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Μήνυµα Προέδρου / Message from the President
Αγαπητοί φίλοι και φίλες του Συλλόγου, Πατριώτες και Πατριώτισες, Ηλείοι και Ηλείες,
Χριστός Ανέστη! Ευχόµαστε να περάσατε ένα όµορφο Πάσχα µαζί µέ τις οικογένειές και φίλους σας.
Θα θέλαµε να σας προσκαλέσουµε στο Πασχαλινό Γλέντι το οποίο θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο
14 Mαίου, 2016 στις 7.30 µ.µ. στό Χιώτικο Σπίτι, 44-01 Broadway, Astoria, NY 11103.
Η τιµή της εισόδου είναι 50 δολάρια (παιδιά κάτω των 12 ετών είναι δωρεάν) και περιλαµβάνει
δείπνο µε µπουφέ, κρασί, και διάφορα γλυκά. H µουσική θα είναι από γνωστό DJ. Επίσης, για να
γιορτάσουµε το Πάσχα, θα έχουµε βαµµένα αυγά και τσουρέκια.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για κρατήσεις, επικοινωνήσετε µε τους υπεύθυνους της
βραδιάς: Χριστίνα Βασιλοπούλου και Αγγελική Κολοβάδη
Με πατριωτικούς χαιρετεισµούς
Ο Πρόεδρος
Σωτήρης Κωνσταντακόπουλος
ΥΠΕΝΘΥΜΗΣΗ / REMINDER
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 914-592-7610, 718-658-4474, στα φαξ 718-658-1573 και 203-286-1451, µε την ένδειξη «Για την
ΗΛΕΙΑΚΤΙ∆Α» Κ.∆.Λ
DO YOU HAVE ANY IDEAS/COMMENTS, BAPTISM-WEDDING-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, 718-658-4474, 4) fax us at 718-658-1573 or 5) visit our Facebook Page: PANELIAKOS SOCIETY and send us a message.
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ΠΑΤΡΙ∆ΟΓΝΩΣΙΑ
40 Αρχαία Ελληνικά ανέκδοτα, που
προσφέρουν γέλιο αλλά και προβληµατίζουν
Ένας φαλακρός έβριζε τον ∆ιογένη. Ο φιλόσοφος γύρισε
και του είπε: ∆εν σου ανταποδίδω τις βρισιές, αλλά θα
ήθελα να πω ένα µπράβο στις τρίχες σου, γιατί
απαλλάχτηκαν από ένα κακορίζικο κεφάλι.
Ρώτησε κάποιος τον Αντισθένη τι είδους γυναίκα θα ήταν
κατάλληλη για γάµο. «Το πράγµα είναι δύσκολο. Αν
παντρευτείς ωραία, θα την έχεις µε άλλους κοινή, αν είναι
άσχηµη, θα ήταν σαν να επέβαλαν ποινή».

Σκέψεις
Το µεγαλύτερο εµπόδιο: Ο ΦΟΒΟΣ / Η ωραιότερη
ηµέρα: ΣΗΜΕΡΑ / Το µεγαλύτερο λάθος: Η
ΗΤΟΠΑΘΕΙΑ / Το µεγαλύτερο ελάτωµα: Ο
ΕΓΩΙΣΜΟΣ / Η καλύτερη αναψυχή: Η ΕΡΓΑΣΙΑ / Η
χειρότερη αποτυχία: Η ΦΘΟΡΑ / Ο καλύτερος
δάσκαλος: ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΑΣ / Το πιο ευτελές
αίσθηµα: Ο ΦΘΟΝΟΣ / Το ωραιότερο δώρο: Η
ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ / Η καλύτερη αναγνώριση: Ο ΘΕΟΣ /
Το πιο θαυµάσιο πραγµα: Η ΑΓΑΠΗ.

Σοφά λόγια

Πληροφορήθηκε ο Αριστοτέλης από κάποιον ότι µερικοί
τον έβριζαν. Ο φιλόσοφος απάντησε: «Καθ’ολου δεν µε
νοιάζει. Όταν είµαι απών, δεχοµαι ακόµα κα να µε
µαστιγώνουν.

