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ΠΑΤΡΙ∆ΟΓΝΩΣΙΑ
Αναβίωση Ολυµπιακών Αγώνων
Το 393 µ.χ. ο Μέγας Θεοδόσιος, απαγορεύει, στο
όνοµα της Χριστιανικής Θρησκείας, τη τέλεση των
Ολυµπιακών Αγώνων. Από το 18ον µέχρι τις αρχές του 19ου
αιώνα, περίοδο που χαρακτηρίζει η επιστροφή στα αρχαία
πρόσωπα, θεολόγοι και διανοούµενοι τονίζουν τη σηµασία
που θα είχε η εκτέλεση ανασκαφών στο χώρο της Αρχαίας
Ολυµπίας. Το 1889 φτάνει στην Ελλάδα η Γαλλική
Επιστηµονική Αποστολή του Μοριά µε αρχιτέκτονες και
αρχαιολόγους και µε επικεφαλής τον Αµπέλ Μπλουέλ,
εντοπίζει το ναό του Ολυµπίου ∆ιός. Το 1961 Γερµανοί
αρχαιολόγοι µε τον Έρνεστ Κουφτιους αποκαλύπτουν το
Ολυµπιακό Στάδιο των 192,27 µέτρων. Σύµφωνα µε τη
µυθολογική παράδοση, το µήκος του σταδίου
αντιστοιχούσε µε 600 πόδια του Ηρακλή (δηλ. Το πόδι του
Ηρακλή ισοδυναµούσε µε 32,045 εκ.).
Στις αρχές του 20ου αιώνα ο Πιερ ντε Κουπερτέν,
ξεκινά τη προσπάθεια για την αναβίωση των Ολυµπιακών
Αγώνων. Στις 23 Ιουνίου 1894 πραγµµατοποιήθηκε το Α’
∆ιεθνές Συνέδριο αντιπροσώπων των αθλητικών
οργανώσεων που αποφάσισε οµόφωνα την αναβίωση των
Αγώνων και τη τέλεσή τους το 1896. Στο συνέδριο αυτό
συστήθηκε η πρώτη Ολυµπιακή Επιτροπή µε πρόεδρο το
∆ηµ. Βικέλα και γενικό Γραµµατέα τον Πιερ δε
Κουπερτέν. Μεγάλη αίγλη έδωσε στους Αγώνες αυτούς ένα
άθληµα, ο δρόµος του Μαραθώνα, εµπνευστής του οποίου
υπήρξε ο γάλλος Μιχαήλ Μπρεάλ που προσέφερε και το
έπαθλον.
Στην Ελλάδα, το 1859, ο Ευάγγελος Ζάππας
οργάνωσε τους πρώτους Πανελλήνιους Αγώνες παρουσία
του Όθωνα και της Αµαλίας. Η προσπάθεια αυτή απέτυχε
και το 1875 έγιναν οι δεύτεροι και τελευταίοι αγώνες.
Μετά από 20 χρόνια, µε προτροπή του Κουπερτέν, ο
Βασιλεύς Γεώργιος Β’ προκήρυξε την έναρξη της πρώτης
σύγχρονης Ολυµπιάδας. Έτσι στις 5 Απριλίου 1896, τη
Κυριακή του Πάσχα διεξήχθηκαν οι Πρώτοι Ολυµπιακοί
Αγώνες. Με έξοδα του τραπεζίτη Γεωργίου Αβέρωφ και
άλλων
εύπορων
Ελλήνων
του
εξωτερικού
αναµαρµαρώθηκε το αρχαίο Αθηναϊκό στάδιο. Έλαβαν
µέρος 311 αθλητές από 13 κράτη. 8 Αγγλία, 14 Αµερική, 1
Αυστραλία, 4 Αυστρία, 1 Βουλγαρία, 19 Γαλλία, 19
Γερµανία, 4 ∆ανία, 1 Ελβετία, 230 Ελλάδα, 8 Ουγγαρία, 1
Σουηδία, 1 Χιλη και έγιναν 43 σύγχρονα αγωνίσµατα. Στο
πρώτο Μαραθώνιο πήραν µέρος 25 δροµείς και νικητής
αναδείχτηκε ο Μαρουσιώτης γαλατάς Σπύρος Λούης.
Έτρεξε περίπου 40 χιλιόµετρα της διαδροµής σε 2 ώρες 58’
και 50’’.
Οι Αγώνες του 1896 γνώρισαν µεγάλη επιτυχία
που συνεχίζεται µέχρι σήµερα. Οι αρχαίοι Αγώνες
σηρίζονταν στην ευγενή άµιλλα. Ο Ολυµπιονίκης
παρέµεινε «νικητής» εφ’ όρου ζωής. Σήµερα, αντίθετα, η
δόξα διαρκεί όσο και το «ρεκόρ».
Πηγή: Ιστορία Ολυµπιακών Αγώνων.
Επιµέλεια: Ελένη Χ. Πάππας

