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Γιατί το λέµε έτσι:
«Του βρήκε το σφυγµό»
Κατά το 1310 µ.χ. περίπου, που ήταν µια από
τις πιο σκοτεινές εποχές για την ανθρωπότητα, λόγω
των καθυστερηµένων αντιλήψεων που επικρατούσαν
τότε, ένας καλός γιατρός, ο Λεόνε Καστέλντιο,
διεπίστωσε για για πρώτη φορά ότι µε το ανθρώπινο
σφυγµό µπορούσε κανείς να διαπιστώσει το βαθµό
του πυρετού ενός αρρώστου. Φυσικά, έκανε
επανειλληµένως πειράµατα εµπρός σε συναδέλφους
του και επι τέλους, συµφώνησαν όλοι ότι ο Λεόνε είχε
απόλυτο δίκιο. Ένα λοιπόν από τα µοναδικά µέσα που
διέθεταν οι γιατροί την εποχή εκείνη, για να κάνουν
ποιος είναι άρρωστος, ήταν ο σφυγµός του. Απ’ αυτό
βγήκε η φράση, που έχει διατηρηθεί ως τη σηµερινή
εποχή. «Του βρήκε το σφυγµό», που σηµαίνει ότι
κατάλαβε την επιθυµία του και τον εκµεταλλεύεται.
Σύµφωνα µε µια άλλη εκδοχή το σφυγµόµετρο, που µε
αυτό εξακριβώνουµε τη κανονικότητα και τη ταχύτητα
του σφυγµού, επινοήθηκε από τον Έρισσον. Το πρώτο
όµως σφυγµόµετροηταν η κλεψύδρα του Ηρόφιλου
στα τέλη του 4ου π.χ. αιώνα, στην οποία ήταν
γραµµένοι αριθµοί ανάλογαµε την ηλικία. Όταν οι
σφυγµοί του αρρώστου, µέχρι που να αδειάσειη
κλεψύδρα , ήταν περισσότεροι από τους φυσικούς,
τότε ο άρρωστος είχε πυρετό
Επιµέλεια: Ελένη Πάππας

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ
1) Κράτα το πρόσωπό σου στραµµένο στον ήλιο και τότε όλες οι
σκιες θα πέφτουν πίσω σου.
2) Για την αγάπη ενός τριαντάφυλλου ο κηπουρός γίνεται
υπηρέτης 1000 αγκαθιών.
3) Η οµορφιά ενθουσιάζει, η εξυπνάδα ευχαριστεί, αλλά µονάχα
η καλωσύνη σκλαβώνει.
4) Από το µεγαλείο ως το γελοίο δεν υπάρχει παρά µόνον ένα
βήµα.
5) Η ανησυχία δεν περιορίζει τα προβλήµατα του αύριο, αλλά
αφαιρεί τη χαρά του σήµερα.
6) Μην θες να φτάσεις σε κορφή, τη µοναξιά αν φοβάσαι. Όσο
πιο ψηλότερα ανεβείς τόσο πιο µόνος θάσαι.
7) Όσο ζει κανείς του φέρνουν αγκάθια. Όταν πεθάνει του
φέρνουν τριαντάφυλλα.
8) Συχνά, δίκιο γίνεται το συµφέρον, όταν δεν συµφέρει το δίκιο.
9) Μπροστά στους άλλους να στέκεσαι χαµογελαστός. Μπροστά
στον εαυτό σου να στέκεσαι αυστηρός. Στην ανάγκη να στέκεσαι
γεναίος. Στη καθηµερινή βιοπάλη πρόσχαρος. Όταν σε
χειροκροτούν να στέκεσαι απαθής. Όταν σε σφυρίζουν
ασάλευτος. (Γιαπονέζικο)
10) Αν σε κακολογήσουν δίκαια, φρόντισε να διορθωθείς, αν
άδικα µη δίνεις καµιά σηµασία.
11) Το να είσαι δίκαιος είναι καθήκον, το να είσαι καλός, είναι
αρετή.
12)΄Όποιος γνωρίζει τους άλλους, είναι µορφωµένος, όποιος
γνωρίζει τον εαυτό του είναι σοφός.

