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Καλά Χριστούγεννα!
Merry Christmas!

Θέα
2017

Σας ευχόµαστε Καλά Χριστούγεννα µε υγεία,
ευτυχία και αγάπη!
Wishing you a Merry Christmas, filled with health,
happiness and love!
P.S.N.Y. / Π.Σ.Ν.Υ
P.O. Box 5819, Astoria, New York 11105
E-mail: Hleiaktida@aol.com
Facebook Page: PANELIAKOS SOCIETY

Save the Date: Κυριακή / Sunday, 21 Ιανουαρίου / January, 2018
Βασιλόπιτα (Vasilopita Cutting) & Fundraiser – 1:00µµ (2pm)
στο “MINOS” Cretan House (22-27 33rd Str., Astoria, NY)
Donation: $40 per person
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‘Εύχοµαι σε όλα τα µέλη και τις οικογενειές
τους Καλές Γιορτές!
Καλά και Χαρούµενα Χριστούγεννα!
Ευτυχισµένο το νέο έτος, γεµάτο µε αγάπη,
υγεία, ευτυχία και πλούτο στα σπίτια σας.
Με πατριωτικούς χαιρετεισµούς
Ο Πρόεδρος
Σωτήρης Κωνσταντακόπουλος

ΠΑΤΡΙ∆ΟΓΝΩΣΙΑ

ΤΑ ∆ΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Σοφά λόγια
«Τους πύργους εκτιµάνε από τη σκιά τους, ενώ τους µεγάλους
ανθρώπους από τους εχθρούς τους»
«Μην ακολουθείς το µονοπάτι, πήγαινε εκεί που δεν υπάρχει
µονοπάτι και άφησε τα ίχνη σου».
«Να ζεις το παρόν, να ονειρεύσαι το µέλον και να µαθαίνεις από
το παρελθόν».
«Όποιος δεν θυµάται το παρελθόν του, είναι υποχρεωµένος να το
ξαναζήσει».
«Το παρελθόν είναι δάσκαλος του παρόντος και οδηγός του
µέλοντος».
«Ζήσαι τη ζωή σου όπως θέλεις, χωρίς να υπολογίζεις τη γνώµη
του κόσµου. Ο κόσµος είναι πολύς και η ζωή σου όµως λίγη».
«Αν δεν σου αρέσει κάτι, άλλαξέ το, Αν δεν µπορείς άλλαξε το
τρόπο που σκέπτεσαι γι’ αυτό».
«Μάθε να εκτιµάς τα πράγµατα που έχεις πριν να σε αναγκάσει ο
χρόνος να εκτιµήσεις τα πράγµατα που κάποτε είχες».
«∆εν µπορείς να ξεκινήσεις το επόµενο κεφάλαιο της ζωής σου.
Αν συνεχίσεις θα διαβάζεις ξανά και ξανά το τελευταίο».
«Πολλοί άνθρωποι είναι τόσο φτωχοί, που το µόνο πράγµα που
θέλουν να λεχουν είναι τα χρήµατα».
«Άσχετα µε το πόσο καλά ή άσχηµα τα πάς, ξύπνα κάθε µέρα
ευγνώµων για τη ζωή σου. Κάποιος άλλος παλεύει απεγνωσµένα
για τη δική του».
«Όταν κυνηγάς τα λάθος πράγµατα δίνεις στα σωστά πράγµατα
την ευκαιρία να σε πιάσουν».
Επιµέλεια: Ελένη Χ. Πάππας

