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Μήνυµα Προέδρου / Message from the President
Αγαπητοί φίλοι και φίλες του Συλλόγου, Πατριώτες και Πατριώτισες, Ηλείοι και Ηλείες,
Θα θέλαµε να σας προσκαλέσουµε στο Ετήσιο Χορό το οποίο θα πραγµατοποιηθεί το
Σάββατο 19 Νοεµβρίου, 2016 στις 7.00 µ.µ. στό Terrace on the Park, (52-11 111th St,
Flushing, NY 11368).
Η τιµή της εισόδου είναι 75 δολάρια (παιδιά 12 ετών και κάτω ∆ΩΡΕΑΝ).
Για περισσότερες πληροφορίες ή για κρατήσεις, επικοινωνήσετε µε τους υπεύθυνους της
βραδιάς:
Αγγελική Αναστοπούλου – 1-917-609-1628
Χριστίνα Βασσιλοπούλου-Αποστολοπούλου – 1-347-854-6828

Με πατριωτικούς χαιρετεισµούς
Ο Πρόεδρος
Σωτήρης Κωνσταντακόπουλος
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ΠΑΤΡΙ∆ΟΓΝΩΣΙΑ
Η Ελληνική Γλώσσα
Πολλές φορές στην Ευρώπη έχει εκφραστεί η πρόθεση
δηµιουργίας µιας κοινής γλώσσας µε βάση την Ελληνική.
Πολά ξένα πανεπιστήµια έχουν τµήµατα Ελληνικών, γιατί οι
ξένοι εκτιµούν και αναγνωρίζουν το Αρχαίο Ελληνικό
Πνεύµα. Το αλφάβητο που χρησιµοποιούµε σήµερα οι
Έλληνες ιστορικά µαρτυρείται από τον 8ον π.χ. αιώνα. Από
τις 166.724 αγγλικές λέξεις οι 35.136 είναι Ελληνικές
΄Ελληνογενείς. Το Webster New International Dictionary,
γράφει: «Η Λατινική και η Ελληνική, ιδίως η Ελληνική,
αποτελούν ανεξάντλητη πηγή υλικών για τη δηµιουργία
επιστηµονικών όρων. ΤΟ 1955 µια καθηγήτρια από τη
Καλιφόρνια δώρησε στο Μουσείο της Ελληνικής Γλώσσας
µια συλλογή από 62.000.000 λέξεις της εποχής του Οµήρου
και ένας άλλος καθηγητής στην Ιαπωνία έχει συγκεντρώσει
70.000.000 Ελληνικές λέξειις. Οι Έλληνες, χρησιµοποιώντας
τη γραφή, µπόρεσαν να διαδώσουν τον πολιτισµό που
δηµιούργησαν σε όλο τον κόσµο.
Εµείς σήµερα τι κάνουµε; Πόσο εκτιµούµε την πολύτιµη
αυτή κληρονοµιά που µας άφησαν οι πρόγονοί µας Και που οι
ξένοι ονοµάζουν γλώσσαν των Θεών. Ένα Έθνος
χαρακτηρίζεται από γλώσσα, τη θρησκεία, τη παιδεία. Εµείς
οι νεώτεροι γιατί προσπαθούµε τα τα αλλοιώσουµε;
Παραθέτω ένα δηµοσίευµα Περιοδικού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ», που βρέθηκε στο Αρχείο του αείµνηστου
συζύγου µου Χρήστου Πάππα, από το 1987:
«Μ Ε Τ Α Α Π Ο Τ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α»
Οι Αρχαίοι µας πρόγονοι φρόντισαν όσο το δυνατόν
περισσότερο, να µας πλουτίσουν τη γλώσσα µας µε όλον εκείνον
το γλωσσικό πλούτο των 400.000 λέξεων. Οι νεώτεροι Έλληνες
ακαδηµαϊκοί κι µή, περιόρισαν τη γλώσσα µας- στη κοινή της
χρήση- στις 500 περίπου λέξεις. Έφτασαν δε στη κατάντια- γιατί
περί κατάντιας ο λόγος- όταν θέλουν να εµπλουτίσουν το φτωχό
τους λεξιλόγιο, θα καταφεύγουν στις προχειρολογίες των ξένων
γλωσσών, όπως τις µαθαίνουν µε τους πιθηκισµούς των µε τους
ξένους τουρίστες. Σήµερα ο κοινός Έλληνας χρησιµοποιεί, κι
στις εφηµερίδες του ακόµα, πολλές προχειρολογίες των ξένων
γλωσσών που µεταχειρίζονται οι οι ξένοι τουρίστες στην
Ελλάδα. Η πιο πλούσια γλώσσα του κόσµου, που δάνεισε και
δανείζει ακόµα µέχρι σήµερα προς όλους τους λαούς το
γλωσσικό τους πλούτο, έγινε στα χέρια, ή µάλλον στα πόδια,
των «διανοουµένων» µας, η γλωσσική πατσαβούρα για να
σκουπίζουν τις γλωσσικές τους ακαθαρσίες.
Οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Αµερικανοί και γενικά όλοι οι
πνευµατικά ανεπτυγµένοι επιστήµονες, λογοτέχνες και
δηµοσιογράφους για να συναρπάσουν στα πονήµατά τους,
καταφεύγουν στο δανεισµό και νέων Ελληνικών λέξεων στο
λεξιλόγιό τους για να αποδόσουν έτσι καλύτερα µε το πλούτο
τους και, τέλος, θα εκφράσουν καλύτερα αυτό που θέλουν να
εκφράσουν.
Οι Έλληνες επιστήµονες, λογοτέχνες και
δηµοσιογράφοι στην εποχή µας, για να επιδείξουν τη
..»πολυµάθειά» ..τους, δανείζονται, από όλες τις γλώσσες του
κόσµου παραφθαρµένες και πολλές φορές κακώς διατυπωµένες
από τους ξένους Ελληνικές λέξει, για να µας τις σερβίρουν σαν
«αποκαλύψεις» της πολυµάθειά ς του. Και η τραγωδία αυτή του
εξευτελισµού της Αγγλικής γλώσσας, από αυτούς που έπρεπε να
την διαφυλάξουν σαν κόρη οφθαλµού, πήρε το χαρακτήρα του
γελείου.

