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Μήνυµα Προέδρου / Message from the President
Αγαπητοί φίλοι και φίλες του Συλλόγου, Πατριώτες και Πατριώτισες, Ηλείοι και Ηλείες,
Θα θέλαµε να σας προσκαλέσουµε στο Ετήσιο Χορό το οποίο θα πραγµατοποιηθεί το
Σάββατο 21 Νοεµβρίου, 2015 στις 7.00 µ.µ. στό Terrace on the Park, (52-11 111th St,
Flushing, NY 11368).
Η τιµή της εισόδου είναι 75 δολάρια (παιδιά 4-12 ετών είναι 40 δολάρια).
Για περισσότερες πληροφορίες ή για κρατήσεις, επικοινωνήσετε µε τους υπεύθυνους της
βραδιάς:
∆ήµητρα Σινοπούλου – 1-646-522-3889
Χριστίνα Βασσιλοπούλου-Αποστολοπούλου – 1-347-854-6828

Με πατριωτικούς χαιρετεισµούς
Ο Πρόεδρος
Σωτήρης Κωνσταντακόπουλος
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ΠΑΤΡΙ∆ΟΓΝΩΣΙΑ
Εποπέας και Νυκτιµένη
Γιατί οι κουκουβάγιες ζουν στο σκοτάδι της νύχτας
και αποφεύγουν το φως; Πριν στραφούν προς στις
επιστηµονικές τους µεθόδους, οι αρχαίοι Έλληνες
ερµήνευαν
το
φυσικό
κόσµο
πλάθοντας
σαγηνευτικούς µύθους, µε τους αρχαίους θεούς να
έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο.
Η Νυκτιµένη ήταν η κόρη του µυθικού βασιλιά της
Λέσβου Εποπέα. Η οµορφιά της νεαρής κοπέλας ήταν
εκπληκτική, όµως αποδείχτηκε και µοιραία αφού την
ερωτεύτηκε ο ίδιος της ο πατέρας. Ο µύθος δε
διασώθηκε ολόκληρος κι έτσι δε γνωρίζουµε την
τιµωρία που επιφυλάχτηκε για το βασιλιά-βιαστή. Η
κοπέλα κατέφυγε απελπισµένη στα βουνά του νησιού
και εκεί ο ∆ίας τη θα µεταµορφώσει σε κουκουβάγια
εισακούοντας τις ικεσίες της. Παράκλησή της προς
στο θεό να ζει εκεί όπου το βλέµµα της δε θα
συναντάει κανέναν, µη αντέχοντας την ντροπή για όσα
είχαν συµβεί. Από τότε οι κουκουβάγιες ζούνε στο
βαθύ σκοτάδι της νύχτας και η Νυκτιµένη µένει ήσυχη
ότι η ιστορία της έχει πλέον ξεχαστεί.
Στράτος ∆ουκάκις
Γιατί το λέµε έτσι
«Αυτός χρωστάει της Μιχαλούς»
Στα χρόνια του Όθωνα, βρίσκοταν σε κάποιο
σοκάκι στο Ναύπλιον η ταβέρνα της Μιχαλούς.
Παραδόπιστη και εκµεταλεύτρια, από το καιρό που
πέθανε ο άντρας της, είχε µια περιορισµένη πελατεία,
που της έκανε πίστωση για ένα χρονικό διάστηµα,
µετά το τέλος του οποίου έπρεπε να εξοφληθεί ο
λογαριασµός. Αλοίµονον σε εκείνους που δεν ήταν
συνεπής. Η Μιχαλού κυριολεκτικά τον εξευτέλιζε.
Ανάµεσα σε αυτούς τους οφειλέτες ήταν και ένας
ευσυνείδητος, που του ήταν αδύνατον να βρει τρόπο
να την εξοφλήσει, γιατί δεν είχε τώρα τελευταία
δουλειά. Μέρα νύχτα γύριζε στους δρόµους
παραµιλώντας. Όταν κανείς ρωτούσε να µάθει τι είχε
αυτός, του απαντούσαν: Άσε...αυτός... χρωστάει της
Μιχαλούς. Από τότε έµεινε η φράση.
Ε.Χ.Π.

