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Μήνυµα Προέδρου / Message from the President
Ο Πανηλειακός Σύλλογος Νέας Υόρκης διοργανώνει µια εκδήλωση
αγάπης για φιλανθρωπικό σκοπό,21 Ιανουαρίου, 2018 και ώρα 1µµ
στο Κρητικο σπίτι “MINOS” (22-27 33rd Str., Astoria, NY)!
Σας προσκαλούµε να έρθετε, ούτως ώστε να καταφέρουµε όλοι µαζί
να βοηθήσουµε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι το έχουν πραγµατικά
ανάγκη!
Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων!

Με πατριωτικούς χαιρετεισµούς
Ο Πρόεδρος
Σωτήρης Κωνσταντακόπουλος

ΠΑΤΡΙ∆ΟΓΝΩΣΙΑ
Σοφά λόγια
Πριν µιλήσεις, άκουσε / Πριν γράψεις, σκέψου / Πριν
ξοδέψεις, κέρδισε/ Πριν κατακρίνεις, περίµενε / Πριν
προσευχηθείς, συγχώρα.
Ο άνθρωπος ανακαλύπτει τον εαυτό του όταν αναµετριέται
µε τα εµπόδια.
Η κακία υποβλέπει, η σύνεση προβλέπει, η σύνεση
προβλέπει, η αγάπη, παραβλέπει.
Ο θόρυβος δεν είναι καλός και το καλό δεν κάνει θόρυβο.
Υποφέρουµε πολύ για το λίγο που µας λείπει. Χαιρόµαστε
λίγο για το πολύ που έχουµε.
Ο λόγος είναι άργυρος και η σιωπήν χρυσάφι/ Αργυρό το
µίληµα και χρυσό το σώπα/ Ασηµένια µου λαλιά, χρυσή ου
η βουβαµάρα.
Ο φτηνότερος τρόπος καλλωπισµού είναι ένα...χαµόγελο. /
Το χαµόγελο είναι πολλές φορές εξίσου σοβαρή εκδήλωση,
όσο και το δάκρυ. / Το γέλιο είναι η µουσική της ψυχής. /
Ένα ζεστό χαµόγελο είναι λιακάδα µέσα στο σπίτι το
καταχείµωνο.
Πηγή: «Σοφά λόγια»
K.Γ. Παπδηµητρακόπουλος
Αρχαία Ελληνικά Ανέκδοτα
1) Ένας µοχθηρός άνθρωπος ήθελε να προφυλάξει το σπίτι
του από κάθε κακό. Γι’ αυτό τοποθέτησε στη πόρτα µια
επιγραφήπου έλεγε: «Κανένα κακό να µη µπει σε αυτό το
σπίτι». Ο ∆ιογένης διαβάζοντας την επιγραφή παρατήρησε:
«Μα ο ιδιοκτήτης από που θα µπει»;
2) Ρώτησαν τον Αριστοτέλη: «Τι κερδίζουν όσοι λένε
ψέµατα); Ο φιλόσοφος απάντησε: «Να µη τους πιστεύουν
κι όταν ακούµε λένε τη αλήθεια».
3) Ο Μέγας Αλέξανδρος έστειλε στο Φωκίωνα 100
τάλαντα. Ο Αθηναίος πολιτικός ρώτησε τους ανθρώπους
που που του έφεραν το µεγάλο αυτό ποσόν: «Γιατί ο
Αλέξανδρος διάλεξα εµένα από όλους τους Αθηναίους για
να µου χαρίσει τα τάλαντα»; Και οι απεσταλµένοι
απάντησαν: ∆ιότι εσένα θεωρεί έντιµο άνθρωπο». Ο
Φωκίων αρνήθηκε το δώρο λέγοντας: «Ας µε αφήσει
λοιπόν να είµαι έντιµος».
4) Ο Φωκίων διαφωνούσε συνήθως µε όλους στα πολιτικά
θέµατα. Μια φορά όµως όταν µίλησε στην Εκκλησία του
∆ήµου, όλοι ασπάστηκαν τις ιδέες του. Απορηµένος γύρισε
στους φίλους του και τους ρώτησε: « Μήπως είπα σήµερα
κάποια ανοησία χωρίς να το καταλάβω»;
Πηγή: Αρχείο Χρήστου Κ. Πάππα
Επιµέλεια: Ελένη Χ. Πάππας

Το µυστικό της αλλαγής είναι να επικεντρώσεις όλη την ενέργειά
σου, όχι στο πως να πολεµήσεις το παλιό αλλά στη κατασκευή του
νέου.
Σωκράτης
Επειοί
Η Ήλιδα (Ήλις) ήταν πόλη-κράτος της Αρχαίας Ηλείας
οι δε κάτοικοί της ονοµάζονταν Επειοί από το ρήµα έπειµι, που
σηµαίνει πλησιάζω, ακολουθώ. Ήταν αρχαιοελληνικό φύλλο που
κατοικούσε βορείως της Ήλιδας.
Εξ ού και «έπειτα».
Εθνικός Κήρυξ.
Ισθµός Κορίνθου
Ο αυτοκράτορας Καλιγούλας, που έγινε αυτοκράτωρ της
Ρώµης το 37 Μ.Χ., υποσχέθηκε τη βελτίωση της ζωής των
Ρωµαίων και την εκτέλεση µεγάλων έργων. Ένα από αυτά ήταν
και η διάνοιξη του Ισθµού της Κορίνθου, που πραγµατοποιήθηκε
επί της κυβερνήσεως του Χαριλάου Τρικούπη.

