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Μήνυµα Προέδρου / Message from the President
Αγαπητά µέλη του Συλλόγου µας.
Μου δείνετε η ευκαιρία µέσω της Ηλειακτίδας να εποικινωνήσω µαζί σας και να
σας ευχαριστήσω για την στήριξη σας στο πρόσωπο µου και σε όλο το ∆οιηκητικό
Συµβούλιο!
Να σας διαβεβαιώσω οτι θα κάνουµε οτι είναι δυνατόν για να περνάµε καλα µέσα
από της εκδηλώσεις του Συλλόγου µας και να κάνουµε έντονη την παρουσία µας
στη οµογένεια!
Σας καλώ ολους µε τις οικογένειες σας στο PICNIC που θα γίνει στις 21 του µηνός στο Sunken
Meadow του Long Island. Καλο καλοκαίρι σε όλους!
Με πατριωτικούς χαιρετεισµούς
Ο Πρόεδρος
Σωτήρης Κωνσταντακόπουλος
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ΠΑΤΡΙ∆ΟΓΝΩΣΙΑ
Περί δηµοκρατίας
«Η ∆ηµοκρατία µας αυτοκαταστρέφεται διότι
κατεχράσθη το δικαίωµα της ελευθερίας και της
ισότητας, διότι οι πολίτες θεωρούν την αυθάδεια ως
δικαίωµα, την παρανοµία ως ελευθερία, την αναίδεια
του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιµονία»
Ισοκράτης 436 – 338 π.χ.
Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ, ΤΟ
324 π.χ. ΣΤΗΝ ΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 9.000
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΘΕ
ΦΥΛΗΣ, ΕΛΛΗΝΩΝ – ΠΕΡΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗ∆ΩΝ.
«Σας εύχοµαι, τώρα που τελειώνουν οι πόλεµοι, να
ευτυχίσετε µε την Ειρήνη. Όλοι οι θνητοί, απ’ εδώ και
πέρα να ζήσουν σαν ένας λαός, µονοιασµένοι για τη
κοινή προκοπή. Να θεωρείτε την Οικουµένη Πατρίδα
σας, µε κοινούς νόµους, όπου κυβερνούν οι άριστοι,
ανεξαρτήτως φυλής. ∆εν χωρίζω τους ανθρώπους, όπως
κάνουν οι στενόµυαλοι, σε Έλληνες και Βαρβάρους.
∆εν µε ενδιαφέρει η καταγωγή των πολιτών, ούτε η
ράτσα που γεννήθηκαν. Τους καταµερίζω µ’ ένα µόνον
κριτήριο, την Αρετή. Για µένα, κάθε καλός ξένος, είναι
Έλληνας και κάθε κακός Έλληνας, είναι χειρότερος από
Βάρβαρο. Αν ποτέ σας παρουσιαστούν διαφορές, δεν θα
καταφύγετε στα όπλα, παρά θα τις λύνετε ειρηνικά.
Στην ανάγκη θα σταθώ εγώ διαιτητής σας. Τον ΘΕΟ,
δεν πρέπει να τον νοµίζετε σαν αυταρχικό κυβερνήτη,
αλλά ως κοινό ΠΑΤΕΡΑ όλων, ώστε η διαγωγή σας να
µοιάζει µε τη ζωή που κάνουν τ’ αδέρφια στην
οικογένεια. Από µέρος µου, θεωρώ όλους ΙΣΟΥΣ,
λευκούς και µελαψούς. Και θα ήθελα να µην είστε µόνο
υπήκοοι της κοινοπολιτείας µου, αλλά µέτοχοι, όλοι
συνέταιροι. ¨οσο περνάει από το χέρι µου, θα
προσπαθήσω να συντελεσθούν αυτά υπόσχοµαι».
Το παλαιότερο γνωστό προικοσύµβόλαιο
(Προικοσύµφωνο).
Τα
προικοσυµβόλαια
αποτελούσαν
µια
αστείρευτη πηγή καταγραφής στοιχείων, όχι µόνον του
κοινωνικού γεγονότος, γιας τα οποία συντάχτηκαν,
αλλά και για τη κοινωνική και οικονοµική κατάσταση
που κυριαρχούσε την εποχή εκείνη. Πολλά
προικοσυµβόλαια έχουν δει το φως της δηµοσιότητας
και σήµερα δηµοσιεύουµε το παλαιότερο που αφορά τη
περιοχή µας και που συντάχτηκε στις 4 Ιουλίου 1864.

