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Μήνυµα Προέδρου / Message from the President
‘Ευχοµαι σε όλα τα µέλη και τις οικογενειές τους Καλες Γιορτές! Καλά και
Χαρούµενα Χριστούγεννα! Ευτυχισµένο το νέο έτος, γεµάτο µε αγάπη,
υγεία, ευτυχία και πλούτο στα σπιτια σας.
Μην ξεχάσετε της εκδηλώσεις µας:
18 Ιανουαρίου – βασιλόπιτα στο Χιώτικο σπιτι
8 Φεβρουαρίου –Άγιος Χαράλαµπος στο Άγιο Νεκτάριο στο Μπρούκλιν
15 Μαρτίου – Eκλογές στο Χιώτικο σπίτι.
Με πατριωτικούς χαιρετεισµούς
Ο Πρόεδρος
Nίκος Κωστόπουλος
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ΠΑΤΡΙ∆ΟΓΝΩΣΙΑ
ΛΑΙΚΕΣ ΡΗΣΕΙΣ

Από τη πόλη έρχοµαι
Όταν κάποιος λέει ασυναρτησίες συνηθίζουµε
να λέµε τη φράση: Από τη πόλη έρχοµαι και στη
κορυφή κανέλλα. Η φράση προήλθε από ένα βυζαντινό
έθιµο. Όταν δηλαδή, κάποιος ζούσε µακριά από το
χωριό του και επρόκειτο να επιστρέψει, ειδοποιούσε
τους έγραφε σε ένα δικό του: Από τη πόλη έρχοµαι
και στη κορυφή κανέλα. ∆ηλαδή, επενέρχοµαι από τη
πόλη καν (έλα αν θέλεις) στη κορυφή κάποιου λόφου,
κοντά στο χωριό µας για να δεις αό µακριά ή θα µε
προϋπαντήσεις. Όταν όµως µε το καιρό το έθιµο
ξέφτισε, παρανοήθηκε και το «στη κορυφή καν έλα»
έγινε και «στη καορυφή κανέλλα». Επειδή λοιπόν, όλη
αυτή η φράση είναι µια ασυναρτησία και έτσι όπως
κατάντησε και γι’ αυτό ο λαός τη λέει όταν κάποιος λέει
άλλα αντ’ άλλων.

Εγκύκλιος διαταγή
Στη βιβλιοθήκη της ∆ηµητσάνας υπάρχει έγγραφο του
Αστυνόµου της περιφέρειας Εµµανουλήλ Λαγουδάκη,
µε ηµεροµηνία 2.12. 1883, που αναφέρει στις πλέον
παράλογες και εξωφρενινκές διατάξεις, ακριβές
αντίγραφο του οποίου µεταφέρουµε παρακάτω µε µόνη
διόρθωση τη τροµερή ανορθογραφία του.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ∆ΙΑΤΑΓΗ