Σήµερα, διανοούµενοι και λαός, γίναµε γελείοι
και
συµπεριφερόµαστε γελείως σε ένα τοµέα της κοινωνικής µας
συµπεριφοράς που έπρεπε να είµαστε περήφανοι για τη
καταγωγή µας και το πλούτο της γλώσσας µας. Εµείς,
τουλάχιστον, αµφιβλάλλουµε αν έχουµε να επιδείξουµε στους
ξένους αλούς κάτι καλύτερο από τη γλώσσα µας και το πλούτο
τους. Όταν αυτή τη γλώσσα και το πλούτο της εµείς οι Έλληνες
την απορρίπτουµε, την αποποιούµεθα ή και αρνο΄τµεθα ακόµη
να τη µελετήσουµε- γιατί στους πολλούς είναι πολύ κουραστικήτότε τι είναι αυτό που πρόκειται να επιδείξουµε. Οι πρόγονοί µας
µας κληρονόµησαν το µεγαλύτερο γλωσσικό θησαυροφυλάκειο
του κόσµου και εµείς οι νεοέλληνες το αποποιηθήκαµε και
πήραµε για ευκολία τους γρυλλισµούς των ξένων.
Και το ερώτηµα: Μετά τη γλωσσική αυτή κατάντια, που πάµε;
Θα σταµατήσουµε καµιά φορά κάπου, µε τη κατρηφόρα που
πήραµε;
Επιµέλεια: Ελένη Χ. Πάππα
Πηγή: Ιστορία Ολυµπιακών Αγώνων.
Επιµέλεια: Ελένη Χ. Πάππας
40 ΑΡΧΑΊΑ Ελληνικά ανέκδοτα που προσφέρουν γέλιο
αλλά και προβληµατίζουν
31) Ρώτησε κάποιος το ∆ιογένη ποιας πόλης είναι πολίτης κι’
αυτός απάντησε: Είµαι πολίτης του κόσµου
32) Η Ξανθίππη λέει στο Σωκράτη: «Άδικα σε καταδίκασαν σε
θάνατο». Και ο Σωκράτης απάντησε: Αλίµονο αν η καταδίκη µου
ήταν δίκαιη.
33) Ο Πλάτωνας επέπληξε κάποιον γιατί έπαιζε κύβους. Εκείνος
δικαιολογήθηκε: Τα ποσά που παίζω στο παιχνίδι είναι ασήµαντα.
Ο Πλάτωνας παρατήρησε: «Η συνήθεια όµως να παίζεις δεν είναι
καθόλου ασήµαντο».
34)
Ρώτησαν το ∆ιογένη: «Γιατί οι αθλητές είναι τόσο
αναίσθητοι;». Ο ∆ιογένης τους έδωσε την εξήγηση: «Γιατί τα
σώµατά τους ξαναφτιάχνονται µε κρέατα χοιρινά και βοδινά».
35) Μια µέρα η Ξανθίππη έβαλε τις φωνές στο Σωκράτη και
στη συνέχεια άδειασε πάνω του µια λεκάνη νερό. Ο Σωκράτης
ατάραχος είπε: «Η Ξανθίππη κάνει ό,τι και ο ∆ίας: Πρώτα βροντά
και ύστερα βρέχει».
36) Ένας φλύαρος κουρέας ρώτησε το βασιλιά της Μακεδονίας,
Αρχέλαο: «Πως θές να σε κουρέψω;». Ο Αρχέλαος απάντησε:
«Σιωπηλός».
37) Κάποιος ρώτησε το Θεµιστοκλή: Τι θα είθελες να ήσουν:
Αχιλέας ή Όµηρος; Ο Θεµιστοκλής ρώτησε κι’ αυτός: «Εσύ τι θα
είθελες να ήσουν; Νικητής στους Ολυµπιακούς Αγώνες, ή αυτός
που αναγγέλει τα ονόµατα των νικητών);
38) Κάποτε ο Κράτης, κυνικός φιλόσοφος, δεν απάντησε σε µια
ερώτηση του φιλόσοφου Στίλπωνα, αλλά άφησε µια πορδή,
εκφράζοντας έτσι τη περιφρόνησή του. Ο Στίλπωνας αντιµετώπισε
αυτή τη στάση µε τη παρατήρηση: «Γνώριζα ότι η απάντησή σου
θα είναι εντελώς άσχετη προς την ερώτησή µου».
39) Ο ∆ηµοσθένης έπιασε έναν να κλέβει. «Ο κλέφτης
προσπάθησε να δικαιολογηθεί: ∆εν είξερα ότι αυτό που έκλεβα
είναι δικό σου». Και ο ∆ηµοσθένης του είπε: «Γνώριζες ωστόσο
πολύ καλά ότι δεν ήταν δικό σου».
40) Ο Πύρρος, ο βασιλιάς της Ηπείρου νίκησε δύο φορές τους
Ρωµαίους, αλλά έχασε πολλούς στρατιώτες και αξιωµατικούς.
Τότε είπε: «Αν πετύχουµε άλλη µια νίκη σαν αυτές,
καταστραφήκαµε».
Πηγή: Αρχαία Ελληνικά Ανέκδοτα, Σωκράτης Γκίκαςκαι
Αρχαία Ελληνικά Ανέκδοτα, Εκδίοσεις Σαββάλα.
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Σοφά λόγια
Ο άνθρωπος δεν είναι ποτέ µόνος του όταν ξέρει ότι αποτελεί
ένα απειροελάχιστο µα αναγκαίο και αναπόσπαστο µέρος ενός
ΟΛΟΥ, ενός πανίσχυρου και αµέτρητου ΟΛΟΥ που λέγεται
συλλογικότητα των ανθρώπων.
Ο άνθρωπος δεν είναι ποτέ µόνος του , όταν δεν µετατρέπει τον
εαυτό του σε µοναδικό σκοπό της ζωής του.
Ο άνθρωπος δεν είναι µόνος του ποτέ, δεν είναι αδύναµος ποτέ,
όταν συνδυάζει τις ενέργειές του µε το απέραντο ωκεανό των
ανθρώπινων ενεργειών.
Ο άνθρωπος µπορεί να είναι µόνος ανάµεσα σε άλλους. Αυτός
όµως που ξανοίγεται στον κόσµο, αυτός που ξέρει να
παραµένει αδελφικός, αυτός που είναι αλληλέγγυος προς τους
άλλους, αυτός ο άνθρωπος, και αν ζει µοναχικά δεν είναι ποτέ
µόνος.
Η µατιά ενός ανθρώπου φτάνει για συντρίψει τη µοναξιά, Κι’
αυτή η µατιά θα έλθει µα πρέπει πρώτα να πιστέψουµε πως
υπάρχει.
Όποιος πιστεύει βασικά στην εχθρότητα των άλλων, ο
άνθρωπος αυτός είναι µόνος.
∆εν µπορείς να ξεφύγεις από τη δυστυχία και τη µοναξιά παρά
µονάχα σαν ξέρεις ότι υπάρχει κάποιος πιο δυδτυχισµένος και
πιο µόνος από σένα.
Για να µας καταλάβει ο άλλος, για να έρθει κοντά µας, για να
καταργηθεί η µοναξιά, πρέπει να είµαστε αληθινός, πρέπει να
προχωράµε άοπλοι, µε µόνο όπλο την αδιόρατη δύναµη της
αδελφικότητας. Τότε ακριβώς γεννιέται ο διάλογος. Και
διάλογος ενός ανθρώπου µε τους άλλους σηµαίνει ΖΩΗ.
∆εν υπάρχει µοναξιά χειρότερη απ’ αυτήν που γεννά η
αδιαφορία των άλλων. Και όλοι, λίγο πολύ, κανένας από µας
µπορεί κάποια µέρα να πέσει θύµα της αδιαφορίας και θα
υποφέρει. Γιατί λοιπόν να µην απλώσουµε το χέρι στον
άνθρωπο που είναι µόνος.
Ένας καθρέφτης ειναι η µοναξιά και µέσα στο καθρέφτη αυτόν
ανακαλύπτεις τον εαυτόν του, ποιος είσουνα, ποιος είσαι.
Η µοναξιά είναι δοκιµασία.
Μ¨ονο αυτός που δεν άφησε να στερέψει µέσα του η πηγή που
αναβλύζει βαθιά του, µόνο αυτός µπορεί να βγει νικητής από
τη µοναξιά. Η µοναξιά αποκαλύπτει τον ΑΛΗΘΙΝΟ
ΑΝΘΡΩΠΟ.
Πηγή: «Το βιβλίο της ζωής» Μαρτιν Γκραίη.
Επιµέλεια: Ελένη Χ. Πάππας

