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ΠΡΟΣ: Διοίκηση της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας 
Αμερικής & Οργανωτική Επιτροπή 75ου 
Συνεδρίου

Αγαπητοί Συμπατριώτες Αρκάδες της Αμερικής,

Με  ιδιαίτερη  χαρά  και  συγκίνηση  χαιρετίζω  τις  εργασίες  του  75ου  Εθνικού  Συνεδρίου  της
Παναρκαδικής  Ομοσπονδίας  της  Αμερικής,  η  αρίθμηση  του  οποίου  με  κάνει  να  αναλογιστώ,  εάν
υπάρχει άλλη ομογενειακή οργάνωση η οποία έχει να παρουσιάσει αντίστοιχες- στον αριθμό αλλά και
την ποιότητα- διοργανώσεις συνεδρίων. 

Πενήντα  σχεδόν  χρόνια  μετά  την  πρώτη  μαζική  μετανάστευση  των  συμπατριωτών  μας  στον  Νέο
Κόσμο, μια ομάδα από φωτεινά αρκαδικά μυαλά ίδρυσαν στη Νέα Υόρκη, το 1931, την Παναρκαδική
Ομοσπονδία  της Αμερικής,  η  οποία  επιτέλεσε  και  επιτελεί  σπουδαίο  έργο προς  τα  μέλη της,  την
ομογένεια και τον Ελληνισμό, προς τη θετή πατρίδα αλλά και προς τη γενέθλια γη, την Αρκαδία και
την Ελλάδα.

Σταθήκατε, εσείς και οι σύλλογοί σας, πάντα δίπλα σε εκείνον που δυσκολεύτηκε με τις συνθήκες τις
οποίες συνάντησε στη χώρα που ξενιτευτήκατε. Μεταφέρατε στους ξένους τόπους, τη λεβεντιά, την
εργατικότητα, τη φιλοξενία και όλες τις αξίες της φυλής μας. Κρατήσατε ζωντανή τη γλώσσα μας, τις
παραδόσεις μας, την ομορφιά και τη χάρη της πατρίδας μας. Υποστηρίξατε ένθερμα τα εθνικά μας
συμφέροντα κάθε φορά που βρίσκονταν σε κίνδυνο και οι πρόγονοί σας ήταν εκείνοι που επέστρεψαν
για να μεγαλώσουν την πατρίδα μας στους Βαλκανικούς πολέμους. 

Όλοι σας, δεν λησμονήσατε το χρέος προς τη γη που σας γέννησε και την στολίσατε με έργα που
αποδεικνύουν τη μεγαλοψυχία και τη φιλανθρωπία σας. Προσφέρατε από το υστέρημά σας για να
βοηθήσετε τον συγγενή που απέμεινε πίσω στην πατρίδα, να οικοδομήσετε εκκλησίες και σχολεία στις
πόλεις  και  τα χωριά  σας,  να κατασκευάσετε  δρόμους,  υδραγωγεία  και  άλλα κοινωφελή έργα,  σε
ιδιαίτερα  δύσκολους  καιρούς  για  τη  χώρα  μας.  Κορυφαίο,  όμως,  έργο  της  Ομοσπονδίας  και  των
Αρκάδων ομογενών της Αμερικής είναι το Παναρκαδικό Νοσοκομείο της Τρίπολης, το πιο σύγχρονο
των Βαλκανίων, όταν οικοδομήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Ένα έργο που απάλυνε τον
πόνο  χιλιάδων  Πελοποννησίων  και  πρέπει  όλοι  μας  να  φροντίζουμε  για  την  επέκταση  και  τον
εκσυγχρονισμό του.
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Γνωρίζω  καλά  πως  σήμερα  ζει  και  προοδεύει  στην  Αμερική  μια  άλλη  Αρκαδία  μεγαλύτερη
πληθυσμιακά από την μάνα Αρκαδία και μέλη της είστε εσείς, που γεννηθήκατε ή μακραίνουν οι ρίζες
σας έως τα ειδυλλιακά χωριά της. Εσείς, που έχετε φυλαγμένη στην καρδιά σας την ιδιαίτερη πατρίδα
και έχετε αποδείξει έμπρακτα την πίστη σας στην Ελλάδα και στη δύναμη του Ελληνισμού. 
Όλοι μας μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα για το μέλλον της πατρίδας μας με ευημερία, ειρήνη και
οικονομική ανάπτυξη. Ένα όραμα που απαιτεί πίστη και σκληρή δουλειά αλλά με τη συνεργασία όλων
μας μπορούμε να πραγματοποιήσουμε. 

Συγχαίρω  θερμά  τη  Διοίκηση  της  Ομοσπονδίας  και  την  Οργανωτική  Επιτροπή  του  Συνεδρίου  και
εύχομαι ολόψυχα  καλή επιτυχία στις εργασίες του.  

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
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