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Μήνυµα Προέδρου / Message from the President
Αγαπητά µέλη,
Θέλω να σας ευχαριστήσω που για άλλη µια χρονιά µας εµπιστευτήκατε την διοίκηση του
συλλόγου µας!
Να σας διαβεβαιώσω ότι θα κάνουµε ότι είναι δυνατόν ώστε ο συλλογός µας να είναι
σηµείο αναφοράς για όλους τους Ηλείους της Νέας Υόρκης!
Η παρουσία σας στηςεκδηλώσεις µας, µας δείνει δύναµη να συνεχίσουµε! Σας περιµένω
όλους να πλαισιώσετε µε την παρουσία σας τον σύλλογο µας στην εθνική µας
παρέλαση, 10 Απριλίου, 2016!
Με πατριωτικούς χαιρετεισµούς
Ο Πρόεδρος
Σωτήρης Κωνσταντακόπουλος
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 203-286-1451, 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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ΠΑΤΡΙ∆ΟΓΝΩΣΙΑ

Ο χαρακτηρισµός του Έλληνος

40 Αρχαία Ελληνικά ανέκδοτα, που
προσφέρουν γέλιο αλλά και προβληµατίζουν

Η πρώτη εφηµερίς της Ουάσινγκτον προεκήρυξε
διαγωνισµόν
µε
χρηµατικάς
αµοιβάς
δια
τον
καταλληλότερον χαρακτηρισµόν των διαφόρων λαών και
της ψυχοχλογίας των. Τον διαγωνισµόν παρηκολούθησαν
1.000.000 αναγνώσται και τη οµοφώνω αποφάσει της
15µελούς Επιτροπής εβραβεύθη ο δικαστής Ν. KELLEY,
δια τον χαρακτηρισµός του Έλληνος: Προ του
∆ικαστηρίου της αδεκάστου Ιστορίας, απεκαλύφθη ο
Έλλην ανέκαθεν κατώτερος των περιστάσεων, καίτοι
από απόψεως διανοητικής κατείχε πάντοτε τα πρωτεία.
Ό Έλλην είναι ευφυέστατος, αλλά οιηµατίας,
δραστήριος, αλλά και αµέθοδος, φιλότιµος, αλλά πλήρης
προλήψεων, θερµόαιµος, αλλά και πολεµιστής. Έκτισε
τον Παρθενώνα και µεθυσθείς εκ της αίγλης του τον
αφήκε βραδύτερον να
γίνει στόχος των ερίδων,
ανέδειξεν τον Σωκράτην δια να τον δηλητηριάση,
εθαύµασε τον Θεµιστοκλέα διά να τον αποπέµψη,
υπηρέτησεν τον Αριστοτέλην δια να τον καταδιώξη ,
εγέννησεν τον Βενιζέλον δια να τον δολοφονήση. Έκτισεν
το Βυζάντιον δια να το εκτουρκίσει, έφερε το «21» δια
να το διακυβεύση, εδηµιούργησε το 1909 δια να το
λησµονήση. Ετριπλασίασε την Ελλάδα και παρ’ ολίγον
να τη κηδεύση. Κόπτεται την µίαν στιγµήν δια την
αλήθειαν και την άλλη µισεί τον αρνούµενον να
υπηρετήσει το ψεύδος. Παράδοξον πλάσµα, ατίθασον,
περίεργον, ηµίκαλον, ηµίκακον, αβεβαίων διαθέσεων,
εγωπαθές και σοφόµωρον ο Έλλην. Οικτίρατέ τον,
θαυµασατέ τον, αν θέλετε. Ταξινοµήσατέ τον, αν
µπορείτε.

1) Ο Μ. Αλέξανδρος έστειλε στο Φωκίωνα 100 τάλαντα. Ο
Αθηναίος πολιτικός ρώτησε τους ανθρώπους που του
έφεραν το µεγάλο αυτό ποσόν. Γιατί ο Αλέξανδρος διάλεξε
εµένα απ’ ολους τους Αθηναίους για να µου χαρίσει 100
τάλαντα;
Ο απεσταλµένος απάντησε «Γιατί µόνο εσένα θεωρεί
έντιµο άνθρωπο»
Ο Φωκίωνας αρνήθηκε το δώρο λέγοντας. «Ας µε αφήσει
λοιπόν και να είµαι και να φαίνοµαι έντιµος».
2) Είπε κάποιος στον Αρίστιπο ότι η Λαϊδα δεν τον αγαπά,
αλλά προσποιείται ότι τον αγαπά. Ο Αρίσιππος απάντησε.
«Ούτε το κρασί ή το ψάρι µε αγαπούν, εγώ όµως τα
απολαµβάνω.
3) Ένας άντρας είπε στην ερωτοµανή γυναίκα του. «Τι
θέλεις να κάνουµε, να φάµε ή να κάνουµε έρωτα;». Εκείνη
του είπα. «Ότι θέλεις, ψωµί πάντως δεν έχουµε».
4) Είπε κάποιος στο ∆ιογένη. « Οι συµπολίτες σου σε
καταδίκασαν σε εξορία, ο φιλόσοφος απάντησε. «Και εγώ
τους καταδίκασα να µένουν στο τόπο τους».
5) Ο ∆ιδύµων, οφθαλµίατρος της εποχής εξετάζει το µάτι
µιας κοπέλας. Ο ∆ιογένης τον βλέπει. Ξέρει ότι ο ∆ιδύµων
είναι τύπος ερωτίλος, κοινώς γυναικάς. Και του λέει.
«Πρόσεξε ∆ιδύµωνα, µήπως εξετάζοντας τον οφθαλµόν,
φθείρεις την κόρην».
6) Επαινούσαν µερικοί µπροστά στον Άγη τους Ηλείους,
γιατί ήταν πολύ δίκαιοι κριτές στους Ολυµπιακούς Αγώνες.
Ο Άγης ρώτησε µε απορία: «Και είναι τόσο σπουδαίο το
ότι οι Ηλείοι µια φορά στα τέσσαρα χρόνια γίνονται
δίκαιοι»;
7) Ένας πατέρας ζήτησε από τον Αρίστυπο να διδάξει το
γιό του. Ο φιλόσοφος ζήτησε αµοιβή 500 δραχµές. Ο
πατέρας θεώρησε υπερβολικό το ποσόν. «Με τόσα
χρήµατα, είπε, θα µπορούσα να αγοράσω ένα ζώο».
«Αγόρασε», είπε ο Αρίστιππος, «κι’ ετσι θα έχεις δύο».
8) Ο ∆ιογένης ζητούσε ελεηµοσύνη από ένα άγαλµα. Όταν
τον ρώτησαν γιατί κάνει κ’ατι τέτοιο, απάντησε:
«Εξασκούµαι στο να µην απογοητεύοµαι από την
αναισθησία των ανθρώπων».
9) Επέστρεψε ο ∆ιογένης από τους Ολυµπιακούς Αγώνες
και ένας τον ρώτησε αν ήταν εκεί πολύς κόσµος. Ο
∆ιογένης αποκρίθηκε: Κόσµος υπήρχε πολύς, άνθρωποι
όµως λίγοι».
10) Παρακινούσαν τον Φίλιππο τον Μακεδόνα να εξορίσει
κάποιον που τον κακολογούσε. Ο Φίλιππος απάντησε: ∆εν
είστε καλά!! Θέλετε να τον στείλω να µε κατηγορεί και σε
άλλα µέρη;
(Τα υπόλοιπα 30 στις προσεχείς εκδόσεις)