Aρχαίο Ελληνικό Θέατρο
Αν το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου είναι διάσηµο, οφείλεται
στα πέτρινα εδώλια του (στα καθίσµατα των θεατών), καθώς το
σχήµα και η διάταξή τους είναι ιδανικά για το φιλτράρισµα των
θορύβων χαµηλής συχνότητας, καταδεικνύει η έρευνα ειδικών
επιστηµόνων.
Ήδη από τον 1ο π.Χ. αιώνα, ο Ρωµαίος αρχιτέκτονας
Βιτρούβιος θαύµαζε το πώς οι αρχαίοι Έλληνες είχαν
διαρρυθµίσει τα καθίσµατα της Επιδαύρου «σύµφωνα µε την
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επιστήµη της αρµονίας» για να ακούγονται καθαρότερα οι
φωνές των ηθοποιών. Ακόµα και ο παραµικρότερος ψίθυρος
στη σκηνή του θεάτρου ακούγεται πεντακάθαρα στις
τελευταίες θέσεις σε απόσταση 60 µέτρων.
Εκτός από τις αρχαίες πηγές, «σύγχρονες ακουστικές έρευνες
αποδεικνύουν ότι στα αρχαία θέατρα έχουν εφαρµοστεί
βασικές αρχές σχεδιασµού που εξασφαλίζουν ηχοπροστασία,
ακουστική ζωντάνια, διαύγεια και καταληπτότητα του
θεατρικού λόγου. Μια από τις βασικότερες αρχές είναι η
ενίσχυση της φωνής µε έγκαιρες, θετικές ηχοανακλάσεις
επάνω σε στοιχεία του θεάτρου (δάπεδο ορχήστρας, πρόσοψη
κτιρίου σκηνής, λογείο), για την εξασφάλιση ενός φυσικού,
αυτοδύναµου (παθητικού) µεγαφώνου, που αναπληρώνει τις
ενεργειακές απώλειες, κυρίως στα υψηλότερα καθίσµατα του
κοίλου».
Oι υπολογισµοί τους έδειξαν ότι οι κλιµακωτές θέσεις του
θεάτρου λειτουργούν ως ηχητικό φίλτρο, καθώς το σχήµα τους
είναι ιδανικό για να καταστέλλει τους ήχους χαµηλής
συχνότητας, κύριο συστατικό του θορύβου. Η διάταξη των
θέσεων, που θυµίζει τα πάνελ ηχοµόνωσης σε σχήµα
αβγοθήκης, φιλτράρει τις συχνότητες κάτω από 500 Hertz,
όπως το µουρµούρισµα του κοινού και το θρόισµα των
φύλλων.
Η εξασθένιση των χαµηλών συχνοτήτων επιτρέπει να
ακούγονται πλουσιότερες οι φωνές των ηθοποιών, που
αποτελούνται κυρίως από υψηλές συχνότητες. Η αφαίρεση
των χαµηλών τόνων από τις φωνές δεν δηµιουργεί πρόβληµα,
καθώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος µπορεί να συµπληρώνει τις
συχνότητες που λείπουν - ένα φαινόµενο που αξιοποιείται σε
ηχεία µικρού όγκου τα οποία ακούγονται στο αφτί πολύ
µεγαλύτερα.
Οι ερευνητές παραδέχονται ότι η παρουσία κοινού στο θέατρο
πιθανότατα θα άλλαζε την ακουστική του µε τρόπο που δεν
είναι εύκολο να υπολογιστεί, λόγω του περίπλοκου σχήµατος
και της ανοµοιογένειας του ανθρώπινου σώµατος.
Υποστηρίζουν όµως ότι τα συµπεράσµατά τους για το θέατρο
της Επιδαύρου θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν στο σχεδιασµό
σταδίων µε καλύτερη, φυσική ακουστική.
Η λέξη Επίδαυρος σηµαίνει «∆ρα Επί της Αύρας».
∆εν είναι τυχαία και η ύπαρξη των Ασκληπιείων εκεί, που έχει
να κάνει µε τον ήχο, την ακουστική, την επίγεια µουσική
αρµονία η οποία συγχρονίζεται µε την συµπαντική µουσική
αρµονία και την ίαση.
Η ακουστική λοιπόν στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου έχει το
αξιοπερίεργο, ότι έτσι όπως ακούγονται καθαρά τα Ελληνικά
εκεί, δεν µπορούν να ακουστούν άλλες γλώσσες, υπάρχει δηλ.
κάποιου είδους συντονισµού του ήχου, της Μαθηµατικής
Ελληνικής γλώσσας, του χώρου και της ακουστικής, και αυτό
γιατί η Ελληνική γλώσσα είναι µουσική γλώσσα.
Γνωστή δε η σχέση µεταξύ µουσικής αρµονίας και των
µαθηµατικών και των µαθηµατικών µε την αρµονία του
σύµπαντος, όπως επίσης γνωστό είναι ότι στην αρχαία Ελλάδα
η µουσική, η αριθµητική η γεωµετρία και η αστρονοµία ήταν
αδελφές επιστήµες . . .
Stratos Doukakis

ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Γενική Συνέλευση
Τη Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016, στις 2 µ.µ.,
στο Χιώτικο Σπίτι είχαµε τη Φθινοπωρινή µας Γενική
Συνέλευση για να συζητηθούν και παρθούν αποφάσεις
για την εύρυθµη η λειτουργία του Συλλόγου µας. Πριν
την έναρξη της συνεδρίασης, ανακοινώθηκε ο θάνατος
της ∆ιονυσίας Κωνσταντοπούλου (Denice), που
συνέβη κατά τη διάρκεια της αδείας της στην Αθήνα.
Εις µνήµην της, καθώς και εις µνήµην του πατριώτη
Μάκη Τσόγκα, το 40ήµερον µνηµόσυνο του οποίου
ετελείτο στη Νέα Ιερσέη, ετηρήθει ενός λεπτού σιγή.
Αιωνία τους η µνήµη.
Σύµφωνα µε την Ηµερησία ∆ιάταξη, δόθηκε η
αναφορά του Προέδρου και της Γραµµατέως καθώς
και ο απολογισµός του Ταµία, από το βοηθό Ταµία,
για τα οικονοµικά του Συλλόγου µας και ειδικά για τα
αποτελέσµατα του Πασχαλινού χορού µας. Εν
συνεχεία η Γενική Συνέλευση ασχολήθηκε µε τη
προετοιµασία του ετήσιου χορού µας που θα γίνει στις
19 Νοεµβρίου 2016 στο TERRACE ON THE
PARK. Ορίστηκαν οµοφώνως σαν υπέυθυνοι της
εκδήλωσης οι κυρίες, Αγγελική Κολοβάδη και
Χριστίνα Αποστολοπούλου, δεδοµένου ότι έχουν
αποδείξει περίτρανα ότι το αξίζουν. ∆εδοµένου ότι σε
τέτοιες εκδηλώσεις δείχνουν τις ηγετικές τους
ικανότητες
και
παράγουν
καταπληκτικά
αποτελέσµατα. Η τιµή εισητηρίου ορίστηκε σε $75.00,
$40.00 για τους µαθητές και δωρεάν για παιδιά κάτω
των 12 ετών.
Ακολούθησε
συζήτηση
πρότασης
της
Πανηλειακής Οµοσπονδίας Αµερικής και Καναδά για
τη χρηµατοδότηση αγοράς οργάνου υπερήχων για το
Νοσοκοµείο Αµαλιάδας. Κατόπιν της σχετικής
συζήτησης αποφασίστηκε η συµµετοχή του Συλλόγου
µας στη προσπάθεια και προς τούτο έγιναν µε χαρά
σοβαρές εισφορές από τα παριστάµενα µέλη µας προς
τη συµπλήρωση του αναγκαίου ποσού.