Η συκοφαντία µοιάζει µε τη φλόγα που µαυρίζει όταν
δεν µπορεί να κάψει.

Ο ∆ιογένης βλέποντας κάποιον να δείχνει ερωτευµένος µε
µια πλούσια γριά, είπε: «Σ’ αυτήν δεν κάρφωσε τα µάτια
µου αλλά τα δόντια µου.

Είναι ντροπή ο νέος άνθρωπος να είναι πιο ασθενής
από το γέρο και ο γέρος πιο ανόητος από το νέο.
ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Ο φιλόσοφος Αντισθένης συµβούλευε τους Αθηναίους να
ανακηρύξουν µε τη ψήφο τους τα γαϊδούρια και τα άλογα.
Και όταν του είπαν ότι κάτι τέτοιο είναι έξω από κάθε
λογική, ο Αντισθένης παρατήρησε: «Μήπως και
στρατηγούς δεν αποδεικνύετε άντρες απλώς µε την ψήφο
σας και χωρίς να έχουν πάρει καµία απολύτως
ακπαίδευση».

Οι φρόνιµοι συζητούν, οι ανόητοι αποφασίζουν.
ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ

Ένας µοχθηρός άνθρωπος ήθελε να φυλάξει το σπίτι του
από κάθε κακό. Έβαλε στην πόρτα του µια επιγραφή που
έλεγε: «Κανένα κακό να µη µπεί στο σπίτι αυτό». Ο
∆ιογένης διάβασε την επιγραφεί και απόρησε: «Μα ο
ιδιοκτήτης του σπιτιού από που θα µπει;».

Ανεβαίνοντας χαιρέτα τον καθένα. ∆εν ξέρεις πότε θα
κατηφορίσεις. ΚΙΚΕΡΩΝ
Το ψέµα συ απόφευγε και στην αλήθεια ζλησε, αν
θέλεις άνθρωπος σωστός µεσ’ στη ζωή θα είσαι.
Το µυστικό της ζωής δεν είναι θα κάνουµε αυτό που
µας αρέσει, αλλά θα µας αρέσει αυτό που κάναµε.
ΜΟΛΙΕΡΟΣ

Παρακινούσαν το Φίλιππο της Μακεδονίας να εξορίσει
κάποιον που τον κακολογούσε. Ο Φίλιππος απάντησε:
«∆εν είστε καλά. Θέλετε να τον στείλω να µε κατηγορεί
και σ’ άλλα µέρη;».

Στη πραγµατικότητα γνωρίζει κανείς µόνον όταν
γνωρίζει λίγα. Με τη γνώση αυξάνει η αµφιβολία.
ΓΚΑΙΤΕ

Είπαν στο Σωκράτη ‘οτι κάποιος έλεγε άσχηµα λόγια γι’
αυτόν. Ο Σωκράτης απάντησε: «Καθόλου παράδοξο. Ποτέ
του δεν έµαθε να λέει καλά λόγια.

Το να αµαρτήσεις, ανθρώπινο, το να µετανοιώνεις,
θεϊκό, το να επιµένεις στο σφάλµα σου, διαβολικό.

Σε κάποιον που έλεγε ότι η ζωή είναι άσχηµη. Ο ∆ιογένης
ο Κυνικός είπε: Άσχηµη δεν είναι η ζωή, Άσχηµη είναι η
άσχηµη ζωή».
Ρώτησαν τον φιλόσοφο Στίλπωνα, αν υπάρχει κάτι πιο
ψυχρό από άνα άγαλµα. «Ναι είπε, ένας αναίσθητος
άνθρωπος».