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ
Η δύναµη της θέλησης χρειάζεται και για το παρόν, όχι
µόνο για το παρελθόν. Το παρελθόν δεν σβήνει ποτέ.
Όσο έχεις, το κουβαλάς µαζί σου. Ό,τι είσαι σήµερα
εξαρτάται από όσα είδες, έζησες, ένιωσες και άκουσες
χτες. Και ό,τι απορρίπτεις ή αποδέχεσαι τώρα, θα σε
διαµορφώσει αύριο. Υπάρχουµε σήµερα επειδή χτες
ζήσαµε όπως ζήσαµε. Αύριο θα γίνουµε αυτό που
ζούµε σήµερα.
Είναι ανώφελο να θυµάσαι το κακό που σου προκάλεσε
κάποιος. Γιατί αν θυµάσαι, το µόνον που καταφέρνεις
είναι να τροφοδοτείς περισσότερο τη πίκρα, τη θλίψη
και το πόνο σου. Να θυµάσαι µόνον τόσα όσα
χρειάζεται για να µη πληγωθείς ξανά. Γ. ΠΟΛΥΡΑΚΗΣ
«Η ελπίδα είναι ένας δυνατός άνεµος που σαρώνει την
απόγνωση».
«Για να ζήσουµε πρέπει να γεµίσουµε αγάπη ή
προσδοκία. Ο άλλος είναι πρώτα αδελφός και έπειτα
εχθρός».
«∆εν πρέπει ποτέ να απελπιζόµαστρε από τον εαυτό
µας και από το κόσµο. Οι δυνάµεις που κουβαλάµε
µέσα µας, οι δυνάµεις που µπορούν να µας
εξευγενίσουν είναι τεράστιες».
«Η θέλησή µας έχει µια δύναµη ανυποψίαστη,
µπορούµε να πούµε, όταν θέλουµε, να αρχίσουµε
πάντα το χτίσιµο από µτην αρχή».
« Η ζωή αρχίζει σήµερα και κάθε µέρα ξαναρχίζει, ότι
η ζωή σηµαίνει ελπίδα».
Πηγή: Το βιβλίο της ζωής
Επιµέλεια: Ελένη Χ. Πάππας

Μάρτιν

Γκραίη.