--------------------------------------------------Γιατί το λέµε έτσι
«Βράσε ρύζι»
Στο πρώτο Βαλκανικό Πόλεµο, ένα Ελληνικό Τάγµα,
που είχε προχωρήσει πολεµώντας µέσα στο έδαφος της
Βουλγαρίας, είχε αποκοπεί από το υπόλοιπο Σώµα του. Οι
στρατιώτες µας όµως πολεµούσαν θαραλέα και ολοένα
προχωρούσαν. Για το µόνο πράγµα που παραπονιώντουσαν
ήταν η τροφή. Γιατί στη γρήγορη προέλασή τους, δεν πήραν
τίποτα άλλο µαζί τους, εκτός από µερικά σακκιά ρύζι. ‘Ετσι,
πρωί µερηµέρι βράδυ έτρωγαν ένα άνοστο λαπά χωρία αλάτι
και βούτυρο. Κάποτε όµως µπήκαν σε κάποιο χωριό, το
Λάµποβο. Εκεί έβγαλαν το άχτι τους. Πεινασµένοι καθώς
ήσαν έπεσαν στα κοτέτσια του χωριού και δεν άφησαν κότα
για κότα. Φυσικά, γύρισαν αµέσως στο Τάγµα τους και
ετοιµαζόνταν να τις σφάξουν και να τις µαγερέψουν.
Μάγειρας του Τάγµατος ήταν τότε ένα φανταράκος, ο
Μανώλης Αναπλιώτης, που ετοίµαζε το καζάνι. Αλλά τη
στιγµή εκείνη παρουσιάστηκε ο ∆ιοικητής τους, ο
αείµνηστος ταγµατάρχης Αγγελάκης. Μόλις έµαθε ότι οι
άνδρες του ετοίµαζαν να σφάξουν τις ξένες κότες έγινε έξω
φρενών και διέταξε να τις επιστρέψουν αµέσως. Όταν οι
στρατιώτες τον ρώτησαν τι θα φάνε, εκείνος γύρισε στο
µάγειρα και τον πρόσταξε: Βράσε ρύζι Μανώλη.
Ε.Χ.Π.

3

Αρχαίοι Ηλείοι φιλόσοφοι

Κωνσταντίνος Μπρουµίδης
Ο Μιχαήλ Άγγελος της Ουάσινγκτον

Σύµφωνα µε τις σχετικές πληροφορίες η Ηλεία δεν πήγαινε
πίσω στη σφαίρα της φιλοσοφίας. Ο σοφιστής Ιππίας, έζησε στο
τέλος του 5ου π.χ. αιώνα. ∆ίδαξε την αυτοεπάρκεια και
αντιπροσώπευε τη τάση για εγκυκλοπαιδική γνώση. Ένας πολυµαθής
φιλόσοφος, είχε µια ξεχωριστή θέση στη πνευµατική ζωή του καιρού
του, που φαίνεται ότι απασχολούσε και το Σωκράτη και τους µαθητές
του. Ο Πλάτων δηµιουργεί και σχολιάζει τις θεωρίες του Ιππία σε
τρεις από τους διαλόγους του. Ο Ξενοφών επίσης µιλάει για τον Ιππία
και τα αποµνηµονεύµατά του. Ο Ιππίας επίσης χρησιµοποίθηκε
πολλές φορές από τη πατριδα του σαν πρεσβευτής σε άλλες
Ελληνικές πόλεις. Η ευρυµάθειά του φαίνεται από τους τίτλους των
πραγµατειών του. «Ιστορικά ∆οκίµια», «Ονοµάζοντας τα Έθνη»,
«Κατάλογος Ελλήνων Ολυµπιονικών», «Τρωϊκοί ∆ιάλογοι»,
«Συναγωγή». Επιπροσθέτως, δεν µίλαγε µόνον για αυτάρκεια, αλλά
και το έκανε.
Ακόµα έραβε τα ρούχα του και κατασκεύαζε τα παπούτσια
του. Σύµφωνα µε το Φιλόστρατο, ο Ιππίας ενδιαφερόταν για τη
Γεωµετρία, την Αστρονοµία, τη Γραµµατική, τη Μουσική και τους
Ρυθµούς, όπως επίσης για τη Ζωγραφική και τη Γλυπτική. Επίσης
ενδιαφερόταν για τη προϊστορία της Ελλάδος.
∆ύο άλλοι Ηλείοι Φιλόσοφοι, είναι ο Φαίδων και ο
Φορµίων. Επιδοκιµάζουν τη φιλοσοφία του Σωκράτη και του
Πλάτωνος, την οποίαν και κήρυξαν στην Ηλεία. Γύρω στο 350 π.χ., ο
Φαίδων, ο αγαπητός µαθητής του Σωκράτη, γνωστός από τον
οµόνυµο πλατωνικό διάλογο, ίδρυσε µια φιλοσοφική Σχολή στην
Ηλεία που ονόµασε «Ηλειακή Αίρεση». Αργότυερα η σχολή αυτή
µετακόµισε στη Ερέτρια. Ανάµεσα στους διαλόγους που αποδίδονται
στο Φαίδωνα είναι «Ζώπυρος» και «Φυσιογνώµων». Σε αυτό το
έργο του ο Φαίδων για πρώτη φορά έφερε το αντικείµενο της
αποτύπωσης του χαρακτήρα του ατόµου πάνω στο πρόσωπο και τη
φυσιογνωµία του. Ανέδειξε αυτό το θέµα αµέσως µετά τη παρουσία
του έργου του Θεόφραστου από τη Λέσβο, «Χαρακτήρες».
Μαθητής και διάδοχος του Φαίδωνος, στην Ηλειακή Σχολή, ήταν
ένας άλλος Ηλείος, ο Πλείσταινος, για τον οποίον δεν ξέρουµε
τίποτα άλλο. Ένας άλλος µαθητής του Φαίδωνος ήταν ο Μενέδηµος,
από την Ερέτρια, ιδρυτή της Ερέτρειας Σχολής.
Ο Φορµίων, µαθητής του Πλάτωνος, εµπνευτείς από τις
ιδέες του δασκάλου του, προσπάθησε την επιβολή ορισµένων
πολιτικών µεταρρυθµίσεων στη πατρίδα του κατά το δεύτερον ήµισυ
του τετάρτου αιώνα π.χ.. Ο Πλούταρχος µας λέει ότι έβαλε τη πόλη
σε τάξη, περιορίζοντας τις εξουσίες των ολιγαρχών που καταπίεζαν το
δήµο. Οι αλλαγές αυτές όµως δεν κράτησαν πολύ.
Αλέξινος ο Ηλείος, (4ος-3ος αιώνας π.χ.), ένας φιλόσοφος
από τη Σχολή των Μεγάρων, ήταν µαθητής του Ευβολίδη. Ο
Αλέξινος αργότερα µετέφερε την έδρα της Σχολής από την Ήλιδα
στην Ολυµπία, µετονοµάζοντας τη φιλοσοφία του «Ολυµπιακή
Αίρεση». Έγραψε το «Ζήνων», ο «Έφορος», ¨»Αποµνηµονεύµατα»
και «Παιάν στο Κρατερό το Μακεδόνα».
Ο Πύρρων, άλλος ένας Ηλείος φιλόσοφος, που έζησε από
το 360 µέχρι το 271 π.χ., ήταν το ίδιο σπουδαίος όσο και ο Ιππίας,
ήταν γνωστός σαν τον ιδρυτή του Σκεπτισισµού. Οι συµπολίτες του
τον τον περιέλουσαν µε διάφορες τιµές και τον ονόµασαν «Μέδα
Ιερέα». Του αξίζουν συγχαρητήρια γιατί κατόρθωσε η πόλη του να
ψηφίζει ειδικό νόµο απαλλαγής των φιλοσόφων από φορολογία. Ο
Παυσανίας είχε δει το άγαλµά του στη Αγορά µπροστά από τη Στοά
των Κορσυραίων και ο τάφος του ήταν στο προάστειο της ’Ηλιδας,
Πέτρα. Οι κυριότεροι µαθητές του ήσαν οι Φίλων ο Αθηναίος, ο
Τίµων ο Φλοίος, ο Αινεσίδηµος της Κνωσσού, ο Ναυµίνιος, ο
Ναυσιµάνης και ο Αρκισίλαος από τη Πιτάνη της Αιολίδος.