Στο στρατηγό Λαφαγιέτ (Ανδρέας Κάλβος)
Ο Γάλλος στρατηγός Λαφαγιέτ (1767 – 1834)
πήρε ενεργό µέρος και διακρίθηκε ιδιαίτερα τόσο στην
Αµερικανική (1775 – 1783) όσο και στη Γαλλική
Επανάσταση (1789). Σε αυτόν λοιπόν το γεναίο και
φιλελεύθερο πολεµιστή απευθύνει ο Α. Κάλβος την
ακόλουθη επιστολή που είναι γραµµένη στα γαλλικά
και τη δίνουµε εδώ σε µετάφραση:
Τη µέρα που διακινδυνεύσατε τη ζωή σας στην
Αµερική, δεν αγωνιζόσαστε µόνον για την ανεξαρτησία
της χώρας αυτής. Οι αρχές της δηµοκρατίας και της
ηθικής, τις οποίες πρέπει να στηρίζουν την ευδαιµονία
τοιυς οι λαοί, ήταν επίσης µπροστά στα µάτια σας.
Στρατηγέ, αγωνιζόµαστε για τήν ίδια υπόθεση.
Η ηλικία σας σας εµποδίζει να δελιξετε το σπαθί σας
στους βαρβάρους που µας καταπιέζουν τέσσαρε
αιώνες. Είθε όµως η ανάµνηση των πράξεών σας να
δηµιουργήσει γεναία αισθήµατα στην ψυχή εκείνου
που θα µπορούσε να βαδίσει στα ίχνη σας.
Πολύ φτωχοί για να µπορέσουµε να
συντηρήσουµε τους στρατιώτες µας και τα πλοία µας,
στερηνένη από κάθε οργάνωση για να στερεώσουµε
την ελευθερία µας χωρίς όπλα για να στολίσουµε τα
βράχια µας πολεµώντας µ’ έναν εχθρό που πάντα
νικιέται και πάντα ξαναγεννιώνται τριγυρισµένοι από
παγίδες κυβερνήσεων που έγιναν σύµµαχοι µε τους
εχθρούς, δεχόµενοι ύπουλες προσφορές προστασίας
που ο λαός µας δεν ζητάει, θα υποκύψουµε
Όχι, στρατηγέ! Ο Θεός και η απελπισία µας
κρατααιώνουν.
Ένα έθνος που ολόκληρο βλέπει τους εχθρούς
του µε περιφρόνηση, το τάφο του µε αδιαφορία, δεν
µπορεί να νικηθεί. Η Ελλάδα, κι΄αν ακόµα σκεπαστεί µε
στάχτες και κόκκαλα, δεν θα µείνει χωρίς εκδικητή. Η
Ευρώπη αγανακτισµένη θα απλώσει το χέρι της στα
ερείπιά µας και ο όρκος της θα κάνει να χλωµιάσουν
αυτοί που συνοµώτησαν για το χαµό µας.
Αφήνω µε λύπη τη Γαλλία. Το χρέος µε καλεί στη
πατρίδα µου για να προσφέρω ακόµη µια καρδιά στα
όπλα των εχθρών. Και θα ξαναπώ στους ξένους που
βρίσκονται ανάµεσά µας πως ήταν ένας αγώνας στην
Αµερική κι’ ένας Λαφαγιέτ γεµάτος ευλογίες από το λαό
που µε τόση ανιδιοτέλεια βοήθησε.
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«Το τρελοβάπορο» (Οδυσσέα Ελύτη)
Το Τραγούδι είναι αλληγορικό. Τρελοβάπορο είναι
η Ελλάδα, που ταξιδεύει µέσα στο χρόνο. Στις δύο πρώτες
στροφές το ταξίδι αρχίζει παράδοξα: Βγαίνει στα βουνά και
την άγκυρα φουντάρει στις κουκουναριές. Όµως το
τρελοβάπορο – Ελλάδα κατορθώνει πάντοτε να συνεχίζει το
ταξίδι του και να ξεπερνά κάθε δυσκολία.
Βαπόρι στολισµένο βγαίνει στα βουνά
κι’ αρχίζει τις µανούβρες «βίρα µάϊνα».
Την άγκυρα φουντάρει στις κουκουναριές, φορτώνει
φρέσκο αέρα κι’ από τις δυο µεριές.
Είναι από µαύρη πέτρα κι’ είναι από όνειρο
κι’ έχει λοστρόµο αθώο ναύτη πονηρό.
Από τα βάθη φτάνει τους παλιούς καιρούς
βάσανα ξεφορτώνει κι’ αναστεναγµούς.
Έλα Χριστέ και κύριε λέω και απορώ
τέτοιο τρελό βαπόρι τρελοβάπορο.
Χρόνους µας ταξιδεύει, δε βουλιάξαµε
χίλιες καπεταναίους τους αλλάξαµε.
Κατακλυσµούς ποτέ δεν λογαριάσαµε,
µπήκαµε µέσα στα όλα και περάσαµε.
Κι’έχουµε στο κατάρτι µας βιγλάτορα
παντοτινά τον ήλιο το Ηλιάτορα.
Βίρα: Τράβα την άγκυρα να φύγει το καράβι
Μαϊνα: Μάζεψε τα πανιά για να σταµατήσει το πλοίο
Φουντάρω: Ρίχνω µέσα στη θάλασσα.
Βιγλάτορας: Παρατηρητής
Πηγή:
Κείµενα
Νεοελληνικής
Επιµέλεια: Ελένη Χ. Πάππα

λογοτεχνίας.

∆Ι ΒΑΤΟ Ν = D E BATE
Β ΡΑ Β Ε Υ Ω = B R A V O
Τι είναι το Debate; Είναι δυνατόν να µην υπήρχε Ελληνική
λέξη;
Πριν χιλιάδες Σεπτέµβρηδες, στο ίδιο µέρος, ένας
αλλόκοτος αλλά πολύ ανοιχτοµάτης λαός, επενόησε ένα
σύστηµα, για να µπορεί να συγκρίνει δύο διαφορετικές και
αντικρουόµενες απόψεις. Έστηνε δύο «βήµατα», δύο βάθρα,
το ένα κοντά στο άλλο. Στο ένα ανέβαινε ο ρήτορας που
υποστήριζε την µία και στο άλλο βήµα ο υποστηριχτής της
άλλης άποψης. Πρώτα µιλούσε ο ένας και εξέθετε τα
επιχειρήµατα, που κατά τη γνώµη του στήριζαν την άποψή
του, και ακολούθως µιλούσε ο άλλος και έλεγε το δικό του.
Το πλήθος άκουγε και τον ένα άκουγε και τον άλλον και
όταν συµφωνούσε «ΒΡΑΒΕΥΩ, ΒΡΑΒΕΥΩ».

Το σκηνικό αυτό µε τα δύο βήµατα, ονοµάστηκε
∆ΙΒΑΤΟΝ, ακριβώς γιατί είχε δύο βήµατα. Το
σύστηµα αυτό, όπως και πολλά άλλα άλλωστε, το
δανείστηκανοι νεο-πολιτισµένοι ∆υτικοί, σε εποχέςπου οι
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απόγονοι εκείνου του αλλόκοτου λαού, είχαν τεθεί σε
υποχρεωτική πνευµατκή καταστολή, που κράτησε 2.000
Σεπτέµβρηδες.
Το ∆ΙΒΑΤΟΝ οι νεο-πολιτισµένοι το έγραψαν DEBATE και
το καλύτερο που κατόρθωσαν να προφέρουν, ήταν
ΝΤΙΜΠΕΪΤ. Μα ούτε και το «ΒΡΑΒΕΥΩ» µπόρεσαν να
µιµηθούν σωστά και το κατάντησαν...BRAVO. (Αυτό το
‘ΕΥ’ µέσα στη µέση της λέξης, τους δυσκόλλευε και έτσι το
έφαγε η µαρµάγκα).
Στράτος ∆ουκάκις

Η Ιδανική Πολιτεία είναι:
Εκείνη που οι νόµοι
(ΒΙΑΣ ο Πριηνεύς)

δεν έχουν άλλον ανώτερον

Εκείνη της οποίας οι κάτοικοι δεν είναι ούτε πολύ
πλούσιοι, ούτε πολύ φτωχοί (ΘΑΛΗΣ ο Μιλήσιος)
Εκείνη ό,που η αρετή τιµάται και η κακία µισείται
(ΠΕΡΙΑΝ∆ΡΟΣ ο Κορίνθιος)
Εκείνη που τα αξιώµατα δίδονται πάντοτε στους
ενάρετους και ποτέ στους κακούς (ΠΙΤΑΚΟΣ ο
Μυτιληναίος)
Εκείνη όπου οι πολίτες φοβούνται περισσότερο τη
κατηγορία παρά τη τιµωρία. (ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ο
Ρόδιος)
Εκείνη όπου οι νόµοι τιµώνται περισσότερο από τους
ρήτορες. (ΧΙΛΩΝ ο Λακεδαιµόνιος)
Εκείνη όπου το αδίκηµα προς ένα πολίτη θεωρείται
αδίκηµα προς όλους. (ΣΟΛΩΝ ο Αθηναίος)
Ντρέποµαι για το σήµερα ....γαµώτο
ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ)

µου (Ο

ΣΕ ΠΟΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ;

ΙΑ ΗΩ Ω ΥΙΕ ΑΕΙ ΕΙ

‘Εξι λέξεις χωρίς
σύµφωνο.
«Όπως η αυγή γιε
µου να είσαι πάντα»