Άρθρον 5ον . Θα τους πεθάνω δι’ άρθρων, τι
νοµίζουν πως οι αυγοπώλαι, καπνοπώλαι, λαχανοπώλαι, µη
εξαιρουµένων και των γνωστών εν γένει εµπορευοµένων. Να
τηρήσουν άκραν κάθαρσιν, καλήν ζύγισιν, άριστην ποιότητα
και να σκευάζουν δικαιοστάσιον των ζυγαριών των, των
σταθµών των και των µέτρων, προς τα συµφέροντα της
υπηρεσίας. Οι παραβάτες του διατάγµατος τούτου
τιµωρηθήσωνται κατά το άρθρον 72 της Αστυν. ταύτης
διατάξεως και του άρθρου 272 του Ποινικού Νόµου «Περί
βλάβης ηθών και τιµής.
Άρθρον 6ον . Απαγορεύεται το πλύσιµο εν τη
θαλάσση, (Σηµε.ίωσις: Η ∆ηµητσάνα ως γνωστόν απέχει
εκατοντάδες χιλιόµετρα από τη θάλασσα). Επίσης η είσοδος
αµφοτέρων των γενών και ουδετέρων εις θερµούς λουτήρας
καθόλην την διάρκειαν της εορτής. Ωςαύτως η
διανυκτέρευσις και µετάβασις προς ρεµβασµόν εις τους
πρόποδας της θαλάσσης και παρά τας θαλάσσας αµφοτέρων
των γενών, προς αποφυγήν ακουσίας απαγωγής µεταξύ των.
Άρθρον 8ον . Απαγορεύεται η διέλευσις ανθρώπων
επί κτηνών, προς αποφυγήν καταπατήσεως από παίδων, ως
και από ρυτήρος ελαύνοντες πόδας των κτηνών και ως λόγου
χάριν είδος ο υποφαινόµενος άρρενα σπεύδοντα ψιτ-ψιτ-ψιτ
όπισθεν θηλέου τινός ούτινος οι πόδες ηστόχησαν και
καταπάτησαν την εσθήτα του ποδός ταύτης και ας είναι
άλλην ηµέραν θα εξετάσω και δια το σπουδαίον τούτο
ζήτηµα.
Άρθρον 9ον . Το κλείσιµο των καταστηµάτων
κανονίζω πλην των λεσχών την δύσιν του ηλίου και των
οινοπωλείων την ενδεκάτην της νυκτός, των δε θεαµάτων την
12την µεσονύκτιον πλην του δηµοσίου θεάµατος της
καραγκιοζαρίας την πρωίαν περί το λυκαυγές άµα τη
εµφανίσει του ηλίου εις τη γην αβδήριτων κοινοτήτων. Και
αυτό διότι θα παρίσταται ο υποφαινόµενος εν µεγάλη στολή
και παρασηµοφορία.
Άρθρον 10ον . Απαγορεύονται οι σεισµικές δονήσεις
προς αποφυγήν καταπλήξεως του κοινού και του λαού και
χάρην της τηρήσεως αναψυχής.
Άρθρον 11ον . Απαγορεύεται ενώπιον ξένων η
µαγκουροφορία, ο πυροβολισµός, το απότοµο βήξιµο, η
εκκαθάρισις της ρινός.(Τούτο όπως λέγανε οι παπούδες µας,
επιτρέπεται εις αποµακρυσµένη συνοικία και περί λύχνον
αφάς)
Άρθρον 12ον. Απαγορεύεται το συνοµιλείν εντός του
λουτήρος µε άτοµα εις άλλους λουτήρας και το τάραγµα του
ύδατος δι’ αερίων αφεδρωσοκρουσιών.
Άρθον 13ον. Απαγορεύεται κατά το ουρείν το
παίξιµο του κρέατος.
Άρθρον τελευταίον. Περί µεσηµβρίαν ψαλήσεται
µεγάλη παράκλησις προς αποµάκρυνσιν πάσης ασθενείας
ζώων, ανθρώπων, γυναικών, περονόσπορον, ποδάγρας κ.λ.π..
Η εκτέλεσις της παρούσης ανατίθεται εις τα υπ’ εµέ όργανα.

Προς απάσας τας Αρχάς του κράτους, Νοµάρχας
και ∆ηµάρχας της επ’ εµέ Αστυνοµικής περιφερείας,
της πόλεως ∆ηµητσάνας.
Άρθρον 1ον . Παρακαλούνται πάντες και πάσοι
όπως µεθάυριον Πέµπτην 6ην ∆εκεµβρίου 1883 κατά
την πανηγυρικήν εορτήν του Αγίου Νικολάου και τη
εσχάτη ευκαιρία της συγκεντρώσεως των ξένων οι
κάτοικοι της δικαιοδοσίας µου εκτελέσωσι γενικήν
καθαριότητατων δρόµων της εγχωρίας ταύτης πόλης.
Άρθρον 2ον . Να ενώσωσι δια στερεών αλύσεων
τους κύνας και τους σκύλους και άπαντα τα κακοποιά
τα τυχόν δυνάµενα να προσβάλωσι την εγχωρίαν αιδώ.
‘Αρθρον 3ον . Να δέσωσι φίµωτρα ανά τα
στόµατα των φωνασκούντων εµψύχων ζώων και
κτηνών, διαφόρων καταγωγών, γένος και φύσεως ή και
ανθρωπογυναικών, ακαταλλήλου συµπεριφοράς εις
ξένους κατά την υπερτελουµένην εταύθα πανήγυρην. Εν ∆ηµητσάνα, τη 3ην ∆εκεµβρίου 1883
Ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής

Άρθρον 4ον . Να εµποδιστούν βία, το γκάρισµα Εµµανουήλ Λαγουδάκης
των όνων και των µουλαριών, το χλιµίτρισµα των ίππων Υπενωµατάρχης
και των γαλών, δηλαδή των κατσουλιών.
Επιµέλεια: Ελένη Χ. Πάππας
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Tο µεγαλείο της φυλής µας όπως το
βλέπουν οι ξένοι
«Ο ∆υτικός πολιτισµός έχει κτιστεί πάνω σ’ένα κοινό
θεµέλιο που είναι ο Ελληνισµός και αν
παραµελήσουµε αυτό το κοινό θεµέλιο θα είναι σαν
να εγκαταλείψουµε τη καλή µας τύχη. Ζακλύν ντε
Ροµυγή (Γαλλίδα Ακαδηµαϊκός)
«Αν η Ελλάδα δεν είχε υπάρξει, ο σύγχρονος δικός
µας κόσµος δεν θα υπήρχε»
Ρίτσαρντ Λιβινγκστον (Πρόεδρος του Κολλεγίου
«Κόρπου Κρίστι» της Οξφόρδης).
«Όλοι είµαστε Έλληνες ! Η µορφή και το πνεύµα του
ανθρώπου έφτασαν την τελειότητα στην Ελλάδα» Μ.
Σέλλεϋ (Άγγλος ποιητής).
«Από τον Ελληνικό πολιτισµό εξετυλίχτηκαν όλες οι
φάσεις του ανθρ΄΄ωπινου πολιτισµού». Μπέτε
(Καθηγητής Πανεπιστηµίου της Λειψίας)
«Η κληρονοµιά της Ελλάδος ανήκει σε όλη την
Ευρώπη» Σιµόν Βέϊλ (Πρώην πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).
«‘Ολα τα φιλοσοφικά συστήµατα είναι ξεπερασµένα,
ενώ οι Έλληνες ακτινοβολούν µε µια λαµπρότερη
παρά ποτέ». Φρειδερίκος Νίτσε
(Γερµανός φιλόσοφος).
«Ευρώπη είναι ο Όµηρος, ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής, ο
Ευριπίδης, ο Φειδίας, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης».
Κάρλ Γιάσπερ (Γερµανός φιλόσοφος).
«Τίποτα δεν κινείται µέσα στο σύµπαν που θα µην
είναι Ελληνικό στη ρίζα του» Χάϊνριχ Χάϊνε
(Γερµανός ποιητής και συγγραφέας).