September 16, 2016
1st Post-Summer Board Meeting

HELEN PAPPAS HOUSE WARMING BBQ
SEPTEMBER 19, 2016
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Κατερίνα - Στάθης

Κωνσταντίνα – John

Με τη παρουσία συγγενών, φίλων και πατριωτών, το Σάββατο,
24 Σεπτεµβρίου 2016, ο πατριώτης Νίκος και σύζυγός του
Σταυρούλα Αρβανιτάκη συνόδευσαν τη µοναχοκόρη τους
Κατερίνα, στην Εκκλησια της Αναστάσεως του Σωτήρος, στο
Brookville της Νέας Υόρκης, ό,που έγινε ο γάµος της µε τον
Στάθη Κονταρίνη. Το ξένοιαστο ειδύλιο τελείωσε και τώρα
αρχίζει η άλλη φάση της σχέσης τους και τη ζωής τους, αυτής
του εγγάµου βίου µε πρωτόγνωρες γι’ αυτούς υποχρεώσεις και
διακαιώµατα. ∆ικαιώµατα στη ζωή και στην ευτυχία και τις
υποχρεώσεις µιας οικογένειας που θα δηµιουργήσουν και που
ευχόµαστε να έρχεται γρήγορα.
Το γαµήλειο δείπνο και το γλέντι στο METROPOLITAN,
του GLEN COVE στο LONG
ISLAND. Τα φαγητά
απολαυστικά και τα πιοτά αστέρευτα, µε αποτέλεσµα να µη
σταµατήσει ο χορός των συνδαιτηµόνων µε ένα κέφι που
ξεπέρασε τα συνηθισµένα σε αυτές τις περιπτώσεις. Η κρητική
λύρα, που ήλθε ειδικά για το γάµο από τη Κρήτη και οι κρητικές
µαντινάδες ξεσήκωσαν τη ψυχή και τα πόδια των φίλων και
συγγενών του γαµπρού που έκαναν το δάπεδο να χορεύει µαζί
τους. Στους ευτυχείς γονείς, του γαµπρού Ιάκωβου και Ελένης
Κονταρίνη και της νύφης, Νίκου και Σταυρούλας Αρβανιτάκη,
ο Σύλλογος και τα µέλη του, τους εύχονται να ζήσουν τα παιδιά
τους, γιατί αξίζουν την ικανοποίηση να τα δουν ευτυχισµένα, να
δηµιουργούν τη ζωή τους και να κάνουν µια ευτυχισµνένη
οικογένεια.

ΓΑΜΟΙ
Στη Santa Barbara της Καλιφόρνιας, η εγγονή του
φίλου και πατριώτη Νίκου Λάµπρου, Κωνσταντίνα,
έδεσε τη ζωή της µε τα δεσµά του γάµου, µε τον εκλεκτό
της καρδιάς της John Back. Ο Πανηλειακός Σύλλογος
τους εύχεται ευτυχισµένη ζωή και ό,τι καλό για τους
ίδιους και την οικογένεια που θα δηµιουργήσουν. Στους
δε γονείς Νίκο και Αθανασία Οικονοµίδη, καθώς και
στους Παπού Νίκο και Γιαγιά Κωνσταντίνα, να τους
χαίρονται και να τους χαρίζουν την ευτυχία να βλέπουν
τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους ευτυχισµένα και
χαρόυµενα.
Μαρίνα – Ανάργυρος
Στις 24 Ιουλίου 2016, στο στολισµέµο µε λουλούδια γραφικό
εκκλησάκι του Σωτήρος, στον Ασπρόπυργο Πατρών, έγινε ο
γάµος του Ανάργυρου Τζάβαλη
µε τη Μαρίνα
Κωνσταντακοπούλου. Ο γάµος αυτός µας δίνει µια ιδιαίτερη
χαρά, γιατί η Μαρίνα είναι κόρη του προέδρου µας, Σωτήρη
και Σταυρούλας Κωνσταντακοπούλου, που την είδαµε να
µεγαλώνει ανάµεσά µας και έτσι οι ευχές µας βγαίνουν από τη
καρδιά µας. Η δεξίωση (το τσιµπούσι, όπως οι
Κωνσταντακόπουλοι ξέρουν να κάνουν), έγινε στο ειδυλιακό
Κέντρο Ιδίλοφο, στο Πλατάνι του Ρίου. Επεκράτησε
εξαιρετικό κέφι µε άφθονα ποτά και φαγητά που το γλέντι
κράτησε τόσο, όσο κράτησαν τα πόδια τους και τα στοµάχια
τους.
Εµείς, τα µέλη του Πανηλειακού Συλλόγου Νέας Υόρκης,
συµµεριζόµαστε τη χαρά των ευτυχισµένω γονιών τους, του
γαµπρού, Αθανασίου και Ευαγγελίας Τζάβαλη και της
νύφης, Σωτήρη και Σταυρούλας Κωνσταντακοπούλου,
ευλογούµε το ζευγάρι µαζί τους και τους ευχόµαστε υγεία,
ευτυχία, µακροηµέρευση και ευγονία. Επίσης ευχόµαστε στο
πρόεδρό µας Σωτήρη, κουράγιο, γιατί έχει δύο τέτοια
γραµµάτια ακόµα να εξοφλήσει.
Να µας ζήσουν!

∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Όλοι µας στο Σύλλογο, Πρόεδρος, ∆ιοικητικό
Συµβούλιο και οι λοιποί, συµπαραστεκόµαστε στο φίλο
και πατριώτη Νίκο Μπεντενίτη, στη περιπέτεια της
υγείας του που το τελευταίο χρονικό διάστηµα τον
καθήλωσε στο σπίτι.
Φίλε Νίκο, σου ευχόµαστε ταχεία ανάρρωση και σε
διαβεβαιώνουµε ότι θα είµαστε δίπλα σου σε ό,τι
χρειαστείς.
Πανηλειακός Σύλλογος Νέας Υόρκης
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ΘΑΝΑΤΟΙ
Απεβίωσε ο αντιπρόεδρος των Ηλείων Νέας Ιερσέης
Εθνικός Κήρυκας
Από Τον ∆ηµήτρη Τσάκα Σεπτέµβριος 2, 2016
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Θλίψη και συγκίνηση προκάλεσε στην Οµογένεια
ο πρόωρος θάνατος του Γερασίµου (Μάκη) Τσόγκα,
αντιπροέδρου του Πανηλειακού Συλλόγου Νέας Ιερσέης «Ο
Κόροιβος».
Ο Σύλλογος, τον οποίο υπηρέτησε µε πάθος, ο Πανηλειακός
Σύλλογος της Νέας Υόρκης και η Πανηλειακή Οµοσπονδία
Αµερικής εξέδωσαν ψηφίσµατα µέσω των οποίων εξάρουν την
προσφορά του στον Σύλλογο και στην Οµογένεια και εκφράζουν
τα συλλυπητήρια στην σύζυγο, στα παιδιά και στα εγγόνια του.
Ο Γεράσιµος (Μάκης) Τσόγκας απεβίωσε την Πέµπτη σε ηλικία
74 ετών βυθίζοντας σε πένθος την σύζυγό του Παναγιώτα, τα
παιδιά του Λουκία και Κωνσταντίνο Παπαµιχαήλ, Ξανθή και
Σταµάτη Κέσογλου, τα εγγόνια Παναγιώτα (16 ετών) και Χρήστο
Παπαµιχαήλ (13 ετών), Θεόδωρο (14 ετών) και Γεράσιµο
Κέσογλου (11 ετών), τα αδέλφια στην Ελλάδα και τους λοιπούς
συγγενείς εδώ και στην γενέτειρα.