Για το Κωνσταντίνο Μπρουµίδη, τον µεγάλο ζωγράφο και
τοιχογράφο του Καπιτολίου της Ουάσινγκτον, D.C., σύµφωνα
µε πληροφορίες των ιατρών Harry John Founier, που και οι δύο
είναι συγγραφείς, µας λένε ότι και αυτών η καταγωγή είναι από
τα Φιλιατρά Μεσσηνίας, τον τόπο καταγωγής των Μπρουµίδων.
Τα ίδια ακριβώς γράφονται και στα αποµηµονεύµατα του πρώτου
Έλληνα πρέσβυ στις Ηνωµένες Πολιτείες, το 1861, που γνώρισε
προσωπικά το Μπρουµίδη.
Ο πατέρας του Κωνσταντίνου, Σταύρος Μπρουµίδης
καταγόταν από τα Φιλιατρά Μεσσηνίας, είχε δύο αδελφούς, το
Ζαχαρία και τον Αντώνιο. Για τη καταγωγή του πατέρα του το
αναφέρει και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος που ιδιοχείρως έγραψε, όταν
έφθασε στην Αµερική, σε βιβλίο που υπάρχει στη βιβλιοθήκη του
Καπιτωλίου. Όνοµα Πατρός: Σταύρος. Καταγωγή: Φιλιατρά
Αρκαδίας Πελοπόννησος. Ηµέρα Γεννήσεως: Ιουλίου 1805.
Τόπος Γεννήσεως: Ρώµη. Ο πατέρας Σταύρος Μπρουµίδης δεν
ανεχόταν τη βαρβαρότητα των Τούρκων και έφυγε για Ιταλία.
Γνώρισε και νυµφεύτηκε την Anna Bianchini και απέκτησαν τον
Κωνσταντίνο, ο οποίος από µικρός έδειξε ότι είχε ταλέντο στη
ζωγραφική. Σε ηλικία 13 ετών οι γονείς του τον έστειλαν στην
Ακαδηµία San Lucca και αργότερα σπούδασε σε ανώτερο
σχολείο. Με το ταλέντο και τις βαθιές του γνώσεις που απέκτησε
µε αυτό το ζήλο, σε ηλικία 35 χρονών του ανατέθηκε να
επισκευάσει µερικές εικόνες- αριστοργήµατα που βρίσκονταν στα
παπικά ανάκτορα. Παρά τη µεγάλη του όµως επιτυχία δεν ήταν
ευχαριστηµένος. Κατετάγη ως λοχαγός µε το στρατό του του
Pope Pius IX. Ως αξιωµατικός αντέδρασε σε διαταγές των
ανωτέρων του σε κάτι που νόµιζε άδικο και εστάλη στη φυλακή
για 14 µήνες χωρίς να δικαστεί. Το ανήσυχο πνεύµα του, η
λαχτάρα για ελευθερία και τα λόγια ενός Αµερικανού θεολόγου
John Morris, τον έσπρωξαν να αποφασίσει να φύγει για την
Αµερική. Ο Σταύρος Μπρουµίδης ποτέ, δεν έγινε Ιταλός υπήκοος
όπως και ο γιός του Κωνσταντίνος. Αµερικανός υπήκοος έγινε ο
Κωνσταντίνος Μπρουµίδης στις 12 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 1898.
Σύµφωνα µε τους τότε νόµους εθεωρείτο Έλλην υπήκοος µέχρι τα
52 του χρόνια. Ο κωνσταντίνος Μπρουµίδης γνώρισε στη Ρώµη
το ποιητή ∆ιονύσιο Σολωµό που και εκείνος σπούδαζε τότε στη
Ρώµη.
Φτάνει στη Νέα Υόρκη στις 13 Σεπτεµβρίου 1852 αφήνοντας
στην Ιταλία τα δύο παιδιά του Μαρία - Έλενα και Τζόζεφ.
Ερχόµενος στην Αµερική άρχισε να ζωγραφίζει εικόνες σε πολλές
εκκλησίες στη Νέα Υόρκη. Το 1860, στα 55 του νυµφεύεται τη
18χρονη Lola Germon, που είχε για µοντέλο του.
Όπως έγραψε η Washington Post, πέθανε στις 6.30 π.µ., στο
δωµάτιό του στο 921 G street, µόνος του, φτωχός, πάµπτωχος. Με
έξοδα µερικών φίλων του τον έθαψαν στο Νεκροταφείον της
Washington Glenwood, plot #70, site #6, ως άγνωστος µεταξύ
αγνώστων. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για το τάφο του, έως το
1950, που η κυρία Myrtle Murntoch, σύζυγος βουλευτή από την
Αριζόνα, έγραψε βιβλίο για τη ζωή του καλλιτέχνη του
Καπιτωλίου. Μετά από 70 χρόνια αφάνειας, µε προσπάθειες της
κ. Murdoch, το 1950 ψηφίστηκε νόµος από το Κογκρέσο για
$400.00, για καλλωπισµό του µνήµατος του Μπρουµίδη και σε
λίγο ένας άλλος νόµος ψηφίζεται να αφιερωθεί η προτοµή του. Η
ποροτοµή έγινε από ιταλικό µάρµαρο καιµ η ηµέρα της
αποκαλύψεώς της στις 30 Απριλίου 1968.
Η προτοµή του τοποθετήθηκε στο corridor BROUMIDIS, στο
Capitol. Σε αυτή την εκδήλωση είχαν ππροσκληθεί και πολλοί
συγγενείς του Μπρουµίδη από την Αµερική. Τους συγγενείς του
από την Ελλάδα αντιπροσώπευσε η κ. Α. Μπρουµίδη
Πηγή: ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
Επιµέλεια: Ελένη Χ. Πάππα

Πηγή: Ancient Elis, Cradle of Olympic Games,
Νικολάου Γιαλούρη
Επιµέλεια: Κ.∆.Λ.
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ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Εορτή Αγίου Χαραλάµπους
Τη Κυριακή 7 Φεβρουαρίου, Ο Σύλλογός µας,
Πανηλειακός Σύλλογος Νέας Υόρκης, στο Καθεδρικό Ναό της
Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, γιόρτασε την εορτή του
Πολιούχου του Πύργου, Αγίου Χαραλάµπους. Προεξάρχονντος
του Αρχιµανδρίτου π. Ιεροθέου Ζαχαρή, ετελέσθη η
καθιερωµένη ιεροτελεστία της εορτής και εψάλη εν χορώ µε τα
εκκλησίασµα το Απολυτίκιον του Αγίου και έγινε η περιφορά της
ανθοστόλιστης εικόνας εντός της Εκκλησίας. Την Εικόνα έφεραν
ο
Πρόεδρος
του
Συλλόφου
µας
κ.
Σωτήρης
Κωνσταντακόπουλος και ο πρόεδρος της Πανηλειακής
Οµοσπονδίας
Αµερικής
και
Καναδά,
κ.
Αντώνης
Παπαδόπουλος. Η όλη ιεροτελεστία ήταν κατανυκτική και πολύ
συγκινητική. ∆είχνει ότι η καρδιά των Ηλείων της Νέας Υόρκης
παραµένει προσκολληµένη στο τόπο που άφησαν πίσω και δεν
µπορουν να ξεχάσουν.