28η Οκτωβρίου 1940
Εθνική Εορτή για όλους τους Έλληνες που δεν
ξεχνούν τις θυσίες όλων εκείνων που πολέµησαν για τη
πατρίδα, οικογένεια και θρησκεία και έπεσαν στα περδία της
µάχης.
Ύψωση του Τιµίου και ζωοποιού Σταυρού
Η ύψωση του Τιµίου και Ζωοποιού Σταυρού έγινε
από το Πατριάρχη Ιεροσολύµων Μακάριο. Όταν η Αγία
Ελένη έλαβε εντολή από το Μέγα Κωνσταντίνο να
αναζητήσει το Σταυρό του Ιησού, πήγε στα Ιεροσόλυµα. Τον
βρήκε µαζί µε τους άλλους δύο σταυρούς των ληστών πάνω
σε πολλά αρωµατικά άνθη, στα οποία κυριαρχούσε σε µια
πρασινάδα µε δυνατή ευωδιά. Το φυτό αυτό ονοµάστηκε
«Βασιλικός» (ονοµάζεται και σταυρολούλουδο). Επειδή δεν
µπορούσε να ξεχωρίσει ποιος είναι ο Σταυρός του Χριστού
απέθεσαν διαδοχικά τους σταυρούς τους σταυρούς σε µια
χήρα που είχε πεθάνει. Όταν την άγγιξε ο Σταυρός του
Ιησού, αµέσως αναστήθηκε. Επειδή ο κόσµος που είθελε να
προσκηνήσει το Σταυρό ήταν πολύς, ο Πατριάρχης
Μακάριος τον ύψωση εκ του άµβωνος και ο λαός φώναξε
«Κύριε Ελέησον». Την ύψωση αυτή του Τιµίου Σταυρού
εορτάζουµε τις 14 Σεπτεµβρλιου. Σύµφωνα µε τη παράδοση,
το µήκος του Τιµίου Σταυρού ήταν περίπου τεσσεράµισυ
µέτρα, το πλάτος περίπου δύο και σαράντα και το πάχος µια
περίπου πιθαµή.
Τα Κωνσταντινάτα φλουριά
Συµφωνα µε την παράδοση, όταν η Αγία Ελένη
διέταξε να κόψουν µε πριόνη στα δύο το Τίµιο Σταυρό, ώστε
ο µισός να µείνει στα Ιεροσόλυµα και ο άλλος µισός να πάει
στη Κωνσταντινούπολη. Ένας άρχοντας του παλατιού
άπλωσε στη γη ένα µεταξωτό και µάζεψε τα πριονίδια που
έπεφταν. Το άγιο πριονίδι ο άρχοντας το πήγε στο
νοµισµατοκοποίο και µαζί µε άλλα πολύτιµα µέταλα ο
µάστορας το λεριξε στο χωνευτήρι και από το µείγµα
κόπηκαν τα πρώτα «Κωνσταντινάτα». Είναι νοµίσµατα που
παριστάνουν τον Μέγα Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη µε
το Σταυρό στη µέση.
Πηγή: Ελληνισµός και Ορθοδοξία
Επιµέλεια: Eλένη Χ. Πάππα
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ
Στη συνεδρίαση της 27ης Μαρτίου 1827 της των
Ελλήνων Εθνικής Συνέλευσης στην Τροιζήνα, στο Θ’ ‘αρθρο
αναφέρεται: «Επροβλήθη να εκλεχθεί Κυβερνήτης της Ελλάδος ο
κόµης Ιωάννης Καποδίστιας. Έγινε οµοφώνως δεκτή η πρότασις».
Στις 30 Μαρτίου µε οµόφωνη απόφαση των µελών της
Συνελεύσεως αποφασίσθη ο τίτλος µε τον οποίον θα κυβερνούσε
το ακόµη ανύπαρκτο Ελληνικό κράτος. Θα ήταν: «Κυβερνήτης
τηε Ελλάδος». Στις 4 Απριλίου ο πρόεδρος της της Συνελεύσεως
Γεώργιος Σισίνης, πρόυχοντας της Γαστούνης, µε διακληρυξή του
προς τον Ελληνικό λαό, τον καλούσε να αναθαρρήσει, να
πτερώσει τις ελπίδες του γιατί η Συνεύση αναγόρευσε το
Κυβερνήτη επί κεφαλής της Ελληνικής Πολιτείας ένα και µόνο, το
κόµητα Ιωάννη Καποδίστρια.
Στη στνεδρίαση της 6ης Απριλίου υπογράφηκε από το
Πρόεδρο και τα µέλη της Συνελεύσεως η «Προσκλητική Επιστολή
προς Κυβερνήτην της Ελλάδος» µε την οποίαν του
γνωστοποίησαν επίσηµα την εκλογήν του και τον καλούσαν να
αποδεχθεί την «φωνήν του Έθνους ...». Έλαβε τη πρόσκλησηστις
14 Απριλίου ευρισκόµενος στο Παρίσι. Τη Πέµπτη 24 Μαϊου
επιστρέφει στην Αγία Πετρούπολη. Ο Τσάρος Νικόλαος και
ολόκληρη η αυτοκρατορική Οικογένεια τον δέχτηκαν µε
εξαιρετικές τιµές και εκδηλώσεις αγάπης αλλά δεν έδειχνε να
βιάζεται καθόλου στη διευθέτηση της εκρεµότητας και της
αποδοχής της παραιτήσεώς του υπουργού των Εξωτερικών της
Ρωσίας. Όταν ο Τσάρος Νικόλαος προσπάθησε µε επιµονή να τον
αποτρέψει από την απόφασή του ο Καποδίστριας του απάντησε:
«Η απόφασή µου είναι οριστική και αµετάκλητη. Επάνω από όλες
τις δελεαστικές προτάσεις και λαµπερές θέσεις είµαι Έλληνας και
ανήκω στη πατρίδα µου». Ο Νικόλαος του προσέφερε ισόβιο
σύνταξη από 60.000 φράγκα, ως το οφειλόµενο χρέος προς αυτόν
για τις παλαιές υπηρεσίες του. Ο Καποδίστριας όµως είπε: «λόγω
της µελλοντικής θέσεώς του και να µηκατηγορηθεί αόο τους
αντιπάλους του ως εξαρτόµενος οικονοµικά από τη Ρωσσία»,
αρνήθηκε να το δεχτεί.
Έφυγε από τη Πετρούπολη Σάββατο 28 Ιουλίου 1827.
Μετά από πολλές στάσεις σε πόλεις της Ευρώπης και τη
Παρασκευή το βράδυ στις 8 η ώρα στις 18 Ιανουαρίου 1828 το
Warspite αγκυροβολούσε στο λιµάνι του Ναυπλίου γιατί µια
τροµερή θαλασσοταραχή δεν επέτρεψε να πλεύσει στην Αίγινα,
όπου ήταν η έδρα της προσωρινής Ελληνικής Κυβέρνησης και ο
Καοποδίστριας διανυκτέρευσε στο πλοίο. Την άλλη µέρα στις
8.00 π.µ. το φρούριο του Ναυπλίου χαιρετούσε µε 15
κανιοβολισµούς το κυβερνήτη της χώρας. Ενώ συγχρόνως
ανεπετάσθη για πρώτη φορά η Ελληνική σηµαία στον ιστό. Στις
21 Ιανουαρίου το Warspiτe απέπλευσε για την Αίγινα. Η
Αντικυβερνητική Επιτροπή και οι Γραµµατείς της Επικράτειας
ανέβηκαν στο πλοίο για να χαιρετίσουν επίσηµα το Κυβερνήτη. Ο
Κυβερνήτης µε «χαρίεν και σοβαρόν ύφος και βάδισµα» έφθασε
στη Μητροπολιτική Εκκλησία της Παναγίας όπου και
ψαλλόταν η επίσηµη δοξολογία. Η Αντικυβερνητική επιτροπή τον
οδήγησε να ανέβει στον «στολισµένον θρονίσκον» που είχαν
ετοιµάσει. Ο Καποδίστριας ευγενικά αρνήθηκε, «έµεινε στο
έδαφος όρθιος και ασκεπής». Στη πρώτη του «Προκήρυξην προς
τους Έλληνας έρχισε µε τη φράση από την Αγία Γραφή». «Εάν ο
Θεός µεθ’ηµών, τις καθ’ ηµών».
Αµέσως αναλαµβάνοντας τη διοίκηση του Ελληνικού
Κράτους αντιµετώπισε δραµατικές συνθήκες. Από στρατιωτικής
πλευράς η Επανάσταση ψυχοραγούσε. Τα οικονοµικά βρίσκοταν
σε άθλια κατάσταση. Σε στεριά και θάλασσα επικρατούσε η
ανασφάλεια, πλήρης παράλυση στη δηµόσια ∆ιοίκηση, την
παιδεία και τη δικαιοσύνη. Ένα από τα πρώτα µέτρα που πήρε
ήταν η ανασυγκρότηση του στρατού και του στόλου. Σηµαντικό
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ήταν το έργο του στους τοµείς της Παιδείας, της δικαιοσύνης, των
δηµοσίων έργων, της κτηνοτροφίας, του εµπορίου και της
ναυτιλίας. Παρ’ όλα τα προβλήµατα, για πρώτη φορά η χώρα
αποκτά σύνορα και διεθνή αναγνώριση και χτίζονται οι πρώτες
δοµές.
Τη Κυριακή της 27 Σεπτεµβρίου ο πρώτος κυβερνήτης
της χώρας, Ιωάννης Καποδίστριας, δολοφονείται έξω από Ναό του
Αγίου Σπυρίδωνος στο Ναύπλιο. Μια πολιτική δολοφονία που
άλλαξε για πάντα τη µοίρα της Ελλάδος. Το τι σήµαινε ο
Καποδίστριας για την Ελλάδα και το τι τραγωδία υπήρξε η
δολοφονία του για τη χώρα, το γνωρίζουνε όλοι. Εκείνο που
ελάχιστοι γνωρίζουν είναι τι τί σήµαινε για την Ελβετία µε την
οποίαν είχε εµπλακεί ενεργά ως διευθυντής µεσολαβητής
εκπρόσωπος του Τσάρου, λίγο πριν έλθει στην Ελλάδα.
Οι Ελβετοί γιορτάζουν ως εθνικό τους ήρωα τον
Καποδίστρια, ο οποίος συνέβαλλε καθοριστικά στο να γλυτώσει η
µικρή αυτή χώρα από τις µεγάλες δυνάµεις, αλλά ,το κυριότερο,
συνέβαλλε να γίνει αυτό που έγινε στο µέλλον καθώς η ανάπτυξη
της βασίστηκε στην ουδετεροτητα και γλύτωσε από τους φονικούς
πολέµους του 19ου και 20ου αιώνα µε αποτέλεσµα να γίνει
παγκόσµιο κέντρο προσέλκυσης πλούτου των πλουσίων. Παρόµοι
µοντέλο κυβέρνησης είχε ο Καποδίστριας και για την Ελλάδα. Η
δολοφονία του από το Κωνσταντίνο και Γεώργιο Μαυροµιχάλη,
αδελφός και γιος του Πετρόµπεη, έχει υπερτονιστεί από τους
ιστορικούς. Ηθικοί αυτουργοί ήταν οι ξένοι που έβλεπαν στο
πρόσωπο του Καποδίστρια, όχι τον Έλληνα Κυβερνήτη, αλλά το
Ρώσο πράκτορα, που έβλεπε ότι ο Καποδίστριας να επαναλαµβάνει
το πετυχηµένο µοντέλο της ουδέτερης Ελβετίας σε ένα γεωγραφικό
χώρο µε µεγάλα για αυτούς συµφέροντα.
Ο φάκελος µε στοιχεία και µαρτυρίες που αφορούσαν τη
δολοφονία του Καποδίστρια µε τίτλο «THE ASSASSINATION
OF KAPODISTRIA”, βρίσκεται στο Βρετανικό Υπουργείο
Εξωτερικών και είναι ένας από εκείνους που δεν τον άνοιξαν ποτέ.
Οι ιστορικοί εικάζουν ότι οι πληροφορίες που περιέχονται εκεί για
τη δολοφονία είναι συνταρακτικές. Η Ελβετία τον γιορτάζει σαν
εθνικό τους ήρωα. Κάθε χρόνο στη γιορτή του καταθέτουν
στεφάνια στην «Ακτή Καποδίστρια», στο Ροδανό ποταµό στο
κέντρο της Γενεύης, µε τη πλάκα στο σπίτι του στη παλιά πόλη της
Γενεύης, της Λωζάνης και ό,τι σχετικό µε τη δράση του
Καποδίστρια στην Ελβετία, φυλάσσονται στα κρατικά Αρχεία της
Γενεύης.
Εµείς οι Έλληνες, τον θυµόµαστε;
Πηγή: Αρχείον Χρήστου Κ. Πάππα.
Περιοδικόν VISION.
Επιµέλεια: Ελένη Χ. Πάππα