Τα ∆ελφικά Παραγγέλµατα, που είναι γραµµένα στους τοίχους του
Πρόναου του ναού του Απόλλωνα, σε στήλες και άλλες θέσεις του
Παντείου των ∆ελφών, είναι οι εντολές που άφησαν στους
Έλληνες οι Σοδοί της Αρχαλιας Ελλάδος. Μια πολύτιµη
κληρονοµιά γνώσης και σοφίας για τις επερχοµενες γενεές. Τα 147
∆ελφικά Παραγγέµατα της Πειθίας Γράµµατα ληταν λιτά
αποφθέγµατα ελαχίστων λέξεων που ανήκαν στους 7 Σοφούς της
αρχαιότητας. Τον Θαλή το Μιλήσιο, το Πιττακό τον Μυτηληναίον,
τον Σόλωνα των Αθηνών, τον Κλεόβουλο τον Ρόδιο, τον
Περίανδρο το Κορίθιο και τον Χείλωνα τον Λακεδαιδεµόνιο. Και
αυτά είναι:
Έπου Θεώ = Ακολούθα το Θεό
Νόµω πείθου = Να πειθαρχείς στο Νόµο
Θεούς Σέβου = Να σέβεσαι το Θεό
Γονείς αίδου = Να σέβεσαι τους γονείς σου
Ηττώ υπέρ δικαίου = Να καταβάλεσαι για το δίκαιο
Γώθι µαθών = Γώρισε αφού µάθεις
Ακούσας νόου = Κατανόησε αφού ακούσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
«Ως να συλλογιστεί ο γνωστικός, περνάει το γεφύρι ο τρελός»
∆ηλαδή, οι τολµηροί επιτυγχάνουν καλύτερα από τους
διστακτικούς.
«Άναψε το λυχνάρι σου προτού σε βρει η νύχτα». ∆ηλαδή, η
προετοιµασία και η προνοητικότητα.
«Εγώ γελώ µε δώδεκα και δεκατρείς µε µένα». ∆ηλαδή,
έλλειψη αυτογνωσίας και αυτοσεβασµό».
«Το ψέµα δεν ζει για να γεράσει». ∆ηλαδή, τα ψέµατα
γρήγορα αποκαλύπτονται.
«Μην ρίχνεις πέτρα στο πηγάδι που σε δρόσισε». ∆ηλαδή, µην
είσαι αχάριστος σε αυτόβ που σε βοήθησε.
«Και ο κουτσός µε τόνα πόδι, κούτσα-κούτσα πάει στη λόλη».
∆ηλαδή, Με υποµονή και επιµονή όλα πετυχαίνουν.
«Τους πέντε µήνες θλίβεται, τους επτά λυπάται». ∆ηλαδή,
λέγεται γι’ αυτούς που διαρκώς κλαψουρίζουν.
«Όποιος ψηλά κοιτά, γρήγορα χαµηλώνει». ∆ηλαδή, όποιος
περηφανεύεται
γρήγορα χαµηλώνει». ∆ηλαδή, όποιος
περηφανεύεται, γρήγορα ταπεινώνεται.
«Κάλλιο οι καλορίζικοι, παρά οι ανδρειωµένοι». ∆ηλαδή,
προτιµώτερη η τύχη από την ανδρεία.
«Κρατά τα δράµια και χάνει τα καντάρια». ∆ηλαδή, λέγεται γι’
αυτούς που προσέχουν τα ασήµαντα και χάνουν τα σπουδαία.
«Λέγε λίγα µε τους άλλους και πολλά µε τον εαυτό σου».
∆ηλαδή, όποιος σκέπτεται πολύ και µιλάς λίγο βγαίνει
κερδισµένος.
«Ελάτε γνωστικοί να φάτε του τρελού το βιος». ∆ηλαδή,
λέγεται γιας τους σπάταλους που φίλοι τρώνε τα λεφτά τους.
Πηγή, «Ελληνικές παροιµίες»
Επιµέλεια, Ελένη Χ. Πάππα

Σαυτόν ίσθι = Γνώρισε τον ευτό σου
Εστία τίµα = Να τιµάς το σπίτι σου
Άρχε σεαυτού = Να κυριαρχείς τον εαυτό σου
Φίλους βοήθει = Να βοηθάς τους φίλους
Θυµού κράτει = Να συγκρατείς το θυµό σου
Όρκω µη χρω = Να µην ορκόζεσαι
Φιλίαν αγάπα = Να αγαπάς τη φιλία
Παιδείας αντέχου = Να προσηλώνεσαι στην εκπαίδευσή σου
Σοφίαν ζήτει = Να αναζητάς τη σοφία
Ψέγε µηδένα = Να µη κατηγορείς κανένα
Επαίνει αρετήν = Να επαινείς την αρετή
Πράττε δίκαια = Να πράττεις δίκαια
Φίλοις ευνόα = Να ευνοείς τους φίλους
Εχθρούς αµύνου = Να προφυλάσσεσαι από τους εχθρούς σου
Ευγένειαν άσκει = Να είσαι ευγενής
Κακίας απέχου = Να απέχεις από την κακία
Εύφηµος έσθι = Να έχεις καλή φήµη
Άκουε πάντα = Να ακούς τα πάντα
Μηδέν άγαν = Να µην υπερβάλεις
Χρόνου φείδου = Να µη σπαταλάς το χρόνο
Ύβριν µίσει = Να µισείς την ύβριν
Ικέτας αίδου = Να σέβεσαι τους ικκέτες
Υιούς παίδευε = Να εκπαιδεύεις τους γυιούς σου
Έχων χαρίζου = Όταν έχεις να χαρίζεις
∆όλον φοβού = Να φοβάσαι το δόλο
Ευλόγει πάντας = Να λες καλά λόγια για όλους
Φιλόσοφους γίνου = Να γίνεις φιλόσοφος
Όσια κρίνε = Να κρίνεις τα όσια
Γνους πράττε = Να πράττεις µε επίγνωση
Φόνου απέχου = Να µη φονεύεις
Σοφείς χρω = Να συναναστρέφεσαι τους σοφούς
Ήθος δοκίµαζε = Να επιδοκιµάζεις το ήθος
Υφορώ µηδένα = Να µην είσαι καχύποπτος
Τέχνη χρω = Να σκείς τη τέχνη
Ευεργεσίας τίµα = Να τιµάς τις ευεργεσίες
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Engagements
To the newly engaged couple Demetra Anastasopoulos and Mike
Kampouris, may your wonderful journey be filled with love and
happiness. Best Wishes on your Engagement. Wishing you the
very best as you begin to plan your lives together.
«Ολα τ’ αστέρια τ’ ουρανού να µαζευτούν το βράδυ, να δουν τον
αρραβώνα σας µαζί µε το φεγγάρι. Κάθε ένα τους και µια ευχή
απλόχερα να δίνει, ώστε η αγάπη στην καρδιά παντοτινή να µείνει.»
Congratulations to Mike’s family, and Demetra’s family (her
parents Charalambos and Sophia Anastasopoulos and brother
Nikos Anastasopoulos).

ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΗ – Ε∆Ω ΜΟΝΤΡΕΑΛ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΕΙΩΝ ΜΟΝΤΡΕΑΛ «Ο ΕΡΜΗΣ»
ELIAN ASSOCIATION MONTREAL “ERMIS”
ASSOCIATION ILLIENNE “ERMIS”
754B ST ROCH, MONTREAL, QC. H3N IL3
TEL. (514) 276-5957
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ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
Board Meeting – November 21, 2017

ΝΕΑ ΤΗΣ Π.Ο.Α.Κ.
PANELIAN FEDERATION OF USA & CANADA
PO Box 5183, Astoria, NY 11105
www.panelian.org
-------------------------

It has been a very successful 2016 and 2017 for the
Help Elia Program (H.EL.P.), which was able to
donate an Ultrasound machine to the Hospital in
Amaliada, and a Defibrillator to the Medical Center
in Simopoulo.
A special thank you to our Federation’s Supreme
Vice-President Andreas Papadakos; to the
Honorary Supreme President Kostas Koutroubis;
to the Paneliakos Society of NY; Paneliakos Society
of NJ “Korivos”; and to the following individuals:
Dimitrios Gagos, Georgia Xidias Papadopoulos,
Spyros
Kokkonis,
Harry
Xidias,
George
Anastasopoulos and George Dimitropoulos,
To our committee co-chairman and Supreme
Governor of USA, Nikolaos Sinopoulos, keep up the
great work!

Αντώνης Παπαδόπουλος: Οι οµογενείς είναι
φιλοµαθείς και µε επιχειρηµατικό δαιµόνιο
Του ∆ηµήτρη Τσάκα 30 Οκτωβρίου, 2017 – Εθνικός Κήρυξ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Προ τριών περίπου ετών η Πανηλειακή Οµοσπονδία
Αµερικής και Καναδά παρέδωσε τα ηνία στον δικηγόρο Αντώνη
Παπαδόπουλο, ο οποίος ανήκει στη δεύτερη γενιά των οµογενών.
Ο κ. Παπαδόπουλος µεγάλωσε στους κόλπους του Πανηλειακού
Συλλόγου της Νέας Υόρκης και των κοινοτήτων του Αγίου Ραφαήλ στην
Αστόρια, των Αγίων Αναργύρων στο Μανχάταν και του Αγίου Νικολάου
στο Φλάσινγκ και γαλουχήθηκε µε τις καλύτερες αρετές της φυλής µας.
Αποφοίτησε από τη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου St. John’s
University και είναι συνέταιρος στην δικηγορική εταιρεία «Tsoromokos &
Papadopoulos, PLLC» µε έδρα την Αστόρια.
Ασχολήθηκε µε τα κοινά και µε τις οργανώσεις των Ηλείων της Αµερικής
και προ δέκα τριών ετών ανέλαβε τον ρόλο του αρχισυντάκτη του
διµηνιαίoυ ενηµερωτικού φυλλαδίου «Ηλειακτίδα». Με την βοήθεια της
συντακτικής οµάδας κατάφερε να το αναβαθµίσει και να το καταστήσει
ένα από τα πιο αξιόλογα Μέσα Ενηµέρωσης και επικοινωνίας των Ηλείων
ανά την υφήλιο.
Ο «Εθνικός Κήρυκας» λαµβάνοντας υπόψη τα επιτεύγµατα στον
επαγγελµατικό τοµέα και την προσφορά του στην Πανηλειακή
Οµοσπονδία και στη γενέτειρα αποφάσισε να τον τιµήσει αναδεικνύοντάς
τον «Πρόσωπο» του «Περιοδικού».
Η συνέντευξη
«Ευχαριστώ τον εκδότη-διευθυντή του ‘Εθνικού Κήρυκα’ Αντώνη Η.
∆ιαµατάρη και το δηµοσιογραφικό του επιτελείο για την απόφασή τους να
µε τιµήσουν. Πρόκειται για την µεγαλύτερη τιµή της ζωής µου διότι
προέρχεται από την εφηµερίδα που ίδρυσε σε δύσκολα χρόνια ο
συµπατριώτης µας ο Πέτρος Τατάνης και που για 102 χρόνια αποτελεί το
βασικό Μέσο Ενηµέρωσης της Οµογένειας», επεσήµανε ο κ.
Παπαδόπουλος υπενθυµίζοντας ότι ο «Εθνικός Κήρυκας» και ο
Πανηλειακός Σύλλογος Νέας Υόρκης τίµησαν τον Πέτρο Τατάνη
τοποθετώντας µια µαρµάρινη επιτύµβια πλάκα στον τάφο του.
Ερωτηθείς γιατί επέλεξε να ανοίξει τη δική του εταιρεία, είπε ότι
καθοριστικό ρόλο έπαιξε η φιλία που απέκτησε µε τον Νίκο Τσοροµώκο,
η οποία αναβαθµίστηκε την περίοδο που ήταν συµφοιτητές στο Queens
College.
Αν και µετά την αποφοίτησή του ο Νίκος επέλεξε τη Νοµική Σχολή του
πανεπιστηµίου «Hofstra University» και ο Αντώνης τη Νοµική Σχολή του
«St. John’s University», εν τούτοις διατήρησαν την φιλία και λίγα χρόνια
µετά την εξασφάλιση της άδειας εξασκήσεως επαγγέλµατος αποφάσισαν
να δηµιουργήσουν την δική τους εταιρεία.
Το 2009 εγκαινίασαν τα γραφεία τους στην 30ή Λεωφόρο της Αστόρια
και πρόσφατα µετακόµισαν σε µεγαλύτερα γραφεία στο Ντίτµαρς στη
διεύθυνση 45-02 Ditmars Blvd στο Ντίτµαρς.
Στις ίδιες εγκαταστάσεις στεγάζονται λογιστές µε τους οποίους
συνεργάζονται, οι κλητήρες και εταιρεία διαχείρισης ακινήτων µε τους
οποίους συνεργάζονται και δίνουν τη δυνατότητα στους οµογενείς και
άλλους πελάτες να απολαύσουν πολλαπλές υπηρεσίες στις ίδιες κτιριακές
εγκαταστάσεις.
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Ερωτηθείς για τους τοµείς στους οποίους ειδικεύονται επεσήµανε ότι
τόσο ο ίδιος όσο και ο συνέταιρός του ειδικεύονται στις αγοραπωλησίες
ακινήτων, σε ατυχήµατα πάσης φύσεως, στην προστασία των περιουσιών
των πελατών τους από πλειστηριασµούς. Παράλληλα αναλαµβάνουν την
εκπροσώπηση δανειοδοτικών οργανισµών.

