PAΝRHODIAN SOCIETY OF AMERICA “APOLLON”
December 2020
Dear PSA “Apollon” members and friends:
During this special holiday season, as 2020 comes to a close, we write to you to wish you health
and happiness and to thank you for your continued support and dedication to the noble mission
of PSA “Apollon” in Rhodes, USA, Canada and other countries. You would be glad to know
that your support gives life to a host of valuable “Apollon” programs in Rhodes and abroad.
“Apollon” continuously supports and tries to expand programs and its presence in Rhodes and
in every Rhodian Community abroad.
“Apollon” Mission is to unite all individuals of Rhodian descent under one organization
regardless of gender or religion residing in the Americas, Europe, Australia, Africa and Asia.
“Apollon” top priority from its establishment is our youth and this has been again our priority
for 2020. In this difficult year with corona virus pandemic all our thoughts, planning and efforts
are directed to what all of us agree: that our youth is the future.
For that reason PSA “Apollon” the last two years, jointly with Rhodes authorities, work for the
establishment and operation of an educational/cultural world class camp at Kolympia in
Rhodes for our youth.
“Apollon” camp at Kolympia in Rhodes is expected to start construction July 2021.
“Apollon” camp will include students housing and other facilities for year around operation.
For architectural plans and more information please go at www.panrhodian.org
Every student of Rhodian and Dodecanesian descent twelve years of age and older from every
country who participates with “Apollon” programs in Rhodes will receive a small, a larger or
full scholarship based on merit and need. It is with great joy to inform again all that every year
“Apollon” awards scholarships to a number of College and University Rhodian students.
“Apollon” historically feels that allocated scholarships for academic programs are a great
investment for the future.
As you celebrate these Holy Days, please consider making a contribution to “Apollon” Camp
at Kolympia. Please mail your donation to PSA “Apollon” at APOLLON" Camp, PSA "Apollon",
364 Central Parkway Ave SE, Warren, Ohio 44483
Please forward this letter to other Rhodians you know. Please ask themo to forward it to others.
PSA “Apollon” is a tax-exempt 501(C)(3) not for profit organization.

Our wishes to
loved ones for a Very Merry Christmas and a Happy, Healthy New Year!

you and your

Αγαπητά μέλη και φίλοι του ΠανΡοδιακού Συλλόγου Αμερικής “Απόλλων”:
Με την ευκαιρία των εορτών σας γράφουμε για να σας ευχηθούμε Υγεία και Ευτυχία για το Νέο
Έτος 2021. Είναι καλό να γνωρίζετε ότι η βοήθειά σας δίνει ζωή σε σημαντικά προγράμματα
του “Απόλλων” εδώ και στην Ρόδο.
Όπως όλοι γνωρίζουμε από τις αρχές του Νέου Έτους κόβουμε την Βασιλόπιττα. Κάθε
Ιανουάριο μήνα τμήματα και μέλη Ροδίτικοι σύλλογοί μας καλούσαν την ετήσια εορτή κοπής
της Βασιλόπιττας. Τον επόμενο μήνα για το Νέο Έτος 2021 δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να
έχουμε το κάλεσμα του ετήσιου αυτού θεσμού λόγω της επικρατούσης ακόμη πανδημίας.
Είναι καλό να θυμώμαστε ότι το κόψιμο και το μοίρασμα της Βασιλόπιττας από την εποχή Του
Μεγάλου Βασιλείου δεν ήταν ή είναι τώρα να υποδεχθούμε τον νέο χρόνο. Ἠταν και συνεχίζει
να συμβολίζει τη σύμπραξη και συνασπισμό των ανθρώπων μπροστά σε ένα αγαθό, σε ένα κοινό
σκοπό, σε ένα καλό έργο.
Το καλό έργο, ο κοινός σκοπός όλων των Ροδίων όπου γης που θα υπηρετεί ότι πιο αγαθόν
έχουμε, τα παιδιά και εγγονάκια μας, είναι η μαθητική κατασκήνωση που θα συγκεντρώνει τα
παιδάκια μας από παντού. Αυτήν την περίοδο η σύμπραξη και συνασπισμός όλων των Ροδιακών
δυνάμεων είναι επιβεβλημένη για την ίδρυση και λειτουργία μαθητικής, εκπαιδευτικής
κατασκηνώσεως στα Κολύμπια Ρόδου με παγκόσμιες προδιαγραφές .
Τον Ιούλιο 2021 αρχίζει το κτίσιμο σε χώρο που παρεχώρησε δωρεά ο Δήμος Ρόδου.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να πηγαίνετε εις www.PanRhodian.org .
Στο οικογενειακό κόψιμο και μοίρασμα της βασιλόπιττάς σας στο Νέο Έτος ευχηθείτε για το
καλό των Ροδίων στην Ρόδο και όπου γης. Συνεχίστε την υποστήριξή σας στα έργα του
ΠαΡοδιακού Συλλόγου Αμερικής “Απόλλων” και κάθε άλλου Ροδιακού οργανισμού. Τις Άγιες
αυτές ημέρες υποστηρίξετε το έργο για τα Ροδιτάκια όπου γης στέλνοντας την δωρεά σας εις
APOLLON" Camp, PSA "Apollon", 364 Central Parkway Ave SE, Warren, Ohio 44483
Ὀτι επιτεύχθη μέχρι σήμερα είναι λόγω της δικής σας αγἀπης στην Ρόδο, στα Ελληνικά
Γράμματα και Ελληνορθόδοξο Πολιτισμό μας.
Το Δοικητικό Συμβούλιο Κεντρικής Έδρας ΠΣΑ “Απόλλων” και ιδιαίτερα τα Ροδιτάκια μας
όπου γης σας ευχαριστούμε πολὐ!
Τα μέλη της Κεντρικής Έδρας ΠΣΑ “Απόλλων”

Ηλίας Τομάζος, Πρόεδρος
Ευστάθιος Πελαρδής, Αντ-δρος ΗΠΑ
Χρυσόστομος Μιχαλάκης, Αντ-δρος Καναδά
Χριστίνα Καπόλης, Γραμματεύς
Βασίλειος Αγγελής, Ταμίας
Μέλη
Εμμανουήλ Λέργου, Χάρτφορτ, Κοννέκτικατ
Νικόλαος Καρτάλης, Νέα Υόρκη
Κίτσα Αιβάζης, Οχάιο
Τσαμπίκα Πηχιού, Κάννονσπουρκ, Πενσυλβάνια
Εβαν Καφενές, Αλικούπα, Πενσυλβάνια
Γρηγόριος Μάτσας, Νέα Υερσέη
Λάζαρος Κασέκας, Πρόεδρος “Απόλλων” εις Ρόδο
Στέργος Αναστασάς, “ Κολοσσός” Κάναδα
Λην Κακιού, Ροδίων Κυριών, Αλικούπα, Πενσυλβάνιας
Νίτσα Μανωλά, Σύλλογος Αγίου Ισιδώρου Αμερικής
Εμμανουήλ Ψαράς, Σύλλογος Γενναδινών Αμερικής
Ελένη Καρανίκη, Σύλλογος Σορωνιατών Αμερικής
Παύλος Παυλίδης, Σύλλογος Ροδίων Επιστημόνων
Εμμανουήλ Χατζηκώστας, Πρόεδρος Ροδίων Φοιτητών Αμερικής