σήµερον
Σάββατο,
ενώπιον
εµού
του
συνµβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκου Ήλιδος Θ.Β.
Κοροµάντζου, εδρεύοντος ενταύθα, παρουσιάστηκαν αφ’
ενός ο Κωνσταντίνος Καριτινός κτίστης και αφ’ ετέρου
Πέτρος Τριαντάφυλλος γεωργός, αµφότεροι κάτοικοι
∆ερβιτσελεπή, γνωστοί µοι και έχοντος ποιας συγγενείας,
οίτινες, και επί παρουσία και των επίσης γνωστών µοι
και µη συγγενευόντων µαρτύρων Εµµ. Χιόνη, ∆ικαστικού
υπογραµµατέως Κωνσταντ. ∆ιαµαντοπούλου, κτηµατία,
αµφότεροι πολιτών Ελλήνων και κατοίκων ενταύθα, του
πρώτου και εις Μπουσουλούµπεϊ του δευτέρου αιτήσαντο
τηυ σύνταξη του παρόντος και εκθέτουσινότι προκειµένου
αύριο εις γάµου κοινωνίαν ο δεύτερος αυτών Πέτρος
µετά την θυγατέρα του και παραχωρεί αύτη τα εξής
πράγµατα:
1) Εν οικόπεδον κείµενον εντός ∆ερβιτσελεπή εκτάσεως
πηχών δεκατεσσάρων κατά βάθος και οκτώ και ηµισίας
κατά πλάτος και συνορευόµενος ανατολικώς µε δηµόσιον
δρόµο, δυτικώς µε κήπον του προικίζοντος, αρκτικώς µε
οικία του ιδίου και µεσηµβρινώς µε οικία ∆ιον
Σπυροπόυλου.
2) Μετρητάς δραχµάς διακοσίας τεσσαράκοντα αριθ.
240.
3) Ένα λέβητα, εν ταψί, εν τηγάνιον, δύο τετζερέδες και
δύο πυροστιές.
4) ∆ύο στρώµατα, δύο ανδροµίδας κι’ εν απλάδιον
άπαντα µάλλινα.
5) Εν εφάπλωµα, πέντε υποκάµισα ανδρικά, τρία όµοια
µεταξωτά γυναικεία, τέσσαρα φουστάνια, τέσσαρα
εσώβρακα γυναικεία, οκτώ τουβαλίθια, δέκα καλεµπεριά
και πέντε προσκεφαλάδας.
6) ∆ύο δακτυλίδια χρυσά.
Εκτός της προικός δε ταύτης το µεν χρήµα τα υπόσχεται
να πληρώσει ο προικίζων προς τον γαµπρόν κατά τον
Αύγουστον του τρέχοντος έτους και τα λοιπά κινητά
πράγµατα µέχρι του τέλους του τρέχοντας έτους. Άπασα η
ανωτέρα προίξ εξετιµήθη µεταξύ των συµβαλοµένων και
ηµών το µεν οικόπεδον δια δραχµάς ενεακοσίας
εβδοµήκοντα έξ αριθ. 976.
Μετά τα εκτεθέντα ο γαµπρός εδήλωσε ότι παραχωρεί τη
νύφη λόγω προγαµιαίας δωρεάς το έν τρίτον (το εις
αυτόν ανήκον) εκ της θέσιν Λειβαδάκια του ∆ερβιτσελεπή
µερίδιου....
Πηγή: Εφηµερίς «Ενηµέρωση» Μαρία Λιακοπούλου
ιµέλεια: Ελένη Χ. Πάππας

Εν Γαστούνη και εν τω Ειρηνοδικιακώ Καταστήµατι,
οικία του ∆, ∆ιαµατοπούλου, την Τετάρτη Ιουλίου του
χιλιοστού οκτακοσιαστούεξηκοστού τετάρτου έτους,
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Γιατί το λέµε έτσι:
«Έχασε η Μάνα το παιδί και το παιδί τη Μάνα»
Η φράση ξεκινάει και γίνεται πολύ γνωστή από το
παρακάτω τραγούδι που γράφτηκε για το θρήνο της
Πόλης.
« Τ’ απάνω βήµα πάρθηκεν το κάτω ‘ποκοιµάται, το
µεσακό εστράγγισε, παιδιά πάρθην η πόλη. Πήραν την
πόλην πήραν την, πήραν και την Ασία, πήραν και την
Αγια Σοφιά, το µέγα Μοναστήρι, µε τετρακόσια
σήµαντρα, µε ξήντα καλογέρους. Κλαµός, θραµµός,
που γένηκε εκείνη την ηµέραν, Έχασε η Μάνα το
παιδί και το παιδί τη Μάνα.
Όταν έπεφτε µια πόλη ύστερα από µεγάλη πολιορκία,
οι στρατιώτες που έµπαιναν µέσα νικητές,
λαφυραγωγούσαν αντικείµενα, αλλά και παιδιά και
γυναίκες, που τους πουλούσαν και το κέρδος ήταν
πολύ µεγάλο. Αλλού µαζεύανε τους άνδρες, αλλού τις
γυναίκες και αλλού τα παιδιά, που κλαίγοντας
φωνάζανε τους γονείς τους. Το ίδιο ειπώθηκε και στην
οπισθοχώρηση του στρατού µας στη Μικρή Ασίακαι
το φευγιό των προσφύγων για την Ελλάδα. Έτσι τη
φράση αυτή τη λέµε για να δηλώσουµε ότι έγινε
µεγάλο κακό.
Επιµέλεια: Ελένη Πάππας