∆εν θέλω του γιαλού το λαµπροφέγγισµα που δείχνει
άστρο µεσ’ του ήλιου τη χάρη.
Θέλω να δίνω φως από τη φλόγα µου κι’ ας είµαι ένα
ταπεινό λυχνάρι
∆ΡΟΣΙΝΗΣ
Πηγή: Σοφά λόγια κ. Γ. ∆ηµητακοπουλος
Επιµέλεια: Ελένη Πάππας
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H 25η Μαρτίου
Το διάταγµα που καθιέρωσε το πρώτο εορτασµό.

Unveiling of the new street sign
«Εθνικός Κήρυξ - National Herald Way»
March 30, 2016

Θέση εξααιρετική στην ιστορία της ελεύθερης
Ελλάδαςκατέχει η 15η Μαρτίου 1836. Κι’ αυτό γιατί την
ηµέρα εκείνη εκδόθηκε το ΒΑΣΙΛΙΚΌ ∆ιάταγµα µε το
οποίο η 25η Μαρτίου καθιερωνότανε σαν ηµέρα Εθνικής
Εορτής, σε ανάµνησητης ηµέρας που άρχισε ο
απελευθερωτικός αγώνας. Το κείµενο του ιστορικού
∆ιατάγµατος έχει ως εξής: Όθων, Ελέω Θεού Βασιλεύς της
Ελλάδος. «Επί τη προτάσει της ηµετ’ερας επί των
Εκκλησιαστικών Γραµµατείας, θεωρήσαντες ότι η ηµέρα
της 25ης Μαρτίου, λαµπρά καθ’ εαυτήν εις πάντα Έλληνα,
δια την εναυτή τελουµένην εορτήν του Ευαγγελισµού της
Υπεραγίας Θεοτόκου, είναι προσέτιλαµπρά και χαρµόσυνος,
δια την κατ’ αυτήν την ηµέραν έναρξιν του περί της
ανεξαρτησίας αγώνος του Ελληνικού Έθνους, καθιερούµεν
την ηµέραν ταύτην εις το διηνεκές, ως ηµέραν Εθνικής
εορτής.
Εν Αθήναις την 15ην (27) Μαρτίου 1838
«Όθων»
Ο επί των Εκκλησιαστικών κ.λ.π. Γραµµατεύς της
Επικρατείας. Γ. Γλαράκις
Ο πρώτος εορτασµός της Εθνικής µας Επετείου ήταν
µνηµειώδης. Η Αθήνα παρουσίαζε όωψη συναγερµού και
στους δρόµους από τους οποίους επρόκειτο να περάσει η
Βασιλική άµαξα για να µεταφέρει τον Όθωνα και την
Αµαλία στο Ναό της Αγίας Ειρήνης η τότε Μητρόπολις,
όπου θα εψάλλετο η δοξολογία, το πλήθος χειροκροτούσε
έξαλλα. Απ’ όλες τις γωνιές της Ελλάδος µε τις τοπικές
φορεσιές, νησιώτες µε τις βράκες , Ρουµελιώτες µε τις
φουσταλέλλες, χωρικοί από τα Μεσόγεια πανηγύριζε και
γιόρταζε. Στις 8 το πρωί ο στρατός παρετάσσετο κατά µήκος
των δρόµων από τους οποίους επρόκειτο να περάσουν οι
βασιλείς για να µεταβούν στην εκκλησία.
Εις την πάνδηµον αυτήν Ελληνικήν εορτήν παρευρέυησαν
και οι αντιπρόσωποι της Αγγλίας, Γαλλίας και Ισπανίας
οµού και οι ανώτεροι αξιωµατικοί των Αγγλικών και
Γαλλικών πλοίων, καλώς και οι υπάλληλοι των πρεσβειών
αυτών. Είκοσι ένας κανιοβολισµός που ρίχτηκαν στο τέλος
της δοξολογίας, δώσανε το σύνθηµα παλλαϊκών και
συγκινητικών εκδηλώσεων. Έτσι λοιπόν γιορτάσανε οι
Έλληνες της εποχής εκείνης τη πρώτη επέτειο της 25ης
Μαρτίου. Όλα αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάµε. Λαός που
χάνει την εθνική του ενότητα, που ξεφτάει ηθηικά, πέφτει
σε νάρκη, είναι καταδικασµένος να υποδουλωθεί όπως
υποδουλώθηκε το Ελληνικό Έθνος, εδώ και τόσους αιώνες
στο Μωάµεθ το Β’. Ας πάρουµε διδάγµατα, ας
χαλιβδώσουµε τη ψυχή µας, ας γίνουµε άξιοι για να
παραστέκεται πάντοτε στο πλευρό µας η υπερήφανη
θεότητα που λέγεται ΛΕΥΤΕΡΙΑ.
Πηγή: Αρχείο Χρήστου Πάππα.
Επιµέλεια: Ελένη Πάππας
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April 07, 2016 – Board Meeting at Whitestone
Diner Discussing parade and upcoming Easter
Dance.

