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UPCOMING EVENTS

Paneliakos Society Picnic is back!
Details to follow.
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Αγαπητοί φίλοι και φίλες του Συλλόγου, Πατριώτες και
Πατριώτισες, Ηλείοι και Ηλείες,
Χριστός Ανέστη!
Ευχόµαστε να περάσατε ένα όµορφο Πάσχα µαζί µέ τις
οικογένειές και φίλους σας.
Με πατριωτικούς χαιρετεισµούς
Ο Πρόεδρος
Σωτήρης Κωνσταντακόπουλος

ΠΑΤΡΙ∆ΟΓΝΩΣΙΑ

ΓΝΩΜΕΣ

Σοφά λόγια
«Όλα τα έθνη έχουν ανάγκη να προχωρήσουν προς τα
εµπρός, για να προοδεύσουν και η Ελλάς πρέπει να
γυρίσει µπρος τα πίσω». ∆. Καµπούρογλου
«Η Ελλάς είναι δηµιούργηµα του πνεύµατος, του
λόγου και των αγώνων των τέκνων της
Αλέξανδρος Παπαναστασίου
Η Ελλάδα είναι προπαντός έννοια πνευµατική. Και αν
θέλεις η πατρίδα µας να ξαναβλαστήσει, πασχίστε να
της δώσετε περιεχόµενο πνευµατικό, θα την
καταστήσει το πεδίο ελευθέρας δράσης του
πνεύµατος.
Φώτος Πολίτης
Για να γράψεις καλά την ιστορία πρέπει να ζεις µέσα
σε χώρα ελεύθερη.
Ας εργαζόµαστε χωρίς διαµάχες. Είναι ο µόνος τρόπος
να κάνουµε τη ζωή ανεκτή.
Βολτέρος
Ο αισιόδοξος διακηρύσσει πως ζούµε µε τις καλύτερες
δυνατότητες που υπάρχουν στον κόσµο και ο
απαισιόδοξος φοβάται µήπως αυτό είναι αλήθεια.
Τόµας Κάµπελ .
Επιµέλεια: Ελένη Χ. Πάππας

«Ο Ξενιτεµένος»
Σαν πήγε στην Αµερική, εγύριζε ο νους του πίσω
καθηµερινή και Κυριακή. Σαν άρχιζε να γράφει
«καλή µου Μάνα κι΄αδελφή», εκεί τον έπιανε το
κλάµα.
Επέρασε καιρός πολύς, στα ξένα ασπρίσαν τα µαλιά
του, γυρίζει πίσω παραλής. Τα πλούτη του είναι
περισσά. Έφερε γούνες και ρολόγια, έχει τα δόντια
του χρυσά.
Πηγα΄νει στο σπιτάκι ίσια. Η Μάνα ...η αδελφή; Είναι
και οι δυο στα κυπαρίσια. Ας ξαναζζούσαν µια βραδιά,
κι΄ας ήτανε στ’ όνειρό µου, θάδινε ολόκληρο το βιος
του.
Ζαχαρίας Παπαντωνίου