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ
Όσο πιο κατώτερος αισθάνεται κανείς, τόσο περισσότερο
νιώθει την ανάγκη να υποβιβάζει τους άλλους.
Κανείς δεν µπορεί να νιώσει κατώτερος χωρίς την άδειά
τους.» Ρούσβελτ».
Είναι αδύνατον να µεταδώσεις σεβασµό σε κάτι που δεν
σέβεται ο ίδιος.
Όλοι κάνουν σφάλµατα, µόνο όµως οι µεγάλοι τα
αναγνωρίζουν.
Όταν δεν µπορείς να είσαι εκείνος που πρέπει, ας είσαι
τουλάχιστον µε ειλικρίνεια αυτό που µπορείς.
Ανυψώνεται κανείς όταν µπορεί να αωυψώσει άλλους.
Αυτά που λέµε για τους άλλους, πιο πολύ χαρακτηρίζουν
εµάςε που τα λέµε.
Έχουν λαλιά τα άλλα πουλιά, µα ένα µονάχα απ’ ολα τους
το αηδόνι «Άγγελος Βλάχος»
Με σκανδαλίζει περισσότερο η σιωπή των καλών, παρά η
κακία των κακούργων «Μάρτιν Λούθερ Κινγκ».
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Η ΠΡΩΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ 1821 ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ
ΘΕΙΣΟΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Στην έδοξη ιστορία του 1821 υπάρχουν πολλές
σελίδες
αφιερωµένες
στους
αγωνιστές
και
επαναστατηµένους συµπατριώτες µας Ηλείους και
Ολυµπίους. Μια από αυτές είναι της πρώτης µάχης
στην Επαρχία Ολυµπίας. 48 ώρες µετά την ύψωση της
σηµαίας στην Αγία Λαύρα στις 25 Μαρτίου του 1821.
Στη µάχη αυτή έλαβαν µέρος Ανδριτσαναίοι,
Ζαχαίοι και Ζουρτσάνοι, Αλβεναίοι, Σκληραίοι,
Πλαταναίοι, ∆ραγουµεναίοι και Αµπελιωνίτες. Οι
Τούρκοι 4.500 και οι επαναστατηµένοι Έλληνες 400.

Η µάχη του Αγίου Θανάση έγινε θρύλος. Ο
λαός την τραγούδησε µε το παρακάτω δηµοτικό
τραγούδι.
Ο ΛΑΟΣ ΤΡΑΓΟΥ∆ΑΕΙ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΘΑΝΑΣΗ.
Τρεις περδικούλες κάθονται απάνω στη Ζακούκα
Η µια τηράει τη Λακωνή άλλη το Παλούµπα
και τ Τρίτη η µικρότερη γλυκολαλάει και λέει
Τι νάν’ ο βρόντος ο πολύς, ο βρόντος ο µεγάλος
τα Ελληνόπουλα κίνησαν να παν να πολεµήσουν
και πάνε να χτυπήσουνε το σκύλο του Μουσάγα.
Όλη η Τουρκιά του Φαναριού, όλη τουρκιά της
Ζούρτας
τη νύχτα τα µεσάνυχτα κινήσ’ απ’το Φανάρι
πέρασαν τη Ανδρίτσαινα στη Τρίπολη να πάνε
µπροστά πάει ο Αλή Μουλάς,/µε τ’ άτι του καβάλα
Στου Λάβδα κάνουν κολατσιό/ και στη Σουλτίνα γιόµα
Κολοκοτρώνης τόµαθε και του Τζανέτου γράφει
Στον Άη-Θανάση καρτερεί και στο Πλαπούτα στέλνει
Ε, εσύ Βασίλη Νπούντουνα, και συ γιωργάκη Τζάκα
στον Αη-Θανάση τρέξετε, πέρα κατά τη λάκκα.
Φτάνει ο Μπραϊµαγας µπροστά µε το ντορή καβάλα
Κολοκοτρώνης τους βαρεί, οι Ολύµπιοι τους σφάζουν
Κλαίνε οι Τούρκισσες µπροστά, οι Τουρκοπούλες πίσω
κλαίει και µια Λαλιώτισσα, του Γιαλαµά η γυναίκα
∆ε στόπα Γιαλαµάκο µου, δε στόπα Γιαλαµά µου
µη πάµε στη Τριπολιτσά, να πάµε µεσ’ του Λάλα, όπου
έχουν τους πολλούς δικούς, αδέλφια και ξαδέλφια, και ‘
χουνε πύργους δυνατούς και τους λεβέντες πρώτους.
Πηγή. ΠΑΤΡΙΣ Πύργου
Επιµέλεια, Ελένη Χ.Πάππας

Εκλογές του
Πανηλειακού Συλλόγου Νέας Υόρκης
Μέσα σε πνεύµα πατριωτικής αδελφωσύνης, τη Κυριακή
15 Μαρτίου, στο Χιώτικο Σπίτι στην Αστόρια της Νέας Υόρκης,
έγινε η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του Πανηλειακού
Συλλόγου Νέας Υόρκης, όπου πάρθηκαν αποφάσεις για τα
τρέχοντα θέµατα και διενεργήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη νέου
∆ιοικητικού Συµβούλίου.
Έγιναν οι καθιερωµένες αναφορές του Προέδρου,
Γραµµατέα και Ταµία και πάρθηκαν αποφάσεις για τη συµµετοχή
µας στην Παρέλαση και να πραγµατοποιηθεί η καθιερωµένη ετήσια
εκδήλωση για την εορτή του Πάσχα, το «Πασχαλινό».
Λεπτοµέρειες των εκδηλώσεων θα οριστούν από το νέο Πρόεδρο
και το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
∆εδοµένου ότι ο Σύλλογος, µε απόφαση της
Οµοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας (I.R.S.), απόκτησε
φορολογική απαλλαγή, δηλαδή όλα τα ποσά που εισπράτονται θα
αφαιρούνται από το εισόδηµα του χορηγού και επειδή το νέο
Καταστατικό δεν είναι ακόµα έτοιµο να εφαρµοστεί, η Γ.Σ.
αποφάσισε να γίνουν οι εκλογές µε το παλιό Καταστατικό.
Έγιναν οι εκλογές και αναδείχτηκε το νέο ∆ιοικητικό
Στυµβούλιο και τη ∆ευτέρα 23.3.15, έγινε η πρώτη συνεδρίαση του
και καταρτίστηκε σαν Σώµα, ως εξής:
Πρόεδρος
Α’ Αντιπρόεδρος
Γραµµατέας
Ταµίας