Γεράσιµος (Μάκης) Τσόγκας
Μεγάλη θλίψη και συγκίνηση προκάλεσε στους Ηλείους
Πατριώτες της Πανηλειακής Οµοσπονδίας και των µελών του
Πανηλειακού Συλλόγου Νέας Ιερσέης «Κόροιβος» ο πρόωρος
θάνατος του Αντιπροέδρου του Συλλόγου αγαπητού φίλου και
αδελφού Γεράσιµου (Μάκη) Τσόγκα. Ο Μάκης γεννήθηκε στο
Καρδιακαύτι Ηλείας, αλλά µεγάλωσε στη Πάτρα. Ήταν
καλόκαρδος πάντα µε ένα πλατύ χαµόγελο ή µε ένα καλό λόγο για
όλους. Η απουσία του θα είναι πάντα αισθητή στους Συλλόγους
µας. Εµείς, ο Πρόεδρος το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη του
Πανηλειακού Συλλόγου Νέας Υόρκης εκφράζουµε τα πιο θερµά
µας συλλυπητήρια στην αγαπηµένη του σύζυγο Γιώτα καθώς και
στις κόρες του Λουκία Παπαµιχαήλ, το σύζυγό της και τα παιδιά
τους Παναγιώτα και Χρήστο καΙ στη Ξανθή Κεσόγλου το
σύζυγό της και τα παιδιά τους Θεόδωρο και Γεράσιµο.
Επίσης τα συλλυπητήριά µας στο Πρόεδρο, το ∆ιοικητικό
Συµµβούλιο και τα µέλη του αδελφού Συλλόγου Νέας Ιερσέης
«Κόροιβος» και ευχόµαστε σε όλους υγεία να τον θυµούνται και
να τιµούν τη µνήµη του.
Αιωνία η µνήµη σου αγαπητέ Μάκη.

Η σορός του χθες, Παρασκευή, το απόγευµα από τις 5-9 µ.µ.
επρόκειτο να εκτεθεί για λαϊκό προσκύνηµα στο Γραφείο
Τελετών «Vander Plaat- Caggiano Funeral Home», στη
διεύθυνση 13-31 Saddle River Rd, Fair Lawn, NJ 07410, ενώ η
Νεκρώσιµη Ακολουθία θα ψαλεί σήµερα, Σάββατο, στις 10 π.µ.
στον ιερό ναό του Αγίου Αθανασίου στο Παράµους της Νέας
Ιερσέης.
Ο πρόεδρος του Πανηλειακού Συλλόγου Νέας Ιερσέης «Ο
Κόροιβος», Αγησίλαος Τριανταφυλλόπουλος, µιλώντας στον
«Ε.Κ.» εξέφρασε την θλίψη του για τον θάνατο του φίλου του και
συναγωνιστή και τόνισε: «Ηταν εξαίρετος πατριώτης και
αντιπρόεδρος του Συλλόγου. ∆ιακρινόταν για το σπάνιο του
χαρακτήρα του, για την φιλαλληλία του, για την ευσπλαχνία και
την γενναιοδωρία του.
Ο εκλιπών γεννήθηκε στην Ηλεία, αλλά µεγάλωσε στην Πάτρα.
Το 1967 παντρεύτηκε µε την Παναγιώτα το γένος
Κυριακοπούλου. Το 1969 ήρθαν στην Αµερική και
εγκαταστάθηκαν στην Φιλαδέλφεια. Επειδή ήταν ράφτης τους
δύο πρώτους µήνες εργάστηκαν σε µια βιοτεχνία ρούχων και
µετά από δύο µήνες µετακόµισαν στο Ουάσιγκτον Χάιτς, όπου
απέκτησαν τα δύο κορίτσια τους, την Λουκία (1972) και την
Ξανθή (1973).
Το επιχειρηµατικό του δαιµόνιο τον ώθησε το 1970 να αποκτήσει
το δικό του ραφείο – στεγνοκαθαριστήριο, ενώ το 1974
αγόρασαν το δικό τους σπίτι και µετακόµισαν στη Νέα Ιερσέη.
Με την πάροδο του χρόνου άνοιξαν άλλα τέσσερα καταστήµατα
σε διαφορετικά σηµεία του Μανχάταν και της Νέας Ιερσέης. Το
1989 άνοιξε το τελευταίο κατάστηµα στο Φορτ Λι το οποίο
διατήρησε µέχρι και το 2007 που συνταξιοδοτήθηκε.
Ο εκλιπών επένδυσε στην παιδεία των παιδιών και εγγονιών του
και τα γαλούχησε µε τις καλύτερες αρετές της φυλής µας. Αν και
γεννήθηκαν και µεγάλωσαν στην Αµερική οµιλούν άπταιστα την
ελληνική γλώσσα.

∆ιονυσία (Denise) Κωνσταντοπούλου
Με µεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαµε το θάνατο
της αγαπητής µας πατριώτισσας και φίλης ∆ιονυσίας
(Denise) Κωνσταντοπούλου µε καταγωγή από το Λάλα
Ηλείας. Απεβίωσε στη Αθήνα στις 14 Οκτωβρίου 2016
στις 12.15 πρωϊνή προς Τετάρτη. Είναι απόφοιτος του
Μετσοβείου Πολυτεχνείου Αθηνών σαν Αρχιτέκτων
πολεοδόµος. Ήλθε στη Νέα Υόρκη και βρήκε δουλειά
στο Port Authority of New York and New Jersey, και
διετέλεσε κορυφαίο µέλος της οµαδας αρχιτεκτόνων που
σχεδίασε και έχτισε το Newark Airport. Ήταν ένθερµη
Ελληνίδα και είχε πλούσια δράση στην Οµογένεια.
∆ιετέλεσε
Πρόεδρος
του
Συλλόγου
Ελλήνων
επιστηµόνων «Κρίκος» και Ταµίας του επί σειρά ετών.
Επίσης διετέλεσε και Ταµίας της «Πελοποννησιακής
Ένωσης» και διαρκές µέλος του Πανηλειακού Συλλόγου
Νέας Υόρκης.
Ο Πρόεδρος, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα
µέλη του Συλλόγου µας, εκφράζουµε τα πιο θερµά
συλλυπητήρια στην αδελφή της κ. Φιλιώ Μαγαλιού, τα
ανήψια της ∆ώρα Μαρκοπούλου, Ματίνα Ψαρίδη,
Παναγιώτα Ψαρίδη και στους λοιπούς συγγενείς της.
Και τους ευχόµαστε υγεία για να τη θυνµούνται και να
τιµούν τη µνήµη της.
Αγαπητή Ντενίς αιωνία σου η µνήµη.
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GRAND OPENING
Congratulations and good luck to GEORGE
ANASTASOPOULOS and BILLY KALOSINIS on
the Grand Opening of Certified Collision of Long
Island in Freeport on July 15, 2016.

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

Elian Association of Montreal ERMIS
Celebrating OXI DAY October 28, 1940

Certified Collision Ribbon cutting - 7-15-16
Courtesy: Freeport Chamber of Commerce

Το καινούργιο ∆.Σ.

