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Nobodydoes 
theAegean 

Betfe 
3/4-Day Gloήous Greek Isles Cruise from $405 

All the great ports: Piraeus, Mykonos, Santoήni, Rhodes, 
Kusadasi (port city for fabulous Ephesus) and Patmos. 

7-Day Golden Fleece Cruise from $945 
Seven seductive days among the Greek Isles (Crete, Rhodes, Santoήni, Mykonos, 

Delos and Patmos) as well as Kusadasi, Ephesus and Istanbul, Turkey. 

7-Day Pyramids, Temples and Minarets Cruise from $945 
The heart of the Eastem Mediterranean. Egypt and Israel as well 
as the Greek Isles of Rhodes and Patmos and a stop at Kusadasi. 

14-Day Seven Seas Cruise from $1790 
Α sensational grand tour of Europe by sea from Genoa, Italy to: Messina, Olympia, 

Piraeus, Mykonos, Istanbul, Nessebur (Bulgaήa), Odessa, Yalta, Delphi, 
Corfu, Dubrovnik and Venice. Or sail from Venice back. 

Epirotiki cruises the Aegean like nobody 
else because the Aegean is our home. This 
1988 season Epirotiki offers you the widest 
variety of Aegean (Greek Isles) and Mediter
ranean cruises with more ports and more 
exciting itineraries than ever before. 

Ships Registry: Greece 

For more information as well as our 
glorious Greek Isles & Mediterranean 
Brochure, call your travel agent or 

800-221-2470 
New York State 212-599-1750 

Prices are for cruise only. 

That's because we're 
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World Renaissance * Pegasus * Hermes * Neptune * Oceanos * Orpheus * Atlas 
Argonaut * Jupiter * Jason * and the latest addition to our fleet, Odysseus 
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We need to partake of and contribute a life of high culture in order to live a 
meaningful existence. We need a sustaining and shareable civilization if any of 
our deeds is to prove enduring. 

Peter Diarrιandopoulos, !'r~s"ι~ιιt 

For Admission and Registration information call (516) 663-1120 
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Έπιστολ'ές 

The Archbishop acted properly 

Το the Editor: 

Recent1y, severa1 Greek-Americans 
gathered outside ofthe Greek Orthodox 
Archdiocese in Manhattan to protest 
against the appearance ofHis Eminence 
Archbishop Iakovos at the Repub1ican 
National Convention at New Or1eans. 
Α few days 1ater, it appears that the 
same group organized, a "seminar" in 
Astoria with some speakers condemn
ing in what they called: the Archbi
shop's "support" ofVice President Bush 
and asking him to resign his leadership 
for "betraying" his people. 

Those accusing the Archbishop for 
"supporting" Vice President Bush, 
forget that Ηίs Eminence publicly sup
ported Governor Dukakis when he was 
accused of haνing been excommuni
cated from the Greek Orthodox 
Church. 

It is very disappointing to see some 
Greek Americans expressing them
se1ves in a way that does not compli
ment our honored Hellenic culture and 
heritage. 

Perhaps, there are many more Greek
Americans who reacted, some with dis
appointment, others with anger, to the 
Archbishop's visit in New Orleans, for
getting that His Eminence was officially 
invited as Head of the Greek Orthodox 
Church in the United States to attend 
and offer the benediction. 

Ι believe that His Eminence acted 
properly, and it was a great honor for 
our community to have him accept the 
invitation of both parties. As a religious 
leader of a major faith, he accepted the 
inνitations as the Rev. Billy Graham 
and Mrs. Coretta King did. If the Arch
bishop had refused the invitations, Ι am 
certain, it would have caused more pro
tests, and perhaps His Eminence would 
have been accused of"betraying, one of 
our own" for failing to attend the 
Democratic convention. 

We should not forget that all Greek
Americans as well as the governments 
of Greece and Cyprus expect from the 
Archbishop personallobbying for their 
national issues. How could the Archbi
shop be effective if he is not in good 
terms with all the elected representa-

tiνes of the American people? 
1 am sure that many of us of Hellenic 

origin are very proud, and it certainly is 
a great tribute to see one of our heήtage 
to become President of the United 
States, but Ι believe that ethnicity is not 
a good reason to support a candidate 
for any office. 

It is regrettable indeed, and unfortu
nately so, that many of us do not face 
the issues on their merit but allow their 
ethnic sensitivities to ridicule and paint 
as "traitors" those who do not agree 
with their views. 

WILLIAM G. CHIRGOτiS 
Springfield, N.J. 

Περιττή συγκέντρωση 

Κύριε Διευθυντά, 

' Εγράφη στόν όμογενειακό Τύπο, δτι 
έπρόκειτο νά ε{μαι δμιλητής σέ μιά συγ
κέντρωση πού εγινε τελευταίως στήν 
'Αστάρια, σέ ενδειξη διαμαρτυρίας γιά τήν 
παρουσία τοϋ ' Αρχιεπισκόπου 'Ιακώβου 
στό συνέδριο τοϋ Ρεπουμπλικανικοί) 

Κόμματος. 

Πρός άποκατάσταση τής άλήθειας, σάς 
πληροφορώ δτι έκλήθην νά μιλήσω στήν 
συγκέντρωση αύτή, άλλά δέν έπi'jγα διότι 
τήν θεώρησα περιττή καί ώς έπιζήμια γιά 
τήν προεκλογική έκστρατεία τοϋ κ. Δου

κάκη . Καί ε{πα στούς όργανωτές, δταν;ιοϋ 
τηλεφώνησαν, δτι δέν συμφωνώ καί δτι ή 
παρουσία τοϋ 'Αρχιεπισκόπου στά συνέ
δρια καί τών δύο κομμάτων, τιμά καί τήν 
'Εκκλησία μας καί τήν όμογένεια.'Ηταν 
λοιπόν περιττές οί διαμαρτυρίες κατά τοϋ 
'Αρχιεπισκόπου, ό δποίος άπό τήν άρχή 
βοήθησε μέ πολλούς τρόπους τόν κ. 

Δουκάκη. 

Ε{πα, άκόμη, στούς όργανωτές τής συγ
κεντρώσεως , δτι θά ήταν καλύτερο νά 
άσχοληθοϋν μέ ώρισμένους όμογενείς -
μεταξύ τών όποίων καί πρώην άξιωματου
χοι τής ΑΗΕΡΑ, ο{ όποίοι ύποστήριξαν 
άνοιχτά τόν άvηπρόεδρο κ. Μπούς. 

Σ ' αύτή ν τήν Ιστορική γιά τήν όμογένεια 
εύκαιρία, χρειάζεται πάνω άπ · δλα ένό
τητα καί συνεργασία. w οχι διάσπαση καί 
διαφωνίες. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ 
Προεδρος Καρπαθιακής 

·Ομοσπονδίας 

ΓΡΑΨΕΤΕ ΕΝΑ ΦΙΛΟ ΣΑΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΉ 

ΤΗΣ <<ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ» 
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ΑΝ INTERVIEW WITH 
ΤΗΕ VICE PRESIDENT 
The most important issues of the campaign. - The American bases ίη 
Greece. - The relations between Greece and Turkey. - The Greek 
government can do more on terrorism. - Ready to assist the govern
ments of Greece and Turkey.- Encouraged by the constructive dia
logue between Greece and Turkey.- Α Committee of 
Greek-Americans f or Bush. 

• The following is an interview with Vice President ofthe United States George Bush. The questions 
submίtted to him were almost ίdentίcal to those we asked Goνernor of Massachusetts Mίchael 
Dukakίs. Mr. Bush aνoίded answering directly four of our questions. Instead he gaνe a νery 
general response, expressing satίsfactίon in the progress of Greek-Turkίsh relations. In answer to 
another question he states that he ίs ready to offer his assίstance to the governments of Greece and 
Turkey if they find it useful; expresses satisfaction wίth his talks with President VassiJiou of 
Cyprus; and officίally announces the formation of a "Commίttee of Greek-Americans for Bush". 
(Απ advertisement of thίs commίttee appears in thίs issue's centerfold.) Our questίons and the 
answers of the Vίce President follow: 

Q. What do you think are the three most important 
issues of the campaίgn and what is your positίon on 
these ίssues? 

A:The most important themes in this campaign 
include: 
-Investment ίη our future - our children. 
By guaranteeing our children a good education, a 
healthy drug-free environment, and self-confidence 
to reach for their goals, we are assuring our own 
nation's future. 
-- America is an active participant in the community of 
nations. 
By continuing the current Administration's policy 
of "peace through strength," we will support free
dom and human rights. 
- Α strong economy means good jobs 
Α growing economic base will promote individual 
self-sufficiency, decrease the deficit, and, with better 
productivity' increase υ. s. competitiveness ίη the 
world market. 

Q.As you understand the Greek-Amerίcans, beyond 
our Natίonal issues are νery much interested in the 
situatίon in Greece, the Aegean and Cyprus. How 
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concerned are you about that part of the world? 
Q.Prime Mίnίster Papandreou mainιains that Greece 
faces no dangers from ίts northern neighbors, but 
ίnstead jrom ίts fellow ΝΑ ΤΟ member, Turkey. 
Wou/d you lίke to comment on that? 

Q.Qf great concern to the Greek-Americans is the 
anti-Amerίcanίsm prevaίlίng ίn Greece. Accordίng to α 
recent poll by Eurodim, Greeks consider the U.S. theίr 
number two enemy, ajιer Turkey, whί/e they see no 
danger whatsoever jrom ιhe communist bloc. Do you 
have any ίdea on how you can ίmprove this climate and 
restore the traditίonalfrίendship between Greece and 
the U.S.? And would you like to comment on the 
present state of the relations between the two 
countries? 

Q.The Greek goνernment has formally notified the 
U. S. that unless α new agreement ίs sίgned, the pres
ence of American bases in Greece will be termίnated. 

Do you consίder the presence ofthe Amerίcan bases in 
Greece important? 

Answer to the above questions. 

Α:Υ ou are talking of the critically important southern 
flank of Ν Α ΤΟ. Certainly the presence of υ. S. bases in 
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Greece is an integral parameter of the Ν Α ΤΟ defense 
structure. As Ι haνe said, Ι am encouraged by the 
progress being made in the resolution of long-standing 
differences between Greece and Turkey -- this is good 
for Greece and Turkey, good fo r the United States 
relations with these two countries, and good for the 
Ν Α ΤΟ alliance. 

Q. Will y ou be wίlling to tαke an αctίve part to help 
resolve the disαgreements between Greece and Turkey 
now thαt α beginning has been mαde at Dαvos? 

Α:Ι haνe been and certainly will remain ready to be of 
actiνe assistance in any way that the goνernments of 
Greece and Turkey will find useful. 

Q.In your remarks to the Clergy Laity Congress ίn 
Boston. you stαted "we seek for Cyprus α constitu
tionαl democrαcy based on majority rule, the rule of 
law αnd the proιection ofminority rights". Were your 
tαlks with President Vαsίl/iou based on these prίnci

ples, αnd αre you now more optimistίc for α quick 
solution to the Cyprus problem? 

A:My talks with President Vassiliou were productive, 
and, as Ι said earlier, Ι continue to be encouraged by 
the constructive dialogue between Greece and Turkey. 

Q.Jt has been reported in the Amerίcαn Press that the 
Papandreou government hαs not done enough tofight 
terrorism, and thαt Western European countrίes might 
withold ίntelligence ίnformαtion from Greece because 
of its "poor" anti-terrorist record. Do you share this 
evaluαtion? 

A:Political1y motivated international terrorism is a 
crime against ciνilization, against all nations. We must 
all striνe to make prevention, deterrence, and punish
ment swifter and more effective; we think the Greek 
goνemment can do more in this direction. 

Q.Do you αgree wίth those who sαy that α settlemenι 
in Cyprus must providefor ιhe withdrawαl ofTurkίsh 
troops? 

A:The final settlement of the Cyprus question clearly 
depends ση a good agreement between Greece and 
Turkey and, as Ι have said before, Ι am νery encour
aged by the progress being made for a peaceful 
resolution. 
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Q. We know thαt you have good friends withίn the 
Greek-Americαn communίty. Areyougettίnganysup

p ort ίn your campαίgn frσm Greek-Amerίcαns? 

Α:Ι am proud of the strong and active support that Ι 
am receiving from Greek-Americans across the coun
try. Representative of this support is the "Committee 
of Greek-Americans for Bush" headed by four 
national honorary chairs: Congressman Michael Bil
irakis of Florida, Congressman George Gekas of Pen
nsylvania, Congresswoman Olympia Snowe of Maine 
and William Ρ. Taνoulareas, retired President and 
Chief Executive Officer of Mobil Corporation. Mr. 
William Chirgotis of Summit, New Jersey, is the 
National Chair of the Committee. 

Ι know that we ferνently share the belief ίη the 
valUes of family, freedom, hard work and indiνidual 

. responsibility as the foundation of America. Ι know 
that Americans want their President to be a man of 
proven experience and clear vision of the principles 
and objectives of national security policy that will 
ensure America's strength and leadership ίη maintain
ing peace in the world . 

Q. Would you like to tell our reαders why they should 
votefor you αnd not for Governor Dukαkίs? 

Α:Ι know that your readers can see and experience the 
economic achievements ofthe Reagan/ Bush Adminis
tration and desire the continued national economic 
leadership that safeguards opportunity, creates jobs 
and rewards initiative and hard work. 

Ι believe that Ι am the candidate of your choice. 

Introducing Α W orld of 
Remarkably Prίced, 
Remarkably Varίed 

WE ΜΑΚΕ ΤΗΕ REMARKABLE 
UNFORGETABLE 

TRAVEL 
APPOINTMENTS 
ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΤΑΞΙΔΙΩτΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ 
20 EAST 12th STREET, NEW YORK, Ν .Υ. 10003 

TEL. (212) 645~500 
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ΑΝ INTERVIEW WITH 
GOVERNOR DUKAKIS 
Special attention to Greece. - High priority to the Cyprus issue. -
He opposes the partition of Cyprus. - F or a united Cyprus, safe for 
all.- Support for the improvement of Greek-American relations. 
Support for Greek Tourism. - 'Όverwhelmed" by the support from 
the Greek Community. 

• 
Governor Dukakis -- as in the case of the Vίce President -- either avoίded answering some of our 
questίons, or his responses did not reflect tbe substance ofthe questions. But Mr. Dukakis had no 
problem in stressing hίs wίllingness to help solve the Cyprus problem ίη accordance with the 
Unίted Nations Resolutions. The Governor pledges to support "steady improvement of Greek
American relations" and to encourage cooperation between Greece and Turkey. Our questions 
and the answers of Mr. Dukakis follow: 

Q. What do you think are the three most important 
issues of the campaίgn and what ίs your posίtion on 
these issues? 

Α:Ι believe we must bήng prosperity back home to the 
U.S., bring genuine opportunity to each and every 
American citizen and restore U .S. respect abroad. 

Q.As you very well know, the Greek-Amerίcans, 

beyond our natίonal ίssues are very much ίnterested ίn 
the situatίon in Greece, the Aegean and Cyprus. How 
concerned are you about that part of the world? 

A.As an American of Greek descent, Ι have naturally 
given special attention to Greece and the current situa
tion in the Aegean. Ι support the full sovereignty, 
independence and territorial in.tegrity of the Re_public of 
Cyprus and Ι am opposed to any moves that would 
weaken these principles. 

Ι oppose the partition of Cyprus and believe that the 
Greek and Turkish communities on the island should 
work together for a united Cyprus which is safe for all 
Cypriots-Turkish Cypriots and Greek Cypriots alike. 
Α divided Cyprus alienates the population from each 
other and increases tensions. It also maintains a vola
tile situation in a strategically important part of the 
world, weakening the southern flank of ΝΑΤΟ. 

Q.Prime Minister Papandreou maίntains that Greece 
faces no danger from its northern neighbors, but 
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ίnstead from ίts fe/low ΝΑΤΟ member, Turkey. 
Would you lίke to comment on that? 
Q.Of great concern to the Greek-Amerίcans ίs the 
anti-Amerίcanίsm prevailίng in Greece. According to α 
recent po/J by Eurodίm, Greeks consider the U.S. their 
number two enemy after Turkey, whίle they see no 
danger whatsoever from the communίst bloc. Do you 
have any idea on how you can ίmprove this clίmate and 
restore ιhe traditίonal friendshίp between Greece and 
the U.S.? And would you like to comment on the 
present state of the relatίons between the two 
countrίes? 

Answer to the above questions. 

A:As President, Ι would support the steady improve
ment of Greek-American relations. As the leader of 
the free world and the Western alliance, the US should 
actively pursue a policy which brings about increased 
cooperation between Greece and Turkey-- its allies on 
the vital southeastern flank of the Ν Α ΤΟ alliance. 

In the area of defense, Ι would ensure that the 
Department of Defense and the White House speak 
with one voice, instead of supporting contradictory 
stands such as they have taken ση the issue of Turkish 
forces in Cyprus, and Ι would pursue a lasting solution 
to the Cyprus problem. 

Ι would forge a relationship which encourages --
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rather than discourages - American tourism in 
Greece, which plays an important role in the economy 
of the Greek nation. Ι believe that the Reagan adminis
tration made a serious and unwarranted error in sin
gling out Greece as a nation unsafe for American 
tourists. 