ΓΝΩΜΕΣ / OPINIONS
∆ιάβαζα χτες στον ΕΘΝΙΚΟ ΚΗΡΥΚΑ ένα σχόλιο του
∆ηµήτρη Τσάκα, σχετικά µε τη µακροζωία πολλών
Εθνικοτοπικών Συλλόγων, όπως των Συµίων που
εορτάζουν την 100ή επέτειο από την ίδρυσή του, το
Σύλλογο Ευρυτάνων 103 χρονών, των Ναυπακτίων
106 χρονών, των Βορειοηπειρωτών, 100 χρόνων και
άλλων που πλσιάζουν τα 100. Και αναρωτήθηκα: Τι
κρατά στη ζωή αυτούς του Συλλόγους; Τι τους κάνει
να είναι αιωνόβιοι και όµως να είναι τόσο θαλεροί;
Και κατέληξα στο συµπέρασµα ότι µόνο η ΑΓΑΠΗ
κρατά αυτούς τους ανθρώπους ενωµένους. Μόνο η
αγάπη µπορεί να υπερπηδά όλα τα εµπόδια και να
απαλύνει όλες τις διαφορές ανάµεσά µας. Όχι µόνον η
αγάπη µεταξύ τους, που είναι απαραίτητη, αλλά και η
αγάπη τους για την ιδαίτερη πατρίδα τους. Εµείς δεν
αγαπάµε την Ηλεία µας; ∆εν τη νοσταλγούµε;
Ασφαλώς και την αγαπάµε και τη νοσταλγούµεε και
γι’ αυτό κάθε χρόνο τη συναντάµε στις διακοπές µας.
Αλλά αφού αγαπάµε τη πατρίδα µας, γιατί δεν
αγαπάµε αυτούς που την αντιπροσωπεύουν εδώ στην
Αµερική; Γιατί δείχνουµε µια κάποια αδιαφορία αυτό
που αντιπροσωπεύει την Ηλεία; Γιατί αδιαφοροούµε
για το Σύλλογό µας; Γιατί δεν τον αγκαλιάζουµε και
δεν τον διατηρούµε θαλερό; Το ξέρω, έχουµε τις
οικογένειές µας, τις δουλειές µας, τις διάφορες άλλες
σχέσεις µας, τα άλλα µας ενδιαφέροντα (hobbies),
αλλά για τη πατρίδα µας δεν έχουµε τίποτα να
δώσουµε;
Αδέρφια, νοµίζω πως αδικούµε, όχι την Ηλεία, αλλά
τον εαυτό µας. Με την αδιαφορία µας επιτρέπουµε
στο χρόνο να µαδήσει τους ψυχικούς δεµούς που µας
συνδέουν µε το παρελθόν µας. Ο Σύλλογός µας δεν
είναι τα πρόσωπα που τον απαρτίζουν. Ο Πανηλειακός
Σύλλογος είναι ιδέα. ∆εν είναι ο Πρόεδρος ή ο Ταµίας
ή ο Γραµατέας. ∆εν είναι ο διπλανός µου που µε
εξενεύρισε ούτε ο άλλος που µε πρόσβαλε. ∆εν είναι
ο πρόεδρος που δεν µου αρέσει. Ο Σύλλογος είναι η
ψυχή µας, αυτά που αφήσαµε πίσω µας και
νοσταλγούµε και δεν έχουµε το δικαίωµα να τα
περιφρονήσουµε για να ικανοποιήσουµε ένα
προσωπικό γινάτι.

06-18-15
Meeting at Loukoumi
with Alexis Stefanopoulos
(Ο Χελιδόνιος), who
visited NY from Germany.

Συνάντηση µε τον ∆ήµαρχο Ήλιδας
08 Ιουλίου, 2015 - Αµαλίαδα
(από αριστερά) Κωνσταντίνος Κουτρουµπής - Επίτιµος
Πρόεδρος Πανηλειακής Οµοσπονδίας Αµερικής και Καναδά,
Γεωργία Ξυδιά Παπαδοπούλου – πρ. Πρόεδρος
Πανηλειακού
Συλλόγου
Νέας
Υόρκης;
Χρήστος
Χριστοδουλόπουλος - ∆ήµαρχος Ήλιδας

18 Αυγούστου, 2015
Πανηλειακή αντάµοση στην Αµαλιάδα!
Και του χρονου!

Ας µην αφήσουµε τα ιερά µας και τα όσια να µας
διαφεύγουν και ας τα φυλάξουµε γιατί ίσως θα
µπορέσουµε να τα δώσουµε και στους άλλους που
έρχονται.
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.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ / BIRTHS
Οι Κωνσταντακοπουλαίοι αυξάνονται και πληθύνονται.
Στις 8 Οκτωβρίου 2015, η Τάρα, σύζυγος του Νίκου
Κωνσταντακόπουλου του Ανδρέα και της Χριστίνας,
στο Northern Westchester Hospital of Mount Kisco, έφερε
στο κόσµο δίδυµα κοριτσάκια. Την Andrea - Christina
5.1/2 pounds και Lia –Christina 5.00 pounds. Οι δύο
κουκλίτσες χαίρουν άκρας υγείας. Οι δε ευτυχείς γονείς
πετάνε στα σύννεφα. Στους Ευτυχείς γονείς Νίκο και
Τάρα, τους ευχόµεθα να τους ζήσουν οι κούκλες τους και
να τις δουν και νυφούλες. Στο δε παππού και γιαγιά
Ανδρέα και Χριστίνα και σε άλλα.
Και δεν φτάνει αυτό.
Η κόρη του Ανδρέα και αδελφή του Νίκου Αγγελική,
σύζυγος του Κωνσταντίνου Ζορµπά, στις 17 Οκτωβρίου,
στο Sara Lawrence Hospital, έφερε στο κόσµο ένα
υγιέστατο αγόρι 7.1/2 pounds, που το ονόµασαν
Κωνσταντίνο. Στους ευτυχείς γονείς και παππούδες,
σύσσωµος ο Πανηλειακός Σύλλογος, εύχεται να τον
χαίρονται και πάντα, όλα τα εγγόνια τους, να τους φέρνουν
χαρές και ευτυχία.
---------------------------

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 718-6581573 και 203-286-1451, µε την ένδειξη «Για την
ΗΛΕΙΑΚΤΙ∆Α»
Κ.∆.Λ
-------------------------------------------------DO YOU HAVE ANY IDEAS/COMMENTS, BAPTISMWEDDING-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) Email us at Hleiaktida@aol.com, 3) contact us at 914-5927610, 718-658-4474, 4) fax us at 718-658-1573 or 5) visit
our Facebook Page: PANELIAKOS SOCIETY and send
us a message.