«Ηλειακτίδα»
Η Ηλειακτίδα, όπως έχει γράψει ο «Εθνικός Κήρυξ» είναι το επίσηµο
όργανο του Πανηλειακού Συλλόγου της Νέας Υόρκης το οποίο ξεκίνησε τη
δεκαετία του 1980 από τον Κωνσταντίνο Λυκογιάννη και µετά από µερικά
χρόνια σταµάτησε να εκδίδεται.

Οσον αφορά την αγορά ακινήτων, σχολίασε ότι η αγορά της Νέας Υόρκης
είναι µια ιδιόρρυθµη αγορά και ότι και στην προ δέκα περίπου ετών κρίση
άντεξε και δεν υπέστη τους κραδασµούς που υπέστησαν οι αγορές
ακινήτων σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ.

Το 2004 ο κ. Λυκογιάννης πρότεινε στον κ Παπαδόπουλο να αναλάβει την
έκδοσή της και ο κ. Παπαδόπουλος ανταποκρίθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη.
Μαζί µε τον κ. Λυκογιάννη και τις πρώην προέδρους Ελένη Παππά και την
Γεωργία Ξυδιά – Παπαδοπούλου κατάφεραν να προσελκύσουν το
«Από το 2007 µέχρι σήµερα έχει βελτιωθεί η κατάσταση στην αγορά ενδιαφέρον έξι τουλάχιστον ανταποκριτών από την Ηλεία και όλον τον
ακινήτων. ∆είτε τι γίνεται στο Λονγκ Αϊλαντ Σίτι. Προ τριών δεκαετιών κόσµο.
όταν ο πατέρας µου και ο θείος µου ∆ηµήτρης Ξυδιάς είχαν ένα Σήµερα εν έτει 2017 η Ηλειακτίδα έχει αναβαθµιστεί και προβάλει τη δράση
εστιατόριο στην περιοχή υπήρχαν µόνο εργοστάσια. Την περασµένη των Ηλείων ανά τον κόσµο. Είναι δίµηνη και όλοι περιµένουν το επόµενο
δεκαετία άλλαξε ο δείκτης δόµησης και στη θέση των εργοστασίων τεύχος.
ανεγέρθηκαν ουρανοξύστες οι οποίοι φαίνονται πως συναγωνίζονται µε
το Μανχάταν. Αυξήθηκε η αξία της γης και από αυτό ευεργετήθηκαν και Ερωτηθείς για την πορεία της, είπε ότι «είµαι πολύ χαρούµενος για την
οι οµογενείς οι οποίοι είχαν ακίνητα στο Λονγκ Αϊλαντ Σίτι και στην πορεία της Ηλειακτίδας, διότι έχουµε συνεργασία µε τους Ηλειακούς
συλλόγους της Αµερικής, του Καναδά, της Μελβούρνης και της Νότιας
Αστόρια», πρόσθεσε.
Αυστραλίας, και µας στέλνουν τα κοινωνικά. Επίσης, ανταποκριτή µας από
Ενασχόληση µε τα κοινά
την Αµαλιάδα είναι ο συγγραφέας Λεωνίδας Καρνάρος».
Για την ενασχόλησή του µε τα κοινά, εξήγησε ότι «εγώ µεγάλωσα σε µια
οικογένεια, όπου έµπαινε καθηµερινά ο ‘Εθνικός Κήρυξ’, τα ραδιόφωνα Ενας από τους στόχους της συντακτικής οµάδας, όπως επεσήµανε, είναι η
και τα τηλεοπτικά οµογενειακά προγράµµατα. Υπηρέτησα στο ιερό στον µελέτη και η καταγραφή της ιστορίας των Ηλείων της Αµερικής και η
Αγιο Ραφαήλ στην Αστόρια, στους Αγίους Αναργύρους στο Μανχάταν προβολή του έργου των.
και στον Αγιο Νικόλαο του Φλάσινγκ και µάλιστα είχα χριστεί «Μεταξύ αυτών µπορούµε να αναφέρουµε τον Πέτρο Τατάνη στις 2
Αναγνώστης. ∆ιδάχτηκα την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισµό στο Απριλίου 1915, ιδρυτή της εφηµερίδας ‘Εθνικός Κήρυκας’, την οποία ο
Ελληνικό Απογευµατινό Σχολείο του Αγίου Ραφαήλ της Αστόριας και του Αντώνης Η. ∆ιαµατάρης τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες αναβάθµισε. Οι
Αγίου Νικολάου στο Φλάσινγκ και ασχολήθηκα µε τον προσκοπισµό».
πέντε από τους οκτώ οµογενείς που ίδρυσαν την AHEPA στις 26 Ιουλίου
«Ακόµη και στο Κολλέγιο ασχολήθηκα µε τον Ελληνικό Φοιτητικό 1922 κατάγονταν από την Ηλεία. Πρόκειται για τον Χάρη Αγγελόπουλο
Σύλλογο ‘Ικαρος’ και µάλιστα αποφοίτησα από το Κέντρο Νεοελληνικών (Harry Angelopoulos) από ∆ίβρη, τον Γιάννη Αγγελόπουλο (John
Σπουδών του Κολεγίου του Κουίνς. Οπότε η ενασχόλησή του µε τα κοινά Angelopoulos) από ∆ίβρη, τον Γιώργο Κυριακόπουλο (George Campbell)
ήταν µια εσωτερική ανάγκη και διατηρήθηκε ο δεσµός µε τον από Κακοτάρι, τον ∆ηµήτριο Κυριακόπουλο (James Campbell) από
Κακοτάρι, και τον Νικόλαο Τσιώτα (Nicholas Chotas) από Λεχαινά.
Πανηλειακό Σύλλογο» πρόσθεσε.
Ο Αντώνης Παπαδόπουλος ασχολήθηκε µε τη νεολαία του ΣΑΕ, µε την Από την Ηλεία κατάγονταν οι αδελφοί Σκούρα οι οποίοι µεγαλούργησαν στο
Χόλιγουντ, τα αδέλφια ∆ηµοσθένης και Γιώργος Κωνσταντόπουλος, από
AHEPA, µε τον Σύλλογο «Ελπίδα για Ζωή» και άλλους φορείς.
