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Να σας διαβεβαιώσω ότι θα κάνουµε ότι είναι δυνατόν ώστε ο
συλλογός µας να είναι σηµείο αναφοράς για όλους τους Ηλείους
της Νέας Υόρκης!

Λεωνίδας Κ. Καρνάρος – Αµαλιάδα, Ηλεία
Συγγραφέας
(Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Λογοτεχνών
Ν.∆. Ελλάδος)

Η παρουσία σας στης εκδηλώσεις µας, µας δείνει δύναµη να
συνεχίσουµε! Μην ξεχάσετε της εκδηλώσεις µας:

The P.S.N.Y. and Hleiaktida do not endorse the
opinions of the authors, or any opinions
expressed throughout the pages in this newsletter.
For those who wish to join our mailing list,
contribute and/or become a member of the
HLEIAKTIDA volunteer staff, please contact any
one of the above members.
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Θέλω να σας ευχαριστήσω που για άλλη µια χρονιά µας
εµπιστευτήκατε την διοίκηση του συλλόγου µας!

26 Μαρτίου, 2017 - Εθνική µας Παρέλαση – 5th Avenue, New
York City
Σάββατο, 29 Απριλίου 2017 - ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΛΕΝΤΙ στο
ΧΙΩΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ (44-01 Broadway, Astoria, ΝΥ) 7.30 µµ
Σας περιµένω όλους!
Με πατριωτικούς χαιρετεισµούς
Ο Πρόεδρος
Σωτήρης Κωνσταντακόπουλος

ΠΑΤΡΙ∆ΟΓΝΩΣΙΑ

Το αποχαιρετιστήριο Ποίηµα του Άγγελου
Σικελιανού µπροστά στο φέρετρο του
Κωστή Παλαµά στις 22.2.1943
Ηχείστε σάλπιγγες καµπάνες βροντερές
∆ονείστε σύγκορµη τη χώρα πέρα ως πέρα
Βογγείστε τύµπανα πολέµου
Οι φοβερές σηµαίες, ξεδιπλωθείτε στον αέρα.
Σ’ αυτό το φέρετρο ακουµπά η Ελλάδα
Ένα βουνό µε δάφνες ας υψώσουµε ως το Πήλιο
Και ως την Όσσα, κι’ αν το πυργώσουµε
ως τον έβδοµο ουρανό
Ποιον κλαίει, τι κι’ αν το πει η δικιά µου γλώσσα.
Μα εσύ λαέ, που µε τη φτωχιά σου τη µιλιά
Ήρωας τη πήρε και την ύψωσε στ’ αστέρια
Μοιράσου τώρα τη θεϊκή φεγγοβολιά της τέλειας δόξας
Του,
Ανασηκώστε τον στα χέρια γιγάντειο φλάµπουρο
Κι’ απάνω κι’ από µας που τον υµνούµε µε καρδιά
αναµένη
Μεσ’ µ’ένα µόνο ανασασµό:
Ο «Παλαµάς» να αντιβογγήσει η Οικουµένη
Ηχείστε σάλπιγγες, καµπάνες βροντερές
∆ονείστε σύγκορµη.τη χώρα πέρα ως πέρα
Βογγείστε βούκινα πολέµου
Οι ιερές σηµαίες ξεδιπλωθείτε στον αέρα.
Σ’ αυτό το φέρετρο ακουµπά η Ελλάδα.
Ένας λαός, σηκώνοντας τα µάτια του τη βλέπει
Κι’ ακέραιος φλέγεται ως µες’ ταδυτο ο Ναός
Κι’ απο ψηλά νεφέλη δόξας τονε σκέπει
Τι πάνωθέ µας άρρητος παλµός
Της αιωνιότητας αστράφτει, αυτή την ώρα
Ορφέας, Ηράκλειτος, Αισχύλος,Σολωµός
Την άγια δέχονται ψυχή τη τροπαιοφόρα.
Που, αφού το έργο της θεµέλιωσε βαθιά στη γη αυτή
Με µια ισόθεη σκέψη
Τον τρισµακάριο τώρα πάει ψηλά
Τον ακχο µε τους αθάνατους θεούς για να χορέψει...
Ηχείστε οι σάλπιγγες ...καµπάνες βροντερές
∆ονείστε σύγκορµη τη χώρα πέρα ως πέρα
Βόγγα παιάνα οι σηµαίες οι φοβερές
Στης λευτεριάς ξεδιπλωθείτε στον αέρα.