SAVE THE DATE

Congratulations to Stephanos (Steve) and Despina
Reglis for the birth of their third son Nicholas Mario
Reglis (7.6 lbs 21 inches), on 9-23-15 at 1:25 pm. To
the grandparents George and Toni Reglis, να σας
ζήσει!
ΘΑΝΑΤΟΙ
Θερµά συλλυπητήρια στον Κώστα Κολοβάδη και
στην Αγγελική Αναστοπούλου, για το θάνατο του
πατέρα της Αγγελικής, Παναγιώτη Αναστόπουλο. Ας
είναι ελαφρό το χώµα που θα τον σκεπάζει.
UPCOMING EVENT
On Saturday, November 14, 2015, the Ilion Society
“Hermes”, will be hosting the Pan-Elian Federation of
USA & Canada’s Board meeting in Toronto, Canada.

For more information, you may call:
Demetra Sinopoulos – 1-646-522-3889
Christina Apostolopoulou-Vassilopoulou – 1-347-854-6828
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ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (N.Y.)
Γενική Συνέλευση
Τη Κυριακή 1η Νοεµβρίου 2015, στο Χιώτικο Σπίτι,
έγινε η καθιερωµένη φθινοπωρινή Γενική Συνέλευση
του Συλλόγου µας. ∆εν µπορούµε να είµαστε
ευχαριστηµένοι από τον αριθµό των µελών µας που
παρευρέθηκαν, και αυτό αποτελεί την αιτία που
γράφτηκε το παραπάνω άρθρο στις ΓΝΩΜΕΣ, αλλά
ελπίζουµε ότι κάποτε θα δούµε το φως και θα
ανανήψουµε.
Μετά το χαιρετισµό του προέδρου έγινε ο απολογισµός
του Πασχαλινού χορού µας που θεωρήθηκε επιτυχής
αφού µας άφησε και κέρδος πάνω από 2.000.00
δολάρια, αποδίδοντας τιµές και ευχαριστίες στις
υπεύθυνες της βραδιάς κυρίες Αγγελική Κολοβάδη και
Χριστίνα Βασσιλοπούλου-Αποστολοπούλου. Τους
ευχαριστούµε, καθώς και κάθε άλλονν που συνέβαλε
στην επιτυχία του, όπως και σε αυτούς που συνέβαλαν
οικονοµικά.
Στη συνέχεια συζητήθηκε ο καθιερωµένος ετήσιος
χορός µας που θα γίνει to Σάββατο 21 Νοεµβρίου στο
TERRACE ON THE PARK, 52-11, 111 Street,
Flushing Meadow Park, N.Y.. Σε αυτόν θα τιµηθούν
µέλη του Συλλόγου µας για τη προσφορά τους και τη
προσπάθεια που καταβάλουµε για τη διατήρησή του και
τη πρόοδό του.
Επίσης συζητήθηκε και αποφασίστηκε να γίνουν
µερικές προτάσεις από τον αντιοπρόσωπό µας στην
επερχόµενη συνεδρίαση της Π.Ο.Α.Κ. που θα γίνει στο
Τορόντο το Σάββατο 14 Νοεµβρίου. Αποφασίστηκε 1ον)
Να προτείνουµε ένα αντάµωµα µελών των Συλλόγων
που ανήκουν στη Π.Ο.Α.Κ. σε ένα µέρος ανάµεσα
Η.Π.Α. και Καναδά και να καθιερωθεί η ηµεροµηνία αν
αποφασιστεί. 2ον) Να επικαιροποιηθεί ο Τηλεφωνικός
Κατάλογος του 1999 και 3ον) Να συζητηθεί, και ει
δυνατόν να ληφθεί, µια τελική απόφαση για το Ηλειακό
Χωριό.

BOARD MEETING – 10-01-15 – ASTORIA, NY

BOARD MEETING – 10-09-15 – BROOKLYN, NY

Όπως συνήθως προσεφέρθηκαν σάντουϊτς, γλυκά,
καφές και το καθιερωµένο πια γαλακτοµπούρεκο της
Γιώτας, και το γλύκο της Ελένης Πράσσου.
Ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα της Γενικής
Συνέλευσης και παρόλο ότι έλειπαν αρκετοί, το γεγονός
ότι συναντηθήκαµε και ανταλλάξαµε αγκαλιές και
χαιρετίσµατα, αυτό το αντάµωµα ήταν θεραπευτικό.
Κ.∆.Λ.

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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We are Elian!

We are Elian!

JOHN KLITSES was born September 26, 1888, in AMALIDA,
GREECE.

XAN [XANTHIPI ] KLITSES SPANOPOULOS, was born
April 6, 1924, in Newcastle, Pennsylvania to John Klitses
(Amaliada) & Artemisia [Stamati] Klitses. They lived in West
Virginia for a few years then moved to New York City & on to
Hempstead, NY.

He was a Tavern owner, musician, owner of property in Greece,
and served as a Sergeant in the Greek Army during World War I.
He married Artemisia Stamati, from Livarge, Greece, and they
decided to come to America in 1920.
Upon arrival in America, he worked in the coal mines in
Pennsylvania & West Virginia.
Eventually they moved to New York City where he opened up a
Coffee Pot Restaurant.
They had 4 children, Angelo who died at the age of 4, Xanthipi,
Dionisia & Oresty.
Eventually the family moved to Hempstead N.Y., where they were
very active in establishing a Greek Orthodox Church (currently the
Greek Orthodox Cathedral of St. Paul), along with establishing a
Greek School.
John wrote and produced many plays in Hempstead, New York,
including one used as fund raiser for the Greek school in 1931, with
the title "All in One House".
John was also a member of the PANILIAKI BROTHERHOOD
OF ELION "HERMES", INC. (a predecessor Society of the
Paneliakos Society of NY). He and his family participated in many
of the society’s meetings, dances, picnics (held just over the bridge
in New Jersey at a big picnic park & some were held at the Zappion
Pavillion – 18-85 Steinway Street, Astoria NY), and other events.
Holding his daughter Xanthipi
in his arms top left......bottom
left his grand-daughters Elen
& Georgia....bottom right
wedding picture.

From the Diary kept while
serving at the Greek Army
by Sergeant Klitsas during
World War I, 1917 - 1919
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She was active in the school choir, in fashion designing, art,
played the violin in the orchestra, and participated in other
activities.
Prior to the establishment of a Greek Orthodox Church, her
family attended the Presbyterian Church where Xan was a
soloist in the choir. Eventually, her family, along with other
Greeks in her community established the Greek Orthodox
Church St. Paul in Hempstead, where she became an active
member.
On January 27, 1952 Xan married James (Demetrios)
Spanopoulos. Her family consists of 4 children (Elen, Georgia,
Jamie & Michael), 7 grandchildren & 3 great grandchildren.
Xan and her husband Jim were active members of the
PANILIAKI BROTHERHOOD OF ELION "HERMES",
INC. (a predecessor Society of the Paneliakos Society of NY).
In addition, Xan was active in the Maids of Athena, Daughters
of Penelope, Philoptochos Society, Cub Scouts, Girl Scouts,
Business Women of Hempstead, was a soloist at many
functions, served as a PTA officer in Hempstead and West
Hempstead; and was a member of the Mercy League of the
Mercy Hospital.
Xan and her husband Jim traveled to many States throughout
the US, went to Greece quite often, and toured many countries
in Europe. Sadly her husband Jim passed away four years ago.