∆ίβρη, που ίδρυσαν τον εκδοτικό οίκο ‘D C Divry’ και εξέδωσαν το
Το 2008 ο πρόεδρος της Πανηλειακής Οµοσπονδίας, Λουκάς Μαρίτσας ελληνοαγγλικό λεξικό. Ο αείµνηστος Αντριου Αθενς και πολλοί άλλοι
τον διόρισε αντιπρόσωπο της Οµοσπονδίας στη Νεολαία του Συµβουλίου επιστήµονες επαγγελµατίες, επιχειρηµατίες και φιλάνθρωποι κατάγονται από
Αποδήµου Ελληνισµού και συµµετείχε στα συνέδρια που είχαν την Ηλεία», τόνισε.
διοργανωθεί στο Σικάγο και αλλού επί προεδρίας του αειµνήστου
Ερωτηθείς εάν είναι καταγεγραµµένη η ιστορία των Ηλείων της Αµερικής,
Θεόδωρου Σπυρόπουλου.
µας είπε ότι το 2000, στο Τορόντο, εκδόθηκε ο τηλεφωνικός κατάλογος των
«Η ενασχόληση µε τη Νεολαία του ΣΑΕ ήταν ένα µεγάλο σχολείο για απανταχού Ηλείων, από τον αείµνηστο ∆ηµήτρη ∆ρακόπουλο µε
µένα, εκεί γνώρισα πολλούς νέους από όλη την επικράτεια µε τους συνεργασία του επίτιµου προέδρου της Πανηλειακής Οµοσπονδίας
οποίους ακόµη και σήµερα διατηρούµε επαφές. Ολοι τους ασχολούνται µε Κωνσταντίνου Κουτρουµπή, και άλλων. «Επίσης, από το 2007 υπάρχει το
τις κοινότητες και τους εθνικοτοπικούς φορείς και σήµερα µε το βιβλίο ‘Οι Ηλείοι της Αµερικής και του Καναδα’ επιµέλεια Λεωνίδα
‘Facebook’ και τα άλλα µέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουµε περισσότερες Καρνάρου. Το βιβλίο έχει αρκετά στοιχεία για Ηλείους της Αµερικής και
δυνατότητες επικοινωνίας», συµπλήρωσε.
του Καναδά, και είναι πολύ ενηµερωτικό. Από το 2007 µέχρι σήµερα, έχω
ανακαλύψει πάρα πολλά καινούργια στοιχεία, φωτογραφίες, άτοµα
Πανηλειακή Οµοσπονδία
Ηλειακής καταγωγής, κτλ., που δεν υπάρχουν στο βιβλίο, και σιγά σιγά
Η Πανηλειακή Οµσοπονδία Αµερικής και Καναδά είναι ένας από τους πιο δηµοσιεύονται στην Ηλειακτίδα».
δραστήριους δευτεροβάθµιους φορείς της Οµογένειας.
«Θέλω επωφελούµενος της ευκαιρίας να συγχαρώ τον εκδότη-διευθυντή του
Το 14ο Συνέδριο το οποίο συνήλθε τον Απρίλιο του 2014 στο Χιώτικο «Εθνικού Κήρυκα» Αντώνη Η. ∆ιαµατάρη για την απόφασή του να
Σπίτι στην Αστόρια εξέλεξε πρόεδρο τον Αντώνη Παπαδόπουλο, ο οποίος ψηφιοποιήσει τα αρχεία του ‘Εθνικού Κήρυκα’, να τα αναρτήσει στην
όπως έχει γράψει ο «Εθνικός Κήρυξ» ήταν ένας από τους νεότερους ιστοσελίδα και να προσφέρει πολύτιµα εργαλεία σε όσους ενδιαφέρονται να
µάθουν και να γράψουν την ιστορία των Ηλείων» συµπλήρωσε.
προέδρους της οργάνωσης.
Ερωτηθείς για τους στόχους του ως προέδρου, ανέφερε ότι ένας από τους
βασικούς σκοπούς ήταν η ενδυνάµωση της βάσης της Οµοσπονδίας, των
Συλλόγων. «Προσπαθούµε να αλλάξουµε την εικόνα της Οµοσπονδίας
και τον τρόπο επικοινωνίας µε τα µέλη και τη νέα γενιά. Αναβαθµίσαµε
το έµβληµα της Οµοσπονδίας και τώρα πλέον βρισκόµαστε στη φάση της
δηµιουργίας της νέας ιστοσελίδας. Προσπαθούµε να δηµιουργήσουµε ένα
δίκτυο επικοινωνίας µε όλους τους Ηλειακούς συλλόγους ανά τον κόσµο.
Σύµµαχό µας σ’ αυτή την προσπάθεια έχουµε το διαδίκτυο και τα µέσα
κοινωνικής δικτύωσης και πιστεύουµε πως έχουµε αλλάξει τα δεδοµένα»,
υπογράµµισε, υπενθυµίζοντας ότι καταλυτικό ρόλο έπαιξε και η
Ηλειακτίδα»
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Παράλληλα, ανέφερε ότι προ ενός περίπου έτους εξέδωσαν την επιθεώρηση
«The PanElian Review 2014 & 2015», το οποίο αναφέρεται στα πεπραγµένα
της διετίας και έχει αρκετό ιστορικό υλικό.
Προ δύο ετών ίδρυσαν την επιτροπή Help Elia Program (H.EL.P.) η οποία
έχει ως στόχο την παροχή βοήθειας στην Ηλεία. Της επιτροπής ηγούνται οι
Ανδρέας Παπαδάκος, αντιπρόεδρος της οµοσπονδίας από Τορόντο, Σταύρος
Μητρόπουλος, αντιπρόσωπος της οµοσπονδίας στο Ντιτρόιτ και ο Νικόλαος
Σινόπουλος, κυβερνήτης ΗΠΑ της οµοσπονδίας από Νέα Υόρκη.
«Με την άψογη συνεργασία του παρόντος ∆.Σ. της Οµοσπονδίας, το 2016
δωρίσαµε ειδικό µηχάνηµα υπερήχων στο Νοσοκοµείο Αµαλιάδας και το
καλοκαίρι του 2017 δωρίσαµε στο Κέντρο Υγείας Σιµοπούλου έναν