--------------------------Μνηµόσυνον
Ο Πανηλειακός Σύλλογος τιµά και µνηµονεύει τους
νεκρούς του. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος οι Ηλειώτες της
Νέας Υόρκης, µετά την εσωτερική περιφορά της εικόνας του
Αγίου Χαραλάµπους εντός του Καθεδρικού Ναολυ της Αγίας
Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, ακολούθησε επιµνηµόσυνη δέηση, µε
κόλυβα, για την ανάπαυση των ψυχών των αποθανόντων µελών
του Συλλόγου µας εδώ στην Αµερική, καθώς και τις ψυχές αυτών
που χάθηκαν κατά τις πυρκαγιές που ενέσκυψαν στην Ηλεία τον
Αύγουστο του 2007.

--------------------------Αρτοκλασία
Και τελειώνουµε τις ιεροτελεστίες εντός του ναού, µε
την καθιερωµένη Αρτοκλασία, υπέρ υγείας και ευτυχίας των
µελών του Συλλόγου µας. Ο π. Ιερόθεος χοροστάτησε στη
σύντοµη δέηση και µας ενέπνευσε µε τον ωραίο ύµνο που
ψάλλεται στη διάρκεια της ιεροτελεστίας: Πλούσιοι εφτώχευσαν
και επείνασαν, οι δε εξηκούντες τον Κύριον ουκ
ελατοθήσεσθαι παντός αγαθού.

--------------------------Βασιλόπιτα
Τάχε όλα τούτη η µέρα της 7ης του Φλεβάρη του 2016.
Μαζί µε όλα τα άλλα, γιορτάσαµε και τον ερχοµό του Νέου
Χρόνου 2016. Έπρεπε να γίνει και καθιερωµένη Γιορτή της
Κοπής της Βασιλόπιτας. Και έγινε. Ο Πατήρ Ιερόθεος
πρωτοστάτησε, ευλόγησε τη πίτα και µε τη βοήθεια του
Προέδρου έκανε τη κοπή. Και για να δώσουµε µεγαλύτερη
επισηµότητα στη ιεροτελεστία της κοπής κλήθηκαν και
βοήθησαν οι παρόντες πρώην Πρόεδροι του Συλλόγου, οι οποίοι
και απηύθηναν µήνυµα αγάπης και ενότητας. Το δε φλουρί, λές
να ήταν απάτη;, το πήρε ο Πρόεδρος. Ευχαριστούµε τη
πατριώτισσα Γιούλη (Λευκός Πύργος) για τη προσφορά της. Και
δεν είναι η πρώτη φορά που η Γιούλη µας συµπαραστάθηκε. Την
ευχαριστούµε.

--------------------------Γενική Συνέλευση – Εκλογες
Η Γενική Συνέλευση άρχισε µε χαιρετισµό του
Προέδρου κ. Σωτήρη Κωνσταντακόπουλου και ακολούθησε µε
την αναφορά των πεπραγµένων του κατά τη θητεία του.
Ακολούθησαν οι αναφορές της Γραµµατέως και του Ταµία.
Σύµφωνα µε λογιστικά βιβλία που παρουσιάστηκαν, στο κλίσιµο

της χρονιάς, έχουµε υπόποιλον στο τραπεζικό λογαριασµό µας
$89,201.47. Αυτό διαµορφώθηκε ως εξής: Αρχίσαµε στην αρχή
του χρόνου $88,100.04, συν $16,605.18, έσοδα και $15.503.75,
έξοδα.
Και ακολούθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου
∆ιοικητιοκού Συµβουλίου. Αντί να κάνουµε ακλογές για κάθε ένα
από τα αξιώµατα, κάναµε οµαδικές εκλογές και ψηφίσαµε όλο το
Συµβούλιο µαζί. Με πρόταση του Παναγιώτη Τσεκουρά, που
δευτερώθηκε από το Ηλία ∆ηµητρόπουλο, εξελέγη δια βοής το ίδιο
ακριβώς ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Ήτοι, Πρόεδρος ο Σωτήρης Κωνσταντακόπουλος, Α΄
Αντιπρόεδρος, Παναγιώτης Πλιάκας, Β’ Αντιπρόεδρος Αγγελική
Κολοβάδη, Γραµµατέας, η Γιώτα Πατλιά, Ταµίας, ∆ηµήτρης
Κωστόπουλος και µέλη, Νίκος Σινόπουλος, Νίκος Αρβανιτάκης,
Κωνσταντίνος Λυκογιάννης, Χριστίνα Αποστολοπούλου, Χάρης
Ξυδιάς και Ελένη Πράσσος.
Αναπληρωµατικοί, Κόστας Κολοβάδης, Αντώνης Παπαδόπουλος.

--------------------------ΕΥΧΕΣ
Καλή ανάρρωση
Στους φίλους πατριώτες Μάκη Τσόγκα, του αδελφού
Συλλόγου νέας Ιερσέης «ΚΟΡΟΙΒΟΣ», στο ∆ηµήτρη Παπαδάτο,
παλαιό µέλος των Συλλόγων Ννέας Υόρκης και Νέας Ιερσέης, και
στον εις Βιργγίνια εποικούντα αγαπητό και εκλεκτό φίλο-πατριώτη
Μπάµπη Τσουκαλά, ευχόµαστε ταχεία ανάρρωση από το
πρόβληµα υγείας που αντιµετώπισαν. Αδελφοί, ο Πρόεδρος, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη του Συλλόγου µας, είµαστε
δίπλα σας και έτοιµοι να συµπαρασταθούµε αν ποτέ νοµίσετε οτι
έχετε την ανάγκη. Γρήγορα κοντά µας.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Πρόσφατα χάσαµε ένα καλό παυτιώτη. Το Γιώργο
Θεοφιλόπουλο. Ο Γιώργος άφησε τη τελευταία του πνοή στη
πατρίδα και ειδικά στη Χίο, πατρίδα της συζύγου του και ήταν ό
∆ιευθυντής του Catering Services, στο Χιώτικο Σπίτι και αυτός
που ετοίµαζε τα φαγητά και επέβλεπε για τη άρτια διεξαγωγή των
εκδηλώσεων που συνήθως εκάναµε εκεί. Ο Πρόεδρος, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη του Πανηλειακού Συλλόγου
Νέας Υόρκης, συλλυπούνται τα µέλη της οικογενείας του και τους
εύχονταο να είναι καλά για να τον θυµούνται και να τον
µνηµονεύουν. Αιωνία του η Μνήµη. Άφησε πίσω του τη παρίλυπη
σύζυγό του Αγγελική και τα παιδιά του Στέλιο, ∆ιονυσία και
Ουρανία (Ρανια). Ας είναι ελαφρό το χώµα της πατρίδας που τον
σκεπάζει.
Mayor de Blasio Signs Legislation
to Co-Name 42 Thoroughfares and Public Spaces
Feb. 26, 2016 – www1.nyc.gov
NYC Mayor Bill De Blasio signed legislation officially renaming 30th
Street between 37th and 38th Avenue in Astoria, ‘Εθνικός Κήρυξ National Herald Way’.
“Today is a historic moment for the Greek- and CypriotAmerican community in our city as we officially rename 30th Street
between 37th and 38th Avenue in Astoria, ‘Εθνικός Κήρυξ - National
Herald Way,’” said City Council Majority Leader Jimmy Van Bramer.
“I'm proud to sponsor this significant commemoration honoring the
contributions the National Herald has made to my home neighborhood
of Astoria – and to make “Εθνικός Κήρυξ – National Herald Way” the
first street in Queens named with Greek lettering. For over a century,
the National Herald has been a beacon of progressive press, assisting
needy families in the community, and contributing to civic and cultural
achievements that make Astoria one of the greatest neighborhoods in
our city.”
--------------------------------------------------------------------------

