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Μήνυµα Προέδρου / Message from the President
‘Ευχοµαι σε όλα τα µέλη και τις οικογενειές τους Καλές Γιορτές! Καλά και Χαρούµενα
Χριστούγεννα! Ευτυχισµένο το νέο έτος, γεµάτο µε αγάπη, υγεία, ευτυχία και πλούτο στα
σπίτια σας.
Μην ξεχάσετε της εκδηλώσεις µας:
29 Ιανουαρίου, 2017 – Βασιλόπιτα & Εκλογές 2:00 µ.µ., στο Χιώτικο Σπίτι 44-01
Broadway, Astoria, NY.

Με πατριωτικούς χαιρετεισµούς
Ο Πρόεδρος
Σωτήρης Κωνσταντακόπουλος
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ΠΑΤΡΙ∆ΟΓΝΩΣΙΑ

Σοφά Λόγια
Ταπείνωση: “H Βασιλεία του Θεού έχει χαµηλή πόρτα.
Για να µπείς πρέπει ή θα είσαι παιδί ή θα σκύψεις.
Καλή Πράξη: Η µικρότερη καλή πράξη είναι πιο χρήσιµη
από τη µεγαλύτερη καλή πρόθεση.
Κατανόηση: Ο Άνθρωπος που δεν δέχεται συµβουλές
είναι εχθρός του εαυτού του.
Γνώση: Σοφός είναι εκείνος που γνωρίζει πολλά, αλλά
εκείνος που ξέρει να χρησιµοποιεί σωστά αυτά που
γνωρίζει.
Ανθρωπιά: Όποιος κουράζεται για τον πλησίον του από
καθαρή αγάπη, ξεκουράζεται µε την κούραση.
Λόγια του Γέροντα Παϊσιου

Επιµέλεια: Ελένη Πάππας

---------------

Ο ∆εκάλογος του Γιάννη Ρίτσου
1) Βρες χρόνο για δουλειά, αυτό είναι το τίµηµα της
επιτυχίας.
2) Βρες χρόνο για παιχνίδι, αυτό είναι το τίµηµα της νιότης.
3) Βρες χρόνο για σκέψη, αυτό είναι η πηγή της δύναµης.
4) Βρες χρόνο για διάβασµα, αυτό είναι το θεµέλιο της
γνώσης.
5) Βρες χρόνο για όνειρα, αυτά θα τραβήξουν το όχηµά
σου ως τ’ αστέρια.
6) Βρες χρόνο να αγαπάς ή να αγαπιέσαι, αυτό είναι το
προνόµιο των Θεών.
7) Βρες χρόνο να κοιτάς ολόγυρά σου, είναι πολύ σύντοµη
ηµέρα για να είσαι εγωϊστής.
8) Βρες χρόνο να γελάς, το γέλιο είναι η µουσική της ζωής.
9) Καµιά επιτυχία δεν είναι τόσο µεγάλη όσο η γαλήνη του
πνεύµατος.
10) Μια εύνοια που έχει δύναµη, ρυθµίζει όλης τη ζωή,
ΕΠΙΕΊΚΙΑ.

Σηµειώσεις του Νεύτωνα στα Αρχαία Ελληνικά
Ο Ισαάκ Νεύτων, ήξερε την Αρχαία Ελληνική γλώσσα.
Περισσότερες από 4.000 σελίδες από χειρόγραφά του
βρίσκονται στο Πανεπιστήµιο του Cambridge και είναι
γραµµένα στα Αρχαία Ελληνικά.
Ο διάσηµος φυσικός και µαθηµατικός ήταν στενά
συνδεδεµένος µε το εν λόγω Πανεπιστήµιο, καθώς φοίτησε
εκεί από το 1661 – 1665, από το 1669-1701 δίδασκε, ενώ το
1703 εξελέγει Πρόεδρος της Royal Sossiety, θέση που
κατέχει µέχρι το θάνατό του.
Οι συγκεκριµένες σηµειώσεις περιλαµβάνουν σηµειώσεις
από τις σπουδές του και τις εξερευνήσεις του στα
µαθηµατικά, τη φυσική και τη µεταφυσική. Παρατηρώντας
κάποιος τα σηµειώµατα του Νεύτωνα, θα δει ότι οι
σηµειώσεις είναι γραµµένες στα Ελληνικά. Ενώ οι
τίτλοι/θέµατα που δούλευε, στα Λατινικά. Οι σύντοµες
επεξηγήσεις στα περιθώρια των σελίδων είναι
καλογραµµένες στo Ελληνικό κείµενο, µε πεζά γράµµατα
και µε τα απαραίτητα διακριτικά.
Φαίνεται, εποµένως, έτσι η Ελληνική γνώση της γλώσσας
ήταν τόσο διαδεδοµένη ώστε ένας µελετητής θα µπορούσε
να τη χρησιµοποιεί αβίαστα ακόµη και σε απλές σηµειώσεις.
Λογω του τρόπου που είναι γραµµένο, το σηµειωµατάριο
κρίθηκε «ως ακατάλληλο για τύπωµα». Είχε καταδικαστεί
στη λήθη µέχρι το 1872, χρονιά που παρουσιάστηκε στη
βιβλιοθήκη του Cambridge.
To 2011 ψηφiοποιήθηκε και τέθηκε σε απευθείας σύνδεση
µε το Πανεπιστήµιο Cambridge. Το Πανεπιστήµιο επιτρέπει
πλέον για πρώτη φορά τη διαδυκτιακή πρόσβαση
οποιουδήποτε
ενδιαφεροµένου
στα
ψηφιοποιηµένα
χειρόφραφα και πρωτότυπα τυπωµένα έργα του µεγάλου
επιστήµονα.
Πηγή: Αρχείο Χρήστου Κ. Πάππα
Επιµέλεια: Ελένη Χ. Πάππα

Πηγή Αρχείο Χ. Πάππα
Επιµέλεια Ελένης Χ. Πάππα
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µένα µεγάλη τιµή και χαρά και αισθάνοµαι ότι κάτι µου
λείπει αν δεν παραστώ σε κάποια εκδήλωση. Ελπίζω και
Τη ∆ευτέρα 16 του Γενάρη, µου τηλεφώνησε ένας σεις να αισθάνεστε το ίδιο.
αγαπητός πατριώτης, από τον οποίο δεν είχα ακούσει από
καιρό. Πραγµατικά µε συγκίνησε. Έµαθε για τη Ο Σύλλογος δεν ανήκει σε αυτόν που δυνατόν µπορεί
περιπέτεια της υγείας µου και µου τηλεφώνησε για να κάποιος να διαφωνήσει, εποµένως είναι ακατονόητον να
µάθει σχετικά. Αυτή είναι η δύναµη του Συλλόγου µας. αποστερεί τους υπόλοιπους τη παρουσία του, που µπορεί
να τον αγαπούν και να τον σέβονται. Και ούτε θα πρέπει οι
Με συγκίνησε και τον ευχαριστώ.
διαφωνίες για τη λειτουργία του Συλλόγου µας να
Και φυσικά η κουβέντα ήλθε και για το Σύλλογό µας και εκλαµβάνονται σαν προσωπικές διαφορές. Είναι αδύνατον
τις επικείµενες εκλογές για την ανάδειξη του νέου να έχουµε όλοι την ίδια γνώµη. Είναι απόλυτο δικαίωµα
∆ιοικητικού Συµβούλίου. Και µου έκανε την εξής λοιπόν σε κάθε ένα από µας να έχει διαφορετική γνώµη,
ερώτηση: Στις περυσινές εκλογές, επροτάθη και έγινε αλλά αυτό δεν θα πρέπει να έχει να κάνει τίποτα µε τη
δεκτόν να επανεκλεγεί το ίδιο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. προσωπική σχέση του µε τα άλλα µέλη του Συλλόγου. Ο
Μπορεί να γίνει; Είναι αυτό νόµιµο; Αναφέρεται στο σεβασµός προς τη γνώµη του άλλου, είναι απαραίτητο
Καταστατικό;
στοιχείο της δηµοκρατίας, την οποίαν πρέπει όλοι να
Η ερώτηση, κατά τη γνώµη µου, είναι δικαιολογηµένη, τιµούµε και να εφαρµόζουµε.
διότι για µια εύνοµη λειτουργία του Συλλόγου µας, όλα Η αγαπητική σχέση µεταξύ µας είναι απαραίτητη γιατί έτσι
πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τις επιταγές του εκπληρώνεται ο σκοπός της ίδρυσης τοπυ Συλλόγου µας
Καταστατικού µας.
και η συναναστροφή µας έτσι γίνεται πιο ευχάριστη. Το
χαµόγελο
και η αγάπη δεν κοστίζουν τίποτα, αλλά είναι
Όχι, από ό,τι ξέρω, το Καταστατικό δεν αναφέρει ότι
τόσο
πολύτιµα.
Κ.∆.Λ.
µπορεί να γίνει. Αλλά και δεν αναφέρει ότι δεν µπορεί να
γίνει. Όχι, δεν το επιτρέπει αλλά και δεν το απαγορεύει.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΝΩΜΕΣ

Στις εκλογές, όπως και σε κάθε άλλη Γενική Συνέλευση,
κάθε πρόταση δευτερώνεται, συζητείται και γίνεται
ψηφοφορία. Έτσι αντί να κάνουµε τόσες ονοµαστικές
προτάσεις για πρόεδρο, για γραµµατέα, για Ταµία κ.λ.π.
πέφτει µια πρόταση να επανεκλεγεί το υπάρχον
∆ιοικητικό Συµβούλιο. Αφού δευτερώθηκε, συζητήθηκε
και ψηφίστηκε από τη πλειοψηφία. Κατά τη γνώµη µου,
δεν βλέπω πουθενά παρανοµία. Άλλωστε τα Καταστατικό
µας προβλέπει την «ένσταση». Αν κάποιος δεν είναι
ικανοποιηµένος µε τα αποτελέσµατα των εκλογών,
µπορεί να υποβάλει ένσταση, µε την οποία µπορεί να
δικαιωθεί. Και στη περίπτωση των περυσινών εκλογών
δεν έγινε. Έτσι η εκλογή κατακυρώνεται ως νόµιµη.
Και να µη ξεχνάµε ότι στο Σύλλογό µας υπάρχουν µέλη
που υποστηρίζουν ότι πρέπει να αλλάξει το Καταστατικό
και να καθιερωθεί η διετής θητεία του ∆οικητικού
Συµβουλίου, οπότε, η επανεκλογή του ∆.Σ., θα πρέπει να
τους ικανοποιεί ευχάριστα. Έτσι, δεν νοµίζω ότι αυτό θα
µπορούσε να προκαλέσει ανησυχίες για καταστρατήγηση
του Καταστατικού.
Εκείνο που πρέπει να µας απσχολεί, και που επίσης δεν
αναφέρεται στο Καταστατικό, είναι το γεγονός ότι πολλά
µέλη του Συλλόγου µας προσέρχονται στις Γενικές
Συνελεύσεις µόνο όταν έχουµε εκλογές. Πρέπει να
καταλάβουµε ότι ο Σύλλογος είµαστε εµείς, ο κάθε ένας
από εµάς χωριστά και µας χρειάζεται όλους σε όλες τις
εκδηλώσεις του. Στο χορό µας, στις τακτικές Γενικές
Συνελεύσεις, στη Βαιλόπιττα, στα Πασχαλινό µας, στις
φιλανθρωπικές εκδηλώσεις µας. Μπορεί να µε
χαρακτηρίσετε µε οποιοδήποτε απαξιωτικό τρόπο θελετε,
αλλά η συναναστροφή µου µε εσάς όλους, αποτελεί για
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ΘΑΝΑΤΟΙ