Σπύρος Λούης
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40 Αρχαία Ελληνικά ανέκδοτα, που
προσφέρουν γέλιο αλλά και προβληµατίζουν
21) Ένα φίδι τυλίχτηκε γύρω από το κλειδί µιας πόρτας. Οι
Μάντεις χαρακτήρισαν το γεγονός θαύµα. Ο Λεωτυχίδης
όµως, βασιλιάς της Σπάρτης, θεώρησε αδικαιολόγητο τον
χαρακτηρισµό «Για µένα θαύµα θα ήταν» είπε «αν
τυλιγόταν το κλειδί γύρω από το φίδι και όχι το φίδι γύρω
από το κλειδί»
22) Κάποτε ο ∆ιογένης είδε µια γυναίκα να σκύβει παρα
πολύ µπροστά στα αγάλµατα των θεών. Θέλοντας να την
απαλλάξει από τη θρησκοληψία την πλησίασε και της είπε:
«Μη σκύβεις τόσο πολύ κυρά µου γιατί κάποτε ο θεός θα
σταθεί πίσω σου και θα δει άσχηµα πράγµατα».
23) Ο φιλόσοφος Στίλπωνας κλήθηκε στον Άρειο Πάγο για
να βεβαιώσει αν πραγµατικά είπε ότι η Αθηνά δεν είναι
θεός.. «Και βέβαια δεν είναι θεός. Θεά είναι αφού είναι
γυναίκα». «Από που το γνώριζε ο Στίλπωνας; Ή µήπως
σήκωσε τον χιτώνα της Αθηνάς και είδε το κήπο της;»
24) Έδειξαν στον ∆ιαγόρα τον «άθεο» τα πολλά
αφιερώµατα ανθρώπων που είχαν σωθεί από ναυάγια µε τη
βοήθεια των θεών. Ο ∆ιαγόρας απάντησε: «Αν οι θεοί
εφρόντιζαν να σώσουν και όσους πνίγηκαν, τότε θα βλέπατε
πολύ περισσότερα αφιερώµατα».
25) Όταν ο ∆ιογένης είδε ένα νεαρό να φιλοσοφεί του είπε:
Σου αξίζει έπαινος νεαρέ, γιατί στρέφεις το ενδιαφέρον των
εραστών από την οµορφιά του σώµατος στην οµορφιά της
ψυχής σου».
26) Ένας φτωχός πλησίασε το Σωκράτη και του είπε: Θέλω
να γίνω µαθητής σου, αλλά δεν έχω τίποτα να σου
προσφέρω, είναι ο εαυτός µου». Ο Σωκράτης του απαντά:
«∆εν καταλαβαίνεις λοιπόν ότι µου δίνεις το πιο σπουδαίο
πράγµα»;
27) Προσπαθούσε ο Ζήνων ο Ελεάτης να αποδείξει στον
Αντισθένη µε περίπλοκα και σοφιστικά επιχειρήµατα ότι
δεν υπάρχει κίνηση. Ο Αντισθένης άρχισε να βαδίζει, ενώ
συγχρόνως ρωτούσε τον Ζήνωνα: ∆εν νοµίζεις ότι τα
γεγονότα είναι πιο ισχυρά από τα επιχειρήµατά σου;
28) Υπερηφανόταν κάποιος σε µια παρέα και έλεγε ότι είχε
πάρει µέρος σε πολλούς αγώνες σε διάφορες πόλεις της
Ελλάδφος και είχε πραγµατοποιήσει εξαιρετικές αθλητικές
επιδόσεις. Στη Ρόδο µάλιστα είχε κάνει ένα µεγάλο άλµα
που κανένας Ολυµιονίκης δεν είχε ως τότε. «Ιδού η Ρόδος
ιδού και το πήδηµα». Κι’ εδώ Ρόδος είναι. Γιατί δεν κάνεις
το άλµα σου;.
29) Ένας Αθηναίος ταξίδευε µε πλοίο µε πολλούς άλλους.
Ξέσπασε όµως δυνατή τρικυµία και το πλοίο ανατράπηκε.
Όλοι προσπαθούσαν να σωθούν κολυµβώντας, ο Αθηναίος
όµως έχανε το καιρό του καλώντας τη θεά Αθηνά σε
βοήθεια. Ένας από τους ναυαγούς που κολυµπούσε κοντά
του του είπε: Συν Αθηνά και χείρα κίνει»(Φώναζε την
Αθηνά, µα κούνα και τα χέρια σου).
30) Όταν είδε ο ∆ιογένης κρατικούς ταµίες να έχουν πιάσει
κάποιον που είχε κλέψει ένα µπουκάλι, παρατήρησε: «Οι
µεγάλοι κλέφτες έχουν συλλάβεο το µικρό κλέφτη».
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ΓΝΩΜΕΣ
Περί το 15ον Συνέδρίο
∆εν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουµε τις
ευχαριστίες µας και το θαυµασµό µας για το θαυµάσιο
δείπνο και τη περιποίηση που µας επεφύλαξε ο Σύλλογος
Μοντρεάλ «Ερµής» µε επικεφαλής το πρόεδρο κ. Γεώργιο
Χαρµπίλα. Τα τραπέζια ήσαν στολισµένα µε λουλούδια, το
φαγητό θεσπέσιο, τα γλυκά υπέροχα και η περιποίηση
ανεπανάληπτη. Αισθανθήκαµε τόση αγάπη και νιώσαµε
τόσο ενθουσιασµό που δεν θέλαµε να τελειώσει ποτέ αυτή
η υπέροχη βραδιά.
Μετά το φαγητό και πριν το καφέ ο Ύπατος
Πρόεδρος κ. Αντώνης Παπαδόπουλος πήρε το λόγο και
εξέφρασε τις ευχαριστίες στο πρόεδρο και στα µέλη του
Συλλόγου για τη περιποίησηκαι την από καρδιάς φιλοξενία
που τους επεφύλαξαν. Προς τούτο απένειµε στο κ.
Χαρµπίλα ειδική ευχαριστήριο πλακέτα σαν ένδειξη των
ευχαριστιών και της ευγνωµοσύνης του.
Επίσης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το κ.
Σκλάβο, εκδότη της εφηµερίδας «ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α» του
Τορόντο που κάλυψε δηµοσιογραφικά το Συνέδριο.
Οι εκπλήξεις όµως δεν τελειώνουν εδώ. Ο
επικεφαλής του Τµήµατος Νεολαίας του Συλλόγου κ.
Παναγιώτης Μπακάλης µας συγκίνησε και άγγιξε τη
καρδιά µας µε το κλαρίνο του. Όπως ήταν επόµενο άναψαν
τα αίµατα και δεν άργησε να αρχίσει το τραγούδι από
όλους µε αποτέλεσµα να αρχίσει για καλά ο χορός που
κράτησε µέχρι αργά.
Το πρωί της Κυριακής µας επισκέφθηκε στο
ξενοδοχείο µας, όσοι είµαστε αποµείνει µετά την
αναχωρηση πολλών συνέδρων, ο πρόεδρος κ. Χαρµπίλας
για το πρωϊνό, µε το τέλος του οποίου µας ξενάγησε στη
πόλη για τα αξιοθέατα του Μοντρεάλ. Το βράδυ δε έκλεισε
µε φαγητό σε γνωστό εστιατόριο, προσφορά του κ.
Χαρµπίλα ππρος τον οποίον οφείλουµε χίλια ευχαριστώ,
καθώς επίσης και σε όλους τους φίλους και πατριώτες του
Μοντρεάλ για τη περιποίηση και τις αναµνήσεις που
δηµιουργήσαµε και αποκοµίσαµε από το 15ον Συνέδριο.
Εµείς εδώ στη Νέα Υόρκη, επιφυλασσόµεθα να
ανταποδώσουµε τα οφειλόµενα στο επόµενο Συνέδριο του
2018.
ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ
Ελένη Χ. Πάππας

ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
May 10, 2016
Board Meeting discussing preparation of upcoming
Easter Dance

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Graduations
May 26, 2016 – Congratulations to Dimitra Anastasopoulos,
graduating from SUNY (The State University of New York)
GENESEO!
We are sure that her parents, George and Patricia
Anastasopoulos, and sister, Niki Anastasopoulos, as well as the
rest of her family and friends are very proud of her. (So are all of
the Elians!)
Συγχαρητήρια, και εις ανώτερα!

Picture Courtesy – Dimitra Anastasopoulos

June 09, 2016
Last Board Meeting before summer break!