Μη ξεχνάµε:
Την αξία του χρόνου
Την επιτυχία της επιµονής
Την ευχαρίστηση της εργασίας
Την επιβλητικότητα του χαρακτήρα
Τη δύναµη της καλοσύνης
Την επίδραση του παραδείγµατος
Την εκτέλεση του καθήκοντος
Την φρονιµότητα της οικονοµίας
Την χρηστότητα της υποµονής
Την αξιοποίηση του ταλέντου
Τη χαρά της δηµιουργητικότητας
Πηγή: «ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ»,
Γ. Παπαδηµητρακόπουλου
Επιµέλεια: Ελένη Πάππας
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΠΑΤΡΙ∆Α
Ιδιωτικοποιείται το Ταχυδροµείον Ανδραβίδας
Ο Πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Ανδραβίδας
Κώστας Μητρόπουλος, δήλωσε στην εφηµερίδα
ΠΑΤΡΙΣ, ότι χθες, 6.3.15 το βραδυ, πληροφορήθηκε ότι
το Ταχυδροµείον Ανδραβίδας κλείνει και περιέρχεται σε
ιδώτη. Η Ανδραβίδα, η ιστορική πρωτεύουσα του
Μωρέως, θα µείνει χωρίς ταχυδροµικό κατάστηµα, όπως
το ξέραµε. Από χθες το βράδυ έχει γίνει µια µεγάλη
κινητοποίηση στη πόλη µας, µας λέει ο πρόεδρος, και
έχει κινητοποιηθεί όλος ο κόσµος γιατί µας έχουν µείνει
δύο δηµόσιες υπηρεσίες, που αν φύγει και αυτή θα έχει
τελειώσει όλος ο εµπορικός κόσµος της πόλης µας.
Προσπαθούµε να δούµε, είτε µέσω πολιτικών, είτε µε
ό,τι άλλο µέσο διαθέτουµε, πως θα το κρατήσουµε. Γι’
αυτό τη Κυριακή, 11 το πρωί συγκαλούµε συγκέντρωση
στα Γραφεία µας για να αποφασίισουµε περί του
πρακτέου.
Εφηµερίς ΠΑΤΡΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Στις 24 Φεβρουαρίου 2015, στο Νοσοκοµείο North
Shore of Long Island, o Γεώργιος και Κωνσταντίνα
Πάππα, απέκτησαν το δεύτερο, 7 πάουντς 13 άουντσες,
αγοράκι τους και του έδωσαν το όνοµα ΑναστάσιοςΙωάννης. Στους ευτυχείς γονείς και τον αδελφούλη του
Χρήστο, Ο Πανηλειακός Σύλλογος εύχεται να τους
ζήσει το αγγελούδι τους. Στις γιαγιάδες και παππού
Ελένη Χ. Πάππα, Αναστάσιο και Γεωργία Προύντζο,
να χαίρονται το νέο εγγονάκι τους και να το δούν όπως
επιθυµούν.

Γενική Συνέλευση – Εκλογές
Η αναβληθείσα, λόγω καιρού, Γενική Συνέλευση τις
15ης Φεβρουαρίου, επανακαθορίστηκε και θα γίνει στις
15 Μαρτίου στις 2.00 µ.,µ. στο Χιώτικο Σπίτι. Η
παρουσία όλων µας είναι επιβεβληµένη.

ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (N.Y.)
Βασιλόπιτα
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Σύλλογός µας
γιόρτασε τη καθιερωµένη γιορτή της Βασιλόπιτας.
Στις 18 Ιανουαρίου, στο Χιώτικο Σπίτι,
µαζευτήκαµε µε τους φίλους µας να χαιρετίσουµε το νέο
χρόνο 2015. Παρόλο τον ασυνήθιστο χειµώνα που
επεκράτησε φέτος στη Νέα Υόρκη και τους παγωµένους
δρόµους, πάνω από 60 µέλη και οι φίλοι τους, προσήλθαν
στο Χιώτικο Σπίτι για µια γιορτή αγάπης και
συµπαράστασης στο Σύλλογο για σφυριλάτηση των καλών
σχέσεων µεταξύ µας.
Με τη βοήθεια του Προέδρου Νίκου
Κωστόπουλου, σαν Santa Claus, µοιράστηκαν δώρα στα
παιδιά µας και σκόρπισαν χαρά και ευτυχία στα
πιστσιρίκια. Και του χρόνου.
Ο πλούσιος µπουφές µε Ελληνικούς µεζέδες και
σουβλάκια, ήταν υπεραρκετό για να ικανοποιήσει την
όρεξη των συνδαιτηµόνων και µαζί µε τα γλυκά και τους
καφέδες που προσφέρθηκαν να κλείσουν το κύκλο της
πανδαισίας.
Αν λάβουµε υπόψιν τον αριθµό των παρόντων, η
λαχειοφόρος µας, µπορεί να θεωρηθεί επιτυχής και σε
τούτο συνέβαλε το γεγονός ότι τυχερός κ. Πράσσος,
επέστρεψε στο Σύλλογο τα µετρητά που κέρδισε. Τον
ευχαριστούµε.
Με την εκδήλωση αυτή δείξαµε ακόµα µία φορά τη
συνοχή µας στη προσήλωση και αγάπη των µελών µας
προς το Σύλλογο και καλούµαστε όλοι να τη διατηρήσουµε
σαν κόρη οφθαλµού. Ο Πανηλειακός Σύλλογος πρέπει να
βρεθεί υπεράνω προσωπικών υπολογισµών και να
συνεισφέρουµε όλοι για τη διατήρησή και τη πρόοδό του.
Κ.∆.Λ.