Our sincerest condolences to Kosta Kolovadi and his
family, for the loss of his brother.
www.Iliaweb.gr
17-11-2016
Πύργος: «Έφυγε» ξαφνικά απο τη ζωή και ενώ οδηγούσε το
αυτοκίνητό του ο 38χρονος Γιάννης Κολοβάδης από την Ώλενα

Θρήνος στην τοπική κοινωνία της Ωλενας από τον ξαφνικό
θάνατο, πιθανότατα από ανακοπή καρδιάς και ενώ οδηγούσε
το αυτοκίνητό του, του 38χρονου Γιάννη Κολοβάδη από την
Ωλενα.
Ο άτυχος 38χρονος εντοπίστηκε νεκρός από κατοίκους της
Ωλενας µέσα στο αυτοκίνητο του, το οποίο είχε πέσει σε
αποστραγγιστικό αυλάκι, χθες νωρίς τις βραδυνές ώρες της
Τετάρτης και ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό του επιστρέφοντας
από το κτήµα του στο σπίτι του, στην Ώλενα.
Οι συγχωριανοί του που περνούσαν από το σηµείο
ειδοποίησαν άµεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο
σηµείο και µετέφερε τον άτυχο 38χρονο στο νοσοκοµείο του
Πύργου όπου απλά δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Για τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα διεξαχθεί
ιατροδικαστική έρευνα αλλά το πιθανότερο είναι να «έφυγε»
ο Γιάννης Κολοβάδης από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς.

ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

CONGRATULATIONS

(Courtesy: Commercial Observer)

Congratulations to Alexander Lycoyannis, Esq.,
member of the Law Firm Rosenberg & Estis in Midtown
Manhattan., for having his article “The New AntiAirbnb Law: An Overview” published by the
Commercial Observer on Nov. 3, 2016.
His article can be read by visiting the following link:
https://commercialobserver.com/2016/11/the-new-antiairbnb-law-an-overview/
Alexander is the son of our beloved members
Constantinos and Mersina Lycoyannis.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Γεωργία - Ασπασία Παπαδοπούλου
Τη
Πέµπτη
15
∆εκεµβρίου, 2016
στις 5.20 µ.µ., στο
Νοσοκοµείον Good
Samaritan,
στο
West Islip., NY, η
Χριστίνα, σύζυγος
του
‘Υπατου
Προέδρου
της
Πανηλειακής
Οµοσπονδίας
Αµερικής
και
Καναδά, δικού µας
Αντώνη
Παπδόπουλου,
έφερε στο κόσµο το
πρώτο τους παιδάκι
(κοριτσάκι) και της
εδόθει το όνοµα των
Γιαγιάδων, Γεωργία-Ασπασία. Το βάρος αυτής 6
πάουντς 6 άουντσες και ύψος 19.50 ίντσες. Στους
ευτυχισµένους γονείς Χριστίνα και Αντώνη, καθώς και
στους
προγεννήτορες
Γιάννη
και
Γεωργία
Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνο και Ασπασία Νιφόρα, ο
Πρόεδρος, το ∆.Σ. και τα µέλη του Συλλόγου µας, τους
εύχονται να τους ζήσει και να τη δουν νυφούλα. Όπως
και µε το πατέρα της µικρής, ελπίζουµε και αυτή να
µεγαλώσει ανάµεσά µας και να τη δούµε να ξεβλαστώνει
και να κάνει όλα της τα όνειρα πραγµατικότητα.

Board Meeting at Whitestone Diner 11-17-16
Main topic of discussion.... final preparations for
upcoming Annual Dance this Saturday, November 19,
2016 at Terrace on the Park!

Ετήσιος Χορός
Μέσα σε µια εορταστική ατµόσφαιρα, την 19
Νοεµβρίου 2016, στη πολυτελή αίθουσα του Terrace on
the Park, 52-11 111 street Flushing, πραγµατοποιήθηκε ο
ετήσιος χορός του Συλλόγου µας. Τα µέλη του Συλλόγου
µας και οι φίλοι τους, 150 περίπου τον αριθµό,
διασκέδασαν µετά µανίας µέχρι τις πρωϊνές ώρες, µε
αποκλειστική ευθύνη της εξαιρετικής µουσικής του
Χρήστου Πέρρα από το Επιτάλειο και της υπέροχης
τραγουδίστριας Ανθής Αγγέλου.
Εκφωνήθηκαν µερικοί λόγοι και ετιµήθηκαν για τη
προσφορά τους προς το Σύλλογο, οι Αντώνης
Παπαδόπουλος, νοµικός µας σύµβουλος και Ύπατος
Πρόεδρος της Πανηλειακής Οµοσπονδίας Αµερικής και
Καναδά και ∆ηµήτρης Κωστόπουλος, Ταµίας του
Συλλόγου µας και Ύπατος ΄Γραµµατέας της Πανηλειακής
Οµοσπονδίας Αµερικής και Καναδά.
Είναι απαραίτητο να λέµε ευχαριστώ σε αυτούς που θέτουν
το χρόνο τους και τις γνώσεις τους στην υπηρεσία του
Συλλόγου. ∆εν παρουσιάστηκε καµιά παράβαση από το
πρόγραµµα και όλα έγιναν µε µαθηµατική ακρίβεια, το δε
φαγητό και η εξυπηρέτηση του προσωπικού όπως την
περιµέναµε. Αλλά αυτά δεν έγιναν τυχαία. Η Χριστίνα
Βασιλοπούλου η Αγγελική Αναστοπούλου και η ∆ήµητρα
Σινοπούλου, υπερέβησαν εαυτούς και οι κόποι τους και οι
προσπάθειές τους απέδωσαν αξιέπαινους καρπούς. Τους
ανήκουν συγχαρητήρια. Και να µην ξεχάσουµε το Πρόεδρο
κ. Σωτήρη Κωνσταντακόπουλο για το συντονισµό της
όλης διαδικασίας.
∆εν έχουµε ακριβή στοιχεία, αλλά και οικονοµικά ο χορός
µας είχε επιτυχία, διότι κάλυψε τα έξοδά του και άφησε ένα
σεβαστό ποσό σαν κέρδος. Τα τελικά οικονοµικά
αποτελέσµατα θα ανακοινωθούν στην εποµένη Γενική
Συνέλευση.
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Congratulations to our past President and active Board Member
Harry Xidias, and his wife Angie Xidias, for their continued
community service. They organized free breast cancer exams
for the Astoria community, at the American-Italian Cancer
Foundation (AICF) Mobile Care Clinic, which was parked
outside of City View Pharmacy 23-07 Astoria Blvd, Astoria.
------------------------------------------------------------------------------------

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
∆ωρεάν εξετάσεις για καρκίνο µαστού από
φαρµακείο «City View»
Του ∆ηµήτρη Τσάκα 21 Νοεµβρίου, 2016
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Το οµογενειακό φαρµακείο «City View» σε
συνεργασία µε το Αµερικανο-Ιταλικό Ιδρυµα Καρκίνου, το
Σάββατο 19 Νοεµβρίου διοργάνωσαν δωρεάν εξετάσεις για
τον καρκίνο του µαστού σε Ελληνοαµερικανίδες και άλλες
κατοίκους της Αστόριας.
Οι εξετάσεις εντάσσονταν στο πρόγραµµα «ευζωίας της
κοινότητας» που έχει θεσπίσει και εφαρµόζει µε ιδιαίτερη
επιτυχία το εν λόγω φαρµακείο. Οι εξετάσεις έγιναν στην
Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας του ΑΙΙΚ (AICF) που ήταν
σταθµευµένη έξω από το φαρµακείο «City View».
Η Αντζυ Ξυδιά, γενική διευθύντρια του φαρµακείου «City
View», ανέφερε ότι το «Πρόγραµµα Ευζωίας της
Κοινότητας του φαρµακείου ‘City View’ δηµιουργήθηκε
από τη βαθιά µας πεποίθηση ότι η καλή υγεία σηµαίνει
περισσότερα από το να παίρνεις απλά τα φάρµακά σου».
«Είµαστε πολλοί ενθουσιασµένοι που φιλοξενούµε το
Αµερικανο-Ιταλικό Ιδρυµα Καρκίνου για τέταρτη χρονιά
στη σειρά. Οι µαστογραφίες σώζουν ζωές και γι’ αυτό
υπενθυµίζουµε στις γυναίκες, οι οποίες συχνά ασχολούνται
µόνο µε την φροντίδα των άλλων, να µην θεωρούν δεδοµένη
την υγεία τους. Αυτή η εκδήλωση είχε τεράστια επιτυχία,
καθώς οι γυναίκες της Οµογένειας τώρα µας ρωτάνε πότε
µπορούν να έρθουν για εξέταση – ακόµα και πριν το
ανακοινώσουµε».
Το φαρµακείο «City View Pharmacy», βρίσκεται στην
διεύθυνση 23-07 Astoria Blvd, στην Αστόρια και ανήκει
στον φαρµακοποιό Χάρη Ξυδιά και στην σύζυγό του Αντζυ
και αναλαµβάνει διάφορες ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες για
την παροχή δωρεάν εξετάσεων, όπως η εν λόγω σε
κατοίκους της Αστόριας που δεν έχουν ιατρική ασφάλεια,
για την ενίσχυση του Ελληνικού Τµήµατος του Ρόναλντ
ΜακΝτόναλντ Χάουζ, καθώς και του ερευνητικού
προγράµµατος «Cancer Research & Awareness».
Το φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο του ζεύγους Χάρη και
Αγγελικής Ξυδιά έχει αναγνωριστεί από διάφορους
οµογενειακούς φορείς, ενώ πρόσφατα βραβεύτηκε και από
τη ∆ηµοκρατική Λέσχη «Παουχάταν – Ποκαχόντας» µε
έδρα την Αστόρια.

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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OLYMPIAN SOCIETY – Melbourne, Australia
Road Trip to Eden, New South Wales
10‐29‐16 to 11‐01‐16
Courtesy: Olympian Society Facebook page: https://www.facebook.com/olympiansociety/

Day 1 - Princess Highway stopping for a walk and meals through Morwell, Sale and Lakes Entrance.
Day 2 - Tour of the Beega Cheese factory, and through the towns of Combargo, Tilba, Bermangwui onto Merimbula.
Day 3 - Trip to Fold Bay, maybe a cruise, and a glendi at the motel
Day 4 - Trip back to Melbourne stopping anywhere the road takes the bus!

