulations to Viki Economides for completing her
Master of Laws (LL.M.) in Taxation from New York
University this past August 2013. Her parents Nikos and
Athanasia, as well as her sister Konstantina, must be very
proud of her. Καλή Σταδιοδροµία!
Στόν περήφανο παππού, Νίκο Λάµπρο, και στην περήφανη
γιαγιά Κωνσταντίνα, να την χαίρεστε!

ΓΑΜΟΙ

Viki completed her undergraduate studies at McGill
University in 2009, receiving her Bachelor of Arts (B.A.) in
Political Science. She then attended American University
and received her Doctor of Law (J.D.), summa cum laude in
2012. Congrats & Good Luck!

Τη Κυριακή 15η Σεπτεµβρίου, εις τον Ιερό ναό του Αγίου
∆ηµητρίου της Jamaica, ο Αλέξανδρος-Ηλίας Τσεκουράς,
γιος του αείµνηστου πρώην προέδρου του Συλλόγου µας
Ηλία Τσεκουρά και της Άρτεµης Τσεκουρά, και η KellyAnn Cashin, τέλεσαν τους γάµους τους. Τα δακτυλίδια,
αρραβώνων και τα στέφανα, αντάλλαξε ο κουµπάρος κ.
Evan Markou. Μετά τη γαµήλιο τελετή, εδόθη δεξίωση
στο Woodland at Woodburry. O Πρόεδρος, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο και τα µέλη του Πανηλειακού Συλλόγου Νέας
Υόρκης, εύχοντα στον Αλέξανδρο-Ηλία και τη Kelly-Ann,
ευτυχισµένη και χαρούµενη ζωή και στους γονείς Άρτεµις
Τσεκουρά και Francis J. Cashin, να τους ζήσει τα παιδιά
τους, να τα χαίρονται και να δουν γρήγορα και απογόνους.

Ο Πρόεδρος, το ∆.Σ. και τα µέλη του Συλλόγου µας
εκφράζουν τα θερµά τους συλλυπητήρια στη Χριστίνα
Αποστολοπούλου,
Ρούλα
Αποστολάτου,
Λεµονιά
Μιχαλοπούλου και στις οικογένειές τους για την απώλεια
του αγαπητού τους πατέρα Νικολάου Βασιλοπούλου στις 6
Αυγούστου και της προσφιλούς τους Μητέρας Μαρίας
Βασιλοπούλου στις 12 Ιουλίου 2013 στη πατρίδα. Η
εξόδιος ακολουθεία και των δύο γονέων έγινε στην
ιδιαιτέρα τους πατρίδα τη Ώλενα Ηλείας. Ευχόµαστε στη
Χριστίνα, Ρούλα και Λεµονιά να έχουν υγεία για να τους
θυµούνται και να τιµούν τη µνήµη των γονέων τους.
Κορίτσια, κουράγιο Ε.Χ.Π.

----------------Congratulations to Roula Xidias (daughter of Demetrios
Xidias and the late Alexandra Xidias, and sister of our past
President Harry Xidias), and Stelios Podamitis for their
marriage which took place on July 14, 2013. May your
lives together be full of happiness and love.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Τη Κυριακή 12 Αυγούστου, στον Ιερό Ναό του Τιµίου
Σταυρού στο Whitestone, έγινε η βάφτιση του γιού του
Στέφανου και ∆έσποινας Ρέγκλη. Οι ανάδοχοι
Παναγιώτης και Μαρσέλλα Ρέγκλη, έδωσαν στο µικρό
αναδεξιµιό τους το όνοµα Α ν τ ώ ν ι ο ς. Μετά το
µυστήριον ακολούθησε δεξίωση στο Εστιατόριο Vivaldi.
Ο πρόεδρος, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη του
Πανηλειακού εύχονται στο µικρό Αντωνάκη, καλότυχος,
στους αναδόχους, πάντα άξιοι και να τον χαίρονται, στους
δε γονείς, να τον χαίρονται, να τους ζήσει και να το
καµαρώσουν όπως επιθυµούν. Στο αδελφό Γιώργο και
στους παπούδες και γιαγιάδες Γιώργο. Αντωνία, Γιώργο,
και Κοκκώνα, να τον χαίρονται και να τον καµαρώσουν
και γαµπρό.
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GRADUATIONS

ΘΑΝΑΤΟΙ

----------------Ένα από τα παλαιότερα και ενεργά µέλη του Συλλόγου µας,
ο Ανδρέας Κωστόπουλος έφυγε από κοντά µας 23 Ιουλίου,
2013. Ο Ανδρέας είχε διατελέσει και µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και πάντοτε βοηθούσε στις εκδηλώσεις µας. Τη
τελευταία φορά που τον είδαµε ήταν τη Κυριακή 30 Ιουνίου
την ηµέρα του Πίκ – Νίκ του Συλλόγου µας. Στις λίγες
ηµέρες µαζί µε τη σύζυγό του Κωνσταντίνα και το γιό τους
∆ηµήτρη, µετά από επιθυµία του ταξίδεψε για την ιδιαίτερή
του πατρίδα, το Καπελέτο της Ηλείας. Τη (ηµεροµηνία)
άφησε τη τελευταία του πνοή στο τόπο που γεννήθηκε. Με
τη παρουσία ευάριθµων µελών του Συλλόγου µας, τη
Κυριακή 1η Σεπτεµβρίου στον Άγιο Νικόλαο του Βρούκλυν
έγινε το µνηµόσυνο των 40 ηµερών από το θάνατό του. Ο
Πρόεδρος, το ∆.Σ. και τα µέλη του Συλλόγου µας
συλλυπούνται τη σύζυγό του Κωνσταντίνα, το γιο του
∆ηµήτρη, Γραµµατέα του Συλλόγου µας, τη κόρη του
Βασιλική και το σύζυγό της καθώς και τα αδέλφια του
Νίκο, Παναγιώτη, την αδελφή του και τις οικογένειές τους.
ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ
Αγαπητέ
ΑΝ∆ΡΕΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕ
Ας είναι ελαφρύ το χώµα του Καπελέτου που σε σκέπασε.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ – ΚΑΝΑ∆Α