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΥΨΙΛΟΝ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ
ΜΕ ΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
Το γράµµα Υψιλον είναι το 20ον γραµµα του
Ελληνικού αλφαβήτου και το 22ον του Αρχαίου
Ελληνικού (το οποίον είχε 28 γράµµατα ένα για κάθε
σεληνιακό µήνα). Τα τέσσαρα γράµµατα τα οποία δεν
έχουν συµπεριληφθεί στο νέο αλφάβητο των 24
γραµµάτων είναι το Στίγµα(ς), το ∆ίγαµα (F), και τα
δύο στην έκτη (στ) θέση, το Κόπτα (Q) στη 18η και το
Σανπί στην 27η.
Το γράµµα Υψιλον ως σχήµα υπογεικνύει τη
κοιλότητα, όπου συγκρατούνται τα υγρά. Κατ’ αυτό το
τρόπο λέξεις που περιέχουν το γράµµα αυτό
σχετίζονται µε το κοίλο ή το κυρτό σχήµα είτε µε τα
υγρά, όπως λ.χ. Τγρό , Ύδωρ. Υάδες (βροχή), Υδρία,
Ύδρα Ύδρευσης, Ρύσις, Ρυνική κοιλότης, Κύπελλο,
Χύτρα, Υδρώτας, Ψύχος, Ψυχή, κ.λ.π.
Φυσικά, δεν είναι τυχαίον πως το γράµµα
Υψιλον το συναντάµε και ως Μινωϊκό ιδεόγραµµα,
όπου επίσης σήµαινε υγρό. Ας δούµε τώρα τι µας
αποκαλύπτει η Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και
µυσταγωγία σχετικά µε το Ύψιλον.
Σύµφωνα µε τη µυστική διδασκαλία του
Πυθαγόρα, οι δύο κεραίες του γράµµατος (Υ)
συµβολίζουν τις δύο διαφορετικές οδούς της αρετής
και της κακίας. Η προς τα δεξιά κεραία οδηγεί στην
Αρετή, στα Ηλύσια Πεδία, στη πόλη της Σελήνης που
είναι στραµένη προς τον Ήλιο και χαρίζει την
Απολλώνια νίκη, την Ευδαιµονία και έχει ως έπαθλο
τον στέφανο της Αρετής. Η Αριστερή στη Κακία στην
Άβυσσο, στη πηγή της Λήθης, στις πύλες της Σελήνης
που στρέφονται στη Γη στα πεδία της Περσεφόνης η
οποία µας προετοιµάζει για τη κάθοδο στην Υ-λη.
Ο Πρόκλος αναφέρει ότι το γράµµα Ύψιλον
αντιστοιχεί στον αριθµό 400 και ότι η λέξη Ψυχή
βρίσκεται ανάµεσα στο ψυχρό Ψ και στο θερµό Χ,
γεγονός που δείχνει ότι η ψυχή είναι µια µεσότης
µεταξύ δύο µερών του κοσµικού νου και της «µεριστής
ουσίας» και ότι η ουσία της ψυχής ανατείνει σε δύο
µέρη. Γι’ αυτό αποκάλεσαν το γράµµα αυτό Φιλόσοφο.
Θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε πως
συµβολίζει την κάθοδο του πνεύµατος στην Ύλη,
καθώς η ατοµική ψυχή αποσπάται από τη κοσµική και
εξατοµικεύεται εισερχόµενη σε υλική ύπαρξη. Για να
δώσουµε ένα παράδειγµα η ψυχή προσοµοιάζεται µε
τις σταγόνες της βροχής που φεύγουν από τη πηγή
τους, το σύννεφο.
Στράτος ∆ουκάκις.