Τα µέλη της Επιτροπής που εκδίδει την
«Ηλειακτίδα», κατηγορήθηκαν από κάποιο
διανοούµενο για αγραµµατωσύνη. Ότι δεν
ξέρουν τη πιο απλή ορθογραφία, αφού και ο
µαθητής της Ά τάξης δηµοτικού, ότι η σωστή
ορθογραφία είναι «Ηλιακτίδα» και όχι
«Ηλειακτίδα». Από που και ως που µπορεί ο
οποποισδήποτε γραφιάς να παραποιεί τις
λέξεις;
Ηλιακτίδα είναι µια κατά φαντασία
µονάδα του ηλιακού φωτός, για να πάρει έτσι
µια συγκεκριµένη διάσταση για να γίνει
καλύτερα κατανοητό. Η ηλιακτίδα είναι το φως
που φτάνει στη γη και µας ζωογονεί. Χωρίς τον
ήλιο δεν θα υπήρχαµε. ∆εν θα υπήρχε τίποτα
πάνω στη γη. Θα είµαστε µια σκοτεινή έρηµος.
Επειδή λοιπόν, εµείς οι Ηλείοι, νοµίζουµε ότι ο
νοµός µας η Ηλεία, αποτελεί πηγή φωτός δια
µέσου των αιώνων και επηρεάζει πολιτιστικά,
όχι µόνον την Ελλάδα αλλά και όλο το κόσµο,
πήραµε τη πρωτοβουλία να προσθέσουµε ένα
«έψιλον» στο όνοµα της ηλιακτίδας για να
δείξουµε ότι και το φως που εκπέµπει ο νοµός
µας (Ολυµπιακοί Αγώνες, Πύρρων, Ιππίας,
Τάκης ∆όξας) εξακολουθεί, τουλάχιστον, για
µας τους Ηλείους,της διασποράς, πηγή φωτός
και πολιτισµού. Αυτή την υπερηφάνια
προσπαθούµε να αναδείξουµε και βρήκαµε τον
τρόπο να ανορθογραφήσουµε και να
µετατρέψουµε
την
Ηλιακτίδα
σε
«Ηλειακτίδα».
Ζητάµε συγγνώµη για τη σύγχυση που
πιθανόν προκαλέσαµε µε την ανορθογραφία
µας και ελπίζουµε θα µας αναγνωρίσετε το
ελαφρυντικό ότι προσπαθούµε να αναδείξουµε
τον ένδοξο τόπο που γεννηθήκαµε.
Κ.∆.Λ.
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Αλµπέρτος Αϊνστάϊν
Μέγας Γερµανός φυσικός, µαθηµατικός και
αστρονόµος, ιδρυτής της θεωρίας της σχετικότητας,
που έφερε επανάσταση στις επιστηµονικές αντιλήψεις
περί χρόνου, διαστήµατος και παγκοσµίου έλξεως.
Γεννήθηκε στο Ουλµ της Βυτερµπέργης από Εβραίους
γονείςτο 1879 και πέρασε τα παιδικά του χρόνια στο
Μόναχο. Συνέχισε τις σπουδές του στη Ζυρίχη και
απέκτησε την Ελβετικά υπηκοότητα. Το 1909
ονοµάστηκε έκτακτος καθηγητής του πανεπιστηµίου
Ζυρίχης και το 1911 τακτικός καθηγητής στο
πανεπιστήµιο της Πράγας. Το 1912 επέστρεψε ως
καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης. Το 1913 η
Πρωσσική Ακαδηµία τον εξέλεξε µέλος της και
ταυτόχρονα το Βερολίνο τον ανακήρυξε επίτιµο
καθηγητή του Ινστιτούτου Φυσικών Επιστηµών και
του παραχωρήθηκε µεγάλη επιχορήγηση ώστε να
επιδοθεί απερίσπαστος στις επιστηµονικές του έρευνες.
Το 1921, του απενεµήθη το Βραββείο Νόµπελ.
Κατά τη χιτλερική περίοδο διώχτηκε σαν
Εβραίος και µετέβει στις Ηνωµένες Πολιτείες, όπου
απέκτησε την Αµερικανική υπηκοότητα και έγινε
ισόβιο µέλος του Ινστιτούτου Προκεχωρηµένω
Σπουδών του Πρίνστον. Όταν έµαθε ότι βάσει τις
θεωρίες για τη διάσπαση του ατόµου, οι Αµερικανοί
επιστήµονες διενεργούσαν πειράµατα για πολεµικούς
σκοπούς, έστειλε επιστολή στο Πρόεδρο Ρουσβελτ και
του γνωστοποιούσε τη δυνατότητα κατασκευής βόµβας
µεγίστης καταστροφικής ισχύος. Συνέπεια της
επιστολής αυτής υπήρξε το Σχέδιο Μανχάτταν, που
κατέληξε στις πυρινικές βόµβες της Χιροσίµα και του
Ναγκασάκι. Έτσι ο Αϊνσταϊν έγινε ο πατέρας, όχι
µόνον της σύγχρονης Θεωρητικής Φυσικής, αλλά και
της σύγχρονης Πολιτικής
και Στρατιωτικής
στρατηγικής και των δυνάµεων που ρυθµίζουν σήµερα
τα πεπρωµένα της ανθρωπότητας. Πέθανε στο
Πρίνστον το 1957. Ο Αϊνστάϊν θεωρείται µια από τις
µεγαλύτερες φυσιογνωµίας του ανθρωπίνου γένους.
Στο Πρίνστον γνωρίστηκε µε τον Μεσσήνιο την
καταγωγή καθήγητή της φιλοσοφίας Στέφανο
Πολυχρονόπουλο (οικογενειακό φίλο του Χρήστου
και της Ελένης Πάππα), στους οποίους ο
Πολυχρονόπουλος διηγείται ότι ο Αϊνστάϊν του έλεγε:
Καθηγητά, άσε τον κόσµο να λέει ότι είµαι µεγάλος
και διάνοια γιατί κανείς δεν µπορεί να φτάσει τους
Αρχαίους Έλληνες µαθηµατικούς και φιλοσόφους.
Άλλη δήλωση του Αϊνστάϊν: Μπροστά σε αυτή τη
φοβερή στιγµή που ετοιµάζουν οι επιστήµονες και
περιµένω, εγώ ορύωµαι και θα ορύωµαι µε όλη µου τη
δύναµη, ακόµα και µέσα από το τάφο.
Πηγή: Το Βιβλίο των σοφών.
Επιµέλεια : Ελένη Χ. Πάππα.
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ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Τη Παρασκευή, 5η Μαίου, 2017, στη διασταύρωση
Γαστούνης προς Κόροιβο και της Εθνικής Οδού Πατρών
Πύργου, συνέβη το τροχαίο, στο οποίο, δυστυχώς, έχασε τη
ζωή της η 64χρονη Παρασκευή Ντούπη, από το Μαζαράκι
της Πηνείας. Η ατυχή γυναίκα ήταν η πρώτη εξαδέλφη του
προέδρου µας Σωτήρη Κωνσταντακόπουλου. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο, οι φίλοι και τα µέλη του του
Συλλόγου µας, εκφράζουν τα θερµά τους συλλυπητήρια στο
σύζυγο, τα παιδιά και τα εγγόνια της, καθώς και στο
Πρόεδρό µας και την οικογένειά του.
Ο Θεός να τους χαρίζει υγεία για να τη θυµούνται
και να τιµούν τη µνήµη της.
Γεωργία Ι. Παπαδοπούλου
ΥΠΕΝΘΥΜΗΣΗ / REMINDER
Επανερχόµαστε, όπως και στο παρελθόν, µε τη παράκληση
σε όλα τα µέλη του Συλλόγου µας, να µας πληροφορούν και
να µας ενηµερώνουν για τα κοινωνικά, γεννήσεις,
βαπτίσεις, γάµους, αρραβώνες, θανάτους, µνηµόσυνα,
διακρίσεις σε σχολεία και επιχειρήσεις και οτιδήποτε άλλο
ώστε να µπορούµε να γράφουµε στην ΗΛΕΙΑΚΤΙ∆Α µας και
να µένουν στην ιστορία. Πείτε µας τα νέα σας, στα
τηλέφωνα 914-592-7610, 718-658-4474, στα φαξ 718-6581573 και 203-286-1451, µε την ένδειξη «Για την
ΗΛΕΙΑΚΤΙ∆Α» Κ.∆.Λ
DO YOU HAVE ANY IDEAS/COMMENTS, BAPTISMWEDDING-ENGAGEMENT ANNOUNCEMENTS, ETC.
IF SO, PLEASE LET US KNOW! You may write your
ideas/comments/suggestions etc. and 1) mail to Anthony
Papadopoulos 47-16 190 Street, Bayside, NY 11358, 2) Email us at Hleiaktida@aol.com, 3) contact us at 914-5927610, 718-658-4474, or 4) visit our Facebook Page:
PANELIAKOS SOCIETY and send us a message.