Courtesy Certified Collision of Long Island

Χαρµπίλας, Γεώργιος – Πρόεδρος
Μπακάλης, Παναγιώτης – Αντιπρόεδρος
Καιλής, Παντελής – Γραµµατέας
Τεντόπουλος, Νίκος – Ταµίας
Κοµπόρης, ∆ιονύσης – Βοηθός Γραµµατέας
Σύµβουλοι
Κορύζης, Άγγελος
Μπακάλης, Φώτης
Ασηµακόπουλος, ∆ηµοσθένης
Βλασόπουλος, Γρηγόρης
Πόπορης, Γρηγόρης
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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ΝΕΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ

July 28, 2016

Supreme Vice President Andreas Papadakos along with Supreme
Governor of the U.S.A. Nikolaos Sinopoulos, Supreme Representative of
NY Panagiotis Pliakas and other members of the Federation, including
Demetra Sinopoulos and Giota Patlias meeting in Amaliada, Greece.

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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1o Πανηλειακό αντάµωµα: Η Αµαλιάδα
ένωσε την οµογένεια!

Αρχικά δεν έκρυψε τη συγκίνησή του που η συγκεκριµένη
συνάντηση έγινε στην οικία Τατάνη, σε ένα χώρο που κάθε
γωνιά του έχει και µία ξεχωριστή ιστορία από την ελληνική
οµογένεια. «Να ξέρετε ότι όλοι εδώ στην πατρίδα είµαστε
περήφανοι για όλους εσάς και για τα κατορθώµατά σας. Για τις
επιτυχίες και τις διακρίσεις που πετυχαίνετε στις νέες πατρίδες.
Για την πρόοδο που σηµειώνεται σε όλους τους τοµείς. Μα
πάνω απ’ ‘όλα, µας κάνετε περήφανους για το γεγονός ότι
διατηρείται άρρηκτους δεσµούς µε τη γενέτειρά σας, την
Ηλειακή γη» είπε χαρακτηριστικά απευθυνόµενος στους
οµογενείς. Υπογράµµισε δε, ότι σαν ∆ήµαρχος θα συνεχίσει
να αγκαλιάζει τους οµογενείς και επεσήµανε ότι θέλει να
δηµιουργηθούν στενότεροι δεσµοί και πλαίσιο διαλόγου,
ώστε όλοι µαζί να βρουν λύσεις, ενώ τόνισε ότι οι οµογενείς
είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές του ελληνισµού και της
Ηλείας.
Αµέσως µετά απηύθυνε χαιρετισµό ο Αντιπεριφερειάρχης
οικονοµικών της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας κ. Λάµπης
Αριστειδόπουλος, ο οποίος απευθυνόµενος στους οµογενείς
ανέφερε ότι ίσως να µην αισθάνονται υπερήφανοι για τα όσα
συµβαίνουν τα τελευταία χρόνια
στη χώρα µας µε την οικονοµική κρίση, ωστόσο τόνισε ότι
είναι αναγκαία η συµβολή τους για την ανασυγκρότηση της
χώρας και τους επεσήµανε ότι υπάρχει και η άλλη πλευρά της
Ελλάδας, όπως αυτή φάνηκε από την προσπάθεια της
Θεατρικής Οµάδας και συνεχάρη τους διοργανωτές για την
εκδήλωση.
Ο αντιπρόεδρος της Πανηλειακής Οµοσπονδίας Αµερικής
και Καναδά κ. Ανδρέας Παπαδάκος έδωσε συγχαρητήρια
για την εκδήλωση και ευχήθηκε να καθιερωθεί και τόνισε ότι
η Οµοσπονδία θα κάνει ότι περνά από το χέρι της για να γίνει
θεσµός. «Να συναντιόµαστε εδώ κάθε χρόνο και να θυµόµαστε
τα παλιά µας» είπε χαρακτηριστικά.
Χαιρετισµό απηύθυνε και ο πρόεδρος του Πανηλειακού
Συλλόγου Νέας Υόρκης κ. Σωτήρης Κωνσταντόπουλος, ο
οποίος αναφέρθηκε στις ενέργειες του Συλλόγου για τη
µνήµη του Πέτρου Τατάνη στη Νέα Υόρκη, τονίζοντας ότι
όλοι εκεί αισθάνονται υπερήφανοι και αναφέρθηκε και στον
‘Εθνικό Κήρυκα’, που µεταφέρει τα µηνύµατα όλων των
οµογενών σε όλη την Αµερική. Επεσήµανε ότι ο κ.
Χριστοδουλόπουλοις δυνάµωσε τη σχέση των οµογενών µε
την πατρίδα, τονίζοντας ότι ο δήµος Ήλιδας είναι ο
µοναδικός που έχει αγκαλιάσει την οµογένεια και πρότεινε
και αυτός να καθιερωθεί το αντάµωµα, καθώς οι οµογενείς
είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της Ηλείας.
Η βραδιά συνεχίστηκε µε µουσικά ακούσµατα από το
∆ηµοτικό Ωδείο Αµαλιάδας και την τάξη της κας Χαράς
Κεφάλα και στη συνέχεια παρουσίασε παραδοσιακούς
χορούς το χορευτικό τµήµα του δήµου Ήλιδας, ενώ η
εκδήλωση έκλεισε µε µπουφέ και κουβεντούλα και το
ραντεβού ανανεώθηκε για το 2017.
∆είτε πλούσιο φωτορεπορτάζ στην photo gallery του
patrisnews
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Το παρελθόν συνάντησε το σήµερα και το φευγιό για την
αναζήτηση µίας καλύτερης ζωής έγινε νοσταλγία για την
πατρίδα και αυτούς που έµειναν πίσω και η ελπίδα για
επανασύνδεση παραµένει ζωντανή…
Αυτή την επανασύνδεση πέτυχε το βράδυ της Παρασκευής
το 1ο Πανηλειακό Αντάµωµα των απανταχού οµογενών,
που έγινε στην οικία Τατάνη στην Αµαλιάδα. Αυτοί που
έφυγαν ήταν εκεί και αυτοί που έµειναν πίσω για να
περιµένουν ήταν επίσης εκεί και όλοι µαζί έγιναν µία
µεγάλη αγκαλιά.
Γιατί η ξενιτιά πολλές φορές είναι αναπόφευκτη, πόσο δε
µάλλον γι’ αυτούς που έφυγαν µικρά παιδιά και σήµερα
βρίσκονται στην τρίτη ηλικία, οι µνήµες ωστόσο για την
πατρίδα δεν σβήνουν ποτέ και ο τόπος του καθενός
παραµένει πάντοτε ζωντανός στην καρδιά του.
Στο ‘σπίτι’ της οµογένειας
Το 1ο Πανηλειακό Αντάµωµα έγινε µε πρωτοβουλία του
δήµου Ήλιδας, στο πλαίσιο του 26ου ∆ιεθνούς Φεστιβάλ
Αρχαίας Ήλιδας και δεν θα υπήρχε καλύτερο σηµείο γι’
αυτή τη συνάντηση από το κτίριο Τατάνη στην Αµαλιάδα,
το χώρο που ενώνει πλέον ολόκληρη την οµογένεια. Ο
Πέτρος Τατάνης µετανάστευσε στην Αµερική και
διακρίθηκε, κάνοντας περήφανους τους συµπατριώτες του
και το σπίτι του που έχει µετατραπεί πλέον σε Μουσείο
Τύπου και απόδηµου ελληνισµού, αποτελεί παρακαταθήκη
και σηµείο- σύµβολο γι’ αυτούς που είναι εκτός συνόρων
και γι’ αυτούς που είναι εδώ και δεν τους ξεχνούν…
Στο µαγευτικό κήπο της οικίας Τατάνη η βραδιά ξεκίνησε
µε ένα εξαιρετικό βίντεο που απέστειλε η εφηµερίδα της
οµογένειας στην Αµερική ‘Εθνικός Κήρυκας’, µε αναφορές
στους ξενιτεµένους, στις προσπάθειές τους να
ορθοποδήσουν στο εξωτερικό και µε εκτενή αναφορά στον
Πέτρο Τατάνη και στις εφηµερίδες της οµογένειας.
Ταξίδι νοσταλγίας
Αµέσως µετά τη σκυτάλη πήρε η Θεατρική Οµάδα της
Παπαχριστοπουλείου Βιβλιοθήκης Αµαλιάδας, που
παρουσίασε πρώτη φορά την µουσικοχορευτική
παράσταση του Γιώργου Βούκανου «Ελπίδα-Hope» και
κατέπληξε το κοινό. Τη µουσική είχε γράψει ο Γιώργος
Βούκανος, τους στίχους η αδελφή του Μαίρη Βούκανου
και στη σκηνοθεσία είχε ο καθηγητής και σκηνοθέτης της
Θεατρικής Οµάδας Χάρης Κότσιφας.
Ξεχωριστές ερµηνείες και ακούσµατα σε ένα νοσταλγικό
ταξίδι, όπου η ελπίδα παραµένει ζωντανή για να ενώνει
πάντα αυτούς που φεύγουν στην ξενιτιά µε αυτούς που
µένουν πίσω…
Να γίνει θεσµός
Η συνέχεια ανήκε στο λόγο, µε το ∆ήµαρχο Ήλιδας κ.
Χρήστο Χριστοδουλόπουλο να κάνει γνωστό ότι στόχος
είναι το Πανηλειακό Αντάµωµα της οµογένειας να γίνει Μαρία Καραµπάτση
θεσµός και να πραγµατοποιείται κάθε χρόνο την τελευταία (karabatsimaro@yahoo.gr)
Παρασκευή του Ιουλίου.
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Πανηλειακό αντάµωµα
Οµογενών στην Αµαλιάδα
Πέμπτη, 21 Ιούλιος, 2016