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΙΑΚΑΣ
ΓΙΩΤΑ ΠΑΤΛΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλη
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΛΟΒΑ∆Η - Β’ Αντιπρόεδρος
ΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ - Εκρόσωπος στη Ελλάδα
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – Υπεύθυνη Εκδηλώσεων
ΝΙΚΟΣ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - Βοηθός Ταµία
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ - ∆ηµοσίων Σχέσεων
ΕΛΕΝΗ ΠΡΑΣΣΟΥ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ – Βοηθός Γραµµατέα
Αναπληρωµατικά µέλη
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΟΒΑ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
Εξελεγκτικη Επιτροπή
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΝΤΕΝΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΤΙΝΑ ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ
Εκτός της κατάρτησης σε Σώµα, στη πρώτη Συνεδρίαση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αποφασίστηκε η συµµετοχή µας στη
Εθνική Παρέλαση της 29ης Μαρτίου στη 5η Λεωφόρο και
ορίστηκε σαν υπεύθυνος ο Νίκος Αρβανιτάκης.
Οι δε Κυρίες Χριστίνα Αποστολοπούλου και Αγγελική
Κολοβάδη, ορίστηκαν υπεύθυνες για το καθιερωµένο Πασχαλινό
γλέντι που θα γίνει το Σάββατο 25 Απριλίου στο Χιώτικο Σπίτι.
Επίσης, αποφασίστηκε η συµµετοχή µας στο Τρισάγιο που
θα ψαλεί στο Τάφο του Ιδρυτού της εφηµερίδας ΕΘΝΙΚΟΣ
ΚΗΡΥΞ, Αµαλιαδαίου ΠΕΤΡΟΥ Π. ΤΑΤΑΝΗ, τη Πέµπτη 2
Απριλίου, στο CEDAR GROVE CEMETERY, 130-04 Horace
Harding Expressway, Flushing, στις 3.00 µ.µ.. Καλούνται όλα τα
µέλη του Συλλόγου να παρευρεθούν. Η διεύθυνση του τάφου είναι
LINDEN SECTION, # 110, 2B.
Θα ακολουθήσουν ενδοσυλλογικές πληροφορίες σχετικά
µε τις παραπάνω εκδηλώσεις.
Κ. Λυκογιάννης - ∆ηµοσίων Σχέσεων

FIRST BOARD MEETING – MARCH 23, 2015

HAPPY
BIRTHDAY
MR.
PRESIDENT!

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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ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΠΑΡΕΛΑΣΗ
Με ισχυρή παρουσία, κάτω από την ηγεσία του
νέου διοικητικού Συµβουλίου, ο Σύλλογός µας,
Πανηλειακός Σύλογος Νέας Υόρκης, έδωσε ένα
ισχυρό «παρών» στη Παρέλαση της Οµοσπονδίας
Ελληνοαµερικανικών Σωµατείων Μείζονος Νέας
Υόρκης, εορτάζοντες την Ελληνική Επανάσταση της
25ης Μαρτίου 1821, την Κυριακή 29 Μαρτίου, 2015
και ανάδειξε τη σοβαρή παρουσία του στο παγκόσµιο
ψηφιδωτό των λαών της Νέας Υόρκης.
Έλαβαν µέρος ο Πρόεδρος κ. Σωτήρης
Κωνσταντακόπουλος, επικεφαλής του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του, κρατώντας ψηλά και περήφανα τα
λάβαρα και τις σηµαίες του Συλλόγου µας, ενώ ο
εκφωνητής περιέγραφε την ιστορία του νοµού µας,
που η διαδροµή της συγχέει την ιστορία και το µύθο,
τις φυσικές οµορφιές του, τα τρία κύρια προϊόντα
διατροφής, ψωµί, στάρι και κρασί, χωρίς, φυσικά, να
παραλείψουµε την συµβολή του για το ξεκίνηµα και
τη συνεχή παρουσία των Ολυµπιακών Αγώνων στο
διεθνές πολιτιστικό στερέωµα, σαν Ελληνικό δείγµα
πολιτισµού και αναβάθµισης του πνεύµατος.
Η παρουσία των κυριών του Συλλόγου µας
έδωσε στη παρελαύνουσα οµάδα µας, µια ξέχωρη
χροιά οµορφιάς και χάρης. Ο καιρός συνεργάστηκε
µαζί µας µε συνεφιασµένο µεν ουρανό αλλά χωρίς
βροχή, που βοήθησε στη παρουσία του κόσµου, αν και
µερικοί από εµάς κρατάγαµε οµπρέλες. Σαν Έλληνες,
µε βαθιά µέσα µας την αγάπη µας για την ιστορία και
τη πατρίδα, παρελεύνοντας, αισθανθήκαµε ότι κάναµε
το «χρέος» µας. 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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Τρισάγιον ΠΕΤΡΟΥ Π. ΤΑΤΑΝΗ
Τη Πέμπτη, 2 Απριλίου, η Διεύθυνση της
εφημερίδας ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ, προεξάρχοντος του
Ηλειώτη
Νεκτάριου
Αρχιμανδρίτου
Παπαζαφειροπούλου, Ιερατικού Προϊσταμένου του
Καθεδρικού Ναού του Αγίου Δημητρίου της
Αστόριας, ετέλεσε Ιερό Τρισάγιο στο τάφο του ιδρυτή
της εφημερίδας Αμαλιαδαίου αειμνήστου ΠΕΤΡΟΥ Π.
ΤΑΤΑΝΗ.
Παρέστησαν ο Διευθυντής – Ιδιοκτήτης κ.
Αντώνης Διαματάρης μετα της συζύγου του Λίας, οι
Γενικοί Πρόξενοι Ελλάδος και Κύπρου κ.κ. Γεώργιος
Ηλιόπουλος και Βασίλειος Φιλίππου, ο Πρόξενος
Μάνος Κουμπαράκης, ο πρόεδρος της Πανηλειακής
Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά κ. Αντώνης
Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος
του Πανηλειακού
Συλλόγου κ. Σωτήρης Κωνσταντακόπουλος, και τα
μέλη
Κωνσταντίνος
Λυκογιάννης,
Νίκος
Αρβανιτάκης, Παναγιώτης Πλιάκας, Ελένη Πάππας,
Γεωργία Παπαδοπούλου, η Γραμματέας κ. Γιώτα
Πατλιά και ο δημοσιογράφος κ. Δημήτρης Τσάκας.
Μίλησαν για το Τατάνη και επαίνεσαν το έργο
του, οι κ.κ. π. Παπαζαφειρόπουλος, κ. Αντώνης
Διαματάρης, κ. Γεώργιος Ηλιόπουλος, κ. Βασίλειος
Φιλίππου, κ. Σωτήρης Κωνσταντακόπουλος, κ.
Αντώνης Παπαδόπουλος.
Ήταν μια σεμνή εκδήλωση, κατά την οποία,
ναι μεν τιμάμαι ένα επιφανή Έλληνα που προσέφερε
πολλά στην Ελληνική Ομογένεια, αλλά τιμούμε και
τον εαυτό μας, αναγνωρίζοντας και δείχνοντας
ευγνωμοσύνη σε αυτούες που έφυγαν και άφησαν
πίσω τους επιφανές έργον. ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ.

