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Μήνυµα Προέδρου / Message from the President

Αγαπητοί φίλοι και φίλες του Συλλόγου,
Θα θέλαµε να σας προσκαλέσουµε στο ετήσιο χορό που θα γίνει στης 8
Νοεµβρίου στο Rex Manor (1100 60th Street, Brooklyn, NY 11219).
Εισιτήρια - $75.00 το άτοµο
Παιδιά κάτω 12 ετών - ∆ωρεάν
Θα τιµηθούν άτοµα που έχουν προσφέροι στο Σύλλογο. Τα άτοµα αυτά είναι
Κώστας Κολοβάδις, Νίκος Καραγιάννης, Κατερίνα Αρβανιτάκη (Esq).
Για περισσότερες πληροφορίες ή για κρατήσεις, επικοινωνήσετε µε τους υπεύθυνους της
βραδιάς:
Demetra Sinopoulos – 646-522-3889
Maria Kostopoulos – 917-559-9362
Σας περιµένουµε όλους!
Με πατριωτικούς χαιρετεισµούς
Ο Πρόεδρος
Nίκος Κωστόπουλος
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ΠΑΤΡΙ∆ΟΓΝΩΣΙΑ
Κάστρο Χλεµούτσι
Βρίσκεται στη κορυφή ενός λόφου, του ∆ήµου
Κυλλήνης-Ανδραβίδας και δεσπόζει της πεδιάδος της
Ηλείας. Ιδρύθηκε το 1220 – 1223 από το Γοδεφρείδο
Α’ Βελαρδουϊνο και απετέλεσε το πιο ισχυρό Φρούριο
του Πριγκιπάτου της Αχαϊας. Για τη κατασκευή του, ο
Γοδεφρείδος Β’ ήλθε σε σύγκρουση µε το Καθολικό
κλήρο γιατί χρησιµοποίησε τα έσοδά τους για την
οικοδόµησή του. Ονοµάστηκε Clermont, ελληνικά
Χλεµούτσι, και οι Βενετσιάνοι το έλεγαν Castel
Tornese, επειδή λανθασµένα πίστευαν ότι ήταν το
Φράγκικο νοµισµατοκοπείον των Τορνεσίων. Μετά το
θάνατο του ιδρυτού του, το κάστρο γίνεται πεδίο
αναταραχών, ως το 1315 που το κατάλαβαν οι
Καταλανοί. Ανακαλαµβάνεται από τους Φράγκους και
παραµένει στη κυριαρχία του, µέχρι τις αρχές του
1400 που περνάει στη κυριαρχία του Παλατινού Κόντε
Κεφαλονιάς και Ζακύνθου και ∆εσπότη της Ηπείρου
Καρόλου Α’ Τόκκου. Το 1460 το κατέλαβον οι Τούρκοι
και οι Ενετοί από το 1687 – 1715 που επανήλθε στους
Τούρκους ως το 1821. Το 1826 υπέστη ζηµιές από
βοµβαρδισµούς του Ιµπραήµ. Το Χλεµούτσι διατηρεί
έντονα το φράγκικο χαρακτήρα του, εξαιτρετικό
δείγµα φρουριακής αρχιτεκτονικής της εποχής της
φραγκοκρατίας.
Πηγή: ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ, ΕΘΝΙΚΟΎ ΚΗΡΥΚΑ
‐‐‐‐‐‐
Σοφές ρήσεις
Ο φιλόσοφος Αντισθένης συνµβούλευε τους
Αθηναίους να ανακηρύξουν µε τη ψήφο τους
τα...γαϊδούρια σε άλογα. Όταν του είπαν ότι κάτι
τέτοιο είναι έξω από κάθε λογική, ο Αντισθένης
παρατήρησε:
Μήπως
και
στρατηγούς
δεν
αναδεικνύετε µε τη ψήφο σας χωρίς να έχουν πάρει
καµιά απολύτως εκπαίδευση;
Ένας µοχθηρός άνθρωπος ήθελε να
προφυλάξει το σπίτι του από κάθε κακό. Προς τούτο
τοποθέτησε µια επιγραφή που έλεγε: «Κανένα κακό να
µη µπει στο σπίτι αυτό». Ο ∆ιογένης διαβάζοντας την
επιγραφή παρατήρησε: «Μα ο ιδιοκτήτης του σπιτιού
από που θα µπει»;
Όταν είδε ο ∆ιογένης κρατικούς ταµίες να
έχουν πιάσει κάποιον που έχει κλέψει ένα µπουκάλι,
παρατήρησε: «Οι µεγάλοι κλέφτες έχουν συλλάβει το
µικρό κλέφτη».
Ο ∆ηµοσθένης έλεγε ότι πολλές φορές ήθελε
να ευχηθεί να χαθούν οι κακοί, φοβόταν όµως µήπως
µε την ευχή αυτή ερηµωθεί εντελώς η πόλη.

Σοφά λόγια
Πιστεύετε στον εαυτό σας, νέοι και νέες, όταν
ακούτε να µιλάει µέσα στη καρδιά σας ο πόθος να
γίνετε καλύτεροι και όχι ο πόθος να υπερβείτε άλλους.
Λ. Τολστόϊ.
Απ’ όλες τις γνώσεις τις απαραίτητες στον
άνθρωπο, η σπουδαιότερη είναι πως θα κατορθώσει να
ζεις κάνοντας όσο δυνατόν λιγώτερο κακό και όσο το
δυνατόν περισσότερο καλό. Λ. Τολστόϊ
Η εκδίκηση είναι το πιο ταπεινό και το πιο
κτηνώδες αίσθηµα. Η βία είναι τόσο εξευτελιστική,
αλλά και αποµακρύνει τον άνθρωπο από την αληθινή
ευτυχία. Χαρά της ζωής είναι εκείνη που αποκτάται
χωρίς βία στους άλλους ανθρώπους. Λ. Τολστοϊ
Ο κάθε άνθρωπος είναι στενά ενωµένος µε
όσους πέρασαν πριν απ’ αυτόν και µε όσους θάρθουν
κατόπιν τους. Μεγάλη η πλάνη µας αν πιστεύουµε πως
έχουµε απόλυτη ανεξαρτησία απ’ όλα τα άλλα άτοµα
και γενικά απ’ ολο το κόσµο. Αλ Καρρέλ
Όσο λιγώτερο λαµβάνεις υπό σηµείωση τις
ταπεινές σκέψεις των άλλων, τόσο λιγώτερο
µολύνεσαι. Πλ. ∆ράκουλας
Ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίσει τον εαυτό του
και το σκοπό και λόγο της ύπαρξής του.
Να κατορθώσει να απαλλαγεί από τα πάθη και
τα διάφορα ολέθρια εγωϊστικά ελατώµατα.
Να γνωρίζει να σέβεται και να προσαρµοστεί
προς τους θείους νόµους της φύσεως.
Να γνωρίζει τι είναι ζωή και ποιος είναι ο
σκοπος της ζωής στη φύση.
Τα δεινά της ανθρωπότητας τότε µόνο θα
παύσουν όταν στους ανθρώπους καλλιεργηθεί η
πνευµατική τους φύση και γίνουν αυτές περισσότερο
λογική όντας και λιγώτερο θηρία.
Η φύσις δηµιουργεί εξόχους διανοίας και
προορίζει αυτές να µεταγγίσουν ηλιακόν φως στις
ανθρώπινες ψυχές για να λάµπει σε αυτές η πίστις
στην αρετή.
Όποιος έχει στη ψυχή του την αγάπη και
φωτίζεται και γίνεται πνευµατικός ήλιος. Όπου
υπάρχει αγάπη από εκεί εκπέµπεται και το φως.
¨Οπου διαφηµίζεται ότι υπάρχει φως και δεν
εξωτερικεύεται από εκεί η αγάπη προς την
ανθρωπότητα για τη πρόοδό της εκεί δεν υπάρχει
πράγµατι φως, αλλά η εστία που παραπλανεί τον
ανθρώπινο νου. Σπύρος Νάγος
Πηγή: ΜΗΤΙΣ (Το βιβλίο
Επιµέλεια: Ελένη Πάππας