Εορτή Αγίου Χαραλάµπους
Τη Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015, στον Ιερό
Ναό του Αγίου Νεκταρίου, στο Βρούκλυν, ο
Σύλλογός µας γιόρτασε τη καθιερωµένη εορτή της
Μνήµης του Πολιούχου του Πύργου Αγίου
Χαραλάµπους.
Ήταν µια πολύ ωραία και σεµνή τελετή
αρτοκλασίας, µε τη περιφορά της ιερής εικόνας εντός
του Ναού, και διαβάστηκε η επιµνηµόσυνος δέηση
υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιµηµένων
µελών του Συλλόγου µας, καθώς και για την ανάπαυση
των ψυχών των θυµάτων των πυρκαγιών του
Αυγούστου 2007.
Ο Ιερατικός Προϊστάµενος του Ναού π.
Ιωάννης Αµαναντίδης έκανε µια πολύ ωραία οµιλία
για το Σύλλογό µας και τις επιδιώξεις του και
παρώτρυνε τους Οµογενείς να πλαισιώνουν τους
Συλλόγους, γιατί οι Σύλλογοι γίνονται οχήµατα
διατήρησης της γλώσσας µας και του πολιτισµού µας
εδώ στη δεύτερη πατρίδα µας.
Στο τέλος της λειτουργείας ο Σύλλογος
πρασεκάλεσε το εκκλησίασµα στην αίθουσα του
Κοινοτικού Κέντρου, όπου προσεφέρθηκαν γλυκά και
καφές.
Για την επιτυχία της τελετής έγιναν οι
παρακάτω προσφορές µελών του Συλλόγου µας. Ο κ.
Νίκος Λάµπρου προσέφερε $100.00, ο Πρόεδρος κ.
Νίκος Κωστόπουλος προσέφερε το λάδι το κρασί και
τους άρτους, η κ. Αγγελική Κολοβάδη, τα γλυκά, η
Γραµµατέας κ. Κάθυ Πατλιά τα κουλουράκια και η
Κωνσταντίνα Α, Κωστοπούλου το γαλακτοµπούρεκο.
Και του χρόνου.

Visit us at our
FACEBOOK PAGE –
PANELIAKOS
SOCIETY,
to see more 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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ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΗ – Ε∆Ω ΜΟΝΤΡΕΑΛ

ΥΠΕΝΘΥΜΗΣΗ / REMINDER

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

Επανερχόµαστε, όπως και στο παρελθόν, µε τη παράκληση σε
όλα τα µέλη του Συλλόγου µας, να µας πληροφορούν και να
µας ενηµερώνουν για τα κοινωνικά, γεννήσεις, βαπτίσεις,
γάµους, αρραβώνες, θανάτους, µνηµόσυνα, διακρίσεις σε
σχολεία και επιχειρήσεις και οτιδήποτε άλλο ώστε να
µπορούµε να γράφουµε στην ΗΛΕΙΑΚΤΙ∆Α µας και να µένουν
στην ιστορία. Πείτε µας τα νέα σας, στα τηλέφωνα 914-5927610, 718-658-4474, στα φαξ 718-658-1573 και 203-286-1451,
µε την ένδειξη «Για την ΗΛΕΙΑΚΤΙ∆Α»
Κ.∆.Λ
--------------------------------------------------