It should be noted that the Ethnikos Kyrix was founded in April 1915 by
fellow Elian, Petros P. Tatanis, from Amaliada.
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Εορτή Αγίου Χαραλάμπους, Βασιλόπιτα, Γενική Συνέλευση – Εκλογες – 07‐02‐2016
CELEBRATING SAINT HARALAMBOUS, BASILOPITA & ELECTIONS – 02‐07‐2016

HAPPY BIRTHDAY TO OUR TREASURER DIMITRI KOSTOPOULOS
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ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (N.J.)

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΠΑΤΡΙ∆Α
Φτώχεια στην Ηλεία

Τη Κυριακή 10 Ιανουαρίου, στις 2.00 µ.µ., στη
κοινοτική αίθουσα της Εκκλησίας της Αναλήψεως,
στο Fair View, N.J., ο Πανηλειακός Σύλλογος της
Νέας Ιερσέης, «Κοροιβος», είχε την εορτή της κοπής
της Βασιλόπιττας. Παρευρέθησαν αρκετά µέλη του
Συλλόγου και φίλοι τους, καθώς και µέλη του
Πανηλειακού
Συλλόγου
Νέας
Υόρκης.
Προσεφέρθηκαν κοτόπουλο στο φούρνο µε πατάτες,
σαλάτες, σπιτίσια γλυκά, καφές, σόδα και πιο πολύ
µια ωραία φιλική και αδελφική ατµόσφαιρα που
ξεκούραζε. Πραγµατικά, ήταν µια πολύ ευχάριστη
εκδήλωση. Ψάλαµε τα Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα και
ο Πρόεδρος απηύθηνε ένα χαιρετισµό. Έγινε δε και
κλήρωση για ένα Χρυσό Σταυρό.

Σύµφωνα µε στοιχεία που παρουσίασε ο
Αρχιµανδρίτης, Φιλάρετος Σπανόπουλος στην Ιερατική
Σύναξη στα Φωναϊτικα και δηµοσιεύτηκαν στη
PATRISNEWS, η φτώχεια στη πατρίδα µας την Ηλεία είναι
ευρέως διαδεδοµένη. 12.5.14 Ηλείοι ζουν στα όρια της
φτώχειας. Το 8% του Ηλειακού πληθυσµού. Στο δήµο
Πύργου 3.502 άτοµα, στο ∆ήµο Ήλιδας, 2.841, στο ∆ήµο
Ζαχάρως, 1.119, στο ∆ήµο Ανδραβίδας-Κυλλήνης, 1.052,
στο ∆ήµο Ολυµπίας, 550 άτοµα και στο ∆ήµο Πηνειού,
1.592. «Η φτώχεια αποδεδεδειγµένα αποτελεί τη µάστιγα
του αιώνα µας εφόσον ένας µεγάλος αριθµός
συνανθρώπων µας ζει σε συνθήκες κοινωνικής
εξαθλίωσης και υπέρτατης πενίας και ένδειας», τόνισε
χαρακτηριστικά 0 Π. Φιλάρετος. Και Συνέχισε: «Με τον
όρο
φτώχεια
από
κοινωνιολογικής
πλευράς,
αναφερόµαστε στην οικονοµική κατάσταση µιας
ανθρώπινης κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από έλλειψη
επαρκών πόρων για την ικανοποίηση βασικών αναγκών.
Η φτώχεια από τους ειδικούς προς το θέµα επιστήµονες
διακρίνεται σε απόλυτη και σχετική. Η απόλυτη
σχετίζεται µε τη κατάσταση στέρησης των ατόµων από
τα είδη βασικής ανάγκης, όπως η τροφή, το νερό, η
ένδυση, η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη κ.α. και η
σχετική συνδέεται µε τη κατάσταση ατόµων που λόγω
του χαµηλού βιοτικού επιπέδου αντιµετωπίζουν
αδυναµία συµµετοχής στον οικονοµικό, κοινωνικό και
πολιτιστικό ιστό της χώρας στην οποίαν διαµένουν».
Πηγή: ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΗ – Ε∆Ω ΜΟΝΤΡΕΑΛ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΕΙΩΝ ΜΟΝΤΡΕΑΛ «Ο ΕΡΜΗΣ»
ELIAN ASSOCIATION MONTREAL “ERMIS”
ASSOCIATION ILLIENNE “ERMIS”
754B ST ROCH, MONTREAL, QC. H3N IL3
TEL. (514) 276-5957

ASSEMBLY – January 31, 2016

Visit the 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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Ε∆Ω ΤΟΡΟΝΤΟ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΕΙΩΝ ΤΟΡΟΝΤΟ
«Ο ΕΡΜΗΣ»

Έτος Ιδρύσεως 1966

Visit us at our FACEBOOK PAGE –
PANELIAN FEDERATION OF USA & CANADA,

to see more pictures from these events, 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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BOARD MEETING & BASILOPITA CUTTING – JANUARY 28, 2016
@

Tsoromokos & Papadopoulos, PLLC
45-02 Ditmars Blvd., Suite 1000, Astoria, NY 11105

FIRST BOARD MEETING OF THE 2016-2017 BOARD – FEBRUARY 25, 2016
@

Tsoromokos & Papadopoulos, PLLC
45-02 Ditmars Blvd., Suite 1000, Astoria, NY 11105

Wishing our General Secretary
(and official Pastry Chef),
GIOTA PATLIAS
a
HAPPY BIRTHDAY!
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Πωλείτε διαµέρισµα 95 τ.µ. στη Γλυφάδα.
Μυστρά 102 µε πυλωτή και πάρκινγκ για 2
αυτοκίνητα.
Τιµή €140,000.00
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε, αφήστε
µήνυµα η στήλτε FAX στον αριθµώ 0049-9123-4471
(24 ώρες το 24ωρο)!
Αλέξης Π. Στεφανόπουλος (Γερµανία)

Visit and “LIKE” our Facebook Pages:
PANELIAN FEDERATION OF USA & CANADA

PANELIAKOS SOCIETY

ELIAN ASSOCIATION OF MONTREAL ERMIS
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Αυτοί διαχειρίστηκαν τη βοήθεια που έστειλε ο Ερυθρός
ΟΜΙΛΙΑ ΛΕΩΝΙ∆Α ΚΑΡΝΑΡΟΥ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
Σταυρός τα έτη 1943 & 1944 και περιελάµβανε αλεύρι, κρέατα
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΙΣ 9-11-2015
ΣΠΥΡΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ - Ο ΑΓΝΟΗΜΕΝΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ κονσερβοποιηµένα, ζάχαρη, ρύζι, γάλατα, πετρέλαιο κ.ά., τα
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
οποία παραλάµβανε η Επιτροπή και τα διένειµε στα

(Μέρος Γ)