Πηγή, ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ, Παπαδητρακόπουλου Επιµέλεια, Ελένη Πάππας
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Η µετάφραση
(Η µετάφραση του κειµένου έγινε µε βάση τις λέξεις και όχι
Ο αείµηστος Ξενοφών Ζολώτας, πρώην πρωθυπουγός και το νόηµα).
καθηγητής, είχε εκφωνήσει δύο λόγους στην Ουάσινγκτον στις Είναι «∆ιός ανάθεµα» στην εποχή µας και αίρεση της
20 Σεπτεµβρίου 1957 και στις 2 Οκτωβρίου του 1959, οι οποίοι οικονοµικής µας µεθόδου και της οικονοµικής µας πολιτικής
έµειναν µνηµειώδεις. Αίτια ως προς αυτό δεν ήταν µόνον το το ότι φέρναµε σε αγωνία τη Σκύλλα του νοµισµατικού
περιεχόµενό τους αλλά και η γλώσσα τους. Υποτίθεται ότι η πληθωρισµού και τη Χάρυβδη της οικονοµικής µας αναιµίας.
γλώσσα των λόγων ήταν η αγγλική. Κατ’ ουσίαν όµως µε την ∆εν είναι στην ιδιοσυγκρασία µου να είµαι ειρωνικός ή
αφαίρεση λίγων συνδέσµων, άρθρων και προθέσεων η γλώσσα
σαρκαστικός αλλά η διάγνωσή µου θα ήταν ότι οι πολιτικοί
είναι Ελληνική. Το ακροατήριο αποτελούσαν σύνεδροι της
είναι µάλλον κρυπτοπληθωριστές. Αν και µε έµφαση
∆ιεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και δεν
στιγµατίζουν το νοµισµατικό πληθωρισµό, τον ενεργοποιούν
αντιµετώπισαν τότε κανένα προβληµα στη κατανόησητου
προφορικού κειµένου που ανέγνωσε ο Έλληνας καθηγητής. µέσω της τακτικής τους και των πρακτικών τους. Η πολιτική
Παραθέτουµε το δεύτερο λόγο του (της 2ας Οκτωβρίου 1959) µας θα έπρεπε να βασίζεται περισσότερο σε οικονοµικά και
λιγώτερο σε πολιτικά κριτήρια. Γνώµω µας πρέπει να είναι
και την Ελληνική του µεταγραφή:
ένα µέτρο µεταξύ οικονοµικής στρατηγικής και
Kyrie,
φιλανθρωπικής σκοπιάς. Σε µια εποχή που χαρακτηρίζεται
It is Zeus anathema on our epoch and the από µονοπώλια, µονοπωλιακό ανταγωνισµό και πολύµορφες
heresy of our economic method and policies that we ανελαστικότητες, οι πολιτικές µας πρέπει να είναι
should agonize the Scylla of numismatic plethora and ορθολογιστικές , αλλά και αυτό που θα έπρεπε να
the Charybdis of economic anemia. It is not my µεταµορφώνεται σε πλθωροφοβία, η οποία είναι αναιµική
idiosyncrasy to be ironic or sarcastic but my diagnosis στους ακαδηµαϊκούς οικονοµολόγους. Η νοµισµατική
would be that politicians are rather cryptoplethorist. συµµετρία δεν θα έπρεπε να ανταγωνίζεται την οικονοµική
Although they emphatically stigmatize numismatic ακµή. Μια µεγαλύτερη εναρµόνιση µεταξύ των πρακτικών
plethora, they energize it through their tactics and των οικονοµικών και νοµισµατιών αρχόντων είναι βασική.
practices. Our policies should be based more on Παρ΄λαλληλα µε αυτά ππρέπει να εκσυγχρονίσουµε και να
εναρµονίσουµε όλο και περισσότερο τιςε οικονοµικές και
economic and less on political criteria. Our gnomon νοµισµατικές µας πρακτικές πανεθνικώς. Αυτές οι θεωρήσεις
has to be a metron between economic strategic and είναι πιο εφαρµόσιµες τώρα, που τα προγνωστικά του
philanthropic scopes. In an epoch characterized by πολιτικού και οικονοµικόυ βαροµέτρου είναι χάλκινα. Η
monopolies, oligopolies, monopolistic antagonism and ιστορία της δίδυµης οργάνωσης σε αυτή τη σφαίρα είναι
polymorphous inelasticities, our policies have to be διδακτική και οι γνωστικές του εφαρµογές θα είναι πάντα ένα
more orthological, but this should not be τονωτικό στις πολυόνυµες και ιδιόµορφες εθνικές οικονοµίες.
netamorfhosed into plethorophobia, which is endemic Η γένεση µιας προγραµµατισµένης οργάνωσης θα ενισχύσει
among academic economists. Nomismatic symmetry αυτές τις πολιτικές. Γι’ αυτό το λόγο αντιµετωπίζω µε
should not antagonize economic acme. A greater συµπάθεια, αλλά όχι χωρίς κριτική διάθεση, ένα ή δύο θέµατα
harmonization between the practices of the economic µε τους αποστόλους της της ιεραρχίας και των οργάνων µας
and numismatic archons is basic. Parallel to this we στο ζήλο τους θα προγραµµατίσουν ορθόδοξες οικονοµικές
και νοµισµατικές πολιτικές. Απολογούµαι που σας τυράννησα
have to synchronize and harmonize more and more our µε την Ελλκνική µου φρασεολογία. Στον επίλογό µου δίνω
economic and numismatic policies panethnically. These έµφαση στην ευλογία προς τους φιλόξενους αυτόχθονες
scopes are more practicable now, when the prognostics αυτήε της κοσµοπολιτικής µητρόπολης καθώς και στο
of the political and economic barometer are halcyonic. εγκώµιό µου προς εσάς κύριοι στενιγράφοι.

Ένας αγγλικός λόγος στα Ελληνικά

The history of our didimus organizations on thiw
sphere has been didactic and their gnostic practices
will always be a tonic to the polyonymus and
idiomorphus ethnical economies. The genesis of the
programmed organization will dynamize these policies.
Therefore, I sympathize, although not with criticism
one of the themes with the aposties and the hierarchy of
our organs in their zeal to program orthodox economic
and numismatic policies.
I apologize for having tyrannized you with my
Hellenic phraseology. In my epilogue I emphasize my
eulogy to the philoxenous autochthons of this
cosmopolitan metropolis and my encomium to you
Kyrie, and the stenographers.
4

Xenophon Zolotas (Greek: Ξενοφών Ζολώτας, 26
March 1904 – 10 June 2004), was a Greek economist;
director of the Bank of Greece in 1944–1945, 1955–
1967 (when he resigned in protest at the regime), and
1974–1981, and served as an interim non-party Prime
Minister of Greece from November 1989 to April
1990.
He is also famous for demonstrating the contribution
of Greek language to the English vocabulary by making English
speeches, as he said, "using with the exception of articles and
prepositions only Greek words", to foreign audiences.
Two of his speeches, given in Washington D.C. in 1957 and 1959, in
English are considered to be historic and notable because they
contained mainly terms of Greek origin. In the opposite column is
the text of the 1959 speech.

ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (N.Y.)

