
PRESIDENT’S MESSAGE 
 

                 
 

 

My Dear Fellow Evrytanians, 
  

    After much discussion and 

deliberation, I must regretfully announce that 

the Executive Board, in conjunction with the 

Convention Committee, has decided to 

cancel the 2020 Velouchi Convention in 

Karpenisi.  Considering the current state of 

events concerning the coronavirus outbreak, 

we have decided that it would be unwise and 

irresponsible to further pursue holding the 

convention in Greece this year.  Our utmost 

concern revolves around the health and 

wellbeing of our members, especially our 

elderly ones who are most vulnerable to this 

virus.   

As you all know, practically all public 

events have been cancelled throughout 

America, Greece, and the rest of the world.  

Although we were all looking forward to this 

auspicious gathering of friends and family, 

we do not want to jeopardize the health of 

anyone planning to travel this year for the 

purpose of attending the convention.  Since 

there is no certainty as to when conditions 

will significantly improve, any other choice 

would simply be reckless.  I, the Executive 

Board and the Convention Committee hope 

you understand what a difficult but necessary 

decision we had to make. 

 Although the convention will not take 

place, the annual raffle will continue as 

planned.  This is still the main source of 

funding for our scholarship program and it is 

very important we support it, and in turn, 

help our youth in their collegiate studies.  Tickets have 

been mailed out to all our members.  If perhaps you 

did not receive one in the mail, please see your chapter 

president to purchase one.  Since it is not necessary to 

follow a convention timeframe, we are extending the 

application deadline for our Velouchi scholarships to 

June 10, 2020, to give our students additional time to 

gather required information during this difficult period.   

 On a lighter note, I and my family, along with 

Daughters President Elizabeth Contogiannis and her 

sister Mary Ann, visited Chicago Velouchi Chapter 

#13 “Evrytania” for their annual Apokreatiko Glendi 

in February.  We were very warmly welcomed by the 

entire Chicago membership and enjoyed a beautiful 

evening of dinner, dancing and fellowship.  On March 

1, 2020, Asheville Velouchi Chapter #6 “Athanasios 

Karpenisiotis” hosted our 3rd Board of Trustees 

meeting.  It was a pleasure visiting the sister city of 

Karpenisi in the picturesque mountains of western 

North Carolina. 

 In my last President’s Message, I was 

optimistic and excited about visiting Karpenisi for the 

2020 Convention.  Obviously, things have changed.  

Once conditions improve, I will call a Special General 

Assembly for later this year to address our required 

organizational obligations. Many thanks to Nick 

Apostolopoulos, Bobby Tsiabassis and the convention 

committee for their hard work preparing for the 

convention.  Their efforts will not go to waste.  The 

framework is there for a future Karpenisi convention 

when we will all be together for the biggest and best 

“glendi” ever!  We are experiencing unprecedented 

events and trying to live our lives with an uncertain 

future.  As we approach Holy Easter, let’s not forget to 

continue to pray.  O Theos einai Megalos!  He won’t 

forget us!  This too will pass.  In the meantime, be 

careful, stay home and stay safe.  With the help of our 

ever-loving God and the Panagia, we will overcome 

this.  

Happy Easter! 
 

With Patriotic Love and Respect, 
 

James N. Chulkas, President 

 

 

 

 



ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 

Αγαπητοί μου Ευρυτάνες, 
 

Μετά από πολλή συζήτηση και συσκέψεις, 

σας ανακοινώνω με λύπη ότι η Εκτελεστική 

Επιτροπή, σε συνεργασία με την Επιτροπή του 

Συνεδρίου, αποφάσισε ν' ακυρώσει φέτος το ετήσιο 

συνέδριό μας στο Καρπενήσι. Λαμβάνοντας υπόψη 

την παγκόσμια κρίσιμη κατάσταση που 

δημιουργείται με την έκρηξη του κορωνοϊού, και 

τις σχετικές απαγορευτικές διατάξεις των 

διαφόρων κυβερνήσεων, αποφασίσαμε ότι θα ήταν 

ασύνετο και ανεύθυνο να προχωρήσουμε στη 

διεξαγωγή του.  

Η μεγάλη μας ανησυχία περιστρέφεται 

γύρω από την υγεία και την ευημερία των μελών 

μας και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων μας, εδώ και 

στην Ελλάδα, που είναι πιο ευάλωτοι σε αυτόν τον 

ιό. Όπως όλοι γνωρίζετε, σχεδόν όλες οι δημόσιες 

εκδηλώσεις έχουν ακυρωθεί σε όλη την Αμερική, 

την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Παρόλο που 

όλοι προσβλέπαμε σε αυτήν την ευοίωνο 

συγκέντρωση οικογενειών και φίλων, εντούτοις 

δεν θέλουμε να θέσουμε σε κίνδυνο την υγεία 

όσων σκόπευαν να επισκεφθούν την Ελλάδα για τις 

εργασίες και εκδηλώσεις του συνεδρίου μας. 