PANILIAKI BROTHERHOOD OF ELION "HERMES", INC.
1st newspaper clip - Picnic at Zappion Pavilion in Steinway Street on 3-27-1945
2nd newspaper clip - Gala at the Henry Hudson Hotel 353 W. 57th Street, NY, NY circa 1948.
A special thanks to Xanthipi (Klitsis) Spanopoulos for providing us with these newspaper clips.
She is in the : 1st pic (1st row 2nd from right), 2nd pic (Bottom row right side)

ΟΜΙΛΙΑ ΛΕΩΝΙ∆Α ΚΑΡΝΑΡΟΥ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΙΣ 9-11-2015
ΣΠΥΡΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ - Ο ΑΓΝΟΗΜΕΝΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

(Μέρος Α)
Κυρία Πρόεδρε του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πατρέων
Κυρίες και Κύριοι
Φέτος τουλάχιστον, τιµήθηκε επαρκώς η
«Απελευθέρωση της Πάτρας από τα Ναζιστικά
στρατεύµατα κατοχής» µε µια εκδήλωση στο ∆ηµοτικό
Θέατρο Πατρών υπό την Αιγίδα του ∆ήµου µας. Αλλά και
η Εταιρεία Λογοτεχνών Ν.∆. Ελλάδος στην ίδια ενότητα
είχε εντάξει στο πρόγραµµά της την πρόσφατη οµιλία του
π. Κωνσταντίνου Καπετανόπουλου µε θέµα «Γερµανοί
σταυρωτές του Ελληνισµού», όπως και το σηµερινό µας
θέµα που έχει σχέση χρονικά µε την Κατοχική περίοδο, αν
και πολλοί από τους νεότερους σε ηλικία ακροατές µας
σίγουρα θα αναρωτιούνται τι σχέση είχε ο Σπύρος Σκούρας
µε την Κατοχή και την πείνα στη χώρα µας και γιατί
θεωρείται ευεργέτης της Ελλάδος.
Όταν την 1η Σεπτεµβρίου του 1939 η Ναζιστική
Γερµανία εισέβαλε στην Πολωνία, η ανθρωπότητα
ξεκινούσε τον πιο καταστροφικό µέχρι τότε, παγκόσµιο
πόλεµο που έχει καταγράψει η Ιστορία. Ένα σχεδόν χρόνο
αργότερα, στις 28 Οκτωβρίου του 1940, οι Ιταλοί κήρυξαν
τον πόλεµο και στην Πατρίδα µας εµπλέκοντάς την σε µια
µεγάλη δραµατική περιπέτεια από την οποία άργησε να
συνέλθει. Η πατριωτική στάση τότε της χώρας µας µε το
υπερήφανο «ΟΧΙ» έδωσε σε όλον τον κόσµο το µήνυµα
της νίκης και της αντίστασης στον ανίκητο έως τότε Άξονα
και θα πρέπει να δείχνει και στους σηµερινούς «γιες σερ»
ηγήτορές µας ότι η υποταγή στο Βερολίνο της Μέρκελ και
του Σόιµπλε είναι καταστροφική για την Ελλάδα. Ας
αφήσουµε όµως τη σηµερινή πραγµατικότητα να την
καταγράψει πρώτα η αδέκαστη Ιστορία και να
επιστρέψουµε στο θέµα µας.
Ο εκδότης - διευθυντής της οµογενειακής
εφηµερίδας «Εθνικός Κήρυξ» της Νέας Υόρκης, Μπάµπης
Μαρκέτος, στο βιβλίο του «Οι Ελληνοαµερικανοί - Ιστορία
της Ελληνικής οµογένειας των Η.Π.Α.»1, σηµειώνει:
«Όταν έφθασαν οι πρώτες ειδήσεις για την επίθεση
της φασιστικής Ιταλίας εναντίον της Ελλάδος, η Οµογένεια
από την µία άκρη της Αµερικής ως την άλλη ξεσηκώθηκε
µε ιερή αγανάκτηση. ∆εν υπήρξε ούτε στιγµή δισταγµού,
ούτε µια µοναδική περίπτωση ασυµφωνίας. Το ίδιο κιόλας
βράδυ έγιναν οι πρώτες συγκεντρώσεις οργανώσεων και ιδιωτών για να συζητηθούν οι καλύτεροι τρόποι µε τους
οποίους θα µπορούσε η Οµογένεια να συµπαρασταθεί στην
αγωνιζοµένη Ελλάδα. Οι αλλεπάλληλες, έως τότε,

επιτυχίες της χιτλερικής Γερµανίας ήταν αναπόφευκτο
να δηµιουργούν αµφιβολίες στην ψυχή και των πιο
αισιόδοξων για την δυνατότητα του ελληνικού
στρατού να υπερνικήσει τις στρατιές του Άξονα.
Γι' αυτό, όταν ο αµερικανικός Τύπος και το
ραδιόφωνο άρχισαν να µεταδίδουν τις πρώτες ελληνικές
νίκες, ο ενθουσιασµός των Ελληνοαµερικανών έγινε
παλιρροιακό κύµα. Για πρώτη φορά οι οµογενείς µας είδαν