“Ioannis Antonios Kapodístrias, also known as Conte Giovanni
Antonio Capo d’Istria, was a great statesman who played a
prominent role in Switzerland's institutional reorganisation and in
asserting Switzerland's permanent status as a neutral country.
Born in Corfu in 1776, Kapodístrias supported the struggle for
independence from the Ottoman Empire and was subsequently
elected governor of newly independent Greece. The minister
plenipotentiary of Tsar Alexander I at the congresses of Vienna and
Paris, he gave Switzerland its federal state structure and the policy
of neutrality. Switzerland would not be what it is today without his
exceptional negotiating skills and his deep attachment to the land.”
https://www.eda.admin.ch/countries/greece/en/home/switzerlandand/ioannis-kapodistrias.html

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ

ΘΑΝΑΤΟΙ
XANTHIPI (XAN) KLITSES SPANOPOULOS
It is with great sadness that we announce the passing of
Xan Spanopoulos, on October 5, 2017, at the age of 93. Xan was
one of the oldest members of our society, who was also a member
of our predecessor society Hermes, which existed in the 1930s
until the late 1950s.
The funeral service was held at 10:00 am on Wednesday,
October 11th at The Greek Orthodox Cathedral of St. Paul, 110
Cathedral Ave, Hempstead, NY. The burial followed the service at
the Greenfield Cemetery in Uniondale, NY
May her memory be eternal.

Αιωνία η µνήµη!

Congratulations to member of our Society and the Supreme
President of the Panelian Federation of USA and Canada
Anthony Papadopoulos and his wife Kristina Nifora
Papadopoulos on the Baptism of their daughter, Georgia
Aspasia, by the proud Godparents, George amd
Chrisoula Papaioannou, on Saturday, September 16, 2017
at St. John’s Greek Orthodox Church in Bluepoint, N.Y.
Reception was held at Villa Lombardi’s in Holbrook, N.Y.
Proud grandparents, Ioannis Papadopoulos with past
president of our society Georgia Papadopoulos, and
Konstantinos and Aspasia Niforas.
Να σας ζήσει!!!

Xanthipi Spanopoulos (center - seated) surrounded by the Board at the
Annual Dance held at Terrace on the Park on November 21, 2015

--------------------------------------
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ΓΝΩΜΕΣ

ΘΑΝΑΤΟΙ

It is with great sorrow that we announce the passing of
Η δυστυχία έρχεται σε πολλές µορφές. Όλες
Basili (Bill) Koutroubis, the son of Zoe and Konstantinos
όµως είναι φορτωµένες µε πόνο, µε δάκρυα, µε αίµα.
Koutroubis (Honorary Supreme President of the Panelian
Έρχεται ανεπάντεχα και απρόσκλητη την ώρα που
Federation of USA and Canada).
May his memory be eternal!