∆ιπλό το όφελος της κατεχόµενης Ελλάδας από την
"Ελληνική Πολεµική Περίθαλψη": Από τη µία, πάνω από
τρία εκατοµµύρια λιµοκτονούντες σώθηκαν από βέβαιο
θάνατο και από την άλλη, µε αφορµή τη διανοµή ήλθε στη
χώρα µας ο Ερυθρός Σταυρός δύο ουδέτερων χωρών, της
Σουηδίας και της Ελβετίας. Στην Πάτρα αντιπρόσωπός του
ήταν ο Σουηδός Θεολόγος Χανς Ερενστρώλε7, ο οποίος
πέραν του επισιτισµού της πόλης, βοήθησε τα µέγιστα στην
αποφυγή της σύγκρουσης Γερµανών και Βρετανών µέσα
στην πόλη µας, κατά την αποχώρηση των κατακτητών,
αποτρέποντας έτσι τα καταστρεπτικά αποτελέσµατά της για
τους αµάχους. Σωστική ήταν και η επίσκεψή του στα
κατεστραµµένα από τους Γερµανούς Καλάβρυτα και
Καλαβρυτοχώρια, όπου ο Ερυθρός Σταυρός ήταν η µόνη
και η πρώτη οργάνωση που επέτρεψαν οι Γερµανοί να πάει
στην περιοχή για να ανακουφίσει τους πληγέντες.
Για την αποστολή της βοήθειας χρησιµοποιήθηκαν
13 Σουηδικά εµπορικά σκάφη, τα όποια εκτέλεσαν
συνολικά 106 ταξίδια. Από τον Αύγουστο του 1942 µέχρι
το Μάρτιο του 1945, τα πλοία αυτά µετέφεραν 647.153
τόνους τροφίµων, 2.178 τόνους ιµατισµού και 19.600
τόνους φαρµάκων και υγειονοµικού υλικού. Η επισιτιστική
βοήθεια που έφτανε στο λιµάνι του Πειραιά, διανεµόταν σε
όλη τη χώρα µέσω της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Βοηθηµάτων
του Ερυθρού Σταυρού. Το φθινόπωρο του 1942 η Επιτροπή
ήταν σε θέση να καταρτίσει ένα Γενικό Πρόγραµµα, βάσει
του οποίου θα γίνονταν οι διανοµές πανελλαδικά.
Ουδέτεροι αντιπρόσωποι του Ερυθρού Σταυρού µε
απεριόριστη εξουσία πάνω στις τοπικές επιτροπές,
τοποθετούνται στη Θεσσαλονίκη για την περιοχή της
Μακεδονίας, στον Βόλο για τη Θεσσαλία, στην Τρίπολη
για το µεγαλύτερο µέρος της Πελοποννήσου, στο Ηράκλειο
για την Κρήτη και στη Μυτιλήνη και στη Χίο.
Συγκροτήθηκαν 45 Κεντρικές Επιτροπές ∆ιανοµών στις
πρωτεύουσες των νοµών και των επαρχιών, µε επικεφαλείς
στις περισσότερες περιπτώσεις τους κατά τόπους
µητροπολίτες.
Οι Κοινοτικές Επιτροπές ήσαν περίπου 3.000.
Σύµφωνα µε τον τότε πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού,
Σουηδό Πωλ Μον: «Τα κύρια στηρίγµατά µας ήταν οι
επιτροπές που σχηµατίσαµε σε κάθε τόπο όπου γίνονταν
διανοµές. Κεντρικές επιτροπές, εξαρτηµένες από την
επιτροπή µας, έδρευαν στις µεγαλύτερες πόλεις και αυτές
είχαν την εποπτεία εκατοντάδων τοπικών επιτροπών. Στα
µεγαλύτερα κέντρα ως πρόεδρο ορίζαµε συνήθως τον
µητροπολίτη και ως µέλη τον νοµάρχη της περιοχής ή τον
δήµαρχο, διευθυντές τραπεζών, γιατρούς, βιοµήχανους και
εκπροσώπους εργατών. Στα λιγότερο σηµαντικά κέντρα,
µέλη των επιτροπών ήταν κυρίως αγρότες και εργάτες, που
ήταν πιο πολυάριθµοι, µε τη συµπαράσταση του σταθµάρχη
χωροφυλακής, του παπά και του δασκάλου. Τα µέλη των
τοπικών επιτροπών έπρεπε να τα εγκρίνουµε εµείς και µέχρι
έναν βαθµό οι Αρχές Κατοχής».
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µπακάλικα. Το κάθε µπακάλικο είχε τους πελάτες του (από
200 τουλάχιστον). Το ∆ηµαρχείο χορηγούσε δελτία σε κάθε
οικογένεια ανάλογα µε τα άτοµα που την αποτελούσαν και µε
τα δελτία έπαιρνε την πολύτιµη βοήθεια.
Μέχρι τον Μάρτιο του 1945, όταν µετά την
απελευθέρωση της Ελλάδος το έργο της περίθαλψης και
ανασυγκρότησης από τον ∆ιεθνή Ερυθρό Σταυρό πέρασε
αρχικά στην βρετανική οργάνωση Εµ-Ελ και αυτή µε τη σειρά
της το παρέδωσε στην UNRRA 8 των Ηνωµένων Εθνών και
ουσιαστικά στις ΗΠΑ, τα σουηδικά πλοία είχαν παραδώσει
τόνους τροφίµων, φαρµάκων, καυσίµων και ρουχισµού στον
χειµαζόµενο ελληνικό λαό.
Προς το τέλος της Κατοχής, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της Ελληνικής Πολεµικής Περίθαλψης έκρινε ότι η Ελλάδα θα
είχε ανάγκη βοηθείας και µετά την απελευθέρωση διά την
ανασυγκρότησή της, γι’ αυτό ξεκίνησε τις σχετικές
προετοιµασίες. Κατά την ετησία Συνέλευση, τον Οκτώβριο
του 1944, έγινε η επίσηµη έγκριση του µελλοντικού
προγράµµατός της, του οποίου τα κύρια σηµεία ήταν:
1) Η ανασυγκρότηση και η επέκταση του υγειονοµικού
προγράµµατος της Ελλάδας.
2) Η προστασία του παιδιού.
3) Η ενθάρρυνση και διευκόλυνση της αποστολής βοήθειας
σε είδος, και
4) Η οργάνωση ιδιαίτερης υπηρεσίας για την αποστολή και
την παράδοση ατοµικών δεµάτων ιµατισµού και τροφίµων.
Συγκεκριµένα προσέφερε τα εξής:9
1) ΣΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

Σε συνεργασία µε το Υπουργείο Υγιεινής και την
ΟΥΝΡΡΑ η Ελληνική Πολεµική Περίθαλψη ίδρυσε Κοινοτικά
Ιατρεία, περιοδεύοντα υγειονοµικά συνεργεία και έθεσε τις
βάσεις για την ανέγερση µονίµων υγειονοµικών κέντρων.
Μέχρι τον Ιούνιο του 1946 η Πολεµική Περίθαλψη ίδρυσε 423
Κοινοτικά ιατρεία σε όλους σχεδόν τους νοµούς της χώρας,
εξυπηρετώντας συνολικά 1.755 χωριά, τα οποία λειτούργησαν
κανονικά και έσωσαν τον άπορο αγροτικό πληθυσµό.
Σε περιοχές όπου υπήρχε έλλειψη ιατρών, απέστειλε
Περιοδεύοντα Υγειονοµικά Συνεργεία µε έναν γιατρό, µια
επισκέπτρια αδελφή και µια νοσοκόµα.
Το µεγαλύτερο όµως έργο της Περίθαλψης στον υγειονοµικό
χώρο ήταν η ίδρυση µονίµων Υγειονοµικών Επαρχιακών
Κέντρων. Τα Κέντρα αυτά παρείχαν δωρεάν ιατρική
περίθαλψη και µέριµνα για τη µητέρα και το παιδί.
2) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ.
Σε συνεργασία µε την ΟΥΝΡΡΑ και µε το Π. I. Κ.
Π.Α. η Περίθαλψη ανέλαβε να βοηθήσει στην επέκταση του
προγράµµατος της συµπληρωµατικής διατροφής του παιδιού.
Χάρις στην κοινή αυτή προσπάθεια κατέστη δυνατόν να
παραχωρηθούν τρόφιµα σε 2.000.000 περίπου παιδιά και
εγκυµονούσες γυναίκες.
Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα µετά την Κατοχή
υπήρχαν περίπου 100.000 ορφανά, από τα όποια µόνον 7 8.000 εύρισκαν περίθαλψη στα κρατικά και ιδιωτικά ορφανοτροφεία.

3) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΦΟ∆ΙΩΝ
Μετά από έγκριση της Αµερικανικής Κυβέρνησης
για την εξαγωγή εφοδίων, (λόγω της µεγάλης έλλειψης
τροφίµων στην παγκόσµια αγορά), η Ελληνική Πολεµική
Περίθαλψη ανέλαβε την αποστολή και παράδοση ατοµικών
δεµάτων που περιείχαν ιµατισµό και υπόδηση. Το
πρόγραµµα αυτό τέθηκε σε εφαρµογή τον Σεπτέµβριο του
1945 και µέχρι την 1η Ιουλίου 1946 εισήχθησαν στη χώρα
µας 70.000 δέµατα που αντιπροσώπευαν περίπου 1.000
τόνους εφοδίων.
4) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΖΩΩΝ.
Για την ενίσχυση των χωρικών η Περίθαλψη
ανέλαβε την µεταφορά και παράδοση ζώων, τα όποια δωρίζονταν από τους Έλληνες της Αµερικής στους εδώ
συγγενείς τους, τα δε ζώα παραδίδονταν στους παραλήπτες
χωρίς να επιβαρυνθούν αυτοί µε άλλα έξοδα. και
5) ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ.
∆ιέθεσε τρία ακτινολογικά µηχανήµατα στη διάθεση
της «Κεντρικής Επιτροπής Έρευνας Νοσηρότητος εκ της
Φυµατιώσεως εις την Ελλάδα», για να δηµιουργηθούν δυο
ακτινολογικοί σταθµοί, ένας στην Αθήνα και ένας στη
Θεσσαλονίκη.
∆ιέθεσε το ποσό των 75.000 δολαρίων για να
συµπληρωθεί το πρόγραµµα της καταπολέµησης της ελονοσίας στην Κρήτη.
Απέστειλε 50 Ελληνίδες στην Αγγλία για να
εκπαιδευθούν επί µίαν τετραετία ως Επισκέπτριες Αδελφές,
µε πληρωµένα όλα τους τα έξοδα, ώστε µε το πέρας των
σπουδών τους να
επιστρέψουν στην Ελλάδα ως
πεπειραµένες Επισκέπτριες Αδελφές για να αναλάβουν τη
διεύθυνση του σχετικού τµήµατος των Υγειονοµικών
Κέντρων.
Οµοίως, απέστειλε και γιατρούς στην Αµερική προς
µετεκπαίδευση εις τα εκεί Πανεπιστήµια.
Ενδιαφέρθηκε για τους αναπήρους πολέµου, αφού
ανέλαβε τα έξοδα επισκευής του κτιρίου όπου στεγαζόταν το
κρατικό εργαστήριο κατασκευής τεχνητών µελών.
Βοήθησε στην επανίδρυση της Χριστιανικής
Αδελφότητας Νέων, της Χ.Α.Ν., στην Αθήνα, τη
Θεσσαλονίκη και την Κέρκυρα και άλλα πολλά.
Συνοψίζοντας την παρουσίαση του θέµατος βλέπουµε
ότι το συντελεσθέν έργον της Ελληνικής Πολεµικής
Περίθαλψης έχει παραµείνει άγνωστο. Λίγοι γνωρίζουν το
έργο και τη δράση της τις τραγικές ηµέρες της πείνας και της
δυστυχίας κατά την περίοδο της Κατοχής, αλλά και κατά τις
δύσκολες µέρες µετά την Απελευθέρωση, όπου πρωταρχικός
σκοπός όλων ήταν ο ανεφοδιασµός και η ανασυγκρότηση
του δοκιµασµένου έθνους. Το ποιος συνετέλεσε στο έργο
αυτό, δε δόθηκε σηµασία, όπως και τότε δεν είχε σηµασία
από πού προέρχονταν τα εκατοµµύρια των δολαρίων, τα
οποία χρειάστηκαν για να εξασφαλιστεί η δοθείσα ενίσχυση.
Το λοιπόν έργο της Ελληνικής Πολεµικής
Περίθαλψης κατά την περίοδο της Κατοχής, αλλά και τα
επόµενα χρόνια, αποτελεί ένα περίλαµπρο τίτλο τιµής για
την Οµογένεια της Αµερικής και του Καναδά και ιδιαίτερα
για όλους εκείνους, τους γνωστούς αλλά και τους αφανείς,
που όχι µόνο δεν επαναπαύθηκαν