ΠΑΡΕΛΑΣΗ 26-03-2017
Όπως κάθε χρόνο και φέτος ο Πανηλειακός Σύλλογος
Νέας Υόρκης, µε Πρόεδρο τον κ. Σωτήρη
Κωνσταντακόπουλο, µαζί µε την Πανηλειακή
Οµοσπονδία Αµερικής και Καναδά, µε τον ‘Υπατο
Πρόεδρο κ. Αντώνη Παπαδόπουλο, πήραν µέρος στη
παρέλαση που οργανώνει η Οµοσπονδία Ελληνικών
Σωµατείων Νέας Υόρκης στη 5η Λεωφόρο της Νέας
Υόρκης.
Κρατώντας ψηλά τα λάβαρά µας και τη σηµαία των
Ολυµπιακών Αγώνων δείξαµε ότι υπάρχουµε, ότι
δουλεύουµε για την υπόθεση διατήρησης της γλώσσας
µας και της κουλτούρας µας εδώ στη πρωτεύουσα του
κόσµου και να αναδείξουµε το ρόλο της Ηλείας στο
παγκόσµιο πολιτισµό. ∆είξαµε ότι αυτή η γη της
βορειοδυτικής γωνίας της Πελοποννήσου, εκτός από
στάρι, το κρασί και το λάδι, παράγει αξιόλογους
ανθρώπους που συνέβαλαν αποφασιστικά στη
διαµόρφωση του πολιτισµού που επικρατεί σήµερα
πάνω στη γη.
Η παρουσία των κυριών του Συλλόγου µας έδωσε στη
παρελαύνουσα οµάδα µας, µια ξέχωρη χροιά
οµορφιάς και χάρης. Ο καιρός συνεργάστηκε µαζί µας
µε συνεφιασµένο µεν ουρανό αλλά χωρίς βροχή, που
βοήθησε στη παρουσία του κόσµου. Σαν Έλληνες, µε
βαθιά µέσα µας την αγάπη µας για την ιστορία και τη
πατρίδα, παρελεύνοντας, αισθανθήκαµε ότι κάναµε το
«χρέος» µας.
ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!

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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29/03/2017

27/03/2017
Ελληνική Ηµέρα Ανεξαρτησίας στη Ν.
Υόρκη: Οι Ηλείοι συµπατριώτες µας σε
ΗΠΑ και Καναδά µετέφεραν το µήνυµα
για το Ολυµπιακό Φως και την Ειρήνη σε
όλο τον κόσµο!!!
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Πασχαλινό 29‐04‐2017 / Easter Dance 04‐29‐2017
∆εν είναι τυχαίο ότι το Πάσχα γιορτάζεται την
Άνοιξη. Είναι η εποχή που η ζωή ξανάρχεται στη φύση και
η αισιοδοξία στους ανθρώπους. Οι αρχαίοι µας πρόγονοι
γιόρταζαν την Άνοιξη µε την επιστροφή της Περσεφόνης.
Μέσα µας είναι η άνοιξη είναι η εποχή που κάθε ένας από
εµάς ασεινήδητα κάνει µια φυσιολογική καινούργια αρχή.
Η Πρωτοχρονιά µπορεί να είναι η ηµερολογιακή αρχή
αλλά η άνοιξη αρχίζει το πραγµατικό κύκλο της ζωής. Είναι
η εποχή που τα φυτά γεννιούνται, αναπτύσσονται,
πολλαπλασιάζονται και το Χειµώνα πεθαίνουν. ‘Έτσι η
Λαµπρή είναι ηµέρα γιορτής και πνευµατικής ανάτασης.
Όπως και κάθε χρόνο και φέτος, το Σάββατο 29
Απριλίου, το βράδυ 7.30 µ.µ., στο Χιώτικο Σπίτι, ο
Σύλλογός µας κάλεσε όλους τουςε Ηλείους και τους φίλους
των να γιορτάσουµε όλοι µαζί τη Λαµπρή, την Ανάσταση
του Κυρίου. Η Νικολέττα Αποστολοπούλου και η
Χριστίνα Βασιλοπούλου ξεπέρασαν τους εαυτούς τους
στη διοργάνωση και στη διαχείρηση της βραδιάς και όλα
κύλησαν οµαλά χωρίς κανένα πρόβληµα. Και ως εκ τούτου
δεν έχουµε παρά να τις ευχαριστήσουµε από καρδιάς. Τη
προσευχή ανέπεµψε ο πατριώτης ιερέας π. Μελέτιος, που
ηγήθηκε να ψάλουµε όλοι µαζί το «Χριστός Ανέστη».
Ο Πρόεδρος, Σωτήρης Κωνσταντακόπουλος
απηύθυνε χαιρετισµό και ευχαρίστησε τους παρόντες για τη
παρουσία τους καθώς και τους χορηγούς, που συνέβαλαν
να έχουµε µια πετυχηµένη λαχειοφόρο αγορά. Παρουσίασε
το ∆ιοικητικό του Συµβούλιο και τους ευχαρίστησε για τη
συµβολή τους στην επιτυχία της βραδιάς. Αν και η
παρουσία Ηλείων και των φίλων τους δεν ήταν η
αναµενόµενη, εν τούτοις, τα κέφι που δηµιουργήθηκε και η
αδελφωσύνη που επεκράτησε ανάµεσά µας, ήταν κάτι που
απολαύσαµε και θα µείνει στην µνήµη µας σαν µια καλή
ανάµνηση. Η µουσική έδωσε φτερά στα πόδια νέων και
γέρων που ξεφάντωσαν µέχρι εξαντλήσεως. ∆εν µπορώ
παραλείψω και να µην αναφλέρω ευχάριστα τη παρουσία
της νεολαίας µας που έδωσαν µια δροσερή και ανάλαφρη
ατµόσφαιρα, την οποία όλοι απολαύσαµε. Και τελειώσαµε
µε την ανάδειξη των τυχερών της βραδιάς στη πλούσια
λαχειοφόρο µας.
ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!
Κ.∆.Λ.