της

Σοφίας)
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Παροιµιώδεις εκφράσεις
ΑΛΛΟΥ ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
Κάποιος παπάς σε ένα χωριό της Κεφαλονιάς,
αγράµµατος, πήγε να λειτουργήσει σ’ ένα άλλο χωριό,
γιατί ο,παπάς του χωριού είχε αρρωστήσει. Ο
αγράµµατος όµως παπάς στο δικό του Ευαγγέλιο είχε
βάλει δικά του σηµάδια και έτσι κατάφερνε να το λέει.
Εδώ όµως το ξένο Ευαγγέλιο δεν υπήρχαν σηµάδια,
γιατί ο παπάς αυτού του χωριού δεν τα είχε ανάγκη,
αφού ήταν µορφωµένος. Άρχισε λοιπόν ο αγράµµατος
παπάς να λέει το Ευαγγέλιο που λέγεται τη Κυριακή
του Ασώτου. Τότε κάποιος από το εκκλησίασµα του
φώναξε: «Τι µας ψέλνεις Παπά; Αυτό δεν είναι το
σηµερινό Ευαγγέλιο». «Εµ τι να κάνω, απάντησε ο
παπάς. Αυτό είναι άλλου παπά ευαγγέλιο» και από
τότε έµεινε η φράση που λέγεται µέχρι σήµερα.
Πηγή: Εφηµερίς «ΠΡΩΤΗ». Γράφει: Αγησίλαος Γιωργούλης
ευχαριστεί
τον
Παναγιώτη
Η
Ελένη
Πάππας
Τσεκουρά που της έδωσε το απόκοµα της Εφηµερίδας.

Γίνονται ευχαρίστως δεκτές από όλους παρόµοιες
παροιµίες για δηµοσίευση στην «Ηλειακτίδα».

-----«Ο ξενητεµένος»
ΓΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΤΡΙ∆Α
Σαν πήγε στην Αµερική, εγύριζεν ο νους του πίσω
καθηµερινή και Κυριακή
Σαν άρχιζε να γράψει γράµµα, «καλή µου Μάνα κι’
αδερφή, εκεί τον έπιανε το κλάµα.
Επέρασε καιρός πολύς, στα ξένα ασπρίσαν τα µαλιά
του, γυρίζει πίσω παραλής.
Τα πλούτη του είναι περισσά, έφερε γούνες και
ρολόγια, έχει τα δόντια του χρυσά
Πηγαίνει στο σπίτι ίσια. Η Μάνα του..η αδελφή; Είναι
και οι δυο στα κυπαρίσια.
Ας ξαναζούσαν µια βραδιά – κι’ ας ήτανε στ’ όνειρό
του! Θάδινε ολόκληρο το βιο του.
Ζαχαρίας Παπαντωνίου

ΓΝΩΜΕΣ
Προσωπικές αναµνήσεις από την 28η Οκτωβρίου.
Ήµουν 12 χρονών, εκείνο το ελαφρώς
συνεφιασµένο πρωϊνο της ∆ευτέρας 28 Οκτωβρίου
1940. Πρώτη χρονιά στη ∆ευτέρα του Γυµνασίου
Πύργου, (Η πρώτη χρονιά που η Στοιχειώδης
Εκπαίδευση έγινε τετραετής καί αντί της πέµπτης
τάξης πήγαινες στη πρώτη Γυµνασίου. Αλλά αν ήσουν
τελειόφοιτος της 6ης ∆ηµοτικού, πήγαινες στη
∆ευτέρα του Γυµνασίου. Γι’ αυτό πρώτη χρονιά στο
Γυµνάσιο ήµουν στη ∆ευτέρα).
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Ήταν πριν τις 8 το πρωί, που θα χτύπαγε το
κουδούνι για να πάµε στις τάξεις. Ξαφνικά από τη δύση,
άρχισε να ακούγεται βόµβος αεροπλάνου. Τότε το
αεροπλάνο δεν ήταν σύνηθες φαινόµενο και ολονών τα
µάτια στράφηκε στο ουρανό για να δούµε τους ουράνιες
απρόοπτους επισκέπτες. Αλλά µε έκπληξη αντικρύσαµε
τον ουρανό να καλύπτεται από σµήνη αεροπλάνων µε
διπλά φτερά, διπλάνα. Επειδή τα αεροπλάνα ησαν ψηλά,
δεν µπορούσαµε να διακρίνουµε σήµατα ούτε την
εθνικότητα. Και επειδή, λόγω δικτατορίας Μεταξά,
είµαστε όλα τα παιδιά εθνικά φορτισµένα, νοµίσαµε ότι
ήσαν δικά µας και αρχίσαµε να ζητοκραυγάζουµε. Ζήτω
η Ελλάδα. Ζήτω ο στρατός, ζήτω ο Μεταξάς. Με άλλα
λόγια µας κατέλαβε ένας εθνικός ενθουσιασµός που µας
έφερνε ευτυχία. Βρισκόµαστε σε µια έξαλλη εθνική
ανάταση.
Ο ενθουσιασµός µας δεν κράτησε πολύ, γιατί
ένα από τα αεροπλάνα του τελευταίου σµήνους,
αποχωρίστηκε από το σχηµατισµό του και βούτηξε προς
τα κάτω προς τη κατεύθυνση της πόλης µας. ∆εν ξέραµε
τι συνέβαινε και ποιος ο σκοπός της παρέκκλισής του
και µέσα µας ακόµα πιστεύαµε πως κατέβαινε για να
µας χαιρετίσει. Αντ’ αυτού, οριζοντιοποιήθηκε στα 100
µέτρα πάνω από τα σπίτια και άφησε να πέσει από τη
κοιλιά του µια βόµβα και άρχισε πάλι την ανάβασή του
να συναντήσει το σχηµατισµό του.
Μάλιστα, τα αεροπλάνα ήσαν ιταλικά, µε
κατεύθυνση προς τη Πάτρα, την οποία βοµβάρδισαν και
όπως µάθέυτηκε αργότερα, σκοτώθηκαν τέσσερα
παιδάκια που βγήκαν έξω για να χαιρετίσουν τα
αεροπλάνα που τα νόµισαν Ελληνικά. Η βόµβα που µας
έριξε το αεροπλάνο τελικά δεν εξεράγη. Κατα περίεργο
τρόπο, έπεσε στο µπαλκόνι του πέτρινου αρχοντικού
του αλέυροβιοµήχανου, Πάσχου και τα πτερύγιά του
σκάλωσαν στα σιδερένια κάγκελα του µπαλκονιού και
δεν χτύπησε το έδαφος για να εκραγεί. (Τη κατέβασαν
οι Ιταλοί, όταν σαν κατακτητές ήρθαν το Πύργο).
Αυτή η ηµέρα της 28.10.1940, ήταν η αρχή των
δεινών που ακολούθησαν και άφησαν σηµάδια στη ζωή
µας, που ακόµα µας βασανίζουν σαν κοινωνία και σαν
έθνος. Κατοχή, πείνα, εκτελέσεις, δεκεµβριανά,
εµφύλιος. Γεγονότα που άφησαν πληγές στη ψυχή µας,
που ακόµα αιµορραγούν και άλλαξαν βασικά τη ροή της
ζωής µας. Αναλογίζοµαι αυτά που περάσαµε σαν λαός
και σαν άτοµα αυτή την ιστορική περίοδο της
Ελληνικής Ιστορίας και απορώ όταν ακούω σήµερα
ανθρώπους να υποστηρίζουν ότι δεν µπορούν να ζήσουν
µε 500 ευρώ. Αν οι σηµερινοί Έλληνες ζούσαν εκείνη
την εποχή, µε την ίδια νοοτροπία που έχουν οι
σηµερινοί, θα έπρεπε να είχαµε αυτοκτονήσει οµαδικά,
όπως οι χοίροι του Ευαγγελίου.
Κ.∆.Λ.

ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (N.Y.)

ΝΕΑ ΑΠΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ – ΚΑΝΑ∆Α

Γενική Συνέλευση
Τη Κυριακή 28 Σεπτεµβρίου 2014, έγινε στο
Χιώτικο Σπίτι η τακτική Φθινοπωρινή Γενική
Συνέλευση του Συλλόγου µας.
Το κλίµα που επεκράτησε ήταν πραγµατικά
αδελφικό και πραγµατοποιήθηκε µέσα σε µια
ευχάριστη ατµόσφαιρα συζήτησης και συνεννόησης.
Έγινε ο χαιρετισµός και η αναφορά του
Προέδρου, η αναφορά του Ταµία και δεν έγινε ν
αναφορά της Γραµµατέως που απουσίαζε στην
Ελλάδα.
Το µεγαλύτερο µέρος της συζήτησης
περιεστράφηκε γύρω από τον ετήσιο χορό µας της 8ης
Νοεµβρίου στο REX MANOR στο Βρούκλυν.
Καθορίστηκε η τιµή του εισητηρίου σε $75.00 και
εκρίθηκε η τιµή της Λαχειοφόρου στα $5.00.
Επίσης ανακοινώθηκε από το Πρόεδρο ότι,
έπειτα από πολύχρονες προσπάθειες, ο Σύλλογός µας
ανακηρύχτηκε Tax Exempt Organization. Απαλλαγή
από
όλους
τους
φόρους.
Οµοσπονδιακούς,
πολιτειακούς και τοπικούς. Ό,τι ποσόν εισπραχτεί σαν
εισφορά στο Σύλλογό µας, θα αφαιρείται από το
εισόδηµα του δότη και θα απαλλάσσεται από τον
ανάλογο φόρο. Εξαρτάται από µας να αξιοποιήσουµε
αυτό το προνόµιο για να το χρησιµοποιήσουµε ώστε
να συµβάλουµε στην ανακούφιση της ανάγκης
συµπατριωτών και γενικά αυτών που τη χρειάζονται.
Επίσης, καλοσωρίσαµε την επίσκεψη από την
Ελλάδα του πατριώτη και παλιού µέλους του
Συλλόγου µας κ. Γκούµα.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΕΙΩΝ ΜΟΝΤΡΕΑΛ «Ο ΕΡΜΗΣ»
ELIAN ASSOCIATION MONTREAL “ERMIS”
ASSOCIATION ILLIENNE “ERMIS”
754B ST ROSH, MONTREAL, QC. H3N IL3

ANNUAL DANCE
SATURDAY, NOVEMBER 15, 2014
at
Le Château Royal - 3500, Du Souvenir Boulevard Laval,
Québec, H7V 1X2
For more information, please call 514-381-8484

ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (N.J.)

Π ι κ – Ν ι κ.
Στις 10 Αυγούστου 2014, ο Σύλλογος
«Κόροιβος» της Νέας Ιερσέης, πραγµατοποίησε ττη ετήσια
εκδροµή του (Πικ-Νικ), στο ωραίο Μοναστήρι Holly Faith.
Ο Πρόεδρος κ. Άγις Τριανταφυλλόπουλος και σύσσωµο το
∆ιοικητικό Συµβούλιο φρόντισαν για τη φιλοξενία και για όλα τα
καλούδια που συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης, όπως τα
φαγητά, τα γλυκά, τους καφέδες και τα φρούτα. Πάντα άξιοι στη
ψησταριά ο Μάκης και η Γιώτα, η κ. Βόλα στις σαλάτες και η
Άννα Τσουκαλά στα γλυκά, και σε όλη τη διάρκεια του Πικ-Νικ
φρόντιζαν για τα πάντα. Η ηµέρα θαυµάσια Και η χαρά που
βρεθήκαν µαζί µε τους πατριώτες από τη Νέα Υόρκη ήταν έκδηλη
στα πρόσωπα όλων. Αξίζουν συγχαρητήρια στο Πρόεδρο και τους
συνεργάτες του, που συντόνισαν όλη τη προσπάθεια για µια τόσο
υπέροχη ηµέρα. ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Visit us at our
FACEBOOK PAGE –
PANELIAKOS
SOCIETY,
to see more pictures from
this event, along with
various news updates,
pictures and videos from
other events, and much,
much more! Once there,
don’t forget to click the
“LIKE” button.
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On Sunday, October 26, 2014,
the
Wedding
Sacrament
between
Angeliki Konstantakopoulos
& Polikarpos Zorbas,
took place at the Holy Trinity
Greek Orthodox Church in
New Rochelle, NY.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΙ

Στον ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην
Ώλενα Ηλείας, στις 16 Αυγούστου 2014, οι αγαπητοί
µας φίλοι και συµπατριώτες Κωνσταντίνος
Κολοβάδης και η Αγγελική Αναστοπούλου, εν µέσω
συγγενών και φίλων, τέλεσαν τους γάµους τους. Η
∆ήµητρα Κολοβάδη αντάλλαξε τα στέφανα, οι δε
Νικολέτα και Γιώργος Κολοβάδης, έπαιξαν το ρόλο
της παράνυµφης και του παράγαµπρου. Ο Πρόεδρος,
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη του
Πανηλειακού Συλλόγου Νέας Υόρκης, εύχονται στο
Κώστα και την Αγγελική ευτυχισµένη και χαρούµενη
ζωή γεµάτη υγεία. Στα παιδιά τους και όλους τους
συγγενείς τους να τους χαίρονται.

We wish the Newlyweds a life
full of health, happiness and
love!
Congratulations to the parents
of the Groom, as well as to the
parents of the Bride
Andreas & Christina
Konstantakopoulos.
On Saturday, October 25, 2014, Jimmy Orsaris and
Vasiliki Kokkonis Orsaris, celebrated two joyous
occasions at St. Catherine’s & George Greek Orthodox
Church in Astoria, NY… the blessing of their Wedding,
and the Baptism of their son Spyridon Panayiotis, by the
proud Godparents Alexandros & Michael Alex Lettas and
Kiki Andriotis.
Congratulations to the Orsaris family, as well as to
Spyro & Tasia Kokkonis and the entire Kokkonis family,
We wish Jimmy, Vasiliki and their son Spyridon
Panayiotis a life full of health, happiness and love!