Συνάντηση
δηµάρχου
Ήλιδας
εκπροσώπους της Ηλειακής Οµογένειας

µε

Συνάντηση µε εκπροσώπους της Ηλειακής Οµογένειας
από τις ΗΠΑ και τον Καναδά, είχε το πρωί της
Τετάρτης ο ∆ήµαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος
Χριστοδουλόπουλος, προκειµένου να τους ενηµερώσει
για τις ενέργειες του ∆ήµου εν όψει του 1ου
Πανηλειακού Ανταµώµατος Οµογενών που θα
πραγµατοποιηθεί στις 29 Ιουλίου 2016, στον κήπο της
οικείας Τατάνη.
Στην συνάντηση συµµετείχαν από την πλευρά του
∆ήµου ,ο καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής του ∆ιεθνούς
Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας, στο οποίο εντάσσεται το
αντάµωµα, Γιώργος Βούκανος, και ο Γενικός
Γραµµατέας του ∆ήµου Λυκούργος Πολυχρονόπουλος,
και από την οµογένεια οι κ.κ. Νίκος Σινόπουλος,
Κώστας Κουτρουµπής και Παναγιώτης Πλιάκας και η
κα Γιώτα Πατλιά.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ∆ήµος Ήλιδας καλεί όλους τους
οµογενείς από Αµερική, Καναδά, Αυστραλία και
Ευρώπη που θέλουν να συµµετέχουν στον 1ο
Πανηλειακό Αντάµωµα, να δηλώσουν συµµετοχή στο
Γραφείο του ∆ηµάρχου Ήλιδας (Φιλικής Εταιρείας 6,
Αµαλιάδα) και στα τηλέφωνα 2622360502 – 503 – 509
(ώρες γραφείου 8:00 π.µ. – 15:00 µ.µ.). Καταληκτική
ηµεροµηνία για τις συµµετοχές είναι η Τετάρτη 27
Ιουλίου 2016.
Συντάκτης: Πρωινή
info@proini.news
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A cousin once recounted being called names as he walked home from
school with his dad. He remembered his dad placing his provocateurs in a
Greek identity and the Order of the Phoenix
headlock, one head under each underarm. This was a first class lesson to the
provocateurs that Greek men from Kefallonia did not punish an eye for an
John Vithoulkas reflects on the important role Greek social clubs played eye, but a nose for an ear. Unfortunately strange men wandered around their
in the past, and why they are a tremendous gift. But the question is, will house waiting for his dad to emerge and days of hiding had to follow. The
we accept our inheritance?
family returned to Greece sometime after this, unable to accept these
26/10/16
conditions.
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ (Australia)

JOHN VITHOULKAS (Fellow Elian from the OLYMPIAN Society Australia)
When I was young Google did not exist. Nor did the internet. And so my
mind traversed its own space to find amusement. One of the games it
liked to play was to guess the natural creator of things (not in a spiritual
sense but in an 'I make the royalties' sense). Scrabble was the first item
my eye came across. Here was a game so civil and gentlemanly it
awarded points for using less common letters of the alphabet; those
indefatigable British certainly knew how to have fun. Twister on the other
hand was far more forward. Scandalous Brazilians had their signature all
over it, as well as their left hand and right toe. Connect 4 was clearly
German; sorry Austria, Czechoslovakia, and Poland. And Trouble? Surely
Fidel Castro was sitting back in a chair in Cuba laughing at how much
bother his tiny island caused world superpowers. 'I'll give you trouble!' or
so the ad said. The king of games however was Monopoly, and Monopoly
could be nothing but Greek. Who else would invent a game all about
owning and developing property? I knew kind hearted pensioners who
walked to the Northcote Plaza with µπαστούνιa who owned multiple
houses. Greeks not only played the game, they wrote the rules.
It may be easy to joke about Greeks and their love of property, but in
truth it is simply a sign of a people seeking security. The Greek migrants
who came to this country deserve to have every one of their
accomplishments celebrated. They were born into a devastated land. Their
first steps were on an earth scarred by two world wars. They were raised
without enough of anything. They were an unfortunate people, yet their
decision to migrate demonstrates an admirable steel. 160,000 of them
made that voyage after World War II. Identify one migrant from your
family that sits amongst that number and consider them truly as a person.
Let yourself feel the emotions they would have felt in leaving behind their
reality (Fear? Excitement? Sadness?) and you understand their courage.
That individual story you considered multiplied by 160,000 is the story of
our people.

The Greek social clubs stand as monuments to the Greek migrants ability to
make a life for themselves as they wished it. With personal security
achieved and a Greek social club to call home these Greeks dinner danced
their way through the years. And their families grew. And their children
grew. And their children became parents themselves.
But somewhere along the way a disconnect happened. The second
generation Australian-Greeks (and their descendants) did not join these
social clubs on mass, or even in fractions. The social clubs continued but
their membership base remained (largely) the Greek migrants. Now these
memberships dwindle further and a question must be posed; why didn't we
Australian-Greeks follow?
I have asked the question widely and have heard many answers. Some say
that as we Australian-Greeks speak English and don't face racism we can
walk into any café, restaurant or bar of our choice, we don't need a
safehouse. Others believe that we have evolved to expect higher quality
décor, food and drinks than what a Greek social club provides. Still others
argue that we now socialise more widely, not just with people from our
towns, but with people from other towns; yes that's right, there are towns
beyond the Greek borders they remind me. And the club halls remain with
the few.