Ο Άγγελος Σικελιανός καταθέτει στεφάνι
στο φέρετρο του Κωστή Παλαµά

Σοφά λόγια
Οι άνθρωποι που έχουν κάποια αξία, δεν καυχώνται
ποτέ για την αξία τους.
Το ψέµα συ απόφευγε και την αλήθεια ζήσε, αν θέλεις
άνθρωπος σωστός µεσ’ στη ζωή να είσαι.
Η εργασία µας αποµακρύνει από τρία κακά. Τη πλήξη,
τη κακία και τη φτώχεια.
Το να θέλεις να πετύχεις χωρίς προσπάθεια, είναι είναι
σαν θέλεις να θερίσεις χωρίς σπυρί να σπείρεις.
Η άνοιξε έρχεται σε αυτόν που ξέρει να περιµένει.
Αυτό που φαίνεται σαν γεναιοδωρία είναι συχνά µια
µεεταµφιεσµ.ενη φιλοδοξία, που περιφρονεί τα µικρά
συµφέροντα γι να πάει στα µεγάλα.
Λα Πεσφουκιο.
Μη ρίξεις ποτέ πέτρα σε µια γυναίκα, εκτός αν είναι
πολύτιµη.
Βικτωρ Ουγκώ.
Μάθε να δέχεσαι τον άλλον όπως είναι, µάθε να
χαίρεσαι µε την επιτυχία του. Αγάπησέ τον όπως είναι
µε τα ελατώµατα και µε τα προτερήµατά του, µε την
ασκήµια του καιµ την οµορφιά του. Να, ποιες είναι οι
προϋποθέσεις της αγάπης, της οµόνοιας. Γιατί η αγάπη
είναι αρετή της επιείκειας της συγνώµης και του
σεβασµού προς τον άλλον.
Πηγή: Το βιβλίο της ζωής Επιµέλεια: Ελένη Χ. Πάππα
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟ∆ΩΡΗΣ
Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής, γόνος
οικογενείας λογίων, ιατρών, διπλωµατών, µε βαθιά
κλασική Παιδεία και πολλά πνευµατικά ενδιαφέροντα,
υπήρξε από τους διαπρεπέστερους, αν όχι ο κορυφαίος
µαθηµατικόςτου
κόσµου
κατά
τη
πρώτη
πεντηκονταετία του 20ου αιώνα.
Ο Καραθεοδωρής ήταν γόνος µιας ιστορικής
οικογένειας της Ανδριανόπουλης. Γεννήθηκε στο
Βερολίνο το 1873 και πέθανε στο Μόναχο. Σπούδασε
στη Βελγική Στρατιωτική Σχολή και ως βοηθός
µηχανικού εργάστηκε στα έργα Ασουάν και Άσικοτ
στην Αίγυπτο.
Τελικά τον κέρδισαν τα µαθηµατικά, τα οποία
αγαπούσε από µικρός και αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά.
∆ιετέλεσε καθηγητής σε διάφορα φηµισµενα
πανεπιστήµια της Γερµανίας και οι έρευνές του στα
µαθηµατικά και στη φυσική υπήρξαν σηµαντικότατες.
Το 1910 στο Βερολίνο γνώρισε τον Αλµπέρτο
Αϊνσταϊν και αναπτύχτηκε ανάµεσά τους µια ιδαίτερη
φιλία. Αλληλογραφούσαν πολύ συχνά και ο Αϊνσταϊν
του έθετε διάφορα µαθηµατικά προβλήµατα υπ’ όψιν
και ζητούσε να τον βοηθήσει στη λύση τους γιατί ο
ίδιος ήταν κυρίως φυσικός. Πολά έχουν λεχθεί, έτσι ο
Αϊνστάϊν δανείστικε ή έλαβε τις σκέψεις του
Καραθεοδωρή.
Η κόρη του κ. ∆έσποινα ΡοδοπούλουΚαραθεοδωρή είναι κατηγορηµατική. «Πιστεύω,
σχετικά µε τα όσα λέγονται για τη θεωρία της
σχετικότητας, ότι µε την ανταλλαγή γνώσεων, ο
Αϊνστάϊν κατάφερε να ολοκληρώσει τη θεωρία του, όχι
όµως να την κλέψει, όπως ορισµένοι λέγουν, κάθε
άλλο. Η αλληλογραφία του Καραθεοδωρή µε τον
Αϊνστάϊν συνεχίστηκε µέχρι το 1918.
Προσωπικός φίλος του Ελευθερίου Βενιζέλου,
ο Καραθεοδωρής, κλήθηκε από το µεγάλο Έλληνα
πολιτικό να οργανώσει τα ανώτατα πανεπιστηµιακά
ιδρύµατα της Ελλάδος και το νεοσυσταθέν
Πανεπιστήµιο της Σµύρνης.
«Ο πατέρας, αφηγήται η κόρη του, προτίµησε
να ασχοληθεί µε την οργάνωση του Πανεπιστηµίου της
Σµύρνης δίχως να φαντάζεται τι θα επακολουθούσε, τη
καταστροφή και την εκδίωξη των Ελλήνων από την
Ιωνία».
Ο τότε πρόξενος των Η.Π.Α. στη Σµύρνη
George Horton, στο βιβλίο του για τη Μικρασιατική
καταστροφή, έγραψε, αναφερόµενος στο κορυφαίο
επιστήµονα: «Από τους τελευταίους Έλληνες που είδα
στους δρόµους της Σµύρνης πριν από την είσοδο των
Τούρκων, ήταν ο Πρύτανης του καταδικασµένου εν τη
γενέσει του Πανεπιστηµίου, Καραθεοδωρής. Όταν
αναχώρησε ο Καραθεοδωρής από τη Σµύρνη ήταν σαν
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έφευγε από τη Μικρά Ασία η ενσάρκωση της Ελληνικής
ευφυίας, της τέχνης και του πολιτισµού».
Σήµερα ο Καραθεοδωρής θεωρείται µαθηµατικά
ιδιοφυία και αναγνωρίζεται σαν ένας από τους
µεγαλύτερους του αιώνα µας. Ο Αϊνστάϊν στη τελευταία
του συνέντευξη αναφέρεται ιδιαίτερα στο Καραθεοδωρή
και στη προσφορά του στην επιστήµη του 20ού αιώνα.
Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Επιµέλεια : Ελένη Χ. Πάππα

“Gentlemen, you asked me to answer thousands
of things, but no one asked me who my teacher
was, who showed me the way to superior
mathematical science, thought and research.
I will simply tell you that, my great teacher was
the
outstanding
Greek,
Konstantinos
Karatheodoris, in whom, I personally, but also
the science of Math and Physics, as well as the
Wisdom of our century, owe everything”.
Albert Εinstain, 1955

ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Βασιλόπιτα ‐ Εκλογές
Στις 29 Ιανουαρίου 2017, είχαμε τη πρώτη Τακτική
Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, κατά την οποία κόψαμε
τη Βασιλόπιτα και γιορτάσαμε τον ερχομό τοπυ Νέου
Χρόνου, 2017. Η παρουσία των μελών μας πολύ
ικανοποιητική δεδομένου ότι μετά τη βασιλόπιτα θα είχαμε
και τη διενέργεια εκλογών για τη ανάδειξη για νέο Διοικητικό
Συμβούλιο, για την αναννέωση της ηγεσίας του Συλλόγου
μας. Το φαγητό, το γαλακτομπόυρεκο της Γιώτας, της
γραμματέως μας, άλλα γλυκά, σόδες, καφέ και καλή παρέα.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η Γενική Συνέλευση ήταν
μια από τις καλύτερες. Επεκράτησε η ηρεμία, η αγάπη και ο
συμπατριωτισμός στο υπερθετικό. Τέτοιες συναθροίσεις
αποδεικνύονται θεραπευτικές για τη νοσταλγία που δεν
θέλει να μας αφήσει. Τη βασιλόπιτα ευλόγισε και έκοψε ο
πατήρ Μελέτιος, η οποία ήταν νοστιμότατη.
Και ακολούθησε η Γενική Συνέλευση, με αναφορές
του Προέδρου, της Γραμματέως και του Ταμία και με την
έγκριση των πεπραγμένων της απερχομένης Διοίκησης.
Και ακολούθησε η διαδικασία των εκλογών.
Ο Νίκος Λαδάς, πρόεδρος, Ελένη Πάππα,
γραμματέας και μέλη η Σταυρούλα Κωνσταντακοπούλου και
Παναγιώτης Τσεκουράς, εξελέγησαν σαν Εφοριακή
Επιτροπή. Χρωστάμε ευχαριστίες στην Επιτροπή γιατί έκαναν
μια θαυμάσια δουλειά και όλα διεξήχθησαν με τάξη και
ηρεμία.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τον επόμενο χρόνο,
αποτελείται απο τους εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΤΛΙΑ ΓΙΩΤΑ
ΤΑΜΙΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΗ ΠΛΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΞΥΔΙΑΣ ΧΑΡΗΣ, ΚΟΛΟΒΑΔΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΚΟΛΟΒΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΡΟΥΛΑ
Ευχόμαστε στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, καλή δύναμη και να
έχουν υπ’ οψιν ότι από την αγάπη τους προς το Σύλλογο και το
ζήλο που θα επιδείξουν στην άσκηση των καθηκόντων τους
εξαρτάται το μέλλον και η συνέχεια του Συλλόγου μας. Ως εκ
τούτου θα πρέπει να φιλοδοξούν να αποτελέσουν ξεχωριστό
μέρος της ιστορίας του. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ.
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ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
‘Οπως κάθε χρόνο, ‘ετσι και φέτος, την Κυριακή 12η
Φεβρουαρίου, εις τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου &
Μαρίνας, στο Μπρούκλυν, ο Πανηλειακός Σύλλογος Νέας
Ύορκης, γιόρτασε την Μνήµη του Αγίου Χαραλάµπους,
πολιούχου και προστάτη της πόλεως του Πύργου Ηλείας και του
Συλλόγου µας.
Με την παρουσία του Προέδρου του Συλλόγου κ. Σωτήρη
Κωνσταντακόπουλου, των µελών του ∆.Σ., του Ύπατου
Προέδρου της Πανηλειακής Οµοσπονδίας Αµερικής και
Καναδά κ. Αντώνη Παπαδόπουλου, και µελών του Συλλόγου
µετά την θεία λειτουργία εψάλει επιµνηµόσυνη δέησις προς
ανάπαυση των ψυχών των εκλιπόντων µελλών του Συλλόγου και
αρτοκλασία υπέρ υγείας των µελλών και των απανταχού Ηλείων.
Με µεγάλη ευλάβεια και κατάνυξη έγινε η περιφορά εντός του
ναού, της ανθοστόλιστης εικόνας του Αγίου, υποβασταζοµένη από
τον Πρόεδρο του Συλλόγου και τον Α’ Αντιπρόεδρο κ. Γεώργιο
Αβραµόπουλου, συνοδευόµενη από µέλη του ∆.Σ. µε αναµένα
κεριά. Αναµένα κεριά κρατούσαν και όλοι οι παραβρισκόµενη
Ηλείοι κατά την διάρκεια της επιµνηµοσύνου δεήσεως, της
αρτοκλασίας και της περιφοράς της εικόνος.
Αρχιµανδρίτης Πατήρ Ιερόθεος, Ηγούµενος της Μονής Άγιας
Ειρήνης Χρυσοβαλάντου προεξήχε της θείας λειτουργίας,
βοηθούµενος από τον πατέρα Μελέτιο, προηστάµενο του Αγίου
Νικολάου, και από τον καληκέλαδο πατέρα Βασίλειο.
Μετά την θεία λειτουργία ο Σύλλογος προσέφερε γλυκά και κάφε,
η δέ φιλόπτωχος αδελφότης της εκκλησίας προσέφερε γεύµα προς
τιµήν του προηστάµενου της πατρός Μελετίου ο οποίος είχε την
ονοµαστική του εορτή. Ο πατήρ Ιερόθεος χαιρέτισε όλους τους
παρευρισκόµενους, έκανε µία πολύ ωραία οµηλία για τον Σύλλογο
και παρότρυνε τους Οµογενέις να πλαισιώνουν τους Συλλόγους
µας γιατί οι Σύλλογοι γίνουται οχήµατα διατήρησης της γλώσσας
και του πολυτισµού µας εδώ στη δεύτερη πατρίδα µας. ∆ιαβίβασε
τους χαιρετισµούς του ∆ηµάρχου Αµαλιάδος κ. Χρήστου
Χριστοδουλόπουλου, πρός τον Σύλλογο.
Επίσης ο πατήρ Ιερόθεος µίλησε για τον Άγιο Χαράλαµπο και για
την σωτηρία των κρατουµένων και καταδικασµένων σε εκτέλεση
και καταστροφή των Φιλιατρών µετά από παρέµβαση του Αγίου
Χαραλάµπους στό όνειρο του Γερµανού διοικητού των Φιλιατρών
και την Εξάλειψη της νόσου της πανώλης από την Πόλη του
Πύργου.
Ευχήθηκε σε όλους τους παρευρισκοµένους και τους Ηλείους,
Χρόνια Πολλά και πάντα να εορτάζοµε τον Αγιό µας και
Προστάτη µας Άγιο Χαράλαµπο.
Υπεύθυνες για την εκδήλωση ήσαν οι κυρίες
Γιώτα Πατλιά, Αγγελική Αναστοπούλου και
Βασσιλοπούλου.
Επιµέλεια Ελένη Χ. Πάππας
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Χριστίνα

14/02/2017
Πανηλειακός Σύλλογος Νέας Υόρκης: Γιόρτασαν και φέτος
τον προστάτη τους Αγιο Χαράλαµπο

Φεβ 03, 2017

Πανηλειακός Σύλλογος Νέας
Υόρκης: Σε µια όµορφη γιορτή
έκοψαν την πίτα τους.
Την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους έκοψαν τα µέλη του
Πανηλειακού Συλλόγου Νέας Υόρκης την περασµένη
Κυριακή σε µια όµορφη γιορτή όπου αντήλλαξαν
ευχές για υγεία ενώ προχώρησαν σε εκλογές για την
ανάδειξη νέου διοικητικού συµβουλίου του Συλλόγου.
Πρόεδρος επανεκλέχθηκε ο άκρως επιτυχηµένος και
κ.
Σωτήριος
δραστήριος
στη
θέση
του
Κωνσταντακόπουλος και Αντιπρόεδρος ο εκ Πύργου
Γιώργος Αβραµόπουλος!!
Επίσης εκλέχθηκαν οι Γιώτα Πατλιά, Γραµµατέας, ο
Νίκος Αρβανιτάκης,Ταµίας, ο Παναγιώτης Πλιάκας
και µέλη οι Γιώργος Παναγιώτοπουλος, Χριστίνα
Βασιλοπούλου, Αγγελική Αναστοπούλου, Νίκη
Αποστολοπούλου, Χάρης Ξυδιάς και Σωτήρης
Μπερτζελέτος.
Αναπληρωµατικοί είναι η Ρούλα Βασιλοπούλου,
Κώστας Κολοβάδης και Αντώνης Παπαδόπουλος.
Να ευχηθούµε µε τη σειρά µας και εµείς καλή χρονιά
µε υγεία και πολλές όµορφες εκδηλώσεις και
δραστηριότητες
στους
αγαπηµένους
Ηλείους
συµπατριώτες µας που έχουν καταφέρει και διατηρούν
στη Νέα Υόρκη έναν µεγάλο και άκρως επιτυχηµένο
Σύλλογο!!!
http://www.ilia24.gr/hlia/koinonia/item/11307-panileiakos-syllogos-neasyorkis-se-mia-omorfi-giorti-ekopsan-tin-pita-tous