Στον Άγιο Αθανάσιο της Βαρβάσαινας στην
Ηλεία, στις 30 Αυγούστου 2014 ο Γεώργιος
Αποστολόπουλος και η Νικολέτα Πουρνάρα,
τέλεσαν το γάµο τους, µε κουµπάρο το κ. Νείλο
Φακήρη. Παρευρέθηκαν πολλοί συγγενείς και φίλοι
από την Ελλάδα και µέλη του Συλλόγου µας από την
Αµερική.
Στο ευτυχισµένο ζευγάρι Γιώργο και
Νικολέτα ευχόµαστε να έχουν ευτυχισµένη ζωή µε
υγεία και χαρά, στους δε γονείς τους Νίκο και
Χριστίνα Αποστολοπούλου και Γιώργο και Αγλαία
Πουρνάρα να χαίρονται και να καµαρώνουν τα παιδιά
τους.

As for the Godparents, Πάντα Άξιοι!

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Στις 9 Αυγούστου 2014, ο Γιώργος και η
Στέφανυ Τριανταφυλλοπούλου απέκτησαν το
δεύτερο κοριτσάκι τους και το ονόµασαν Χλόη. Στους
ευτυχείς γονείς ευχόµαστε να τους ζήσει το νεογέννητο
αγγελούδι τους και τους καλούς φίλους και
συµπατριώτες Άγη και ∆ήµητρα, καθώς και τη Γιαγιά
Χρυσάνθη Τριανταφυλλοπούλου να χαίρονται τη νέα
εγγονούλα τους και να τη καµαρώσουν νυφούλα.
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Στις 21 Σεπτεµβρίου 2014, ο Παναγιώτης και
η Τζάνη Πράσσος, απόκτησαν το πρώτο τους
παιδάκι, αγοράκι, και το ονόµασαν Γιώργο. Στους
ευτυχείς γονείς ευχόµαστε να τον χαίρονται και στους
Παππούδες και γιαγιάδες, συµπατριώτες Γιώργο και
Ελένη Πράσσου, Παναγιώτη και Σούλα, ευχόµαστε
να τον χαίρονται και να το καµαρώσουν γαµπρό.
---------------Στις 23 Σεπτεµβρίου 2014, στις 7.20 µ.µ., στο
Νοσοκοµείο Beaumont Royal Hospital of Detroit, η
Jeana, σύζυγος του Γιώργου Κωνσταντακόπουλου,
έφερε στο κόσµο ένα παχουλό αγοράκι, 8. Παουντς
και 12 άουντσες και του έδωσαν το όνοµα, τί άλλο;,
Ανδρέας. Όλα τα µέλη του Συλλόγου µας εύχονται
στου ευτυχείς γονείς Γιώργο και Jeana, να τους ζήσει
και να τον δούν όπως επιθυµούν. Στους δε Παππού και
γιαγιά Ανδρέα και Χριστίνα, που κυριολεκτικά
πέταξαν στο Ντετρόϊτ για να το πάρουν στα χέρια
τους, να καµαρώσουν το πρώτο τους εγγόνι και να
φωτογραφηθούν µαζί του, τους ευχόµαστε καλότυχο
και καλορίζικο και να τον καµαρώσουν πετυχεµένο
επιχειρηµατία. Χαιρόµαστε µαζί τους για το ευτυχές
αυτό γεγονός και του ευχόµαστε καλή τύχη.

50η "ΗΛΕΙΑΚΤΙ∆Α" του Πανηλειακού Συλλόγου
της Νέας Υόρκης

40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ
1974 – 2014 – Τον Ιούλιο του 1974, µετά το πραξικόπηµα
εναντίον του Προέδρου της Κύπρου Μακαρίου, προκαλείται
η στρατιωτική επέµβαση της Τουρκίας στη Κύπρο. Οι
συνέπειες της Τουρκικής εισβολής σε αριθµούς, είναι: 2.197
αγνοούµενοι και 4.000 νεκροί. Τιµώντας τη µνήµη Ηλείων
αγνοουµένων και θυµάτων, παραθέτουµε τα ονόµατά τους:
ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ
1)∆εκ. Λούρµπας ∆ηµήτριος του ∆ηµητρίου από
Γαστούνη.
2) Στρ. Σταµατόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου από
τη Γαστούνη.
3) Στρ. Βελώνας ∆ηµήτριος του Επαµεινώνδα, από
Μανωλάδα.
4) ∆εκ. Θανόπουλος ∆ηµήτριος του Ιωάννου από
Πουρνάρι.
5) Στρ, Καραγκούνης Χαράλαµπος του Πέτρου από
Φλόκα.
6) Στρ, Κωνσταντακόπουλος Ιωάννης του Νικολάου από
Νησίο.
7) Στρ. Νικητόπουλος Λάµπρος του Ηλία από Θησόα.
8) ∆εκ. Ξένος Θεόδωρος του Γεωργίου από Λάνθι.
9) Στρ. Παπαδόπουλος Ιωάννης του Χαριλάου από Λάνθι.
10) Στρ. Παφιώλης Κωνσταντίνος του Χρήστου από
Γρανιτσαίϊκα
ΝΕΚΡΟΙ
1) Στρ. Αναστασόπουλος Ανδρέας του Μιχαήλ από Χάβαρι
2) Στρ. Γαλάνης Αναστάσιος του Σπυρίδωνα από Καλλιθέα.
3) Στρ. Γιάνναρος Αλέξιος του Γεωργίου από Αλφειούσα.
4)Στρ. Κουλιαντώνης Ηλίας του ∆ιονυσίου από
Βαρθολοµιό.
5) Στρ.Μανιάτης Σπυρίδων του Βασιλείου από Ζαχάρω.
6) Στρ. Πολυζώης Ιωάννης του Αντωνίου από Ξυλοκέρα.
Πηγή: Εφηµερίς Γαστούνη

Επιµέλεια: Ελένη Πάππας

Τρίτη, 5 Αυγούστου, 2014
Λάβαµε την 50η έκδοση της "ΗΛΕΙΑΚΤΙ∆Α" του
Πανηλειακού Συλλόγου της Νέας Υόρκης. Είναι το
ενηµερωτικό φυλλάδιο που είναι µία εξαιρετική δουλειά
που γίνεται από τέσσερις ανθρώπους όπως την Ελένη
Πάπα, τον Αντώνη Παπαδόπουλο, τη Γεωργία ΞυδιάΠαπαδοπούλου, το Ντίνο Λυκογιάννη και τους άξιους
συνεργάτες τους.
50η τρίµηνη έκδοση µε νέα του Συλλόγου τους, νέα της
Πανηλειακής Οµοσπονδίας, νέα από άλλους Ηλειακούς
Συλλόγους της διασποράς αλλά και πληροφορίες για την
Ηλεία, την Ελλάδα την Ιστορία και τον Πολιτισµό µας.
Συγχαίρουµε την προσπάθεια που γίνεται και "εύγε" στους
πατριώτες και πατριώτισσες. Πάντα Υγεία και Χαρές. Και
να θυµάστε "στους πολλούς ανάθεµα δε χωράει" .
Βασίλης Καυκάς, Βοστώνη
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ΝΕΑ ΤΗΣ Π.Ο.Α.Κ.