While Greece has long been a crucial Ν Α ΤΟ ally and 
an important friend of the United States, the relation
ship between the two nations bears a more fundamen
tal link: Not only the U nited States, but all the free 
world looks upon Greece as the birthplace of demo
cracy and the root of W estern civilization. 

However, there is a bond between the nations, which 
for me reaches closer to home: Generations ofGreek 
immigrants, people not unlike my own parents, have 
contributed much to this nation-people who took 
advantage ofthe opportunity which America provides. 
1t is a tribute to the ideas and character of the Greek 
people not only that they have established a respected 
name for themselves in communities throughout the 
United States, but that they have achieved one of the 
highest levels of educational attainment of any ethnic 
group in the United States. 

Q. The Greek government has formally notified the 
U. S. that unless α new αgreement is signed, the pres
ence of American bases ίn Greece will be terminated. 
Do you consίder the presence ofthe American bases in 
Greece ίmportant? 

A:Maintaining the integrity of our foreign base struc
ture is essential for achieving U.S. foreign policy objec
tives. In many parts of the world, only a strong U.S. 
presence can ensure the security of the U .S. and our 
allies. 

Q.It hαs been reporιed in the Amerίcan Press that the 
Papandreou government has not done enough to fight 
terrorίsm, and thαt Western European countrίes mίght 
withho/d ίntelligence ίnformαtion from Greece 
because of ίts "poor" αntί-terrorίst record. Do you 
shαre this eva/uatίon? 

A:As President, Ι would value and promote the rela
tionship between the Greek and American people that 
has been forged through years of hard work and 
cooperation. 

Το maintain and continue friendly ties between our 
nations, a thoughtful assessment of Greece's needs as 
well as the situation in the Aegean must become a 
priority of the next administration. In recent years, we 
have witnessed too many misunderstandings that have 
strained Greek-American relations. 
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Q. Wίf/ you be wίllίng to take αn actίve part to help 
resolve the dίsagreements between Greece and Turkey 
now that α begίnnίng has been made at Davos? 

A:As President, Ι would place a high priority on set
tling the situation in Cyprus in as prompt and as 
equitable a fashion as possible. The United States has a 
strong interest in resolving the problem, which has 
become a festering wound in the relationship between 
two nations with whom we have historically sought -
and continue to seek -- close and cooperative relations. 

Q. Vίce-Presίdent Bush ίn his remarks to the recenι 
Clergy Laίty Congress ίn Boston stated"we encourage 
thαt dίalogue, we pray for reconcίlίation, and we seek 
for Cyprus α constίtuιίonal democracy based on 
majority rule, the rule of law and the protection of 
mίnorίty rights. " Do you αgree wίth this posίtion? And 
wou/d you lίke to comment how you p/an to approach 
the Cyprus problem, if you αre elected Presίdent? 
Q.Do you agree with those who say that α settlement 
in Cyprus must provίdefor the wίthdrawal of Turkίsh 
troops? 

Answer to the above questions. 

A:The continued partition and militarization of 
Cyprus is a serious obstacle to improved relations 
between these two countries. The next President 
should do everything possible to encourage a settle
ment consistent with U.N. Security Council Resolu
tions 353, 361 and 550 -- a settlement that respects the 
independence, sovereignty and territorial integrity of 
Cyprus; that calls for the withdrawal of all foreign 
troops present without international agreement; and 
provides for the peaceful, voluntary resettlement of all 
refugees. The achievement of these goals demands an 
American commitment. As President Ι would provide 
that commitment. 

Q.Are you satisfied wίth the support you are receiving 
from the Greek-Amerίcans al/ over the country? 
Α: Yes. Ι have been overwhelmed by the outpouring of 
support from all quarters of the Greek community. Ι 
hope to win their support not simply because we share 
a Greek heritage, but because we share similar goals 
for America--goals which strive to create genuine 
opportunity for all. 

Q. Would you like to tell our readers why they should 
vote for you and not for Vίce-President Bush? ' 
Α:Ι believe Ι have the strength to run this country, the 
experience to manage our government, and the values 
to lead our people. 

''NEW YORK" 



REAGAN ΤΟ BUSH: 'Όh,just afewstaffchangesfor when lleaνe. 
Anyway, good luck, George - you haνe my full confidence ... " 

MAC Daίl/y Mai/ (Eng/and) 

Greece, the U .S. Bases and Dukakis 
ΒΥ ROBERTO SURO (The New York rimes) 

ATHENS.- Α frequent topic of con
versation among officials here these 
days is the question of how Greek
American relations would be affected if 
Gov. Michael S. Dukakis of Massachu
setts were elected President, a debate 
that is particularly pointed because of 
the prolonged talks over the future of 
American military bases here. 

As Greeks discuss their hopes that the 
Democratic Presidential nominee will 
help improve American relations with 
his parents' homeland, almost all are 
agreed on one thing: that the elections 
here and in the United States are a cru
cial factor in the progress and the out
come of the talks over the bases, which 
have been troubled by the issue of 
Greece's relations with Turkey. 

[Mr. Dukakis's chief foreign policy 
adviser, Madeleine Albright, said at a 
campaign stop ίη Cleveland that the 
candidate felt that it was important to 
"work out a suitable agreement that 
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meets the needs of Ν Α ΤΟ'' and of 
American nationaly security. 'Ίt's 
important to ΝΑΤΟ and to the Greeks," 
she said.] 

Security Guarantees 
Demanded 

The ta\ks over the four major air and 
naval bases and about 20 smaller instal
lations, which are a substantial part of 
the American military presence ίη the 
eastern Mediterranean, have been 
slowed by Greek demands that the U ni
ted States provide security guarantees 
against perceived threats from Turkey, 
according to Greek and American 
officials. 

The officials indicated that no agree
ment is likely to be signed until well into 
next year, and the elections in both 
countries are likely to delay any real 
progress for several months. 

Greeks believe in general that they 
have fared better under Democratic 

administrations than under Republican 
ones. 

This bias has been heightened by the 
Democrats' nomination of a Greek
American and lingering anger toward 
the Reagan Administration over the 
'Narning against travel to Greece issued 
in 1985 after a Trans World Airlinesjet 
was hijacked from here to Beirut. The 
State Department travel advisory cut 
American tourism in Greece nearly ίη 
half, and the number of American vis
itors has yet to return to pre-1985leve1s. 

This month, in what officials here 
concede was a show of pique over the 
Reagan Administration's reluctance to 
discuss specific security guarantees 
against Turkey, the Greek Government 
announced that it would demand the 
c\osing of one of the large bases, Helle
nikon Air Station outside Athens. 

Defense Secretary Frank C. Carlucci 
said last month that the United States 
could not give guarantees to a member 
of the North Atlantic Treaty Organiza-
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tion against another member of the 
same alliance. 

Other issues, Jike the amount of mil
itary and economic aid Greece is to 
receive under a new treaty ο η the bases, 
are not expected to prove very trouble
some if the Greek-Turkish element of 
the agreement is worked out first, offi
cials and commentators here say. 

"These talks are taking place at a 
remarkably complex and sensitive 
moment," said Constantine Calligas, a 
prominent newspaper columnist here. 
Α wide range of opinions is ex pressed 

here over how Greek-American rela
tions would change with a victory by ι 
Governor Dukakis, who has said little 
publicly on the bases issue. 'Ήe is not 
thought of as a Greek-American, but as 
a Greek who will be anxious to improve 
relations," said a Western diplomat. 

'Ήe is an American, 
not a Greek 

Α senior Greek official expressed the 
hope " that at least Dukakis will be unbi-

ased because he understands our feel
ings." But Mr. Calligas insists, as do 
others, "We know not to expect any 
favors because he is an American, not a 
Greek." 

The Greek electoral schedule, which 
requires parliamentary elections before 
next June, is likely to have a more direct 
impact on the issue of the bases. 

Prime Minister Andreas Papandreou 
was first elected in ι 981 riding anti
American sentiments with slogans like, 
'Όut with the Bases of Death". He then 
negotiated a new five-year agreement 
on the bases in Ι 983. The agreement 
expires at the end of this year. 

Politicians, both Papandreou allies 
and others in the opposition Ν ew 
Democracy Party, agree that political 
logic would call for Mr. Papandreou to 
delay an agreement until after the elec
tions here so that he does not have to 
defend a new treaty in the campaign. 
This virtually guarantees that the final 
negotiations will take place after a new 
American Administration takes over. 

How the talks on the bases play in 
Greek electoral politics may be deter
mined by developments in relations 
between Greece and Turkey. Since Jan
uary the two neighbors have been in a 
gradual process of trying to establish a 
friendly, working relatiotιship. 

But the progress toward reconcilia
tion has been stuck at the level of minor 
commercial agreements and symbolic 
visits because of hostility over Cyprus, 
where Turkey maintains an occupation 
force. Cautious hopes have been raised 
here by the United Nations-sponsored 
talks between the leaders ofthe island's 
Greeks and Turks. 

"The Cyprus talks have nothing to do 
with the American bases in any direct 
sense," said Mr. Calligas, "but in terms 
of emotions and politics they are very 
much related because progress in 
Cyprus would mean progress in Greek
Turkish relations and that would make 
it much easier for the Greek people to 
accept a new agreement with the United 
States." 
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FIND/NGS OF Α EURODIM POLL 

U .S. Bases: The Greeks' Complex Attitude 
HOW ΤΗΕ GREEK PUBLIC FEELS ABOUT KARAMANLIS 

By Dr. ΡΑΝΑΥΟΤΕ DIMITRAS 

As the US-Greek bases agreement is expιrιng in 
December 1988, the attitude of the Greeks is becoming less 
tavorable to the presence of the US bases to stay, the lowest 
percentage since I 984, while the proponents of their imme-
diate dismant1ing have risen to their highest leve1 ever 

(36%). Moreover, there are 22% who can tolerate the bases' 
presence for a few more years. The immediate dismantling 
of the US bases is supported by I 2% of the 1985 ND voters, 
42% of the I 985 PASOK voters, and 88% of the 1985 ΚΚΕ 
voters. On the other hand, the respective percentages for the 
supporters of the continuing presence of the bases are 67%, 
17% and 6%; and for their eventual but not immediate 
removal 15%, 32%, and 5%. 

OCTOBER, 1988 

Hellenic Spirit 
Fine Dining 
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However, Greeks do not believe that PASOK will keep its 
often repeated promise to kick out the US bases at the end of 
the five years agreement. Α mere 13% have been persuaded 
that this will happen (mostly PASOK voters- 18% among 
them- and ΚΚΕ voters- 14% amongthem). Some think that 
most, but not all, bases will stay: 24% globally, 14% among 
ND voters, 33% among PASOK voters, and 25% among 
ΚΚΕ voters. But, the growing plurality expect all bases to 
stay: 49% in the total sample; 68%, 31% and 54% respec
tively in the three voting groups. 

As usual, when the bases issue is linked with national 
security, the proponents of their presence beyond 1988 grow 
significantly to 66% in June 1988 and in the total sample, 
90% among the ND voters, 58% among the PASOK νoters, 
and 26% among the ΚΚΕ voters. In a country that perceives 
a major threat from Turkey,the strength for her defense is a 
sensitive issue: apparently, the opponents of the US bases 
presence in Greece, mainly in the communist left and in the 
left wing of PASOK, have failed to be persuasive with their 
argument that the country's security is not linked with the 
US bases' presence. 

The vote intentions in the referendum on the bases have 
not significantly changed since last March. There always 
exist a majority (55%) that would approve of an agreement 
duly presented as in the best national interest by Mr. Papan
dreou's govemment. However, this majority is still based on 
the mass of "yes" 's that the Ν D voters would cast (83% 
among them), as the PASOK voters continue to be divided: 
45% "yes" 's vs. 48% ''no" 's, while the ΚΚΕ voters would 
massively vote "no" (86% among them). It is noteworthy, 
though, that 14% of ND voters would vote ' 'no", and 9% of 
ΚΚΕ voters would vote "yes". Furthemore, the 11% lag of 
the "yes" 's in this question (55%) behind the proponents of 
the continuing presence ofthe bases lest the national defense 
is affected in the previous question (66%) originates in all 
three voting groups, as 7% fewer ND voters, 13% fewer 
PASOK voters, and 17% fewer ΚΚΕ voters would vote 
"yes" than wou1d to1erate the pesence of the bases: clearly, 
some - mainly on the right - do not want to say "yes" to 
anything this government will ask them, while others may 
feel tolerant on the bases issue as long as they are not asked 
to become accomp1ices in the decision with their vote. 

In the June 1988 survey we introduced for the first time a 
question on the feelings of the Greeks ifthe bases stay: those 
satisfied are fewer than those dissatisfied (29% vs. 40%), as 
there are 29% of indifferent. It is consequently c\ear that for 
half of those who wou1d tolerate the continuing presence of 
the bases in Greece the issue has absolutely no salience, 
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while the opponents to the extension of that stay have rather 
strong feelings about it: in fact, the 22% that declare they will 
be greatly disappointed are expected to be influenced in 

their voting choice should the election take place after such a 
decίsion is made. We have here a phenomenon simίlar to the 
oroblem PASOK was facing with its original intentίon to 
have Karamanlis re-elected . to the presidency, in 1985: the 

25% of its own voters that would feel great dissatisfaction if 
the bases stay are makίng PASOK's attitude rather dίffίcult. 
Ν ο wonder then that soon after these results were first 
published, the government announced that it wants to shut 
down the Hellenikon US base. 

Finally, it is noteworthy that the bases issue is being 
dissassociated from the Greeks' attitude versus the US, as 
the proponents of an improvement of the bilateral relations 
have reached a record high 58%, maybe in anticipation of 
the election to the US presidency of the very popular, ίη 
Greece, Greek-American Michael Dukakis. 

The large majority of Greeks clearly neither want Mr. 
Karamanlis to return to active politics nor do they think of 
him as a natίonal reserve: 55% of all persons asked believe 
that he is either too old (33%) or anyhow inadequate (22%) 

to make a posίtive contribution. As for those that still see a 
role for the former President, most wish him to stay as a 
reserve (24%), rather than return as the leader of a unified 
center-ήght ( 10%) or of ND (9%). 

Even among the ND voters, his return to active polίtίcs is 
wished by 37%: 20% to lead the center-right and 17% to lead 
ND. The plurality ofthe ND voters(42%) see Mr. Karaman
lis as national reserve, while 18% think he is too old to make 
any contribution. 

Naturally, the large majority of PASOK and ΚΚΕ voters 
do not wish any future for Mr. Karamanlis either because he 
is inadequate (30% and 43% respectiνely) or because he is 
too old (45% and 42% respectively). Even among the cur
rently undecίded, or the Greeks who are fed up with all the 
existing parties or all the current political leaders, small 
minorities want the return of Mr. Karamanlis. 

For all these reasons, the vote ίntention question that 
simulates the return of Mr. Karamanlis as the Ieader ofthe 
center-right gives rather disappointing results for that 
scheme. Ι t polls 34% vs. 38% of the parties it would draw in 
coalition (ND, DIAN Α, and Centrists) when separate in the 
standard νote intention question: in the event, a full 7% of 
mainly ND voters declare undecided, whereas only 3% of 
the undecίded ofthe standard question (almost all1985 ND 
voters) would rally the center-right scheme. As a result. the 
global strength ofthe center-right (ND + ΕΡΕΝ +Centrists + 
undecided former ND voters) is not altered with the 
"return" of Mr. Karamanlis, remaining at 42.5% in both 
questions (43% in the third question). 

On the other hand, some 3% undecided in the standard 
question rally PASOK in the "Karamanlis" scenario, but 
some 2.5% of PASOK voters would not vote for it in that 
scenario, opting for other parties: in fact, Mr. Arsenis' 
Greek Socialst Party is the main beneficiary ofthis demobil
ization going from 1% in the first question to 2.5% in the 
second one. So, contrary to the positive effects of a left-wing 
coalition, a rίght-wing mobilization behind Mr. Karamanlis 
does not seem to benefit the center-right. ο 
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ΣΑΜΟΥΡΚΕΙΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

(Δωρεά Χρήστου Θ. Σαμούρκα) γιά δύο 
ύποτροφίες στό Βυζαντινολογικό Κέντρο 

DUMBARTON OAKS, Ούάσιγκτον 

Τό ΣΑΜΟΥΡΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ, στά πλαί
σια τών κοινοφελών δραστηριοτήτων του, 

σέ συνεργασία μέ τό Α ΤΗΕΝ Α 
CULTURAL FOUNDATION ofNew York, 
περιέλαβε καί τή χρηματοδότηση, έφεξής 
σέ έτήσια βάση, δύο θερινών ύποτροφιών 
γιά Βυζαντινολογικές μελέτες στό 'ίδρυμα 
DUMBARTON OAKS, Washington D.C. 
(Τό DUMBARTON 'ίδρυμα είναι άπό τούς 
έπιτρόπους τοϋ Πανεπιστημίου Harvard). 