-----------------Κάνουµε γνωστό σε όλους τους συµπατριώτες
Ηλείους οτι ο Συλλογός µας στις 14 Φεβρουαρίου στις
6 το βράδι πραγµατοποίησε την καθηαιρωµένη
Παράκληση µετ΄ Αρτοκλασίας για τον Πολιούχο του
Πύργου και βοηθό µας Άγιο Χαράλαµπο, στον Ιερό
Ναό της Κοίµησης της Θεοτόκου, και κατόπιν είχαµε
µία ωραία Συνέστιση για τα Μέλη και Φίλους. Το
ποσόν του ∆ίσκου 500 δολλαρίων εστάλει στην
Μητρόπολη Ηλείας για το έργο της Εκκλησίας του
Αγίου Χαραλάµπους.
Χρόνια Πολλά και ο Άγιος Βοήθεια όλων.
Έχει αποφασισθεί ο Συλλογός µας να συµµετάσχει
στην Παρέλαση για την Εθνική µας εορτή της 25ης
Μαρτίου 1821, και µετά στήν Συνεστίαση στη Λέσχη
µας για τον Πατροπαράδοτο Μπακαλιάρο Σκορδαλιά.
Ζήτω η Ελλάδα, Ζήτω ο Απόδηµος Ελληνισµός!
Επίσης ο Συλλογός µας προγραµµατίζει την
Πασχαλιότικη γιορτή µας µε ψητά Αρνιά και πολλά
άλλα στις 25 Απριλίου.
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΥΣ
ΓΙΩΡΓΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΕΣ.
Στις 9 ΜαΪου, Η Νεολαία του Συλλόγου µας,
Προγραµµατίζει µια όµορφη εκδήλωση για να
γιορτάσουν και να τιµήσουν την εορτή της Μητέρας
µε µια Συνεστίαση στη Λέσχη του Συλλόγου µας.
Συγχαρητήρια στη Νεολαία του Συλλόγου µας!
Νικ. Τεντόπουλος
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DO YOU HAVE ANY IDEAS/COMMENTS, BAPTISMWEDDING-ENGAGEMENT ANNOUNCEMENTS, ETC. IF
SO, PLEASE LET US KNOW! You may write your
ideas/comments/suggestions etc. and 1) mail to Anthony
Papadopoulos 47-16 190 Street, Bayside, NY 11358, 2) E-mail
us at Hleiaktida@aol.com, 3) contact us at 914-592-7610, 718658-4474, 4) fax us at 718-658-1573 or 5) visit our Facebook
Page: PANELIAKOS SOCIETY and send us a message.

We are Elian!
Γεωργία Φιλιπποπούλου
Η Γεωργία γεννήθηκε στο Χελιδόνι της Ηλείας
στις 9 Οκτωβρίου 1940. Γονείς της ο Θεοφάνης και η
Αικατερίνη, το γένος ∆ηµακοπούλου. Έχει αλλα 5
αδέλφια, Το Βασίλη, στην Αµερική το Θόδωρο ατην
Αθήνα, την Ελένη στην Αµαλιάδα, τη Γκόλφω στο
Πύργο και το Χρήστο στα Μακρύσια. Ήλθε ατη Νέα
Υόρκη αεροπορικώς τις 7 Σεπτεµβρίου 1972 µε
διπλωµατική βίζα και εργάστηκε ως Νάνυ των παιδιών
του διπλωµάτη Άλκη Καρόκη. Πήγε σε Αµερικανικό
Σχολείο για να µάθει τη γλώσσα και πήρε την
Αµερικανική υπηκοότητα. Στη συνέχεια άνοιξε µια
Καφετέρια στην Αστόρια µε το Όνοµα «Χ ε λ ι δ ό ν ι
α» και πολλές φορές είχε φιλοξενήσει τις συνεδριάσεις
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πανηλειακόυ
Συλλόγου και της Π.Ο.Α.Κ..Έγινε µέλος του Συλλόγου
µας το 1974 και από τότε είναι πολύ ενεργό µέλος του.
Πάντα πρόθυµη, έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της στο
Σύλλογο σαν µέλος και σαν µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου. Σήµερα ζει στο Βρούκλυν της Νέας
Υόρκης µε τις εξαδέλφες της Βάσω Σµερλή και τη
Γιώτα ∆ηµοπούλου. Μακάρι να είχαµε πιο πολλά µέλη
στο Σύλλογό µας, µε το πατριωτισµό και την
Ελληνικότητα της Γεωργίας.