OLYMPIAN SOCIETY
UPCOMING EVENTS
December 31, 2016 (Saturday) – NYE Dance
Price:
$50 entry (children under 12 free) includes music, multiple courses of food, beer, wine and soft drinks.
Location:
The Olympian Society – 317 Victoria Road, Thornbury, Victoria, Australia 3071
Time:
8:00 pm
To book your tickets please call Peter Drakopoulos on 9402 2044 / 0425 721 903 or Fani Karmi 9480 4769
January 25, 2017 (Wednesday) – Greek Storytime - presented by the Olympian Society
Location:
The Olympian Society – 317 Victoria Road, Thornbury, Victoria, Australia 3071
Time:
Wednesday, at 10:30 AM - 12 PM
Event Details:
What better way to learn Greek and to socialise than through Greek storytime. Greek Storytime is a free activity
where your child listens to a story presented by our expert storyteller in Greek. This is followed up with drawing
activities. Parents are welcome to stay with their children and to have coffee and cakes. This is a complimentary event
courtesy of the Olympian Society and is open to all.
February 5, 2017 (Sunday) – Annual Mnimosino
Location:
St Constantine and Eleni Greek Orthodox Church
35 Barry Street, South Yarra, Victoria, Australia 3141
Time:
8 AM - 12:30 PM
Event Details:
Annual Mnimosino at Konstantinos kai Eleni church. A Bus will be provided free of charge, departing Olympian
building 317 Victoria Rd Thornbury in the morning and returning there for coffee. Please confirm your seat as seats
are limited.
Visit us at our FACEBOOK PAGE – OLYMPIAN 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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OLYMPIAN SOCIETY – Melbourne, Australia
CHRISTMAS PARTY 2016 – December 03, 2016
at The Olympian Society Hall
317 Victoria Road, Thornbury, Victoria, Australia 3071
Courtesy: Olympian Society Facebook page: https://www.facebook.com/olympiansociety/
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Οι απόδηµοι Ηλείοι,
Χριστοδουλόπουλου

έπειτα

από

αίτηµα

του

Χ.

∆ωρίζουν µεταχειρισµένο µηχάνηµα υπερήχων στο
νοσοκοµείο Αµαλιάδας

Νοσοκοµείο Αµαλιάδας: Παραλήφθηκε νέος υπέρηχος,
δωρεά των οµογενών Αµερικής και Καναδά
ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΕΦΕΡΕ
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ
(12/11/2016 10:13)

Ηλεία Σεπτέµβριος 24, 2016 11:15 ΠΜ
Στη χορήγηση ενός µεταχειρισµένου µηχανήµατος υπερήχων θα
προχωρήσουν οι απόδηµοι Ηλείοι, έπειτα από αίτηµα που κατέθεσε ο
∆ήµαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος και έγινε
άµεσα αποδεκτό από τον πρόεδρο της Πανηλειακής Οµοσπονδίας
Αµερικής και Καναδά κ. Αντώνη Παπαδόπουλο.
Ο κύριος Χριστοδουλόπουλος από την πρώτη στιγµή ανάληψης των
καθηκόντων του, έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα τη σύσφιξη των
σχέσεων του ∆ήµου Ήλιδας µε τους Ηλείους οµογενείς,
πρωτοβουλία που ήδη αποδίδει καρπούς.
Στο πλαίσιο αυτό εντάχθηκε και το ταξίδι του ∆ηµάρχου Ήλιδας στη
Νέα Υόρκη το την Άνοιξη του 2015 για τις επετειακές εκδηλώσεις
των 100 χρόνων της µεγάλης Οµογενειακής εφηµερίδας «Εθνικός
Κήρυκας», που ίδρυσε ο Αµαλιαδίτης Πέτρος Τατάνης, αλλά και το
Πανηλειακό
Αντάµωµα
των
Ηλείων
Οµογενών
που
πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία το φετινό καλοκαίρι, στο
πλαίσιο των εκδηλώσεων του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας.
Η επιστολή Χριστοδουλόπουλου
Ολόκληρη η επιστολή του ∆ηµάρχου Ήλιδας προς τους Οµογενείς
της Αµερικής και του Καναδά, που εστάλη στις 22-09-2016, είχε ως
εξής: «Στις άµεσες προτεραιότητες του ∆ήµου Ήλιδας είναι η
ενίσχυση και αναβάθµιση του Νοσοκοµείου Αµαλιάδας, γεγονός που
θα συµβάλλει στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των πολιτών
της Βόρειας Ηλείας. Στον σκοπό αυτό θα µπορούσατε να
βοηθήσετε και εσείς, οι Έλληνες οµογενείς, που σε τόσες
περιπτώσεις έχετε δείξει έµπρακτα την αγάπη για τον τόπο σας.
Κανείς στην περιοχή µας δεν λησµονεί το γεγονός ότι το
συγκεκριµένο νοσηλευτικό ίδρυµα δηµιουργήθηκε χάρη στις
προσπάθειες των απόδηµων Ηλείων.
Το αίτηµα του ∆ήµου µας έχει να κάνει µε την χρηµατοδότηση για
την αγορά ενός µεταχειρισµένου µηχανήµατος υπερήχων. Μόνο µε
τη συγκεκριµένη προµήθεια, ο ∆ήµος Ήλιδας θα µπορέσει να λύσει
ένα βασικό πρόβληµα του Νοσοκοµείου, το οποίο δεν εξυπηρετεί
µόνο την πόλη της Αµαλιάδας, αλλά το σύνολο της Βόρειας Ηλείας
και –κυρίως– τα αποµακρυσµένα χωριά του πρώην ∆ήµου Πηνείας,.
Ήδη, από τον ∆ήµο Ήλιδας έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες
ενέργειες προκειµένου το επόµενο διάστηµα να ενισχυθεί το
νοσοκοµείο σε έµψυχο δυναµικό. Αν και ανάλογα αιτήµατα για
αγορά µηχανηµάτων έχουν κατατεθεί προς το αρµόδιο Υπουργείο
Υγείας, τα οικονοµικά προβλήµατα της χώρας δεν αφήνουν
περιθώρια για υπερβάσεις, παρά µόνο για την προµήθεια των
βασικών ιατρικών υλικών.
Οπότε η συγκεκριµένη προµήθεια στους δύσκολους καιρούς που
διανύουµε, µπορεί να γίνει µόνο µε την ευγενική χορηγία ανθρώπων
και συλλόγων που αγαπούν τον τόπο τους και επιθυµούν να
προσφέρουν.
Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείχνετε, σχετικά µε τα
προβλήµατα της περιοχής, που για πολλούς από εσάς αποτελούν τις
πατρογονικές σας εστίες.»

«Το Νοσοκοµείο Αµαλιάδας δεν κλείνει…» ήταν το ξεκάθαρο µήνυµα
που έδωσε προς πάσα κατεύθυνση ο διοικητής της Νοσηλευτικής
Μονάδας κ. Γιάννης Λέντζας, βάζοντας τέλος στα όποια σενάρια ανά
τακτά διαστήµατα αναφέρονται σε υποβάθµιση και κλείσιµο του
Νοσοκοµείου.
Οι δηλώσεις του κ. Λέντζα έγιναν µε αφορµή την παραλαβή του νέου
υπερήχου
για
γυναικολογική
και
ακτινολογική
χρήση.
Ο υπέρηχος παραδόθηκε στο Νοσοκοµείο της Αµαλιάδας, έπειτα από δωρεά
του Συλλόγου των Ηλείων οµογενών Αµερικής και Καναδά, και θα
συµβάλει τα µέγιστα στην καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας, αφού τους
τελευταίους µήνες το εξωτερικό γυναικολογικό ιατρείο λειτουργούσε χωρίς
υπέρηχο.
Ανταπόκριση στο αίτηµα
«Θέλουµε να ευχαριστήσουµε θερµά τους Ηλείους της Αµερικής και του
Καναδά που ανταποκρίθηκαν στο αίτηµά µας, το οποίο υποβάλλαµε προ
εικοσαηµέρου περίπου, γιατί ο παλιός υπέρηχος λόγω των πολλών ετών
λειτουργίας του και λόγω της διαρκούς χρήσης του είχε υποστεί πολλές βλάβες.
Το αίτηµα έγινε σε συνεργασία µε το ∆ήµαρχο Ήλιδας κ. Χρήστο
Χριστοδουλόπουλο, ο οποίος επί της ουσίας έγινε κοινωνός του αιτήµατός µας
και έτσι είχαµε τη δωρεά. Είναι πολύ σηµαντικό στις µέρες µας, λόγω της
οικονοµικής κρίσης, να γίνονται τέτοιες πράξεις» ανέφερε ο κ. Λέντζας, ο
οποίος υπογράµµισε ότι ο νέος υπέρηχος, που τοποθετήθηκε ήδη στο
εξωτερικό γυναικολογικό ιατρείο και τέθηκε σε λειτουργία, θα συµβάλει τα
µέγιστα στην καλύτερη παροχή γυναικολογικών και γενικών εξετάσεων στο
Νοσοκοµείο της Αµαλιάδας αλλά και γενικότερα στο νοµό.
Προσπάθεια σε καθηµερινή βάση
Παράλληλα, ο κ. Λέντζας αναφέρθηκε και στην προσπάθεια που γίνεται σε
καθηµερινή βάση, προκειµένου να αναβαθµιστεί το Νοσοκοµείο της
Αµαλιάδας και είπε χαρακτηριστικά: «Γίνεται τεράστια προσπάθεια να
µπορέσουµε να συντηρήσουµε τη Νοσηλευτική µονάδα της Αµαλιάδας και θα
ήθελα να επισηµάνω ότι τα όποια σενάρια ακουγόντουσαν περί κλεισίµατος
του Νοσοκοµείου, απέχουν παρασάγγας από την πραγµατικότητα. Το
Νοσοκοµείο της Αµαλιάδας µετά από µία δύσκολη περίοδο που πέρασε και
µετά από απουσία διοικητή δύο ετών περίπου, έχει αρχίσει και αποκτά ένα
βηµατισµό και συµµετέχει µε όλες του τις δυνάµεις όλο το ιατρικό, νοσηλευτικό
και λοιπό προσωπικό, για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας και την
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Αναβαθµίζουµε τις παρεχόµενες
υπηρεσίες υγείας στους Ηλείους».
Αναφορικά µε τις εφηµερίες για το µήνα Νοέµβριο, το Νοσοκοµείο της
Αµαλιάδας θα καλύψει για 15 ηµέρες το χειρουργικό τοµέα συνεργικά µε το
Νοσοκοµείο του Πύργου και η ορθοπεδική θα καλύψει εφηµεριακά το νοµό
για δεκαπέντε ηµέρες, ενώ η παθολογική θα καλύψει για οκτώ ηµέρες
ολόκληρο το νοµό και ακόµη τρεις ηµέρες συνεργικά µε το Νοσοκοµείο του
Πύργου.
Σε καλό δρόµο βρίσκεται και η διαδικασία που αφορά στην πρόσληψη των
δύο γιατρών- παθολόγων, ενώ φαίνεται ότι έχει εγκαταλειφθεί η πρόταση
δηµιουργίας και λειτουργίας ενός εφηµεριακού κέντρου στον παθολογικό
τοµέα, ενώ ελπίδες υπάρχουν και εν όψει των 2000 προσλήψεων που έχουν
δροµολογηθεί να γίνουν από 1 Ιανουαρίου του 2017.
Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)
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https://www.ekirikas.com/438127-2/