'Υ ποψηφιότητα γιά τήν ύποτροφία μπο
ρεί νά θέσουν οί έξης : 'Επιστήμονες σέ 
μετα-διδακτορικό στάδιο σπουδών σέ όποι
οδήποτε έπίπεδο προόδου καί φοιτητές σέ 

μεταπτυχιακό έπίπεδο πού γράφουν τή διδα

κτορική τους διατριβή. 

Αύτή ή άνακοίνωση άφορα τίς δύο θέσεις 
ύποτροφιών 

Γιά τό καλοκαίρι του 1989 

Κάλυψη έξόδων: Θά καλυφθοuν δλα τά 
εξοδα τών δύο ύποψηφίων πού θά έπιλε
γοϋν. (Είσιτήρια μετάβασης καί έπιστρο
φής, εξοδα παραμονής 4-8 εβδομάδων είς 
Washington D.C., δωρεάν στέγη, τροφή). 
Πλ ηροφορίες καί σχετικό εντυπο μέ 

λεπτομέρειες γιά τή συμμετοχή, μποροϋν νά 
πάρουν οί ένδιαφερόμενοι, ταχυδρομικώς η 
διά έπισκέψεως άπό τό Δικηγορικό γραφείο 
Α. Μωραίτη. Σόλωνος 31, 106 71 'Αθήνα. 

' Η έπιλογή τών έπιτυχόντων ύποψηφίων 
θά γίνει άπό τό 'ίδρυμα DUMBARTON 
OAKS Washington D.C .. 
Τελευταία προθεσμία ύποβολής αίτή

σεων 30 'Οκτωβρίου 1988. 

Έκ του ίδρύματος 

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΘΕΟΔ. Χ. ΣΑΜΟΥΡΚΑΣ 
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UNDER ΤΗΕ ACROPOLIS 
Ug/y experίences from α vίsίt to Greece 

En route from Los Angeles to 
Athens, ο η a clear J uly 20th afternoon, Ι 
thought about and analyzed from all 
perspectiνes an idea Ι had hatched 
months before concerning my music. Ι 
knew that my concept had never before 
been realized in Greece and Ι wanted to 
belieνe that it would actually "touch" 
them, stir them, strike a most receptive 
cord. The profits from its exploitation 
would be donated to Greece, Ι had 
decided, although the artistic rewards 
- of which Ι knew there would be 
plenty - would be shared equally 
between myself and my homeland. 

The idea itself inνolved the use of the 
Athens Symphony Orchestra, which 
would be able to 'Ίent" to me for a 
recording that Ι contemplated would be 
able to stretch, in its distribution, as far 
away as America. The Symphony 
Orchestra of Α thens had neνer before 
performed in the fashion that Ι had in 
store for it, nor had it eνer interpreted 
the sort of music that I was so keen to 
deliver. In fact, over the years Ι had been 
told by those in the music industry that 
the Α thens Symphony simply didn't 
have what it took to enter the bigtime. Ι 
didn't believe that for a moment. Ι won't 
go into detail in terms ofwhat Ι wanted 
to do, but Ι will say that Ι knew deep in 
my heart that what Ι had written was 
worthy, and, if its interpretation were 
successful, as Ι was sure it would be, the 
orchestra would have a significant 
showpiece. The great orchestras of the 
world all had recordings that clearly 
exhibited their strengths. Why not, Ι 
asked, the Symphony Orchestra of 
Athens? With this in mind, Ι made my 
way toward Athens. Flying amoothly 
high above the clouds, Ι didn't have a 
clue as to the rocky reception that 
would soon greet me. 

As composer and creator and, now, 
by necessity, salesman, Ι attempted to 
explain my concept to those concerned 
in the clearest, most effectual way. But 
they, the people in a position to give the 
go-ahead, seemed not to want to under-
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stand. One person sent me off to see 
another, then another. After countless 
meetings, I came to realize that no one 
wanted to take on the responsibility. On 
the other hand, no one had the decency 
to say just plain ''no". What Ι ended up 
with was a lethal dose of that familiar 
Greek-style runaround. As my discour
agement mounted, Ι knew that I had no 
alternative but to give up all my efforts 
and return home. And this tίme, Ι prom
ised myself, no m ore ideas involving 
Greece. Leave the orchestra to the sort 
of music it has played repeatedly over 
the years. And leave the music industry 
to its Iaika. 

* * * 
Several days before my scheduled 

departure, Ι ran across an old acquain
tance of mine from my Chicago days 
who had just arrived from the U.S. for 
his summer holiday. We arranged to get 
together the next day for a ride to the 

seaside, in a brand new car he had 
shipped to Greece with the intention of 
leaνing it there. Unfortunately, Ι volun
teered to do the driνing - because the 
car was brand new, because it would be 
a challenge, because Ι wanted to try it 

' out on the streets of Athens (in spite of 
the careless drivers I would have to con
tend with.) 

ln the afternoon of the next day, as 
we were passing over the small bridge 
that Ieads directly to Sigrou Street, a 
νery odd thing happened. I noticed a 
driνer in a dilapidated car approach us 
- very steadily and very quickly. 
Before Ι knew it he was beside us, on our 
left, and diligently steering his vehicle 
further and further to the right, causing 
me, as a result, to νeer the car Ι was 
driving further and further in the same 
direction, closer and closer to the side 
railings of the bridge until, suddenly, it 
became clear that he was urging us to 
our graves. I don't know how Ι managed 

&~Pappas 
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it, but with enormous effort and some 
solid prayer, Ι was able to defy fate and 
steer the car forward, back into my 
rightful lane, and arrive, aι last on 
Sigrou. 
Αι the red traffic light, Ι stopped. 

Within no time at all, he was back, this 
time on my right , spitting out vulgari
ties, including some very specific and 
unsavory references to my nationality. 
But of course, the car, newly arrived 
from America, bore Illinois license 
plates. As the light continued to bum 
red, he inched his car yet closer until he 
succeeded in blocking us in such a way 
that we had nowhere to go. Then, in 
what seemed like deliberate slow 
motion, he got out of his car and came 
around to my side. He was wielding a 
long, thick metal pole. Before Ι could 
utter a word, he was swinging that bat at 
the car and demanding me to get out 
and face him. His hysteria was proof 
enough that we were obliged to reckon 
with a mad man. Fortunately, this ridic
ulous scenario was witnessed from a d, .
tance by a policeman on a motorbike 
who, not a moment too soon, zoomed 
right in on us. Now we all attempted to 
stop him, but he continued, with yet 
greater force, in his attempt to strike us, 
as we\1 as the policeman, with his wea
pon. Another policeman arrived out of 
the blue. After some genuine struggle, 
the two men of law finally overtook 

him, grabbing his arms and pinning 
them to his back. (Ν ο handcuffs availa
ble. As Ι was later to learn, the police 
department doesn't issue them. Jf the 
police want them, they are free to 
acquire them - with their own funds.) 
Our aggressor was walked over to the 
nearest police station, right there on 
Sigrou. His car was moved so that we 
could free ours and drive directly 
behind them to the station. 

* * * 
Once there, we carefully wrote out 

our reports, thus filing our complaint to 
start suit against this angry man who 

RESTAURANT 
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had nothing but contempt for the 
Americans in the brand new car. We 
expected that he would be taken to 
court for arraignment the next day. Not 
so soon. Although the policeman who 
came to the scene knew that we were 
innocent victims, those at the station 
were not as kind. One ofthem in partic
ular openly advised him to countersue 
because, as he explained it, we would 
then have to remain at the station over
night and, perhaps, be put on trial just 
like him. If you sue them, he advised, 
perhaps they'll change their minds and 
drop the charges. That advice, offered 
by a man ofthe law, in the presence ofus 
all, including the t•No attorneys that the 
accused had called and by that time had 
come to his rescue, seemed awfully fishy 
to me. Ν onetheless, we, my friend and Ι, 
prepared to depart. Τοο late. The angry 
man had decided to take the cop's 
advice and file his complaint against me 
- based of course, on nothing. He had 
to come up with something, so his pal, 
the cop, suggested he write that Ι had 
verbally attacked him. 

Ι had no choice, as Ι saw it. I called the 
American Embassy. Ι explained the 
problem to the Counsel. He was most 
generous in his consolation, but he 
couldn't understand why I was being 
kept and why the other fellow had the 
right to file a complaint against me. 
Why, indeed? Nothing could be done 
until the next day, he said, at which time 
the Embassy would make an attorney 
available to me. The only other alterna
tive, he was sorry to say, would be to 
drop the charges. His assistant, Mrs. 
Ioanna Hountoumadi, who unlike the 
Counsel spoke Greek, called within 
minutes on behalf of the Counsel to 
discuss the problem with the police. 
Mrs. Hountoumadi must have tele
phoned me some five to six different 
times that evening, always giving me 
encouragement and support. She and 
the Counsel were my only links to sanίty 
at that moment, and Ι will always be 
grateful to them. 

The clock in the station struck I :30 
Α.Μ. We had been there since 4:00 
Ρ. Μ. Almost seven hours. Although the 
mad man had leveled his charges only at 
me, my friend, the owner of the car, 
remained by my side at the station. We 
were very, very tired and hungry, weary 
of standing (chairs were limited and 
throughout the afternoon and evening 
all sorts of suspects and victims were 
brought ίn, usurping our chairs and the 
attention of the cops, who continually 
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delayed our "case"). We no longer had 
the energy to wipe the sweat off our 
brows (no air-conditioning units on this 
miserably hot August night, just one 
frail, whining fan in the captain's office, 
reserved solely for his comfort.) Most of 
all, Ι was, once again, terribly disillusi
oned. 

The police were so obviously on the 
side of the mad man. And Ι, the victim, 
was so obviously pictured as the ugly 
American. On the other hand, as the 
concerned Mrs. Hountoumadi con
tinued to call, attitudes started to shift. 
The cops didn't especially like the fact 
that the American Em bassy expressed 
such interest. At some point the police 
began to change, from just plain cold 
and discourteous to feigned warmth 
and an occasίonal ill atempt at what 
they consίdered to be lίght-hearted fun. 

That's when Ι knew that they were 
beginnίng to fear that the situation 
might take on a politίcal character. It 
was stifling ίn there for me, Ι could no 
longer bear the tension. Afraid that 
something more traumatic might occur 
if Ι waited it out at the statίon until 
sunrise, Ι decided to call it quits. Ι had 
no choice but to drop the suit, but 

before Ι cou\d go, approval had to be 
given by the distrίct attorney. More 
time passed. The D.A.'s ΟΚ finally 
came through. And so we began anew. 
Pen in hand, Ι spilled out on paper my 
retraction. Needless to say, there were 
no typewrίters, no typists, to huπy 
along the process. Permission granted 
for me to leave, Ι requested copies of all 
documents that had been submitted. Ι 
was told, curtly, that this would not be 
possible. Ν ο copying machines, you see, 
not even a measly piece of carbon paper. 
After all, η ο need to have copies of any
thing, now was there? Ν ο handcuffs, no 
chairs, no air, no typewrίters , no copi
ers. Let's face it , no justice. 

Ι didn't let it go at that. The whole 
episode gnawed at me for days. I 
arranged to meet with journalists and 
government officίals. Ι told them 
exactly what happened. Ν ο one wanted 
to touch the story. Υ ou're fine, they 
laughed it off, no problem, forget it, 
relax, go home (Amerίcan). 

And so I prepared to leave. Or so Ι 
thought. Another hassle, this one with a 
charter plane. Another delay, some 
more wasted time and money. Ν ο more 
Greek bureaucracy! Where is logic? 

Courtesy? Understanding? Compas
sion? Where did the Greek spίrit ofhos
pίtality and generosity go? Justice was 
born in the land of democracy, but its 
contemporary exponents have drasti
cally mίsίnterpreted its meaning. These 
and more were the thoughts swirling in 
my head as Ι boarded Alitalia and pre
pared to fly away. 

Up over the clouds again, with a clear 
unlimited view outside my window and 
Mozart steadily blaring through my 
earphones, the words of George Seferis 
came to me: 'Ήοw much blue do you 
expend, dear God, so that we can't see 
you'!" 

Just enough, Ι would say, so that He 
doesn't have to see what's going on 
under the Acropolίs. 
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Archbishop Is Honored 
By Chian Federation 

Benjamin Rosentha1, a staunch friend 
of Hellenism and the Cypriot cause. In 
subsequent years the Federation 
honored Indiana Congressman Dr. 
John Brademas, now president of New 
York University (1979), Massachusetts 
Senator Ted Kennedy (1980), Rhode 
Island Senator Claiborne Pell (1981), 
former Speaker of the House of Repre
sentatives Tip Ο' Neill ofMassachusetts 
(1982), Maryland Senator Paul Sar
banes ( 1983), Ν ew Υ ork Senator Alph
onse D ' Amato (1984), former 
President Jimmy Carter (1985), South 
Dakota Senator Larry Press1er (1986), 
and Ohio Congressman Edward 
Feighan (1987). 

Archbishop lakovos will receive the 
Eleventh Annual HomericAwardofthe 
Chian Federation at a dinner to be held 
November 12, 1988, at the Sheraton 
Center in New York City. 
The Archbishop is being honored for 
the activist role he has assumed in the 
advancement of human rights, the con
tributions he has made to the world ecu
menica1 movement and the success of 
his efforts in communicating the ideals 
and accomplishments of Hellenism to 
the public at Iarge. 

The Homeric Award was established 
by the Chian Federation in 1978 to 

Greek Americans 
Support Leventis 

For Congress 
Greek-American and Cypriot

American leaders have announced their 
support for the candidacy of Jim Leven
tis of South Carolina at a recent fun
draiser sponsored by South Carolina's 
Democratic Senator Fritz Hollings. 
Leventis is seeking to unseat the Repub
lican incumbent, Congressman Floyd 
Spence, who recently underwent a heart 
and lung transplant 

Leventis is the son of Greek immi
grants who came to America in 1910. 
His father's family hails from the village 
of Karyae in Laconia, Greece, while his 
mother's family originates from the Vil
lage of Niata in Sparta, Greece. 

As a Democratic candidate for the 
second congressional district ίη South 
Caro1ina, Leventis has pledged that, if 
elected, he would pursue three main 
areas -- strengthening the financial sta
tus of our nation and world, improving 
the quality of education in our country, 
and finding the resources needed to help 
communities grow so that their people 
will have a better quality of life. 

Jim Leventis, his wife Laura, and 
their children reside in Columbia, 
South Carolina where he has a success
fullaw practice; he also serves as chair
man and president of Republic 
Nationa1 Bank. 
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I 
honor those whose contributions and 
deeds exemplify the Hellenic ideals of 
individual freedom, courage, and 
democracy. Το Hellenes it has been 
known from ancient times that the 
determination and strength of a single 
individual can make a difference in the 
society at 1arge. The Archbishop's 
career is testimony to this tenet. 

The Chian Federation, composed of 
local associations of emigrants from the 
island of Chios and their descendants, 
was formed in 1975. ln 1978 it held its 
first annual Homeric Awards Dinner in 
honor of the late Queens Congressman 

For further information on the 
Homeric Award dinner, please call the 
Chian Federation, (718) 204-2550. 
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NAXOS 
ΤΗΕ UNDISCOVERED ISLAND 

Naxos, an eternity, was the phrase 
used by a French traveller of the nine
teen century to sum up his impression of 
the complex island. Yet today Naxos, 
the largest of the Cycladic islands, is 
very little known. U nless one originates 
from this "Duchy of the Aegean" it is 
unusual for anybody, even a Greek, to 
know much about this interesting 
island. Unusual also is the fact that 
Ν axiots do not cater to tourism. It is 
perhaps the only island of a size that 
lacks luxury hotels. Visitors to be seen 
are of the sleeping bag and coca-cola 
category, which can only mean one 
thing: Naxos does not need tourism, 
being self-sufficient. Even in ancient 
days Pindar called it "rich" and Hero
dotus assures us that Naxos surpasses 
the other islands in prosperity. Archilo
chus of Paros went a step further as to 
compare Ν axiot wine with the nectar 
drunk by the gods of Olympus ... 

Situated south of the very popular 
Myconos, east of Paros and north of 
los, Naxos has been inhabited since the 
3rd millenium B.C. according to some 
archeologists, even during the Bronze 
Age. Naturally this makes its history 
colorful and of great interest to histori
ans and scholars of all kinds. They have 
concluded that Naxos was not merely 
significant but of decisive importance 
for the history of the Cyclades and of 
Greece in general. 