Courtesy –
Ethnikos Kyrix
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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Πασχαλινό 2015
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Πασχαλινό 2015

Στις 25 Απριλίου, στο Χιώτικο Σπίτι, γιορτάσαμε το καθιερωμένο Πασχαλινό μας γλέντι με τα εδέσματα
της ημέρας, όπως αρνάκι, κόκκινα αυγά, σαλάτες, γλυκά και κρασάκι, κόκκινο και άσπρο.
Η βραδιά αυτή ήταν μια από τις καλύτερες που κάναμε για το γεγονός ότι υπήρξε πολύ κέφι και πολύς
χορός. Και τούτο γιατί είχαμε τη νεολαία μαζί μας. Από την ώρα που άρχισε η μουσική, η πίστα ήταν συνεχώς
απασχολημένη με εορτάζοντες χορευτές.
Οι πατριώτες και οι φίλοι τους, που παρευρέθηκαν έμειναν όλοι ευχαριστημένοι και υποσχέθηκαν ότι
περιμένουν και του χρόνου.
Από τους καλεσμένους μας, διακρίναμε τον αγαπητό φίλο του Πανηλειακούο κ. Γιάννη Αλεξίου και
αισθανόμαστε ότι πρέπει να τον ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως για τη συνεχή παρουσία του σε όλες τις
εκδηλωσεις του Συλλόγου μας.
Ότι το φαγητό πολύ καλό και το κρασί ήταν υπέροχο, αποφαίνεται από το γεγονός ότι πολλές μποτίλιες
άδειασαν και ζητήθηκαν καινούργιες.
Οι υπεύθυνες της βραδιάς, κ.κ. Αγγελικά Κολοβάδη και Χριστίνα Βασσιλοπούλου‐Αποστολοπούλου,
έκαναν πολύ καλή δουλειά και μας παρουσίασαν μια τέλεια βραδιά, χωρίς να ακουστεί κανένα παράπονο. Οι
ευχαριστίες μας και οι έπαινοί μας είναι δικαιολογημένοι και προτείνω να τους αναθέσουμε και τη γιορτή του
2016. Την αξίζουν.
Η λαχειοφόρος, πλούσια και επικερδής.
4-14-15 – Board meeting at our designated office in Queens –
courtesy Tsoromokos & Papadopoulos, PLLC.
Topics discussed included preparations for our Easter Dance
Saturday, April 25, 2015 at the Chian House.

4-23-15 – Board meeting at our Auxiliary office in Brooklyn –
courtesy Oleni Contracting Corp
Final preparations for our Easter Dance
Saturday, April 25, 2015 at the Chian House.

A special THANKS to our
General Secretary GIOTA
PATLIAS, who is also our
official PASTRY CHEF,
spoiling us at every meeting!

