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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Την Πέµπτη 10 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα
10.45 π.µ. η αγαπητή µας Αλεξία Κοκκώνη έφερε
στο κόσµο ένα υγιέστατο κοριτσάκι βάρους 7.5
πάουντς και 19 ίντσες. Στους ευτυχείς γονείς Chris
and Alexia Montali, που ζουν στη Βόρεια Καρολίνα
καθώς και στο παπού και γιαγιά Σπύρο και Τασία
Κοκκώνη, ο Πρόεδροςκ. ∆ηµητρόπουλος, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο και όλος ο Πανηηλειακός
Σύλλογος, εκφράζουν τα θερµά τους συγχαρητήρια
και τις ευχές τους να τους ζήσει η κορούλα και η
εγγονή, να είναι πάντα γερή, πολύχρονη και να τη
δούν όπως επιθυµούν.
Ε.Χ.Π.

---------------Στο γενεαλογικό δέντρο των Τσοροµαίων του
Τραγανού και ειδικά στο κλάδο του Χρήστου Κ.
Πάππα, ένα καινούργιο βλαστάρι βλάστισε. Στο κενό
που άφησε ο παππούς, βρήκε απλόχωρο χώρο ο
εγγονός του για να πάρει τη θέση του. Στο Long
Island Jewish Hospital, η Κωνσταντίνα, σύζυγος του
Γιώργου Χ. Πάππα, τη Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου
2011, έφερε στο κόσµο ένα αγοράκι, 8.12 παουντς
βάρος και 20 ίντσες ύψος, µε το όνοµα Χρήστος Γ.
Πάππας. Όλα τα µέλη του Πανηλειακού Συλλόγου
Νέας Υόρκης, εκφράζουν στους ευτυχείς γονείς
καθώς και στις γιαγιάδες Ελένη και Γεωργία, καθώς
και στο Παππού Κωνσταντίνο Προύντζο, να τους
ζήσει και να τον καµαρώσουν να µεγαλώνει και να
τον δούν να πραγµατοποιεί όλα τα όνειρά του.
Κ.∆.Λ.

ΓΝΩΜΕΣ
Το Φεβρουάριο του 2012, ο Σύλλογός µας
κλείνει 40 χρόνια ζωής. 40 χρόνια δράσης και ενεργής
παρουσίας στο Οµογενειακό φάσµα της Νέας Υόρκης.
Καταφέραµε πολλά στα 40 αυτά χρόνια, πράγµατα που
µας κάνουν υπερήφανους και άλλα για τα οποία θα
θέλαµε να ήσαν καλύτερα. Ένα όµως µπορούµε να
πούµε µε βεβαιότητα, ότι όλοι όσοι πήραν µέρος στην
ηγεσία του, δεν έκαναν εσκεµένα τίποτα για να
βλάψουν το Σύλλογο ή τα µέλη του και ό,τι έκαναν το
έκαναν γιατί νόµιζαν πως ήταν για το καλό.
Είναι νοµίζω επιβεβληµένο ότι το ∆.Σ. θα
πρέπει να σκεφτεί τρόπους για να δώσουµε ένα
πανηγυρικό τόνο το Φεβρουάριο του 2012, στη 40ή
επέτειο, χωρίς δικαιολογίες ότι η επέτειος πέφτει µε τις
εκλογές και ότι θα πρέπει να αποφασίσει το νέο
∆ιοικητικό Συµβούλιο, που δεν θα πρέπει να δεσµευτεί
µε αποφάσεις του παλιού. ∆εν πρέπει να ακουστεί αυτή
η δικαιολογία και στην εποµένη Γενική Συνέλευση να
δεσµευτεί η επόµενη διοίκηση, όποια και αν είναι αυτή,
ότι θα υλοποιήσει την απόφαση του προηγούµενου. Ο
Σύλλογος έχει συνέχεια και οι αποφάσεις πρέπει να
είναι σεβαστές, ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που θα
την απαρτίζουν, αφού όλοι είµαστε µέλη του ίδιου
Συλλόγου.
Ας αρχίσουµε να σκεπτόµαστε µια καλή
εκδήλωση και στην εποµένη Γ.Σ. ας πούµε ο καθένας
τη γνώµη του σχετικά.
Θα επανέλθουµε.
Κ.∆.Λ.