ΓΝΩΜΕΣ
Ήταν για µας βάφτισµα αγάπης και νοσταλγίας
η επίσκεψη στη Νέα Υόρκη του ∆ηµάρχου Ήλιδας
(Αµαλιάδας), κ. Χρήστου Χριστοδουλοπούλου, του
Γενικού Γραµµατέα του ∆ήµου κ. Λυκούργου
Πολυχρονοπούλου, του φαρµακοποιού κ. Κώστα
Λάβδα, καθώς και της συζύγου του εκδότη της
Εφηµερίδας ΠΑΤΡΙΣ Πύργου, εκλεκτή κυρία Σοφία
Βαρουξή και τους ευχαριστούµε.
Ήταν εξαιρετική τιµή για µας ότι
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµά µας και έκαναν τη
παρουσία τους ορατή στους εορτασµούς της επετείου
της δηµιουργίας της εφηµερίδας ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ.
Αντιλαµβανόµαστε την απογοήτευση που
πιθανόν αισθάνθηκαν για την υποδοχή που τους
αποδόθηκε και έπρεπε να ήταν καλύτερη. Ως κύριος
υπεύθυνος θέλω δηµοσίως να εκφράσω τη συγνώµη
µου. Ελπίζω όµως ότι αποζηµιώθηκαν µε την αγάπη
µας και την ευχαρίστηση που τους δείξαµε σαν
Ηλειακή Οµογένεια. ∆εν συνέβη µόνον σε µένα. Με
όσους τους είδαν και συζήτησα την άφιξή τους, µου
εξέφρασαν την ίδια εντύπωση χαράς και, µπορώ να
πω, αγαλλίασης για τη παρουσία τους, όπως π.χ. στη
συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Συλλόγου µας και για τον ωραίο τρόπο που µας
έφεραν τη αγαπηµένη µας Ηλεία κοντά µας.
Αν και τους συνάντησα για πρώτη φορά, εν
τούτοις, και αυτοί και εγώ αισθανθήκαµε σαν να
γνωριζόµαστε για χρόνια. Τους είπαµε ότι γι’ αυτούς ο
πατριωτισµός είναι αυτονόητος αλλά για µάς θα
πρέπει να το αποδείχνουµε κάθε µέρα και µε κάθε
τρόπο και η απασχόληση µε τα Οµογενειακά είναι για
µάς και καθήκον αλλά και υποχρέωση. Μας µίλησαν
για τόπους που ξέρουµε και πεθυµάµε, για πρόσωπα
αγαπηµένα που συναντήσαµε και ζήσαµε όταν
είµαστε στη πατρίδα, για καταστάσεις που ζήσαµε, για
γιορτές και για πανηγύρια. Μας µίλησαν για τη
κατάσταση όπως είναι σήµερα και τα πάθη του
κόσµου και για τα όνειρά τους για το µέλλον. Επίσης
µας προσκάλεσαν να τους επισκεφτούµε όταν πάµε
στη πατρίδα µε τις διακοπές µας. Και δεν χρειάστηκε
µεγάλη προσπάθεια να µας πείσουν αφού αµέσως τους
το υποσχεθήκαµε.
Και πάλι τους ευχαριστούµε. Και µη µας
ξεχνάτε.
Κ.∆.Λ.

Ο Πρόεδρος, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα
µέλη του Συλλόγου µας πρέπει να είναι υπερήφανοι
για τη συµβολή µας στους εορτασµούς των 100 χρόνων
ζωής της εφηµερίδας ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ της Νέας
Υόρκης και τούτο διότι αυτή η εφηµερίδα είναι
δηµιούργηµα του του πατριώτη µας Αµαλιαδαίου
ΠΕΤΡΟΥ Π. ΤΑΤΑΝΗ. Αυτή η όµορφη βορειοδυτική
γωνιά της Πελοποννήσου, εκτός του σταριού, του
λαδιού και του κρασιού, που άφθονα παράγει, από την
αρχαιότητα, παράγει και πολιτισµό, παράγει και
ανθρώπους. Ο Πέτρος Τατάνης µπορεί να σταθεί
περήφανα και να ζητήσει τη δικαιολογηµένη
αναγνώρισή του, ανάµεσα στον Ιππία, στο Πύρρωνα,
στο Φαίδωνα, στο Σισίνη, στο Τάκη ∆όξα, στο
Γιάννη Λάτση και τούτο γιατί στέργιωσε και άφησε
πίσω του ένα έργο που άντεξε στο χρόνο και ακόµα
µεσουρανεί. Σαν Ηλειώτες είµαστε δικαιολογηµένοι να
κάνουµε ότι µπορούµε για να τιµήσουµε ανθρώπους
σαν το Πέτρο Τατάνη και είµαστε αδικαιολόγητοι να
µεµψιµοιρούµε όταν έρχεται στιγµή να δείξουµε
σεβασµό και τιµή στη µνήµη του.
Χωρίς καθόλου οικονοµική επιβάρυνση του
Συλλόγου, ο Πανηλειακός Σύλλογος Νέας Υόρκης,
αντιπροσωπεύτηκε στη µεγάλη εκδήλωση που έλαβε
χώρα στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης, µε
ένα τραπέζι 10 ατόµων. Επίσης µας ήλθε από το
Καναδά και παραβρέθηκε στο τραπέζι µας ο Α’
Αντιπρόεδρος της Πανηλειακής Οµοσπονδίας
Αµερικής και Καναδά, κ. Ανδρέας Παπαδάκος.
Για να τιµήσουν αυτόν τον σπουδαίο Έλληνα,
ήρθαν από τη πατρίδα η σύζυγος του εκδότη-διευθυντή
της εφηµερίδας ΠΑΤΡΙΣ, δηµοσιογράφος κ. Σοφία
Βαρουξή, ο ∆ήµαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος
Χριστοδουλόπουλος, ο Γενικός Γραµµατέας του
∆ήµου Ήλιδας κ. Λυκούργος Πολυχρονόπουλος και ο
Φαρµακοποιός κ. Κώστας Λάβδας.
Σαν Πανηλειακός Σύλλογος, ευχαριστούµε το
ζεύγος Νίκου και ∆ήµητρας Σινοπούλου ότι
ανάλαβαν να τους παραλάβουν από το αεροδρόµιο και
να τους βοηθήσουν στις µετακινήσεις τους τους
καλεσµένους µας από τη πατρίδα, καθώς επίσης τον
Ιερατικό
Προϊστάµενο
της
Αγίας
Ειρήνης
Χρυσοβαλάντου π. Ιερόθεο Ζαχαρή ότι ανάλαβαν τη
φιλοξενία και τη διακίνηση των πατριωτών µας στη
Νέα Υόρκη.
Και στην Olga Politis (Olga
Christodoulou) για τη φιλοξενία της κυρίας Βαρουξή
Πικ–Νικ
Λόγω καιρού, ανεβλήθη το ετήσιο Πικ – Νικ
του Συλλόγου µας που είχα καθοριστεί για τη Κυριακή
21.6.15. Πιθανόν να επανακαθοριστεί για το
Σεπτέµβριο
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΙ
‘Οσα άνθη έχει ο Μαϊος και ο χειµώνας χιόνια, τόσα σας
ευχόµαστε και εµείς,ευτυχισµένα χρόνια!
Την Κυριακή 24 Μαϊου, παντρεύτηκε ο ∆ηµήτρης
Κωστοπουλος, γιος του αείµνηστου Ανδρέα, την εκλεκτή
της καρδιάς του Σταϊση Τζάκα.
Το µυστήριο έλαβε µέρος στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου
Παύλου στο Hempstead του Long Island και
χοροστάτησαν σε µια όµορφη τελετή οι π. Νικηφόρος
Φακινος, Ιωάννης Λάρδας, και Μελέτιος Μπουγάς. Οι
περήφανοι κουµπάροι ήταν το ζεύγος Γιάννης και Ελένη
Χατζηγιάννη.