∆ιόρθωση
Στη προηγούµενη έκδοση της «Ηλειακτίδας», # 58, έκανα ένα
τροµερό και ασυγχώρητο λάθος. Ή µάλλον δύο. Στις εκλογές
ανάφερα ότι ο πατριώτης Ηλίας ∆ηµητρόπουλος δευτερολόγησε
τη πρόταση του Π. Τσεκουρά να παραµείνει το ίδιο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, αντί της Σπυριδούλας Αναστασοπούλου και ότι την
εικόνα του Αγίου Χαραλάµπους κρατούσε ο πρόεδρος Σωτήρης
Κωνσταντακόπουλος και ο πρόεδρος της Π.Ο.Α.Κ. Αντώνης
Παπαδόπουλος, ενώ την κρατούσαν οι: Ο πρόεδρος Σωτήρης
Κωνσταντακόπουλος και ο Α΄ Αντιπρόπεδρος Παναγιώτης
Πλιάκας. Και όπως ήταν φυσικό, µερικοί, δικαιλολογηµένα,
θορυβήθηκαν γιατί έκανα ένα τέτοιο σοβαρό λάθος και ζητώ
συγνώµη. Να σας πω ένα µυστικό όµως; Χάρηκα που έκανα το
λάθος. Ξέρετε γιατί; Γιατί έδωσα την ευκαιρία σε κάποιους να µε
σκεφτούν και να αναφέρουν το όνοµά µου, έστω και για να µε
βάλουν στο σκαµνί του κατηγορουµένου. Γιατί αλλιώς δεν
υπάρχω. Και υπόσχοµαι ότι θα ποροσπαθήσω να µη το
ξανακάνω.
Κ.∆.Λ.

ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Γενική Συνέλευση
Τη Κυριακή 17 Απριλίου, στο Χιώτικο Σπίτι, έγινε η ανοιξιάτικη
Γενική Συνέλευση του Συλλόγου µας. Τα θέµατα προς συζήτηση
ήσαν: 1) Πασχαλινό Γλέντι 2) Ο Ετήσιος Χορός µας 3) Ηλειακό
αντάµωµα 4) Το Συνέδριο της Π.Ο.Α.Κ. κι 5) αλλα θέµατα.
Μετά το χαιρετισµό του Προέδρου διαΒάστηκαν και εγκρίθηκαν τα
πρακτικά της προηγούµενης Γενικής Συνέλευσης που έγιναν οι
εκλογές, και ακολούθησε η συζήτηση των θεµάτων της ηµερησίας
διάταξης.
Το Πασχαλινό θα γίνει στο Χιώτικο Σπίτι, 44-01 Broadway, τη 14η
Μαίου. Υπεύθυνες της βραδιάς ανέλαβαν οι πεπειραµένες κυρίες
Χριστίνα Βασιλοπούλου και Αγγελική Κολοβάδη. Έχουν την
απόλυτη εµπιστοσύνη της Γενικής Συνέλευσης γιατι έχουν αποδείξει
ότι όταν αναλάβουν κάτι, δίνουν τη καρδιά τους για την απόλυτη
επιτυχία. Το εισητήριο καθορίστηκε στα 50.00 δολάρια και τα παιδιά
κάτω των 12, δωρεάν. Θα προσφερθεί Πασχαλινό γεύµα µε όλα τα
παρεπόµενα , όπως αρνάκι, κόκκινα αυγά, τσουρέκια, σπιτικά γλυκά,
καφές και σόδες. Προς απόσβεση των εξόδων της εκδήλωσης, εκτός
του εισητηρίου, αποφασίτηκε και η έκδοση λαχειοφόρου. που µέρος
του προϊόντος του, υπάρχει περίπτωση να διατεθεί προς ενίσχυση
οργανώσεων παροχής σισσιτίων στη πατρίδα.