Honors
Congratulations to Col. Andonios Neroulis, (Myrtia, Elias –
Greece), founder of the monthly networking reception in Midtown
Manhattan of the American Hellenic Institute (AHI).
Col. Neroulias was honored on 06-06-2016 for his dedicated
service to AHI, serving in multiple positions including president of
its New York Chapter since 2001. The June 6 reception marked his
“retirement.”

ΘΑΝΑΤΟΙ
Ο πρόεδρος, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη του
Συλλόγου µας, εκφράζουµε τα πιο θερµά µας συλλυπητήρια στο
ιδρυτικό µέλος του αγαπητό Νίκο Λάµπρου για το θάνατο της
αγαπηµένης αδελφής του Χρυσούλας Λάµπρου-Μητροπούλου.
Επίσης ευχόµαστε στα παιδιά της Κανέλα-Νίτσα Μητροπούλου
και τον αδελφό της Γιάννη Μητρόπουλο, παρηγορία για το χαµό
της µανούλας τους και υγεία και µακροηµέρευση να τη θυµούνται
και να τη µνηµονεύουν. Αιωνία της η µνήµη.
Και δεν έφτανε αυτό. Ο Φίλος Νίκος Λάµπρου, έχασε και
ένα αγαπηµένο του ξάδερφο, το Βασίλη Μπαχρά. Νίκο σε
συλλυπούµαστε. Εµείς, οι πατριώτες σου, είµαστε µαζί σου και
προσπαθούµε να αλαφρώσουµε το πόνο σου όταν τον
µοιραζόµαστε. Κουράγιο εκλεκτέ πατριώτη Νίκο. Αιωνία του η
µνήµη.
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AHI and Friends Express Their Appreciation to
The Colonel – Andonis Neroulias

implemented it based on the KISS principle – keep it simple stupid.”

Nicholas Larigakis, the President and CEO of AHI, told the
guests “It gives me great pleasure to be here today” – he travelled
from AHI headquarters in Washington, DC – “Andoni, you came
to me and were interested in facilitating AHI’s efforts in New
York and I couldn’t think of anyone more worthy to do this, and
you proved us correct over the last 20 years.”

Neroulias,” quoted General Douglass McArthur’s farewell speech:
“Old soldiers don’t die – they just fade away.” He declared, however,
that “I don’t plan to die any time soon, or fade away,” and added
some advice for community leaders who hang onto the reins for too
long: “I do believe in terms limits.”

The evening’s emcee Dean Sirigos reminded that the free reception
that began at the old Minotaur restaurant and continues every second
By NEO Magazine on June 27, 2016
Monday of the Month at AVRA has helped countless Greek
The Grand Salon of the venerable 3 West Club near Rockefeller Americans and Philhellenes connect in the spirit of the motto of the
Center was filled with friends offering good wishes, AHI Business Network: “People helping people.”
congratulations, and thanks to Andonis Neroulias, the founder of In 2001 AHI acknowledged Neroulias’ initiative by naming him
the monthly networking reception in Midtown Manhattan of the president of its New York Chapter. The June 6 reception marked his
American Hellenic Institute (AHI).
“retirement.”

Larigakis presented Neroulias with a plaque saying, “It is a great
honor to give you this small token of our appreciation tonight,”
and then read the inscription: “in appreciation, presented to
Andonios Neroulias – the Colonel – for two decades of public
service to the Greek American community and dedication to the
mission of the American Hellenic Institute, for the promotion of
Hellenism, strengthening relations between Greece, Cyprus, and
the United States, and his generous commitment of time, support,
and inspiration to the members and friends of the AHI New York
Chapter.”

He said “we found the right replacement in Lou Katsos” to continue
with the idea that came to him 20 years ago,” and to develop new
areas and inviting Katsos to the podium, passed the torch to the
chapter’s new president.