Η Πανηλειακή Οµοσπονδία δώρισε
µηχάνηµα υπερήχων στην Αµαλιάδα
«Εθνικός Κήρυξ» Του ∆ηµήτρη Τσάκα 18 Νοέµβριος, 2016

O πρόεδρος της Πανηλειακής Οµοσπονδίας Αντώνης Παπαδόπουλος και
τα άλλα στελέχη κατά την διάρκεια της πρόσφατης συνεδρίασης στο
Τορόντο.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η Πανηλειακή Οµοσπονδία Αµερικής και Καναδά
δώρισε ένα υπερσύγχρονο µηχάνηµα υπερήχων (LOGIQ 3 – GE) στο
Νοσοκοµείο Αµαλιάδας. Ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας Αντώνης
Παπαδόπουλος µιλώντας στον «Εθνικό Κήρυκα» εξέφρασε την
ικανοποίησή του για τη γενναιοδωρία των συµπατριωτών του και για
τα µέλη της Επιτροπής Βοήθειας στην Ηλεία µε επικεφαλής τον
Ανδρέα Παπαδάκο από το Τορόντο που κατάφεραν να
συγκεντρώσουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων δολαρίων γι’ αυτόν
τον σκοπό.
Ερωτηθείς γιατί επέλεξαν το Νοσοκοµείο Αµαλιάδας, ο κ.
Παπαδόπουλος επεσήµανε ότι η δωρεά αυτή έχει την αφετηρία της
στις εκδηλώσεις για την 100ή επέτειο της Ιδρύσεως του «Εθνικού
Κήρυκα» και της επίσκεψης του ∆ηµάρχου Ηλιδας Χρήστου
Χριστοδουλόπουλου στη Νέα Υόρκη.
Ο δήµαρχος, όπως έγραψε ο «Ε.Κ.» ηγούνταν της πολυµελούς
αντιπροσωπείας που είχε έρθει από την Ηλεία να αποτίσει φόρο τιµής
στον ιδρυτή και πρώτο εκδότη του «Εθνικού Κήρυκα», τον Πέτρο
Τατάνη, και να παραστεί στη µεγαλειώδη εκδήλωση που
διοργανώθηκε στην Κεντρική Βιβλιοθήκη στο Μανχάταν για την
100ετηρίδα του «Ε.Κ.».
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης µε την ηγεσία της Πανηλειακής
Οµοσπονδίας ο κ. Χριστοδουλόπουλος έθεσε επί τάπητος το αίτηµα
για την αγορά και δωρεά του µηχανήµατος υπερήχων.
Το θέµα συζητήθηκε στη σύσκεψη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Πανηλειακής Οµοσπονδίας στο Τορόντο και την ευθύνη ανέλαβε η
επιτροπή H.EL.P. (Help Elia Program), µε υπεύθυνο Καναδά –
Ανδρέα Παπαδάκο (Τορόντο), υπεύθυνο Αµερικής – Σταύρο
Μητρόπουλο (Ντιτρόιτ) και µέλη τους Κωνσταντίνο Κουτρουµπή,
Νικόλαο Σινόπουλο και τον ύπατο Πρόεδρο της Οµοσπονδίας
Αντώνη Παπαδόπουλο.
Παραλαµβάνοντας το µηχάνηµα, ο διοικητής της Νοσηλευτικής
Μονάδας της Αµαλιάδας κ. Γιάννης Λέντζας, επεσήµανε:
«Θέλουµε να ευχαριστήσουµε θερµά τους Ηλείους της Αµερικής και
του Καναδά που ανταποκρίθηκαν στο αίτηµά µας γιατί ο παλιός
υπέρηχος λόγω των πολλών ετών λειτουργίας του και λόγω της
διαρκούς χρήσης του είχε υποστεί πολλές βλάβες. Το αίτηµα έγινε σε
συνεργασία µε τον ∆ήµαρχο Ηλιδας κ. Χρήστο Χριστοδουλόπουλο,
ο οποίος επί της ουσίας έγινε κοινωνός του αιτήµατός µας και έτσι
είχαµε τη δωρεά. Είναι πολύ σηµαντικό στις µέρες µας, λόγω της
οικονοµικής κρίσης, να γίνονται τέτοιες πράξεις».
Ο νέος υπέρηχος, που τοποθετήθηκε ήδη στο εξωτερικό
γυναικολογικό ιατρείο και τέθηκε σε λειτουργία, θα συµβάλει τα
µέγιστα στην καλύτερη παροχή γυναικολογικών και γενικών
εξετάσεων στο Νοσοκοµείο της Αµαλιάδας αλλά και γενικότερα στο
νοµό.
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Ο οµογενής καθηγητής Φώτης
Ασηµακόπουλος κατά του καρκίνου του
µυελού
Εθνικός Κήρυξ
6 September, 2016
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Σε µια σπουδαία ανακάλυψη που
δηµιουργεί νέα δεδοµένα στην αντιµετώπιση του
καρκίνου του µυελού των οστών προχώρησαν
ερευνητές
του
Ινστιτούτου
Καρκίνου
του
Πανεπιστηµίου Ουισκόνσιν στις Ηνωµένες Πολιτείες
Αµερικής.
Πιο συγκεκριµένα, οι γιατροί-ερευνητές µε
επικεφαλής τον καταγόµενο από τον Πύργο Ηλείας,
καθηγητή Φώτη Ασηµακόπουλο, ανακάλυψαν µια
µέθοδο για να καταστήσουν τα καρκινικά κύτταρα του
µυελώµατος πιο επιρρεπή στην ανοσοθεραπεία,
επεσήµανε to patrisnews.com

«Τώρα εισερχόµαστε σε µια νέα εποχή επανάστασης
βασιζόµενη
στη
δύναµη
του
ανοσοποιητικού
συστήµατος», αναφέρει ο κ. Ασηµακόπουλος. Ωστόσο, οι
νέες ανοσοθεραπείες ωφελούν µόνο ένα µικρό ποσοστό
ασθενών.
Ο κ. Ασηµακόπουλος πιστεύει πως περισσότεροι
ασθενείς µπορούν να ωφεληθούν αν αλλάξουµε το
συσχετισµό ανάµεσα στις συνθήκες που επιτρέπουν στα
καρκινικά κύτταρα να αποτρέψουν το ανοσοποιητικό
σύστηµα και αυτές που επιτρέπουν στα ανοσοποιητικά
κύτταρα να καταστρέψουν τον καρκίνο.
Το εργαστήριο του καθηγητή Ασηµακόπουλου διεξάγει
έρευνες µε βάση τη versikine σε πειραµατόζωα και
προσβλέπει ότι οι πρώτες κλινικές µελέτες σε ασθενείς µε
καρκίνο θα διεξαχθούν σε δύο µε πέντε χρόνια.

Ο κ. Ασηµακόπουλος δηλώνει πως «προσβλέπει στην
εισαγωγή της versikine σε σχήµατα συνδυαστικής
ανοσοθεραπείας έτσι ώστε να έχουµε θετικά
Η ερευνητική οµάδα, στην οποία συµµετείχε και η αποτελέσµατα σε περισσότερους ασθενείς. ∆υστυχώς, τα
ερευνήτρια Chelsea Hope, ανακάλυψε, πως όταν το αποτελέσµατα που προκύπτουν µε τα παρόντα σχήµατα
ανοσοποιητικό σύστηµα του οργανισµού µετατρέπει δεν είναι επαρκώς ικανοποιητικά.
µια πρωτεΐνη που ονοµάζεται versican σε µια
θυγατρική µορφή που ονοµάζεται versikine, το Εκτός από την ηγετική οµάδα στο Πανεπιστήµιο του
ανοσοποιητικό σύστηµα ενεργοποιεί µηχανισµούς Ουισκόνσιν στην έρευνα συµµετείχαν συνεργάτες από το
καταστροφής των καρκινικών κυττάρων.
Νοσοκοµείο Cleveland Clinic. Ο κ. Ασηµακόπουλος
αναφέρει πως η έρευνα χρηµατοδοτήθηκε από τον
Ο καθηγητής Ασηµακόπουλος δηλώνει πως η Αµερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία και άλλες πηγές.
versikine µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε εµβόλια κατά
του καρκίνου. Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε Το Πανεπιστήµιο του Ουισκόνσιν επενδύει 1
συνδυασµό µε νέα σχήµατα ανοσοθεραπείας.
εκατοµµύριο δολάρια για τη δηµιουργία Μονάδας
Παρασκευής Αιµατοποιητικών Κυττάρων που θα
Το επιστηµονικό άρθρο δηµοσιεύθηκε στην κορυφαία βοηθήσει στην διεξαγωγή των κλινικών µελετών µε βάση
επιθεώρηση αιµατολογίας «Blood» και συνοδευόταν την πρόσφατη ανακάλυψη της οµάδας του κ.
από εκδοτική επιφυλλίδα που ανέφερε «η ανακάλυψη Ασηµακόπουλου.
αυτή ανοίγει νέες προοπτικές ανοσοθεραπείας για
ασθενείς µε µυέλωµα».
Υπενθυµίζεται ότι τον καθηγητή Φώτη Ασηµακόπουλου
είχε βραβεύσει τον περασµένο Μάρτιο ο ∆ήµος Πύργου
Ο καθηγητής Ασηµακόπουλος σχολιάζει πως έχουν σε µια σεµνή τελετή που έγινε στο Λάτσειο ∆ηµοτικό
προκύψει σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο θεραπείας Μέγαρο.
του µυελώµατος από την εποχή που ο ίδιος εργαζόταν
σαν ειδικευόµενος ιατρός στο Πανεπιστήµιο Harvard, Πηγή: patrisnews.com
πριν περίπου 15 χρόνια.
Εκείνη την εποχή, η διάγνωση του µυελώµατος, ενός
τύπου καρκίνου που ξεκινά στον µυελό των οστών και
προχωρά να βλάψει άλλα ζωτικά όργανα,
ισοδυναµούσε µε θανατική καταδίκη. Νέες θεραπείες
βασιζόµενες σε παράγωγα θαλιδοµίδης και
αναστολέων του συστήµατος αποκοµιδής πρωτεϊνών
των κυττάρων, έχουν επιµηκύνει το προσδόκιµο
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Προς: Πανηλειακό Σύλλογο Ν. Υόρκης