GRADUATIONS
Congratulations to Angela Apostolopoulos for her
graduation from the New York City College of
Technology, in the field of Dentistry.
The 75th Commencement Exercises took place on
June 2, 2015 at the Barclays Center, 620 Atlantic
Avenue, Brooklyn.
To her parents Niko and Christina Apostolopoulos,
Να τήν χαίρονται!

Ο Πρόεδρος, το ∆οιηκητικό Συµβούλιο, και όλα τα µέλη
του Πανηλειακού Συλλόγου Νέας Υόρκης εύχονται στον
∆ηµήτρη και την Σταϊση να ζουν παντοτινά ευτυχισµένοι.
Στους γονεις Ντίνα Κωστοπούλου, Χρήστο και Ντίνα
Τζάκα, ευχόµαστε να τους ζήσουν τα παιδιά και καλούς
απογόνους.
Στην συνέχια, έλαβε µέρος το καθιερωµένο γλέντι στο
Larkfield Manor στο Northport του Long Island υπό της
µουσικής του Powerstation όπου ο χορός και ο άφθονος
δείπνος κράτησαν γερά µέχρι τις πρωινές ώρες.

--------------------------Congratulations to Christos Patlias, son to a proud
mother, and our General Secretary Giota Patlias, on
his graduation on May 22, from Marist College in
Poughkeepsie, with a degree in Computer Science.
We wish him Καλή Σταδιοδροµία!

MEDIA
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Στις 24 Ιουνίου, στο Methodist Hospital του Brooklyn, η
Βασιλική και Ciro Traino απέκτησαν το πρώτο τους
παιδάκι, αγοράκι, το οποίο ονόµασαν Χρήστο Ανδρέα.
Ευχόµαστε στούς ευτυχισµένους γονείς να τον χαίρονται
και στην γιαγιά Ντίνα
Κωστοπούλου µαζί µε τους grandparents Thomas και
Marcia Traino να τον καµαρώσoυν γαµπρό.
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Congratulations to Kristina
Boumakis (5 yrs old), for her
cover page appearance on the
May 24, 2015 edition of the
Ethnikos
Kyrix
weekend
magazine «ΤΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ».
To her mother Stavroula
Papadopoulos Boumakis, and
her grand-parents John and
Georgia Papadopoulos, Να τήν
χαίρονται!

ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΗ – Ε∆Ω ΜΟΝΤΡΕΑΛ

ELION SOCIETY OF
SOUTH AUSTRALIA
“OLYMPIC FLAME”
Congrats Elion Society of South Australia "Olympic
Flame"!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΕΙΩΝ ΜΟΝΤΡΕΑΛ «Ο ΕΡΜΗΣ»
ELIAN ASSOCIATION MONTREAL “ERMIS”
ASSOCIATION ILLIENNE “ERMIS”
754B ST ROCH, MONTREAL, QC. H3N IL3

Στις 9 ΜαΪου, Η Νεολαία του Συλλόγου µας, οργάνωσε
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!