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα 

σχετικά με το πότε οι συνθήκες θα βελτιωθούν 

σημαντικά, οποιαδήποτε άλλη επιλογή θα ήταν 

απλώς απερίσκεπτη. Εγώ, το Εκτελεστικό 

Συμβούλιο και η Οργανωτική Επιτροπή του 

Συνεδρίου ελπίζουμε να συνιδητοποιείτε τι 

δύσκολη, αλλά απαραίτητη, απόφαση έπρεπε να 

πάρουμε. 

 Αν και το συνέδριο δεν θα 

πραγματοποιηθεί, η ετήσια λαχειοφόρος μας θα 

συνεχιστεί όπως έχει προγραμματιστεί. Η 

λαχειοφόρος εξακολουθεί να είναι η κύρια πηγή 

χρηματοδότησης των υποτροφιών μας και είναι 

πολύ σημαντικό να την υποστηρίξουμε για να 

βοηθήσουμε τη νεολαία μας στις πανεπιστημιακές 

τους σπουδές. Λαχνοί έχουν σταλεί σε όλα τα μέλη 

μας. Εάν δεν λάβατε λαχνό, σας παρακαλώ 

επικοινωνήστε με τον πρόεδρο του Τμήματός σας 

για να εξυπηρετηθείτε. Επίσης, και δεδομένου ότι 

δεν είναι απαραίτητο να ακολουθήσουμε το 

χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής του συνεδρίου μας, 

αποφασίσαμε να επεκτείνουμε την προθεσμία 

υποβολής των φετινών αιτήσεων μέχρι τις 10 

Ιουνίου 2020. Με τη νέα αυτή ημερομηνία, δίδεται 

περισσότερος χρόνος στους υποψήφιους για να 

συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν 

εμπρόθεσμα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 Τον περασμένο Φεβρουάριο, εγώ και η οικογένειά 

μου, μαζί με την Πρόεδρο των Θυγατέρων Ευρυτανίας 

Ελισάβετ Κοντογιάννη και την αδελφή της Μαίρη Αν, 

επισκεφτήκαμε στο Σικάγο το εκεί τοπικό Τμήμα #13 

"Ευρυτανία" για να παραβρεθούμε στο ετήσιο αποκριάτικο 

γλέντι τους. Μας καλοδέχθηκαν όλοι με μεγάλη χαρά και 

απολαύσαμε με όλα τα μέλη και φίλους μια όμορφη βραδιά 

με πλούσια φαγητά, εξαιρετική μουσική και ελληνικούς 

χορούς. Την ίδια βραδυά έγινε και η καθιερωμένη ετήσια 

απονομή των υποτροφιών του Τμήματος. Επίσης, την 1η 

Μαρτίου το Τμήμα μας #6 "Αθανάσιος Καρπενησιώτης" στο 

Άσβιλ, αδελφή πόλη του Καρπενησίου στα γραφικά βουνά 

της Δυτικής Β. Καρολίνας, φιλοξένησε την 3η Συνεδρίαση 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεώς μας. 

Είχαμε μια λίαν παραγωγική συνεδρίαση, με μεγάλη 

συμμετοχή και με καλές αποφάσεις για το μέλλον του 

ιστορικού μας Συλλόγου. 

 Στο τελευταίο μήνυμά μου, ήμουν ιδιαίτερα 

αισιόδοξος και ενθουσιασμένος για την επίσκεψή μας στο 

Καρπενήσι για το 76ο Συνέδριό μας. Προφανώς, τα πράγματα 

έχουν αλλάξει. Μόλις βελτιωθούν οι συνθήκες, θα καλέσω 

αργότερα φέτος μια Ειδική Γενική Συνέλευση για το πως θα 

αντιμετωπίσουμε τις απαιτούμενες οργανωτικές υποχρεώσεις 

μας. Πολλές ευχαριστίες στον Νίκο Αποστολόπουλο, τον 

Χαράλαμπο Τσιαμπάση και τα μέλη της Οργανωτική 

Επιτροπή του Συνεδρίου για τη σκληρή δουλειά τους για την 

προετοιμασία του Συνεδρίου μας στο Καρπενήσι. Οι 

προσπάθειές τους όμως δεν θα πάνε χαμένες. Το πρόγραμμα 

εκδηλώσεων παραμένει για ένα μελλοντικό συνέδριο στο 

Καρπενήσι, όπου θα είμαστε όλοι εκεί για το μεγαλύτερο και 

καλύτερο ξεφάντωμα! Βιώνουμε πρωτοφανή γεγονότα και 

προσπαθούμε να ζήσουμε τη ζωή μας με ένα αβέβαιο μέλλον. 

Καθώς πλησιάζουμε προς το Άγιο Πάσχα, ας μην ξεχνάμε να 

συνεχίζουμε να προσευχόμαστε.  

Ο Θεός είναι Μεγάλος! Δεν θα μας ξεχάσει! Κι αυτή 

η κρίση θα περάσει. Εν τω μεταξύ, προσέξτε, μείνετε σπίτι 

και ασφαλείς. Με τη βοήθεια του πάντα αγαπημένου μας 

Θεού και της Παναγίας, θα το ξεπεράσουμε κι αυτό. Εύχομαι 

σε όλες και όλους  

Καλό Πάσχα! 
 

Με πατριωτική αγάπη και σεβασμό, 
 

Δημήτριος Ν. Τσόλκας, Πρόεδρος 

 

 

 

 