Θα είναι µεγάλη η χαρά µου, αν και εγώ θα µπορούσα να
συµβάλω προς αυτή την κατεύθυνση. Γι’ αυτό, σας
Αγαπητέ κύριε Κωνσταντακόπουλε,
αποστείλω ενδεικτικά ένα µέρος του έργου µου, σε
ηλεκτρονική µορφή, ώστε να διαπιστώσετε, τόσο εσείς
Εντελώς τυχαία έφτασε η εφηµερίδα του Πανηλειακού όσο και τα παιδιά, το όραµά µου για τον ελληνισµό που
Συλλόγου σας, από την εξαδέλφη µου που είναι µέλος διαπνέει συνολικά τις παραµυθένιες ιστορίες µου.
σας, την κα Φιλιπποπούλου Γεωργία, από το
πασχαλινό γλέντι σας, τον Μάιο του 2016. Είναι Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, να το ανακοινώνατε κι
φανερό, από ό,τι διάβασα και είδα στην εφηµερίδα σας εσείς, σε όλους τους συµπατριώτες µας, µέσω της
-καθώς όλοι γνωρίζουµε- ότι οι δεσµοί της οµογένειας, εφηµερίδας σας ή όποιο άλλο µέσο εσείς κρίνετε, ώστε
οι οποίοι σας ενώνουν όλους µαζί σαν µια οµάδα και να το γνωρίσουν όλα τα Ελληνόπουλα της διασποράς.
σαν οικογένεια, είναι πιο ισχυροί εκεί στην ξενιτιά.
Νέοι και παλιοί, πάνω από όλα είναι ΕΛΛΗΝΕΣ, όσο Είµαι βέβαιη ότι θα εκπλήξουν όχι µόνο τα παιδιά, αλλά
µακριά και αν βρίσκονται. Ίσως γιατί το αθάνατο και τους µεγάλους. Γιατί όλοι αγαπούν τα παραµύθια.
γονίδιο της φυλής µας, πάντα και παντού, µας Και κοντά µε τους µικρούς, µαθαίνουν και οι µεγάλοι!
ακολουθεί και µας χαρακτηρίζει.
Αν επιθυµείτε να προµηθευτείτε τα βιβλία µου, µπορείτε
να τα παραγγείλετε ηλεκτρονικά από τις «Εκδόσεις
Ως πατριώτισσα και συντοπίτισσα, παίρνω το θάρρος Ιβίσκος», www.iviskospublications.gr.
να σας πω λίγα λόγια για µένα και να σας απευθύνω
ένα µικρό χαιρετισµό κι εγώ µε τη σειρά µου. Εναλλακτικά µπορείτε να τα παραγγείλετε από το
Ονοµάζοµαι Μαρία Κούτρα. Γεννήθηκα και µεγάλωσα ηλεκτρονικό
βιβλιοπωλείο
της
Αµερικής
στα Σµίλα Ηλείας, του ∆ήµου Αρχαίας Ολυµπίας. Από www.seaburnbooks.com,
τα νεανικά µου χρόνια όµως, µένω στην Αθήνα. Είναι e-mail: seaburnbooks@gmail.com. Το βιβλιοπωλείο
χαρά και τιµή για εµάς εδώ, όταν µαθαίνουµε τα καλά ανήκει στον κατά συνείδηση «Έλληνα», Dr. Sam
νέα για την προκοπή όλων των Ελλήνων που ζουν και Chekwas που προωθεί ελληνόφωνα βιβλία.
δηµιουργούν σε άλλες, ξένες πατρίδες, όπου κι αν
βρίσκονται.
Αγαπητοί µου συµπατριώτες, σας εύχοµαι πάντα υγεία,
καλή πρόοδο και δηµιουργία. Τις θερµότερες ευχές µου
Πριν από ένα χρόνο, κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις για καλά Χριστούγεννα και ευτυχισµένο το 2017.
Ιβίσκος, µια συλλογή µου από οκτώ παιδικά βιβλία, τα
οποία είναι γραµµένα σε γλώσσα απλή και κατανοητή, Με εκτίµηση,
ώστε να τα καταλαβαίνουν και τα µικρά παιδιά, ακόµα
και εκείνα που δεν ξέρουν ακόµα να διαβάζουν. Ίσως Μαρία Κούτρα
να το γνωρίζετε ήδη, γιατί έγινε και ένα αφιέρωµα από Συγγραφέας
την εφηµερίδα του Αποδήµου Ελληνισµού, «Εθνικός
Κήρυξ» στις 29 Μαΐου 2016, στο ένθετο περιοδικό,
«Γυναίκα». Ο υπεύθυνος του Εθνικού κήρυκα στην
Αθήνα, ο κ. Κουτσίλας που είναι και φιλόλογος,
ενθουσιάστηκε πολύ µε την ποιότητα των βιβλίων µου
και γι’ αυτό αποφάσισε να το δηµοσιεύσει. Όπως θα
διαπιστώσετε και εσείς, οι παραµυθένιες ιστορίες µου,
διαπνέονται από τις ιδέες και τις αξίες του Ελληνικού
µας πολιτισµού και ενίοτε συναντούν και την ιστορία.
Με ένα πλήθος από παιδαγωγικά διδάγµατα και
µηνύµατα, που λειτουργούν ως βάλσαµο
στον
ψυχισµό των παιδιών, είτε βρίσκονται εδώ στην
Ελλάδα, είτε σε άλλες ξένες πατρίδες. Άλλωστε, όταν
έγραφα αυτά τα παραµύθια, πάντα είχα στο νου µου τα
Ελληνόπουλα που βρίσκονται µακριά µας, όχι µόνο
για την διατήρηση της γλώσσας µας, αλλά και για την
ιστορία και τον πολιτισµό µας που τα κάνει να
νιώθουν περήφανα για την καταγωγή τους.
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Ο ΣΚΟΥΝΤΟΥΦΛΗΣ
Ο Σκουντούφλης είναι ένα ζωηρό και άτακτο παιδί, που όλο
παραπονιέται για τις ατυχίες του. Σε αντίθεση µε τον δίδυµο αδερφό του, δεν
παραδέχεται ποτέ τα λάθη του και βέβαια, πάντα του φταίνε οι άλλοι. Κάθε
φορά όµως που έκανε µια σκανταλιά ή σκεφτόταν µια πονηριά, σκόνταφτε και
χτυπούσε. Για αυτό και τον έλεγαν Σκουντούφλη.
Ώσπου µια µέρα, βρέθηκε στο Νοσοκοµείο µε το κεφάλι δεµένο σε
αφασία και είδε ένα όνειρο, ότι ταξίδεψε µε ένα συννεφένιο αλογάκι που τον
πήγε στο βουνό της αλήθειας.
Εκεί, έµαθε ένα µεγάλο µυστικό που άλλαξε για πάντα τη ζωή του.
Έµαθε να σκέπτεται και να παρατηρεί τον εαυτό του και πώς αυτό το µυστικό
τον οδήγησε στην αυτογνωσία! Όταν έγινε καλά, κανένας πια δεν τον έλεγε..
Σκουντούφλη.
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑΜΑΤΑ
Ένα µικρό παιδί, έχει µια απορία που το απασχολεί για καιρό και
ρώτησε τη µαµά του. Ποιοι έφτιαξαν τα γράµµατα Μανούλα;
Πολλά παιδιά φαντάζοµαι θα έχουν την ίδια απορία, όπως την είχα και
εγώ όταν ήµουν µικρή.
Η Μαµά του όµως είχε δουλειές να κάνει. Έτσι ανέλαβε µε χαρά ο
Παππούς και άρχισε να διηγείται στο µικρό του εγγονό, ένα παλαιό µύθο, όταν
ακόµα δεν υπήρχαν λέξεις και αριθµοί.
Βήµα- βήµα, ο µύθος του Παππού συναντά µε ένα συναρπαστικό
τρόπο τα «θεµέλια» της ιστορίας της Ελληνικής γλώσσας και του Ελληνικού
πολιτισµού.
Το µικρό παιδί όσο ακούει, τόσο ενθουσιάζεται και όλο ρωτάει τον
Παππού γιατί θέλει να µάθει περισσότερα.
Η παραµυθένια ιστορία γράµµατα και θάµατα, δεν προσφέρει µόνο
µια µυθική διάσταση για την προέλευση της ελληνικής γλώσσας, αλλά δίνει
και την αφορµή στα παιδιά να ψάχνουν την ουσία των πραγµάτων µέσα από
τις λέξεις.
Η ΆΓΝΩΣΤΗ ΚΥΡΟΥΛΑ ΚΑΙ Ο ΑΧΑΡΙΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
Ο Αχάριστος Μυλωνάς αν και είχε πολλά αγαθά, φρόντιζε να κλέβει στη
ζυγαριά πότε σιτάρι και πότε αλεύρι και ας ήταν η αποθήκη του γεµάτη. Και όλο
πλούτιζε σε βάρος των συγχωριανών του, γιατί φοβόταν µην τυχών γίνει φτωχός
σαν εκείνους..
Η απληστία του τον κρατούσε µακριά όχι µόνο από τους φτωχούς
συγχωριανούς του, αλλά και από την ίδια την συνείδησή του.
Η Άγνωστη κυρούλα, « δηλαδή η συνείδησή του» όταν του χτύπαγε την
πόρτα, ο Μυλωνάς κρυβόταν και έκανε πως δεν ακούει.
Ένα δραµατικό γεγονός όµως, έφερε τον Αχάριστο Μυλωνά, πρόσωπο µε
πρόσωπο µε τη συνείδησή του και από τότε, όλα άλλαξαν.

Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ∆ΙΑ
Η εντολή του ∆ία, µάς λέει ξεκάθαρα ότι ο πόλεµος, είναι µια
πρακτική µαζικού βασανισµού που µόνο δυστυχία και καταστροφές µπορεί να
φέρει στην ζωή των ανθρώπων.
Μας λέει επίσης, ότι δεν διδαχτήκαµε τίποτα ως τώρα από αυτή την
παµπάλαια πρακτική και µε κάθε αφορµή να λύνουµε τις όποιες διαφορές µας
µε τα όπλα. Όλοι γνωρίζουν όπως µας λένε οι Σοφοί, ότι στο τέλος δεν
υπάρχουν νικητές και νικηµένοι. Η γη ερηµώνει, οι άνθρωποι πεινάνε και τα
παιδιά φοβούνται ακόµα και όταν κοιµούνται και η ανέµελη ζωή τους γίνεται
κόλαση.
Έτσι οι σοφοί είπαν στους Άρχοντες, να σταµατήσουν τον πόλεµο
αµέσως και να οργανώσουν αθλητικούς αγώνες για να τιµήσουν τον θεό ∆ία,
που τους έδωσε την µεγάλη Ι∆ΕΑ της εκεχειρίας. Μας λένε ακόµα ότι καµιά
ένδοξη νίκη δεν µπορεί να φέρει την ευτυχία και την πρόοδο στους
ανθρώπους. Παρά µόνο όταν οι λαοί ζουν σε συνθήκες ειρήνης. Τότε οι
άνθρωποι µεγαλουργούν, παράγουν έργα µεγάλα και ευηµερούν, που είναι
αντάξια του πολιτισµού τους και τιµάνε και τους θεούς και τους Ανθρώπους.