Starting with the current issue of “Hleiaktida”, The
Panelian Federation of USA & Canada (“POAK”),
will be presenting a section entitled WE ARE ELIAN!
The contents within the section will include, but not be
limited to, bios of past and present Elians residing
outside of Greece i.e. in the USA & Canada; the history
of the predecessor Paneleian Federation; histories and
past activities of the various Elian Chapters within the
USA & Canada, and much, much more.
We hope that the knowledge gained from the contents
and rich history that will be featured in this section, will
inspire all Elians living abroad, to be proud of their
Elian heritage, and cultivate it through the various Elian
Chapters that exist and/or through the Federation itself.
We look forward to hearing from you!
Anthony Papadopoulos, Esq.
Supreme President
--------Για όσους ενδιαφέρονται να δηµοσιεύσουµε τη
βιογραφία τους στην «Ηλειακτίδα», παρακαλούµε να
περιλάβουν στο βιογραφικό τους τα εξής:
Ονοµατεπώνυµον,
ονόµατα
γονέων,
τόπος
γεννήσεως, χρόνος γεννήσεως, ονόµατα αδελφών,
σπουδές, χρόνος αφίξεως στις Η.Π.Α. η Καναδά,
ασχολίες, οικογενειακή κατάσταση, διακρίσεις και
ό,τι άλλο νοµίζουν.
Η ΠΟΑΚ και η «Ηλειακτίδα» διατηρεί το δικαίωµα
να αλλάξει το κείµενο, όσον αφορά την ορθογραφία,
το συντακτικό και να διαγράψει ό,τι θεωρήσει
ανάρµοστο και προσβλητικό για τους αναγνώστες.
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We are Elian!

ΚΟΜΠΟΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΕΙΩΝ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
Ο ΕΡΜΗΣ
Πρώην Γραμματέας του Συλλόγου
Από το Μπισχοίνι Ζαχάρως Ολυμπίας, της Ηλείας.
Μετανάστευσε στον Καναδά το 1960.
Εδώ γνωρίστηκε με την μέλλουσα γυναίκα του
Αδαμαντία Σερέτη, από Βρυνά Ολυμπίας της Ηλείας.
Παντρεύτηκαν το 1963 και το 1965 αποκτήσανε το
πρώτο τους παιδί, τον Πέτρο. Το 1967 ήρθε και η
κόρη τους Ελένη.
Ο Πέτρος είναι ελεύθερος και μένει στην
πρωτεύουσα του Καναδά, την Οττάβα.
Είναι
ιδιοκτήτης της εταιρείας P.KOM Promotional
Specialties.
Η Ελένη είναι παντρεμένη με τον Anthony Bazzo και
μένει στο Τορόντο. Χάρισαν στον Διονύση και στην
Αδαμαντία δύο εγγονάκια, τον Μιχάλη και τον
Δαβίδ.
Ο Διονύσης είναι από τα πρώτα μέλη από της
ιδρύσεως του Συλλόγου και έχει υπηρετήσει
επανειλλημένως στο Διοικητικό Συμβούλιο με
μεγάλη δραστηριότητα και προσφορά.

We are Elian!
Παναγιώτης Π. Τσεκουράς
Πρωτότοκος γιος του Πέτρου και της
Διονυσίας Τσεκούρα, ο Παναγιώτης, γεννήθηκε στο
Μάχου Ηλείας, ένα μικρό μικρό χωριό 2 χιλιόμετρα
από το κεφαλοχώρι, Βαρθολομιό. Μετά απ΄αυτόν,
ακολούθησαν η Γεωργία, ο Ηλίας, ο Γιώργος και η
Αθηνά. Πήρε τη στοιχειώδη εκπαίδευση στο χωριό
του και τελείωσε το Γυμνάσιο Γαστούνης το 1956, στο
οποίο τότε τα παιδιά πήγαιναν με τα πόδια από
έλλειψη συγκοινωνίας. Σε ηλικία 17 ετών, στις 11
Ιουλίου του 1956, έρχεται στη Νέα Υόρκη, κατόπιν
προσκλήσεως του θείου του, αδελφού του πατέρα
του, Πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρίτου Διόδωρου
Τσεκουρά, που είναι εδώ από το 1939. Μαζί του
έρχονται και άλλα 7 ξαδέρφια του και μένουν όλοι
μαζί σαν μια οικογένεια με το Θείο, τον οποίον
βλέπουν και σέβονται σαν πατέρα. Και δεν ήσαν οι
μόνον οι συγγενείς του που βοήθησε ο Πατήρ
Διόδωρος. Πολλοί άλλοι νεοφερμένοι που
χρειάστηκαν τη βοήθειά του, βρήκαν θετική
ανταπόκριση. Ήταν η εποχή που η Αμερική δέχτηκε
σαν σεισμοπλήκτους και ανταρτοπλήκτους 10.000
Έλληνες μετανάστες.

Πάντα νοσταλγούσε τη γενέτειρα και για πρώτη φορά
την επισκέφτηκε το 1964. Το 1968, ξαναγυρίζει, αυτή τη
φορά για να βρει ταίρι, το οποίο προτιμά να είναι από
το τόπο του. Και τούτο γιατί, αν ήθελαν, συνταξιούχοι,
να επιστρέψουν στη πατρίδα, δεν θα υπήρχε
αντίρρηση. Επειδή ήσαν πολλές οι υποψήφιες, σαν
άλλος Θεόφιλος, κέρδισε το μήλο της καρδιάς του η
Αντιγόνη. Δεύτερη από τα εξ παιδιά του Κώστα και της
Μαρίας Λαμπρινού, πρωτοετής φοιτήτρια του
Παντείου Πανεπιστημίου και φίλη της αδερφής του,
που είχε γυρίσει στο χωριό της για το καλοκαίρι. Επειδή
έπρεπε να γυρίσει στη δουλειά του και δεν υπήρχε
πολύς καιρός, όλες οι διατυπώσεις έγιναν, γρήγορα.
Αρραβωνιάστηκαν στις 15 Αυγούστου 1968 και στις 8
Σεπτεμβρίου, στο Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία,
Μάχου, τέλεσαν τους γάμους τους. Αμέσως μετά το
γάμο ο Παναγιώτης επέστρεψε στη Νέα Υόρκη και η
Αντιγόνη ακολούθησε μετά ένα μήνα. Από τότε
διαμένουν στο ίδιο σπίτι στη Jamaica. N.Y. και είναι
εκεί που δημιούργησαν την οικογένειά τους.
Απέκτησαν δύο παιδιά, τη Διονυσία το πρώτο χρόνο
και έπειτα από τέσσαρα χρόνια το Πέτρο. Ανάθρεψαν
και σπούδασαν τα παιδιά τους και σήμερα ευημερούν,
παντρεμένα με τη τη δική τους οικογένεια, με τρία
εγγόνια από το γιο και ένα στο δρόμο από τη κόρη.
Εξακολουθούν να λατρεύουν το τόπο που
γεννήθηκαν και τα τελευταία 10 χρόνια, ο Παναγιώτης
και η Αντιγόνη επισκέπτονται κάθε χρόνο το χωριό τους
και διαμένουν στο εξοχικό τους στη Κυλλήνη,
αντικρύζοντας τη θάλασσα και στο βάθος τη Ζάκυνθο
και τον Αίνο της Κεφαλονιάς.