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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Πασχαλινό γλέντι Πανηλειακού Συλλόγου Νέας
Υόρκης
30 Απριλίου, 2017
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο Πανηλειακός Σύλλογος Νέας Υόρκης το βράδυ
του Σαββάτου διοργάνωσε στο Χιώτικο Σπίτι στην Αστόρια το
Πασχαλινό Γλέντι στο πλαίσιο του οποίου αναβίωσε τα έθιµα του
Πάσχα.
Ο εν λόγω σύλλογος είναι ένας από τους πιο δραστήριους
Συλλόγους της Πανηλειακής Οµοσπονδίας και συνάµα ένας από
τους δραστήριους φορείς της Οµοσπονδίας Ελληνικών Σωµατείων
Μείζονος Νέας Υόρκης.
Ο πρόεδρος Σωτήρης Κωνσταντακόπουλος ευχήθηκε χρόνια πολλά
και ευχαρίστησε τα µέλη του Συλλόγου και τους φίλους για την
αγάπη τους για το Σύλλογο και τους κάλεσε να επισκεφθούν την
Ελλάδα το καλοκαίρι και τους διαβεβαίωσε ότι τα οφέλη θα είναι
πολλαπλά.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Σωτήρης
Κωνσταντακόπουλος και τα ηγετικά
στελέχη του Πανηλειακού Συλλόγου
Νέας Υόρκης. Φωτογραφία: “Εθνικός
Κήρυξ” – Κώστας Μπέη
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Στιγµιότυπο από το ξεφάντωµα του
Πανηλειακού Συλλόγου. - Κώστας
Μπέη

Πασχαλινό γλέντι Πανηλειακού Συλλόγου
Νέας Υόρκης
7 Μαΐου 2017
Ο Πανηλειακός Σύλλογος Νέας Υόρκης το βράδυ του
Σαββάτου 29 Απριλίου διοργάνωσε στο Χιώτικο Σπίτι, στην
Αστόρια, το Πασχαλινό Γλέντι στο πλαίσιο του οποίου αναβίωσε
τα έθιµα του Πάσχα. Ο σύλλογος είναι ένας από τους πιο
δραστήριους Συλλόγους της Πανηλειακής Οµοσπονδίας και
συνάµα ένας από τους δραστήριους φορείς της Οµοσπονδίας
Ελληνικών Σωµατείων Μείζονος Νέας Υόρκης.
Η εορτή άρχισε µε προσευχή από τον πατέρα Μελέτιο,
εφηµέριο του Αγίου Νικολάου Μπρούκλιν, και µε το Χριστός
Ανέστη απ’ όλους τους παρευρισκόµενους.
Ο πρόεδρος Σωτήρης Κωνσταντακόπουλος, έχοντας
δίπλα του τον αντιπρόεδρο Γιώργο Αβραµόπουλο, ευχήθηκε
χρόνια πολλά και ευχαρίστησε τα µέλη του συλλόγου και τους
φίλους για την αγάπη και την στήριξη τους, καλώντας τους συνάµα
να επισκεφθούν την Ελλάδα το καλοκαίρι, διαβεβαιώνοντας τους
ότι τα οφέλη θα είναι πολλαπλά.
Τους παρευρισκόµενους διασκέδασε ο DJ Paul Katsaros, που
φρόντισε µε τις επιλογές του για την διασκέδαση των παρόντων
Ηλείων. Άλλωστε η πίστα, δεν άδειασε καθόλου αφού το κέφι και
τα χορευτικά τσαλιµάκια ήταν ασταµάτητα. Ιδιαίτερα ευχάριστο
γεγονός ήταν η παρουσία της νεολαίας που προσέδωσε φρεσκάδα
στην εκδήλωση και έδωσε το έναυσµα για να ξεκινήσουν οι
χοροί…
Παρόντες στην εκδήλωση, µεταξύ άλλων, ήταν ο ύπατος
πρόεδρος και
ο
ύπατος
γραµµατέας της Πανηλειακής
Οµοσπονδίας Αµερικής και Καναδά (ΠΟΑΚ), Αντώνης
Παπαδόπουλος και ∆ηµήτρης Κωστόπουλος αντίστοιχα, ο
Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, ιδιοκτήτης του τοπικού
Οµογενειακού τηλεοπτικού καναλιού “New Greek TV” καθώς
επίσης πολλά αλλά πρόσωπα του επιχειρηµατικού κόσµου.
Τόσο
ο
πρόεδρος
του
συλλόγου Σωτήρης
Κωνσταντακόπουλος όσο και οι υπεύθυνες της βραδιάς
κυρίες Νικολέτα Αποστολοπούλου και Χριστίνα Βασιλοπούλου,
που εργάστηκαν µε θέρµη για την επιτυχία της εκδήλωσης,
δέχτηκαν τα συγχαρητήρια των παρευρεθέντων.
Γιώργος Γουβιάς
∆ηµοσιογράφος Εφ. Πατρίς