June 14, 2015 - "...Elion Society 43rd anniversary
luncheon complete with a reenactment of the lighting
of the Olympic Torch, and young girls dressed as
Olympic goddesses..."
Courtesy – Eugenia Pantahos (Greek Living Instagram)

Pic. Courtesy – Panagiotis Bakalis

ELION SOCIETY OF
SOUTH AUSTRALIA
“OLYMPIC FLAME”
Congrats Elion Society of South Australia "Olympic Flame"!
On May, 2015 – The Elion Society of Southern Australia
“Olympic Flame”, held a Mother’s Day lunch, which
included prizes such as the Teacup & Saucer set (shown in
below picture), courtesy of Eugenia Pantahos (Greek Living
Instagram).
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The Mayor of Ilida CHRISTOS CHRISTODOULOPOULOS meeting with members of POAK & PSNY
at the offices of Tsoromokos & Papadopoulos, PLLC 45‐02 Ditmars Boulevard, Suite 1000, Astoria, NY
May 20, 2015

L-R – Panelian Fed. Supreme Rep. of NY Nikolaos Sinopoulos; PSNY Vice-Pres. Takis Pliakas; Mayor of the
Municipality of Ilida Christos Christodoulopoulos; Supreme Pres. of the Panelian Fed. Anthony Papadopoulos, Esq.;
PSNY Pres. Sotirios Konstantakopoulos, General Secretary of the Municipality of Ilida Lykourgos Polyxronopoulos;
Kostas Lavdas; PSNY Board Member Helen Prassos; PSNY General Secretary Giota Patlias.
(Seated) PSNY Public Relations – Constantinos Lycoyannis

THANK YOU GIOTA PATLIAS FOR THE DESSERTS!

The Mayor of Ilida CHRISTOS CHRISTODOULOPOULOS paying his respects at the grave of PETROS TATANIS – founder of the ETHNIKOS KYRIX (AMALIADA), along with SOPHIA VAROUXIS –
PATRIS PYRGOU; and members of the PANELIAN FEDERATION OF USA & CANADA and the PANELIAKOS SOCIETY OF NY – MAY 22, 2015
As a symbolic gesture, the Mayor brought soil from the gravesite of Petros Tatanis’ parents in Amaliada, and placed it on Tatanis’ grave.

L-R – Father Ierotheos; Kostas Lavdas; PSNY past pres.
Helen Pappas; Panelian Fed. Supreme Rep. of NY Nikolaos
Sinopoulos; Dimitra Sinopoulos; Mayor of Ilida Christos
Christodoulopoulos, PSNY Public Relations Constantinos
Lycoyannis; PSNY Pres. Sotirios Konstantakopoulos; Sophia
Varouxis – Patris Pyrgou; General Secretary of the
Municipality of Ilida Lykourgos Polyxronopoulos; Panelian
Fed. Supreme President Anthony Papadopoulos, Esq.

Brunch at the Whitestone Diner (14921 14th Ave, Whitestone, NY 11357) May 22, 2015
Courtesy PSNY Pres. Sotirios Konstantakopoulos

Visit us at our FACEBOOK PAGES –
PANELIAKOS SOCIETY,
and
PANELIAN FEDERATION OF USA & CANADA,

to see more pictures from these events, 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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100th Anniversary Gala of the ETHNIKOS KYRIX at the New York Public Library
MAY 22, 2015

L-R – Supreme President of the Panelian Federation,
Anthony Papadopoulos & Mayor of Ilida Christos
Christodoulopoulos

L-R – Archbishop Demetrios, Anthony
Papadopoulos & Sotirios Konstantakopoulos

L-R – Sophia Varouxis - Patris Pyrgou;
Archbishop Demetrios

Standing L-R – Supreme President of the Panelian Federation, Anthony Papadopoulos, Esq.; Supreme Vice Pres. of the Panelian Federation Andreas
Papadakos; Supreme Rep. of NY Nikolaos Sinopoulos; Kostas Lavdas; Katerina Arvanitakis, Esq.; PSNY Pres. Sotirios Konstantakopoulos;
General Secretary of the Municipality of Ilida Lykourgos Polyxronopoulos; Sophia Varouxis – Patris Pyrgou; Mayor of the Municipality of Ilida
Christos Christodoulopoulos
Seated L-R – Kristina Nifora Papadopoulos, Esq.; Dimitra Sinopoulos; Stavroula Konstantakopoulos; Constantinos Lycoyannis – PSNY Public
Relations

L-R – Andonis Diamataris – Ethnikos Kyrix;
Supreme President of the Panelian Federation,
Anthony Papadopoulos, Esq.

L-R – Sophia Varouxis - Patris Pyrgou; L-R – Supreme Vice Pres. of the Panelian
Andonis Diamataris – Ethnikos Kyrix Federation Andreas Papadakos; Kostas Lavdas

L-R – Sophia Varouxis - Patris Pyrgou;
Constantinos Lycoyannis - PSNY Public
Relations

L-R – Sophia Varouxis – Patris Pyrgou;
Supreme Vice Pres. of the Panelian
Federation Andreas Papadakos

L-R – Supreme President of the Panelian Federation,
Anthony Papadopoulos, Esq.; Supreme Vice Pres. of
the Panelian Federation Andreas Papadakos

L-R – Mayor of Ilida Christos Christodoulopoulos; Sophia
Varouxis – Patris Pyrgou; Andonis Diamataris – Ethnikos Kyrix

L-R – Supreme Pres. of the Panelian Fed., Anthony Papadopoulos,
Esq.; Supreme Vice Pres. of the Panelian Fed. Andreas Papadakos;
Kostas Lavdas; President of the PSNY Sotirios Konstantakoupoulos;
Seated – Supreme Rep. of NY – Nikolaos Sinopoulos
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POAK & PSNY Meet & Greet with the Mayor of Ilida CHRISTOS CHRISTODOULOPOULOS
& SOPHIA VAROUXIS – PATRIS PYRGOU @ Stamatis MAY 25, 2015

Ethnikos Kyrix – June 03, 2015
From the 100th Anniversary of the
Ethnikos Kyrix Documentary –
Constantinos Lycoyannis discussing
the life of Petros Tatanis
(Amaliada), and his founding of the
Ethnikos Kyrix on April 02, 1915.