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, την Κυριακή 12η
Φεβρουαρίου, εις τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου &
Μαρίνας, στο Μπρούκλην, ο Πανηλειακός Σύλλογος Νέας
Υόρκης, γιόρτασε την Μνήµη του Αγίου Χαραλάµπους,
πολιούχου και προστάτη της πόλεως του Πύργου Ηλείας και του
Συλλόγου µας.
Με µεγάλη ευλάβεια και κατάνυξη έγινε η περιφορά εντός του
ναού, της ανθοστόλιστης εικόνας του Αγίου, υποβασταζοµένη από
τον Πρόεδρο του Συλλόγου και τον Α’ Αντιπρόεδρο κ. Γεώργιο
Αβραµόπουλου, συνοδευόµενη από µέλη του ∆.Σ. µε αναµµένα
κεριά. Αναµµένα κεριά κρατούσαν και όλοι οι παρεβρισκόµενοι
Ηλείοι κατά την διάρκεια της επιµνηµοσύνου δεήσεως, της
αρτοκλασίας και της περιφοράς της εικόνας.
Ο Αρχιµανδρίτης Πατήρ Ιερόθεος, Ηγούµενος της Μονής
Άγιας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου προεξείχε της θείας λειτουργίας,
βοηθούµενος από τον πατέρα Μελέτιο, προϊστάµενο του Αγίου
Νικολάου, και από τον καληκέλαδο πατέρα Βασίλειο.
Μετά την θεία λειτουργία ο Σύλλογος προσέφερε γλυκά και καφέ,
η δε φιλόπτωχος αδελφότης της εκκλησίας προσέφερε γεύµα προς
τιµήν του προϊσταµένου της πατρός Μελετίου ο οποίος είχε την
ονοµαστική του εορτή.
Ο πατήρ Ιερόθεος χαιρέτισε όλους τους παρευρισκόµενους, έκανε
µία πολύ ωραία οµιλία για τον Σύλλογο και παρότρυνε τους
Οµογενείς να πλαισιώνουν τους Συλλόγους µας γιατί οι Σύλλογοι
γίνονται οχήµατα διατήρησης της γλώσσας και του πολιτισµού
µας εδώ στη δεύτερη πατρίδα µας. ∆ιαβίβασε τους χαιρετισµούς
του ∆ηµάρχου Αµαλιάδος κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου,
προς τον Σύλλογο.
Επίσης ο πατήρ Ιερόθεος µίλησε για τον Άγιο Χαράλαµπο και για
την σωτηρία των κρατουµένων και καταδικασµένων σε εκτέλεση
και καταστροφή των Φιλιατρών µετά από παρέµβαση του Αγίου
Χαραλάµπους στο όνειρο του Γερµανού διοικητού των Φιλιατρών
και την Εξάλειψη της νόσου της πανώλης από την Πόλη του
Πύργου.
Ευχήθηκε σε όλους τους παρευρισκοµένους και τους Ηλείους,
Χρόνια Πολλά και πάντα να εορτάζουµε τον Αγιό µας και
Προστάτη µας Άγιο Χαράλαµπο.
Υπεύθυνες για την εκδήλωση ήσαν οι κυρίες Γιώτα Πατλιά,
Αγγελική Αναστοπούλου και Χριστίνα Βασσιλοπούλου.
Επιµέλεια Ελένη Χ. Πάππα
Στη φωτό διακρίνονται ο Ύπατος Προέδρος της
Πανηλειακής Οµοσπονδίας Αµερικής και Καναδά κ.
Αντώνης Παπαδόπουλος, δικηγόρος από τον Πύργο που
αποτελεί την κολόνα της οµογένειας καθώς και το αξιότιµο
µέλος του συλλόγου µας από τον Πύργο κ. Γεώργιος
Αναγνόπουλος, ∆ιευθυντής Του Επισιτιστικού Τµήµατος
Ξενοδοχείου Νοβοτέλ στο Ταίµς Σκουέαρ του Μανχάτταν,
µαζί µε τον κ. Γιώργο Αβραµόπουλο, επιχειρηµατία,
αντιπρόεδρο του Πανηλειακού Συλλόγου Νέας Υόρκης.
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Πιο συγκεκριµένα το νέο ∆.Σ. (για τα έτη 2017 – 2018), είναι το εξής:

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ: Κοπή πίτας
και εκλογή νέου ∆.Σ. για τους Ηλείους της Νέας Υόρκης
6 Φεβρουαρίου 2017

Σωτήριος Κωνσταντακόπουλος – Πρόεδρος
Γεώργιος Αβραµόπουλος – Αντιπρόεδρος
Γιώτα Πατλιά – Γραµµατέας
Νίκος Αρβανιτάκης – Ταµίας
Μέλη: Παναγιώτης Πλιάκας, Γεώργιος Παναγιώτοπουλος, Χριστίνα
Βασιλοπούλου, Αγγελική Αναστοπούλου, Νίκη Αποστολοπούλου, Χάρης
Ξυδιάς, Σωτήρης Μπερτζελέτος
Αναπληρωµατικοί: Ρούλα Βασιλοπούλου, Κώστας Κολοβάδης, Αντώνης
Παπαδόπουλος

Την καθιερωµένη βασιλόπιτα έκοψε ο Πανηλειακός Σύλλογος
Νέας Υόρκης, την Κυριακή 29 Ιανουαρίου, στην αίθουσα της
Χιακής Οµοσπονδίας που βρίσκεται στην Αστόρια. Ευχάριστη
έκπληξη αποτέλεσε η αυξηµένη παρουσία των µελών του
συλλόγου (γύρω στα 40 άτοµα) καθώς επίσης και των φίλων
τους, οι οποίοι απολαµβάνοντας το καλό φαγητό και την
ευχάριστη οικογενειακή ατµόσφαιρα, αναβίωσαν για µια ακόµη
χρονιά τα ήθη και τα έθιµα της γενέτειρας.
Εκτός της κοπής της πίτας, πραγµατοποιήθηκαν και οι εκλογές
του συλλόγου για την ανάδειξη νέου διοικητικού συµβουλίου.
Πρόεδρος επανεκλέγει ο άκρως επιτυχηµένος και δραστήριος
Σωτήριος Κωνσταντακόπουλος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο
Σωτήριος Κωνσταντακόπουλος έχει διατελέσει πρόεδρος του
Πανηλειακού Συλλόγου επί έξι χρόνια και επίσης ήταν δυο
χρόνια πρόεδρος της Πανηλειακής οµοσπονδίας!

http://www.patrisnews.com/paniliakos-syllogos-neas-yorkis-eortiagiou-charalabous-sto-brouklin-tis-neas-yorkis/
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«Οφείλω ένα µεγάλο ευχαριστώ στα µέλη του Πανηλειακού Συλλόγου
Νέας Υόρκης που µε τίµησαν για άλλη µια φορά, εκλέγοντας µε στην θέση
του πρόεδρου! Αισθάνοµαι αισιόδοξος γιατί το νέο ∆ιοικητικό συµβούλιο
πλαισιώνεται από νέα άτοµα µε όρεξη για δουλειά! Να ευχηθώ σε όλους
καλή επιτυχία και να γνωρίζουν ότι υπάρχει δουλειά για όλους!»… δήλωσε
ο κ. Κωνσταντακόπουλος που κατάγεται από το Μαζαράκι Αµαλιάδας
(σ.σ. ιδιοκτήτης του εστιατορίου «Dinner Viand» στο επάνω ανατολικό
µέρος του Μανχάταν).
Ο Πύργιος (από τον Άγιο Γεώργιο), αντιπρόεδρος Γεώργιος
Αβραµόπουλος (σ.σ. Real Estate και ενεργειακός θεραπευτής), που
εκλέγεται για πρώτη φορά στο διοικητικό συµβούλιο, τόνισε ότι
«αισθάνοµαι ιδιαίτερη τιµή και χαρά για την εκλογή µου. Θα κάνω ότι
µπορώ για να υπηρετήσω το σύλλογο και να συµβάλω στο σηµαντικό του
έργο όπως έχουν πράξει στο παρελθόν καταξιωµένα µέλη του».
Να σηµειωθεί ότι στις επόµενες εκδηλώσεις του συλλόγου περιλαµβάνεται
ο εορτασµός του Αγίου Χαράλαµπου, πολιούχου του Πύργου, που θα
πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου στον Ιερό Ναό του Αγίου
Νικολάου στο Μπρούκλιν.
http://www.patrisnews.com/paniliakos-syllogos-neas-yorkis-kopi-pitas-keeklogi-neou-d-s-gia-tous-ilious-tis-neas-yorkis/