The first inhabitants of Naxos are 
stated to have been Thracians who held 
the island for two hundred years. They 
were succeeded by Carians, a tribe from 
Asia Minor, whose king Naxos gave the 
island its name. Archeological finds 
indicate that there was a fairly well 
developed society on Naxos as early as 
the last millenium B.C. or about the end 
of the Neolithic Age. Mythology relat
ing to that period is also very colorful 
and its romantic touch cannot but 
delight any visitor to the island. It con
cerns Ariadne, the fair daughter ofKing 

OCTOBER, 1988 

By IRIS LILL YS 

Naxos seen ιhrough the ruins of Lygdamis unfinished temple 

Minos of Crete. Didn't she saνe Theseus 
from the Minotaur by guiding him out 
of the labyrinth in which her cruel father 
had imprisoned him? After his escape, 
Theseus right away set sail for Athens. 
Maybe out of gratitude or a fling of love 
that reciprocated Ariadne's passion, he 

took her on his voyage. This romance 
did not seem to have lasted very long, 
at least no more than the time needed 
for Theseus' trireme to reach Naxos. 
The reason for the stop at this not sche
duled island is unknown, but one fact 

; remains. Ariadne, although a princess, 
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had the fate of millions of women from 
antiquity to our days: she has been 
dropped by her volatile lover. So in 
Naxos she remained, abandoned while 
she slept in a creek on the little islet 
beside what is now the capital of Naxos, 
Chora. Υ et it seems that the gods of 
Olympus were on her side and rescue 
was sent in the person of Dionysos, god 
of wine and theater. According to the 
description in Hesiod's "Theogony" -
"Golden-haired Dionysos took for his 
buxom-wife brown-haired Ariadne, 
daughter of Minos and the son of Kro
nos made her deathless and unaging for 
him ... " 

The islet where Dionysos found Ari
adne, connected to the island ofNaxos, 
forms nowadays its main port. On this 
same port, probably to celebrate the 
marriage of Dionysos to Ariadne, the 
ruins of an Ionic temple stand for the 
visitor to be reminded of the old story of 

the island. It was during the reign of the 
adventurer Lygdamis who, with the aid 
of the tyrant of Athens Peisistratos, had 
oνerthrown the aristocratic, until that 
time, ruling of Naxos and became the 
tyrant of the island. He became famous 
for the development he brought dnring 
his ruling, and the monument was to 
glorify the riches of his kingdom. 
Unfortunately it was never terminated, 
probably due to the Persian invasion. 

Effectiνely at that time, Darius king 
of Persia, had organized an attack on 
Greece. Το get to Athens he figured a 
first stop at Naxos would help his fleet 
launch a direct strike against Attica. 
The islanders were defeated and Chora 
the capital of Naxos was completely 
destroyed. Later on the Persians in turn 
were defeated at Marathon, but the 
Aegean islands remained under Persian 
hold. Nevertheless, according to Hero
dotus they managed, ten years later, to 

distinguish themselves at the battles of 
Salamis and Plataea. On the famous 
Serpentin Column that stands, it is said, 
on the site ofthe ancient Hippodrome in 
Constantinople, the illustrious name of 
Naxos can be read. Faithful to the 
Greek tradition of continuous disagre~ 
ment, Ν axos after several political argu
ments broke relations with Athens. It 
came about when the Greeks founded 
the Delian League. According to its by
laws, every state or island had to ally 
itself individually with Athens. The 
more powerful the state the greater the 
contribution. Ν axos, being prosperous, 
had to contribute a sizeable amount of 
warships and a forceful army. But it 
soon became evident, to the Ν axiots at 
least, that Athens was using the League 
to dominate the Greek world. At about 
470 B.C. Naxos decided to withdraw. 
That move was its downfall as from that 
day ση the island never regained power 

·TheKey 
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nor p1ayed any important ro1e in the ι 
history of Greece. For ha1f a century it ! 
faded into the background and through 
the Hellenistic and Roman period was 
historically non-existent. By joining the 
League of 1s1anders Naxos came under 
the influence first of the Pto1emies of 
Egypt, then of Macedon and finally of 
Rhodes. After 41 B.C. it was part of the 
Roman eparchy of is1ands and was used 
most1y as a p1ace of exi1e. 

Under Byz.antine ru1e it was even 
farther removed from the main scene of 
the exotic capita1 of Constantinop1e. 
Neverthe1ess that period has 1eft c1ear 
marks on the is1and. Some five hundred 
churches and monasteries of all possib1e 
sty1es and types, some with excellent 
wall paintings are to be found in more 
or less good condition. In some, icons, 
friezes, and inscriptions can be seen. 
Also there are early Christian churches 
bui1d ο η the ruins of ancient temp1es. It 
is believed that when the pirates began 
to ravage the island, the monasteries 
were fortified for the protection of the 
monks and is1anders in general. 

... In the ear1y part of the thirteen cen
tury, precisely in 1204, when Constan
tinop1e succumbed to the knights of the 
fourth Crusade, a new chapter in the 
history ofNaxos began. The dominions 
of the Byzantine Empire were partiti
oned and the Cyclades and most of the 
is1ands of the Aegean fell to the lot of 
Venice. The Doge, Henricus Dando1o, 
aimed to establish as per Italian tradi
tion, duchies in the Archipelago. He 
sent his nephew, Marco Sanudo to take 
charge of the operation. Α ruthless man, 
he fought hard for the submission ofthe 
islands. Sixteen of them surrendered 
without resistance and only Naxos he1d 
for five weeks of siege, falling together 
with the last stronghold, the Kastro 
Apa1irou. Sanudo established as his 
capita1 the ancient Chora. It is where he 
built his fortified duca1 palace and 
called the is1and the "Duchy of the 
Archipelago." 

The situation of Venetian contro1 
1asted until the midd1e of the sixteenth 
century, the time of the great tragedy of 
Hellenism: Naxos together with the 
who1e of Greece succumbed to the Otto
man Empire. Ι η 1545 the famous\y cruel 
Su1tan Suleyman the Magnificent sent 
his fleet under the command of the non 
less famous pirate-admira1 Barbarossa 
into the Aegean sea. The first island to 
be attacked was Paros, at stone's throw 
from Naxos. The Parians fought va1-
iant1y but to no avail and in the end the 
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One of the thίrιy "Kastra" stίll inhabίted 

Turks s1aughtered all of the men and 
carried off 6,000 women and children to 
be sold as slaves. The Naxians realizing 
their resistance would be hope1ess 
bought their safety with a huge payment 
that was renewed regularly whenever 
the Captain Pasha reappeared with his 
fleet. 

I 
During the two and half centuries of 

Ottoman rule, the Naxians fared some
what better than the Greeks on the 
mainland and Anatolia, as the island 
was never actually occupied. The only 
Turkish influence was, now and then, 
the civil servants who would come over 
to collect their enormous taxes and 
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make sure that Ottoman law was prop
erly administered. This was the sad 
situation until Greece regained its inde
pendence and Naxos became part ofthe 
Greek Kingdom in 1832. 
Ν axos is the island wίth the richest 

history of all the Cycladic islands. Υ et 
ίts artistic findings are neither many nor 
remarkable, compared, lets say, with 
Andros. But two prehistorίc pίeces are 
unique. They are the oldest and largest 
statues to be found anywhere. They are 
two Kouroi, immense in size, better that 
30 feet long each, lying on the ground, 
unfinished. Although very simίlar, they 
are situated far away from one another. 
The longest one of the two statues, with 
a difference of about three feet reposes 
at the far end of the ίsland, outside the 
small village of Appolonas. The other 
one, slίghtly better conserved·, lies ίη the 
most beautiful spot of all of Ν axos, at a 
place called Flerio which could easily be 
the garden of Eden on earth. Lots of 
fruit trees, flowers of all kίnds and 
colors and plants of the brightest greens 
all are gathered there. Α gracious lίttle 
stream zig-zags on the fertile ground. 
One would believe that all the birds of 
the island have gathered for a sym
phonic concert. It is an ideal place to 
visit, even if the Kouros was not lying 
there. But he does and his story together 
with his twin is quite intriguing. 
Archeologists believe that the two 
statues, although reposing in quite dis
tant places, must have been commissi
oned by the same pat.ron of the arts and 
executed probably by the same artist. 
Their conception is very primitive and 

are placed in the prehistoric era. Ver
sions for the reason why they have never 
been finished vary from one archeolo
gist to another. Some claim that maybe 
an invasion occurred at a given time and 
both artist and patron had to flee the 
island. Others suggest that some super
stίtion would not let them terminate the 
sculptures, lest harm befall on them
selves. The Kouroi are more a curiosity 
than handsome statues to admire. 

What is much more interesting and 
unique, only to be compared with the 
frankish constructions in Rhodes, are 
the kastra (castles or towers) that are 
encountered every so often ίη the island. 
Built at different stages from the period 
of the Franks on, thίrty have survived, 
some of them in fair\y good condition. 
Α few are inhabited either by the des
cendents of the original owners or, 
unfortunately, have been sold to for
eigners. 

Of all the Cyclades, Naxos has the 
most lavish vegetation. Α part of the 
island is very prolific, the other part 
beίng totally arid. On the green part, 
one sees plenty of fruit trees and long 
stretches of sίlvery green olive trees. 
Also the island prides ίtself for the high
est mountain ίη the Cyclades, the very 
green and dominating mount Zas. And 
of course there are fields of potatoes, 
according to an American lady vaca
tioning ίη her husband's family kastro, 
potatoes far superior than ldaho's. 

The is land being so fertile and self
sufficient gave the Naxiots the love of 
earth, compared to the usual islanders 
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love of the sea. It is a fact that the largest 
island of the Cyclades can boast very 
few sea captains. On the other hand 
even in the 19th century Naxos was 
known for its 'Όutput" of scholars. It 
was the ambition of the inhabitants to 
make "human beings of their children" 
which meant, in practice, send them to 
the university. lt is known that many 
women from Naxos would go abroad, 
to Athens, Constantinople, or Alexan
dria to work as wet-nurses (paramanes) 
in order for their sons to acquire the 
proper schooling. As a result of this 
most commendable effort, the little 
island supplied the whole ofGreece with 
outstanding and renowned men of 
learning. Even some of them reached 
the highest positions in theίr profession. 
Among them the Protopapadakis fam
ily gave Greece a Prime Μ inister, a bril
liant man who has been treacherously 
executed for political reasons. His 
statue stands at the square of Chora. 
His son also has been minister of 
National Defense. On the other hand 
Naxos is the birth place of a great traitor 
of the civil war but ίt would not be 
proper to dίminίsh the prestige of the 
island by referrίng to him. 

Naxos may or may not be a beautiful 
island, depending on one's sense of 
beauty. But what ίt lacks ofthe charm of 
Myconos or the atmosphere of Hydra 
and Spetses it rnakes it up hundredfold 
ίη history and tradition. 

According to Nikos Kazantzakis in 
his book "Reporrro Greco"" ... Liberty 
here has extinguished the yearning for 
Jiberty. Life extended like a sheet of 
contented, slumbering water which 
though turbulent at tίmes never raised a 
true tempest. As Ι walked about Naxos 
security was the ίsland's first gift that Ι 
became aware of ... " 
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AIDS: 
Α MEDICAL DISASTER 

By Prof Nίcholas Ρ. Destounίs,M.D., Ph.D, 
M.R.C. Psych. F.I.C.P.M., F.A.P.M. (LF)I.A.S. 

(HIV) is the caω;e of the acquired immune deficiency 
syndrome (AIDS) and associated diseases, its origin 
remains rather obscure. It seems to have infected humans 
for the first time 15-20 years ago, but earlier unrecog
nized infections may have occurred. There is firm 
serological evidence of infection on the East and West 
costs of the United States of America from the 
mid-1970s, but observations of AIDS associated illness 
suggest that in Central Africa, HIV infection may have 
antedated infection in North America. Nowhere is there 
a good explanation of how the first infections came 
about. With modern tissue culture techniques, several 
human and semian retroviruses have come to light. Like 
other R Ν Α viruses, there are potentially labile and shifts 
in host range and viru lence, which explain how a new 
pathogenice retrovirus could arise in man are therefore 
conceivable. 

Retroviruses are so named because their genomes encode 
an unusual enzyme, reverse trascriptase, which allows to be 
transcribed from RNA. Thus HIV can make copies of its 
own genome, as DN Α, in host cells such as the human Τ4 
"helper"lymphocyte. The viral DN Α can become integrated 
in the lymphocyte genome, where it forms the basis for 
chronic HIV infection. This integration ofthe HIV genome 
into host cells is likely to be a formidable obstacle to the 
development of any antiviral agent that might notjust sup
press but also eradicate the infection. 

The AIDS virus was discovered by Barre-Sinoussi, Mon
tagnier, and colleagues at the Instiute Pasteur, Paris, in 
\983, and given the name lymphadenopathy associated 
virus (LA V). 

In 1984, Popovic, Gallo, and co-workers in U.S.A. des
cribed the development of cell lines permanently and pro
ductively infected with another virus AIDS virus isolate, 
which, in line with two previous described retroviruses, 
HTLV-1 and HTLV-II, they referred to as HTLV-111. LAV, 
HTLV- III, and the other viruses since isolated from 
patients with AIDS and AIDS related disease in America, 
Europe and Central Africa are all the same virus, and this is 
the virus now cal\ed HIV. With the past year, another 
retorvirus, different from HIV, has been recognized in 
patients with West Africa connections. This virus, referred 
to by the Paris investigators as LAV-II, is also associated 
with AIDS and AIDS related disease, though it is structu
rally more like the semian retrovirus STLV-111 than HIV. 
This semian virus is carried by healthy Afican green mon· 
keys, but in captive rhesus monkeys, it causes an AIDS-Iike 
disease. Α very similar retrovirus of humans has been des-
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cribed by workers at Harvard Universtity as HTLV-IV, but 
this has not been associated with AIDS related disease. 
Though apparently new and potentially important, LA V-II 
and HTLV-IV infections are rare outside West Africa. 

For all that has been said and written, all over the world 
people still underestimate the scope of the medical disaster 
facing the cosmos from the so far incurable ailment. With 50 
million to 100 million people worldwide expected to contact 
the AIDS virus in the next two decades, the death tolls from 
earlier epidemics such as the Black Plague, Smallpox and 
Typhoid, would pale by comparison. 

TRANSMISSION OF HIV INFECτiON: HIV, theclas
sic AIDS retrovirus, is transmitted in ways that are typical 
for all retroviruses -- "vert ically" from mother to infant and 
"horizontally", especially through sexual intercourse. Some 
carriers of HIV probably excrete much more virus that 
others, though the titre of virus in infected material is diffi
cult to measure. Successful transmission will also depend ση 
other factors, such as trauma, secondary infection, the effi
ciency of epithelial barriers, and the presence or absence of 
ce\ls with receptors for HIV. 

These factors may explain why the virus spreads more 
rapidly in some circumstances -- for example, by homosex
ual intercourse - than in others. 

AIDS and Intravenous Drug Use: 
The Real Heterosexual Epidemic 

Prevention of the spread ofthe human immunodeficiency 
virus (HIV) must take priority over any perceived risk of 
increasing drug misuse. What is most alarmingin the U.S.A 
is the heterosexual spread of HIV from intravenous drug 
users to the rest of the population. 

About 17% of all American cases of AIDS, 30% of those 
in Ν ew γ or k City and half of those in Ν ew J ersey ha ve been 
in intravenous drug users. Cities elsewhere have been com
placement about their lower case rates, but at the second 
national conference on ΑΙ DS, it was reported that 5- 20% of 
American intravenous drug users were infected with HIV. 
Furthermore, 90% of infected prostitutes reported in Flor
ida, Seattle, New γ ork and San Francisco have been intrav
enous drug users; thus drug use is the main route of Η I V into 
prostitutes. And in Bell Glade, Florida, which has a local 
epidemic of almost African proportions, half the cases are 
among drug users and their sexual partners. 

Ι η San Francisco, where the epidemic among male home
sexuals (2500 cases of AIDS and 25,000 with antibodies to 
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HIV) dwarfs the epidemic among intravenous drug users ( 40 
cases and 1500 with antibodies), three have been attrίbuted 
to heterosexual transmission from intravenous drug users 
and three to bίsexuality. Thus, the rapid spread of HIV in 
drug users appears to be the main source for many future 
heterosexual epidemics. 

Drug use is also the source of most neonatal ΑΙ DS, with 
70% of cases occurring in children of ίntravenous drug users 
or their sexual partners. 

ln Europe, 14% of cases of AIDS are in intravenous drug 
users, and the proportion is rising rapidly. As many as 
30-70% of intravenous drug users ίη Southern Spain, South
ern France, and much of Italy have been reported to be 
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infected with Η IV, and serial data from Milan suggest that 
as in Edίnburgh, infection rates can explode among IV drug 
users, rising from 5ο/α-50% in two to three years. 

In our opinion, drug users could be tested to find those 
who are infected with HIV, and they could then be diverted 
into long-term treatment, with the aim of minimizing their 
use of needles and hence the likelihood of spread. 

All infections with HIV seem to be chronic and some have 
been shown to be continually productίve of virus. Thus the 
ultίmate risk of spread to those repeatedly exposed is high. 

Tests for ANTI-HIV 
Over the past three years anti-H IV tests havetransformed 

our understanding of the epidemiology of HIV. Anti-HIV 
appears three weeks to three months after exposure to HIV 
and thereafter is almost invariably detectable ίη spite of any 
detrimental effect the virus might have on lymphocyte func
tion and antibody production. Though neutralizίng antibo
dies to HIV are measurable, their tίtres are low and their 
effect weak in that they do not obviously limit the progress 
of infection and disease. 

AIDS and Genetic Factors 
British scientists have found the first evidence that 

genetίc differences make some people more susceptible than 
others to infection with the virus that causes AIDS. 

The team of researchers indentified a form of an ίnherίted 
proteίn that appears to reduce vulnerability to infection with 
the Η Ι ν and to slow the development of the disease among 
those who are infected. 