---------------Η Πελαγία Ντάβαρη- Sabrino, κόρη του
δικού µας Γιάννη Ντάβαρη, στις 18 Φεβρουαρίου
έφερε στο κόσµο ένα υγιέστατο αγοράκι που του
δόθηκε το όνοµα Χριστόφορος. Στους ευτυχείς γονείς
Πελαγία και Scott Sabrino, καθώς και στο Παπού
Γιάννη και τη γιαγιά Αγγελική, Ο πρόεδρος και τα
µέλη του Πανηλειακού Συλλόγου εύχονται να τον
δείτε να µεγαλώνει και να ανδρώνεται µε υγεία για να
επιτύχει κάθε του όνειρο και κάθε του επιδίωξη. Να
σας ζήσει.
Κ.∆.Λ.
The P.S.N.Y. and Hleiaktida do not endorse the opinions of the authors, or any
opinions expressed throughout the pages in this newsletter.

ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Βασιλόπιτα
Με την αθρόα συµµετοχή των µελών του και
πολυάριθµων φίλων του, στο Χιώτικο Σπίτι, όπως κάθε
χρόνο, έτσι και φέτος, το Σάββατο 23 Ιανουαρίου, Ο
Σύλλογός µας, γιόρτασε τη γιορτή της Βασιλόπιτας. Ήταν
µια πολύ ωραία κια ελληνοπρεπής εκδήλωση κατά την
οποίαν επεκράτησε συναδελφικότητα και Ηλειώτικο κέφι.
Το φαγητό ήταν από τα καλύτερα που έχουµε δοκιµάσει
στο Χιώτικο Σπίτι, όχι µόνο στη ποιότητα αλλά και στην εν
γένει επάρκεια και τις καλές υπηρεσίες των σερβιτόρων
που συνοδεύτηκε. Παρέστησαν, πρώτοι και καλύτεροι, οι
πατριώτες του αδελφού συλλόγου της Νέας Υερσέης
«Κόροιβος», που συµβάλουν σηµαντικά στο κέφι και τη
αδελφική ατµόσφαιρα που πάντα επικρατεί στις
εκδηλώσεις µας και ο Α’ Αντιπρόεδρος της Π.Ο.Α.Κ. κ
Παναγιώτης Πλιάκας. Η τυχερή της λίρας για το 2011
ήταν η αγαπητή κυρία Αγγελική Κολοβάδη. Χρόνια πολλά
Αγγελική µου και του χρόνου. Οι υπεύθυνοι της βραδιάς, κ.
Νίκος Λαδάς και Νίκος και Σινόπουλος αξίζουν
συγχαρητήρια γιατί υπερέβησαν τον εαυτό τους και µας
παρουσίασαν µια από τις πιο ωραίοτερες εκδηλώσεις που
είχαµε ποτέ. Σας ευχαριστούµε.
Κ.∆.Λ.
----------------Γενκή Συνέλευση - Εκλογές
Τη Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2011, στο Rex Manor,
Brooklyn, έγινε η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του
Πανηλειακού Συλλόγου Νέας Υόρκης, κατά την οποίαν
έγινε απολογισµός του ∆,Σ, και διενεργήθηκαν οι ετήσιες
εκλογές για την ανάδειξη νέου ∆ιοικητικόυ Συµβουλίου.
Σύµφωνα µε το νέο επιστολόχαρτο του Συλλόγου, το νέο
∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τα εξής µέλη.
Πρόεδρος, Ηλίας ∆ηµητρόπουλος, Α’ Αντιπρόεδρος,
Νίκος
Κωστόπουλος,
Γραµµατέας
∆ηµήτρης
Κωστόπουλος, Ταµίας Νίκος Σινόπουλος, ∆ηµοσίων
Σχέσεων Γεωργία Παπαδοπούλου, Β’ Αντιπρόεδρος
Παναγιώτης Πλιάκας, Βοηθός Ταµία Βασίλης
Καραγιάννης, βοηθός Γραµµατέα Αγγελική Κολοβάδη,
λοιπά µέλη Κώστας Κολοβάδης, Μαρία Κωστοπούλου,
Γεώργιος Ρέγκλης, αναπληρωµατικοί Ελένη Χ. Πάππας,
Χριστίνα Αποστολοπούλου, Θεόδωρος Ντάβαρης,
Νοµικός Σύµβουλος, Αντώνης Παπαδόπουλος. Μετά από
σοβαρή συζήτηση, αποφασίστηκε ότι η υπόθεση της
µετατροπής του Συλλόγου σε Οργανισµό φορολογικής
απαλλαγής, να συζητηθεί µε λεπτοµέρειες το όλο θέµα σε
προσεχή Γενική Συνέλευση.ετικά ο Νοµικός µας
Σύµβουλος.
Κ.∆.Λ.