Katsos, a leader in the real estate and construction management
industry for over 35 years and lecturer for 30, is now president of his
own firm, Jekmar Associates and Inc., congratulated and thanked
Neroulias. The former is past VP of the Hellenic American Chamber
of Commerce and founding president of the East Mediterranean
Business and Cultural Alliance (EMBCA), and is noted for
organizing some of the community’s most extraordinary and
Among the numerous dignitaries were Greece’s new Consul successful events.
General in New York, Dr. Konstantinos Koutras, Ambassador
Yannis Vrailas, Consul Manos Koubarakis, and Argyris Larigakis concluded the evening with an overview of AHI, which
Argitakos, AHEPA Delphi Chapter #25 President. Ambassador spearheaded the U.S.’s Rule of Law Embargo in response to
Vasilios Philippou, Cyprus’ High Commissioner was unable to Turkey’s illegal invasion and occupation of Cyprus and continues to
attend but he sent congratulations. Koutras briefly addressed the advocate for the rule of law and justice for Cyprus. AHI was founded
guests, thanking and congratulating The Colonel and AHI for as a non-profit Greek American think-tank and public policy center
by noted attorney and public servant Eugene T. Rossides.
their efforts.
Neroulias, who distinguished himself in the U.S. Army and rose Sirigos, urged the guests to visit ahiworld.org and to support AHI’s
to the rank of Colonel and has held leadership positions in endeavors which include performing the functions of think tank,
prominent community and professional organizations, displayed grass roots organizing, and Capitol Hill lobbying in the best interests
his trademark warmth mixed with humor. “Thank you. I’m very of the United States. AHI also presents an annual conference on The
moved. After listening to all my credentials, and after watching Future of Hellenism in America, has hosted 70 legislative
the candidates, maybe I should run for president.” Noting that conferences, and has produced publications and events on the theme
Donald Trump would raise birth certificate objections, Neroulias of “Doing Business in Greece.”
declared “I am blessed to claim three countries as my homeland.”
He continued “I Ellada me genise – Greece gave me birth, and
Greece gave me a big heart – to feel, and to appreciate culture and
history, and when I was 13 years old in 1956, we came to
America. I Ameriki me iothetise – America adopted me, and
taught me how to think objectively and logically, and urged me to
control my huge Greek heart, which normally overrules logic.”
“The third country is Cyprus,” he said. “I Kipros me pantrepse –
Cyprus married me I got married in Cyprus, and Cyprus gave me
a lovely family.
He then pointed out his Cypriot wife Eva, his youngest daughter
Laura, and noted his daughter Nicole and his grandchildren,
Rohann Jay Iakovos, and Katerina Elyse.
Sharing the idea that was at the heart of his contribution to Greek
Americans, Neroulias said, “I thought that the community had
enough galas and events featuring dignitaries, and that there
needed to be gatherings where ‘the common people’ can get to
Eva & Andonis Neroulias (Myrtia, Elias – Greece), with their
know each other. Nick Larigakis embraced the idea and we
younger daughter Laura at the event, PHOTOS: ETA PRESS
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Πασχαλινό 21‐05‐2016 / Easter Dance 05‐21‐2016
Καρφίτσα δεν έπεφτε στο πάτωµα το Σάββατο
21.5.16 το βράδυ στη µαγάλη αίθουσα στο Χιώτικο
Σπίτι, ό,που ο Σύλλογός µας, ο Πανηλειακός
Σύλλογος Νέας Υόρκης, γιόρτασε την Ανάσταση του
Κυρίου. Στο Πρόεδρο Σωτήρη Κωνσταντακόπουλο
και στις υπεύθυνες της βραδιάς κυρίες Χριστίνα
Βασιλοπούλου και Αγγελική Κολοβάδη, ανήκουν
θερµά συγχαρητήρια για τη τρανταχτή επιτυχία που
είχε η εν λόγω εκδήλωση του Συλλόγου µας. Όλα
έγιναν στην εντέλεια και δεν ακούστηκε κανένα
παράπονο, εκτός από τα συνηθισµένα για την ένταση
του ήχου της µουσικής και το αδιαχώρητο στα
τραπέζια λόγω του πολυάριθµου της παρουσίας φίλων
του Συλλόγου µας.
Το φαγητό ήταν τα αναµενόµενο και η
εξυπηρέτηση ανεκτή. Σχετικά, υπάρχουν πολλοί
παράγοντες που συµβάλουν στη διαµόρφωση της
τιµής που κοστίζει κάθε µερίδα φαγητού που
σερβίρεται και τη ποιότητα της εξυπηρέτησης.
Καταναλωθηκε αρκετό κόκκινο και λευκό κρασί και
συνέτεινε στη διαµόρφωση του καλού κεφιού που
επεκράτρησε στη πίστα του χορού.
Για τη µουσική δεν είµαι εµπειρογνώµων, το
γεγονός όµως ότι η πίστα, από την ώρα που άρχισε και
µέχρι που έκλεισε ο χορός, δεν έµεινε µόνη της και
υπέφερε το βάρος και τα τσαλιµάκια των χορευτών
και χορευτριών, δείχνει ότι ήταν η αναµενόµενη
ευχάριστη και χρήσιµη.
Πρέπει να σηµειώσουµε ευχάριστα τη
παρουσία νεολαίας που έδωσε µια φρεσκάδα και µια
λαµπρή εικόνα στην εκδήλωση και έδωσε το έναυσµα
στο να µη σταµατήσει ο χορός που επικρατούσε.

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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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΕΙΩΝ ΜΟΝΤΡΕΑΛ «ΕΡΜΗΣ» (τµήµα Νεολαίας)
1η ετήσια εορταστική βραδιά προς τιµήν της µάνας και του πατέρα.
11 Ιουνίου, 2016
(Facebook page: Elian Association of Montreal ERMIS)
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ΝΕΑ ΤΗΣ Π.Ο.Α.Κ.
PANELIAN FEDERATION OF USA & CANADA
PO Box 5183, Astoria, NY 11105
www.panelian.org
-----------------