Examining blood samples from homosexuals, some of 
them Α IDS virus carriers and some η οι, the British scientίsts 
also found that people wίth a different genetίc variant of the 
same protein were highly susceptible to AIDS infection and 
disease. (LANCET May 2, 1987). 

Experts in AIDS and ίη genetics called this report exciting 
and of immense potential significance for the understandίng 
of how the HIV attacks the body and how it might be 
countered. This study, undoubtedly, has opened new 
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avenues of research for studying AIDS and possible for 
developing better treatment for the catastrophic fatal dis
ease which cripples the immune system. 

The scientists found striking differences in susceptibility 
to AIDS according to the specific variants that individuals 
carry of protein called Gc, for group specific componet. All 
people have the protein in their blood and on cell surfaces. 
But they inherit it in one of six combinations of three major 
genetic subtypes. 

DR. Pinching (Lancet May 2, 1987), the author of the 
report, stated that "further investigation was necessary to 
explore the role of the protein variants in protecting people 
from AIDS infection or disease, or in rendering them sus
ceptible to the virus." 

When researchers first discovered Gc about 30 years ago, 
they believed it was yet another of the many blood group 
types. But over the years, scientists learned that Gc is bound 
to Vitamin D, and it has thus also come to be known as 
Vitamin D binding factor. The role, however, of Vitamin D 
in AIDS in unknown. 

There are several inherited subtypes of Gc and the British 
scientists studied the three major ones: Gc ifast (Gc if), Gc 
islow (Gc is) and Gc 2. All are produced by a gene on 
chromosome 4. lndividuals carry a combination of two 
subtypes based on what they inherit from their parents 
according to classic Mendelian patterns. 

According to the study, people with the double Gc 2 
combination (homozygous for Gc 2) had a greatly reduced 
chance of AIDS virus infection, even when they has sexual 
intercourse with partners known to be virus carriers. Those 
with the double Gc in combination were for more likely to 
have been infected and to have become severely ill. Lesser 
effects were discerned in people who had one Gc 2 or one Gc 
if subtype in combination with others, but the scientists said 
the implication of such mixes needed more study. Sialic acid 
in some way helps the AIDS virus bind to white blood cells 
called Τ4 lymphocytes, which play a crucial role in the 
body's immune defenses. According to this theory, the acid 
might help the virus penetrate cell walls, to multiply within 
the cells aΏd the AIDS virus paralyzes the immune system, 
leaving victims prey to a variety of microbes that under 
ordinary circumstances would be fended off by the body. 

Researchers elsewhere have linked Gc with several dis
eases such as Rheumatoid arthritis, Multiple Sclerosis and 
Kuru that are suspected of being caused by viruses. 

Tracking Aids 
through world since '81 

Since AIDS was recognized as a disease in the United 
States in 1981, it has appeared in three-quarters of the 
world's countries, about 160 nations ίn all, according to the 
World Health Organization. 

Dr. J onathan Mann, director of the special program ο η 
AIDS for the specialized United Nations agency, recently 
estimated that 150,000 cases of Aids had occurred so far 
around the world. 

The largest number of cases are believed to have occurred 
in Africa, although the disease is often unrecognized or 
unreported there. The United States, which has a vigorous 
surveillance system, has reported more than 50,000 cases, 
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about a third of the world's estimated total. 

Cases appearing ίη Asia 

The disease has established sίgnificant beachheads in 
Europe and in Latin America, from each of which more than 
8,000 cases had been reported by the end of last year. But it 
has barely begun to appear in Asia, which had reported little 
more that 200 cases by the end of 1987. Although some 
Asian countries may not be recognίzing or reporting all their 
cases. Dr. Mann said, 'Ίt seems clear the virus has on\y 
entered the Asian population relatively recently." 

The worldwide toll is expected to climb rapidly. Dr. 
Mann predicted that there would be 150,000 new cases ίη 
1988 alone, bringing the wor1d total to 300,000 cases by the 
end of the year. 

The picture could get even gloomier. The World Health 
Organization estimates that 5 million to I Ο million people 
around the world are infected with the AIDS virus, which 
generally brίngs on acquired immune deficiency syndrome 
itself several years after infection. If that estimate is accu
rate, W.H.O. says, 500,000 to 3 million new cases of AIDS 
will emerge over the next five years in people already carry
ing the vίrus. 
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Huge Turnout of Ahepans 
at Miami Beach Convention 

Thousands of Ahepans turned out in 
record numbers this past summer to 
attend the 66th Α Η ΕΡΑ Supreme Con
vention held in Miami Beach, Florida. 
More than 7,000 members and their 
friends gathered in that popular resort 
city to take part in a week-long series of 
social and athletic events. It was the 
largest convention in AHEPA's history. 

His Eminence Archbishop Iakovos 
gave the keynote address at the conven
tion's opening. 

Among the highlights of the conven
tion, which ran from August 14-20, was 
the appearance of Massachusetts Gov
ernor Michael Dukakis, who inter
rupted his campaign schedule to make a 
special visit to the convention. Follow
ing a meeting and reception with 
ΑΗΕΡΑ dignitaries Thursday morning, 
Dukakis was enthusiastically received 
by many thousands of Ahepans and 
friends in an open session of the 
convention. 

At the Grand Banquet those attend
ing heard speeches by author and jour
nal~st Nicholas Gage; Bill May, 
chaιrman of the Statue of Liberty- Ellis 
Island Foundation; Antigoni Karali
Dimitriade, General Secretary for 
Greeks Abroad ofthe Greek Ministry of 
Culture; and Cyprus Ambassador 
Andreas Jacovides. The banquet wit
nessed the premier of an impressive 
audio-visual presentatiρn, created by 
the Statue ofLiberty-Ellis lsland Foun
dation, which traced the history of 
Greek immigration to America. 

The Athletic Awards Luncheon held 
on August 17 witnessed the induction of 
two outstanding Greek American ath
letes, Louis G. Manesiotis and Plato 
Andros, into the ΑΗΕΡΑ Hellenic 
Athletic Hall of Fame. Other Greek 
Americans were also honored for their 
athletic achievements at the high 
school, college, amateur, and profes
sional level. 

At the conclusion of the convention 
the four organizations comprising the 
ΑΗΕΡΑ Family elected their officers 
for the coming year. Α. Steve Betzelos 
of Chicago, IL was elected as ΑΗΕΡΑ 
Supreme President by more than 75 
votes, and Becky Deineris of Houston 
ΤΧ was elected as Grand President of 
the Daughters of Penelope. Greg 
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Α. Steve Betze/os 
Kalamaras of Bayside ΝΥ and Kim Sta
this of Detroit, ΜΙ were respectively 
elected as presidents of AHEPA's jun
ior Orders, the Sons of Pericles and 
Maids of Athena. 

Also elected to the Α Η ΕΡΑ Supreme 
Lodge were Supreme Vice- President 
Charles Ρ. Tsaffaras, Lowell, ΜΑ; 
Supreme Vice-President of Canada 
Anthony D . Vlassopoulos, Weston, 
ΟΝ; Supreme Secretary J\ndrew Batiis, 
Walnut Creek, CA; Supreme Treas!irer 
J ohn Mandros, Whitehίιll, ΡΑ; .and 
Supreme Counselor Manuel Scarmout
sos, Memphis, ΤΝ; and Supreme 
Athletic Director Dr. Monthe Ν. 
Kofos. 

Elected as Supreme Governors were 
Ted Boyce, Virginia Beach, VA· Sam 
Kiriazis, Seven Hills, ΟΗ; Chrisι' Kon
tenakos, St. Paul, ΜΝ; Christ Manes, 
Anah~im CA; George Papageorge, 
Detroιt, Μ Ι; J ohn D. Sakona, Shore
ham, ΝΥ; Dr. Harry Torney, Carmeι, 
ΙΝ; and John Vusikas , Oak Lawn, IL; 
Chris Economides Jr. will continue to 
serve as Sons National Advisor. 

Also elected to the Daughters of 
Penelope Grand Lodge were Grand 
Vice-President Julia Constantine 
Naperville, IL; Grand Vice-President of 
Canada Bessie Thornhill, Windsor, 
ΟΝ; Grand Secretry Cormelia Pappas, 
Crestwood, ΝΥ; Grand Treasurer Anna 
Topougis, Akron, ΟΗ; and Nationa1 
Maids Advisor Athena Asseιanis, oιds
mar, FL. Elected as Grand Governors 
of the Daughters were Theodora 

Margarita Meyer 
of Sloan Kettering 

is Honored 
Α farewell party ίη honor of Mrs. 

Margarίta Meyer, C.S.W., was held at 
Memorίal Sloan-Kettering Cancer Cen
ter ο η August ι 5, ι 988. Mrs. Meyer, a 
social worker at Memorial, has pro
vided invaιuable services to the hospi
tal, the patients, and the Greek 
community, throughout her 14 years 
there. 

She began her career at Memorial as 
a student and went on to work in Pedi
atrics, Radiation, the Bone Marrow 
Transpιant Service and, for the past six 
years, in the Gastric and Mixed Tumor 
Service. 

Mrs. Meyer was instrumental, along 
with Mr. Stanιey Matthews, in estab
lishing the Greek Children's Fund at 
Memorial. Α unique program at the 
Center, the Fund provίdes a variety of 
services to the Greek and Greek
American families who come to Mem
orial for treatment. Aside from 
financial assistance, the Fund also pro
vides for a Greek-speaking social 
worker, Ms. Theodora Ziongas, who 
provides a variety of psychosocial servi
ces to these families in order to lessen 
the burden on them and help them bet
ter cope with the stress that a diagnosis 
of cancer causes in their 1ives. Mrs. 
Meyer provided a leadership role in the 
administration of the Fund in the 
hospital. 

Her tireless commitment to the Geek
speaking families was recognized by all, 
and her services were greatιy appre
ciated. Those attending the party and 
expressing their appreciation, included: 
Ms. Grace Christ, the Director ofSocial 
Work; Dr. Muπay Brennan, Chief of 
Surgery; Dr. Joseph Fortner; Dr. 
Danie1 Coit; Dr. Paul Meyers; Dr. Peter 
Steinherz; Dr. Joseph Galicich; Mr & 
Mrs. Stanley Matthews; and many 
other physicians, social workers, 
nurses, and friends from throughout the 
hospital. Warm expressions of respect 
and gratitude were conveyed as well as 
sadness at her leaving the hospital. 

Mrs. Meyer will be moving back to 
Greece with her family . 

Dacales , Alexandria, Va; Poppy 
Chimerakis, Coraι Gables; FL, Angie 
Speιiopoulos, Edina, ΜΝ; and Diane 
Rakus, Seattle, W Α. 
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Hellenίc Profίles By Thomas SpeΙios 

In Memory: 

ROZANNA MOUZAKI, ce1ebrated 
dancer and choreographer, was killed 
recent1y in a traffic accident during a 
b1ackout in Athens, Greece. She was 
born and raised as an orphan in Patras 
in the Pe1oponnesus. Το escape the 
1one1iness of a tragic childhood she 
turned to music and dance. She studied 
at the Zouroudi Schoo1 of Ballet in 
Athens under the famous choreo
grapher Stavros Spiropou1os; they 
became dancing partners and toured 
abroad in Egypt, Turkey, Morocco, 
Syria and western Europe. Later she 
went to Holland where she danced with 
Joseph Bareski as prima ballerina, and 
together they performed in the capitals 
of Europe. 

In 1960 Mouzaki came to America to 
pursue her career in New Υ ork, bringing 
her 1ove of Greek dances to Greeks and 
non-Greeks. In 1964 she performed at 
the New York Wor1ds Fair where she 
was congratu1ated by Governor Ne1son 
Rockefeller. In 1970 she estab1ished her 
own dance studio in Manhattan and 
formed her own Greek dance company 
which - under her dynamic supervi
sion and training - appeared at Town 
Hall, the United Nations and Carnegie 
Ha11. The Mouzaki Dancers toured all 
over the USA and Canada bringing the 
joy of Greek dancing to thousands of 
Americans.Rozanna Mouzaki's enthu
siastic s1ogan was, "Go GREEK- Enjoy 
life with Greek dances!" This cry was 
heard all over New York. 

She was invited to do the choreo
graphy for the Broadway musica1 'Ί1ya 
Darling," an adaptation of "Never on 
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Sunday," starring Melina Mercouri in 
1972. In ι 981 she pub1ished her book, 
"Greek Dances for Americans" which 
detai1s the history and the movements 
of Hellenic music. As an artist she dedi
cated her entire 1ife to dance, teaching 
both adu1ts and young schoo1 chi1dren 
in Greek schoo1s throughout the metro
po1itan area. In 1984 her admirers 
honored her with a testimonial tribute 
at the Crysta1 Pa1ace in Astoria, and a 
biographica1 piece appeared in Nea 
Yorki, written by AliceSpelios. Shewas 
a great artist who will never be forgot
ten. Α tragic accident ended her 1ife; it 
was a pitiless destiny but her memory as 
an accomplished dancer and teacher 
will always be cherished. 

PETER DIAMANDIS, 27, directed 
the 1988 International Space University 
program this summer at the Massachu
setts Institute of Techno1ogy. The ISU 
program is itself one ofthewonders ofa 
new era aimed at the next century. Dia
mandis, a graduate of ΜΠ with degrees 
in molecular bio1ogy and astronautica1 
engineering, is a dedicated scientist who 
has done research ίη genetics, gene regu-
1ation, eco1ogy, space station design and 
biomedica1 engineering. Diamandis 
served as the chairman of the IS υ 
founding conference ίη 1987. In addi
tion to co-founding the ISU, he is the 
founder of Students for the Exp1oration 
and Deve1opment of Space; he has been 
elected three times as national chair
man. In 1983 he received the ΜΠ biol
ogy department award in research and 
in ι 986 was a warded the S pace F ounda
tion's Space Industrialization Fellow
ship. This brilliant young Hellene will 
contribute to the changing life sty1es of 
the next century which will carry 
humanity to the new frontier of the 
outer cosmos. 

DENNIS MILL (Mehίel), 47, a third 
generation Greek-American, is running 
for Congress as a Democrat in the 20th 
Congressiona1 District which inc1udes 
Westchester and Putnam counties. Mill 
is a native of Manhattan whose grand
parents came from Pergamon, Asia 
Minor in 1913. After serving in the υ .S. 
Army he went into business with his 
brother in 1966. Today his company, 
"Four Μ Corp.," which manufactures 
corrugated boxes and containers, is 
based in Westchester and employs over 
700 workers . For the forthcoming e1ec
tions he hopes to gain thesupportofthe 

fifteen thousand Hellenes who reside in 
his district. MiJJ has trave1ed wide1y in 
Europe, Africa and the Middle East. He 
is very dedicated to making changes in 
υ.s . foreign policy especially with 
regard to the Cypriot-Turkish prob1em 
which has been festering for 14 years. 
Let us hope he and his colleagues can 
find a so1ution. 

ANDREW MANATOS, 44, a former 
assistant secretary in the Carter Admin
istration, is the president of Manatos 
and Manatos, a politica1 consulting 
firm in Washington, DC that acts as a 
lobbying arm for many Greek
American organizations. His father 
Mike Manatos served on senior staff 
positions during the Kennedy and 
J ohnson Administrations. His efforts 
have been greatly dedicated to coordi
nating the Greek 1obby that managed to 
impose an embargo on Turkey over the 
Cyprus problem. Since 1981 he has 
steadfastly presented Hellenic issues to 
the Congress and the executive branch 
with the support of the growing influ
ence of Senator Pau1 Sarbanes and 
Congressman Gus Yatron. He is work
ing on behalf of the Dukakis campaign 
and is on the board of the Dukakis 
National Finance Council. 

I 

COST AS ALEXANDER, a Greek
born financier has joined Merrill Lynch 

_ as a financia1 consultant. He came to 
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California three years ago from Athens 
with considerable experience in the 
import-export field. His career in the 
USA began with I.T.T. and Iater he 
became branch manager and marketing 
director for Now Temporary Personnel 
Services. In Greece he was a member of 
the Athens Chamber of Commerce, the 
Merchants Association and the Import
Exρor~ Association. Presently he is 
a~tι~e ιn the American Marketing Asso
cιatιon and the Hellenic University 
Club. Last year he was elected to the 
board of directors of the Hellenic
American Chamber of Commerce. 

ADMIRAL MICHAEL KALLERES 
of the U.S. Navy was recently honored 
by Axios, Foundation for Worthiness 
which bestowed upon him its Award of 
Excellence. Admiral Kalleres is the 
director of the General Planning and 
~rogramming Division ofNaval Opera
tιons at the Pentagon. He was born in 
Gary, Indiana, and graduated from 
Purdue University. He received his mas
ter's degree in international affairs from 
George Washington University. Α vete
ran of destroyer warfare, he most 
recently commanded the Cruiser Des
troyer Group 12, and he assumed his 

current post in February 1988. He is the 
highest ranking Greek-American in the 
U.S. military. 