Board Meeting March 09, 2017 – at Chian House –
Προετοιµασία παρέλασης / Parade preparation.

March 27, 2017 – at Oleni Contracting Corp. Προετοιµασία παρέλασης. Χρόνια Πολλά πρόεδρε
µας,να τα εκατοστίσεις µε υγεία και πάντα επιτυχίες στον Πανηλειακό µας! Happy Birthday

Board Meeting 4-19-17– at the Chian House –
preparing for upcoming Easter Dance to be held
Saturday 4-29-17.

Board Meeting
4-25-17
at the
Chian House
preparing for
upcoming
Easter Dance
to be held
Saturday,
4-29-17.

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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OLYMPIAN SOCIETY – Melbourne, Australia
Courtesy: Olympian Society Facebook page: https://www.facebook.com/olympiansociety/

Road Trip to Swan Hill - March 11 – March 13, 2017

Greek Storytime
PERSEUS & MEDUSA
04-06-2017
The benefits of reading to children are well known. This Thursday we invite you to
bring your children to Olympian Storytime for the story of Perseus and Andromeda.
The story will be read in Greek (Constantina Mast) and then English (Catherine T)
and will be followed by activities. Story starts at 10:30am (317 Victoria Rd
Thornbury).

Κυριακή των Βαΐων / Palm Sunday
April 09, 2017
A tradition of the Olympian Society is to
put on a Palm Sunday lunch for members
and friends.
Home cooked and plentiful traditional
meals including bacalao as the main.
Music by Anagennisi - $35 per person
including beers, wine soft drinks, food
and dance.
SAVE THE DATE
May 21, 2017 – Mothers’ Day Lunch (hosted by the Olympian Society)
Time to let the mums celebrate. Rich menu of foods, drink and live music with Anagennisi. Free entry for mums (who are members - can
sign up on the day). $40 for the gents and you have to pour your partners drinks. RSVP with Peter Drakopoulos on 0425 721 903
June 11, 2017 – Olympian Society Dinner Dance - fundraising Χαµόγελο του Παiδιου
Co-hosted by the Olympians and the Ermis group. $50 for a rich menu of food and drinks, with music by Anagennisi (kindly provided
for free). All profits to be donated to the charity Χαµόγελο του Παιδιού.
September 28, 2017 – Greek Storytime
What better way to be exposed to the Greek language and Greek stories than to socialise through a storytime. Greek Storytime is a free
activity where your child listens to a story presented by our expert storyteller in Greek and English. This is followed up with drawing
activities. Parents are welcome to stay with their children and to have coffee and cakes. This is a complimentary event courtesy of the
Olympian Society and is open to all (members and friends)
Visit us at our FACEBOOK PAGE – OLYMPIAN 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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http://neoskosmos.com/news/en/Greek-identity-and-the-accursed-child

always happy to lend an ear and advised him that the question was weighty.
I prescribed a three-hour session at Melissa with two cakes and two coffees.
In the fashion of Hercule Poirot (has there ever been a better French name?)
we solved the issue in 43 minutes. We decided it was all the fault of choice.
A YouTube playlist permanently looping Αστερίξ (Greek audio),
Καραγκιόζης and Κωνσταντίνος και Ελένη on all household devices would
remove choice and ensure the child grew up in a proper Greek environment
and had a hard-wired Greek identity. Unfortunately, this solution did not
pass the wife test.

JOHN VITHOULKAS (Fellow Elian from the OLYMPIAN Society Australia)

The νoικοκυρές made clear our folly. The television was firmly set to The
Bachelor and we proceeded καραγκιόζηless.

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ (Australia)

Greek identity and the accursed child
John Vithoulkas explores Greek identity for the third, fourth and fifth
generations, which increasingly seems to be a choice rather than hardwired
18/01/17