απινιδωτή. Επιλέγουµε οι δωρεές που κάνουµε να ευεργετήσουν όσο
περισσότερο κόσµο γίνεται και γι’ αυτό οι δωρεές έγιναν στα
νοσοκοµεία» επεσήµανε.
Να υπενθυµίσουµε ότι το 1948 η Πανηλειακή Οµοσπονδία συνεργάστηκε
µε την AHEPA και συγκέντρωσαν διακόσιες χιλιάδες δολάρια µε τα
οποία χτίστηκαν τα νοσοκοµεία στον Πύργο Ηλείας, στην Αµαλιάδα και
στα Κρέστενα νοµού Ηλείας.
O Αντώνης Παπαδόπουλος γεννήθηκε τα Χριστούγεννα του 1977 στη
Νέα Υόρκη. Ο πατέρας του Ιωάννης Παπαδόπουλος γεννήθηκε στην
Κουτσοχέρα Ηλείας και µεγάλωσε στο Κατάκολο ενώ η µητέρα του
Γεωργία Ξυδιά – Παπαδοπούλου κατάγεται από το Σιµόπουλο Ηλείας.
Το ζεύγος Ιωάννη και Γεωργίας Παπαδοπούλου το 1979 έφερε στον
κόσµο και ένα κορίτσι, την Σταυρούλα Παπαδοπούλου. Στις αρχές της
δεκαετίας του ’80 αποφάσισαν να επιστρέψουν στην Ηλεία. Τα
οικονοµικά δεν ήταν ανθηρά και µετά από µικρό διάστηµα επέστρεψαν
και πάλι στη Νέα Υόρκη και εγκαταστάθηκαν αρχικά στην Αστόρια.
Μετά από µερικά χρόνια µετακόµισαν στο Μπέισαϊντ όπου µεγάλωσαν τα
παιδιά τους και αγωνίστηκαν να τους δώσουν την ευκαιρία να
σπουδάσουν.
Ο Αντώνης Παπαδόπουλος αποφοίτησε από το Benjamin N. Cardozo
High School µε άριστα και έγινε δεκτός στο Queens College, από όπου
αποφοίτησε το 1999 µε πτυχίο στην Ιστορία και Πολιτικές Επιστήµες,
καθώς επίσης και στις Νεοελληνικές και Βυζαντινές Σπουδές.
Στην συνέχεια εισήχθη στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου St. John’s
University από όπου αποφοίτησε το 2002. Την ίδια χρονιά έδωσε τις
εξετάσεις για την άσκηση της δικηγορίας και τον Ιανουάριο του 2003
ορκίστηκε και επειδή αρίστευσε στις εξετάσεις κέρδισε ταυτόχρονα και
την άδεια άσκησης επαγγέλµατος στην πρωτεύουσα, την Ουάσινγκτον.
Ο Αντώνης Παπαδόπουλος το 2012 παντρεύτηκε µε την εκλεκτή της
καρδιάς του, την Χριστίνα το γένος Νιφόρα µε την οποία στις 15
∆εκεµβρίου 2016 έφεραν στον κόσµο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, την
Γεωργία – Ασπασία Παπαδοπούλου και προ δύο περίπου µηνών τέλεσαν
και το µυστήριο της βάπτισης. Η σύζυγός του είναι επίσης δικηγόρος.