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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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Στις 10 Μαρτίου 2015, στο Νοσοκοπείο Methodist of Brooklyn, η
∆ιονυσία και ο Μάριος Χατζής απέκτησαν ένα υγιέστατο αγοράκι
9 1/2 Πάουντς και του ‘εδωσαν το όνοµα Χρήστος. Ο Πρόεδρος,
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη του Πανηλειακού Συλλόγου,
εύχονται στους γονείς να τους ζήσει το αγγελούδι τους και στις
γιαγιάδες Ελήνη Χατζή και Αντιγόνη και Παναγιώτη Τσεκουρά να
χαίρονται το εγγονάκι τους και να τον δούν όπως επιθυµούν.

We are Elian!
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ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΗ – Ε∆Ω ΜΟΝΤΡΕΑΛ

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

ΠΑΡΕΛΑΣΗ / PARADE
Κυριακή, 29 Μαρτίου, 2015
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Μήνυμα από τον Σύνδεσμο των εν Αθήναις Πυργίων
01 Απριλίου, 2015
Καλησπέρα σας από την Αθήνα,
Πολλά συγχαρητήρια για την εκλογή του νέου Διοικητικού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ∆.Σ.
Συμβουλίου του Πανηλειακού.
Την Κυριακή 22 Μαρτίου 2015, έγιναν αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη ∆.Σ. του Συνδέσµου των εν Αθήναις Πυργίων.
Σας εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία στο έργο σας.
Στο νέο ∆.Σ. µε αλφαβητική σειρά εξελέγησαν:
Βλαχαντώνη Βασιλική
∆άβος Κώστας
∆ουφεξής ∆ηµήτρης
Κανέλλου – ∆ουφεξή Εβίτα
Καϊµενάκη Γεωργία
Θα είμαι στην διάθεση σας για ότι με χρειαστείτε και η Κουκουµέλη Πέλλη
επιθυμία μου είναι η περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων των Παπαϊωάννου Λυκούργος
Σπηλιοπούλου Λένια
μελών των συλλόγων μας.
Τσιλιµίγκρα Βένια

Με τον Πανηλειακό είχα την τύχη να συνεργαστώ και να
βρεθώ κοντά σας το 2004, όταν η Ολυμπιακή Φλόγα
έφτασε στην Νέα Υόρκη. Ηταν μια εμπειρία που θα μου
μείνει αξέχαστη.

Σαν εργαζόνενη 12 χρόνια στην Ολυμπιακή Αεροπορία,
γνώρισα από κοντά τους Ελλήνες της Ομογένειας και
ανακάλυψα πόσο βαθιά έχουν στην καρδιά τους την
Ελλάδα.

Την Κυριακή 29 Μαρτίου 2015, το ∆.Σ. και συγκροτήθηκε σε
σώµα ως εξής:
Πρόεδρος: Κανέλλου – ∆ουφεξή Εβίτα
Αντιπρόεδρος: Καϊµενάκη Γεωργία
Γενική Γραµµατέας: Κουκουµέλη Πέλλη
Θα ήθελα να σας ενημερώσω, ότι και στο Σύνδεσμο των εν
Ειδική Γραµµατέας: Τσιλιµίγκρα Βένια
Αθήναις Πυργίων εξελέγη νέο διοικητικό συμβούλιο.
Ταµίας: Βλαχαντώνη Βασιλική
Μέλος:
∆άβος Κώστας
Σας επισυνάπτω: 1. Την ανακοίνωση‐μήνυμα του
Μέλος: ∆ουφεξής ∆ηµήτρης
νεοεκλεγέντος ΔΣ του Συνδέσμου των εν Αθήναις Πυργίων Μέλος: Παπαϊωάννου Λυκούργος
2. Φωτογραφίες για να μας γνωρίσετε
Μέλος: Σπηλιοπούλου Λένια

Η πρόεδρος
Εβίτα Δουφεξή ‐ Κανέλλου Evita Kanellou
Painter // Photographer

Το νέο ∆.Σ. θα συνεχίσει το έργο του Συνδέσµου µας, το έργο όλων
των προηγούµενων ∆.Σ. που έχουν θέσει ψηλά τον πήχη. Μέρος
των επιδιώξεών του είναι να συνεχίσει το πολιτιστικό έργο στο
οποίο ο Πύργος έχει παράδοση, να εργαστεί για την περαιτέρω
σύσφιξη των σχέσεων των µελών του Συνδέσµου – “είµαστε
Σύνδεσµος και όχι Σύλλογος”, όπως τόνιζε ο αείµνηστος
συµπολίτης µας, δικηγόρος Αλέκος Κάζογλης –, να ενισχύσει τον
εθελοντισµό και το φιλανθρωπικό έργο του Συνδέσµου.
Η προσπάθεια να ενδιαφερθούν για να γίνουν φίλοι και µέλη του
Συνδέσµου µας οι εν Αθήναις Πύργιοι, οι φοιτητές, οι νέοι
επιστήµονες, οι επαγγελµατίες, οι συνταξιούχοι, αποτελεί κύριο
µέληµα του ∆.Σ.
Έχουµε την ελπίδα ότι η συνεργασία του ∆.Σ., η οποία βασίζεται
στην αγάπη, τη φιλία, τον αµοιβαίο σεβασµό και προπαντός στο
χιούµορ που τόσο µας χρειάζεται σήµερα, θα αποφέρει καρπούς.
Η προσωπικότητα, οι ικανότητες και η δυναµική των µελών του
∆.Σ., που απορρέουν από τον χαρακτήρα τους, τις σπουδές και τα
επαγγέλµατά τους, θα βοηθήσει να προχωρήσει ο Σύνδεσµος στον
21ο αιώνα. Οι νέοι τρόποι κοινωνικής δικτύωσης, µε τους οποίους
οι νεότεροι είναι εξοικειωµένοι, θα βοηθήσουν να προσεγγίσουµε
νέα µέλη και νέα ενδιαφέροντα.
Πιστεύουµε ότι η αγάπη που έχουµε για την πόλη µας και η θέληση
που έχουµε να διατηρήσουµε και να ενδυναµώσουµε τον
Σύνδεσµο, είναι ασφαλές κίνητρο για να εργαστούµε
αποτελεσµατικά συνεχίζοντας το έργο των παλαιοτέρων µελών των
∆.Σ.
Μήνυµά µας είναι: Τιµούµε τους παλαιότερους και ενθαρρύνουµε
τους νεότερους.
Η Πρόεδρος
Εβίτα Κανέλλου – ∆ουφεξή
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Γενική Γραµµατέας
Πέλλη Κουκουµέλη