Εορτή του Αγίου Χαραλάµπους
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, τη Κυριακή 13
Φεβρουαρίου, ο Πανηλειακός Σύλλογος της Νέας Υόρκης
γιόρτασε τη µνήµη του Αγίου Χαραλάµους, πολιούχου της
και προστάτη της πόλεως του Πύργου Ηλείας και του
Συλλόγου µας. Με τη παρουσία πολλών µελών του
Συλλόγου µας, εις τον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στο
Washington Heights, Manhattan εψάλη επιµνηµόσυνος
δέηση προς ανάπαυση των ψυχών των εκλιπόντων µελών
του Συλλόγου µας και αρτοκλασία υπέρ υγείας των µελών
και απανταχού Ηλείων. Με µεγάλη ευλάβεια και κατάνυξη
έγινε η περιφορά της ανθοστόλιστης εικόνας του Αγίου
εντός του Ναού, βασταζοµένη από το Πρόεδρο του
Συλλόγου κ. Ηλία ∆ηµητρόπουλου. Ο ιερατικός
Προϊστάµενος του ναού, Αχριµανδρίτης κ. Ιερόθεος
Μαρκόπουλος, ο οποίος κατάγεται από τα Φιλιατρά
Μεσσηνίας, µετά τη θεία Λειτουργία µίλησε για τον Άγιο
Χαράλαµπο και για τη σωτηρία των κρατουµένων και
καταδικασµένων σε εκτέλεση, µετά από παρέµβαση του
Αγίου Χαραλάµπους, κατ’ όναρ, (στο όνειρό του) του
γερµανού διοικητού των Φιλιατρών και την εξάλειψη της
νόσου της πανώλης από τη πόλη του Πύργου.
Για τον Άγιο Χαράλαµπο γνωρίζουµε πολύ λίγα.
Μαρτύρησε το 202 µ.χ. σε ηλικία 113 ετών αφού υπέστη
φρικτά µαρτύρια. Το θαύµα του Αγίου στα Φιλιατρά έγινε
τον Ιούλιο του 1944 όταν οι Γερµανοί σε αντίποινα, µετά
από ένα σαµποτάζ, επόκειτο να εκτελέσουν πολλούς
κατοίκους της πόλης και να κάψουν τα Φιλιατρά. Τη νύχτα
πριν την εκτέλεση της απόφασης παρουσιάστηκε στον ύπνο
του Γερµανού Φρούραρχου Φιλιατρών Κοντάου κάποιος
γέροντας ιερέας ζητώντας να µην εκτελέσει τη διαταγή.
Αυτό έγινε τέσσαρες φορές. Την ίδια διαταγή έδωσε ο
γέροντας ιερέας στον ύπνο του Γερµανού ∆ιοικητού
Πελοποννήσου στη Τρίπολη. Έτσι σώθηκαν οι
κρατούµενοι και η πόλη των Φιλιατρών. Την άλλη µέρα ο
Κοντάου στο ναό της Παναγιάς της Γουβιώτισσας
αναγνώρισε στην εικόνα του Αγίου Χαραλάµπους στο
σεβάσµιο γέροντα του ονείρου του. Ο Κοντάου, δυο χρόνια
µετά τη λήξη του πολέµου ήλθε µε την οικογένειά του στα
Φιλιατρά για να τιµήσει τον Άγιο.
Εκτός πλήθους κόσµου και των µελών του
Συλλόγου µας, παρευρέθηκαν η Πρόξενος Κύπρου κυρία
Κούλα Σοφιανού και ο Λιµενάρχης Ελλάδος στη Νέα
Υόρκη κ. Αργύρης Κεφάλας. Μετά το τέλος της Θείας
Λειτουργίας δόθηκε από τη Φιλόπτωχο της Εκκλησίας
καφές µε πολλά γλυκίσµατα, µερικά από αποία
προσέφεραν η κ. Κούλα Κοσµετάτου, η κ. Τασία
Κοκκώνη και η κ. Ελένη Πάππας. Τα κόλυβα επέρ
αναπαύσεως των ψυχών προσέφερε η κ. Γεωργία
Παπαδοπούλου και τον υπέροχο στολισµό της εικόνας του
Αγίου, επιµελήθηκε και δώρισε ο κ. Ευάγγελος Πάππας,
που είναι ο ιδιοκτήτης του Chelsea Florist, προς τον οποίο
ο Σύλλογός µας εκφράζει τις θερµές ευχαριστίες του,
ευχόµενοι σε αυτόν και σε όλους και του χρόνου να
γιορτάσουµε µε υγεία.
Επιµέλεια. Ελένη Πάππας