http://www.logia.gr/quote/άγνωστος/κάλαντα-χριστουγέννωνπελοποννήσου

Κάλαντα Χριστουγέννων
Πελοποννήσου
Χριστουγεννα, πρωτουγεννα,
πρώτη γιορτή του χρόνου,
Για εβγάτε, διέτε,
µάθετε που ο Χριστός γεννάται
Γεννιέται κι ανασταίνεται
στο µέλι και στο γάλα,
Τα µέλι τρων οι άρχοντες, το γάλα οι αφεντάδες
Και το µελισσοβότανο το λουζοντ' οι κυράδες.
Κυρά ψηλή, κυρά λιγνή, κυρά καµαροφρύδα
Κυρά µου όταν στολίζεσαι και πας στην εκκλησιά
σου
Βάνεις τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι αγκάλη
Και τον καθάριο αυγερινό τον βάζεις δακτυλίδι.
Εµείς εδώ δεν ήρθαµε να φάµε και να πιούµε
παρά σας αγαπούσαµε κι ήρθαµε να σας δούµε.
Εδώ που τραγουδήσαµε πέτρα να µην ραγίσει
Και ο νοικοκύρης του σπιτιού χρόνους πολλούς να
ζήσει.
∆ώστε µας και τον κόκορα δώστε µας και την κότα
δώστε µας και πέντ' έξι αυγά να πάµε σ' άλλη
πόρτα.
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Η οµάδα της «ΗΛΕΙΑΚΤΙ∆ΑΣ» (Κατά σειράν ηλικίας), Κωνσταντίνος Λυκογιάννης,
Ελένη Πάππας, Γεωργία Παπαδοπούλου και Αντώνης Παπαδόπουλος,
εύχονται στα µέλη µας

Χαρούμενα Χριστούγεννα
&
Ευτυχισμένος ο
νέος Χρόνος
2018

Χαρούµενη Πρωτοχρονιά σε όλους! Υγεία, χαρά,
ειρήνη και αρµονία σε όλους µας!!!
Happy New Year!!! Health, Joy, Peace and
Harmony to us all!!!
OLYMPIAN SOCIETY (Melbourne, Australia)

Καλ£ ΧριστοÚγεννα σε
Òλους τους Ηλε…ους, και
στον καθšνα ξεχωριστ£
Υγε…α, Αγ£πη και
Ευηµερ…α το Νšο /Ετος
2018!
Οικ. Ιωάννου & Γεωργίας
Παπαδοπούλου

Wishing all the members and friends of the Panelian Federation of USA and
Canada, as well as all the Elians around the world,
a Happy and Prosperous 2018!
Dr. Ioannis Giannikopoulos (POAK Supreme Representative of California)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΕΙΩΝ ΜΟΝΤΡΕΑΛ «Ο ΕΡΜΗΣ»
ELIAN ASSOCIATION MONTREAL “ERMIS”
ASSOCIATION ILLIENNE “ERMIS”

Καλά Χριστούγεννα
και ευτυχισµένος
ο καινούριος Χρόνος!