ΠΑΡΕΛΑΣΗ
Όπως κάθε χρόνο και φέτος ο Πανηλειακός Σύλλογος Νέας
Υόρκης, ο Σύλλογός µας, πήρε µέρος στη παρέλαση που
οργανώνει η Οµοσπονδία Ελληνικών Σωµατείων Νέας
Υόρκης στη 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης. Κρατώντας ψηλά
τα λάβαρά µας και τη σηµαία των Ολυµπιακών Αγώνων
δείξαµε ότι υπάρχουµε, ότι δουλεύουµε για την υπόθεση
διατήρησης της γλώσσας µας και της κουλτούρας µας εδώ
στη πρωτεύουσα του κόσµου και να αναδείξουµε το ρόλο
της Ηλείας στο παγκόσµιο πολιτισµό. ∆είξαµε ότι αυτή η γη
της βορειοδυτικής γωνίας της Πελοποννήσου, εκτός από
στάρι, το κρασί και το λάδι, παράγει αξιόλογους ανθρώπους
που συνέβαλαν αποφασιστικά στη διαµόρφωση του
πολιτισµού που επικρατεί σήµερα πάνω στη γη. Αξίζουν
συγχαρητήρια στο Πρόεδρο κ. Σ. Κωνσταντακόπουλο
καθώς και στον υπεύθυνο της εκδήλωσης κ. Νίκο
Αρβανιτάκη. ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ακολούθησε η συζήτηση σχετικά µε τι διεξαγωγή του ετήσιου χορού
µας, που θα γίνει στο TERRACE ON THE PARK τη 19η
Νοεµβρίου 2016. Με ζωντανή µουσική από το Θωµά Βρεττό.
Λεπτοµέρειες θα καθοριστούν στις επόµενες Γενικές Συνελεύσεις
και συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Έγινε δε η
παρατήρηση ότι θα πρέπει να υποδειχτεί στη διεύθυνση του Κέµτρου
για βελτίωση των προσφερθησοµένων υπηρεσιών στο τοµέα της
εξυπηρέτησης και ποιότητας του φαγητού.
Το Ηλειακό Αντάµωνα δεν συζητήθηκε γιατί τούτο αφορά γενικά
πεδίον συζήτησης και αποφάσεων για το επερχόµενο Συνέδριο της
Π.Ο.Α.Κ..
Για το Συνέδριο της Π.Ο.Α.Κ., ανακοινώθηκαν πληροφορίες για το
κλείσιµο δωµατίων στο Μοντρεάλ και τις συνθήκες διαµονής στη
περίοδο της Συνεδρίου. Επίσης ορίστηκαν και οι αντιπρόσωποι του
Συλλόγου µας, που θα µας αντιπροσωπεύσουν στις διαδικασίες.
Προς τούτο, επελέγησαν (Αλφαβητικά) οι: ∆ηµήτρης
Κωστόπουλος, Σωτήρης Κωνσταντακόπουλος, Κωνσταντίνος
Λυκογιάννης, Αντώνης Παπαδόπουλος, Ελένη Πάππας, Γιώτα
Πατλιά, Παναγιώτης Πλιάκας,
Ελένη Πράσσος, Νίκος
Σινόπουλος και ∆ήµητρα Σινοπούλου. Αναπλ. Γιώργος Πράσσος.
Και σας θέµα προς συζήτηση ορίστηκε ότι θα είναι η πρόταση να
συγκεντρωθεί ένα ποσόν για να το προσφέρουµε σε κάποιο
οργανισµό στην Ηλεία που διοργανώνει συσσίτιο για τους απόρους.
Σαν ελεύθερο θέµα, αποφασίστηκε να πάρουµε µέρος στο Ηλειακό
Αντάµωµα που θα γίνει το καλοκαίρι στην Αµαλιάδα.
Παρακαλούνται οι πατριώτες να λάβουν µέρος. Αυτό το αντάµωµα
γίνεται κάτω από τη προστασία του ∆ήµαρχου Ήλιδας, Εξοχότατου
κ. Χρήστου Χριστοδουλοπούλου. (Είναι ευτύχηµα ότι η ιδιαίτερη
πατρίδα µας διαθέτει άρχοντες σαν το ∆ήµαρχο Ήλιδας). Κ.∆.Λ.
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George Harbilas and Dina Matsouka
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Elian Association of Montreal ERMIS
52nd Annual Dance 3-5-16 @ Château Royal