Ένα από τα θύµατα, επιτέλους µίλησε. Η πρόταση του ∆ηµάρχου, ήταν
να µην τιµωρήσουν τα παιδιά, αλλά να τους δώσουν µια δεύτερη ευκαιρία, γιατί
ήθελε χαρούµενα παιδιά στην πόλη του όπως είπε και όχι φοβισµένα.
Όλοι συµφώνησαν και έστειλαν τα άτακτα παιδιά µε αερόστατο σε µια
αποµακρυσµένη φάρµα. Εκτός από τα σχολικά µαθήµατα, τα παιδιά είχαν κάθε
µέρα δηµιουργική και ευχάριστη απασχόληση αλλά και διάφορα καθήκοντα.
Η συµπεριφορά τους κοντά στη φύση άλλαξε. Άλλαξε και η µεταξύ τους
σχέση και έγιναν πραγµατικοί φίλοι. Η µάνα φύση, όχι µόνο τα γιάτρεψε, αλλά
τους έδειξε και τα ταλέντα τους.
Κοντά τους είχαν και ένα ακόµα ιδιαίτερο δάσκαλο, που δεν ήταν
άνθρωπος αλλά ένα πουλί, ο Γκιώνης.
Τα παιδιά κατάλαβαν, ότι αν κάνουµε το κακό, ακόµα κι αν
µετανιώσουµε, είναι δύσκολο να το διορθώσουµε. Ό,τι έπαθε και ο Γκιώνης,
όπως λέει ένας παλιός µύθος, ότι είχε σκοτώσει τον αδερφό του και από τότε
ψάχνει να τον βρει. Τα βράδια τον άκουγαν τα παιδιά να φωνάζει.... ΓΚΙΩΝΓΚΙΩΝ-ΓΚΙΩΝ.
Ο ΦΟΙΒΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ
Μια καλή δασκάλα, θέλοντας να κεντρίσει την φαντασία των παιδιών,
τους έβαλε µια εργασία για το σπίτι.
Τους ζήτησε να γράψουν µια έκθεση. Με θέµα : Πώς φαντάζεστε τον
κόσµο παιδιά µετά από χίλια χρόνια ;
Ο Φοίβος έψαξε πολύ µε το µυαλό του. Έγραφε και έσβηνε αλλά δεν τα
κατάφερνε γιατί νόµιζε ότι ο κόσµος δεν αλλάζει. Ώσπου ένα µικρό
φαντασµατάκι εισβάλει ξαφνικά στην φαντασία του. Ευτυχώς! Γιατί µόνο η
φαντασία ελευθερώνει τον νου και δεν µπαίνει σε καλούπια. Όπως λέει και η
καλή δασκάλα στους µαθητές της, ότι η φαντασία παιδιά, δεν είναι κατηγόρια.
ο Φοίβος µε τη βοήθεια της φανταστικής παρέας του έκανε ένα µεγάλο
χιλιόχρονο ταξίδι και είδε µε τα µάτια του έναν καινούργιο κόσµο, όπως κάθε
παιδί θα ήθελε να είναι. Ο Φοίβος βέβαια, πήρε άριστα στην έκθεση.
Ο ΦΤΕΡΩΤΟΣ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ
Ο φτερωτός Μέρµηγκας, είναι ένας ιδιαίτερος ήρωας που θέλει να µας
δείξει, πώς φαντάζει και ο άνθρωπος µέσα στο Σύµπαν- που αγωνίζεται µε τις
µικρές δυνάµεις του, να κάνει ακόµα και το ακατόρθωτο.
Ο Φτερωτός µέρµηγκας από µικρός έµαθε να παρατηρεί και να µαθαίνει
χρήσιµα πράγµατα. Κάποια στιγµή κατάλαβε ότι δεν είχε πια νόηµα η ζωή του
– να χτίζει και να σχεδιάζει χωµάτινες αποικίες που δεν είχαν τέλος.
Έτσι αποφάσισε να ακολουθήσει κάποια σηµάδια που είχε βρει
σκάβοντας µε τα ποδαράκια του σε µία στοά. Κάτι σαν µυρµηγκογράµµατα όπως
θα λέγαµε εµείς οι άνθρωποι. Από εκείνη τη στιγµή, ο Φτερωτός µέρµηγκας
έβαλε σκοπό της ζωής του να βρει τη ∆ιάφανη πολιτεία όπως του έλεγαν εκείνα
τα παράξενα σηµάδια.
Βρήκε πολλές δυσκολίες και εµπόδια στο δρόµο του. Βρήκε όµως και
υποστηριχτές που του έδιναν κουράγιο… στο τέλος ο πεισµατάρης Μέρµηγκας
κατάφερε µετά από µεγάλη περιπέτεια, να φτάσει µε τα γέρικα πια φτερά του,
στη ∆ιάφανη Πολιτεία.

ΟΙ ΠΑΛΙΑΤΖΟΥΡΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡ ΜΗΝΑ
Από µικρό παιδί ο κυρ Μηνάς, είχε το χάρισµα να αφουγκράζεται τα
αντικείµενα που έβρισκε στο δρόµο πεταµένα και εκείνα , του έλεγαν την
ιστορία τους.
Έτσι έγινε και µε ένα ξύλινο κουτάκι που κάποτε ήταν κυπαρίσσι και
µεγάλωνε περήφανο στους πρόποδες της Ακρόπολης.
Ήταν µάρτυρας όπως είχε πει στον κυρ Μηνά, τότε που ο Έλγιν
παζάρευε µε τον κατακτητή εκείνης της εποχής και έκλεψε τα γλυπτά του
Παρθενώνα. Θυµάται ακόµα, πώς κατέστρεψαν τα αγάλµατα και τις µετώπες και
ό,τι άλλο βρήκαν µπροστά τους. Έκοψαν και το κυπαρίσσι και τα φόρτωσαν
πάνω του.
Ακόµα θυµάται τα λόγια τους, πόσο είχαν πληγωθεί, έτσι τσακισµένα
και ξεριζωµένα να τα πηγαίνουν σε µια ξένη πατρίδα. Το κυπαρίσσι είχε και
µάτια και στόµα και αυτιά. Στο λιµάνι αποχαιρέτισε τα πληγωµένα αγάλµατα
Ο ΜΠΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΟΥΛΙΝΓΚ
και τους είπε: εγώ, δεν ξέρω τι θα απογίνω.. εσείς όµως, έχετε ψυχή και οι ψυχές,
Για διάφορους λόγους κάποια παιδιά, παρενοχλούν άλλα παιδιά στο µένουν ΑΘΑΝΑΤΕΣ!!!
δρόµο ή στο σχολείο για να διασκεδάσουν. Όπως θα έπαιζαν κατά τη γνώµη
τους, ένα αθώο παιχνίδι.
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https://koukidaki.blogspot.com/2016/11/o-takiskourvas-stin-ileia-allote-kai-tora.html
Σαν περίληψη...
Η νοσταλγία του Τάκη Κούρβα για τον τόπο του, την
Ηλεία, µε τις τόσες φυσικές οµορφιές, και η
µορφολογία του εδάφους που εξήπτε τη φαντασία του,
τον ώθησαν να ερευνήσει το πώς διαµορφώθηκε αυτή
η περιοχή µέσα στους αιώνες, ποιοι είναι οι κάτοικοί
της και η ιδιαιτερότητα του δικού του χωριού µιας και
διάφορες φήµες κυκλοφορούσαν ότι δεν ήταν ντόπιοι,
αλλά είχαν κατέβει από τη Φενεό Κορινθίας.
Η φαντασία του οργίαζε κάθε φορά που ανέβαινε
στους γύρω λόφους κι έβλεπε να υπάρχει θαλασσινή
άµµος και κοχύλια διάσπαρτα εδώ κι εκεί. Όσο
µάθαινε τόσο µεγάλωνε το ενδιαφέρον του, ιδιαίτερα
για τους Ολυµπιακούς αγώνες και τον τρόπο που
οργανώθηκαν εκείνη την εποχή.

Ο Τάκης Κούρβας Στην Ηλεία άλλοτε και τώρα
Τι σας ώθησε να γράψετε αυτό το βιβλίο;
Τ.Κ.: H αγάπη µου για την ιδιαίτερη πατρίδα µου την Ηλεία, η
ιστορία της αρχαίας Ήλιδας, τα µυθολογικά ακούσµατα από
παιδί, καθώς και οι περιγραφές των κατοίκων. Καταγράφονται
στο βιβλίο ως γραφικές ιστορίες που αν τις διαβάσεις
σηµατοδοτούν συγκεκριµένες ιστορικές εποχές. Ο τίτλος Στην
Ηλεία άλλοτε και τώρα (Στα άγια χώµατα) δεν αναφέρεται
µόνο στους Ηλείους αλλά έχει ιστορικά στοιχεία τοπικιστικού
περιεχοµένου που αναδεικνύονται από τα αρχαία χρόνια έως
σήµερα, όσο για τη φράση "Άγια Χώµατα" η πραγµατική
εξήγηση από πού πηγάζει δίνεται µέσα στο βιβλίο. Μέσα από το
βιβλίο και τις φωτογραφίες ο αναγνώστης µαθαίνει διάφορα για
την περιοχή της Ηλείας που ίσως δεν γνωρίζει.
Αν θα έπρεπε να το περιγράψετε µε µία µόνο λέξη, ποια θα ήταν
αυτή;
Τ.Κ.: Ανθολόγιο (εκεί τοποθετήθηκε από τις εκδόσεις Βεργίνα
όπου και εκδόθηκε).

Τι θα συµβουλεύατε εκείνον που επρόκειτο να το διαβάσει;
Τ.Κ.: Να µην παρασυρθεί από τον τίτλο, διότι πέραν από τα
Έτσι, κατάφερε να συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία κείµενα της ιστορίας και της Μυθολογίας περιέχει και
µέσα από τη µυθολογία, την ιστορία και την ξεχωριστές ιστορίες που πιστεύω ότι ο αναγνώστης θα τις
παράδοση, αφενός µεν για να λύσει τις δικές του ευχαριστηθεί και θα είναι σαν να τις έχει ζήσει ο ίδιος από
όπου κι αν κατάγεται.