Υγεία,
αυτό ευχόµαστε µέσα από τη
καρδιά µας,
σε όλα τα µέλη του Συλλόγου µας
και στις οικογένειές τους,
για το νέο χρόνο 2018.
Καλή Χρονιά
Ντίνος και Μερσίνα Λυκογιάννη

Σας ευχόµαστε Καλά Χριστούγεννα
και ευτυχισµένος
ο καινούριος Χρόνος
µε υγεία, ευτυχία
και ειρήνη!

Mr. and Mrs.
Anthony & Kristina
Papadopoulos
wish everyone a
Merry Christmas, and a
Happy & Healthy
2018!

Στους αγαπητούς
Πατριώτες και Πατριώτισσες
και Ηλείους,
εύχοµαι ο νέος χρόνος 2018,
να χαρίσει υγεία, χαρά, προκοπή
και σε όλο το κόσµο σιρήνη και αγάπη.
Στο Σύλλογό µας,
αλή πρόοδο και πολλά – πολλά χρόνια
ζωής.
ΕΛΕΝΗ Χ. ΠΑΠΠΑΣ
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Just 4 Fun
Συνελήφθησαν δύο αδέρφια που
διατηρούσαν ταβέρνα µε την
επωνυµία «Τα Τρία Αδέρφια»

http://asteiakia.gr/anekdota/to_kagkouro

Από Το Βατράχι / Vatraxi

Ένα καγκουρό δραπέτευε συνέχεια απ το ειδικά
περιφραγµένο δώρο του στο ζωολογικό κήπο.

Το καγκουρό

Οι αρµόδιοι, ξέροντας ότι µπορεί να πηδάει
πολύ ψηλά, βάζουνε έναν φράχτη 3 µέτρα ψηλό.
Το επόµενο πρωί το καγκουρό έκανε τις βόλτες
του στον ζωολογικό κήπο, έξω απ τον
περιφραγµένο χώρο του.

Η ταβέρνα στην οποία οι δύο αδελφοί εξαπατούσαν
τα θύµατά τους
Για απάτη κατ’εξακολούθηση και παράβαση του
νόµου περί ευθύνης αδελφών συνελήφθησαν χτες
δύο άνδρες, κατά τη διάρκεια συντονισµένης
αστυνοµικής
επιχείρησης
στα
Μεσόγεια
Αττικής.
Μετά από πολύµηνη παρακολούθηση, αστυνοµικές
δυνάµεις συνέλαβαν τους δύο αδελφούς κατα την
έξοδο τους από την ταβέρνα που διατηρούσαν µε
την ονοµασία «Τα Τρία Αδέρφια», παρά το γεγονός
ότι δεν είχαν τρίτο αδερφό, εξαπατώντας έτσι τους
πελάτες τους.
Μιλώντας στις κάµερες, κάτοικοι της περιοχής
δήλωσαν ότι η απουσία του τρίτου αδερφού είχε
κινήσει από καιρό της υποψίες τους, αλλά δεν
ενηµέρωσαν τις
αρχές
γιατί οι
δύο
άνδρες ισχυρίζονταν πως ο αδερφός τους βρίσκεται
στο εξωτερικό, αλλά και επειδή το κοκορέτσι τους
ήταν πολύ νόστιµο.
Σύµφωνα µε την Αστυνοµία, πρόκειται για το
δεύτερο τέτοιο περιστατικό µέσα σε ένα µήνα, µετά
τη σύλληψη ενός άνδρα που διατηρούσε
µεταφορική εταιρεία µε επωνυµία «Τα Πέντε
Αδέρφια» ενώ ήταν µοναχοπαίδι.

Οι αρµόδιοι σηκώνουν το φράχτη στα 6 µέτρα,
αλλά το επόµενο πρωί, πάλι έξω το καγκουρό.
Συνεχίζουν την ίδια ιστορία, κάθε µέρα πιο
ψηλό φράχτη, κάθε πρωί έξω το καγκουρό. Ο
φράκτης τώρα είναι στα 20 µέτρα ύψος.
Τελικά, µια καµήλα απ το διπλανή περίφραξη
ρωτάει το καγκουρό: - Πόσο ψηλά πιστεύεις ότι
θα τον φτάσουνε το φράχτη; - Πιθανόν 50
µέτρα, εκτός αν κάποιος σκεφτεί να κλειδώνει
την πόρτα τα βράδια.