Γιώτα ∆ηµοπούλου
Η Γιώτα είναι αδελφή της Βάσως Σµερλή
από τους ίδιους γονείς ∆ιονύσιο και Μαρία
Παναγόπουλο και εγεννήθει στο χωριό Ηράκλεια της
Ηλείας. ‘Ηλθε στην Αµερική το 1952 και εργάστηκε
σαν µοδίστρα στη Νέα Υόρκη. Το 1954, σε ταξίδι της
στη πατρίδα, παντρεύτηκε στην Αθήνα το
καταγώµενο από τη Καλαµάτα Γεώργιο ∆ηµόπουλο.
Απέκτησαν τις δίδυµες κόρες τους, Μαρία και
Βασιλική και ένα γιο το Κωνσταντίνο. Έχει ένα
αδελφό που ζει στη Νέα Υόρκη, το Νικόλαο
Παναγόπουλο
και
µια
αδελφή,
Γεωργία
Καµπήλαυτος στην Αθήνα. Ως µέλος του
Πανηλειακού Συλλόγου για πολλά χρόνια, έχει
προσφέρει προθύµως τις υπηρεσίες της και έχει
δώσει πολλή αγάπη.

Name:
Panayiota D Panagopoulou
Arrival Date: 4 Jun 1952
Birth Date: abt 1935
Age: 17
Gender: Female
Ethnicity/ Nationality: Greek
Port of Departure: Piraeus, Greece
Port of Arrival: New York, New York
Ship Name: Nea Hellas

Βάσω Σµερλή
Η Βάσω γεννήθηκε στο χωριό Μπρούρα, το
σηµερινό Ηράκλεια, της Ηλείας, κόρη του ∆ιονύση
Παναγόπουλου και Μαρίας ∆ηµακοπούλου. Στην
Αµερική ήλθε µε το πλοίο Marini Carp στις 9
Αυγούστου 1947 και διέµεινε στην 9τη Λεωφόρο, στο
Μανχάτταν. Σε ένα από τα ταξίδια της στη Ελλάδα,
παντρεύτηκε τον Αµερικανό υπήκοο από τη Λήµνο,
Μανέλαο Σµερλή. Στη Νέα Υόρκη εργάστηκε σαν
µοδίστρα και από το 1965 διαµένει στο Βρούκλυν και
για πολλά χρόνια είναι µέλος του Πανηλειακού
Συλλόγου της Νέας Υόρκης. Επίσης µαζί µε τη
ξαδέλφη της Γεωργία Φιλιπποπούλου και την αδελφή
της Γιώτα ∆ηµοπούλου για πολλά χρόνια προσέφεραν
τις υπηρεσίες τους στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου
στο Μανχάτταν που καταστράφηκε στις 11
Σεπτεµβρίου 2001. Όνειρό τους και προσδοκία τους η
ανέγερση του νέου Ναού του Αγίου Νικολάου.
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ELIANS IN THE NEWS
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Just 4 Fun
The Greek Fisherman
There once was a Greek fisherman enjoying
his coffee in the middle of the day at a local
cafenio. A foreign business man saw the
fisherman and went over to his table. The
business man asks, "aren't you a fisherman?"
The fisherman nods his head and says, "yes I
am."
The business man then says, "it's the middle of
the day, you should be out fishing, trying to
catch more fish and making money, why are
you drinking coffee?" The fisherman responds,
"Why not, I already caught enough fish for
myself today."
The business man begins to explain, "well,
you can be out fishing in the Aegean right now
catching a lot more fish. Then you can sell it to
the public for a lot of money. If you do this all
day everyday, you can save enough money to
buy a second boat. Then a third boat and even
a fourth boat. Finally, you hire four people to
manage these boats for you and you can be
sitting on a pile of money enjoying yourself
and doing nothing."
The fisherman responds to the business man,
"you know what, that's a fantastic plan, I am
going to begin it right now!" So the fisherman
grabs his coffee and takes another sip. The
business man confused, asks, "aren't you going
to get up and start fishing?" The fisherman
replies, "No, I really only like the last part of
your plan, I'm enjoying myself doing nothing."