ΝΕΑ ΤΗΣ Π.Ο.Α.Κ.

ΝΕΑ ΚΟΡΟΙΒΟΥ

ΑΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.Ο.Α.Κ.
Μετά το τέλος της εκδήλωσης της
Βασιλόπιτας, του Πανηλειακού Συλλόγου Νέας
Ιερσέης, »Κόροιβος» τη Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2011,
ο Προεδρος της Π.Ο.Α.Κ. κ. Λουκάς Μαρίτσας,
συγκάλεσε µια Άτυπη Συνεδρίαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της ΠΟΑΚ, στην οποία παρέστησαν οι:
Λουκάς Μαρίτσας, Ελένη Πάππας, Παναγιώτης
Πλιάκας, Νίκος Κωστόπουλος, Κωνσταντίνος
Λυκογιάννης, Σπύρος Κοκκώνης και Ηλίας
∆ηµητρόπουλος.
Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι ανέλαβε µια
προσπάθεια για µια ανανέωση της Οµοσπονδίας και
προς τούτο έστειλε σε όλους τους Συλλόγους
γράµµατα ζητώντας ενηµέρωση σχετικά µε το
διορισµό αντιπροσώπου στο ∆.Σ. της Οµοσπονδίας,
ηµεροµηνίες εκδηλώσεων, αλλαγές στις διοικήσεις
των Συλλόγων, και για ανανέωση και συµπλήρωση
του Τηλεφωνικού καταλόγου της Οµοσπονδίας. Αλλά
µέχρι στγµής δεν είχε καµία απολύτως ανταπόκριση.
Στο ίδιο πνεύµα ανανέωσης της Οµοσπονδίας, έγινε
συζήτηση και έγιναν προτάσεις για σύσφιξη των
σχέσεων Συλλόγων- Οµοσπονδίας.
Στην ενηµέρωσή του ο κ. Πρόεδρος,
ενηµέρωσε το ∆.Σ. ότι οι σφραγίδες της Οµοσπονδίας
είναι ακόµα στα χέρια του Προηγούµενου Προέδρου
και ότι έλαβε από τη κ. Χρονοπούλου το φάκελο του
Ηλειακού Χωριού, για το οποίον εµάθαµε για πρώτη
φορά ότι, σύµφωνα µε τον υφυπουργό ∆ηµοσίων
Έργων, το υπέδαφος των οικοπέδων του Ηλειακού
Χωριού δεν είναι οικοδοµήσιµο και ως εκ τούτου η
οικοδόµηση να θεωρείται ασύµφορη. Στο ίδιο θέµα
Ηλειακού Χωριού, τα µέλη του ∆.Σ. εξέφρασαν την
απογοήτευσή τους για τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα
των ενεργειών του προέδρου της Επιτροπής Ηλειακού
Χωριού και θα έπρεπε να ζητήσουµε τη βοήθεια των
πατριωτών µας στην Ελλάδα, δικηγόρων, βουλευτών
και όσων θα µπορούσαν να βοηθήσουν και ο
Πρόεδρος υποστήριξε ότι θα πρέπει να παρουσιάζουµε
ενωµένο µέτωπο και να µιλά ένας, που θα είναι και
υπεύθυνος. Επίσης µας ενηµέρωσε ότι το Σ.Α.Ε. λόγω
οικονοµικών δυσχεριών της Ελληνικής κυβέρνησης,
δεν θα κάνει το 2011, το καθιερωµένο Συνέδριο στη
Θεσσαλονίκη.