τους Αµερικανούς συµπολίτες τους να τους µιλούν µε ένα
συναίσθηµα θαυµασµού. Ο Έλληνας της Αµερικής που είχε
τόσες φορές αντιµετωπίσει την σχεδόν απροκάλυπτη
περιφρόνηση των δυτικοευρωπαϊκής καταγωγής Αµερικανών,
µπορούσε τώρα να ατενίσει τους Αµερικανούς συµπολίτες του
µε ένα αίσθηµα υπεροχής. ∆εν ήταν πια ο καταφρονεµένος
µετανάστης, ήταν ο απόγονος και ο αδελφός Ηρώων».
Εννέα µόλις ηµέρες µετά την ιταλική επίθεση, έγινε
στην Νέα Υόρκη µια µεγάλη συγκέντρωση ηγετικών
στελεχών της Οµογένειας αλλά και κορυφαίων εκπροσώπων
της αµερικανικής κοινωνίας. Στη συνέλευση εκείνη, στην
οποία παρέστη ο τότε Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου
Αµερικής και µετέπειτα Πατριάρχης Αθηναγόρας και ο
Έλληνας
πρεσβευτής
στην
Ουάσιγκτον
Κίµων
∆ιαµαντόπουλος, απεφασίσθη η ίδρυση της Ελληνικής
Πολεµικής Περιθάλψης, της «Greek War Relief
Association», όπως έµεινε έκτοτε γνωστή.
Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής εξελέγη ο
Σπύρος Σκούρας, µε µέλη τον Πρόεδρο των ΑΧΕΠΑ Βαν
Νοµικό, τον πρόεδρο της άλλης οµογενειακής Οργάνωσης
των Ελληνοαµερικανών, της GAPA, τον Γεώργιο Γάβαρη, τον
Τοµ Πάππα, τον Γεώργιο Βουρνά, τα άλλα αδέλφια Σκούρα,
τον Βασίλειο Χέλη, τον Στέφανο Στεφάνου, τους εφοπλιστές
Κων/νο Τσολαϊνό, Εµµανουήλ Κουλουκουνδή και πολλούς
άλλους, συνολικά εξήντα Έλληνες και Αµερικανούς.
Πρόεδρος του Γυναικείου Βοηθητικού Τµήµατος εξελέγη η
κυρία Καλβοκορέση.
Η Οµογένεια ανταποκρίθηκε µε ηφαιστειακό
ενθουσιασµό στην έκκληση της Ελληνικής Πολεµικής
Περίθαλψης. Μέσα σε τρεις εβδοµάδες, πάνω από τριακόσιες
επιτροπές της είχαν ήδη συσταθεί σε ισάριθµες πόλεις µε την
συµµετοχή Ελληνοαµερικανών αλλά και πολλών διακεκριµένων Αµερικανών φίλων τους. Οι οργανώσεις, µε
επικεφαλείς την ΑΗΕΡΑ και την GAPA, την Παναρκαδική,
τους Μεσσήνιους, τους Λακεδαίµονες, τους Κρητικούς και
φυσικά την Αρχιεπισκοπή και τις Κοινότητες, ένωσαν τις
προσπάθειές τους µέσα στα πλαίσια της Ελληνικής Πολεµικής
Περίθαλψης.
Ιδιαίτερα θα πρέπει να εξαρθεί η συµβολή των
"ΑΧΕΠΑΝΣ", που σύµφωνα µε δήλωση του Σπύρου Σκούρα,
"συνεισέφεραν τα 90 σχεδόν τοις εκατόν του ανθρώπινου
δυναµικού που εχρειάζετο για να διεκπεραιωθή το τεράστιο
αυτό έργο".
Μέχρι την άνοιξη του ’41, η Περίθαλψη είχε πάνω από
960 τµήµατα από την µία άκρη της Αµερικής έως την άλλη. Σε
αλλεπάλληλους εράνους και άλλες εκδηλώσεις, η Οργάνωση
συγκέντρωσε µέσα στους πρώτους µήνες πάνω από πέντε
εκατοµµύρια δολάρια (5.263.000). Άλλα δύο εκατοµµύρια
δολάρια προσφέρθηκαν από τον Αµερικανικό Ερυθρό Σταυρό
σε φάρµακα, τρόφιµα και ρουχισµό.
Κατά την πρώτη περίοδο της λειτουργίας της και ενώ
ο Ελληνικός Στρατός µαχόταν ηρωικά στα βουνά της Ηπείρου,
η Ελληνική Πολεµική Περίθαλψη συγκέντρωσε µε εράνους
και έθεσε στην διάθεση της Επιτροπής στην Αθήνα 3.750.000
δολάρια. Το ποσόν αυτό χρησιµοποιήθηκε για να αγορασθούν
τρόφιµα, φαρµακευτικό και νοσηλευτικό υλικό και για να
βοηθηθούν οι οικογένειες των επιστρατευθέντων και των
θυµάτων πολέµου.
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Ο πρόεδρος Ρούζβελτ, στην συνάντηση που είχε µε
την ηγεσία της ΑΧΕΠΑ τον Απρίλιο του 1941, είχε
δηλώσει: "Σήµερα που η Ελλάς αντιµετωπίζει µια πολύ πιο
επικίνδυνη καµπή στην µακραίωνα ιστορία της, είµεθα
αποφασισµένοι να εφαρµόσουµε πλήρως την καθιερωµένη
πολιτική µας της προσφοράς κάθε υλικής βοηθείας προς έναν
ελεύθερο λαό, που αµύνεται εναντίον εχθρικής επιθέσεως.
Βοήθεια αυτής της µορφής παρέχεται και θα
εξακολουθήσουµε να παρέχουµε στην Ελλάδα. Οποιαδήποτε
και αν είναι η έκβασις της παρούσης φάσεως του πολέµου, ο
λαός της Ελλάδος δύναται να υπολογίζει εις την βοήθεια και
την υποστήριξη της κυβερνήσεως και του λαού των
Ηνωµένων Πολιτειών".
Όταν έγινε η δήλωση εκείνη, ο ελληνικός στρατός
εµάχετο ήδη εναντίον των χιτλερικών στρατιών. Η Αµερική
εξακολουθούσε να είναι ουδέτερη. Συνεπώς, η δήλωση του
Ρούζβελτ είχε σοβαρή πολιτική σηµασία.
Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι, όταν τον
Αύγουστο του 1941 έγινε στο Σινσινάτι, µε πρωτοβουλία της
ΑΧΕΠΑ, το πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο για τον
συντονισµό της πολιτικής των Ελληνοαµερικανών έναντι της
ελληνικής τραγωδίας, ο τότε πρόεδρος της Αµερικανικής
Βουλής, ο Σαµ Ρέιµπερν, ανέγνωσε ενώπιον του Συνεδρίου
την δήλωση εκείνη του προέδρου Ρούζβελτ, ως ένδειξη της
αµετάβλητης πολιτικής γραµµής που είχε υιοθετήσει η
αµερικανική κυβέρνηση.
Ενώ ο ελληνικός στρατός συνέχιζε τον ηρωικό και