The first Greek word I remember learning was όρνιο. I never asked its
With the non-development of hard-wired Greeks, our task to promote our
exact definition but given the context of its use I narrowed its Queen's
culture is far more complex. We must now actually consider the youth of the
English translation to "you, sir, changed lanes without signalling correctly
third generation and why they would choose to be Greek. "Because you are"
and I wish to voice my displeasure".
seems the simple answer to tell them, but this could be interpreted as
The words I learned after this proved the Greek language to be the most meaning "because you have hit the DNA jackpot and should be eternally
enjoyable in which to call other people names. Αλήτη seemed to refer to grateful". Unless Saki Rouva is the one saying this it may possibly be
anyone under the age of 25 outside their home without a parent. considered with some scepticism by the youth.
Noικοκύρης was for the man who maintained a weed-free garden and
Further to this we would like to make it very clear that under no
impeccable lawn. His partner was a νoικοκυρά as demonstrated by a
circumstances should the follow-up comment be "and by the way you really
clothesline full of washing. Προκοµµένη was a term set aside for the
must marry that προκοµµένo Greek boy down the road. He maintains a
visitor who came specifically to share a freshly-baked dish. Κουφόβραση
wonderful lawn". There are many things wrong with that sentence and most
was never used to describe someone but is a fine word that also deserves
likely the youth will give up all things Greek including λούκουµαδες and
its time in the sun.
visits to Rye in January.
One word, however, sat lower than all others in this name calling. A word
So, they cannot be hard-wired and "because you are" is not an acceptable
so terrible it was only spoken in hushed tones and deserving of its very
answer. What hope for Greek identity? The Melissa session ended on this
own sentence. Καταραµένος. This was reserved for the worst of the worst,
despairing note. I certainly needed inspiration, and resolved to devote my
the accursed child − the one who turned their back on their family and
next week to visiting friends with kids to see what they thought of this issue.
heritage.
This would unfortunately also require me to eat cakes so as not to offend my
You may now audibly gasp. And return oxygen to your lungs. Can it be so, hosts. Surely this makes me the opposite of προκοµµένος but don't tell my
you ask. Could a person willingly turn their back on being Greek? Surely parents!
you are born a Greek and you stay a Greek. The Greek nation may wrong
My first visit was to a friend who is a recently-arrived migrant. She washes
its people continuously. It may cause poverty, mass emigration and
the concrete weekly so her son is having Greek identity hard-wired by a
millions of πονοκέφaλους, but τι να κανούµε, we remain Greek.
Greek electrician using Greek tools. The kid is Greek. Her views would be
This is proven by the well-known thought inkblot test. Consider these interesting, though, in that she is in the same position as the first migrants
moments. Charisteas' header against Portugal in the 2004 Euro final. (aside from the advantage she had of growing up in a country not ravaged
Pyrros Dimas at any Olympics. Eleni Paparizou at Eurovision. Jennifer by Germany …). She explained to me that her greatest desire is for her child
Aniston on the front page of Woman's Day reading about Brangelina's to be happy with his life. That she hoped for a good education as this would
split. All are thoughts that make us smile. So there you have it. You're grant him freedom; freedom through greater opportunities and freedom
Greek. We can't help this. When we visit lands drenched in history like beyond advertising and peer pressure. "Very good" said I, "and to be
Θερµοπύλες, Πλάκα, and Αρεόπολη our mind wanders to those who have Greek." "Not at all," said she. "I want him to have a good life."
previously walked the same steps. Λεωνίδας. Σωκράτης. Κολοκοτρώνης.
My second visit was to a friend who is the son of migrants. He outlined that
They were of us and we are of them.
for his child he wants education, health, happiness and a moral
We feel a connection to other Greeks as well as to a central Greek spirit. It understanding. He wants his child to achieve these so as to fit into the
crosses oceans and it crosses centuries. Our connection is hard-wired into family; be part of a family consciousness and be able to work together to
us by our upbringing. Thus we could never turn our backs on our heritage support other members of the family. "Very good" said I, "but surely that
even if we wanted to. This is true of us and of the generations that have just means you want your child to be Greek?"
come before.
His response was that Greek had nothing to do with what he hoped his child
In the Antipodes, however, we now march forward with the third, fourth would become.
and fifth generations since migration. These generations are being raised in
My third visit was to a friend who is a grandson of migrants. He outlined
English-speaking households. Households where there is no
that his vision for his children is that they grow up to be the best they can
µελοµακάρονο in sight, where the radio dial is not permanently fixed on
be; to have opportunities to try things, to be educated so that they can make
3XY or Rythmos, and where you do not get a reminder to call your cousin
good personal choices, and educated so they can have a secure financial
because today is Agia Sophia's, Konstantinou kai Eleni's, Agias
future. "And to listen to Anna Vissi," said I. His blank face told me that
Alexandra's, or Agiou Nicolaou.
Anna was no longer in her prime.
I therefore ask the question, if the concrete driveway is not washed weekly,
My doctor recommended bed rest to help me recover from the shock of my
how can these children's Greek identity be hard-wired? The answer is that
findings, but a patient knows themselves best and I retreated to my fortress
it will not be hard-wired. Their Greek identity will be a choice, simply an
of solitude. I called my friend (the impending father) and explained to him
app available to download. They can choose non-Greek friends, enjoy nonthat this was a four-tier problem. We ordered a τυρόπιτα and a σπανακόπιτα,
Greek food and select non-Greek activities (based on what they enjoy
then a κουραµπιέ and a φραππέ. The word Greek identity did not appear
rather than Τι θα πει η γειτονιά). They may choose the Greek identity but
once in the hopes and desires my friends shared for their children. All three
they may not. Each and every one will decide for themselves. This is a
focused on what is best for the child. Could it be that our thinking was stuck
scary thought, and begs the question 'is the Greek identity and heritage
in disco times? That what is important is the child and not the Greek
worth choosing?'.
identity? Maybe Greek identity shackled the first generations and was
A friend who is an impending father was troubled by this and wished to simply not important. The subsequent generations could unchain themselves
consider how to encourage his child to choose their Greek identity. I am
and be free to walk like the χίπηδες of Fitzroy.