Obituary for Vasilios "Bill" Koutroubis
KOUTROUBIS, VASILIOS “BILL”
It is with heavy hearts that the family announces the passing
of Vasilios “Bill” Koutroubis, on August 21, 2017, at the age
of 51, peacefully, with his family by his side. Loving
husband of Rose. Beloved by daughters, Lena and Paulina,
with their mother, Eva Kondossoros. Cherished son of
Konstantinos & Zoe. Predeceased by his younger brother
George. Precious son in law of Giovanna Silvestri and the
late Emilio Silvestri. Dear brother in law of Lorena and
David Bravo and Lorella and Domenic Muzzi. Adored uncle
of Juliana and Adriana Muzzi and Rocco Bravo. Bill will be
sadly missed by relatives and friends in Canada and Greece.
Bill touched so many lives and committed his time to his
family, friends and restaurant, Holy Chuck. Bill will be in
our hearts forever.
Visitation will be held at HERITAGE FUNERAL CENTRE,
50 Overlea Blvd. (416) 423-1000 on Sunday, August 27,
2017 from 3-9 pm. A funeral service will be held in St.
Demetrios Greek Orthodox Church, 30 Thorncliffe Park
Drive, at 10 am on Monday, August 28, 2017.
Interment to follow at Pine Hills Cemetery, 625 Birchmount
Road.
In lieu of flowers, donations to A Smile of Child (Greece)
www.hamogelo.gr or the Greek Community (Toronto)
www.greekcommunity.org/Give.aspx would be appreciated
by the family. Directions, donations and online condolences
may be found at www.heritagefuneralcentre.ca
https://obittree.com/obituary/ca/ontario/toronto/heritagefuneral-centre/vasilios-bill-koutroubis/3076015/

6

χωρίς έγνοιες και απολαµβάνεις αµέριµνα τη ζωή σου.
Στη µορφή όµως που η δυστυχία παρουσιάστηκε
στο αγαπητό φίλο, πατριώτη και συναγωνιστή Κώστα
Κουτρουµπή και τη γυναίκα της ζωής του τη γλυκειά
Ζωή, ήταν τελείως αποκρουστική, βαριά, ασήκωτη.
∆εν µπορεί κανείς να φανταστεί τόσο µεγάλη δυστυχία,
τόσο πόνο, τόσα δάκρυα όσο αυτή που υπέστησαν οι
εκλεκτοί αυτοί φίλοι µας. Έχασαν από ατύχηµα το
µικρότερο γιο τους. Το Βασίλη. Και δεν εφτανε αυτό.
Γι’ αυτούς ο πόνος όµως είναι διπλάσιος από αυτόν που
θα ήταν. Και τούτο γιατί είναι η δεύτερη φορά που
βλέπουν το απαίσιο πρόσωπο του θανάτου να χτυπά τη
πόρτα τους µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Το Φεβρρουάριο
του 2009 έχασαν από βίαιο θάνατο και το µικρό τους
γιο το Γιώργο.
Τι µπορούµε να πούµε στο Κώστα και τη Ζωή;
Πως µπορούµε να απαλύνουµε το πόνο τους; Κάντε
υποµονή; Κουράγιο; Κάθε λόγος παρηγοριάς είναι
ανεπαρκής. ∆εν µπορεί να καλύψει το µέγεθος του
κενού που δηµιούργηθηκε στην οικογένεια και στη
ψυχή τους.
Το µόνο που µπορούµε να τους πούµε είναι ότι
µοιραζόµαστε το πόνο τους και ότι κλαίµε µαζί τους για
το χαµό του κλήρου τους. Τους προτρέπουµε να ψάξουν
στα βάθη του είναι τους και να προσπαθήσουν να βρούν
ένα ελάχιστο ψήγµα ψυχικής δύναµης, ώστε να
επιζήσουν της καταιγίδας και να αφοσιωθούν στην
ανατροφή και την διαπαιδαγώγηση των δύο όµορφων
εγγονών τους, που θα χρειασθούν την αγάπη τους και
τη φροντίδα τους. Αλλά αυτοί τις χρειάζονται πιο πολύ,
γιατί µπορεί κάποια µέρα να τους γεµίσουν µερικώς το
κενό που τους άφησαν τα αγόρια τους. Ναι, αυτά τα
κορίτσια έχουν τόσα πολλά να τους δώσουν.
Είµαστε δίπλα σας Κώστα και Ζωή και αν
κάποτε µπορεί να µας χρειαστείτε για οτιδήποτε, ακόµα
και να µιλήσετε, µη διστάσετε να µας δώσετε την
ευχαρίστηση να προσπαθήσουµε να απαλύνουµε το
πόνο σας. Μερικές φορές και µια κουβέντα µπορεί να
είναι θεραπευτική. Να µας δείξει έστω και µια µικρή
ευχάριστη πλευρά της ζωής.
Ο Θεός ας τους δώσει τη δύναµη, όχι να
ξεπεράσουν το πόνο τους, αλλά για να µπορέσουν να
επιζήσουν χωρίς ενοχή για ό,τι τους επεφύλαξε η µοίρα
τους.
Κ.∆.Λ.

Πέρσαινα Ηλείας
www.persaina.gr
8, Αυγούστου, 2017
Το ∆.Σ. του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Περσαιναίων Ηλείας, ευχαριστεί από
καρδιάς τον συγχωριανό µας Ηλία ∆ηµητρόπουλο (Μπάρµπα Λια) για την ευγενική
του προσφορά προς το σύλλογό µας, µε το ποσό των χιλίων δολλαρίων ($1000).

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ «Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ»
ELION SOCIETY OF SOUTH AUSTRALIA “THE OLYMPIC FLAME”
8 DANBY STREET, TORRENSVILLE, SOUTH AUSTRALIA 5031
PH/FAX: 8352‐2845
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΘΑΝΑΤΟΙ

IOANNIS (JOHN) DESYLLAS
Born on 3 January 1927
Passed away on 23 September 2017
Aged 90 years
Born in Skourohorion, Pyrgos Ilias, Greece January 3, 1927 Passed away peacefully surrounded with the love of
his family September 23, 2017 Aged 90 years MEMORY ETERNAL Beloved husband of Maria (deceased) Much
loved father and father-in-law of Con and Penny Andrew and Jill Anastasia and Sam Lavina and Michael Jeanie
and George Cherished Pappou of Marie and George, John and Carmel, Michael and Melissa, Johnny and
Christine, Niko, Marie and Stavros, Danielle and George, Theodora and Dimitri, Steven, Yiannis, James and
Kayla, Kathryn and Cameron, Anna, Nicholas, Christopher, Mary and Helena Adored Great-Pappou of Lilli,
Chloe, Zoe, Isabella, Kosta, Alexia, Peter, Fotios, Paris, Andreas, Vasiliki, Poppi, Peter, Vasili, Scarlett, Kosta,
Andrew, Andrew, Nicholas, William, Christabelle and Anastasia A true gentleman Reunited with his beloved
Maria A devoted patriarch who leaves behind a family enriched by his love, guidance and presence. We will
mourn his passing and celebrate his life. To our dearest Pappou, We love you We have so many beautiful
memories of times spent together, the wonderful stories shared and the lessons you taught us. Though you are no
longer with us, your legacy lives on in your grandchildren and great-grandchildren. Loved, respected and dearly
missed by all his relatives and friends in Australia, Greece and Canada. The family would like to sincerely thank
the doctors and nursing staff at the Royal Adelaide Hospital for all their care and support.
Obituaries - Published in The Advertiser on 27/09/2017
http://tributes.adelaidenow.com.au/notice/443582023
1. (Picture above left)
– “For those who have
Greek Life a photo of
my beautiful father
sitting on a bench is on
page 22. This photo
was taken at Elder
Park in Adelaide, the
day after he arrived in
Australia early1956”
(Courtesy – Jeanie
Pantahos)