νικηφόρο αγώνα του, η Περίθαλψη φόρτωσε σε τέσσερα
ελληνικής ιδιοκτησίας πλοία, εφόδια αξίας τριών σχεδόν
εκατοµµυρίων δολαρίων, µε προορισµό την Ελλάδα.
Ατυχώς, το ένα από τα πλοία αυτά το βύθισαν γερµανικά
υποβρύχια στον Ατλαντικό, ενώ τα άλλα τρία δεν κατόρθωσαν να φθάσουν στον προορισµό τους πριν από την
γερµανική εισβολή και την υποταγή της Ελλάδος στη
Ναζιστική πολεµική πληµµυρίδα.
Αργότερα, στις 7 ∆εκεµβρίου του 1941, µε την
είσοδο της Αµερικής στον πόλεµο, οι Ελληνοαµερικανοί
διατράνωσαν την αφοσίωσή τους προς την δεύτερη πατρίδα
τους. Χιλιάδες νέοι Ελληνοαµερικανοί κατετάγησαν στις
τάξεις των αµερικανικών ενόπλων δυνάµεων ή ανέλαβαν
υπηρεσία σε ζωτικούς τοµείς των µετόπισθεν. Ταυτόχρονα,
οι Ελληνοαµερικανοί, περισσότερο ίσως από κάθε άλλη
εθνική οµάδα στην Αµερική, εργάσθηκαν για την πώληση
κυβερνητικών οµολογιών. Μάλιστα την 28η Οκτωβρίου του
1942, δεύτερη επέτειο του "ΌΧΙ", η ΑΧΕΠΑ µε
πρωτοβουλία του τότε προέδρου της Γεωργίου Βουρνά
εγκαινίασε σε συνεργασία µε το υπουργείο Οικονοµικών µια
εκστρατεία για την διάθεση οµολογιών αξίας 50.000.000
δολαρίων.
Μετά την κατάρρευση του µετώπου στην Ελλάδα, η
Περίθαλψη έστρεψε την προσοχή της προς τον επισιτισµό
του ελληνικού λαού.
Το καλοκαίρι, και ιδίως τον τραγικό χειµώνα του
1941, ο λαός υπέφερε τα πάνδεινα. Όσοι έζησαν την
εφιαλτική εκείνη περίοδο, γνωρίζουν πως και οι πιο στυγνές
εκφράσεις δεν αρκούν για να σκιαγραφήσουν καν την
τροµερή πραγµατικότητα. Η πείνα γονάτιζε τους Έλληνες
που σκελετωµένοι είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους στα
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δρόµους από την ασιτία. Οι δυνάµεις Κατοχής, Γερµανικές,
Ιταλικές και Βουλγαρικές, είχαν δεσµεύσει τρόφιµα και
αγαθά και είχαν οικειοποιηθεί τα συναλλαγµατικά
αποθέµατα της χώρας µας για να τα διοχετεύσουν είτε στο
στρατό κατοχής, είτε για να καλύψουν τις ανάγκες των
χωρών τους. Η πείνα, πέραν από τη φυσική εξόντωση του
λαού µας, ήταν η κύρια υπεύθυνη για την ολοκληρωτική
κατάπτωση του ηθικού του.
Τον πρώτο χειµώνα της Κατοχής, πριν τεθεί σε
εφαρµογή η αποστολή των εφοδίων σε µεγάλη κλίµακα,
σχεδόν µισό εκατοµµύριο Έλληνες πέθαναν από την πείνα
και τις στερήσεις. Και τότε, από το "πουθενά", κάνουν την
εµφάνισή τους στην Ελλάδα κλιµάκια του ...Σουηδικού και
του Ελβετικού Ερυθρού Σταυρού, που µε τα συσσίτιά τους
και την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, έσωσαν
περισσότερους από τρία εκατοµµύρια συµπατριωτών µας.
Έχουν περάσει πάνω από 70 χρόνια από τότε και
ελάχιστοι είναι σήµερα αυτοί που γνωρίζουν το τι είχε
συµβεί. Και ακόµη λιγότεροι είναι όσοι ξέρουν την ιστορία
τού πώς ήλθαν οι Σουηδοί και οι Ελβετοί του Ερυθρού
Σταυρού στην Ελλάδα, ή πώς οι Τούρκοι µας έστελναν (από
ευσπλαχνία;) το περίφηµο φορτηγό πλοίο "Κουρτουλούς"
µε ανθρωπιστική βοήθεια, σωστική στο µεγάλο λιµό για τον
ελληνικό λαό. Ο απαράβατος όρος των κατακτητών πως δεν
θα γινόταν η παραµικρή µνεία ότι τα εφόδια προέρχονταν
από την προσφορά του λαού των Η.Π.Α. και του Καναδά, ή
ότι το τεράστιο αυτό έργο ήταν ουσιαστικά δηµιούργηµα
των Ελληνοαµερικανών, έτεινε στο να ξεχαστεί το όνοµα
της Ελληνικής Πολεµικής Περίθαλψης και η τεράστια
προσφορά της στην πατρίδα. Καιρός είναι να φωτιστεί ξανά
η ιστορία:
Σκουροχώρι Ηλείας. Η ενδεκαµελής οικογένεια του
Παναγιώτη Σκούρα είχε να θρέψει τέσσερις γιους και
τέσσερις θυγατέρες. Η φτώχια είχε εγκατασταθεί στο σπίτι
τους, αλλά η αγάπη περίσσευε. Τα αγόρια ως κύρια ασχολία
τους είχαν να βοσκήσουν καµιά εκατοστή πρόβατα, να
καλλιεργήσουν λίγα αµπελάκια και ακόµα λιγότερα
λιόδεντρα. Η καθηµερινότητά τους συνεχίστηκε µέχρι το
1907, όταν µια πληµµύρα το καλοκαίρι της χρονιάς εκείνης
σε συνδυασµό µε τη φυλλοξήρα που τσάκισε τα αµπέλια της
περιοχής, ήταν η αιτία που ο µεγαλύτερος γιος της
οικογένειας, ο Κωνσταντίνος, πήρε την απόφαση να
ακολουθήσει το δρόµο της ξενιτιάς για ένα καλύτερο
µέλλον. Μπάρκαρε για τη χώρα των µεγάλων ευκαιριών, τις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, και δούλεψε αρχικά ως
λαντζέρης και ως βοηθός σερβιτόρου στη συνέχεια.
Ο δεύτερος γιος, ο Σπύρος Σκούρας, αφού έµαθε λίγα
γράµµατα σε µοναστήρι της περιοχής, µπήκε στα δεκατρία
του στη βιοπάλη. Πρώτα µαθητευόµενος τυπογράφος και
έπειτα κλητήρας σε ναυτιλιακή εταιρία στην Πάτρα. Εδώ,
στην πόλη µας, είδε για πρώτη φορά ταινία στον
κινηµατογράφο και εντυπωσιάστηκε από το νέο µέσο
δραµατικής τέχνης.2
1