Όπως όλοι μας, πρώτα ασχολήθηκε με τα
εστιατόρια, αλλά επειδή δεν τον έθελγε το
επάγγελμα, ασχολήθηκε με τη κομμωτική, με τη
γουνοποιεία και μάλιστα άνοιξε και Ελληνικό
Παντοπωλείο με τον αδερφό του Γιώργο Τσεκουρά.
(Ο αδερφός του Γιώργος, μαζί με τη Λούλα Μαλεφάκη
και το Δημήτρη Μπελόκα, τα Χριστούγεννα του 1971,
δημοσίευσαν στον Εθνικό Κήρυκα μια προσκληση σε
όλους τους Ηλείους που τους καλούσαν για την
ίδρυση του Πανηλειακού Συλλόγου, ο οποίος, τελικά,
ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1972). Τελικά, ο
Παναγιώτης, άραξε στη J.P.Morgan, από ό,που και
συνταξιοδοτήθηκε.
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ΝΑΖΙΣΤΙΚΕΣ ΣΦΑΓΕΣ ΣΤΑ ΜΑΡΤΥΡΙΚΑ
ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΛΙ∆ΑΣ ΓΕΡΑΚΙ,
ΚΕΡΑΜΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ∆ΑΜΙΖΑ (∆ΑΦΝΗ)
(Μέρος B)
του ΛΕΩΝΙ∆Α Κ. ΚΑΡΝΑΡΟΥ
Ιστορικού Ερευνητή – Συγγραφέα
30 Ιουλίου 1943: Το Γεράκι στις φλόγες
Στο Γεράκι οι Γερµανοί εγκατέστησαν στις 25
Ιουλίου 1943 ένα φυλάκιο, ανατολικά του χωριού, 1,5
χιλιόµετρο από αυτό, δεξιά του δρόµου προς
Περιστέρι. Σκοπός του φυλακίου ήταν η προφύλαξη
από τυχόν κινήσεις ανταρτικών οµάδων κατά της
Αµαλιάδας. Ο Ιωάννης Παπαδόπουλος, συγγραφέας
του βιβλίου «Το Γεράκι Ηλείας», που έζησε και τα
γεγονότα, αναφέρει δύο εκδοχές:
«α) Αντιστασιακοί διερχόµενοι το βράδυ της 28ης
προς 29η Ιουλίου 1943 από τον παλαιό δρόµο ΓεράκιΑνάληψη (Ζερό), που είχε χαραχθεί στην κορυφή του
βουνού και προς το βόρειο µέρος του φυλακίου των
Γερµανών, είτε για εκφοβισµό των Γερµανών του φυλακίου,
είτε ως σινιάλο συνεννόησης µε άλλους αντιστασιακούς,
έριξαν µια τουφεκιά. Αυτή ήταν η φυσική αιτία απάντησης
εκ µέρους του γερµανικού φυλακίου µε καταιγισµό
πυροβολισµών
µε
τροχιοδεικτικά
βλήµατα.
Οι
πυροβολισµοί των Γερµανών σταµάτησαν µετά από µια ώρα
περίπου εξ αιτίας διερχοµένου πολεµικού αεροπλάνου, που
πιθανόν να ενόµισαν ως εχθρικό και για να µην φανερωθεί η
θέση τους. Η αντάρα των πυροβολισµών και η ειδοποίηση
του φυλακίου προς τους Γερµανούς της Αµαλιάδας, είχε ως
αποτέλεσµα τα ξηµερώµατα της 29ης Ιουλίου 1943 το χωριό
να έχει περικυκλωθεί από τους Γερµανούς, οι οποίοι
προέβησαν και στις συλλήψεις των 93 κατοίκων και των
δύο προεστών.
β) Την άλλη γνώµη την εξιστόρησε ο Αριστοτέλης
Βέικος, δικηγόρος στην Αθήνα, καταγόµενος από την
Αµαλιάδα, στο σπίτι του οποίου διέµεναν Γερµανοί
αξιωµατικοί και ο ίδιος ο διοικητής, ο περιβόητος και
αυστηρός ναζιστής Λίφ. Ο πατέρας του, ο Κώστας Βέικος,
Ελληνοαµερικανός πολίτης που γνώριζε Αγγλικά και
συζητούσε µε Γερµανούς αξιωµατικούς και στρατιώτες στα
αγγλικά, του αποκάλυψαν ότι στρατιώτες του προωθηµένου
γερµανικού
φυλακίου,
χαριεντιζόµενοι
και
αλληλοπειραζόµενοι, εδοκίµαζαν να πυροβολήσουν µε το
πιστόλι το πόδι τους, βάζοντας πάνω στο πόδι τους ένα
παγούρι γεµάτο µε νερό. Κάποιος όµως απρόσεχτος
στρατιώτης, κάνοντας το πείραµα αυτό, χωρίς να το θέλει,
αυτοτραυµατίστηκε. Εάν µάθαινε ο Λιφ το γεγονός αυτό, θα
τιµωρούσε αυστηρά όλο το φυλάκιο. Γι’ αυτό και το
απέκρυψαν, λέγοντας µετά από συνεννόηση όλοι ότι ο
στρατιώτης τραυµατίστηκε από εχθρικές σφαί¬ρες των
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Αντιστασιακών».
Για το ίδιο γεγονός, ο Γερµανός στρατιώτης
Άλµπερτ Μάινζ γράφει: «Το ακόλουθο συµβάν στο Γεράκι
το έζησα ο ίδιος. Νοτιο-ανατολικά της Αµαλιάδας βρίσκεται