“And so we have farewelled our father to a
standing room only service at St George Greek
Orthodox Church and afterwards the wake and
celebration of his life was held at the Elion
Society "Olympic Flame' Hall, where he was a
founding member and has served the
community continuously for 45 years. Over 320
people came to the hall to share in a meal,
drink to his memory and honour our father. He
was a loved and devoted father of 5, adored
pappou of 17, and a cherished great-pappou of
22. A true gentleman, a patriarch, a father and
a friend.” (Courtesy – Jeanie Pantahos)

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

Annual General Meeting – Sunday, Oct. 15, 2017
Olympia House - 317 Victoria St Thornbury 3071

All the best to departing board members Fani, Kosta and Lazari.
Welcome to the board Alexandro.
We look forward to a great 2 year term. Still a couple of positions left on the board. If you are from Elia region
and would like to contribute please contact us.
SAVE THE DATE
December 10, 2017 – Olympian Society Christmas Party
- Sunday, December 10, 2017 at 1 PM - 5 PM UTC+11
- Olympian Society 317 Victoria Rd Thornbory 3071
The annual Olympian Society Christmas Party. Food, food, food and Greek music by Anagennisi band. $35. Call Peter Drakopoulos on
0425721903 or Olga Papatheodorou on 0409521527 to secure your seats.
December 31, 2017 – ΝΥΕ Party / ρεβεγιόν
- Sunday, December 31, 2017 at 8 PM - 1 AM UTC+11
- Olympian Society 317 Victoria Rd Thornbory 3071
The classic NYE party is back. $50 per person secures food, food, food, drinks and vasilopita for every table. Get your table together. For
tickets call Peter Drakopoulos on 0425 721 903 and Olga Papatheodorou on 0409 521 527. Seats limited to 120 so get in quick!
February 04, 2018 – Annual mnimosino
- Sunday, February 4 at 7 AM - 1 PM UTC+11
- Agios Panteleimon Dandenong
Meeting at the Olympian Society to move by bus together to the Agios Panteleimon church in Dandenong for our annual mnimosino.
Coffee to be served in the church hall after the service. To secure your bus seat please call Peter Drakopoulos on 0425721903 or Olga
Papatheodorou on 0409 521 527. This is a free event.
February 23 – February 26, 2018 – Road Trip to Sydney
The Panelian Federation invites anyone who would like to come on a bus tour to Sydney. Leaving Melbourne on 23rd Feb and returning
26th Feb. $515 per person includes bus tour, accommodation and most meals. Please note it is 2 people per room. To book please call
Peter Drakopoulos on 0425 721 903 or Olga Papatheodorou on 0409 521 527. Seats limited to 52. Get ready Sydney, the Olympians are
coming!
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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Σηµαντικά κενά στο Σύστηµα Υγείας στην
Ελλάδα προσπαθούν να καλύψουν οµογενείς
ΝΕΑ ΤΗΣ Π.Ο.Α.Κ.
PANELIAN FEDERATION OF USA & CANADA
PO Box 5183, Astoria, NY 11105
www.panelian.org
------------------------------------------------------------------

Ilia.news
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ, ΗΛΕΙΑ, ΗΛΙ∆ΑΣ, ΥΓΕΙΑ

Αγορά απινιδωτή από Ηλείους οµογενείς για
το κέντρο υγείας Σιµόπουλου
13 Ιουλίου 2017

14 Ιουλίου, 2017
Του Ζώη Μαρίνου
ΜΟΝΤΡΕΑΛ. Τα σηµαντικά κενά στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας
που φαίνεται να µην µπορεί να διαχειριστεί η ελληνική
κυβέρνηση προσπαθούν να καλύψουν, µε φιλότιµο τρόπο, οι
Ελληνες της ∆ιασποράς.
Τελευταίο παράδειγµα η προσφορά της Πανηλειακής
Οµοσπονδίας Αµερικής και Καναδά που συγκέντρωσε χρήµατα
ώστε ν’ αγοραστεί ιατρικό µηχάνηµα (απινιδωτής) για τις
ανάγκες του Κέντρου Υγείας Σιµόπουλου, στη δηµοτική
ενότητα Πηνείας του δήµου Ηλιδας στην Ηλεία.
Ο δήµαρχος της περιοχής Χρήστος Χριστοδουλόπουλος
ενηµερώθηκε ήδη από τον πρόεδρο της Οµοσπονδίας Αντώνη
Παπαδόπουλο ότι το αίτηµα του δήµου συνάντησε µεγάλη
ανταπόκριση και η προµήθεια του αναγκαίου απινιδωτή είναι
ζήτηµα ηµερών ώστε να τεθεί στην διάθεση των ασθενών.

Συνεχίζει να αποδίδει καρπούς η σύσφιξη των
σχέσεων του ∆ηµάρχου Ήλιδας κ. Χρήστου
Χριστοδουλόπουλου µε τους Ηλείους οµογενείς της
Αµερικής.
Στο πλαίσιο της τακτικής επικοινωνίας που έχει ο
κύριος Χριστοδουλόπουλος µε τον Ύπατο Πρόεδρο
της Πανηλειακής Οµοσπονδίας Αµερικης & Καναδά
κ. Αντώνη Παπαδόπουλο, ενηµερώθηκε ότι ένα ακόµα
αίτηµά του ∆ήµου προς την οµογένεια έγινε δεκτό,
καθώς εγκρίθηκε η προµήθεια ενός ιατρικού
µηχανήµατος (απινιδωτής) κόστους 5.500 ευρώ το
οποίο θα παραχωρηθεί στο Κέντρο Υγείας Σιµόπουλου
στην ∆ηµοτική Ενότητα Πηνείας.
Το ιατρικό µηχάνηµα είναι το δεύτερο που φτάνει
στην περιοχή µας µετά το µηχάνηµα υπέρηχων που
παραχωρήθηκε πριν από περίπου έναν χρόνο από τους
οµογενείς στο Νοσοκοµείο Αµαλιάδας, αίτηµα το
οποίο επίσης είχε καταθέσει ο ∆ήµος Ήλιδας.
Εξάλλου, από Ηλείους της Αµερικής βρέθηκαν και
αγοράστηκαν πριν από λίγους µήνες δύο ειδικά
ανταλλακτικά (λάµπες) για τον ποµπό των µεσαίων
του Ραδιοφωνικού Σταθµού Αµαλιάδας, τα οποία δεν
υπάρχουν στην Ελληνική αγορά.
Ο δήµαρχος Ήλιδας για ακόµα µία φορά ευχαριστεί
δηµόσια τους Ηλείους της διασποράς για την πολύτιµη
συνεισφορά τους.
http://ilia.news/%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac%ce%b1%cf%80%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%c
e%ae-%ce%b1%cf%80%cf%8c%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85%cf%82%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b5%ce%af/