στη σιγουριά και στην ασφάλεια που τους παρείχε η
µακρινή στα ευρωπαϊκά γεγονότα χώρα τους, αλλά
εργάστηκαν σκληρά, µε ιερό πάθος, για να τείνουν χείρα
βοηθείας προς τον καταδυναστευόµενο ελληνικό λαό στην
πιο δύσκολη στιγµή της ιστορίας του, όταν απειλήθηκε µε
ολοκληρωτικό αφανισµό.
Ο δε Πρόεδρος της Περίθαλψης, ο Σπύρος Σκούρας
έχοντας συναίσθηση της τιτάνιας πράγµατι προσπάθειας που
κατέβαλε, αναφέρει στα αποµνηµονεύµατά του ότι ο ένας
από τους δύο λόγους που θα ήθελε να τον θυµούνται είναι:
"…για τις προσπάθειές µου προκειµένου οι ΗΠΑ να
µεσολαβήσουν για την άρση του αποκλεισµού στην Ελλάδα
προκειµένου να σωθούν από την πείνα τρία εκατοµµύρια
Έλληνες".10 Αυτό δείχνει σε µας σήµερα την
υπερπροσπάθεια που κατέβαλε καθώς και την αγωνία του να
υπερπηδηθούν τα εµπόδια που συνεχώς υψώνονταν το ένα
µετά το άλλο.
Αλλά και µετά την Απελευθέρωση η συµβολή του
Σπύρου Σκούρα στα ελληνικά ζητήµατα που έπρεπε να
επιλυθούν στην έδρα της µεγάλης υπερδύναµης, της
Αµερικής, ήταν άµεση και ουσιαστική, αφού λόγω της
εξέχουσας θέσης που είχε στην κινηµατογραφική
βιοµηχανία, ήταν πάντα γι’ αυτόν ανοιχτές οι πόρτες σε όλα
τα υψηλά αξιώµατα. Για να µην αναφερθούµε στις
κινηµατογραφικές παραγωγές που γύρισε στην Ελλάδα ή µε
ελληνικά θέµατα και που ήταν οι καλύτεροι πρεσβευτές της
χώρας µας σε όλον τον κόσµο.
Για τον µεγάλο αυτό Έλληνα, τον Σπύρο Σκούρα, ο
Ωνάσης έχει πει: «Αυτός ο βλάχος στέκεται ψηλότερα από κάθε
άλλο Έλληνα που διέπρεψε στη ξενιτιά… ο Τζιµ Λόντος είχε το
ταλέντο του παλαιστή, ο Nick the Greek του χαρτοπαίκτη, ο
Νιάρχος κι εγώ ξέραµε γράµµατα, µιλούσαµε γλώσσες,
προερχόµασταν από οικογένειες εµπόρων. Ο Σπύρος και τ’ αδέλφια
του έβοσκαν πρόβατα, ήσαν αγράµµατοι και ποτέ δεν έµαθαν καλά
ούτε ελληνικά, ούτε και εγγλέζικα. Και µόνο ότι αυτά τα
βαλτοβατραχάκια τα 'βαλαν µε σκυλόψαρα του ωκεανού και
νίκησαν, τα λέει όλα».11
Ο Σπύρος Σκούρας άφησε την τελευταία του πνοή στη
Νέα Υόρκη στις 16 Αυγούστου του 1971 από καρδιακή
προσβολή. Ο τάφος του βρίσκεται στον περίβολο της εκκλησίας
της Αγίας Σοφίας, που έχτισε ο ίδιος και τα αδέλφια του για να
εκπληρώσουν το τάµα που είχαν κάνει, όταν ξεκινούσαν το
µεγάλο ταξίδι τους για την Αµερική.
Αιωνία η Μνήµη στον Μεγάλο Ευεργέτη της
Ελλάδας, αλλά και σε όλους τους επώνυµους και ανώνυµους
συµπατριώτες µας που βοήθησαν τότε την Πατρίδα µας.
Σας Ευχαριστώ.
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Κώστα Τριανταφύλλου, "Ιστορικόν Λεξικόν των Πατρών", λήµµα "Ερενστρώλε",
τόµος Α΄, γ΄ έκδοση, εκ του τυπογραφείου Πέτρου Χρ. Κούλη, Πάτραι 1995, σελ.
773
8
UNRRA - United Nation Relief and Rehabilitation Administration: οργανισµός
που ανέλαβε, από το 1943 έως το 1947, ένα εκτεταµένο πρόγραµµα βοήθειας των
κρατών που καταστράφηκαν από τις συνέπειες του Β' Παγκοσµίου Πολέµου.
9
Στοιχεία από το 16σέλιδο ενηµερωτικό έντυπο που εξέδωσε η «Ελληνική
Πολεµική Περίθαλψις Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής» (Greek War Relief
Association of the United States of America), (χωρίς να αναγράφεται το έτος
έκδοσης – µάλλον το 1947-1948), µε σκίτσα του Φωκίωνος ∆ηµητριάδη, για να
κάνει γνωστό το έργο της.
10
Λαµπρινή Κουζέλη, "Σπύρος Σκούρας, ο Έλληνας πρωτοπόρος του Χόλιγουντ",
ό.π.
11
Αριστοτέλης Ωνάσης (www.mixanitouxronou.gr/spiros-skouras-o-voskos-apoto-skourochori-ilias-pou-egine-megistanas-tou-choligount-ke-ekane-mathima-stosovietiko-igeti-chroustsof/)
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ELIANS IN THE NEWS
The Oregon Statesman (Salem, Oregon)
Wednesday, October 31, 1928 – pg.1

1940 US Census
Name:
George G Paulus
Age:
44
Estimated Birth Year:
abt 1896
Gender:
Male
Race:
White
Birthplace:
Greece
Marital Status:
Married
Relation to Head of House:
Head
Home in 1940:
Salem, Marion, Oregon
Street:
N Church
House Number:
588
Farm:
No
Inferred Residence in 1935:
Salem, Marion, Oregon
Residence in 1935:
Same Place
Citizenship:
Naturalized
Sheet Number:
3B
Father's Birthplace:
Greece
Mother's Birthplace:
Greece
Occupation:
Shoe-shiner
House Owned or Rented:
Owned
Value of Home:
2000
Attended School or College:
No
Highest Grade Completed:
Elementary school, 7th
grade
Hours Worked Week Prior to Census: 48
Class of Worker:
Working on own account
Weeks Worked in 1939:
52
Social Security Number:
No
Usual Occupation:
Shoe Shine
Usual Industry:
Shoe Shop
Usual Class of Worker:
Working on own account
Household Members:
Name
Athanasia L Paulus (wife)
Stephn G Paulus (son)
Dean G Paulus (son)

Age
33
11
8
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Just 4 Fun
Ο δολοφόνος σπουργίτης

GREEK HELL...

Οδηγούσε ένας τύπος όταν άκουσε κάτι να
χτυπάει στο µπροστινό τζάµι του αυτοκινήτου
του.

A Man dies and goes to hell. There he finds that there is a different
hell for each country. He goes to the German hell and asks, "What
do they do here?" He is told: "First they put you in an electric chair
for an hour. Then they lay you on a bed of nails for another hour.
Then the German devil comes in and whips you for the rest of the
day." The man doesn't like the sound of that at all, so he moves on.
He checks out the American hell, as well as the Russian hell &
many more. He discovers that they are all more or less the same as
the German hell.

Σταµατά ανήσυχος, κατεβαίνει και βρίσκει ένα
σπουργιτάκι
ξάπλα
στην
άσφαλτο.
-Πωπωπω κρίµα το σκότωσα το καηµένο!
Σκύβει κάτω, το µαζεύει και σαν να
ψιλοζούσε το σπουργιτάκι, αλλά ήταν σε
κώµα.
Το παίρνει, το πάει σπίτι του και το βάζει σε
ένα κλουβί µέχρι να συνέλθει και να γίνει
καλά. Αργότερα έφυγε από το σπίτι για
δουλειές.
Συνέρχεται και το σπουργιτάκι σιγά-σιγά και
κοιτάει και τι να δει ;
Πάνω κάγκελα, δεξιά κάγκελα, αριστερά
κάγκελα, µπροστά κάγκελα, πίσω κάγκελα.
Τρελαίνεται

το

σπουργιτάκι

και

λέει:

-Πωπωπω, τον σκότωσα τον άνθρωπο!!!!!
Ο Λεων-ειδας
- Πως λέγεται αυτός που έχει δει ένα λιοντάρι;
- Λέων...ειδας!!!!!
Το πανί
- Τι κάνει ένας που κρατάει ένα πανί και
γυρίζει;
- Πανηγυρίζει!
Πως ...
- Πώς λέγεται το σώβρακο στα τούρκικα;
- Τσουτσούν βαστάχ!
Κρουασάν
- Ειναι 4 κρουασάν και παίζουν πόκερ. Ποιό
από τα τέσσερα θα κερδίσει;
- Το κρουασάν Με-ρέντα!

Then he comes to the Greek hell and finds that there is a long line
of people from all nationalities waiting to get in. Amazed, he asks,
"What do they do here?" He is told, "First they put you in an
electric chair for an hour, then they lay you on a bed of nails for
another hour. Then the Greek devil comes in and whips you for the
rest of the day." The man says "But that is exactly the same as all
the other hells. Why are there so many people waiting to get in?".
He is told, "Because the maintenance crew is always on strike,
there is no electricity so the electric chair doesn't work, Albanians
have stolen all the nails from the bed and the devil is a former
Government employee who comes in, signs the register and then
goes to have his kafethaki and eat kourambiethes all day..."