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

First Meeting of the 2017-2018 Board!
February 8, 2017

Την 25ην Φεβρουαρίου 2017, ο Χάρης και η Ελένη
Σκάντζου, αναδέχτηκαν από τη κολυµπήθρα τον
Αναστάσιο – Ιωάννη Πάππα, γιο του Γιώργου και
Τίνας Πάππα, µε το όνοµα Αναστάσιος, προς τιµή του
παπού, Αναστασίου Πρόυτζου, πατέρα της Τίνας.
Στους ευτυχείς γονείς, Γιώργο και Τίνα, καθώς και τους
προγεννήτορες Τάσσο και Γεωργία Προύτζου, καθώς
και την Ελένη Χ. Πάππα, ο Πρόεδρος, το ∆.Σ. και όλα
τα µέλη του Συλλόγου µας, εύχονται να τους ζήσει και να
τον δούν να πετυχαίνει στη ζωή του σε ό,τι θα επιλέξει.
Στους δε νονούς, Χάρη και Ελένη, πάντα άξιοι.
Η δεξίωση που ακολούθησε έγινε στο πολυτελές κέντρον
GLEN COVE MANSION, µε ζωντανή µουσική, εκλεκτό
φαγητό και ευχάριστη Ελληνική ατµόσφαιρα.
Να τους ζήσει!

Περαστικά
Στους καλούς φίλους, πατριώτες και µέλη του Συλλόγου
µας, Παναγιώτη Πλιάκα, Νίκο Μπεντενίτη, Αντιγόνη
Τσεκουρά και Νίκο Καραγιλάννη, που αντιµετώπισαν
προβλήµατα υγείας, ο Πρόεδρος και τα µέλη του
Συλλόγου τους εύχονται καλή έκβαση της υγείας των και
ταχεία ανάρρωση.
Ο Θεός Μαζί τους.

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, µε e-mail: Hleiaktida@aol.com µε την ένδειξη «Για
την ΗΛΕΙΑΚΤΙ∆Α» η στα τηλέφωνα 914-592-7610, 718-6584474.
Κ.∆.Λ
-------------------------------------------------DO YOU HAVE ANY IDEAS/COMMENTS, BAPTISM-WEDDINGENGAGEMENT 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, 718658-4474, or 4) visit our Facebook Page: PANELIAKOS SOCIETY and
send us a message.

SAVE THE DATE
March 26, 2017 - Greek Independence Parade

SAVE THE DATE!
ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΛΕΝΤΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
στο
ΧΙΩΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ
44-01 Broadway, Astoria
7.30 µµ
Τιµή εισιτηρίου: $50.00
Για τα παιδιά κάτω τον 12
ετών - ∆ΩΡΕΑΝ

SATURDAY, APRIL 29, 2017
PANELIAKOS SOCIETY
EASTER DANCE
@
THE CHIAN HOUSE
44-01 BROADWAY, ASTORIA
7:30 PM
General Admission: $50.00
Kids under 12 years of age
FREE

The Paneliakos Society and the Panelian Federation will be
partaking in the annual Greek Independence Parade at 5th Avenue
in New York City. Come join and march along with us.
3rd BATTALION No. 86 – We will be gathering/forming at 65th
Street somewhere between Fifth to Park Avenues.
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ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (N.J.)

Τη Κυριακή 19 Φεβρουαρίου, 2017, στις 2.00 µ.µ., στη
κοινοτική αίθουσα της Εκκλησίας της Αναλήψεως, στο Fair
View, N.J., ο Πανηλειακός Σύλλογος της Νέας Ιερσέης,
«Κοροιβος», είχε την εορτή της κοπής της Βασιλόπιττας.
Παρευρέθησαν o ‘Υπατος Προέδρος Πανηλειακής
Οµοσπονδίας Αµερικής και Καναδά (ΠΟΑΚ) κ. Αντώνης
Παπαδόπουλος, ο Ύπατος Κυβερνήτης Αµερικής της
ΠΟΑΚ, κ. Νικόλαος Σινόπουλος, και αρκετά µέλη του
Συλλόγου και φίλοι τους, καθώς και µέλη του Πανηλειακού
Συλλόγου Νέας Υόρκης. Προσεφέρθηκαν κοτόπουλο στο
φούρνο µε πατάτες, σαλάτες, σπιτίσια γλυκά, καφές, σόδα
και πιο πολύ µια ωραία φιλική και αδελφική ατµόσφαιρα
που ξεκούραζε. Πραγµατικά, ήταν µια πολύ ευχάριστη
εκδήλωση. Ψάλαµε τα Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα και ο
Πρόεδρος απηύθηνε ένα χαιρετισµό. Έγινε δε και κλήρωση
για ένα Χρυσό Σταυρό.

από δεξιά - Ταµίας (και Ύπατος Αντιπρόσωπος Νέας Ιερσέης στην
ΠΟΑΚ)- Παναγιώτης Τσουκαλάς, Γραµµατέα – Φανή ∆ηµητρακοπούλου,
Πρόεδρος (και Ύπατος Ταµίας της ΠΟΑΚ) – Άγης Τριανταφυλλόπουλος,
Ύπατος Πρόεδρος ΠΟΑΚ – Αντώνης Παπαδόπουλος, Ύπατος Κυβερνήτης
Αµερικής ΠΟΑΚ - Νικόλαος Σινόπουλος, Μέλος ∆.Σ. - Παντελής
Ανδριόπουλος. Μέλος ∆.Σ. – ∆ιονύσιος Βόλας, Αντιπρόεδρος –
Παναγιώτης Παπαδάτος, Μέλος ∆.Σ. – Αλέκος ∆ηµητρόπουλος, Μέλος
∆.Σ. – Άννα Τσουκαλά
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Ε∆Ω ΤΟΡΟΝΤΟ

DLIJ @ECDJ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΕΙΩΝ ΤΟΡΟΝΤΟ
«Ο ΕΡΜΗΣ»

Έτος Ιδρύσεως 1967
ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017, ο Συλλογός µας
εόρτασε τον ‘Αγιο Χαράλαµπο, οργανώνοντας
αρτοκλασία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη στο
Scarborough.
Μετά την θεία λειτουργία, ο Σύλλογος εδεξιώθει τους
παρευρισκόµενους στην αίθουσα τελετών του Ναού.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΘΑΝΑΤΟΙ
Απεβίωσε στο Τορόντο ο Θεόδωρος Τουτούνης από
το Κακοτάρι της Ηλείας. Ο Θεόδωρος ήταν ιδρυτικό
µέλος του Συλλόγου και υπηρέτησε αυτόν από την
θέση του Προέδρου και από άλλες θέσεις στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο.
-------------Απεβίωσε στο Τορόντο ο Θεόδωρος Μηλιώτης από
την Παλιοµπαρµπάσενα, Ηλείας. Ο Θεόδωρος, ενα
από τα πρώτα µέλη του Συλλόγου, ήταν ένθερµος
υποστηρικτής των προσπαθειών και πάντα παρών σε
όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου.
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OLYMPIAN SOCIETY
Melbourne, Australia
https://www.facebook.com/olympiansociety/