εύπορο αγροτικό χωριό Γεράκι. Από βολές ανταρτών
τραυµατίσθηκε ένας Γερµανός στρατιώτης τη νύχτα από την
29 προς την 30 Ιουλίου του 1943. Η αντίδραση του
γερµανικού στρατού ήταν δυσανάλογη. Με µια µεγάλη
κινητοποίηση περικυκλώθηκε το χωριό. Ενενήντα µε εκατό
άνδρες συνελήφθησαν και κάτω από αυστηρή στρατιωτική
παρακολούθηση φυλακίσθηκαν σε µια αποθήκη στην
Αµαλιάδα. Οι καθηµερινές ικεσίες των γυναικών και των
παιδιών από το Γεράκι άφησαν ασυγκίνητη την γερµανική
διοίκηση. Πέρασαν τρεις µέρες. Επιλέχθηκαν δύο άνδρες, ο
Πρόεδρος της Κοινότητας και ο σύµβουλός του, κατόπιν
διαταγής προς το 4ο τάγµα, µεταφέρθηκαν στο Γεράκι και
εκτελέσθηκαν σύµφωνα µε τον στρατιωτικό νόµο δίπλα στην
εκκλησία του χωριού. Οι κάτοικοι πήραν τη διαταγή να
εγκαταλείψουν το χωριό τους για να µπορέσουν οι
γερµανικές µονάδες υπηρεσίας να το πυρπολήσουν…
…∆εν θα ξεχάσω ποτέ αυτήν την εικόνα:
πυρποληµένα
σπίτια,
εκκλησιαστικές
ψαλµωδίες,
κωδωνοκρουσίες και οι εκρήξεις των φονικών οµοβροντιών.
Ο ουρανός γέµισε από καπνό, ενώ αυτές οι φρικιαστικές
πράξεις δηµιούργησαν µέσα µου ένα αίσθηµα ντροπής, που
ήµουν γερµανός.
Από τον ανθυπολοχαγό Νέντβιχ, που σαν υπασπιστής
του 4ου Τάγµατος είχε αναλάβει την εκτέλεση της διαταγής
να επιβλέπει την εκτέλεση των οµήρων και στη συνέχεια να
ισοπεδώσει το Γεράκι, άκουσα την πρώτη εκδοχή για την
αφορµή αυτής της ενέργειας. Σύµφωνα µ’ αυτήν, µετά
την νυχτερινή επίθεση των ανταρτών της 28 ης Ιουλίου
διατάχθηκε η σύλληψη όλων των ανδρών ηλικίας µεταξύ
δεκαπέντε και ογδοντατριών χρονών. Οι κάτοικοι του
Γερακίου δέχθηκαν την απειλή, ότι θα αντιµετώπιζαν
εκτελέσεις οµήρων, αν µέσα σε τρεις µέρες δεν
εµφανίζονταν οι δράστες. Την νύχτα της 30 ης Ιουλίου οι
αντάρτες έκαναν µια νέα επίθεση εναντίον του χωριού,
κατά την οποία τραυµατίσθηκε ένας γερµανός
στρατιώτης. Σαν απάντηση ακολούθησε το πρωί της 30 ης
Ιουλίου η στρατιωτική εκτέλεση του Κοινοτάρχη και του
συµβούλου του.
Τον καιρό που βρισκόµασταν στο Χόιµπεργκ, ο
Νέντβιχ είχε δηλώσει ρητά και απερίφραστα ενώπιον της
συγκεντρωµένης µονάδας το αξίωµα, το οποίο σκόπευε
να ακολουθήσει σε όλη του τη ζωή: «Είµαι ένας
καλοσυνάτος άνθρωπος, αλλά όταν είµαι σε υπηρεσία
είµαι ένα γουρούνι και σε υπηρεσία είµαι πάντα». Και
αυτός ο διοικητικός αξιωµατικός της ΑΣ∆, που
χαρακτήριζε ο ίδιος τον εαυτό του σαν γουρούνι, στην
συναναστροφή του µε ανθρώπους συµπεριφερόταν
πραγµατικά σαν γουρούνι. Η πρώτη του ενέργεια ήταν
να πυρπολήσει το γειτονικό χωριό Γεράκι και να
εκτελέσει µε το εκτελεστικό απόσπασµα δύο προεστούς
του χωριού (τον πρόεδρο και τον πρώτο γραµµατέα). Ο
διοικητής του Τάγµατος έλαβε γραπτώς την εντολή από
τον διοικητή του Συντάγµατος, που βρισκόταν στην
Αµαλιάδα. ∆εν κατάλαβα ποτέ για ποιο λόγο ανέλαβε ο
ανθυπολοχαγός την υπηρεσία να εκτελέσει αυτήν την
αιµοσταγή πράξη. Λόγω της θέσης του ο Νέντβιχ θα
µπορούσε να είχε στείλει κάποιον από τους διαθέσιµους
διοικητές λόχων, αλλά µάλλον ο Νέντβιχ ήθελε να δει ο
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ίδιος για πρώτη φορά, τι σηµαίνει να αποφασίζει κανείς 8 «Το Γεράκι Ηλείας», Ιωάννου Παπαδοπούλου,
Βιβλιοπανόραµα, Αµαλιάδα 2011, σελ. 35
για ζωή και θάνατο.
9

εκδ.

«Γερµανικά αίσχη πάνω σε ελληνικά χώµατα… ό.π.

Κατά την ανάκρισή του στη Νυρεµβέργη ο 10 «Το Γεράκι Ηλείας», ό.π., σελ. 47
στρατηγός Φέλµυ περιέγραψε τα γεγονότα του Γερακίου 11 «Οι Γερµανοί στην Ηλεία. Αγώνες και αγωνίες σε ηµέρες
έτσι, σαν να τα είχε µάθει εκ των υστέρων. Η κατάθεσή του σκληρής εθνικής δοκιµασίας», Τάση Καζάζη, Πύργος 1977,
είναι κάτι περισσότερο από παρατραβηγµένη. Η διαταγή για σελ.13
τα αντίποινα µπορεί να εκδόθηκε από τον συνταγµατάρχη
φον Μπρίκνερ αλλά µόνο εν γνώση του Φέλµυ. Το γραπτό
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Κ. ΚΑΡΝΑΡΟΣ
κείµενό της υπάρχει».9
Ιστορικού Ερευνητή – Συγγραφέα
Ξηµερώνοντας η 29η Ιουλίου 1943, οι Γερµανοί
είχαν περικυκλώσει το Γεράκι και άρχισαν τις συλλήψεις των
ανδρών του χωριού. Όλους τους συγκέντρωσαν στην αγορά
του χωριού. Ο διοικητής, Φρούραρχος Λιφ, συνέλαβε τον
πρόεδρο του χωριού Χαράλαµπο Γιαννακόπουλο και τον
∆ηµήτριο Τσάµη, συνταξιούχο δάσκαλο και εκτελών χρέη
γραµµατέα της κοινότητας, τους οποίους και εκτέλεσε.
Συνολικά συνέλαβαν 95 συγχωριανούς µας, µαζί µε τον
πρόεδρο και τον συνταξιούχο δάσκαλο.10
Οι ορδές των Γερµανών έζωσαν το χωριό και το
κατέκαψαν. Μόνον 5 σπίτια από τα 130 διέφυγαν τη µανία
τους. Τα υπόλοιπα 125 κάηκαν µε τα υπάρχοντα τους.
Βασάνισαν επί 3 ήµερες τους 93 κατοίκους του χωριού που
είχαν συλλάβει. Τους µετέφεραν και τους φυλάκισαν στην
Αµαλιάδα και χάρις στις προσπάθειες του γερµανοµαθούς
γυµνασιάρχη του Γυµνασίου Ευαγγέλου Σιούτα, διέφυγαν ως
εκ θαύµατος τον κίνδυνο της φυλάκισής τους στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης, που τα είχαν µεταβάλει σε
στρατόπεδα εξόντωσης και θανάτου.11
Στις
8
Σεπτέµβρη 1943 η Ιταλία ανακοινώνει
συνθηκολόγηση άνευ όρων. Οι Γερµανοί διοικούν µόνοι
τους την Ελλάδα. Φόβος και τρόµος στο πέρασµά τους. Στα
µαρτυρικά Καλάβρυτα στις 13 ∆εκεµβρίου 1943
σφαγιάστηκε όλος ο ανδρικός πληθυσµός ηλικίας άνω των
14 ετών και έκαψαν όλα τα σπίτια. Το Ολοκαύτωµα των
Καλαβρύτων έχει καταγραφεί ως µια από τις µεγαλύτερες
πολεµικές θηριωδίες των Γερµανών κατά τον Β΄ Παγκόσµιο
Πόλεµο.
Όµως όσο και αν οι Γερµανοί τροµοκρατούν τους
κατακτηµένους λαούς, η πλάστιγγα του πολέµου έχει γείρει
εις βάρος τους. Στο ανατολικό µέτωπο, οι Ρώσοι είχαν
ξεκινήσει την αντεπίθεσή τους και την πορεία προς το
Βερολίνο. Στις δυτικές ακτές της Ευρώπης, στις 6
Ιουνίου 1944, ξεκινούσε η µεγάλη Συµµαχική απόβαση στα
παράλια της Γαλλίας, στη Νορµανδία. Και φτάνουµε στον
Ιούλιο του ’44. Οι πολεµικές επιχειρήσεις στη Γαλλία
αιφνιδίασαν τους Γερµανούς και προκάλεσαν εκνευρισµό
στις τάξεις των επιτελών του Χίτλερ. Την ίδια περίοδο στην
Ελλάδα, οι κατοχικές δυνάµεις διακατέχονταν από ανάλογη
ανησυχία καθώς εµφανίζονταν να µην ελέγχουν µεγάλα
τµήµατα της υπαίθρου, όπου επικρατούσαν οι ανταρτικές
οµάδες. Σε µια προσπάθεια περιορισµού τους, οι Γερµανοί
πραγµατοποιούσαν εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, ξεσπώντας
ταυτοχρόνως στον άµαχο πληθυσµό.1 Μέσα σ’ αυτό το
πλαίσιο µπορεί να ενταχθεί και η ναζιστική θηριωδία στα
χωριά Κεραµιδιά και ∆άµιζα.
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Ντοµατόσουπα µε µενουδέλι από την Ηλεία
Μενουδέλι ή χοντροµενούδελο ή µπίγουλη (χοντρός φιδές).
Παραδοσιακή καλοκαιρινή σούπα µε ντοµατόζουµο, από τις φηµισµένες ντοµάτες της Ηλείας και
πιπερίτσες που καλλιεργούνται συνήθως στον Ηλειακό Κάµπο και γίνονται τουρσί. Σερβίρεται συνήθως για
βραδυνό.
Η συνταγή της γιαγιάς µου
1 κιλό ώριµες ντοµάτες σε κοµµάτια
1 κουτάλα ελαιόλαδο
300 γραµµάρια µενουδέλι
2-3 καυτερές πιπερίτσες
αλάτι χοντρό-πιπέρι
Ρίχνουµε τις ντοµάτες σε σουρωτήρι, προσθέτουµε λίγο χοντρό αλάτι και τις στύβουµε καλά. Ρίχνουµε
το ντοµατόζουµο σε κατσαρόλα, προσθέτουµε το ελαιόλαδο, τις πιπερίτσες και τοποθετούµε την κατσαρόλα
στη φωτιά. Βράζουµε το ζωµό για 20 λεπτά περίπου και προσθέτουµε λίγο ζεστό νερό και το µενουδέλι
σπασµένο µε το χέρι σε κοµµάτια. Ανακατεύουµε κατά διαστήµατα και αφήνουµε τη σούπα να βράσει µέχρι να
πήξει. Τρώγεται πηχτή. Σερβίρεται µε φρέσκο πιπέρι. Συνοδεύεται µε φέτα από την Ορεινή Ηλεία ή τον
Ηλειακό Κάµπο, η οποία είναι πλούσια σε ασβέστιο.
Καλή επιτυχία
Από Γεωργία Αναστασοπούλου
Αθήνα (Καταγωγή από Πύργο Ηλείας)
https://www.facebook.com/georgianastasopoulou