Στις 9 Ιανουαρίου ο Πανηλειακός Σύλλογος
Νέας Ιερσέης, «Κόροιβος», στη κοινοτική αίθουσα της
Εκκλησίας της Αναλήψεως του Σωτήρος στο Fairview
N.J. έκοψε τη καθιερωµένη Βασιλόπιτα, στην οποία
παρέστησαν τα µέλη του τοπικού Συλλόγου καθώς και
µελών του Συλλόγου της Νέας Υόρκης. Τη πίτα
ευλόγισε και έκοψε ο Παπα-Χρήστος, µε τη βοήθεια
του προέδρου κ. Λουκά Μαρίτσα. Επικράτησε
ευχάριστο κλίµα
πατριωτικής αγάπης και όλοι έµειναν ευχαριστηµένοι
µε το φαγητό και τα αναψυκτικά. Όπως πάντα, οι
κυρίες του Συλλόγου ξεπέρασαν τον εαυτό τους σε
προς τους καλεσµένους τους. Τις
περιποίηση
ευχαριστούµε. Αντί για φλουρί, µπήκε σε κλήρωση
ένας χρυσός Σταυρός, προσφορά του Συλλόγου, ο
τυχερός της οποίας αναδείχτηκε ο Πρόεδρος του
Πανηλειακού Νέας Υόρκης κ. Ηλίας ∆ηµητρόπουλος.
Και του Χρόνου.
Κ.∆.Λ.

---------------------ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΠΑΤΡΙ∆Α
«Θα στηρίξουµε κάθε δράση που θα οδηγήσει το
Κατάκωλο σε κυρίαρχο κόµβο κρουαζέρας στη ∆υτική
Ελλάδα», τόνισε ο Πρόεδρος Λιµένων Ελλάδος κ.
Ανωµερίτης, κατά τη διάρκεια της χθεσινής του
επίσκεψης στο λιµάνι του Πύργου. Ίδωµεν.
Πατρίς Πύργου
Επί 40 ηµέρες έχουν αποκοπεί από τον υπόλοιπο
κόσµο οι κάτοικοι των χωριών Μάκιστα Αρτέµιδα
από κατολισθήσεις του δρόµου που τα συνδέει µε την
έδρα του ∆ήµου Ζαχάρως και το λοιπό κόσµο. Έχουν
γίνει παραστάσεις και αιτήσεις για βοήθεια στο
Περιφεριάρχη, στον Αντιπεριφεριάρχη και σε όλες τις
αρχές, αλλά µέχρι τώρα καµία βοήθεια για την
επισκευή των δρόµων.
«Τηλεοπτικός σταθµός SKY»
Μήπως, η επισκευή των δρόµων Μακίστου, Αρτέµιδας
και η αναβάθµιση του λιµανιού του Κατακώλου,
υπάγονται στο ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΛΕΙΑΣ,
που τρεις φορές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, µε
παρουσία της µισής κυβέρνησης και του φίλου του
Ισπανού αρχιτέκτονα, σε ισάριθµες εν «χορδές και
οργάνεις» επισκέψεις του στην Ηλεία;
Κ.∆.Λ.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ
ΘΡΥΛΟΣ ΠΑΤΡΗΣ
1920 - 1949