Greek Storytime
01-25-2017

On the 25th of January The Olympian Society Melbourne
ran a Greek storytime based on the myth of Theseus and
the Minotaur. Children of members and friends came to
hear the story in Greek and English. Would Theseus
survive the maze? And what did fate have in store for
Ariadne. Theseus did survive and went on to other
adventures. The children completed colouring in and
word puzzle activities and took home a poem to read to
their parents. A day filled with fun and learning. Thank
you to our volunteer storyteller Constantina
Mastoropoulos. Her contribution to adding a Greek story
to those present is greatly appreciated. John Vithoulkas

Olympian Society Board Meeting
February 2, 2017
New schedule of events decided and uploaded into the events
section https://www.facebook.com/olympiansociety/
Congratulations on the great grandson Peter Drakopoulos. We
drink to their health!
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Η Εισαγγελία Μανχάταν παρέδωσε το τµήµα
της αρχαίας σαρκοφάγου στην Ελλάδα
Εθνικός Κήρυξ 12 Φεβρουαρίου, 2017

Του Χριστόδουλου Αθανασάτου.
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Το δρόµο για την Ελλάδα παίρνει
πλέον και επίσηµα η µαρµάρινη σαρκοφάγος, που είχε κλαπεί
δυτικά της Θεσσαλονίκης το 1988 και περιπλανήθηκε σε Ευρώπη
και Αµερική επί σχεδόν 30 χρόνια.
Ολα αυτά, µετά και την επίσηµη παράδοσή της από τον Γενικό
Εισαγγελέα του Μανχάταν, Σάιρους Βανς Τζούνιορ, στον γενικό
πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, Κωνσταντίνο Κούτρα,
παρουσία οµογενειακών αλλά και αµερικανικών ΜΜΕ.
Η εκδήλωση επαναπατρισµού έλαβε χώρα στο Γραφείο του
Γενικού Εισαγγελέα, παρουσία του οµογενούς βοηθού εισαγγελέα
– έφεδρου συνταγµατάρχη, Μάθιου Μπογδάνου, και του ειδικού
ερευνητή του Homeland Security κ. Ντρόιερ, όπου υπεγράφη και
το σχετικό πρωτόκολλο.
«Ηµέρα υπερηφάνιας για την Ελλάδα»
Μιλώντας στα οµογενειακά ΜΜΕ, ο κ. Κούτρας, έκανε λόγο για
µια «Ηµέρα Υπερηφάνειας για τη χώρα», εστιάζοντας στη
σηµασία της επιστροφής του κλαπέντος αρχαίου ευρήµατος µετά
από σχεδόν 30 χρόνια.
«Η σηµερινή ηµέρα είναι µια ηµέρα γεµάτη υπερηφάνεια για την
Ελλάδα. Αυτό το υπέροχο τµήµα της σαρκοφάγου επιστρέφει
µετά από διάστηµα 28 ηµερών από την ηµέρα που εντοπίστηκε. Η
συνεργασία της Εισαγγελίας µε τις ελληνικές Αρχές υπήρξε
άψογη, ενώ ήταν απίστευτη η ταχύτητα µε την οποία κινήθηκαν οι
αµερικανικές Αρχές», ανέφερε ο κ. Κούτρας, εστιάζοντας στο
γεγονός πως οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν σε λιγότερο από ένα
µήνα.
Σε ό,τι αφορά στο χρονοδιάγραµµα επιστροφής της σαρκοφάγου
στην Ελλάδα, ο κ. Κούτρας δεν θέλησε να δώσει περαιτέρω
λεπτοµέρειες για λόγους ασφαλείας, ενώ απέφυγε να απαντήσει
για το κατά πόσον γνωρίζει εάν υπάρχουν σε εξέλιξη ανάλογες
έρευνες ελληνικού ενδιαφέροντος από τη Γενική Εισαγγελία της
Νέας Υόρκης.
«Υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποια κλεµµένα αντικείµενα
βρίσκονται παντού στον Κόσµο. ∆εν θα ήθελα να πω
περισσότερα. Ελπίζω σύντοµα να έχουµε την ευκαιρία να
γιορτάσουµε και πάλι -γιατί είναι γιορτή για τον Ελληνισµό- την
επιστροφή κάποιου αρχαίου στην πατρίδα µας», είπε µε νόηµα ο
κ. Κούτρας.
Από την πλευρά του, ο κ. Μάθιου Μπογδάνος, στην ερώτηση για
το κατά πόσον έχει κάποια επιπλέον σηµασία για αυτόν η
υπόθεση, µε δεδοµένη την ελληνική καταγωγή του, αντέτεινε πως
η ικανοποίηση είναι µεγάλη για τον ίδιο κυρίως επειδή είναι
«φίλος της Τέχνης και του Πολιτισµού».
«∆εν θεωρώ ότι έχουν επιστρέψει αρκετά κοµµάτια από αυτά που
εκλάπησαν. Και λέω ‘όχι αρκετά’, επειδή δεν έχουν επιστρέψει
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όλα», είπε µεταξύ άλλων, για να στείλει µήνυµα στους
Ελληνες, χρησιµοποιώντας µια ρήση του πατέρα του. «Ο
πατέρας µου έλεγε ‘θα έρθει άσπρη µέρα και για εµάς’ (σ.σ.
το είπε στα Ελληνικά)», εκφράζοντας έτσι την ελπίδα πως και
άλλα αρχαία που έχουν κλαπεί ή βρίσκονται εκτός Ελλάδος
(όπως του Παρθενώνα) θα επιστρέψουν στην Ελλάδα).
∆εν ασκούνται διώξεις στην γκαλερί
Σύµφωνα µε τον κ. Μάθιου Μπογδάνο, η συνολική αξία του
αρχαίου ευρήµατος εκτιµάται στις 500.000 δολάρια, ενώ
τονίστηκε ότι η αρχική τιµή πώλησης στους πρώτους
αγοραστές έφτανε στις 95.000. Παρά το γεγονός ότι η
ακριβής πορεία των κλοπιµαίων δεν µπορεί να προσδιοριστεί,
θεωρείται δεδοµένο ότι αρχικά διακινήθηκαν στην Ευρώπη
και κατόπιν µεταπωλήθηκαν στις ΗΠΑ και τη Νέα Υόρκη.
«Για την υπόθεση αυτή είχε γίνει µια σύλληψη, εάν θυµάµαι
καλά, στις αρχές της δεκαετίας του ‘90, στην Ιταλία. Στη δική
µας έρευνα, δεν προκύπτει η ανάγκη να πράξουµε κάτι
ανάλογο, ούτε θα γίνει περαιτέρω διερεύνηση για αυτόν τον
σκοπό», είπε ο κ. Μπογδάνος, ενώ ο κ. Σάιρους Βανς
Τζούνιορ εξήγησε στον «Ε.Κ.» για ποιον λόγο ελήφθη αυτή η
απόφαση.
«Σε αυτή την περίπτωση, δεν πρόκειται να ασκήσουµε
ποινική δίωξη στην γκαλερί. Εξαρτάται την υπόθεση. Αλλες
φορές προχωράµε τη διαδικασία, άλλες φορές όχι. Θα ήθελα
όµως να συµβουλέψω τους υπεύθυνους των γκαλερί που
ενδέχεται να αγοράζουν ανάλογα αρχαία εκθέµατα, να
διερευνούν την προέλευσή τους και το κατά πόσον είναι
αντικείµενα κλοπής», ανέφερε ο Γενικός Εισαγγελέας της
Νέας Υόρκης.
Πάντως, ο κ. Βανς, ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της
γκαλερί έλαβε µέριµνα και έδειξε διάθεση προκειµένου το
κοµµάτι να επιστρέψει στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του ποσού
που είχε καταβάλει για την αγορά του.
Καταλυτικό ρόλο στον εντοπισµό του αρχαίο αντικειµένου,
επαιξαν και ισχυρά στοιχεία που διέθεσε ο Ελληνας
αρχαιολόγος, ∆ρ. Χρήστος Τσιρογιάννης, ο οποίος αναζητά
κλεµµένες αρχαιότητες και εµποδίζει την παράνοµη πώλησή
τους. Ο ∆ρ. Τσιρογιάννης, ο οποίος ζει µόνιµα στο Ηνωµένο
Βασίλειο και είναι ερευνητής του Πανεπιστηµίου της
Οξφόρδης και ο οποίος ενηµέρωσε την Interpol και την
Εισαγγελία του Μανχάταν.
«Αρχαιότητες που διακινήθηκαν παράνοµα συχνά αποκτούν
µε το πέρασµα του χρόνου ή την αλλαγή ιδιοκτησίας µία
επίφαση νοµιµότητας» δήλωσε ο κ. Σάιρους Βανς Τζ.
«Γκαλερί, οίκοι δηµοπρασίας και συλλέκτες τέχνης, ωστόσο
πρέπει να είναι σε εγρήγορση πως το Γραφείο µου και οι
συνεργάτες µας στις Αρχές παρακολουθούν στενά τους
καταλόγους και τις πωλήσεις αντικειµένων ύποπτης ή
αµφίβολης προέλευσης.
Καθώς οι λεηλασίες γίνονται πιο συχνές, οι συλλέκτες θα
πρέπει να πράττουν πιο αυστηρό έλεγχο όταν πρόκειται να
εκτιµήσουν το αν ένα αντικείµενο έχει αποκτηθεί παράνοµα.
Αν πράττουν διαφορετικά αποτελεί σιωπητή έγκριση µίας
απαράδεκτης πρακτικής µέσω ηθεληµένης άγνοιας.
Ευχαριστώ τους συνεργάτες µας για τη δέσµευσή τους να
θέσουν τέλος στο εµπόριο κλεµµένων αρχαιοτήτων, και
σήµερα, έχω την ικανοποίηση να επιστρέψω αυτό το
πολύτιµο τεχνούργηµα στον νόµιµο ιδιοκτήτη του, την
Ελληνική ∆ηµοκρατία και στο λαό της Ελλάδας».

ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΗ – Ε∆Ω ΜΟΝΤΡΕΑΛ

Smuggled piece of ancient sarcophagus
returned to Greek officials
By Rebecca Rosenberg

February 11, 2017 | 12:22am

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

«Κούλουμα» 2017 ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Manhattan District Attorney Cyrus R. Vance, Jr. shakes hands with Consul
General of Greece in New York, Dr. Konstantinos Koutras
Steven Hirsch

A fragment of an ancient marble sarcophagus smuggled into the
United States about 30 years ago was returned Friday to Greek
officials during a repatriation ceremony.
The artifact dating from A.D. 200 depicts a battle between Greek
and Trojan warriors.
The three-foot-wide fragment, which weighs 400 pounds,
features a nude man on horseback wielding a weapon as he
charges toward a warrior holding a shield. A young man wearing
only a cloak stands behind the rearing horse.
Manhattan District Attorney Cyrus Vance Jr. presented the
$500,000 relic to the consul general of Greece, Dr. Konstantinos
Koutras, who said it would be exhibited at the National
Archeological Museum in Athens.
“Trafficked antiquities often acquire a veneer of legitimacy after
the passage of time or changes in ownership,” Vance cautioned.
The artifact was displayed at Royal-Athena Galleries in
Midtown, which forfeited the piece in January once informed of
its criminal provenance, officials said.
Koutras expressed gratitude for the piece’s return while
bemoaning the international scourge of smugglers.
“Sadly, in the past, our country has suffered from the cruel and
continued smuggling of its antique artifact, and even to this day,
a very important part of our heritage remains scattered
throughout the world,” he said.

CONGRATULATIONS to Jeanie Pantahos (fellow
Elian and member of the Elion Society of South
Australia “THE OLYMPIC FLAME”) on the
publication of her book “Greek Life”. A book that
brings together Greek culture, recipes and traditions.

The sarcophagus fragment was looted in 1988 from a site in
northern Greece, just west of the scenic port city of Thessaloniki,
authorities said.

Greek Life is now available as a soft cover edition on
Amazon at the following link:
https://www.amazon.com/Greek-Life-Family-CultureThe relic was smuggled out of Greece and bounced around
Food/dp/0992515327
Europe before finally landing in New York.
To read what others are saying about Greek Life open
------------------------------------**** The Honorable Dr. Konstantinos Koutras is a fellow this link: http://greeklifestyle.com.au/reviews/
Elian. His roots are from Koumani, Elias!

LET’S ALL SUPPORT OUR FELLOW ELIAN!
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It is with great sadness that I announce the passing of
past Supreme President of the Panelian Federation of
USA & Canada Dr. George Alexopoulos, from
Keramidia, Elia.
ΝΕΑ ΤΗΣ Π.Ο.Α.Κ.
PANELIAN FEDERATION OF USA & CANADA
PO Box 5183, Astoria, NY 11105
www.panelian.org
-----------------