To 15ον Συνέδριο της Π.Ο.Α.Κ.
Το 15ον Συνέδριο της Πανηλειακής Οµοσπονδίας
Αµερικής και Καναδά, πραγµατοποιήθηκε στο Μοντρεάλ
του Καναδά στις 27 και 28 Μαίου 2016. Ο τοπικός Σύλλογος
«Ερµής» οργάνωσε το Συνέδριο και φιλοξένησε τους
συνέδρους. Τη Παρασκευή το βράδυ ο πρόεδρος κ.
Γεώργιος Χαρµπίλας µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα
µέλη του Συλλόγου υποδέχτηκαν τους συνέδρους στη λέσχη
του Συλλόγου, όπου οι κυρίες του Γυναικείου Τµήµατος
είχαν ετοιµάσει θαυµάσια φαγητά και γλυκά. Μετά από ένα
υπέροχο βραδυνό, ο Ύπατος Πρόεδρος της Οµοσπονδίας µας
κ. Αντώνης Παπαδόπουλος, αφού χαιρέτησε τους
συνέδρους, ευχαρίστησε τον πρόεδρο και τα µέλη του
Συλλόγου για τη φιλοξενεία τους. Ευχήθηκς ένα καλό και
εποικοδοµητικό Συνέδριο και παρουσίασε το πανώ της
Οµοσπονδίας. Κατόπιν καλώντας έναν – έναν του προέδρους
ή τους Αντιπροσώπους τους τους έδωσε στο κάθε ένα
χωριστά το πανώ του Συλλόγου του, δωρεά του ιδίου.
Το Σάββατο το πρωί όλα τα πανώ ήσαν αναρτηµένα
γύρω στην αίθουσα του Συνεδρίου. Ένα θαυµάσιο τραπέζι µε
όλα τα καλούδια για πρωϊνό µας περίµενε. Έτσι σε µια
ατµόσφαιρα χαράς, αγάπης, συναδέλφωσης άρχισαν οι
εργασίες του Συνεδρίου µε την εγγραφήν των Συνέδρων. Το
Προεδρείον του Συνεδρίου καταρτήστηκε ως εξής: Πρόεδρος
ο κ. Γεώργιος Χαρµπίλας, γραµµατεας η κ. ∆ήµητρα
Σινοπούλου και µέλος ο κ. Νικόλαος Σινόπουλος. Κατ’
αρχήν διαβάστηκαν κα ενεκρίθηκαν τα πρακτικά του 14ου
Συνεδρίου. Εν συναχεία ο Πρόεδρος κ. Αντώνης
Παπαδόπουλος απηύθηνε χαιρετισµό προς όλους και
ευχαρίστησε τον φιλιξενούντα Σύλλογο για τη εγκάρδια
φιλοξενεία, έδωσε απολογισµό των πεπραγµένων της
διετείας 2014 – 2016 και αναφέρθηκες στις ενέργιες για
σύσφιξη των σχέσεων των µελών και ενδυνάµωση της
Π.Ο.Α.Κ.. Ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν αυτά τα δύο
χρόνια και υποσχέθηκε ότι θα υπηρετεί µε αγάπη σε όποιο
µετερίζι της Οµοσπονδίας µπορεί να βρεθεί. ∆έχτηκε
ερωτήσεις και έδωσε απαντήσεις για όλα τα θέµατα που
ρωτήθηκε. Παρουσίασε το Λεύκωµα το οποίο επιµελήθηκε
εξ ολοκλήρου ο ίδιος µε τα ιστορικά και τις δραστηριότητες
των Συλλόγων και ζήτησε να αποστέλλουν όλοι οι σλυλλογοι
τις δραστηρότητές των και φωτογραφίες για να εκδοθούν στο
επόµενο Λεύκωµα και ευχαρίστησε τον Ύπατο Α’
Αντιπρόεδρο κ. Ανδρέα Παπαδάκο από το Τορόντο, ο
οποίος ανέλαβε τα έξοδα για την εκτύπωση του Λευκώµατος.
Εν συνεχεία, λόγω απουσίας του Υπάτου Γραµµατέως κ.
∆ηµήτρη Κωστοπούλου, παρουσίασε τον ογκώδη φάκελλο
των πρακτικών της διετίας, δέχθηκε ερωτήσεις και έδωσε
απαντήσεις. Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου κ. Χαρµπίλας
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έδωσε το λόγο στον Ύπατο Ταµία κ. Άγη
Τριανταφυλλόπουλο, ο οποίος έδωσε τον απολογισµό του
Ταµία και παρουσίασε τους λογαριασµούς της ΠΟΑΚ σε
Αµερική και Καναδά. Μετά το τέλος των αναφορών ο κ.
Χαρµπίλας ζήτησε τη διακοπή του Συνεδρίου για φαγητό.
Επιστρέφοντας συζητήθηκαν θέµατα που αφορούν την
Οµοσπονδία και αφού ο κάθε Σύνεδρος εξέφρασσε τη γνώµη
του ελαµβάλοντο οι αποφάσεις. Αφού συζητήθηκαν όλα τα
θέµατα ο κ. Χαρµπίλας ζήτησε την εκλογή της Εφορευτικής
Επιτροπής για τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη
της νέας ∆ιοίκησης της Π.Ο.Α.Κ.
Πρόεδρος του Συνεδρίου εξελέγη ο Επίτιµος
Πρόεδρος της Π.Ο.Α.Κ. κ. Κώστας Κουτρουµπής,
γραµατέας η κ. Ελένη Πάππαα και µέλος ο κ. Σπύρος
Κοκκώνης. ∆ιαβάστηκε από τη γραµµατέα επιστολή του
Γραµµατέως της Π.Ο.Α.Κ. κ. ∆ηµήτρη Κωστοπούλου, που,
λόγω απουσίας του στην Ευρώπη, δεν µπορούσε να
παρευρεθεί στο Συνέδριο και εξέφραζε την επιθυµία, εάν το
ενέκρινε η Ολοµέλεια, να συµπεριληφθεί στο νέο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο. Η Ολοµέλεια απεδέχθει το αίτηµά του. Εν
συνεχεία, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μοντρεάλ, κ.
Χαρµπίλας ενηµέρωσε το Συνέδριο ότι ο κ. Νίκος
Τεντόπουλος επίσης, δεν θα παρευρεθεί λόγω απουσίας του
στη πατρίδα. Επίσης δήλωσαν απουσία οι κ.κ. Μπάµπης
Τσουκαλάς, ∆ρ. Γιαννικόπουλος, Μαστρογιαννόπουλος,
Γιώργος ∆ηµητρόπουλος και Σταύρος Μητρόπουλος.
Από τις εκλογές ανεδείχθει το νέο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο ως εξής: Ύπατος Πρόεδρος, κ. Αντώνης
Παπαδόπουλος, Ύπατος Α’ Αντιπρόεδρος, Ανδρέας
Παπαδάκος, Ύπατος Β’ Αντιπρόεδρος, Σωτήρης
Κωστόπουλος,
Ύπατος
Γραµµατέας,
∆ηµήτρης
Κωστόπουλος, Ύπατος Ταµίας, Άγις Τριανταφυλλόπουλος.
Ύπατος Κυβερνήτης Αµερικής, Νίκος Σινόπουλος, Καναδά,
Γεώργιος Χαρµπίλας. Ύπατοι Αντιπρόσωποι Συλλόγων,
Νέας Υόρκης, Παναγιώτης Πλιάκας, Μοντρεάλ, Νίκος
Τεντόπουλος,Νέας Ιερσέης, Παναγιώτης Τσουκαλάς,
Σικάγου κ. Τ. Μαστρογιαµννόπουλος. Ο αντιπρόσωπος
Τορόντο, θα οριστεί αργότερα κατά τη πρώτη, µετά το
Συνέδριο, Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Ο ∆ρ.
Γιαννικόπουλος θα συµµετέχει του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
σαν αντιπρόσωπος Καλιφόρνιας, Βιρτζίνιας, ο κ. Μπάµπης
Τσουκαλάς, Ντιτρόϊτ, Σταύρος Μητρόπουλος και
Γουϊσκόνσιν, Γεώργιος ∆ηµητρόπουλος.
Εξελεγκτική Επιτροπή, εξελέκτηκαν οι: Σπύρος
Κοκκώνης, ∆ήµητρα Σινοπούλου, Γιώτα Πατλιά και
Ελένη ∆ρακοπούλου. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Νέας
Υόρκης, έκανε τη πρόταση που έγινε ανθουσιωδώς δεκτή, το
Επόµενο Συνέδριο του 2018, να γίνει στη Νέα Υόρκη.
Ακολούθησε η ορκοµοσία του νέου ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και η πρώτη συνεδρίαση, ώστε το Συµβούλιο να
καταρτιστεί σε Σώµα.
Έτσι τελείωσε το 15ον Συνέδριο της Πανηλειακής
Οµοσπονδίας Αµερικής και Καναδά, το οποίον ήταν, κατ’
οµολογία όλων, πολύ πετυχηµένο, ήρεµο, αξιόλογο,
πολιτισµένο και εποικοδοποιητικό, από το οποίο βγήκαµε
ενωµένοι.
Ελένη Χ. Πάππας
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New Yorkers
in