11

We mulled over this thought and looked around us like a front line
Persian soldier at Θερµοπύλες. The shadow of Hades blocked the light.
But in the slow eating of the patrons around us enlightenment dawned.
A flicker at first, but then a golden sunshine upon our Hellenic hearts.
Old and young, Greek or non-Greek, shoed or hippy, all intermixed
happily. Some ate µπακλαβά. Others γαλακτοµπούρικο. Some tucked
into a Γιαννιότικο whole while others divided it. Their hard-wiring was
different but it did not matter. They were all united in their appreciation
of the sweet; in this case of the Melissa chef, but metaphorically of the
bountiful and rich Greek identity.
The Greek identity is not one to divide. We had thought a choice had to
be made between choosing Greek identity or what is best for the child.
The answer was that the two are complementary. That even without
Greek hard-wiring people may choose elements of Greek identity, as
long as they are to their taste and sweet enough for their choosing. My
friends did not reject being Greek. They wanted their children to be
their best.
Many things will contribute to this in multicultural Australia. The
Italian culture may add how to wear a complementing jacket. The
English culture may add promptness. And the Greek culture may add
virtue, ethics, honour, thinking and friendship (to name a top five).
So the answer, dear reader, is to highlight the glorious aspects of Greek
identity and give a reason to the youth of subsequent generations to
select it.
Greek organisations must identify the aspects of Hellenism that deserve
to be appreciated and which help to develop mind and spirit and they
must organise events to promote these. These will shine to the youth of
the next generations. Each youth may select a different aspect. It could
be Greek poetry, Greek music, Greek art or photography. Maybe it will
be a play on Greek mythology. And just maybe it will be a τυρόπιτα.
But importantly, elements of Greek identity will be selected because
they are too valuable to be left behind. The works of Socrates are not
read only by Greeks. The deeds of Leonidas are not studied only by
Greeks. They are valuable to anyone in teaching thinking and virtue.
Every child should know the beauty of Cavafy. There is so much Greek
identity has to offer and we should not think to keep it only for
ourselves. We should teach it openly and invite all to learn and
improve. Thus the Greek identity will be selected.
Greece has a long history of accursed children. One of the first was
Alcibiades who was progressively exiled from Athens, Sparta, Persia,
and Athens again. Another was the rascal Socrates. He was sentenced
to death for corrupting by inciting ασέβεια. Kolokotronis helped Greece
win the War of Independence, but this made him popular. The dastard
was consequently charged with treason and sentenced to death (reduced
to jail and then pardoned).
Two thousand five hundred years of accursing. Each of the above was a
tragic loss for the Greek community. As a people we must stop
accursing our own. We must not focus on accursing those Greek
descendants who do not remain 100 per cent 'Greek' in a foreign land.
We must not make them feel that this is a failure. We must become
inclusive and invite Hellenes and Philhellenes alike to learn Greek
culture and identity. We must select the elements of Hellenism we love
and infuse them to all.
At its height, the ancient Greek empire taught the known world, not to
make them Greek, but to make them άνθρωπoi. Let us once again
throw open the doors to our culture for the benefit of all. And in this we
shall invite our own children to continue as Greeks.
youth
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Ε∆Ω ΤΟΡΟΝΤΟ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΕΙΩΝ ΤΟΡΟΝΤΟ
«Ο ΕΡΜΗΣ»

Έτος Ιδρύσεως 1966
Elections / New Board
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Συγκίνηση και εθνική υπερηφάνεια στις
παρελάσεις των ομογενών σε Αμερική
και Καναδά
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΟΥΡΝΑΡΑ

Μέλη της ομοσπονδίας της Ηλείας στην παρέλαση της
Νέας Υόρκης.
«Ζήτω η Ελλάς!» φώναζε στα ελληνικά ο
πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, κλέβοντας
την παράσταση!
Είχα την ευτυχία να το ζήσω κάποτε από κοντά και έτσι
μπορώ να περιγράψω ως αυτόπτης τη συγκίνηση που
προκαλεί η σκηνή αυτή στην ομογένεια. Το τάγμα των
Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς παρατεταγμένο
στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης, αρχίζει να
παρελαύνει. Ακούγεται στην άσφαλτο ο ήχος από τα
καρφιά στα τσαρούχια των ευζώνων. Στην αρχή,
υπάρχει απόλυτη κατανυκτική σιωπή. Μετά, ένα
λυτρωτικό ξέσπασμα από χειροκροτήματα χιλιάδων
ομογενών. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, που η
πατρίδα περνάει μία από τις χειρότερες κρίσεις στην
πρόσφατη ιστορία της, η παρέλαση που
διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη και σε άλλα μεγάλα
κέντρα του ελληνισμού της Βόρειας Αμερικής για τον
εορτασμό της 25ης Μαρτίου είναι μια μοναδική
στιγμή, κατά την οποία οι συμπατριώτες μας μπορούν
να αισθανθούν εθνική υπερηφάνεια και ανάταση.