απορίες, αφετέρου δε να κεντρίσει το ενδιαφέρον
εκείνων που είχαν τις ίδιες ανησυχίες και απορίες ώστε Αν το βιβλίο σας ήταν/γινόταν ένα κανονικό ταξίδι κάπου στον
κόσµο, που θα πηγαίναµε και πόσες µέρες θα κρατούσε;
να συνεχίσουν, για να µάθουν περισσότερα.
Είναι ένα αφιέρωµα του Τάκη Κούρβα στην ιδιαίτερη
πατρίδα του, το χωριό Φοναΐτικα, στη Φενεό
Κορινθίας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ηλείας
και στους κατοίκους της.
Το ανθολόγιο του Τάκη Κούρβα κυκλοφορεί από τις
εκδόσεις Βεργίνα.

Τ.Κ.: Μέσα από την καρδία µου σας λέω ότι το ταξίδι που
πρόκειται να κάνει ο αναγνώστης είναι στην αγαπηµένη µου
Ηλεία, αλλά µέσα από τους σωστούς δρόµους όπου κανείς θα
γνωρίσει τον πολιτισµό που υπήρχε κάποτε εκεί, την σύλληψη
της ιδέας των ολυµπιακών αγώνων και την διοργάνωση τους,
την ιδιοµορφία της περιοχής και την φιλοξενία της. Θα γεµίσει
η ψυχή του από ανάµικτα συναισθήµατα όπως ενθουσιασµό,
χαρά, λίπη, νοσταλγία και πολύ γέλιο. Ένα ταξίδι που θα είναι
ευχάριστο και θα το θυµάται για πάντα.

Κλείστε τη µίνι συνέντευξη µε µία φράση/παράγραφο από το
βιβλίο.
Τ.Κ.: «Άγια χώµατα», απίθανος τόπος!
Γεννήθηκες εδώ!
Έζησες εδώ!
Ή πέρασες από εδώ
Αυτός ο τόπος σε µαγνήτισε
Και η σκέψη σου θα γυρίζει εσαεί
γύρω από τον πυρήνα του.
Απλά σε έκανε δικό του.
Συντάχτηκες µε τον φωτεινότερο τόπο
του κόσµου, έφτασες στον πολιτισµό.
Έµαθες να συναναστρέφεσαι,
να είσαι φιλόξενος,
να θαυµάζεις τους κόπους σου,
να είσαι δυνατός, να αγωνίζεσαι,
να δίνεις και να ανταµείβεσαι.
Εσύ φταις!
Φλέρταρες, και τώρα
Θα είσαι για πάντα ερωτευµένος,
Εδώ, στον απίθανο τόπο,
Στα «Άγια Χώµατα»
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- Αλήθεια λέω, µπάρµπα-Λεωνίδα, του απαντούσε αυτός.
Και συνέχιζε απτόητος τη διήγησή του ο ∆ηµήτρης:
Αφιερωµένο στον αγαπητό φίλο κ. ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ, - Και τι να δείτε ρε παιδιά. Έχουν βρει ένα µηχάνηµα που κάθεσαι
Ύπατο Πρόεδρο της Πανηλειακής Οµοσπονδίας Αµερικής &
στο σπίτι σου και βλέπεις κινηµατογράφο. Ναι σας
Καναδά
λέω, µέσα στο σπίτι σου, στον καναπέ. ∆εν χρειάζεται να πας έξω
για να τον δεις, έρχεται αυτός σε σένα!
Αγαπητοί Συµπατριώτες Ηλείοι της Ν.Υ.,
Το τι έγινε, δεν λέγεται. Ένα σούσουρο, µια παρατεταµένη
Θα σας παρουσιάσω ένα πραγµατικό γεγονός που
µουρµούρα,
µια οχλαγωγία γι' αυτά που έλεγε ο "Αµερικάνος". Ε,
συνέβη στην Κρέσταινα το 1938 και το οποίο µου το
τότε
ήταν
που
δεν άντεξε άλλο ο µπάρµπα-Λεωνίδας και του λέει:
αφηγήθηκε ο αείµνηστος πατέρας µου.
- ∆εν σταµατάς ρε ∆ηµητράκη; Μας έχεις φλοµώσει στα ψέµατα.
Στις αρχές του 20ου αιώνα ο 25χρονος τότε ∆ηµήτρης
- Όχι, µπάρµπα-Λεωνίδα, αλήθεια λέω, τα έχω δει.
Καρνάρος, ανεψιός του παππού µου Λεωνίδα, από του Ζάχα
Αλλά πλέον ήταν πολύ δύσκολο να πείσει τους δύσπιστους
(σήµερα Καλλιθέα), θέλοντας να ξεφύγει από τη µιζέρια, χωρικούς για τη νέα ανακάλυψη της τηλεόρασης, όταν εκείνοι
ακολούθησε το ρεύµα των µεταναστών προς τις Ηνωµένες ζήτηµα ήταν να έβλεπαν 10 φορές το χρόνο τον περιοδεύοντα
Πολιτείες της Αµερικής για µια καλύτερη ζωή. Μοναδικό του κινηµατογράφο και δεν είχαν ακούσει ακόµα ούτε πώς παίζει το
εφόδιο γι' αυτό το αβέβαιο τόλµηµα, ήταν η υγεία του και τα ραδιόφωνο.
στιβαρά του χέρια. Τίποτε άλλο.
Φανταστείτε, αγαπητοί µου φίλοι, να ήταν κάποιος από µια
∆ύσκολα τα χρόνια και εδώ αλλά και εκεί, όπου τους µεριά και να έλεγε στον αείµνηστο παππού µου:
Έλληνες τους αντιµετώπιζαν ως εργάτες 2ης και 3ης - Μπάρµπα-Λεωνίδα, όταν θα πηγαίνεις στο χωράφι, στη
κατηγορίας. Και όµως, είχαν θέληση και πείσµα ότι θα τα Μούντριζα, πάνω στο γαϊδούρι, θα µιλάς στο κινητό τηλέφωνο µε τη
καταφέρουν. Και πράγµατι, η πλειονότητα πέτυχε. Μερικοί θειά-Κατίνα, τη γιαγιά µου.
µάλιστα έγιναν µεγάλοι και τρανοί µε φωτεινά παραδείγµατα
Θέλετε να µάθετε την απάντησή του;
τους συµπατριώτες µας αδελφούς Σκούρα, τον Πόλ Τσόγκα και - Σταµάτα επιτέλους, παιδί µου, µας έχεις φλοµώσει στα ψέµατα!!
Σας Ευχαριστώ.
άλλους που τους αναφέρω στο βιβλίο µου "Οι Ηλείοι της
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Κ. ΚΑΡΝΑΡΟΣ
Αµερικής και του Καναδά".
Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Λογοτεχνών Ν.∆. Ελλάδος
Αλλά ας επανέλθουµε στον ∆ηµήτρη Καρνάρο που την
περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά, το 1938, έκανε ένα ταξίδι
-προσκύνηµα στον γενέθλιο τόπο, για να δει και να συναντήσει,
για µια τελευταία ίσως φορά, αγαπηµένα πρόσωπα, αφού οι
οικογενειακές του υποχρεώσεις τον κρατούσαν πλέον µόνιµα
στη Νέα Γη. Είδε τους φίλους και τους γνωστούς του στου
Ζάχα, και θέλησε να συναντήσει και τον θείο του, τον Λεωνίδα,
που είχε και αυτός ...µεταναστεύσει από του Ζάχα στην
Κρέσταινα!
Κοσµικό γεγονός για την Κρέσταινα η παρουσία του.
"Ήρθε ο Αµερικάνος!!" έλεγαν και αστραπιαία η είδηση
διαδόθηκε σε όλο το χωριό. Μαζεύτηκαν στο καφενεδάκι της
πλατείας όλοι, νέοι-γέροι και παιδιά για δουν και να ακούσουν
τον "Αµερικάνο". Είπε πολλά και διάφορα ο ∆ηµήτρης για τη
ζωή στην Αµερική, που πολύ εντυπωσίασαν τους αγράµµατους,
κατά το πλείστον, κατοίκους της Κρέσταινας του '38 και που
όλα όσα άκουγαν τους φάνταζαν ως εξωπραγµατικά, βγαλµένα
µέσα από το µέλλον ή από τα ...παραµύθια.
Πλοίο: S.S. Athinai
Γι' αυτό, όταν τους είπε για τα νέα µηχανήµατα που
από Πάτρα 31, Μαρτίου 1911
είχαν κατασκευαστεί και τις δυνατότητες που αυτά είχαν, για
έφτασε στην Νέα Υόρκη 15, Απριλίου 1911
να καταλάβουν τι εννοούσε, κοιτώντας γύρω του, τους έδειξε Όνοµα: Καρνάρος, ∆ηµήτριος
ένα από τα πολλά λοφάκια που περικλείουν την Κρέσταινα.
Ηλικία: 18 χρονών
- Να, τους λέει, τον βλέπετε αυτόν τον λόφο, το πολύ µέσα σε Επάγγελµα: Σιδηρουργός
µια βδοµάδα µπορούν να τον ισοπεδώσουν (εννοώντας µε τα τελευταία κατοικία: Αλφειός
Τόπος Γεννήσεως: Ζάχα
γκρέιντερ, τους εκσκαφείς, τα φορτηγά).
Προκάλεσε έτσι επιφωνήµατα θαυµασµού στους Οικογενειακό Άτοµο / φίλος από την χώρα/µέρος που ερχέται ο
µετανάστης, µε διεύθυνση: Η µητέρα του Ελένη – Ζάχα
περισσότερους, αλλά ο µπάρµπα-Λεωνίδας όλο και φούντωνε, Προορισµός: Ρέντινγκ, Πεννσυλβάνια (ΗΠΑ)
γιατί θεωρούσε ότι ο «ανιψιός» του παραµύθιαζε τους
συγχωριανούς του µε τα αποκυήµατα της φαντασίας του, αφού Έχει εισiτήριο για τοn προορισµό του; Ναι
τα µόνα εργαλεία που ήξερε για τέτοιες δουλειές ήταν οι αξίνες Ποίος το πλήρωσε; ο ίδιος
Έχει πάνω του τουλάχιστον 50 ∆ολ., εάν ληγότερο, πόσο; 25 δολάρια
και τα φτυάρια.
Σε ποίο άτοµο πηγένη και διεύθυνση του προορισµόυ του; Ο θείος του
- Σώπα ρε ∆ηµητράκη, του έλεγε, σώπα ρε ∆ηµητράκη!!
Γεώργος Μάνούσου(;;;;) 419 Penn Street, Reading Pennsylvania

Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ
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Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα
Για τη κόρη του Σπιτιού
Κυρά μ’ τη θυγατ’ερα σου, κυρά μ’ την ακριβή σου,
Την έλουζες τη στόλιζες στα σύννεφα τη κρύβεις.
Κι΄εσπάραξαν τα σύννεφα και φάνηκε η κόρη.
Φανήκαν τα ξανθά μαλιά, τα’ ρχοντικά πλεξούδια.
Παππάς την είδε κι’ έφριξε, διάκος και δαιμονίσθει.
Την είδε κι’ ο πραματευτής, πέφτει λιποθυμάει.
Σταμνί νερό του ρίχνανε, σταμνί νερό του ρίχνουν.
Σήκω καλέ πραματευτή, γαμπρό για να σε κάνω.
Για τη μάνα του σπιτιού
Κυρά ‘κκλησιά θε να γεννείς με δεκοχτώ καμπάνες.
Κάθε καμπάνα και κερί, και κάθε τρεις το γιώμα. Κκαι
κάθε τρεις και τέσσαρες, ώρια πανώργια βρύση. Να
τρέχουν κρύα τα νερά, να πίνουν οι διαβάτες.
Για τον Αφέντη του Σπιτιού
Εδώ στα σπίτια τ ψηλά, τα μαρμαροστολισμένα. Πό
‘χω απέξω μάρμαρο και μέσα χρυσωμένο. Μέσα
κοιμάται ο αφέντης μου, με ‘ξήντα παληκάρια.
Κοιμάται και η κορούλα μας με δώδεκα βαϊτσες.
Ξύπνα κορούλα ξύπνα τες, να ‘νάψουν τα λυχνάρια.
Να βγάλουν κόκκινες φωτιές, και πράσινες
λαμπάδες. Να φέξει το αφεντάκη μας, να λύσει τη
σακούλα. Να κοσκινήσει το φλουρί, να πέσει το
διαμάντι. ΚΙ’ από τα κοσκινήσματα, να πάρουν οι
λαζάροι.

http://www.logia.gr/quote/άγνωστος/κάλαντα-χριστουγέννωνπελοποννήσου

Κάλαντα Χριστουγέννων
Πελοποννήσου
Χριστουγεννα, πρωτουγεννα, πρώτη γιορτή του
χρόνου,
Για εβγάτε ,διέτε, µάθετε που ο Χριστός γεννάται
Γεννιέται κι ανασταίνεται στο µέλι και στο γάλα,
Τα µέλι τρων οι άρχοντες, το γάλα οι αφεντάδες
Και το µελισσοβότανο το λουζοντ' οι κυράδες.
Κυρά ψηλή, κυρά λιγνή, κυρά καµαροφρύδα
Κυρά µου όταν στολίζεσαι και πας στην εκκλησιά
σου
Βάνεις τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι αγκάλη
Και τον καθάριο αυγερινό τον βάζεις δακτυλίδι.
Εµείς εδώ δεν ήρθαµε να φάµε και να πιούµε
παρά σας αγαπούσαµε κι ήρθαµε να σας δούµε.
Εδώ που τραγουδήσαµε πέτρα να µην ραγίσει
Και ο νοικοκύρης του σπιτιού χρόνους πολλούς να
ζήσει.
∆ώστε µας και τον κόκορα δώστε µας και την κότα
δώστε µας και πέντ' έξι αυγά να πάµε σ' άλλη
πόρτα.

Για το αγόρι του σπιτιού
Κυρά μου τον υγιόκα σου, κυρά’ μ τον ακριβό σου.
Λούζεις τον και χτενίζεις τον και στο σχολειό τον
στέλνεις. Τον έβαλε ο δάσκαλος για να κανοναρχίσει
και του ξεφεύγει το κερί και καίει το χαρτί του. Τον
έδειρε ο δάσκαλος μ’ ένα χρυσό βεργάκι, τον έδειρε
η δασκάλισσα με δυο κλωνιά του μόσχου. Καλέ και
πουν’ τα γράμματα, καλέ και πουν’ ο νούς σου; Τα
γράμματα είναι στο χαρτί και ο νους μου στην αγάπη.
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Η οµάδα της «ΗΛΕΙΑΚΤΙ∆ΑΣ» (Κατά σειράν ηλικίας), Κωνσταντίνος Λυκογιάννης,
Ελένη Πάππας, Γεωργία Παπαδοπούλου και Αντώνης Παπαδόπουλος,
εύχονται στα µέλη µας

Χαρούμενα Χριστούγεννα
&
Ευτυχισμένος ο
νέος Χρόνος
2017

Χαρούµενη Πρωτοχρονιά σε όλους! Υγεία, χαρά,
ειρήνη και αρµονία σε όλους µας!!!
Happy New Year!!! Health, Joy, Peace and
Harmony to us all!!!
OLYMPIAN SOCIETY (Melbourne, Australia)

Καλ£ ΧριστοÚγεννα σε
Òλους τους Ηλε…ους, και
στον καθšνα ξεχωριστ£
Υγε…α, Αγ£πη και
Ευηµερ…α το Νšο /Ετος
2017!
Οικ. Ιω£ννου & Γεωργίας
ΠαπαδοποÚλου

Wishing all the members and friends of the Panelian Federation of USA and
Canada, as well as all the Elians around the world,
a Happy and Prosperous 2017!
Dr. Ioannis Giannikopoulos (POAK Supreme Representative of California)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΕΙΩΝ ΜΟΝΤΡΕΑΛ «Ο ΕΡΜΗΣ»
ELIAN ASSOCIATION MONTREAL “ERMIS”
ASSOCIATION ILLIENNE “ERMIS”

Καλά Χριστούγεννα
και ευτυχισµένος
ο καινούριος Χρόνος!

Υγεία,
αυτό ευχόµαστε µέσα από τη
καρδιά µας,
σε όλα τα µέλη του Συλλόγου µας
και στις οικογένειές τους,
για το νέο χρόνο 2017.
Καλή Χρονιά
Ντίνος και Μερσίνα Λυκογιάννη
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Σας ευχόµαστε Καλά Χριστούγεννα
και ευτυχισµένος
ο καινούριος Χρόνος
µε υγεία, ευτυχία
και ειρήνη!

Mr. and Mrs.
Anthony & Kristina
Papadopoulos
wish everyone a
Merry Christmas, and a
Happy & Healthy
2017!

Στους αγαπητούς
Πατριώτες και Πατριώτισσες
και Ηλείους,
εύχοµαι ο νέος χρόνος 2017,
να χαρίσει υγεία, χαρά, προκοπή
και σε όλο το κόσµο σιρήνη και αγάπη.
Στο Σύλλογό µας,
αλή πρόοδο και πολλά – πολλά χρόνια
ζωής.
ΕΛΕΝΗ Χ. ΠΑΠΠΑΣ

ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (N.J.)
Νέας Ιερσέης «Κόροιβος»

BOBBY & HELEN TSOUKALAS wish the Elians
of the Omogeneia, as well as those in Elia, a Merry
Christmas, and a Happy and Healthy 2017!

Στις 19 Φεβρουαρίου, 2017, την
αίθουσα του Ιερού Ναού της
Αναλήψεως, στο Fairview, N.J.,
101 Anderson Avenue (corner of
Henry Street) Fairview, New Jersey
07022, στις 2.00 µ.µ., καλεί τα µέλη
του και τους φίλους τους, για την
καθιερωµένη γιορτή της Κοπή της
Βασιλόπιτας. Θα προσφερθούν,
φαγητό, σόδες, γλυκά και καφές.
Είσοδος και κλήρωση $15.00

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, µε e-mail:
Hleiaktida@aol.com µε την ένδειξη «Για την ΗΛΕΙΑΚΤΙ∆Α»
η στα τηλέφωνα 914-592-7610, 718-658-4474.
Κ.∆.Λ
--------------------------------------------------

Για πληροφορίες στο Πρόεδρο
κ. Άγη Τριανταφυλλόπουλο
201-362-6911.

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) E-mail
us at Hleiaktida@aol.com, 3) contact us at 914-592-7610, 718658-4474, or 4) visit our Facebook Page: PANELIAKOS
SOCIETY and send us a message
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Just 4 Fun
Ανήσυχοι οι φίλοι γυναίκας που δεν
ανέβασε φωτογραφία του
στολισµένου δέντρου της στο
Facebook

Death from laughter

Απο To Vatraxi (Το Βατράχι)

Την έντονη ανησυχία τους εκφράζουν οι φίλοι
µιας γυναίκας, η οποία σύµφωνα µε
πληροφορίες µέχρι αυτή την ώρα δεν έχει
ανεβάσει φωτογραφία µε το στολισµένο
χριστουγεννιάτικο δέντρο της στο Facebook.
Όπως λένε, το γεγονός ότι ήδη έχει παρέλθει το
πρώτο δεκαήµερο του µήνα και δεν έχει ανεβάσει
τουλάχιστον
µία
φωτογραφία
του
χριστουγεννιάτικου δέντρου της τους γεννά
ανησυχίες για το τι µπορεί να της έχει συµβεί.
«Είµαστε πολύ ανήσυχοι. Συνήθως είναι η πρώτη
που ανεβάζει το στολισµένο δέντρο, πολλές φορές
µάλιστα από τις αρχές του ∆εκέµβρη ή και
νωρίτερα. Μια φορά είχε ανεβάσει κατά λάθος τον
∆εκαπενταύγουστο» λένε.
«Φοβόµαστε µην την έχει βρει κάποιο κακό,
µήπως παγιδεύτηκε προσπαθώντας να ξεµπλέξει
τα λαµπάκια ή έχει καταπλακωθεί από το δέντρο
και δεν µπορεί να φτάσει το κινητό να ζητήσει
βοήθεια ή να βγάλει σέλφι.»
«Ας ανεβάσει έστω ένα πιάτο µελοµακάρονα, να
ξέρουµε ότι είναι καλά» λένε.
Οι φίλοι της γυναίκας τονίζουν επίσης ότι ακόµα
πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι µέχρι
στιγµής δεν έχει ποστάρει και βίντεο µε την
ανασκόπηση της χρονιάς της στο κοινωνικό
δίκτυο. «Περιµένουµε πώς και πώς αυτά τα βίντεο.
Είναι τόσο συναρπαστικά. Το γεγονός ότι δεν το
έχει ποστάρει ακόµα µας κάνει να ανησυχούµε
διπλά.»

Chrysippus of Soli (Χρύσιππος ό Σολεύς, c. 279 – c. 206
BC) was a Greek Stoic philosopher. He was a native of Soli,
Cilicia, but moved to Athens as a young man, where he
became a pupil of Cleanthes in the Stoic school. When
Cleanthes died, around 230 BC, Chrysippus became the third
head of the school. He served as head of the Stoic School of
Hellenistic philosophy in Athens until his death in circa
206BC.
It was recorded by a student at the Stoic School that the
influential philosopher and headmaster literally died of
laughter.
Chrysippus deadly fit of laughter began when a donkey
approached him and began eating his figs. He then jokingly
commanded his slave to, “give the donkey neat wine to drink
with which to wash them down.”. According to the
philosophy student who documented the events surrounding
Chrysippus death, “Having laughed too much, he died.”.
Modern medical experts have determined the actual cause of
death was most likely cardiac arrest which was brought on by
asphyxiation caused by intense laughter.