Visit us at our FACEBOOK PAGE – ELIAN ASSOCIATION OF MONTREAL ERMIS, 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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Σπύρος Σκούρας
Με πολύ ενδιαφέρον διαβάσαµε στην Ηλειακτίδα, την οµιλία
την οποίαν έδωσε στη βιβλιοθήκη των Πατρών στις 9.11.15 ο
πατριώτης µας Λεωνίδας Καρνάρος µε θέµα «Σπύρος
Σκούρας, ο αγνοηµένος ευεργέτης της Ελλάδος». Είναι χαρά
µας να µαθαίνουµε άγνωστες πτυχές της ζωής και της δράσης
πατριωτών µας, τόσο στο εσωτερικό της πατρίδος µας όσο και
στο εξωτερικό και επίσης χρέος µας να µην τους ξεχνάµε και να
τους προβάλλουµε ώστε να «θυµούνται οι παλιοί και να
µαθαίνουν οι νέοι» και να γίνονται παράδειγµα προς µίµηση. Τη
θύµηση µου κέντρισαν τα λόγια του Ωνάση για το Σπύρο
Σκούρα. «Ο Σπύρος Σκούρας και τα αδέλφια του έβοσκαν
πρόβατα, ήσαν αγράµµατοι....» Θυµήθηκα τι µου διηγήθηκε ο
αείµνηστος σύζυγός µου, Χρήστος Πάππας, ο οποίος όταν ήλθε
στην Αµερική, πρωτοεργάστηκε
στο ποτοπωλείο του
αείµνηστου, πατριώτη µας από τα Σαββάλια, Σωκράτη Λιόσση
στο Μανχάτταν, όπου εκεί κοντά είχε και ο Σκούρας το γραφείο
του. Ο Χρήστος Πάππας πολλές φορές πήγαινε στο γραφείο του
Σκούρα 2-3 κιβώτια κονιάκ 7 αστέρων Μεταξά για δώρα. Αφού
απόκτησαν οικειότητα, µια ηµέρα ο Σκούρας του διηγήθηκε πως
ήλθε στην Αµερική.
Όταν ήτα βοσκόπουλοστο χωριό του το Σκουροχώρι Ηλείας,
πέθανε ο νεκροθάφτης του χωριού. Τότε ο Σκούρας πήγε και
βρήκε τον ιερέα του χωριού και του ζήτησε να αναλάβει
νεκροθάφτης. Τότε ο ιερέας τον ρώτησε εάν ξέρει να γράφει και
να διαβάζει. Ο Σκούρας του απάντησε αρνητικά. Τότε ο ιερέας
του είπε: Παιδί µου, είσαι καλό και τίµιο παληκάρι, αλλά χωρίς
γράµµατα πως θα διαβάζεις τα ονόµατα στους σταυρούς των
τάφων. Εποµένως, δεν µποράω να σε κάνω νεκροθάφτη. Έτσι ο
Σκούρας έχασε την ευκαιρία να µείνει στο χωριό και να γίνει
νεκροθάφτης και έφυγε για την Αµερική.
Ελένη Χ Πάππας