Ελληνες και Κύπριοι συγκεντρώθηκαν σε κεντρικά
σημεία ή στους ενοριακούς ναούς για να εορτάσουν την
εθνική μας επέτειο. Η πιο μεγαλειώδης παρέλαση ήταν
της Νέας Υόρκης, η οποία διοργανώθηκε την Κυριακή το
μεσημέρι από την Ομοσπονδία των Ελληνικών
Συλλόγων και Συνομοσπονδιών. Εχει γίνει το πιο
σημαντικό γεγονός που συνδέεται με τους Ελληνες της
πόλης, καθώς μας παραχωρείται από το 1938 η πιο
διάσημη λεωφόρος του Μανχάταν. Πρόκειται για μια
μεγάλη τιμή που δείχνει τη δεσπόζουσα θέση των
ομογενών στην αμερικανική κοινωνία. Η παραχώρηση
της Fifth Avenue, ένα προνόμιο που διατηρούμε τόσες
δεκαετίες μόνο εμείς και οι Ιρλανδοί. Η προετοιμασία
για την παρέλαση είναι μια σοβαρή υπόθεση που
κρατάει πολλούς μήνες, με προσκεκλημένους
επισήμους από την Ελλάδα. Φέτος τιμώμενα πρόσωπα
ήταν ο Ιβάν Σαββίδης και ο διακεκριμένος στις
βιοεπιστήμες Τζορτζ Γιανκόπουλος.
Στην προχθεσινή παρέλαση έδωσαν βροντερό «παρών»
χιλιάδες κόσμου, παρά τον συννεφιασμένο ουρανό και
το κρύο. Από τους 36 εύζωνες της προεδρικής μας
φρουράς που εμφανίστηκαν στην 5η Λεωφόρο μέσα σε
εξαιρετικά θερμό κλίμα, την παράσταση έκλεψε ο
Ελληνοαυστραλός Τζέισον Ρόμπερτσον. Μαζί με έναν
ακόμα τσολιά, φορούσαν την παραδοσιακή στολή του
Πόντου εις μνήμην της Γενοκτονίας. Κοντά τους
παρήλασαν μέλη των οργανώσεων από κάθε γωνιά της
Ελλάδας, μια χώρα που έζησε πολλά κύματα
μετανάστευσης από το 1890 μέχρι σήμερα: Κρήτη,
Μακεδονία, Ηπειρος, Ηλεία, Δωδεκάνησα, ήταν
ανάμεσα στις συνομοσπονδίες που κέρδισαν τα
περισσότερα χειροκροτήματα. Ελληνικά σχολεία και
εκκλησίες εκπροσωπήθηκαν από ανθρώπους κάθε
ηλικίας.

Εξίσου ενθουσιώδης ήταν και η παρέλαση στο
Μόντρεαλ. «Χρόνια πολλά!», είπε σε άπταιστα ελληνικά
ο δημοφιλέστατος πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν
Τριντό, που ως μέγας τελετάρχης άνοιξε την εκδήλωση.
Το τσουχτερό κρύο έφτασε τους μείον επτά βαθμούς,
αλλά η προσέλευση ήταν τεράστια και ο ενθουσιασμός
μεγάλος. Η παρουσία του Τριντό που συνέχιζε να λέει
«Ζήτω η Ελλάς και Ζήτω ο Καναδάς!» στα ελληνικά, σε
μια μοναδική επίδειξη επικοινωνιακού χαρίσματος,
αύξησε την συγκινησιακή φόρτιση. Την ελληνική
κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Τέρενς Κουίκ.
Πολλές πόλεις της Αμερικής και του Καναδά εόρτασαν
προχθές, όμως κάποιες άλλες, όπως λ.χ. το Σικάγο και η
Την εβδομάδα που μας πέρασε, από το Μόντρεαλ και
Βοστώνη, έχουν προγραμματίσει τις δικές τους
το Ντιτρόιτ ώς το Τάρπον Σπρινγκς της Φλώριδας,
εκδηλώσεις μέσα στον Απρίλιο. Και του χρόνου.
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Τρόµος σε πασχαλινό γλέντι από ανεξέλεγκτη περιστροφή σούβλας
Απο To Vatraxi (Το Βατράχι)
Το χάρο µε τα µάτια της είδε µια οικογένεια ανήµερα του Πάσχα,
όταν το µοτέρ της σούβλας που έψηναν το αρνί ξέφυγε από τον
έλεγχο µε αποτέλεσµα να κινδυνέψουν τόσο οι ίδιοι όσο και
συγγενείς που παρευρέθηκαν στο πασχαλινό γλέντι.
Σύµφωνα µε πρώτες πληροφορίες, το τραγικό περιστατικό σηµειώθηκε όταν από υπερφόρτωση του δικτύου
βραχυκύκλωσε η σούβλα, µε αποτέλεσµα να αρχίσει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα µε όλο και µεγαλύτερη ταχύτητα.
«Γυρνούσε τόσο γρήγορα που νοµίζαµε ότι θα πάρει µπρος το αρνί» λέει ο γιος της οικογένειας. Όπως περιέγραψε, ο
πατέρας τους -που στο παρελθόν είχε δουλέψει λατερνατζής- προσπάθησε να τη φρενάρει µε το χέρι και, στη συνέχεια,
κατεβάζοντας τον γενικό. Οι προσπάθειες του όµως ήταν µάταιες λόγω της κεκτηµένης ταχύτητας που είχε αποκτήσει το
αρνί.
Σύντοµα, όπως είπε, η σούβλα έφτασε τις 5000 στροφές, ταχύτητα στην οποία το αρνί διασπάται στα δοµικά του
στοιχεία. «Ήµασταν καλυµµένοι µε πέτσες. Η αδερφή µου έκλαιγε. Παρακαλούσαµε να σταµατήσει γιατί φοβόµασταν
ότι θα µπορούσε να προκαλέσει µαύρη τρύπα ή να διαταράξει το χωροχρονικό συνεχές. Γύρω µας είχε αρχίσει να
σκοτεινιάζει και βλέπαµε το αρνί να εκπέµπει ένα µπλε φως.»
Η περιπέτεια τους έλαβε ευτυχώς τέλος όταν η σούβλα εκτινάχθηκε από τη βάση της και, αφού πέρασε ξυστά από τη
γιαγιά που έτρωγε αµέριµνη, καρφώθηκε σε ένα δέντρο µε αποτέλεσµα να σταµατήσει η τρελή πορεία της.
«Άγιο είχαµε. Αν είχε βρει τη γιαγιά ποιος ξέρει αν θα ήµασταν εδώ να σας µιλάµε τώρα.»