Dr. GEORGE KOSTOPOULOS,asso
ciate professor of Electrical and Com
puter Engineering at Florida Atlantic 
University at Boca Raton, recently 
returned from a lecture tour in China. 
ln Beijing he gave lectures and seminars 
on his invention of Chinese Character 
Synthesis, to computerize the text ρro
cessing of the orientallanguages. This is 
an _impressive breakthrough to ideogra
phιc languages such as Chinese, Japa
nese and Korean. In Shanghai he met 
with Chinese scientists with whom he 
reviewed his synthesis and computer
assisted instruction. He plans to lecture 
in China for a three-month period in the 
near future. After six dedicated years of 
research his new technology is finding 
an application in a vast field of linguistic 
communication. KostopouloS' has sub
mitted several new proposals to the 
National Science Foundation. His work 
is a monumental achievement in the 
field of oriental linguistics. 

BYRON SCORDELIS, 39, was 
recently named president of the Eureka 

Savings and Loan, a $2 billion thrift 
institution in San Carlos, California. 
Scorde\is is a Phi Beta Kappa graduate 
of the U niversity ofCalifomia, where he 
eamed degrees in economics. Before 
joining Eureka he was the senior vice 
president of the Bank of America's Bay 
Area where he managed 225 branches 
and over 5,000 employees. With his 
extensive expertise in all retail banking 
and financial strategic planning - and 
after an impressive 14-year career at the 
Bank of America - he has decided to 
move on to new triumphs. Scordelis is 
very active in many Hellenic social and 
cultural organizations in southern Cali
fornia. 

LUCAS SAMARAS, highly talented 
~reek-born artist, is presenting 150 of 
hιs works at the Smithsonian Institute's 
National Museum of American Art in 
Washington, D.C. The theme of his 
work is al\-encompassing and includes 
painting, sculpture, photography, and 
assemb/age, a unique collage of many 
different mediums. This fascinating col
lection includes polaroid images, pins, 
forks, flowers, fabήcs, feathers and 

Γ ιό όλες τίς ταξιδιωτικές σας άνόγκες 
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AGFAιJtouDAYS 
29-11 DlrMARS BLVD., ASTORJA, Ν.Υ. 11105 

ηι. (718) 932-3232 

ΤΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

• 
Μέ κανονικές άεpογpαμμές 

καί μέ πτήσεις Charters 
γιά τό έ~ωτεpικό τfjς ·Αμερικής 

καί δλο τόν κόσμο 

• ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ 

Convίnce Υ ourself 
Excellent Cuisίne • Breathtakίng Decor 

Courteous Servίce • Free Parking 

FRESH SEAFOOD • PRIME STEAKS 
CHOPS- VEAL 

Luncheon - Dinner - Late Supper Seven Days 

SPECIALIZING ΙΝ BANQUETS 
Three Beautifu/ Rooms Sensib/y Priced 
Weddings - Anniversaries - Christenings 

Showers- Business Meetings- ΑΙ/ Occasions 

~nrbnr~nuee 
RESTAURANT 

1400 PALISADE AVENUE, FORT LEE, NEW JERSEY 
TEL. (201) 944-2700 

MAJOR CREDΠ CARDS ACCEPTED 
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razor blades, as well as a 50-foot-long 
corridor of square mirror tiles. His taste 
for opulent co1ors are attήbuted to the 
Greek Byzantine icon painters and the 
1avish colors used to decorate church 
basi1icas. Samaras came to the USA in 
1948 when he was 11 years o1d and 1ived 
in New Jersey where he he1ped his father 
who was a furrier. At Rutgers Univer
sity he majored in Art and launched his 
artistic career into the radica1 media. 
His eccentric sty1e is confusing, yet at 
the same time stimulating and 
mesmeric. • 
τJDBITS: 

Oscar winning actress OLYMPIA 
DUKAKIS is set for her next fi1m ro1e 
in "Daddy's Home" ... NICK KAKOU
RIS, a former Pan-American boxing 
champion from St. Louis, Missouri, 
was a candidate for the U.S. Olympic 
team... ΑΝΝΕΤΤΕ STEFANIDIS 
ΜΑ νRES of Longwood, FL, teacher 
for many years, was one of 100 teachers 
nationwide to receive the Sallie Mae 
Teacher Award for her superior skills in 
teaching younger chi1dren. The awards 
were presented in Washington, DC ... 
GUS CORERIS, a former San Fran
cisco po1ice inspector was inducted into 
the POLY HIGH Athletic HallofFame 
recently. He played for the school in 
1942; his brother GEORGE was an all
city football and basketball p1ayer at 
Poly High ... Dr. NICHOLAS ΖΕR
ν AS of Mi1ton, ΜΑ., is the chief of 
neuro1ogica1 services at Massachusetts 
Genera1 Hospita1 and Chairman of the 
Arts and Humanities. Recently he was 
elected a trustee of the Boston Sym
phony Orchestra ... JOHN CACA ν AS, 
a composer and conductor who lives in 
Bever1y Hills, CA, has written the music 
for many te1evision series including the 
Kojak police dramas ... LEAH ANTO
NOPOLIS, a tennis pro, recent1y took 
part in the Virginia Slims Tournament 
in Newport, Rhode Is1and ... ARTHUR 
MARKOS was e1ected chairman of the 
Gardiner Savings Bank in Port1and, 
Maine... Photographer PETER 
FURLA has again captured top honors 
in the 1988 judging of the Chicagoland 
Professiona1 Photographers Associa
tion. He has won many awards includ
ing the Best of Show Award ... DIANE 
GEORGOPOULOS was recent1y 
elected president of the Women's City 
Club in Boston. The club supports civic 
and social activities for women ... 
JIMMY "the Greek" SNYDER will 
appear on the Oprah Winfrey te1evision 
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show as a guest ... CONSTANτiNE 
CA V ARNOS, well known professor of 
philosophy, has written a brilliant book 
entit1ed 'Ά Dia1ogue Between Bergson, 
Aristot1e, and Phi1ologus" ... 

DEAN Τ Α VOULARIS is the pro
duction designer for the new movie 
"Tucker - The Man and his Dream" 
which was produced by GEOR GE 
LUCAS of "Star Wars" fame ... CLARE 
PEPLOE is directing her first movie, 
'Ήigh Season," a comedy about Eng1ish 
tourists on the is1and of Rhodes; it will 
be filmed ίη Lindos ... GREG LOUGA
NIS won his 45th, 46th and 47th 
national tit1es in the U.S. Outdoor div
ining championships ... PETER DALIS 
is the director of ath1etics at UCLA in 
Los Ange\es since 1983. His team, the 
Bruins, have captured ten national 
sports tit1es... NICHOLAS ΚΛΖΑΝ 
has written the screenplay for the new 
film, "Patty Hearst," the tragic story of 
her kidnapping by the Simbionese ter
rorists ... GREGORY ROZAKIS, mu1-
tita1ented actor of stage and screen, 
attended the Kazan Film Festival at the 
Biograph Cinema and viewed the classic 
fi1m 'Άmerica, America" ίη Ν. Υ. where 
he made his debut over 25 years ago ... 
D .G. KOUSOULAS is Emeritus Pro
fessor of Po1itical Science at Howard 
University in Washington, D.C ... 

JAMES CARRAS is the head coach 
ofthe University ofMichigangolfteam; 
he is a graduate of Eastern Michigan 
Univer sity... Dr. APHRODΠE 
CLAMAR, a NewYork-basedpsychol
ogist, wrote a brilliant paper, 'T he 
Greek American Women Today"which 
she presented at the forum, YIOR τι 
recently ... Actor SPIROS FOCAS will 
appear in the new Sylvester Stallone 
movie, "Rambo III" ... GREG TAFRA
LIS is a member of the U.S. T rack and 
Field 0\ympic team; he will compete in 
the shot-put event in Seoul, Korea ... 
MICHAEL XENELIS of Lynn, Mass. 
has written a very sentimental book, 
"Nicho1as and Eleni of Lesvos," about 
his boyhood years on the is1and of 
Mytelene ... 

ΜΑτΙΝΑ HORNER, president of 
Radc1iffe University, was recently 
elected to the board of trustees of the 
Committee for Economic Deve1opment 
in New York. This is a research and 
po1icy organization of 250 corporate 
and university leaders who develop pol
icy to he1p solve the nation's economic 
and social problems ... In the world of 
academia Hellenic-Americans serve as 

presidents at N.Y. U., Temp1e, Ade1phi 
and Radcliffe ... Dr. JOHN BRADE
MAS, the dynamic president of New 
York University, has been named 1988 
"Man ofthe Year" bytheAXIOS Foun
dation for Worthiness ... JIM CAMP A
NIS, USC catcher and a member of the 
U.S. 01ympic team, homered in the 
team's 9-2 victory over South Korea ... 
CONST ΑΝτΙΝΕ SIMONIDES is the 
vice president of the Massachusetts 
Institute ofTechno1ogy, and is promot
ing the schools' new space research 
which will bring humanity to a new 
frontier in the 21st century ... GEOR
GIA ν ΑΝΠΕS of Biddeford, Maine is 
a lawyer and a former aide to U.S. Sena
tor George Mitchell of Maine. She is 
a1so a former editor of the San Diego 
Law Review. Recently she became an 
associate of Gibson, Dunn & Crutcher 
in Los Angeles, a prestigious law firm ... 
GEORGE TSAPATSARIS is the pro
ject director of the Lowel\ (Mass.) 
Magnet Schools. He recently received 
the University of Lowell's Distin
guished Service Award for his outstand
ing talents and contributions... Dr. 
PERSEPHONE AGRAFIOτiS was 
named by the Governor to the State 
Board of Nursing in Manchester, New 
Hampshire .. . Dr. Τ. THEOHARIDES, 
eminent medical scholar and professor 
at Tufts Universit}' Schoo1 of Medicine 
in Boston, recently was honored with 
the Specia1 Facu1ty Recognition Award 
for the second consecutive year. He is a 
member of the A1pha Omega Honor 
Medical Society ... • 
Hίstorίcal Trίvίa ... The OJympίc Games 

Greece ranks among the top 20 
nations that have won 100 or more 
meda1s during the modern 01ympic era 
from 1986 down to 1984. The U.S .A. is 
number one with 1,716 and Greece is 
number 20 with a tota1 of 100. During 
the first 01ympiad in 1896 in Athens the 
meda1 count was 19 for the U.S.A. and 
47 for Greece. On1y nine nations partici
pated in the first 01ympiad. In 1988 in 
Seou1, Korea, a total of 161 countries 
have sent ath1etes to the games; they 
number 13,000. We all1ook forward to 
the Olympics in Barcelona, Spain, 
1992 ... and the Go1den 01ympiad 1996 
in Athens where it all began. 

ΤΗΟΜ AS SPELIOS 

ΔΙΑΦΗΜΗΣΤΕ ΚΑΙ ΣΕΙΣ 

ΣΤΗΝ «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ~~ 
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George Bus 
Α MESSAGE FOR AMERICANS OF GREEK HERITAGE 

In a few weeks, Americans will go to the 
polls to elect the next president of the U nited 
States. Each of us bear the duty of evaluating 
the position taken by the two candidates, 
George Bush and Michael Dukakis, on the 
issues with which this nation is confronted 
and to reflect upon the merits of their 
respective proposals for dealing with them. 
Who has the greatest range of experience at 
all levels of public service? Who possesses 
those personal values to which we can relate 
most comfortably? Who is best equipped to 
carry on as our next president of the U nited 
States? 

We, the undersigned, Americans of Greek 
descent and proud of it, have publicly en
dorsed George Bush for the presidency ofthe 
United States. We earnestly seek the support 
of all Hellenes for the following reasons: 

1. F or the past eight years, America has 
experienced the longest sustained period of 
economic growth in its history. 

2. Its military has emerged from a position 
of decline and partial obsolescence in equip
ment to a highly respected and professional 
force second to none. 

3. The recently signed treaty with the 
Soviet Union leading to the mutual destruc
tion of a class of nuclear weapons is a major 
step in reducing the threat of a nuclear war. 

4. The departure of the Russian military 
forces from Afghanistan, the cease-fire agree
ment in the Iran-Iraq war, the termination of 
hostilities in Angola, and the commencement 
of discussions between Cyprus and Turkey, 
are examples of a new era of negotiations 

rather than conflict for the settlement of 
regional disputes. 

5. The rescue of American students by our 
military forces in Granada, and the attack on 
Libya by the United States in response to 
terrorist acts against Americans, announced 
to the world that America would respond 
militarily to protect its self-interests. 

George Bush, a loyal Vice-President to 
President Reagan for the past eight years, has 
the experience, the knowledge and the deter
mination to serve this nation as its leader. He 
is best equipped for this vital role. We urge 
you to vote for George Bushfor President of 
the U nited States. 

"NEW YORK" 



r-
OY Presίdent 

HONORARY CHAIRMEN 

The Honorable Michael Bilirakis 

Member of Congress 
1530 Longworth House Office Bldg. 
Washington, D.C. 20515 

The Honorable George Gekas 
Member of Congress 
1519 Longworth House Office Bldg. 
Washington, D.C. 20515 

William Ρ. Tavoulareas 
Retired President and CEO, 
Mobil Corporation 
171 Harbor Road 
Sands Point, Ν. Υ. Ι 1050 

The Honorable Olympia Snowe 
Member of Congress 
2464 Rayburn House Office Bldg. 
Washington, D.C. 20515 

NATIONAL CHAIRMAN 
William G. Chirgotis 
37 Mountain Avenue 
Springfield, Ν .J. 07081 
(20 1) 376-3200 
(20 1) 273-1222 

CO-CHAIRMEN 
The Honorable Adeline Geo-Karis 
State Senator 
2600 Sheridan Rd. 
Zion, 11. 60099 

John Parker, Esq. 
1100 Connecticut Ave., N.W. 
Washington, D.C. 20036 

Dr. John Skandalakis 
4107 Beachwood Drive, Ν. W. 
Atlanta, Ga. 30300 

Alec Ρ. Courtelis 
111 Ο Ι Brickel Α venue 
Miami, FI. 33131 

Dr. Theodore Perros 
500 23rd St, Ν. W. 
Washington D.C. 20037 

'Άs an American of Greek descent, Ι 
am honored and very proud to endorse 
the candidacy of Vice-President George 
Bush for the Presidency of the United 
States. 

Through the years, his many varied, 
dίstinguished and dedicated services to 
our country, certainly qualify him for 
active support in hίs bίd for the Presid
ency. He has always been very respon
sίve to the ethnic concerns of 
Greek-Amerίcans and the protection of 
minorίty rights for all people. 

Ι believe that his qualifications, such 
as extensive experience in domestic and 
foreign affairs, together with hίs pro
gressive ideas and programs for the 
future of this country, wίll provide the 
proper leadership and the continuity 
that is necessary to perpetuate the eco
nomίc stabίlity we have enjoyed during 
the past eight years under the Reagan 
administratίon. 

Perhaps . many ofus ofHellenic origin 
are proud to see one of our heritage 
become President of the United States; 
- but Ι believe that ethnicity is not a 
good reason to support a candίdate for 
any office, especίally that ofPresident of 
the United States." 

WILLIAM G. CHIRGOTίS 
Ν ational Chairman 

Paidfor by Bushfor President Committee 
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V orres Museum 
Exhibit in Ν ew J ersey 

Greeks and other art lovers through
out the New York metropolitan area are 
making plans to visit the extraordinary 
collection of contemporary Greek art 
that opens at the Bergen Museum of Art 
and Science on November 22 and runs 
through January 18. This will be the 
only appearance ofthe exhibition in the 
New York area, and it comes near the 
end of a highly acclaimed three-year 
tour of Washington, Chicago, Los 
Angeles, Toronto, Ottawa, and 
Montreal. 

"This is a 'suburb-to-suburb' exhi
bition," said Mrs. Helen Α. Savas, who 
is credited with bringing the exhibit 
here. "The collection comes to the Ber
gen Museum, which is located in Para
mus, NJ, a suburb of New York, from 
the Vorres Musuem in Paiania, a sub
urb of Athens." Mrs. Savas, ofTenafly, 
NJ, announced that the founder and 
benefactor of the Museum in Greece, 
Mr. Ian Vorres, is coming to the Bergen 
Museum to participate ίη the opening 
ceremonies and will deliver an illus
trated slide lecture entitled ''Yhe Ulysses 
Syndrome." 

Governor Thomas Η. Kean of New 
J ersey is very pleased that the showing is 
being held in the state and enthusiasti
cally agreed to serve as honorary spon
sor. Other prominent dignitaries 
associated with the exhibition are the 
three honorary co-chairmen: His Emi
nence, Archibishop Iakovos; His Excel-

lency, Metropolitan Silas of New 
Jersey; and the Honorable GeorgeAssi
macopoulos, Consul General ofGreece. 

Philoptochos societies and "Mr. and 
Mrs. Clubs" from Greek Orthodox 
churches around Ν ew York are organiz
ing visits to the museum so their 
members can enjoy the work of modern 
Greek artists. Seventy paintings are in 
the traveling exhibition, which consti
tutes only a small part of the total in the 
Vorres Μ useum. 