ΥΠΕΝΘΥΜΗΣΗ / REMINDER
Επανερχόµαστε, όπως και στο παρελθόν, µε τη παράκληση σε όλα τα µέλη του Συλλόγου µας, να µας πληροφορούν και
να µας ενηµερώνουν για τα κοινωνικά, γεννήσεις, βαπτίσεις, γάµους, αρραβώνες, θανάτους, µνηµόσυνα, διακρίσεις
σε σχολεία και επιχειρήσεις και οτιδήποτε άλλο ώστε να µπορούµε να γράφουµε στην ΗΛΕΙΑΚΤΙ∆Α µας και να µένουν
στην ιστορία. Πείτε µας τα νέα σας, στα τηλέφωνα 914-592-7610, 718-658-4474, στα φαξ 718-658-1573 και 203-2861451, µε την ένδειξη «Για την ΗΛΕΙΑΚΤΙ∆Α»
Κ.∆.Λ
-------------------------------------------------DO YOU HAVE ANY IDEAS/COMMENTS, BAPTISM-WEDDING-ENGAGEMENT ANNOUNCEMENTS, ETC. IF
SO, PLEASE LET US KNOW! You may write your ideas/comments/suggestions etc. and 1) mail to Anthony
Papadopoulos 47-16 190 Street, Bayside, NY 11358, 2) E-mail us at Hleiaktida@aol.com, 3) contact us at 914-592-7610,
718-658-4474, 4) fax us at 718-658-1573 or 5) visit our Facebook Page: PANELIAKOS SOCIETY and send us a
message.

___________________________________________________________________
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Just 4 Fun
THE GRAVEYARD
Three Greek men, Pete, Dimitri, and Vasili,
were stumbling home from the tavern late one
night and found themselves on the road which
led past an old Greek graveyard.
"Let's take a look at the graves," suggested
Pete. Dimitri says, "Trelathikes, it is the
middle of the night!" Pete replies, "Come on
you kota, we will be fine."
Pete looks at the first grave an says "It's Petros
Papadapolous' grave, God bless him. He lived
to the old age of 87."
"That's tipota," says Dimitri, "Here's one that
belongs to Pantelis Dimitriou, it says here that
he was 95 when he died."
Then Vasili yells out, "Panagia Mou! Here's a
man that has to be 145!"
"What was his name?" asks Pete.
Vasili stumbles around a bit, lights a match to
see what else is written on the stone marker
and Vasili says, "his name was Miles and I
think he was from Athens!"
Dimitri asks, "how do you know where he was
from? Vasili responds, "Because it says here,
Miles from Athens!"
Ετοίµασε τις βαλίτσες...
Μπαίνει ένα άντρας φουριόζος στο σπίτι του!
-Γυναίκα, κέρδισα το Τζόκερ, ετοίµασε τις
βαλίτσες µας...
- Αχ, µπράβο αντρούλη µου, και πού πάµε;
- Εγώ στη Χαβάη, εσύ στη µάνα σου....
Χαµένος χρόνος
Μια µέρα στην τάξη, λέει η δασκάλα στον
Τοτό
-Εγώ διαβάζω, εσύ διαβάζεις... τι χρόνος
είναι?
-Χαµένος!!

Η πεθερά και οι γαµπροί
Ήταν µια πεθερά και είχε 3 γαµπρούς. Ο ένας την αγαπούσε
πολύ, ο άλλος πιο λίγο και ο άλλος καθόλου. Θέλοντας να δει
ποιος την αγαπάει περισσότερο αποφάσισε να πάει στη
θάλασσα µε τον κάθε ένα από αυτούς. Πάει µε τον πρώτο,
µπαίνει στην θάλασσα και κάνει πως πνίγεται τότε ο γαµπρός
της θα την σώσει. Την άλλη µέρα θα βρει έξω από το σπίτι
του µια Mercedes κι ένα σηµείωµα.
"Σε ευχαριστώ που µ’ έσωσες η πεθερά σου".
Την άλλη εβδοµάδα πάει µε τον δεύτερο κάνοντας το ίδιο
κόλπο. Ο γαµπρός της την έσωσε και την άλλη µέρα βρήκε
έξω από το σπίτι µια Mercedes µε το ίδιο σηµείωµα.
Πάει µε τον τρίτο την άλλη εβδοµάδα. Η πεθερά του κάνει
πως πνίγεται αλλά αυτός δεν την έσωσε και αυτή πνίγεται.
Την άλλη µέρα στην κηδεία βρίσκει έξω από το σπίτι του 3
Mercedes και το µήνυµα.
"Σε ευχαριστώ που µε έσωσες ο πεθερός σου"
GOTTA STAY CLASSY!