Το Μάϊο του 1939 τυπώθηκε στην Αθήνα ένα
µικρό σε σχήµα και έκταση βιβλίο µε θέµα την
Ηλειακή ∆ηµοτική Ποίηση. Συγγραφέας του ο
Θρύλος Πάτρης. Είναι προφανές ότι επρόκειτο για το
ψευδώνυµο ενός ίσως ντόπιου λογίου. Πράγµατι ήταν
το λογοτεχνικό ψευδώνυµο του ∆ηµήτρη Π.
Παναγιωτακόπουλου. Γεννήθηκε το 1920 στου
Μαγειρα, ένα γραφικό χωριό κοντά στην Αρχαία
Ολυµπία, Τελείωσε το ∆ηµοτικό Σχολείο του χωριού
του και το Γυµνάσιο στο κοντινό Πελόπιο. Από
µαθητής διακρίθηκε για την επιµελειά του και τα
ποικίλα πνευµατικά του ενδιαφέροντα. Το µαθητικό
του γραφείο ήταν γεµάτο από λογοτεχνικά, ιστορικά
και λαογραφικά βιβλία και περιοδικά. Μαθητής
ακόµα, το 1938, σε συνάντηση µερικών Γυµνασίων
της Ηλείας στην Αρχαία Ολυµπία, διάβασε ένα µικρό
δοκίµιό του για τον Ερµή του Πραξιτέλη και
κατέπληξε τους πάντες για τη πρόωρη πνευµατική του
ωριµότητα. Τον ίδιο καιρό δηµοσίευσε στο τοπικό
τύπο (εφηµερίδα «Πατρίς») πρωτόλειες εργασίες του
για τα δηµοτικά τραγούδια της Ηλείας. Από τότε
άρχισε να χρησιµοποιεί το ψευδώνυµο Θρύλος
Πάτρης, που δείχνει το µεγάλο σεβασµό αλλά και το
ειδικότερο ενδιαφέρον του για την Εθνική Λαϊκή µας
παράδοση.
Το 1938 έρχεται στην Αθήνα για να σπουδάσει
νοµικά. Όµως τα πλούσια βιώµατά του από τη
ιδιαίτερή του πατρίδα και οι µελέτες του τον φέρνουν
σε επαφή µε ανθρώπους του πνεύµατος και κυρίως µε
τον ακαδηµαϊκό και φηµισµένο τότε βυζαντινολόγο
και νεοελληνιστή Νίκο Βέη. Η σχέση του µε το σοφό
δάσκαλο στάθηκε καθοριστική για τη δική του πορεία.
Το Μάϊο του 1939 τύπωσε στην Αθήνα ένα βιβλίο µε
τίτλο Ηλειακή δηµοτική ποίηση µε την εξής
αφιέρωση: Του Ν.Α. Βέη, του ψυχοπρωτολάτη στης
έρευνας το ναό. Επίσης εκφράζει τις ευχαριστίες του
σε όσους τον συνέτρεξαν. Γράφει: Παραγκωνισµένος
εδώ, εκφράζω την ευγνωµοσύνη αντάµα µε το σεβασµό
µου στους Ν.Ι. Λάσκαρη και Γ. Μέγα. Ο πρώτος, παρά
τα 85 χρόνια του συνέτρεξε τη προσπάθειά µου
φιλόστοργα, ο δεύτερος, αξιότιµος διευθυντής του
Λαογραφικού Αρχείου της Ακαδηµίας Αθηνών,
µούδωσε κάθε πληροφορία µε τη ξεχωριστή του
ευγένεια και καταδεξιά. Το βιβλίο χωρίζεται σε 6 µέρη.
Στο πρώτο: « H ποιητική φλέβα» αναφέρεται στα
ποιητικά δηµιουργήµατα του λαού µας, τη λαογραφία,
τη στιχουργική, την αισθητική του Ηλειακού
δηµοτικού τραγουδιού. Στο δεύτερο: «Ηλειακή ποίηση