Οπως πληροφορείται ο «Ε.Κ.» είναι η δεύτερη φορά µέσα σε
λίγους µήνες που οι Ηλείοι της βόρειας Αµερικής σπεύδουν να
ενισχύσουν τις υγειονοµικές δοµές του δήµου Ηλιδας. Είχε
προηγηθεί η προµήθεια υπερηχογράφου για τις ανάγκες του
νοσοκοµείου Αµαλιάδας.
Τότε ο κ. Χριστοδουλόπουλος, στις 18 Νοεµβρίου 2016, µ’
επιστολή του στην Πανηλειακή Οµοσπονδία είχε επισηµάνει
ότι «από την πρώτη στιγµή που ενηµερώθηκα για το πρόβληµα
µε τον παλαιό υπερηχογράφο- ο οποίος είχε τεθεί εκτός
λειτουργίας- και ζητήθηκε από τους εκπροσώπους του
νοσοκοµείου η συµβολή µου προκειµένου να βρεθούν χρήµατα
και ν’ αντικατασταθεί το ιατρικό µηχάνηµα, εγώ σκέφτηκα
αµέσως την Οµογένεια που τόσο πολύ έχει στηρίξει διαχρονικά- την προσπάθεια του νοσοκοµείου Αµαλιάδας όλα
αυτά τα χρόνια».
Να σηµειωθεί ότι την ίδια περιοχή, την Αµαλιάδα, επισκέφθηκε
στις 27 Μαρτίου 2017 ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας για να
παραστεί στα εγκαίνια της µόνιµης έκθεσης «Νίκος
Μπελογιάννης», παρόντος και του προέδρου της ελληνικής
Βουλής Νίκου Βούτση.
Αν και του επιδόθηκαν υποµνήµατα µε τις ανάγκες της
περιοχής το αποτέλεσµα ήταν πενιχρό έως ασήµαντο, παρά τις
επιτόπιες υποσχέσεις στο Λαζαράκειο Μέγαρο Αµαλιάδας.
Απεναντίας, οι Ελληνες της βορείου Αµερικής αµέσως
έσπευσαν να ανταποκριθούν στο αίτηµα του δήµου Ηλιδας, εξ
ου και οι δηµόσιες ευχαριστίες του κ. Χριστοδουλόπουλου για
«την πολύτιµη συνεισφορά τους».
Αυτή η συνεισφορά, όµως, δεν εξαντλείται στον χώρο της
Υγείας αλλά εκτείνεται και σε άλλα πεδία, καθώς από Ηλείους
της Αµερικής βρέθηκαν και αγοράστηκαν πριν από λίγους
µήνες δύο ειδικά ανταλλακτικά (λάµπες) για τον ποµπό των
µεσαίων του ιστορικού Ραδιοφωνικού Σταθµού Αµαλιάδας. Να
σηµειωθεί ότι αυτά δεν υπάρχουν στην ελληνική αγορά και η
έλλειψή τους είχε καταστήσει προβληµατική τη λειτουργία
του σταθµού.
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Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017 10:05

Συνάντηση ∆ηµάρχου Ήλιδας µε τον Πρόεδρο
του Πανηλειακού Συλλόγου
Οµογενών Νέας Υόρκης

Κάλεσµα ∆ηµάρχου Ήλιδας κ. Χρήστου
Χριστοδουλόπουλου για «2o Πανηλειακό
Αντάµωµα Οµογενών», το Σάββατο 29/7
26 Ιουλίου 2017
Κάλεσµα ∆ηµάρχου Ήλιδας κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου για «2o
Πανηλειακό Αντάµωµα Οµογενών», το Σάββατο 29 Ιουλίου 2017, στις
21:00 το βράδυ στον κήπο του Τατανείου
Συνέντευξη τύπου για την διοργάνωση από τον ∆ήµο Ήλιδας του «2ου
Πανηλειακού Ανταµώµατος
Οµογενών»
παραχώρησε
στους
εκπροσώπους των ΜΜΕ το µεσηµέρι της Τετάρτης 26-07-2017 ο
∆ήµαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.
Όπως ανέφερε ο κύριος Χριστοδουλόπουλος: «Ο ∆ήµος Ήλιδας έχει
την τιµή και τη χαρά να σας προσκαλέσει για ακόµα µία χρονιά –τη
δεύτερη συνεχόµενη– στο «2ο Πανηλειακό Αντάµωµα Οµογενών», που
θα πραγµατοποιηθεί το ερχόµενο Σάββατο 29 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ,
στον κήπο της ιστορικής οικείας Τατάνη στην Αµαλιάδα.

Συνάντηση µε τον πρόεδρο του Πανηλειακού Συλλόγου
Οµογενών Νέας Υόρκης κ. Σωτήρη Κωνσταντακόπουλο και την
Γενική Γραµµατέα κα Γιώτα Πατλιάς είχε το πρωί της Τρίτης 18
Ιουλίου 2017 στο γραφείο του στο Λαζαράκειο ∆ηµοτικό
Μέγαρο Αµαλιάδας, ο ∆ήµαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος
Χριστοδουλόπουλος.
Βασικό θέµα συζήτησης αποτέλεσε η διοργάνωση από τον ∆ήµο
Ήλιδας µε την αρωγή των οµογενειακών συλλόγων του 2ου
Πανηλειακού Ανταµώµατος Οµογενών, το οποίο θα
πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 29 Ιουλίου 2017, στις 21:00 το
βράδυ.
Παράλληλα, ο δήµαρχος Ήλιδας ενηµέρωσε τους Ηλείους
οµογενείς µε τους οποίους διατηρεί άριστες σχέσεις από την
πρώτη ηµέρα ανάληψης των καθηκόντων του, για τις τελευταίες
εξελίξεις και τα τεκταινόµενα στον ∆ήµο Ήλιδας.

Το αντάµωµα γίνεται σε συνεργασία µε την Πανηλειακή Οµοσπονδία
Οµογενών Αµερικής – Καναδά και ευελπιστούµε να έχει πολύ
µεγαλύτερη συµµετοχή απόδηµων Ηλείων σε σχέση µε την πρώτη
εκδήλωση του περσινού καλοκαιριού, όπου η προσέλευση οµογενών
από κάθε σηµείο του πλανήτη ήταν ανέλπιστα µεγάλη.
Οφείλω να σας πω ότι το 1ο Αντάµωµα του 2016 άφησε εξαιρετικές
εντυπώσεις µε αποτέλεσµα για φέτος οι προσδοκίες όλων να είναι
ακόµα µεγαλύτερες. Εµείς ως ∆ήµος επιδιώκουµε να θεσµοθετήσουµε
το αντάµωµα και να το αναβαθµίσουµε στη συνείδηση των απόδηµων
κυρίως Ηλείων. Αυτοί είναι που θα πρέπει να έχουν ως σηµείο
συνάντησης των θερινών τους διακοπών το Τατάνειο και το ετήσιο
αντάµωµά τους.
Εµείς ως ∆ήµος Ήλιδας από την πλευρά µας, προσπαθούµε στο πλαίσιο
των δυνατοτήτων µας να αναβαθµίζουµε το καλλιτεχνικό µέρος της
εκδήλωσης προκειµένου να κρατήσει τον παραδοσιακό του χαρακτήρα
και να θυµίζει σε όλους τους λόγους που οδήγησαν τόσα εκατοµµύρια
Ελλήνων στην ξενιτειά.
Στο φετινό πρόγραµµα που έχει καταρτιστεί από τον καλλιτεχνικό
διευθυντή του Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας Γιώργο Βούκανο, οι
επισκέπτες Ηλείοι οµογενείς θα έχουν την χαρά να απολαύσουν την
Φιλαρµονική των Λεχαινών «Ορφεύς» σε κοµµάτια µεγάλων Ελλήνων
συνθετών όπως ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Μίκης Θεοδωράκης, αλλά
και τραγούδια της ξενιτιάς υπό τον µαέστρο Ευρυσθένη Χατζηγιάννη.
Μαζί τους θα συµπράξουν στο βιολί η Αλεξάνδρα Συλαϊδή και στην
ερµηνεία η Στεφανία Συλαϊδή.
Επίσης, από την Θεατρική Οµάδα Ήλιδας «ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ» θα
πραγµατοποιηθεί µια αφηγηµατική αναδροµή µε ζωντανές εικόνες από
την µετανάστευση των Ελλήνων, σε σκηνοθεσία Χάρη Κότσιφα. Τα
µέλη της οµάδας θα παρουσιάζουν όλες τις µεταναστευτικές περιόδους
από τον 16 αιώνα έως και τις µέρες µας.