Elians in the 100th Anniversary of the Ethnikos Kyrix Journal –
Bottom Right – Past PSNY Pres. Helen Pappas; and PSNY
General Secretary Giota Patlias, at the grave of Petros P. Tatanis
(Amaliada) with Andonis Diamataris – Ethnikos Kyrix Publisher.
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Left – Congratulatory message from the PANELIAN
FEDERATION OF USA & CANADA for the 100th Anniversary
of the Ethnikos Kyrix.
Bottom – Congratulatory message from the PANELIAKOS
SOCEITY OF NY for the 100th Anniversary of the Ethnikos
Kyrix.

The picture used at the bottom left
hand side of the page, shows
KRISTINA BOUMAKIS (5yrs old) –
daughter of Stavroula Boumakis and
niece of Panelian Fed. Supreme Pres.
Anthony
Papadopoulos,
Esq.,
viewing the Ethnikos Kyrix.

ΝΕΑ ΤΗΣ Π.Ο.Α.Κ.
PANELIAN FEDERATION OF USA & CANADA

There is no question that the Ethnikos Kyrix has played a prominent
role within the Hellenic American community since its establishment.
As Elians we have considered it our duty to honor those roots, to learn
more about its long forgotten founder and fellow Elian, Petros P.
Tatanis, and to help Tatanis receive his due recognition as a major
figure in Hellenic American history. It is my belief that we
successfully achieved these goals and the when, where and how, are
discussed below.

Beginning in 2007, Helen Pappas, along with help from
Constantinos Lycoyannis, suggested to the publishers of the
Ethnikos Kyrix, Andonis Diamataris, and the Patris newspaper in
Pyrgos, Elias, Leonidas Varouxis, the fraternization (αδελφοποίηση)
Message from the Supreme President
between the two newspapers, given their common Elian component.
The suggestion became reality on May 17, 2008 during the Panelian
Anthony Papadopoulos, Esq.
Federation of USA & Canada’s Convention in New York City with
This past May, I had the pleasure of meeting the Mayor of the the signing of a fraternization agreement. (see Hleikatida No. 21)

PO Box 5183, Astoria, NY 11105
www.panelian.org
-----------------

Municipality
of
Ilida,
the
Honorable
Christos
Christodoulopoulos, along with the General Secretary of the
Municipality of Ilida Lykourgos Polyxronopoulos, and Kostas
Lavdas, who came to New York to participate in the honoring of
the founder of the Ethnikos Kyrix newspaper, Petros P. Tatanis
(Amaliada), along with attending the paper’s 100th Anniversary
Gala at the NY Public Library.

It gave me the opportunity to discuss with them various issues,
including those of, the economic crisis and its effects on fellow
Elians, the Municipality of Ilida and the Prefecture of Elia;
Tourism; Infrastructure in Elia; etc.

Subsequently, armed with information from my 2011 research on the
life of Petros P. Tatanis, we discovered Tatanis’ forgotten and
unmarked burial site at Cedar Grove Cemetery in Flushing, NY.
This prompted Elians, led by Constantinos Lycoyannis, along with
help from the Ethnikos Kyrix, in raising funds and erecting a fitting
headstone for Tatanis on December 02, 2012. (see Hleikatida No. 42)
On April 2, 2015, the day marking the Ethnikos Kyrix 100th
Anniversary, Petros P. Tatanis was honored at his grave site. Tatanis
was honored by, among others, the current editor of the Ethnikos
Kyrix Andonis Diamataris, the Consul General of the Hellenic
Republic in New York Georgios Iliopoulos, the Consul General of
the Republic of Cyprus in New York Ambassador Vasilios
Philippou, members of the Panelian Federation of USA & Canada,
including myself, and members of the local Elian chapter, the
Paneliakos Society of New York, led by its President Sotirios
Konstantakopoulos. (see Hleiaktida No. 54)

More importantly, I was able to express to the Mayor that the
Elians of the omogeneia, collectively through the Panelian
Federation of USA & Canada and its chapters, as well as
individually, are doing what they can to be of assistance to the
communities and people within the Prefecture of Elia, at this time
On the morning of May 22, 2015, the honored guests from the
of need.