– ξένη επίδραση« υπερτονίζει τις επιδράσεις που
δέχτηκε ο λαϊκός τραγουδιστής της Ηλείας από το
δηµοτικό τραγούδι της Αρκαδίας, Ακολουθεί η
εξέταση των τραγουδιών που γράφτηκαν για το
περίφηµο αρβανιτοχώρι του Λάλα. Τρίτο και τέταρτο:
«Πως ο Ηλειακός λαός τραγούδησε το Λάλα« και «
Τραγούδια του κάµπου της Ηλείας». Πέµπτο:
«Πρόσφατα ποιητικά φανερώµατα» και έκτον:«Τα
κείµενα µε παραποµπές στις συλλογές από όπου
πάρθηκαν».
∆υστυχώς, ο φέρελπις αυτός νέος δεν συνέχισε
το πνευµατικό και επιστηµονικό του έργο. Ο πόλεµος
του 1940 και η κατοχή τον ανάγκασαν να διακόψει τις
σπουδές του και να επιστρέψει στο χωριό του. Πάλεψε
µε το όπλο στο χέρι, αλλά και µε τη πέννα ως βασικό
στέλεχος της εφηµερίδας Μαχητής. Οι τραγικές
συνθήκες του εµφυλίου πολέµου τον οδήγησαν σε
ακραίες θέσεις. Τον Απρίλιο του 1949 σκοτώθηκε
κατά τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του στρατού στο
δάσος της Κάπελης στην ορεινή Ηλεία. Και έτσι
χάθηκε στα 29 χρόνια ένας νέος µε έργο που
υπόσχοταν πολλά. Ο πνευµατικός του οδηγός, ο
ακαδηµαϊκός Νίκος Βέης όταν πληροφορήθηκε το
θάνατου του νεαρού διανοούµενου είπε λυπηµένος,
«έγινε ήρωας».
Ο Θρύλος Πάτρης είναι αδελφός της δικής µας
Ασπασίας Παναγιωτακοπούλου που τώρα ζει στη
Ελλάδα.
Επιµέλεια. ΕΛΕΝΗ Χ. ΠΑΠΠΑΣ

«ΠΛΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ»

Του ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΗΛΕΙΑΣ
Από το παρόν τεύχος αρχίζουµε να
δηµοσιεύουµε άρθρα από το βιβλίο του Σεβαστού µας
Μητροπολίτη Ηλείας κ.κ. Γερµανού Β‘ Πλάνες και η
αλήθεια, σχετικά µε δοξασίες και συνήθιες του λαού
και τις απαντήσεις της Εκκλησίας µας.
Ε.Χ.Π.
ΤΟ ΠΟ∆ΑΡΙΚΟ
Με την αρχή του χρόνου, πολλοί µαζί µε τις
προσευχές τους στο Θεό, επιδιώκουν να έχουν και το
καλό ποδαρικό των συνανθρώπων τους. Των
ανθρώπων δηλαδή εκείνων που έχουν κάποοια
ιδαίτερη δύναµη από τη µοίρα ή τη φύση για να
φέρουν στους άλλους « γούρι». Είναι οι άνθρωποι
που, όπως ένε, έχουν καλό ποδαρικό. Έτσι προσέχουν
να µπει τη πρωτοχρονιά πρώτος στο σπίτι τους
κάποιος υγιής, πλούσιος, ευτυχισµένος κλπ, ώστε να
µεταφέρει υγεία πλούτη και ευτυχία σε όποιο σπίτι
µπαίνει. Αλοίµονο δε στην οικογένεια, όπως
πιστεύουν, που θα µπει πρωτος τη πρωτοχρονιά
φτωχός, άρρωστος χήρος, χωρισµένος κλπ, γιατί όλα
αυτά µπορεί να συµβούν και εκεί.
Το ίδιο προσέχουν πολλοί για το καινούργιο
σπίτι, το µαγαζί, το καράβι κ.λ.π. Ιδιαιτέρως
προσέχουν µάλιστα, εκείνος που θα µπει πρώτος να
πατήσει µε το δεξί πόδι, για να πηγαίνουν όλα
......δεξιά. Όµως αυτές είναι µαγικές αντιλήψεις και
δεν έχουν καµιά σχέση µε τη διδασκαλία του
Χριστουύ µας. Είναι προλήψεις και δυσιδαιµονίες που
έχουν την αρχή στους πρωτόγονους λαούς µε τη πίστι
σε ανόητες ιδέες. Για µας τους χριστιανούς, όλα αυτά
είναι τα ειδωλολατρικά υπολείµµατα που πρέπει να
εκλείψουν και να κρατήσουµε τη πίστη µας καθαρή
και ανόθευτη. Εµείς ας εµπιστευτούµε τον εαυτό µας
στο Παντοδύναµο Θεό και από Αυτόν ας εξαρτάµε την
υλική και πνευµατική µας προκοπή. Και «τοις
αγαπώσι τον Θεό πάντα συνεργεί εις αγαθόν»
(Ρωµαίους Η’ 28)
ΧΤΥΠΑ ΞΥΛΟ
Πολλοί άνθρωποι όταν προφέρουν ή ακούσουν
από κάποιον για µια ασθένεια, για θάνατο ή για κάποιο
άλλο κακό, λέγουν τη φράση «χτύπα ξύλο» και
ψάχνουν να βρούν ένα ξύλινο αντικείµενο για να το
χτυπήσουν. Το κάνουν ασφαλώς από συνήθεια χωρίς
να γνωρίζουν τη σηµασία του. Ας τη δούµε λοιπόν
σήµερα µαζί. Υπάρχει η πίστη σε πολλούς ότι οι λέξεις
έχουν µυστηριώδη δύναµη και ως εκ τούτου η
σηµαινόµενη κακότης ορισµένων από αυτούς είναι
δυνατόν µε την απλή προφορά τους, να µεταβεί σε