ΘΑΝΑΤΟΙ
Το Πανελλήνιο Ίδρυµα Υποτροφιών µε λύπη του
ανακοίνωσε ότι ο Dr. Γεώργιος Αλεξόπουλος έφυγε από
τη ζωή τη 12 Φεβρουαρίου, 2017. Ο Αλεξόπουλος ήταν
∆ιευθυντής του Ακαδηµιακού Ιδρύµατος για 13 χρόνια και
υπηρέτησε σαν Επίτιµος Πρόεδρος της Επιτροπής από το
2015.
Σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, εργαζόταν ακούραστα
για τη προαγωγή της εκπαίδευσης στη Ελληνοαµερικανική
Οµογένεια. Όταν ο αείµνηστος κ. Χρήστος Τοµαράς
ίδρυσε το Πανελλήνιο Ίδρυµα Υποτροφιών του ζήτησε
να υπηρετήσει σαν Πρόεδρος της Ακαδηµαϊκής Επιτροπής.
Ο Αλεξόπουλος αφιέρωσε το χρόνο του και τις ενέργειές
του στο ρόλο του σαν Πρόεδρος της Επιτροπής και
ηγήθηκε στη διαδικασία για τους αρίστους τελειόφοιτους
Μέσης Εκπάιδευσης, ανάµεσα στη Ελληνική Οµογένεια
της Αµερικής, για να αποκτήσουν τις υποτροφίες του
Ιδρύµατος.
Ήταν
καθηγητής
µαθηµατικών
στο
Πανεπιστήµιο του Illinois at Chicago από τις αρχές του
1960 µέχρι µέχρι τη συνταξιοδότησή του, σχεδόν 40
χρόνια αργότερα. Επιπροσθέτως, ο Αλεξόπουλος ήταν ο
βασικός συντελεστής στη δηµιουργία της Έδρας Μελετών
Μοντέρνας Ελληνικής Γλώσσας στο Πανεπιστήµιο UIC
(University of Illinois Chicago). Εξελέγει µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Oakton Community College
tο 2013, Γραµµατέας και ακολούθως Αντιπρόεδρος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Επίσης ήταν ο ιδρυτής του
Hellenic Link-Midwest, τοπικό τµήµα του Οργανισµού
«ΚΡΙΚΟΣ» και ήταν στο ∆.Σ. σαν Ταµίας από το 1986
µέχρι το 2016.
0 Mr. Robert A. Buhler, πρόεδρος του ∆.Σ. του
Πανελληνίου Ιδρύµατος Υποτροφιών, δήλωσε « Είµαστε
βαθιά λυπηµένοι όταν ακόυσαµε για το θάνατο του Dr
Αλεξόπουλου. Θα είµαστε πάντα ευγνώµονες για τα 13
χρόνια υπηρεσίας σαν Πρόεδρος του Ιδρύµατος. Σαν
πρόεδρος ηγήθηκε και διευκόλυνε την επιλογή για
µερικούς από τους πιο αξιόλογους Ελληνο-αµερικανούς
νέους της χώρας σαν παραλήπτες των υποτροφιών µας. Θα
µας λείψει ο µεγάλος αυτός άνθρωπος, που ήταν αληθινός
Έλληνας και υποστηρικτής της Παιδείας. Εκ µέρους του
Ιδρύµατος, εκφράζω τα βαθιά συλλυπητήριά µας στην
οικογένειά του και τουες λοιπούς οικείους του»
Η Εξόδιος ακολουθία έλαβε χώρα τη Πέµπτη 16
Φεβρουαρίου, στον Ιερό Ναό των Αγίων Πέτρου και
Παύλου. (1401 Wagner Road, Glenview. IL., 60025.
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His dedication and service to the Panelian Federation,
as well as to the Greek American Community in
general, serves as an example to all, and is something
that I strive to continue.
Our sincerest condolences to his family!
As per the family’s request, a Memorial donation was
made by our Federation to the Hellenic Link Midwest
scholarship.
Anthony Papadopoulos, Esq.
Supreme President
Obituary
George Gregory Alexopoulos, age 84, of Glenview, Illinois
passed away on February 12, 2017. Beloved husband of 57
years of Pola Alexopoulos. Loving father of Lia, Golfo
(Thomas) and Gregory (Kimberly) Alexopoulos. Cherished
grandfather of Athena Smith, Sophia Smith, Angela
Alexopoulos and George Alexopoulos. Beloved brother of
Alexis (Katerina), Pete (Yiota) and the late Christos
Alexopoulos. Beloved brother-in-law of Dimitra and
Dimitris Saltas, Litsa and Sam Stamatis, and Spyros and
Betty Polydoros. Beloved uncle, great uncle, and friend of
many. Family and friends will meet Thursday morning at
Sts. Peter & Paul Greek Orthodox Church 1401 Wagner
Rd., Glenview, IL 60025 for visitation from 10:00am until
time of funeral service at 11:00am. Interment Memorial
Park Cemetery. Kindly omit flowers. Memorial donations
to Hellenic Link Midwest, P.O. Box 3, Park Ridge, IL
60068 or The Panhellenic Scholarship Fund, 17 N. Wabash
Street, Suite 600, Chicago IL 60602 would be appreciated.
Arrangements by ADINAMIS & CORLISS FUNERAL
DIRECTORS, LTD. (773)736-3833.
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Just 4 Fun
Ξαναγύρισαν στη σωστή ώρα τα
ρολόγια στις κουζίνες της χώρας
Απο To Vatraxi (Το Βατράχι)

Ο καπετάνιος
Ο καπετάνιος Ντιέγκο Μοντόγια Γκαρσία του πλοίου
“Γρανάδα” της περίφηµης ισπανικής αρµάδας κάπνιζε την
πίπα του στο κατάστρωµα, όταν ο πρώτος ήρθε τρέχοντας και
του είπε:
“Καπετάνιο, εχθρικό πλοίο στον ορίζοντα!”.
Με ψυχραιµία γύρισε στον πρώτο και του είπε:
“Φέρε µου το κόκκινο πουκάµισο”.
Ο πρώτος έτρεξε, το έφερε και ο καπετάνιος το φόρεσε. Μια
άγρια µάχη ξέσπασε σε λίγο και το πλοίο “Γρανάδα” νίκησε.
Μετά τη µάχη, ο πρώτος ρώτησε τον καπετάνιο:

Ελάχιστοι έχουν τις ειδικευµένες τεχνικές γνώσεις που
απαιτούνται για την αλλαγή του ρολογιού του φούρνου

“Καπετάνιο, γιατί φόρεσες το κόκκινο πουκάµισο πριν τη
µάχη;”

Τη σωστή ώρα δείχνουν και πάλι τα
ρολόγια στις κουζίνες της χώρας µετά από
έξι µήνες που παρέµεναν αρρύθµιστα, µετά
τη µετάβαση στη θερινή ώρα.

Και ο καπετάνιος απάντησε:

Η αλλαγή της ώρας βρήκε τα περισσότερα
ρολόγια στους φούρνους των νοικοκυριών της
επικράτειας να δείχνουν και πάλι τη σωστή
ώρα, καθώς ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν
τις εξειδικευµένες τεχνικές γνώσεις των
µηχανικών της NASA που απαιτούνται για να
τα ρυθµίσουν.

Τότε, ένας άλλος ναύτης έτρεξε στον καπετάνιο και του
φώναξε:

«Ούτε ξέρω πώς ρυθµίζεται αυτό το
µαραφέτι» παραδέχεται η κυρία Σούλα,
νοικοκυρά από το Αιγάλεω. «Συνήθως λέω
στο γιο µου που ξέρει από κοµπιούτερ, αλλά
τώρα έχει πάει φαντάρος κι έτσι έµεινε µε την
παλιά ώρα.»
«Τουλάχιστον τώρα για τους επόµενους έξι
µήνες θα λέει τη σωστή» συµπληρώνει.
Πολλοί κάτοικοι της χώρας παραδέχονται ότι
η αλλαγή της ώρας παραµένει ένας άλυτος
γρίφος, αφού ποτέ δεν ξέρουν αν η ώρα πάει
µπροστά ή πίσω, αν κερδίζουν ή χάνουν µία
ώρα ύπνου, ενώ τους εκνευρίζει το γεγονός ότι
γίνεται Κυριακή γιατί χάνουν µια πολύ καλή
δικαιολογία για να αργήσουν στη δουλειά.

“Αν τυχόν πληγωνόµουν στη µάχη, οι άνδρες δεν θα µε
έβλεπαν να αιµορραγώ και δεν θα αποθαρρύνονταν”
Και ο πρώτος θαύµασε τον γενναίο και σοφό καπετάνιο.

“Καπετάνιο, υπάρχουν είκοσι εχθρικά πλοία στον ορίζοντα!”.
Και ο καπετάνιος γυρίζει στον πρώτο και του λέει:
“Φέρε µου το καφέ παντελόνι….”!