Prefecture of Elia, consisting of the Mayor of the Municipality of

Moreover, it was agreed that cooperation and the lines of Ilida (where Amaliada is located), the Honorable Christos
communication between the Panelian Federation and Municipality Christodoulopoulos, the General Secretary of the Municipality of
of Ilida will be strengthened.
Ilida Lykourgos Polyxronopoulos, Kostas Lavdas, and Sophia
I thank our honored guests for their visit to New York, and look Varouxis – Patris Pyrgou, joined members of the Panelian Federation
forward to working with them for the greater good of Elians both in of USA & Canada, including myself, and members of the Paneliakos
Society of New York, led by its President Sotirios
the omogeneia, and in Elia.
Konstantakopoulos, in further honoring Tatanis at his grave site. As a
--------------------------symbolic gesture, Mayor Christodoulopoulos brought soil from the
A special thanks to Sophia Varouxis and the Patris newspaper for
gravesite of Petros Tatanis’ parents in Amaliada, and placed it on
their continued support of the Elians in the USA & Canada. Its Tatanis’ grave. (see pg. 8)
reporting of our news and events, allows Elians within Elia to know
of our existence and learn of the efforts we take in preserving and Moreover, on the evening of May 22, 2015, the aforementioned
Honored Guests from the Prefecture of Elia, along with myself and
promoting our Elian culture.
Moreover I would like to thank the Panelian Federation’s
Supreme Representative of NY Nikolaos Sinopoulos, and his
wife Demetra, who acted as sightseeing guides and tirelessly
provided transportation to our Elian guests throughout their stay in
New York. Niko and Demetra, you are assets to our
organization! Thank you!
---------------------------

Honoring the Elian Roots of the Ethnikos Kyrix and its
founder Petros P. Tatanis

my wife Kristina Nifora Papadopoulos, Esq.; the Supreme Vice
Pres. of the Panelian Federation Andreas Papadakos (who
traveled
here
from
Toronto);
PSNY
Pres.
Sotirios
Konstantakopoulos with his wife Stavroula Konstantakopoulos;
the Supreme Rep. of NY Nikolaos Sinopoulos with his wife
Dimitra Sinopoulos; Constantinos Lycoyannis – PSNY Public
Relations; and Katerina Arvanitakis, Esq.; among others,
comprised the Elian Representation at the Ethnikos Kyrix Newspaper
100th Anniversary Gala which was held at the New York Public
Library in Manhattan. (see pg. 9)
These efforts and events remind us of the important role that Tatanis

On April 2, 2015, the Ethnikos Kyrix Newspaper reached its 100th played, not only for the Hellenic American community, but also for
year in existence. This milestone is not only significant for our fellow Elians. There is no doubt that fellow Americans of Elian
Americans of Hellenic descent, but is especially significant for descent will feel pride for their Elian heritage.
those of us who are of Elian descent, given that the newspaper’s
Anthony Papadopoulos, Esq.
founder, Petros P. Tatanis, was a fellow Elian from the
Supreme President
municipality of Amaliada.
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We are Elian!
Πριν από 60 χρόνια (1953-1954), οι εν Αµερική ∆ιβριώτες
και Ηλείοι, δηµιούργησαν µε δικές τους δαπάνες και
δώρισαν στην Κοινότητα ∆ίβρης, ένα σπουδαίο κτίριο
Υγειονοµικού Σταθµού (βλ. δυο επισυναπτόµενες εικόνες),
πλήρως εξοπλισµένο και µε αίθουσα νοσηλείας 6
κρεβατιών.
Courtesy:
http://sotirissotiropoulos.blogspot.com/2013/09/blogpost.html

Father Constantine “Gust” Harvalis’ great grandson
contacts the Panelian Federation!
Back on February 08, 2015 we posted on our Facebook
page PANELIAN FEDERATION OF USA &
CANADA, a short bio of Father Harvalis in the section
entitled “WE ARE ELIAN”. (see also Hleiaktida No. 53)
To our great surprise, we received a message from Father
Harvalis’ great grandson, who introduced himself and
asked us to provide him with the info and material that we
discovered about Father Harvalis. It goes without saying
that all the info in our possession was forwarded to Father
Harvalis’ great grandson.
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Just 4 Fun
Correct Pronunciation
Two tourists were driving through Greece. As
they approached Thessaloniki, they started
arguing about the pronunciation of the city.
They went back and forth until they stopped
for some coffee. At the counter, one tourist
asked the employee, "Before we order, could
you please settle an argument for us? Would
you please pronounce where we are very
slowly?"

--------------

Made in Germany
There was a German man who went to Greece
for sightseeing. On the last day, he hailed a
cab and told the Greek driver to drive to the
airport. During the journey, a Mercedes drove
past the taxi. Thereupon, the man leaned out of
the window excitedly and yelled, "Mercedes,
very fast! Made in Germany!"
After a while, a BMW sped past the taxi.
Again, the German man leaned out of the
window and yelled, "BMW, very fast! Made
in Germany!"
And then a Porsche sped past the taxi. For the
third time, the German leaned out of the
window and yelled, "Porsche, very fast! Made
in Germany!"
The Greek driver was a little angry, but he
kept quiet. And this went on for quite a
number of cars. Finally, the taxi came to the
airport. The fare was $300 euros!
exclaimed,

"Why

this

--------------------

Αστείες πινακίδες σε παραλίες!

The guy leaned over the counter and said,
"K-A-F-E-N-I-O!"

The German
expensive!"

-Φιλαράκι ξέρεις αγγλικά;
-Ενοειται
-Πως θα πεις σε κάποιον ελα εδω;
-Come here
-Και πήγαινε εκεί;
-Θα πάω εκεί και θα του πω come here
--------------------Αχ δεν ακουγα την µανα µου.
-Τι σου ελεγε;
-∆εν ξερω, δεν την ακουγα!

so

There upon, the Greek driver yelled back,
"Meter, very fast! Made in Germany!"