April 02, 2015
In memoriam of the founder of the Ethnikos Kyrix,
PETROS P. TATANIS (Amaliada, Elias), on the
100th Anniversary of the founding of the Ethnikos
Kyrix.

ΝΕΑ ΤΗΣ Π.Ο.Α.Κ.
PANELIAN FEDERATION OF USA & CANADA
PO Box 5183, Astoria, NY 11105
www.panelian.org
-----------------

March 25, 2015
Supreme President Anthony Papadopoulos, Esq. at the Hellenic
Consulate in NYC, celebrating Greek Independence Day with
Consul General Georgios Iliopoulos and His Eminence
Archbishop Demetrios. Also in attendance were Giota Patlias,
General Secretary of the Paneliakos Society of NY; and
Constantinos Lycoyannis, Public Relations Officer of the
Paneliakos Society of NY.

In attendance were fellow Elian, Archimandrite
Papazafiropoulos from the St. Demetrios Cathedral
of Astoria; the Supreme President of the Panelian
Federation of USA and Canada, Anthony
Papadopoulos, Esq.; the President of the NY chapter
of Paneliakos Society Sotirios Konstantakopoulos,
along with their members; Publisher of the Ethnikos
Kyrix Mr. Andonis Diamataris with his spouse, the
Consul General of Greece Georgios Iliopoulos; the
Consul General of Cyprus Vasilios Fillipou; and
Counsel Manos Koumbarakis.

Courtesy –
Ethnikos Kyrix

April 02, 2015
Congratulatory Message for the Ethnikos Kyrix
Newspaper, celebrating its 100th Anniversary since
its founding on April 02, 1915 by fellow Elian
PETROS P. TATANIS.

March 29, 2015
Members of the Federation at the Greek Independence Day Parade
in NYC. Marching along with the Paneliakos Society of New York
& its president S. Konstantakopoulos were Supreme Governor of
the US Vasilis Kafkas (1); Former Supreme President Loukas
Maritsas (2); Supreme Treasurer Agis Triantafillopoulos (3); and
Supreme Secretary Dimitri Kostopoulos (4).

1

2

3

4

Visit us at our FACEBOOK PAGE –
PANELIAN FEDERATION OF USA & CANADA / ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ,
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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Easter Wishes in the
“ETHNIKOS KYRIX” 04-12-2015

03-29-2015
At the Greek Independence Day Parade –
MONTREAL, CANADA

(l. to r.) – Supreme Assistant Treasurer Nikolaos Tentopoulos;
and Supreme Governor of Canada George Harbilas. (Mr.
Tentopoulos is also General Secretary of the Montreal Chapter
“ERMIS”, while Mr. Harbilas is the President of “ERMIS”).

04-25-15
At the Paneliakos Society of NY, Easter Dance

Easter Dance — with (l. to r.) Supreme Representative of New Jersey Pete
Tsoukalas; Supreme Treasurer Agis Triantafillopoulos; Supreme President Anthony
Papadopoulos, Esq.; Supreme Secretary Dimitrios Kostopoulos; and Supreme
Representative of New York Nikolaos Sinopoulos.

04-02-2015

(Left and top)
Kristina Boumakis (5 yrs old) –
A symbolic picture used within the
100th anniversary edition of the
“Ethnikos Kyrix”, showing the
young member of the Panelian
Federation (and niece of Supreme
President Anthony Papadopoulos,
Esq.), observing the picture of the
Evzones within the cover page of
the “Ethnikos Kyrix” newspaper,
before bed-time, and while drinking
her milk.
The “Ethnikos Kyrix” was founded
by fellow Elian PETROS P.
TATANIS on 04-02-1915.

Easter Dance — with (l. – to r.) Supreme Representative of New Jersey Pete
Tsoukalas; Supreme Treasurer Agis Triantafillopoulos; Supreme President Anthony
Papadopoulos, Esq.; Paneliakos Society of New York President Sotirios
Konstantakopoulos; Supreme Secretary Dimitrios Kostopoulos; and Supreme
Representative of New York Nikolaos Sinopoulos.
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100 years later, Greek Americans, as
well as those of Elian descent like
Kristina, still support the newspaper
Tatanis founded.