εκείνους που τις προφέρουν ή τις ακούουν. Γι’ αυτό
λένε «χτύπα ξύλο» ώστε το σηµαινόµενο να µεταβεί
στα «ξύλα στα λιθάρια», όπως λεει ο λαός.
Υπάρχει και µια άλλη εξήγηση. Ότι δηλαδή τα
πονηρά πνεύµατα είναι άγρυπνα και όταν κάποιος πει
κάποιο κακό, µπορεί αµέσως αυτό να το πάρουν και
να το πραγµατοποιήσουν. Γι’ αυτό λένε «χτύπα ξύλο»
ώστε να δηµιουργηθεί θόρυβος και να µην ακούσουν
τα πονηρά πνεύµατα τα λεγόµενα κακά. Όµως, είτε
υπό τη µία είτε µε την άλλη έννοια λέγεται, είναι µια
συνήθεια που πρέπει να κοπεί. Πρώτον γιατί δεν
στηρίζεται στην αλήθεια, αφού η λέξη είναι απλώς
µέσον επικοινωνίας των ανθρώπων και έκφραση των
ιδεών και των συναισθηµάτων τους. ∆εύτερον, γιατί το
κακό δεν προέρχεται απο την ονοµασία του και τη
προφορά του αλλά από το Θεό. Αιτία του κακού είναι
η θέλησή µας. Τρίτον, γιατί, ενώ δεν ωφελούµεθα από
τη συνήθεια αυτή, πιστεύουµε σε πράγµατα που δεν
έχουν καµίαν απολύτως αξίαν. Τέλος, γιατί πρέπει να
στηρίξουµε τη προστασία µας από το κακό µόνο στη
δύναµη του Θεού και στη προσεχτική ζωή µας.
Πηγή:
«Πλάνες
και
αλήθειες»,
Παρασκευοπούλου, Μητροπολίτη Ηλείας.
Επιµέλεια: Ελένη Πάππας

Γερµανού

http://pyrgos-news.blogspot.com/
"Ηλειακτίδα" : η εφηµερίδα του Πανηλειακού Συλλόγου της Νέας Υόρκης

Με συγκίνηση λάβαµε λάβαµε στο mail του blog µας την εφηµερίδα "Ηλειακτίδα" που εκδίδει ο
Πανηλειακός Σύλλογος της Νέας Υόρκης.Υπάρχει και µια άλλη Ηλεία έξω από την Ηλεία.Οι οµογενείς µας
στο εξωτερικό.
Οι Ηλείοι της διασποράς που διψούν να µαθαίνουν νέα της πατρικής τους γης µπορούν πλέον µέσω του
διαδικτύου να βρίσκονται πιο κοντά στην πατρίδα τους.Χαρακτηριστική η φωτογραφία που έβαλαν στο
εξώφυλλο της εφηµερίδας τους από το blog pyrgosilias.blogspot.com όπου ανέφεραν και την πηγή.
Τους ευχαριστούµε δηµόσια για την αποστολή της εφηµερίδας τους και την τιµή που µας έκαναν και τους
ζητάµε να µας ενηµερώνουν συνεχώς για τις θέσεις, τις απόψεις και τους προβληµατισµούς τους.
Αποτελούν ένα εκλεκτό κοµµάτι Ηλείων που η Ηλεία µας, αυτές τις δύσκολες στιγµές που περνάει η πατρίδα
µας, το έχει ανάγκη.
Αναρτήθηκε από Υψηλάντης στις Κυριακή, Φεβρουάριος 06, 2011
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