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΠΑΤΡΙ∆Α
Σε ορατό κίνδυνο νέας παρατεταµένης καθυστέρησης τίθεται ο
διαγωνισµός για τον αυτοκινητόδροµο Πάτρα-Πύργος,
εξαιτίας των συνεχών αναβολών της δηµοπράτησης του
πρώτου τµήµατος, µήκος περίπου 8 χλµ.
Η νέα ηµεροµηνία διενέργειας της δηµοπράτησης ορίστηκε για τις
5 Μαΐου του 2016, ενώ η δηµοπράτηση του δεύτερου τµήµατος
παραµένει ορισµένη για τις 19 Απριλίου, αλλά µε τις πιθανότητες
υλοποίησης να λιγοστεύουν καθηµερινά, όσο διαρκεί η αποχή των
εργοληπτών και καθυστερεί η ψήφιση του ασφαλιστικού.
Όπως τόνισε στην εφ. «Πατρίς» υψηλόβαθµο στέλεχος του
υπουργείου Υποδοµών, αν ο διαγωνισµός αναβληθεί για Τρίτη
φορά, τότε βάσει νόµου προβλέπεται επαναληπτική δηµοπρασία
µε νέα τεύχη δηµοπράτησης. Αυτό σηµαίνει ότι αν δεν γίνει ο
διαγωνισµός στις 5 Μαΐου, θα χρειαστεί ένα διάστηµα 40-50
ηµερών για να οριστεί ξανά νέα ηµεροµηνία.
«Επιλέξαµε την 5η Μαΐου για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση
σχετικά µε την αποχή, ελπίζοντας ότι ως το Πάσχα θα έχει
ψηφιστεί ο νόµος για το ασφαλιστικό και δεν θα προκύψει νέα
αναβολή», επισηµάνθηκε χαρακτηριστικά στην εφ. «Πατρίς».

The Ethnikos Kyrix celebrates 101 years!
On April 02, 1915, the newspaper was founded by fellow Elian,
Petros Tatanis (Amaliada).
101 years later, the younger generation of Elians continues to show
its support of the newspaper (as depicted in the picture below
showing Kristina Boumakis gazing at the edition of the newspaper
featuring the Evzones).

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
Λαµπριάτικα Κουλούρια
ΥΛΙΚΑ:
2 πάουντς γλυκό βούτυρο
12 αυγά
6 φλυτζάνια καφέ ζάχαρη
2 φλυτζάνια καφέ γάλα
16 κουταλάκια γλυκού µπεϊκιν παουντερ
20-21 φλυτζάνια καφέ αλεύρι ή όσο χρειαστεί Λίγη
βανίλια
1-2 αυγά (για την επάλειψη)
ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
∆έρνουµε τα αυγά µε όλη τη ζάχαρη. Προσθέτουµε το
βούτυρο λιωµένο ή κρύο. ∆ιαλύουµε τη µπέϊκιν πάουντερ
στο γάλα το προσθέτουµε στο µίγµα και συνεχίζουµε το
χτύπηµα. Προσθέτουµε σιγά-σιγά το αλεύρι έως ότου η
ζύµη γίνει όχι πολύ σφιχτή.
Καλή επιτυχία και καλό Πάσχα!