Montréal

∆ήµος Ήλιδας - Municipality of Ilida
10-06-2016 (June 10, 2016)
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Convention packet preparation!

Στο ετήσιο περιοδικό της Πανηλειακής Οµοσπονδίας Συλλόγων Οµογενών
Αµερικής – Καναδά, φιλοξενήθηκε ως τιµώµενο πρόσωπο, ο ∆ήµαρχος
Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.
Μάλιστα, στην τρίτη σελίδα του περιοδικού, δηµοσιεύτηκε ο χαιρετισµός
του ∆ηµάρχου Ήλιδας, όπως αυτός αναγνώσθηκε και στο 15ο Συνέδριο της
Πανηλειακής Οµοσπονδίας Συλλόγων Αµερικής – Καναδά, που για φέτος
πραγµατοποιήθηκε στις 28 Μαΐου 2016 στο Μόντρεαλ.
Ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας και δικηγόρος στο επάγγελµα, κ. Αντώνιος
Παπαδόπουλος, ανακοίνωσε κατά τις εργασίες του συνεδρίου, την πρόθεση
του ∆ήµου Ήλιδας, να διοργανώσει στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 26ου
∆ιεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας, ειδική εκδήλωση κατά την οποία θα
γίνει το 1ο Πανηλειακό Αντάµωµα των απανταχού οµογενών.
Με χαρά οι Ηλείοι οµογενείς της Αµερικής και του Καναδά αποδέχτηκαν
την πρωτοβουλία του ∆ηµάρχου Ήλιδας, και έτσι η µεγάλη αυτή εκδήλωση
ορίστηκε για τις 29 Ιουλίου στον κήπο της οικίας Τατάνη, ενός χώρου µε
ιδιαίτερο συµβολισµό για την Οµογένεια.