Το Σάββατο 29 Ιουλίου 2017, στις 21:00 το βράδυ θα
πραγµατοποιηθεί στο Τατάνειο το «2ο Πανηλειακό Αντάµωµα
Οµογενών». Την εκδήλωση διοργανώνει για δεύτερη συνεχή
χρονιά ο ∆ήµος Ήλιδας σε συνεργασία µε την Πανηλειακή
Οµοσπονδία Οµογενών Αµερικής – Καναδά και την συµµετοχή
των απόδηµων Ηλείων από όλο τον Κόσµο. Πέρα από το
µουσικό µέρος της εκδήλωσης, από την Θεατρική Οµάδα
Ήλιδας
«ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ»
θα
πραγµατοποιηθεί
µια
αφηγηµατική αναδροµή µε εικόνες από όλες τις µεταναστευτικές
περιόδους των Ελλήνων, από τον 16ο αιώνα έως τις µέρες µας,
σε σκηνοθεσία Χάρη Κότσιφα.
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Θα πρέπει να υπενθυµίσουµε σε όλους ότι ο χώρος του Τατανείου όπου
γίνεται κάθε χρόνο η εκδήλωση δεν αποτελεί τυχαία επιλογή, αφού
πρόκειται για την ιστορική οικεία της οικογενείας του Πέτρου Τατάνη,
του πρώτου εκδότη και ιδρυτή της µεγαλύτερης Οµογενειακής
εφηµερίδας της Νέας Υόρκης, του «Εθνικού Κήρυκα».
∆εν θα πρέπει να λησµονήσουµε την συνδροµή στην όλη διοργάνωση,
εκτός των προαναφεροµένων συλλόγων και το Κοινωφελούς Σωµατείου
για την προαγωγή του Πολιτισµού και του Τουρισµού στον ∆ήµο
Ήλιδας, του σωµατείου «Πύρρων ο Ηλείος».
Και πάλι για ακόµα µία φορά να καλέσω όλους τους απόδηµους
Ηλείους από κάθε µέρος του πλανήτη, που βρίσκονται αυτές τις ηµέρες
στη χώρα µας, να συµµετέχουν το ερχόµενο Σάββατο στις 9 το βράδυ,
στο 2ο Πανηλειακό Αντάµωµα Οµογενών» που θα πραγµατοποιηθεί
στον κήπο του Τατάνειου στην Αµαλιάδα.

∆ευτέρα, 31 Ιουλίου 2017 18:29

Αµαλιάδα: Η καρδιά της Οµογένειας «χτύπησε» στην οικία
«Τατάνη»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Πανηλειακού Συλλόγου της
Βοστώνης κ. Βασίλης Καυκάς ανέφερε ότι οι Ηλείοι θα έχουν στο
πλευρό τους την οµογένεια και τους κάλεσε να εκµεταλλευτούν τα
πλεονεκτήµατα του νοµού. Παράλληλα ανέφερε ότι οι Έλληνες στην
Αµερική είναι µετανάστες και προσπαθούν να µεταδώσουν στα
παιδιά τους τα ήθη, τα έθιµα, τη γλώσσα και την πίστη της Πατρίδας
µας.
Ακολούθησε χαιρετισµός του αντιπροέδρου του Πανηλειακού
Συλλόγου Νέας Υόρκης κ. Γεώργιου Αβραµόπουλου που τόνισε
µεταξύ άλλων ότι είναι περήφανος που είναι Έλληνας και ιδιαίτερα
που είναι Ηλείος, ενώ η κ. Γιώτα Πατλιά, Γραµµατέας του Συλλόγου
Νέας Υόρκης, απηύθυνε τον χαιρετισµό του Προέδρου της ύπατης
Οµοσπονδίας Αµερικής και Καναδά κ. Αντώνη Παπαδόπουλου.
Στην εκδήλωση επίσης παρευρέθηκε και χαιρέτησε και ο πρόεδρος
της Πανηλειακής Οµοσπονδίας Αυστραλίας κ. Ανδρέας Χάρδας.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν επίσης ο βουλευτής Ηλείας κ. Γιάννης
Κουτσούκος, ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας κ. Γιώργος
Γεωργιόπουλος και ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου
Ναυτιλίας κ. ∆ιονύσης Καλαµατιανός.
Παραβρέθηκαν επίσης αντιδήµαρχοι και δηµοτικοί σύµβουλοι του
δήµου Ήλιδας, ο αρχιµανδρίτης ∆αµασκηνός Πετράκος, ο
αντιδήµαρχος Λεχαινών Ανδρέας Μίγκος, ο πρόεδρος του ΕΒΕ
Κώστας Νικολούτσος, η πρώην βουλευτής της Ν.∆. Ηλείας
Θεοδώρα Αυγερινοπούλου και πλήθος κόσµου.