PANELIAKOS SOCIETY
OF GREATER NEW ENGLAND

Vasilios Kafkas, the
president
of
the
Federation
of
Hellenic Societies of
Greater New England
(and
Supreme
Governor of the
Panelian Federation
of USA & Canada (Right)
honors
Ethnikos Kyrix for
100yrs (with Antonis
Diamataris, Editor –
(left)

Paneliakos Society of Greater New England at the
21st Greek Independence Day Parade
April 26, 2015 – Boylston St, Boston, Massachusetts

Courtesy –
Ethnikos Kyrix

Members of the Paneliakos Society of Greater New England celebrating
Easter.

Scholarship Awards - Alexandros Kafkas (2nd from right), along with
Eleni Stefanopoulos (first from left), both from the Paneliakos Society of
Greater New England

At the viewing stand, the Consul General of Greece Ifigeneia Kanara, lt. Governor
Karen Polito, Vasilios Kafkas, President of the Federation of Hellenic American
Societies of Boston (and Supreme Governor of the Panelian Federation of USA &
Canada), Bishop Avydou Kyrillos, Mayor Marty Walsh of Boston, Police
Commissioner of Boston Bill Evans

Announcement
placed
in
the
“Ethnikos
Kyrix”
newspaper by the
PANELIAN
FEDERATION and
the PANELIAKOS
SOCIETY OF NY,
congratulating
Vasilios Kafkas, the
president of the
Federation
of
Hellenic Societies of
Greater
New
England
(and
Supreme Governor
of the Panelian
Federation of USA
& Canada), for the
great work done in
helping organize the
Greek Ind. Day
festivities in New
England.
Visit us at our FACEBOOK PAGE –
PANELIAN FEDERATION OF USA & CANADA / ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ,
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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Just 4 Fun
Perfect Girl
Thanasi is 32 years old and he is still single.
One day a friend asked, "Why aren't you
married? Can't you find a woman who will be
a good wife?"
Thanasi replied, "Actually, I've found many
women I wanted to marry, but when I bring
them home to meet my parents, my crazy
Greek mother doesn't like them."
His friend thinks for a moment and says, "I've
got the perfect solution, just find a Greek girl
who's just like your mother."
A few months later they meet again and his
friend says, "Did you find the perfect Greek
girl? Did your mother like her?"
With a frown on his face, Thanasi answers,
"Yes, I found the perfect Greek girl. She was
just like my mother. You were right, my
mother liked her very much."
The friend said, "Then what's the problem?"
Thanasi replied, "My father doesn't like her."
--------------

Η αγγελία του Τσιγκούνη
Πηγαίνει ένας τσιγκούνης, µέχρι εκεί που
δεν πάει, σε µία εφηµερίδα να βάλει
αγγελτήριο για την κηδεία της γυναίκας
του:
– Ένα ευρώ κοστίζει η λέξη, του λέει ο
υπάλληλος.
– Πόσο; Ένα ευρώ η λέξη; Είναι πολύ
ακριβά! Τέλος πάντων, γράψε: «Μαρίκα
πέθανε».
– ∆εν γίνεται, λέει ο υπάλληλος. Πρέπει το
κείµενο να είναι τουλάχιστον 5 λέξεις.
– Καλά, του λέει ο τσιγκούνης, Τότε
γράψε: «Μαρίκα πέθανε, πωλείται Fiat
Punto»!

If You Marry A Greek Girl
Three American men were sitting together bragging about
how they had set their new wives straight on their domestic
duties.
The first man had married a woman from Italy and boasted
that he had told his wife she was to do all the dishes and
house cleaning that needed to be done. He said that it took a
couple days but on the third day he came home to a clean
house and the dishes were all washed and put away.
The second man had married a woman from France. He
bragged that he had given his wife orders that she was to do
all the cleaning, all the dishes, and the cooking. He told them
that the first day he didn't see any results, but the next day it
was better. By the third day, his house was clean, the dishes
were done, and he had a delicious dinner on the table.
The third man had married a Greek girl. He boasted that he
told her his house was to be cleaned, the dishes washed, the
cooking done and the laundry washed. And this was all
entirely her responsibility. He said the first day he didn't see
anything and the second day he didn't see anything, but by the
third day some of the swelling had gone down so he could see
a little out of his left eye!

PANELIAKOS SOCIETY OF NY
UPCOMING EVENT
Σας ενηµερώνουµε ότι τό ετήσιο πικ-νικ µας θα γινεί την Κυριακή 21 Ιουνίου 2015, από τις 10:00
π.µ. έως τις 3 µ.µ. στο γνωστό Sunken Meadow Park του Long Island. Σας παρακαλούµε να
προγραµµατίσετε αναλόγως.
*Σε περίπτωση κακοκαιρίας, τό πικ-νικ θα γινεί την Κυριακή, 28 Ιουνίου.*
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τον
Σωτήρη Κωνσταντακόπουλο 1-718-926-2522, η µε τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 21 ΙΟΥΝΙΟΥ
10.00 π.µ. – 3.00µ.µ.
ΠΙΚ – ΝΙΚ
στο
SUNKEN MEADOW PARK

SUNDAY – JUNE 21, 2014
10:00 a.m. – 3:00 p.m.
PICNIC
@
SUNKEN MEADOW PARK

* Rain Date – 06/28/15 *

* FIRST COME, FIRST SERVED. BBQ CLOSES AT 2:00 SHARP

Directions:
L.I. Expressway to exit 53. Take Sagtikos Parkway north. Sagtikos Parkway
becomes Sunken Meadow Parkway. Go all the way past the toll-booths and look
for the “Paneliakos” signs.