The exhibit was originally going to 
bypass New Υ ork but Mrs. Savas and 
her husband, Dr. Ε. S. Savas, prevailed 
on Mr. Vorres to change the itinerary 
and allow the art works to be shown in 
New York. Mrs. Savas,a memberofthe 
Bergen Museum, formed an action
oriented committee to promote the 
show, to carry out programs in connec
tion with the exhibition, and to raise 
funds to defray the cost of bringing the 
collection to the Bergen Museum. The 
co-chairmen of her committee, the 
Vorres Exhibit Committee, are Mrs. 
Gloria Duzoglou of Saddle River and 
Mrs. Mary Thanasoulis of Fort Lee. 

The Bergen Museum is situated ίη 
northern New Jersey, fifteen minutes 
from the George Washington Bridge. 
Museum hours are 10 to 5 Tuesday 
through Saturday and Ι to 5 on Sunday. 
Group visits can be arranged by calling 
the museum at (201) 265-1248. 

ATHENS CENTER HOTEL 
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Α DELUX MODERN HOTEL in the heart of the 
business center of Athens, a few minutes from 
the Acropolis . 1 36 fully airconditioned rooms- de
Ιuxe restaurant and bar · roof garden and swim
ming pool with panoramic νiew of the Acropolis. 

REASONABLE PRICES: 
Singlc rooms drs. 5.300. Doublc rooms drs. 7.580. 
3-beds drs. 9.300- including breakfast. 
For reservations please contact Mr. Arsenis in New 
York - Tel. (212) 483-0642 or communicatc dircctly 
with Athens Center Hotel: 26 Sophocleous St.- Ath
ens. Tel. 524-8511-7 Te lex 7161 ASCO GR. CBL: 
CENTEROTEL. 

NEW BOOKS 
VIETNAM WIVES: 
Women and Children Surviving 
Life With Veterans Suffering 
Post Traumatic Stress Disorder 

By Aphrodite Matsakίs, Ph. D. 

419 p.p., $16,95 Hardcover 

Like the war itself and the recognition 
given to its veterans, the psychic effects 
of the Vietnam War on its soldiers has 
received belated attention. Only now do 
we finally acknowledge that 500,000 to 
one million Vietnam veterans suffer 
flashbacks, nightmares, depression, 
anxiety, survivor guilt, anger and cyni
cism with sad consequences to their 
families and to the community at large. 

Aphrodite Matsakis, Ph. D. is a psy
chologist who has worked with the 
Veterans Administration since 1975. 
She has written the first book to 
acknowledge the struggles that so many 
wives of Vietnam veterans cope with 
every day. Η er landmark book also pro
vides compassion and support, and 
reveals the path to recovery for the wife, 
her children and the veteran who suffers 
from what is known as PTSD (Post 
Traumatic Stress Disorder). 

Dr. Matsakis has writtenagrim book 
- no holds barred - but along with des
cribing the devastating effects of PTSD 
on the wives and other family members, 
( often using the words of the wives 
themselves) she offers realistic assu
rance and the possibility of relief to 
affected couples and their children. 

The author states:'Άpproximately 
58,000 Americans died in Vietnam but 
many more are dying emotional and 
spiritual deaths here at home as they 
struggle daily with PTSD. Amongthem 
are Greek-American veterans, some of 
whom are high achievers and 'well 
adjusted' on the outside but tormented 
on the inside. Greek-American veterans 
are generally hesitant to turn to 'psy
chodoctors' or government institutions 
for help. However, when the emotional 
pain becomes too great - or the suicidal 
thoughts too intense - they relinquish 
their Greek self-sufficient pride or their 
'mighty warrior' position and seek help. 
Or perhaps a mother, wife, or sister has 
tearfully begged them toatleastgivethe 
mental-health professionals a chance." 

"NEW YORK" 



Byzantium Feast 
to Benefit 

Benaki Museum 
An imperial feast will be served up to 

benefit The Friends of the Benaki 
Museum in America on Thursday, 
October 27, in New γork City. 

Organized by the Ν ew γ ork Commit
tee of the FBMA, 'Άη Evening in 
Byzantium" will feature a menu culled 
from manuscripts and texts which des
cribe foods prepared during the heyday 
of the Byzantine Empire. Dating mainly 
to the eleventh and twelfth centuries 
A.D., the recipes have been researched 
by Professor Phyllis Boder of Bryn 
Mawr College. Although Professor 
Boder is a classicist, she has carried out 
special research for many years on the 
ancient, medieval, and Byzantine 
cuisine. 

The preparation of the food is under 
the direction ofSotiris Kitήlakis, owner 
of Peloponnese Foods, and Ange\ 
Stoyanof, owner of Stoyanofs restau
rants in San Francisco. Apart from 
their business interest in food, both 
Kitrilakis and Stoyanof are gourmet 
chefs who, as Kitrilakis puts it, " love a 
culinary chal\enge, whether recon
structing an ancient feast or seeking out 
obscure almost forgotten recipes from 
the Greek countryside." 

As a souvenir of the event, the FBMA 
will publish a pamphlet of Byzantine 
recipes based ο η the evening's fare. Also 
featured will be Byzantine music and 
entertainment. 

Among the New γ ork organizers of 
the event are Mrs. Mary Jaharis, Mrs. 
Dee Limber, Mrs. Georgia Lyras, Mrs. 
Stefanie Manthos, Mrs. Dina McCabe, 
Mrs. Irini Moscahlaides, Mrs. Lea 
Polites, and Mrs. Lila Prounis. 
'Άη Evening in Byzantium" will take 

place in the Georgian Suite on East 77th 
Street in Manhattan. Tickets are on sale 
at $175 per person, with the proceeds 
earmarked for the FBMA's cultural and 
educational program. For further infor
mation, please call the FBMA, (212) 
735-9555. 

«Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ)) 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 

ΣΠ1Ν ΑΜΕΡΙΚΗ, ΚΑΝΑΔΑ 
ΚΑΙΕΛΛΑΔΑ 

OCTOBER, 1988 

On August 23rd - on theplains of ancient 0/ympίa, theflame ofthe sun was litfor 
the 24th Olympίad. Above, the flame carrier, champίon of the 400-meter hurdle, 
τhanasίs Koloyiannos, receives the torch wίth the 0/ympic flame from high 
priestess Katerina Didaskalou, wife of George Veis, Consul of Greece in New York. 
τhe flame was kept overnίght ίn the Parthenon, and the following day began its 
journey ι ο Seou/, Korea. In order for theflame to be reiayedfrom 0/ympia to Seoul 

it required 3, 100 torches. 

Baltίmore's famous Horborplace was the scene of α recent excursίon by the Mr. and 
Mrs. Club of the Cathedra/ of St. John the Theologian of New Jersey. The Science 
Center, the National Aquarium. the many shops and restaurants and outdoor cafes 
were just afew of the points of interest enjoyed by the group which arriνed there in α 
capacity-fil/ed bus this past July. Thanks go to chairpersons Steνe and Mary Karas 
and Jim Horbilas and to Eva Kontos and Chris Cannelosfor their able assistance. 
Mr. and Mrs. Club Presίdent Chris Zaharίades has announced preliminary plans 
for α trip to Buenos Aires, Argentίna thίs wίnter. Above, at Harborplace, Ι to r.: Εν α 
Kontos, Peggy Vouchides, Maroula Demetriou, Fotinί Toulas, Eva Pavlou, Mary 

Karas, and Νία Alexis. 
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We're more of what your clients' 
vacation dreams are made of . .. 

For over fifty years, Chaηdris has been cruising 
t9 the islands of.the world, fulfilling vacation 
fantasies. Gracious shipboard service, fabulous 
interηational dining, exciting destinations a~d 
fun-filled days and nights. 

Today, with five ships rich in sailing traditiΘn, 
no one can offer your clients more choices, · 
because no other cτuise line offers more attractίve· 
ports at more attractive prices. Call. us todaγ for 

. brochures and booking information on our special 

!!::;;;::~:.~~~~-:lili~~ low aίr/sea package rates from over 50 U.S. ~· 
cities. Whatever the drearn, Chandris has a value-
packed cruise that can .make it a reality. 

· Μεχιcο • CARΙBBEAN • SοατΗ AMERΙCA. • · BERMODA • MEDΙTERRANEAN 

Regist ry: Panama 

, ~~. .t. CHANDRIS FANTASV CRUISES 
·~ ~ ··· f.CJ lt's not just a cruise, it's a fantasy. 

7 900 Third Aνenue, New York, ΝΥ 10022 Reserνatlons: 212·750-0044/800-621 -3446 
4770 Biscayne Bouleνard, Miami FL 33137 Reserνatlons: '305-576-9900/800-423-2100 · • 



ΠΕΝΘΗ 

ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΝΩΤΟΣ 
· Απεδήμησεν είς Κύριον πλήρης ήμε

ρών, τήν 22α Αύγούστου καί έκηδεύθη 
στήν ίδιαι τέρα του πατρίδα Ζάκυνθο, δ άεί
μνηστος καί iδιαίτερα άγαπητός Σπϋρος 
Μ ινώτος, ίδρυτής καί έπί τριάντα ~τη έκδό
της καί διευθυντής τfjς ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ. 

'Ο έκλεκτός προκάτοχός μας ήταν πρω
τοπόρος στήν κοινωνική δημοσιογραφία, 
καί επιτυχώς τήν ι'ί.σκησε, μέ πραγματική 

άγάπη πρός τό άναγνωστικό του κοινό, τό 
όποίο έξετίμησε ίδιαιτέρως τήν πρόσφορά 
του. 

Μετά τήν άποχώρησή του άπό τήν ••ΝΕΑ 
ΥΟΡΚΗ" τό 1977, ή όποία μέχρι τότε, άπό 
τό 1948, έξεδίδετο ώς έφημερίδα, δ Σπϋρος 
Μινώτος έγκαταστάθη στήν ·Αθήνα καί 
έπεδόθη στήν έγγραφή τών άναμνήσεών 
του άπό τήν μακρά καί πλούσια δημοσιο
γραφική του ζωή. Μέχρι τέλος διετήρησε 
τήν διαύγεια τής σκέψεώς του καί δέν 
επαυσε νά ένδιαφέρεται γιά τό περιοδικό 
καί τούς άμέτρητους φίλους πού άφησε 
στήν Νέα 'Υόρκη. Στόν γιό του Διονύση 
Μινώτο καί σηiν ο{κογένεια του έκφρά
ζουμε τή βαθύτατη λύπη μας. 

Στό άποχαιρετηστήριο μήννμά του πρός 
τούς άναγνώστες, τής «ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ .. , 
τόν Δεκέμβριο τοϋ I 987, δ άείμνηστος προ
κάτοχός μας εγραψε μεταξύ liλλων: 

""Επειτα άπό τριάντα δύο χρόνια. άν 
).ογαριασθή καί ή προϋπηρεσία μου στόν 
" 'Εθνικό Κήρυκα», σκληρίjς tργασίας, 
ήλθε πιά τό πλήρωμα τοίί χρόνου, ν ' dπο
συρθώ, λόγω ήλικίας, άπό τήv άγαπημένη 
μου «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» παραδίδοντάς τη στά 
άξια καί δοκιμασμένα χέρια τοίί διαπρε
ποϋς συναδέλφου κ. Παναγιώτη Μακριii. 

Άποχωρετώ μέ βαθειά συγκίνηση 
δλους τούς καλούς καί άγνούς όμογενείς 
πού μέ τίμησαν μέ τή φιλία τους, πού μέ 
φιλοf,ένησαν στά σπίτια τους, πού γνώρισα 
τά παιδιά τους καί τά έγγόνια τους - οί 
περισσότεροι εΤναι συνδρομητές τής 
«ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ» dπό τό πρώτο της 
φύλλο (Νο/:μβριος 1948) - καί πού lπειτα 
άπό σκληρή καί τίμιαtργασία, κατέκτησαν 
λαμπρά θέση άνάμεσα στήν 'Αμερικανική 
κοινωνία. 

Φεύγω, άλλά θά είμαι νοερά πάντα κοντά 
σας, γιατί άιrι.ίζοντας νά γράφω τίς tvτυ
πώσεις dπό τήν Άμερική καί τόν 'Ελληνι
σμό της, συχνά θά σiiς dναφέρω.» 

Η ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ 

Γεννημένος στή Ζάκυνθο άπό παλιά 
ζακυνθιακή οίκογένεια, δ Σπϋρος Μινώ
τος σπούδασε νομικά στό 'Εθνικό Πανεπι
στήμιο καί γιά κάμποσα χρόνια έξήσκησε 
τό έπάyγελμα τοϋ δικηγόρου στό μεγάλο 
δικηγορικό γραφείο του άείμνnστου 
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'Αντωνίου Μάτεση καί του υίοϋ του 

Θάνου. 

Στή δημοσιογραφία άνεμίχθη άπό νέος, 
έκδώσας τό ίστορικό περιοδικό «ΙΟΝΙΟΣ 
ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ», στό όποίο συνεργάσθηκαν 
διάσημες προσωπικότητες, "Ελληνες καί 
ξένοι, μεταξύ τών όποίων δ δημιουργός τfjς 
Μεγάλης · Ελλάδος ' Ελευθέριος Βενιζέ
λος μέ τρία κομμάτια άπό τή μετάφρασή 
του, τοϋ Θουκιδίδη. 

' Ιστορικά παρέμειναν τά εκτακτα τεύχη 
, γιά τήν 25ετία άπότόν ήρωϊκό θάνατο του 
ποιητοϋ τών Σοvvέτων Λορέντζου Μαβίλη , 
τοϋ Μαρκορa, δπως καί τό μνημειώδες γιά 
τήν IΟΟετηρίδα τοϋ Οϋγου Φώσκολου. 

Σέ 75 άνέρχοvται οί ίστορικές μονογρα
φίες του καί τά δοκίμια διπλωματικής 
ίστορίας, μεταξύ τών δποίων έκείνο γιά τήν 
Συνθήκη τοϋ Λονδίνου καί τά Φρούρια τής 
Κέρκυρας τιμήθηκε άπό τήν 'Ακαδημίασ 
' Αθηνών (1940). Μιά liλλη γιά τήν Παρα
χώρηση τής Πάργας, προλόγισε δ άείμνη
στος διεθνολόγος Στ. Σεφεριάδης, ό όποίος 
καί τήν χρησιμοποίησε στά μαθήματά του 
στή Χάγη γιά τήν πρώτη άνταλλαγή 
πληθυσμών. 

Ό Σπ. Μινώτος, πρίν ερθη στή Νέα 

·Υόρκη σάν άνταποκρι τής στά ·Ενωμένα 
'Έθνη τοϋ "· Εθνικοϋ Κήρυκος» ' Αθηνών 
καί τοu •<'Έθνους» τής Λευκωσίας, (Δεκέμ
βριος 1946) συνεργάσθηκε μέ δλες σχεδόν 
τίς 'Αθηναϊκές έφημερίδες. («Πρωϊα», 

"Καθημr.ρινή" "'Εστία", "' Ελr.ύθερος 
"Α νθρωπος" κ . li.) 'Από τούς πρώτους 
'Έλληνες δημοσιογράφους στόν ΟΗΕ, 
ήταν άπό τούς ίδρυτές τής ·Ενώσεως 
' Ανταποκριτών στά ·Ενωμένα "Εθνη. 

ΧΡΙΗΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ Ε ΚΔΟΣ ΙΣ --1948-· 

Η ~ΕΑ ΥΟΡΚΗ 
MJ--1'10. λΜΕΡΙΚλΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΛΔΙΑ ΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 

Ή πρώτη σcλίδα τοιj πρώτοιι φύλλοιι τής «ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ» 
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1903-1950 

Τό Νεοελληνικό Λαϊκό 
Θέατρο στήν ~Αμερική 

ΕΝΑ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ Ι. ΡΟΖΑΚΟΥ 

Ή δεκαετία πού άρχίζει στά 1930 ήταν ή χρυσή έποχή γιά τό 
Λαϊκό ·Ερασιτεχνικό Θέατρο στήν 'Αμερική, γιατί στούς 
άλλους παροικιακούς ώς τότε θεσμούς πού πρόβλεπαν γιά τή 
συντήρησή του, δπως κοινότητες σχολεία, τοπικά σωματεία, 
άρχισαν νά τό δυναμώνουν μέ πολλές Στοές άπό τήν παμπολιτει
ακή όρΎάνωση GAPA, πού τά μέλη της πραγματικά τό άγάπησαν 
καί μέ ένθουσιασμό τό άνάδειξαν σάν τό πιό συντελεστικό μέσο 
'Ελληνικότητας στήν Άμερική, δπως καταστατικά κι όργανω
τικά διακήρυχναν . Δέν ύπάρχει Στοά πού νά μήν προγραμμάτιζε 
~να θεατρικό . Ελληνικό εργο κάθε χρόνο, άλλά καί συχνότερα, 
κατά κανόνα καί τρόπο παράδοξο, άπό έκείνα πού εγραψαν ,κι 
έτύπωσαν, εντυπα η πολυγραφημένα, αύτοσχέδιοι δραματογρά
φοι στήν ·Αμερική . Πρόθεση καί κάποια πρόσκαιρη κοινωνική 
έπ(δειξη στήν κάθε παροικία άπό τούς ~ρασιτέχνες, Ύιατί δέν 
ήταν κι άλλο μέσο κοινωνικής τους προβολής τότε, άλλά κι 
άπαντοχή οίκονομική άπό τήν παράσταση Ύιά τό συλλογικό 
σκοπό τους, Ύιατί κάθε μιά Ύιά τούτη προσφορά ήταν όλοπρό
θυμα έθελοντική κι άνέξοδη κι ώφέλεια σημαντική άπόδινε. 
Κατά κανόνα έκράταε Ύιά μιά βραδυά μόνο ή παράσταση , άλλά 
πάντα μέ πυκνή σύναξη, γιατί άκολούθαε προεργασία άπό καιρό 
γιά τήν έπιτυχία. 