Το Σάββατο το βράδυ στο «2ο Πανηλειακό Αντάµωµα
Οµογενών»
Η καρδιά της Οµογένειας χτύπησε το βράδυ του Σαββάτου στην
οικία Τατάνη, στο «2ο Πανηλειακό Αντάµωµα Οµογενών» που
πραγµατοποιήθηκε στην Αµαλιάδα µε πρωτοβουλία του δήµου
Ήλιδας και µε τη συνεργασία της Πανηλειακής Οµοσπονδίας
Οµογενών Αµερικής – Καναδά και µε τη συµµετοχή των
απόδηµων Ηλείων απ’ όλα τα µήκη και τα πλάτη του πλανήτη.
Υπενθυµίζουµε ότι ο χώρος του Τατανείου δεν αποτέλεσε τυχαία
επιλογή για την διεξαγωγή της εκδήλωσης, αφού πρόκειται για την
ιστορική οικεία της οικογενείας του Πέτρου Τατάνη, του πρώτου
εκδότη και ιδρυτή της µεγαλύτερης Οµογενειακής εφηµερίδας της
Νέας Υόρκης «Εθνικός Κήρυξ».
Φωτογραφίες: Ανδρέας Μίγκος
Μετά τις εξαιρετικές εντυπώσεις που άφησε η περσινή πρώτη ΠΗΓΗ: ilia24.gr
διοργάνωση και την µεγάλη συµµετοχή των Ηλείων οµογενών οι
οποίοι κατέκλυσαν τον πανέµορφο χώρο, οι φετινές εκδηλώσεις https://www.ilia24.gr/index.php/amaliada-koinonia/3587-amaliada-h-kardia-thsomogeneias-%C2%ABchtyphse%C2%BB-sthn-oikia-%C2%ABtatanh%C2%BBσυνοδεύονταν και από ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραµµα.
fwto
Οι επισκέπτες Ηλείοι οµογενείς είχαν την χαρά να απολαύσουν
εκτός από τους καθιερωµένους χαιρετισµούς, την Φιλαρµονική
των Λεχαινών «Ορφεύς» σε κοµµάτια µεγάλων Ελλήνων
καλλιτεχνών όπως ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Μίκης
Θεοδωράκης, αλλά και τραγούδια της ξενιτιάς, υπό τον µαέστρο
Ευρυσθένη Χατζηγιάννη. Μαζί τους ήταν στο βιολί η Αλεξάνδρα
Συλαϊδή και στην ερµηνεία η Στεφανία Συλαϊδή.
Η Θεατρική Οµάδα Ήλιδας «ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ» πραγµατοποίησε
µια αφηγηµατική αναδροµή µε ζωντανές εικόνες από την
µετανάστευση των Ελλήνων, σε σκηνοθεσία Χάρη Κότσιφα. Τα
µέλη της οµάδας Ελένη Σκορδίλη, Νάντια Κότσιφα, Αγγελική
Κουνελη, Ναντίν Αλ Ιµαντι και Αργυρώ Αντωνοπούλου
παρουσίασαν όλες τις µεταναστευτικές περιόδους από τον 16
αιώνα έως και τις µέρες µας.
Να σηµειωθεί ότι στον ίδιο τόπο, στην οικία Τατάνη στην
Αµαλιάδα, φιλοξενήθηκε πέρυσι -στα τέλη Ιουλίου- και το 1ο
Πανηλειακό Αντάµωµα Οµογενών, το οποίο ξεκίνησε µε την
προβολή του ντοκιµαντέρ του «Εθνικού Κήρυκα» στο οποίο
καταγράφονται όλες οι ιστορικές περίοδοι της εφηµερίδας, από
την ίδρυση της έως σήµερα.
Χαιρετισµοί
Το κοινό καλωσόρισε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ
Αρχαίας Ήλιδας Γιώργος Βούκανος.
Χαιρετισµό απηύθυνε ο ∆ήµαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος
Χριστοδουλόπουλος, ο οποίος ζήτησε από την οµογένεια να µην
ξεχάσει την Ελλάδα και όλοι µαζί να αγωνιστούν για την
ανάκαµψη της πατρίδας και κάλεσε όλους τους Ηλείους να
αποτελέσουν πρότυπο µοντέλο ανάπτυξης του ενιαίου ελληνισµού
σε όλες τις χώρες. Παράλληλα ευχαρίστησε την οµογένεια για τις
δωρεές µηχανηµάτων στο Νοσοκοµείο Αµαλιάδας και το Κέντρο
Υγείας στο Σιµόπουλο.
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Τhe 2nd Annual Paneliakos Diaspora Convention
The 2nd Annual
Paneliakos Diapora
Convention took
place in the garden
of the Tatanis
House in Amaliada,
Greece. Petros
Tatanis was the
founder of the
National Herald.

H οικία Τατάνη ανοίγει για τους
Ηλείους της ∆ιασποράς
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Visit and “LIKE” our Facebook Page

PANELIAN FEDERATION OF USA & CANADA

PANELIAKOS SOCIETY (New York)

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

OLYMPIAN SOCIETY (Australia)
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Just 4 Fun
Κατέρριψε το ρεκόρ των Τζίπσι
Κινγκς στα παλαµάκια ο
Σπύρος Παπαδόπουλος
Από Το Βατράχι / Vatraxi

http://www.greekshares.com/investing-education/jokes-and-humor

The Greek fisherman
An American investment banker was at the pier of a small coastal
Greek village when a small boat with just one fisherman docked.
Inside the small boat were several large yellow fin tuna.
The American complimented the Greek on the quality of his fish and
asked, "How long does it take to catch them?" The Greek replied:
"Only a little while."
The American then asked why didn't he stay out longer and catch
more fish? The Greek said he had enough to support his family's
immediate needs. The American then asked, "But what do you do
with the rest of your time?"
The Greek fisherman said, "I sleep late, fish a little, play with my
children, take siesta with my wife, Maria, stroll into the village each
evening where I sip wine and play cards with my friends, I have a
full and busy life."

Κάτοχος ρεκόρ Γκίνες είναι πλέον ο Σπύρος
Παπαδόπουλος, έχοντας ξεπεράσει ακόµα και
τους θρυλικούς Τζίπσι Κίνγκς σε παλαµάκια
κατά την διάρκεια της καριέρας του.
Όπως έγινε γνωστό σήµερα από τους υπεύθυνους
του οργανισµού Γκίνες στη Βρετανία, ο δηµοφιλής
παρουσιαστής συµπλήρωσε πρόσφατα τον αριθµό
των 291.470 παλαµακίων κατά τη διάρκεια της
13χρονης παραµονής του στην εκποµπή «Στην
Υγειά Μας», καταρρίπτοντας έτσι το ρεκόρ που
κατείχε µέχρι σήµερα το γνωστό λάτιν συγκρότηµα
Τζίπσι Κίνγκς µε 289.869.
Για την πιστοποίηση του ρεκόρ, οι υπεύθυνοι
χρησιµοποίησαν ειδικό παλαµακόµετρο τελευταίας
τεχνολογίας, το οποίο καταµέτρησε τα παλαµάκια
του παρουσιαστή σε όλα τα επεισόδια της
εκποµπής, τα οποία σύγκριναν στη συνέχεια µε τον
αντίστοιχο αριθµό στις συναυλίες που έχουν δώσει
οι Τζίπσι Κινγκς κατά τη διάρκεια της 40χρονης
πορείας τους.
Υπενθυµίζεται ότι µε ειδική ρύθµιση η Βουλή
ενέκρινε πρόσφατα την ισόβια παραµονή του
Σπύρου Παπαδόπουλου στο αξίωµα του
παρουσιαστή της εκποµπής, η οποία στη συνέχεια
θα περάσει κληρονοµικά στο γιο του.
http://tovatraxi.com/entertainment/tv/katerripse-to-rekor-tontzipsi-kings-ospyros-papadopoulos/#.WlLwQLiLU6B

The American scoffed, "I am a Harvard MBA and could help you.
You should spend more time fishing and with the proceeds, buy a
bigger boat with the proceeds from the bigger boat you could buy
several boats, eventually you would have a fleet of fishing boats.
Instead of selling your catch to a middleman you would sell directly
to the processor, eventually opening your own cannery. You would
control the product, processing and distribution.
You would need to leave this small coastal fishing village and move
to Athens, then London and eventually New York where you will
run your expanding enterprise."
The Greek fisherman asked, "But, how long will this all take?" To
which the American replied, "15-25 years."
"But what then?" The American laughed and said that's the best part.
"When the time is right you would announce an IPO and sell your
company stock to the public and become very rich, you would make
millions."
"Millions ... Then what?" The American said, "Then you would
retire. Move to a small coastal fishing village where you would sleep
late, fish a little, play with your kids, take siesta with your wife,
stroll to the village in the evenings where you could sip wine and
play cards with your friends."