Πασχαλινές Ευχές
Το προσωπικό της «Ηλειακτίδας», Ντίνος
Λυκογιάννης, Ελένη Πάππας, Γεωργία
Παπαδοπούλου και Αντώνης Παπαδόπουλος,
Έυχονται
Στα µέλη του Συλλόγου µας, σε όλους τους Ηλείους
της ∆ιασποράς και σε όλο το κόσµο,
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
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Just 4 Fun
τρενο τρενο τρενο
τρενο λεω τρενο
τρενο και τρενο
τρενο καθοµαι τρενο
τρενο βλαµµενο τρενο
τρενο το τρενο
τρενο ωρα τρενο
τρενο τοση τρενο
τωρα διαβαστε τις µεσαιες λεξεις απο κατω προς
τα πανω.
Η πεθερά λέει στην Νύφη.
Έµείς στο σπίτι µας πάντα κάνουµε προσευχή πριν
από το φαγητό, εσείς;
-Εµείς δεν χρειάζεται, γιατί δεν κινδυνεύουµε…. Η
µαµά µου µαγειρεύει περίφηµα!
Ηταν τρεις φιλοι. Ο Αλεξης, ο Κωστας και ο
Πετρος ο κεκες(τον ελεγαν ετσι επειδη ειχε
προβληµα στην οµιλια του). Πανε, λοιπον,
διακοπες σε ενα εξωτικο νησι και πιανουν δωµατιο
σε ενα πολυτελεστατο ξενοδοχειο. Πανε εκει,
οµως, και ο ξενοδοχος τους λεει οτι χαλασε το
ασανσερ και το δωµατιο τους ειναι στον 20ο
οροφο! Τι να κανουν λοιπον , το κοβουν µε τα
ποδια. Για να περασουν πιο ευκολα αποφασισαν
να λενε ιστοριες για να περασει πιο ευκολα η ωρα.
Φτασανε , λοιπον, στον 5 ο οροφο και ειπαν ο
Αλεξης και ο Κωστας απο µια ιστορια και εχει
ερθει η σειρα του Πετρου του κεκε
- Νννναααα σσσαααςςς ππππωωω...
- Ασ' το , του λενε οι αλλοι δυο, δεν το εχεις µε τις
λεξεις.
Συνεχιζουν και φθανουν στο 10ο οροφο. Εχουν
πει απο µια ιστορια ο Αλεξης και ο Κωστας και
ξαναρθε η σειρα του Πετρου
- Ννννναααα σσσααααςςς ππππωωωω
- αστο , ρε φιλε, δεν το εχεις.
Συνεχιζουν και φθανουν στο 15 ο οροφο οπου και
ξαναρχεται η σειρα του Πετρου
- Ννννναααα σσσσααααςςς ππππωωω
- ασ' το ρε φιλε , αφου εχεις προβληµα
Συνεχιζουν και φθανουν στο 19ο οροφο . Εχουν
πει απο µια ιστορια ο Αλεξης και ο Κωστας και
επιµενει να µιλησει κι ο Πετρος.
- ασ' το , του λενε, ενας οροφος εµεινε .Φτασαµε!
- Νννννναιαιαι, αλλλλλλαααα αααασσσσ' τττεεε
µµµεεε νννννναααα µµµµµιιιιλλλληηησσσσωωω!
Ειπε φωναζωντας.
Ξξξξξξεεεεχχχχααααασσσσσααααµµµµεεεε
ττττααααα κκκκλλλλειειειδδδιαααα σσσττηηη
ρρρρεσσσεψψψιοοοννν

A house, inhabited by a Greek on ground level, an Italian on
first floor and a German on second, got on fire. Who
survived?
The German. He was out practicing marching

Greek Saying: “Τα µάτια σου δεκατέσσερα.”
Literal English Translation: “Your eyes fourteen.”
What the Greeks really mean: "Keep your eyes open at all
times."
Greek Saying : “Η ζωή είναι σαν ένα αγγούρι, ο έναs το
τρώει και δροσιστείτε, και ο άλλος το τρώει και ζορίζετε.”
Literal English Translation: “Life is like a cucumber, one
person eats it and is refreshed, and another person eats it and
struggles.”
What the Greeks really mean: "Life is simply what you
make of it."
Greek
Saying:
“θα
σοu
αλλάξω
τα
φώτα.”
Literal English Translation: “I will change your lights.”
What the Greeks really mean: "I will surprise you in a way
you never thought imaginable."