–
Έχω
PHD
στην
– Εγώ DVD στο σαλόνι

– Ήταν κύριος ο σεισµός;
– Όχι, ήταν ένας αλήτης…

Ιατρική,

εσύ;

– Ξέρεις από e-mail;
– Ξέρω.
– Ξέρεις πού πάει το @;
– Στην ποταµιά.
– Σε ποιο πανεπιστήµιο είσαι;
– ΑΠΘ.
– Γείτσες.
Αυτό που σε ρωτάει ο γιατρός “Που πονάς;” και µετά πιέζει
ακριβώς εκεί. Ύπουλο καθίκι.
– Τι βλέπεις αυτό τον καιρό;
– American Horror Story, εσύ;
– Greek Horror Φόροι….
– Μειώθηκαν λέει οι ληστείες στα καταστήµατα…
– ΑΦΟΥ ΤΑ ΜΙΣΑ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ !

– Σταµατήστε. Είναι παράνοµο να είστε τρία άτοµα πάνω σε
ένα µηχανάκι.
– Τρια; Που πήγε ο τέταρτος;

AP
PRIL 25
5,
2015

ΠΑΣ
ΣΧΑΛΙΝ
ΝΟ
ΓΛ
ΛΕΝΤΙΙ

25 ΑΠ
ΠΡΙΛΙΟΥ,
2015

ΟΠ
Πανηλεια
ακός Σύλλλογος
Σας προσκαλλεί µαζί µε
µ τις οικοογενειές Σ
Σας,
κκαι τους φ
φίλους Σα
ας, στο
RE
EMINDER!

ΠΑΣΧ
Π ΧΑΛΙΙΝΟ Γ
ΓΛΕΝ
ΝΤΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ,, 25 ΑΠ
ΠΡΙΛΙΟ
ΟΥ
στο
ΧΙΩΤΙ
Χ
ΙΚΟ ΣΠ
ΠΙΤΙ
44-0
01 Broa
adway, Astoriia
7..00 µµ
Τιµή
Τ
εισιιτηρίου: $$50.00
Για τα παιδ
διά κάτω
ω τον 12 εετών - ∆Ω
ΩΡΕΑΝ
Θα
Θ προσφ
φερθούν δείπνο
δ
µε µπουφέ, κρασί,
βα
αµµένα αυυγά, τσουυρέκια κααι διάφορα
α γλυκά!
Για
α πληροφορίες καλέσ
στε τους –
Σωτήρη Κωνσταντ
Κ
τακόπουλοο – 718-9266-2522
Αγγελικ
κή Αναστο
οπούλου – 917-609-11628
Χριστίνα
α Αποστολλοπούλου – 347-854--6828

--------------------------------------------------------------------------------SATU
URDAY
Y, APRIL
L 25, 20015
PA
ANELIA
AKOS SOCIET
S
TY OF N
NY EAS
STER D
DANCE
@

THE
T
CH
HIAN HO
OUSE
44-01 BROAD
B
DWAY, ASTOR
RIA
7:00 PM
General Admissioon: $50.000
Kids
K under 12 years oof age – FREE

For further
fu
inforrmation, pleease contactt:
Sotiriss Konstanta
akopoulos – 718-926-25522
Angeeliki Anasto
opoulou – 9117-609-16288
Christtina Aposto
olopoulou – 347-854-68228