«Οι Ελληνοαµερικανοί. Ιστορία της ελληνικής οµογένειας των Η.Π.Α.»,
Μπάµπης Μαρκέτος, εκδ. Παπαζήση - Κέντρο Έρευνας Νεότερης Ιστορίας
Παντείου Πανεπιστήµιου, Αθήνα 2006, σελ. 159-164, 181, 204
2
Λαµπρινή Κουζέλη, "Σπύρος Σκούρας, ο Έλληνας πρωτοπόρος του Χόλιγουντ",
εφηµ."Το Βήµα" της Αθήνας στις 10-3-2013.
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Just 4 Fun
ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΓΕΛΙΟ
Κοντός ή χοντρός
- ∆εν µου λες γιατρέ, ένας άνθρωπος µε τα κιλά µου
πόσο ύψος πρέπει να έχει;
- Περίπου 2.10, λέει ο γιατρός
- Και τους το έλεγα γιατρέ µου, δεν είµαι χοντρός,
κοντός είµαι

------------------------- Αγάπη µου, που θα µε πας για την επέτειο του γάµου
µας;
- Στο Κανκούν.
- Και για τη χρυσή;
- Θάρθω να σε πάρω.

------------------------Ο σύζυγος γυρνά στο σπίτι και βρίσκει τη γυναίκα του
στο κρεβάτι µα άλλον άνδρα.
- Μαρία τι κάνεις εκεί;
- Στο είπα ότι είναι χαζούλης

------------------------Μετά από 20 χρόνια γάµου, το ζευγάρι πάει κρουαζέρα.
Μια νύκτα µε πανσέληνο βρίσκονται στα κατάστρωµα
και µε πολύ ροµαντική διάθεση λέει η γυναίκα.
- Αγάπη µου αν έπεφτα στη θάλασσα θα µε
έσωνες;
- Αν σου πω «ναι» θα πέσεις;

------------------------Η µαµά µαλώνει το γιο.
- Είσαι ένας τεµπέλης και ψεύτης, ο ίδιος ο
ανεπρόκοπος ο πατέρας σου.
Ο σύζυγος,
- ρε Μαρία, εγώ δεν είµαι ούτε τεµπέλης ούτε
ψεύτης
- ∆εν µιλάω για σένα.
17 differences between a normal mom and a Greek mom
by Anna Maria Halkiotis
1. A normal Mom won’t make you wear a jacket if you tell her
you’re too hot with it on.
A Greek Mom will make you wear a jacket, even if you’re
sweating in it, because she tells you that she is getting cold just by
looking at you, so you need to wear it so she won’t be cold.
2. A normal Mom will advise you on how to make good choices
when planning for your future.
A Greek Mom will have your entire future planned for you by
the time you’ve graduated high school. From what college you
will attend, to what job you will have, to where you will live, to
who you will marry and how many children you will have. All of
which, you will have done before you become an old lady and
turn 30.
3. A normal Mom will prepare a turkey with gravy and stuffing,
cranberry sauce, mashed potatoes and greens, followed by
pumpkin pie for Thanksgiving dinner.
A Greek Mom will prepare a roasted leg of lamb, spanakopita,
pastitsio, dolmades, fasoulada, salada with plenty of kalamata
olives and feta chese on the table, followed by baklava,
galaktoboureko, koulourakia and kourabiethes for Thanksgiving
dinner.
4. A normal Mom will tell you to get home safe after visiting her.
A Greek Mom will lecture you for ten minutes on how to be safe
while getting home, and to make sure you call her the second you
get home, so she knows you got home safe. She will then call you

multiple times on your way home to ask if you have already gotten home safe.
5. A normal Mom will allow you to sleep over at your friends’ houses on the
weekends when growing up.
A Greek Mom would never allow you to spend the night away from your home at a
stranger’s house especially because she doesn’t know the parents and what kind of
home they keep. Unless, of course, it is at another Greek family’s house, because they
know what kind of home you will be staying at, and that you will be provided with the
proper amount of food and care.
6. A normal Mom will give you a reasonable curfew to be home by when you’re in
high school.
A Greek Mom won’t give you a curfew, she will just say, “don’t be home too late.”
But it’s not even 9:00 and she is calling your cell phone every ten minutes telling you
it’s getting late and when are you coming home?
7. When a normal Mom takes your family to Church, she doesn’t expect your family
to be out of the house for more than a couple of hours, tops.
When a Greek Mom that takes your family to Church, she gets everyone ready for an
all-day affair, because you will most likely end up going to someone’s house afterwards
and staying for dinner.
8. A normal Mom will tell you to finish the food on the plate because there are
starving children around the world.
A Greek Mom will tell you to finish your food on the plate, and then recite a Greek
tragedy of a monologue on how she was a starving child growing up in the village
during the war years. And that she came here to this country so you wouldn’t have to
starve as well.
9. A normal Mom will allow both her sons and daughters to choose where they want to
attend college.
A Greek Mom will allow her son to go to college on the other side of the country and
even spend a year studying abroad in a country of his choice. But a Greek Mother will
only allow her daughter to go to a college that she can commute to from home. If she
wants to study abroad, she can, so long as it is in Greece, close by to family that can
record her every move, report back and set her up with her future husband.
10. A normal Mom doesn’t even bother planning a family vacation once you have hit
your early twenties.
A Greek Mom will expect you to join the family vacation she plans every summer,
even when you are thirty. Which, by the way, will be to Greece to visit relatives where
you will have to sit at someone’s kitchen table, drinking coffee for hours on end every
day, instead of going to the beach, seeing the sights, or going to the parties.
11. A normal Mom will allow you to choose what after-school activity you want to
join (e.g., soccer, basketball, music, dance lessons).
A Greek Mom will drag you kicking and screaming to Greek School two to three times
a week, while the rest of your friends are dancing or playing soccer.
12. When the food is served on a special occasion at a normal Mom’s house, she
usually tells everyone to enjoy their meal, leave it at that and let people start eating.
When the food is served on a special occasion with a Greek Mom, she tells you not to
start eating until she takes her camera out and photographs everyone around the table
because she has to “make sure to get the food in the picture!”
13. A normal Mom will say, “Say cheese!” before she takes a picture of you and your
friends.
A Greek Mom will say, “Say feta cheese!” before she takes a picture of you and your
friends.
14. A normal Mom will have a picture of you with Mickey Mouse at Disney World on
your refrigerator from your last family vacation as a kid.
A Greek Mom will have a picture of you on a donkey in the middle of the xorio on the
refrigerator from your last family vacation there as a kid.
15. When a normal Mom meets your new friends and their parents, she might share a
story revealing your proudest moments or greatest accomplishments.
When a Greek Mom meets your new friends and their parents, she will definitely tell
stories of your most embarrassing and mortifying moments, because she thinks that it’s
the greatest way to show her love for you.
16. A normal Mom will walk guests to the door, say goodbye, open the door, walk the
guests out, give a wave and another goodbye, then go back inside and close the door.
A Greek Mom will walk guests to their cars, kiss them on both cheeks at least three times
each in between hugs, then stand at the foot of the driveway, see them off, and wait until she
can’t see the car anymore before she goes back inside the house.
17. A normal Mom will send you home with a thoughtful yet modest care package and
maybe some freshly baked cookies after visiting her for the weekend.
A Greek Mom will stuff the entire back seat of your car and trunk with boxes and bags full
of groceries, cleaning products, toiletries, bed sheets, bath towels, an assortment of her
freshly baked Greek pastries, gallons of olive oil, one cooler full of fresh meats and seafood,
and another cooler full of cheeses, yogurt and other dairy products, after visiting her for the
weekend. She would even give you some of the old furniture from the attic or basement if
that fit in your car as well.