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΕΙΩΝ ΜΟΝΤΡΕΑΛ «Ο ΕΡΜΗΣ»
ELIAN ASSOCIATION MONTREAL “ERMIS”
ASSOCIATION ILLIENNE “ERMIS”
754B ST ROSH, MONTREAL, QC. H3N IL3
TEL. (514) 276-5957

-----------------ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Αγαπητοί συµπατριώτες και συµπατριώτισσες σας
χαιρετώ.
Με την επιστολή µου αυτή θέλω να σας
πληροφορήσω ότι ο Σύλλογός µας φέτος κλείνει 50
χρόνια ζωής και δράσης στη παροικία µας. Προς το
σκοπό αυτό το παρόν ∆ιοικ. Συµβούλιον σκέφτηκε ότι
η ιστορία του Συλλόγου µας δεν µας επιτρέπει να
µείνουµε αδρανείς γι’ αυτό το γεγονός. Αποφασίσαµε
λοιπόν να γιορτάσουµε το µισό αιώνα ζωής του
Συλλόγου µας µε ιδιαίτερη λαµπρότητα για να
αφήσουµε έντονη τη παρουσία µας στη παροικία για
τα επόµενα χρόνια στις επόµενες γενιές. Προς το
σκοπό αυτό κλείσαµε µια αίθουσα στο CHATEAU
ROYAL, LAVAL για τις 16 Νοεµβρίου και θα πρέπει
όλοι να προσπαθήσουµε ώστε να έχουµε µια σχετική
επιτυχία. Βασιζόµεθα αυτή τη φορά στο πατριωτικό
φιλότιµο και την αγάπη των µελών µας για να
δείξουµε ότι είµεθα παρόντες στην ιστορική αυτή
εκδήλωση του Συλλόγου µας.
Παράλληλα θα προσπαθήσουµε να εκδόσουµε
ένα αναµνηστικό Βιβλίο διαφορετικό από τα
προηγούµενα, µε τη συµµετοχή όλων των µελών µας,
το οποίον θα σταλεί για να µείνει σε όλες τις
βιβλιοθήκες της Παροικίας µας, αλλά και σε όλες τις
βιβλιοθήκες στην Ηλεία και στους αδελφούς
Ηλειακούς Συλλόγους του Καναδά και της Αµερικής
διότι το γνωρίζουµε ποιο θα είναι το µέλλον για
µερικούς Συλλόγους, ώστε να αφήσουµε κάτι για τις
επόµενες γενιές. Σε αυτό το ιστορικό βιβλίο θα πρέπει,
όπως ανέφερα, να υπάρχει η συµµετοχή όλων των
µελών µας, αν είναι δυνατόν, µε ένα µήνυµά σας και
να αναφέρετε ό,τι επιθυµείτε αναφορικά µε τον
ερχοµό σας στο Μοντρεάλ, την οικογενειακή,
επαγγελµατική ή ετην επιστηµονική σας σταδιοδροµία
σε µια ατοµική ή οικογενειακή φωτογραφία, αν το
επιθυµείτε. Επειδη για να το κάνουµε αυτό
χρειάζονται κάποια έξοδα, θα σας παρακαλούσαµε να
µας βοηθήσετε, ακόµα από το υστέρηµά σας, για να

καλυφθούν τα έξοδα, διότι πιθανόν να είναι το
τελευταίο Αναµνηστικό µας Βιβλίο. Γι’ αυτό ας
δείξουµε αυτή τη φορά το πατριωτικό µας ενδιαφέρον
και να προσπαθήσουµε να φέρουµε µε δικά τους έξοδα,
φυσικά για τη βραδιά αυτή, κάποιον παράγοντα από
την ΗΛΕΙΑ, πιθανόν ένα ∆ήµαρχο. Επειδή όµως ο
χρόνος πιέζει, γι’ αυτό σας παρακαλούµε µέχρι τις 6
Νοεµβρίου να µας έχετε στείλει το µήνυµά σας και ό,τι
άλλο έχετε για να γίνουν όλες οι εργασίες στη
διεύθυνση του Συλλόγου. Με την ελπίδα ότι θα
ανταποκριθείτε στο κάλεσµά µας, σας αυχαριστούµε
από καρδιάς και σας ευχόµαστε να είσαστε πάντα
καλά.
Για επί πλέον πληροφορίες τηλεφωνείστε στα
τηλέφωνα: 450 682-1148 και 514 342-9813
Με πατριωτικούς χαιρετισµούς
ΝΙΚΟΣ ΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Π ρ ό ε δ ρ ο ς
∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΜΠΟΡΗΣ Γ ρ α µ µ α τ έ α ς
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