15

May 17, 2016 – Wine tasting – Ktima Brintziki wines
at the Kimberly Hotel, NYC

July 01, 2016 – Supreme President Anthony
Papadopoulos, Esq. met and welcomed the Hellenic
Republic's newly appointed Consul General in New
York City, the Honorable Dr. Konstantinos
Koutras. Dr. Koutras' roots are from Koumani, Elias!

May 25, 2016 – Congratulations to our Supreme
Treasurer (and President of “Korivos” NJ) Agisilaos
Triantafylopoulos for the honor bestowed upon him by
the Archdiocese!
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΑΓΗ!

June 01, 2016 – It is with deep regret that we announce the
passing of Kostas Thanopoulos, (Olympia, Greece), past
president of the Elian Society in Chicago, Illinois.
We extend our condolences to his family.
May he rest in peace!
Kostas Thanopoulos's Obituary – Chicago Tribune
Kostas Thanopoulos, age 76; Born in Greka, Olympia,
Greece; Beloved husband of Xeni (nee Anastasiadis);
Devoted father of George (Pauline) and Bobby (Eva);
Cherished grandfather of Jenna, Stefani, Constantino,
Alexis, Niko, Alex and Christian; Loving brother of
Christos (Eugenia) and Amalia (the late Demetri) Papalexis;
Dearest Brother-in-law, uncle, godfather, cousin and friend
to many. Visitation Wednesday June 1, 2016, from 6:00
p.m. to 9:00 p.m. at Salerno's Galewood Chapels 1857 N.
Harlem Ave. Chicago. Family and friends will meet
Thursday morning at Holy Trinity Greek Orthodox Church
6041 W. Diversey Ave. Chicago for 10:00 a.m. Funeral
service. Interment will follow to Elmwood Cemetery. In lieu
of flowers, donations to family appreciated to be made to
various charities of the families choice. Arrangements by
NICHOLAS M. PISHOS FUNERAL DIRECTOR, LTD.
773-745-1333.
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Elian Society “Iera Altis” Milwaukee, Wisconsin – August 11, 1935
(Founded in 1918)
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Just 4 Fun
Στο νοσοκοµείο νεαρός που
προσπάθησε να πάρει τον τελευταίο
κεφτέ σε οικογενειακό τραπέζι
Απο To Vatraxi (Το Βατράχι)

Greek Tailor
An Ancient Greek man walks into a tailor and holds up a torn
tunic.
TAYLOR: "Euripides?" (You-rip-e-dees)
MAN: "Eumenedes!?" (You-men-e-dees) (Say it quickly)
Greek Mother

Ολοένα πιο επικίνδυνα γίνονται τα οικογενειακά
τραπέζια, σύµφωνα µε την αστυνοµία

Στο νοσκοµείο µε πολλαπλά τραύµατα στο
χέρι εισχήθηκε 25 χρονος νεαρός που
σύµφωνα µε πληροφορίες προσπάθησε να
πάρει χτές τον τελευταίο κεφτέ σε
οικογενειακό τραπέζι.
Το τραγικό περιστατικό σηµειώθηκε όταν,
κατά τη διάρκεια του γεύµατος, ο άτυχος
νεαρός πήγε να πάρει τον µοναδικό κεφτέ που
είχε µείνει σε πιατέλα στο κέντρο του
τραπεζιού, µε αποτέλεσµα το χέρι του σε
ελάχιστα δευτερόλεπτα να βρεθεί καρφωµένο
µε πέντε πιρούνια.
Σύµφωνα µε τους γιατρούς, ο 25
χρονος εισήχθηκε στο νοσοκοµείο µε τα
πιρούνια ακόµα καρφωµένα στο χέρι του, µε
αποτέλεσµα
να
χρειαστεί
πολύωρη
χειρουργική επέµβαση για την αφαίρεση τους.
Ο ίδιος, µιλώντας αργότερα στις κάµερες,
δήλωσε πως δεν θυµάται λεπτοµέρειες. «∆εν
θυµάµαι πολλά, όλα έγιναν τόσο γρήγορα.
Νόµιζα ότι δεν τον ήθελε κανείς.»
Άγνωστη, πάντως, παραµένει η τύχη του
κεφτέ, ο οποίος εξαφανίστηκε κάτω από
µυστηριώδεις
συνθήκες
µέσα
στην
αναστάτωση που ακολούθησε.

A young Greek man excitedly tells his mother he's fallen in
love and that he is going to get married. He says, "Just for
fun, Ma, I'm going to bring over 3 women and you try and
guess which one I'm going to marry." The mother agrees. The
next day, he brings three beautiful women into the house and
sits them down on the couch and they chat for a while. He
then says, "Okay, Ma, guess which one I'm going to marry."
She immediately replies, "The one on the right." "That's
amazing, Ma. You're right. How did you know?" The Greek
mother replies "I don't like her."
"Greek Mythology"
The teacher asked: "What was the name of the person in
Greek mythology who was half man and half animal?"
Billy raised his hand.
"Yes?" the teacher acknowledged.
"Buffalo Bill" replied Billy.