A heathen friend told me that this may be a good thing. Our nonmembership of social clubs showed that we no longer need safe houses; that
we are now equal members of the Australian community who can walk into
any shop. He mused that it was natural that these clubs should die a slow
death as their membership base fades, cutting our ties to our parents towns
and releasing us completely into Australian society. He added that the clubs
have no purpose for us and we should let them go. Some people can let
things go. But should we?
Social clubs have a purpose far beyond what they have been given credit
for. When the first Greeks arrived here they had a strong identity. They had
Greek values and traditions which kept them strong and made them
successful. But their physical and emotional safety was in danger. The social
In this new land they started by living a family to a room. They knocked clubs offered them a physical and emotional security that allowed them to
on doors to find jobs and rapidly built lives for themselves. They bought enjoy themselves.
houses, lots of houses. Houses to rent out. Houses to holiday in. Houses For us Australian-Greeks the situation is reversed. We are free to go out and
for their kids. And houses they turned into loving homes. They ensured enjoy ourselves any way we want to in any location we want to. We are not
their kids went to school and had opportunity to be better than confined to safe houses. But our identity is in danger. The values and
themselves. They worked hard and they built their security.
traditions of our forefathers seem more foreign and dated by the year. The
And in this history we see another element of the Greek identity; tide moves us away from our traditional values. Pop culture and the desire to
ανανέωση. The phoenix is a creature of Greek mythology. At the end of fit in are what is attractive. In his haunting poem 'Of the Jews (50 A.D)',
its life it would be consumed by fire and arise from ashes anew. The Cavafy wrote of this exact situation. Lanthes was a young Jew living in
Greeks who came here showed the same ability to recreate themselves. Alexandria. He recognised that he was noblest on the days he abandoned the
They were able to remember values from their former lives but to start beautiful Greek life and pledged that he wanted to remain a holy Jew. Yet in
new ones here. They put right foot after left, took every opportunity and reality he could not resist the Greek life; hedonism, corruptible limbs and
put piece after piece on that monopoly board. Consider how many Greeks the art of Alexandria. In truth he was a devoted son of his adopted city's
you know who have completely been able to change their lives as they culture. Lanthes lost his identity in that poem due to his desire to fit in. Is
that the state we should happily move towards?
have needed to. Aνανεώµαστε.
One value the Greek migrants did take into their new life was their need Greek social clubs are now more vital than they have ever been. They were
for friendship, and they did this by developing social clubs based on created by Greeks as safe houses where they could speak their language and
where they had come from. These clubs allowed them some familiarity in socialise (and did I mention break plates?) For us descendants of these
this new land. The social club was a place they went to find out news (a Greek migrants they must become safe houses of our identity. The social
time existed before the internet?), observe traditions, play τάβλι, break clubs must engage in activities to help us understand and protect our
plates and drink proper coffee. Importantly it also allowed them to raise traditions and culture. They must become lighthouses of Greek spirit.
their voice and speak their tongue. The social club was a safehouse; a It may seem difficult but it is not. Greek social clubs are member
place to go to avoid racism. Make no mistake, it was not easy being a new organisations. They were created by members and they are run for members.
migrant. Despite being good people working to build this country, they They are a tremendous gift to us, developed by the sacrifices of the first
suffered. In the social club they could relax. And did I mention they could Greek migrants. Do we accept our inheritance?
break plates?
So over to you dear reader. Two questions for you. Firstly, why are you not
Most Greeks don't like to talk about negative experiences of that era. a member of a social club? Secondly, what would you want your social club
They shield their kids from bitterness. But prod hard enough and you hear to offer you?
i
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Visit and “LIKE” our Facebook Page

PANELIAN FEDERATION OF USA & CANADA

Πωλείτε διαµέρισµα 95 τ.µ. στη Γλυφάδα.
Μυστρά 102 µε πυλωτή και πάρκινγκ για 2
αυτοκίνητα.
Τιµή €140,000.00
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε, αφήστε
µήνυµα η στήλτε FAX στον αριθµώ 0049-9123-4471
ή 210-821-9934 ή στο 693-406-9364
Αλέξης Π. Στεφανόπουλος (Γερµανία)

PANELIAKOS SOCIETY (New York)

Visit and “LIKE” the following Facebook Pages:
ELIAN ASSOCIATION OF MONTREAL ERMIS

OLYMPIAN SOCIETY (Australia)

13

14

15

Just 4 Fun
«Εδώ είµαι βρε ηλίθιε», η πρώτη φράση
σκύλου που αποκρυπτογραφήθηκε από
επιστήµονες
Απο To Vatraxi (Το Βατράχι)

Greek Mythology Jokes
What game did the Greek Gods play?
Hydra and go seek.
What did the Ancient Greeks wear on their feet?
Tennis Zeus.
How do Greek women get ready for a toga party?
With A Hera appointment.
Have you seen the movies about Greek Mythology?
No?, well you Odyssey them.
What do you call a musician petrified by Medusa?
A Rockstar.

Η νέα συσκευή αναµένεται να απαντήσει και το
προαιώνιο ερώτηµα του ανθρώπου αν ο σκύλος του
είναι όντως καλό παιδί

Why doesn't Aphrodite date tennis players?
Because love means nothing to them.

Μια µοναδική στα χρονικά επιστηµονική
επιτυχία σηµείωσαν Σκανδιναβοί ερευνητές, οι
οποίοι κατόρθωσαν για πρώτη φορά να
αποκρυπτογραφήσουν το γάβγισµα σκύλου
µέσω µιας νέας, επαναστατικής συσκευής. Ο
σκύλος φέρεται να είπε τη φράση «εδώ είµαι
βρε ηλίθιε, δε µε βλέπεις;» απαντώντας στο
ερώτηµα «που είσαι βρε;» των επιστηµόνων.

What do you call a movie about eating healthy?
My Big Fat Greek Yogurt.

Oπως αναφέρουν οι ερευνητές του No More Woof
Project, κατάφεραν για πρώτη φορά να
µεταφράσουν το γάβγισµα ενός σκύλου µέσω µιας
ειδικής συσκευής που έχουν αναπτύξει, η οποία
καταγράφει την εγκεφαλική δραστηριότητα και
αποκρυπτογραφεί τους ήχους των σκύλων και τους
αποδίδει µε ανθρώπινο λεξιλόγιο.
Oι προσπάθειες της ερευνητικής οµάδας έφεραν
αποτέλεσµα πριν από µερικές µέρες όταν στην
επαναλαµβανόµενη ερώτηση «που είσαι βρε;»
ένας από τους σκύλους που συµµετείχε στο
πείραµα γαύγιζε µε συγκεκριµένο τρόπο, µε
αποτέλεσµα η συσκευή να καταφέρει να την
αποδώσει σε ανθρώπινη γλώσσα.
Η επιστηµονική αυτή επιτυχία θεωρείται ορόσηµο
στη σχέση µεταξύ ανθρώπου και του
παραδοσιακού συντρόφου του, ενώ δεν είναι
απίθανο στο µέλλον οι συσκευές αυτές να είναι
διαθέσιµες και στο εµπόριο, ώστε τα αγαπηµένα
µας κατοικίδια να απαντήσουν και σε άλλα
κρίσιµα ερωτήµατα όπως «είσαι καλό παιδί;»
καθώς και γιατί γλείφουν επί τόσες ώρες
καθηµερινά τα γεννητικά τους.

What is Apollo's favorite indie rock band?
Walk The Moon.
What did Poseidon say to the sea monster?
What's Kraken?
source: http://www.jokes4us.com/miscellaneousjokes/worldjokes/greecejokes.html