·Η συχνή καί πυκνή τούτη θεατρόφιλη παροικιακή κίνηση 
δημιούργησε κι ενα aλλο ε{δος έκδοτικής καταφυγής, μέ τά 
πολυΎραφημένα θεατρικά εργα πού εβλεπαν κυκλοφορία, πάντα 
δακτυλογραφημένα κι άπό άγνωστους ώς τότε θεατρογράφους 
συνθεμένα, σάν μιά προσιτή κι όχι πολυέξοδη εκδοση σέ πολλα
πλά άντίτυπα. Mou Ι:στειλαν καί διάβασα άρκετά άπό τοuτα, οχ ι 
μέ θεατρική άξία καί σχολιάζεται στ ή συνέχεια ε να άπό αύτάσάν 
τυπικό δείγμα καί Ύιά τά liλλα πού κατάλοιπα τους βρίσκει 
κάποιος σέ άρχεία καί ράφια στίς κοινότητες ~να γύρω . Τά 
βιβλιογραφικά του στοιχεία ε{ναι αύτά: Αίδ. Χρίστου Παπαχρί
στου «ΤΟ ΜΑΡΊΎΡΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΡΕΒΩΝΙΑΣΜΕΝΗΣ» Δράμα 
είς Πράξεις Τρείς- Nashua, Ν.Η 1936 σς 40, δακτυλογραφημένο , 
πολυγραφημένο καί δεμένο σέ βιβλίο μέ σχήμα 4ο, τυπικό ύπό
δειγμα καi γιά πολλά παρόμοια. Εlναι φανερό άπό τήν βιβλιο
γραφική τούτη καταΎραφή πώς άκόμη καί κληρικοί Ι:γραφαν κι 
άπλοτύπωναν δράματα νοσταλγίας καί γιά κάποια άπό αύτά 
ύλική άπαντοχή , γιατί μεΎάλη τότε ήταν ζήτηση Ύιά προβολή 
τους άπό τήν παροικιακή σκηνή. Γιά τόν λόγο αύτό στήν πρω
ταρχή ύπάρχει δήλωση τοϋ θεατρογράφου, πώς «.,, Κοιvότητr.ς, 
Σχολεία, Σύλλογοι. κλπ ... » πρέπει νά εχουν liδεια γιά νά « ... άvαβι-

Άπό τό δρaμα "'Η Θεοδώρα», άπό τόν έλληνικό δραματικό 
δμιλο Ambridge, Pa., δπέρ τής Φιλοπτώχου 'Αδελφότητος 
'Ελληνίδων «Πίστις, 'Αγάπη καΙ Έλπίς», τήv 12η Μαρτίου 

1939. Σκηνοθέτης ήταν ό, 'Ελευθέριος Καζάκος. 
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βάσουν τό έργον τοϋτο έπί σκηνής», γιατί συνεχίζει ή έπιταγt), "··· 
Oi παpαβάτω καταδιώκονται ποινικώς κατά τόν νόμον, πράγμα πού 
δέv έπιθυμώ νά συμβή ποτέ.» Δένπρέπει νά παρεξηγηθεί δ θεατρο
γράφος γιά τήν άπαγορευτική δήλωση κι έπιταγή του, γιατί 
πληθωρική κι &ντονη διαγραφόταν τότε ή 'Ελληνική θεατρική 
κίνηση σέ δλη τήν ' Αμερική, μέ ώφέλεια άπό κάθε μιάθεατρική 
συγγραφή . VΕyραψα καί ζήτησα dπό τόν Κ. Παπαφωτίου, αύτο
μόρφωτο κι έκείνον λαϊκό θεατρογράφο, νά μοu προμηθέψει 
πολυγραφημένο &ργο του, πού τήν 'ίδια έποχή κυκλοφόρησε και 
μοu άπάντησε μέ τό γράμμα του dπο « 12 Φεβρουαρίου 1976» γιά 
νά μέ πληροφορήσει, πώς« ... τό έργοv τοϋτο έζέδωσα εΙς πολυγρα
φημένα τεύχη καί tπαfχθη εΙς ύπερπεντήκοντα πόλεις τής 'Αμερι
κής ... καί τοϋ όποfου δέν 'έχω ούτε έv dντίγραφον .. ,». 'Από τούτη τήν 
άπάντηση, καταλαβαίνει κάποιος, πώς πενήντα καί πάρα πάνω 
πολλές φορές πληρωμές σέενα θεατρογράφογιάσυyγραφικά του 
δικαιώματα, δέν ήταν μικρή καί περιφρονημένη οικονομική άξί-
ωση τότε, πενήντα κι' dκόμη . χρόνια άπό τώρα. Γιά τόν δχι 

άσήμαντο αύτό λόγο, σέ δλα σχεδόν τά ·Ελληνικά θεατρικά 
&ργα τά τυπωμένα καί πολυγραφημένα στήν ' Αμερική, άποτυπώ
νεται dπαίτηση κι έπιταγή αδειας γιά παράστασή τους στήν 
παροικιακή σκηνή. 

· Η όπόθεση στό πάρα πάνω πολυγραφημένο θεατρικό ί\ργο πού 
τά βιβλιογραφικά του συνθέματα παραθέσαμε, ε{ ναι στερεότυπη, 
μέ μικρή παραλλαγή, στή δραματική δέση, έξέλιξη καί λύση της 
μέ άλλα νοσταλγικά θεατρικά &ργα, πού ως τώρα έσχολιάσαμε. 
ΗΕνας νέος χωρικός μετανάστης στίς άρχές του αίώνα μας, ό 
·Αντώνης, άπό κάποιο χωριό γύρω στήν Πάτρα, γιατί ή πόλη 
τούτη μνημονεύεται σκηνοθετικά τρεiς τέσσερες φορές στό θεα
τρικό κείμενο, φεύγει στήν πρωταρχή τοu αtώνα μας γιά τήν 
'Αμερική μέ τό μικρό ύπερωκεάνειο ΠΑΤΡΙΣ, πού διάσχιζε τήν 
θάλασσα άπό Πάτρα στή Νέα 'Υόρκη σέ ενα μήνα καί πάρα 
πάνω. Δίνει ύπόσχεση μέ δρκο γιά γρήγορο γυρισμό, σάν μονο
γιός καί καλογιός πού ήταν, άκόμη κι άρρεβωνιαστικόc; λόγο πού 

Greek Style Demί -Tasse 

John Λ. V assilaros & S on, Jnc. 
Coffee- Tea- Spίces 

29-05 !20th STREET, FLUSHING, Ν .Υ. 10054 
Phone: TU 6-4140 

OCTOBER, 1988 

θεατρική παράσταση τού 1938 στήν πόλη Aliquippa, Pa. άπό 
τόν t.ρασιτεχνικό δμιλο τής γυναικείας στοiiς τijςG .Α. Ρ. Α ., μέ 

σκηνοθέi:η τόv Κωνσταντίνο Τραπέζα. 

τόν έκράτησε στά πρώτα τρία χρόνια μοναχά, γιατί συνέχεια γιά 
τά ίiλλα ήταν ή άπολησμονιά, μιά δραματική συχνή κατάσταση 
τότε, πού άναγκάζει τήν μάνα νά ξεφωνίσει κατάρα κι άνάθεμα 
στή μαύρη ξενητιά, δπως τό κάλαε ή συγγραφική θεατρική 
νόσταλ γική συνταγή τότε. Τήνάντιγράφουμε, κραυγαλέα κι άτε
χνη καθώς εlναι άπό τήν σελίδα 26, Πράξις Δευτέρα, Σκηνή 
'Έκτη, πού δμως r.:αρακίναε συγκινητικό συναγερμό σέ κάθε 
παροικιακό τότε άκροατήριο. 

ΜΗτΕΡΑ (μόνη της) 

.. ~Αχ παιδάκι μ οι! τί μiiς fκαμες. Γιατί μ&; ποτίζεις αύτό τό φαρμάκι, καΙ 
μiiς κάνεις νά dναaτενάζωμε μέρα καί νύχτα καΙνά κλf.με τό χαϋμό σου; τό 
φαvταζόμουνα ποτέ έγώ ή κaχομοlρα πώς φεύγοντας γιά τήv 'Αμερική θά 
μίiς ζεχάσης τόσο γρήγορα; Παναθεματισμένη ζενητεια. δf. λυπiiσαι καθό
λου αύτέι; τΙς δυστυχισμένα; μανιiJες πού σοϋ στεlλανε τά παιδιά τους καΙ 
τώρα κάθονται καί dγναντεύοuν τά πέλαγα καί τά καράβια καί ρωτοί)ν καΙ 
τά πουλιά άκ6μα Ίι αύτά; Τ6σο άπονη μητέρα εlσαι σύ ή ξενητειά; π6σt.ς 
γυναίκες, πού τ/ι; dφήσαvε οί avτρcςτων σάν τό δροσφό τριαντάφvί.λο, 
lχοvν γεράσει πρόσκαιρα περιμf.νοvτας αύτούι; πού στεφαvωθήκανε η 
άρρεβωνιαστήκανε νά ξανάλθουν πάλι νά τοι)ς δώσουν τήν εύτυχία πού 
τούς ύποσχεθήκανε πρίν φύΊουv; Δέ σέ σuγκινοί!ν καθόλου αύτά τάδάκρυα 
πού κυλοίJν σάv ποτάμι dπ6 τά μάτια τόσων γυναικών καΙ μανάδων; 
Λυπήσου τίς δuστυχισμiνες αύτές ύπάρξεις καΙ στείλε πάλι αύτούς πού 
περιμένουν γιά vά σκορπlσουv λίγη χαρά στά πονεμένα στήθια τους». 

Κατά τά liλλα καί στό πολυγραφημένο τούτο θεατρικό εργο, 
δλη ή δραματική άτμόσφαιρα, λεκτικά καί ψυχολογικά, εlναι 
λαϊκή χωρική, aπό τά όνόματα σέ κάθε σκηνή, δπως Γιάννενα, 
Βασίλενα, άκόμη ή «Σταυρούλα .. . 'Αρρεβωνιαστικιά ... >•, πού 
περίμενε τόν γυρισμό καί μαράζωνε άπό τό πολύ καρτέρι, ως τούς 
τόπους πού έκεi συντυχαίνει ή θεατρική άνάπτυξη καί πού εlναι 
σπίτια στό χωριό καί συναπαντήματα στούς δρόμους του. Κι 
άποκορύφωμα ψυχολογικό καί συναισθηματικό στόν κοινωνικό 

OYSTER ΒΑΥ 
CRYSTAL PALACE 
31-01 BROADWAY, ASTORIA, L.l . 11106 

HL. (718) 545-8402 καί (718) 545-2990 

"Ανετες, πολιτισμένες dίθουσες 
γιά δλες τίς κοινωνικές σας έκδηλώσεις, 

Ιδιωτικές καί συλλογικές 

'Αδελφοί ΤΟΜ καί ΠΩΛ ΚΑΛΑΜΑΡΑΙ 
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αυτον χωρικό διάκοσμο ή πικρή νοσταλγία, ~να κυρίαρχο 
αίσθημα στόν χωρικό 'Ελληνισμό της 'Αμερικής τότε, πού τό 
διακάτεχαν οί λαϊκοί κι ι'iλλοι θεατρογράφοι κι έφρόντιζαν νά τό 
μεταδίνουν στό λαϊκό άκροατήριο μέ τά δποιας άξίας εργα τους, 
γιά νά σημειώνουν έπιτυχία. Αύτό φυσικά έκράταε ώς τά 1940 μέ 
1945, γιατί άπό έκεί καί πέρα ίiλλαξε ριζικά ή κατάσταση , πρα
γματικά κοινωνικά καί συναισθηματικά κι άπό τότε σταματάει 
πιά καί κάθε μιά 'Ελληνική νοσταλγική θεατρική συγγραφή, 
γιατί δέν εlχε πιά πέραση στό νέο άκροατήριο πού <ϊρχισε νά 
σχηματίζεται σέ κάθε παροικία. 

'Όσο προχωρουμε τώρα χρονικά πρός τό 1940, τό συναίσθημα 
της νοσταλγίας άπό τήν πικρή ξενητειά πού κι iliς τά τότε διακά
τεχε κάθε ενα λαϊκό δικό μας θεατρικό σχεδίασμα στήν ' Αμε
ρική, άρχίζει ενα αποδυνάμωμα κι άπανέμισμα από τήν 
πρωταρχική του τήν πνοή γιά ί:μπνευση καί συγγραφή, καθώς 
μάλιστα τά κατάμαυρα σύννεφα ένός δλοάγριου πολεμικοϋ 
συναγερμοϋ, εστελναν προμήνυμα στήν 'Αμερική γιά τή συμ
φορά πού περίμενε τήν Εύρώπη, μέ τήν 'Ελλάδα ανάμεσά της. 
'Όμοια συναισθήματα συντρέχαν καί στό λαϊκό παροικιακό 
ακροατήριο πού oi άπόδημοι θεατρογράφοι , άκόμη λαϊκοί καί 
τότε, γίνουνται καί τώρα έκφραστές του, μέ στροφή τους στή 
δραματική ύπόθεση, πού άρχίζει νά προβάλλει καί θέματα iστο
ρικά, κύρια άπό τήν κοντινή στή ζωντανή λαϊκή παράδοση πού 
έκράταε στά χωριά τους ίστορία καί πού δέν i')ταν <ϊλλη από τή 
Βυζαντινή. ' Ο νοσταλγικός ώς τότε παλμός καί ρεμβασμός, πού 
ήταν τά μοναδικά σχεδόν συναισθηματικά συντελεστικά προ
σκτήματα σέ κάθε παροικιακό άκροατήριο άπό τά ίδιότυπα ~ργα 
πού κατά κανόνα άνέβαζε ή περιφερειακή καταδική τους σκηνή 
καί πού τόσες παρακράτησε δεκαετίες, άρχίζει νά ύποχωράει καί 
σέ aλλη μιά συναισθηματική στροφή, πρόσχαρα κι αύτή άπό τό 
ϊδιο άκροατήριο αποδεκτή. Γιατί ολοι τους βλέπουν κι άκοϋν 
τώρα στήν 'ίδια σκηνή θαυμαστές ήρωίδες άπό τήν Βυζαντινή 
τους ίστορία, δπως ε{ναι ή Θεοδώρα μέ τήν Κασσιανt1, νά πέρ
νουν δικαιωματικά τήν άκριβή θέση πού ώς τότε διακάτεχαν σέ 
αύτή τραγικές δικές τους μάνες, αδελφές, άρρεβωνιασμένες, πού 
σάν σέ εναν κι αύτές άρχαίο χορό, ξέσπαζαν σέ κατάρες γιά τήν 
Μοίρα τους τήν κακιά καί πού στόν καιρό τους ήταν ή Μαύρη 
Ξενητιά, πού εκλεβε aστοργα από κοντά τους κάθε ~ναν ακριβό 
δικόν τους. Παράπλευρα δμως στίς δυό τουτες ιστορικές Βυζαν
τινές ήρωίδες κι άλλες άπό τήν παγκόσμια μυθιστοριογραφία, 
πού ε{χαν άπήχηση στή λαϊκή ·Ελληνική ψυχή σέ δλη τήν 
' Αμερική άπό πρωτερινά διαβάσματα του βίου τους στά λαϊκά 
μυθιστορήματα, δπως ή γνωστή συμπονετική μυθοπλαστική 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ, άπόκοντα μέ τίς δυό άλλες πονεμένες ΔΥΟ ΟΡΦΑ
ΝΕΣ προσέρχουνται τώρα κι αύτές μέ τήν θεατρική παρουσία 
τους στή δική τους παροικιακή σκηνή άπό τά μέσα γύρω στή 
δεκαετία 1930 μέ 1940, γιά νά βάλουν κάποιο κλειδί στήν άνοικτή 
ώς τότε μόνο γιά εργα μέ νοσταλγική ύπόθεση, κατάδική τους 
θεατρική σκηνή. 

Τή νέα τούτη δραματουργική περίσταση πού παρουσιάστηκε 
στό νεοελληνικό θέατρο πού σταδιοδρόμησε στήν 'Αμερική 
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Ο BOSTON UNIVERSITV ENGINEERING CURRICULUM 
Six Semester Plan in: 
• Aerospace • Bιomedιcal • Computer • EΙectrιcaι • Generaι ι Arch ι lectural or 
Management) • Manulacturιng • Mechanιcaι and Sysιems Engιneerιng 

U ΤΗΕ THOMAS JEFFERSON PROGRAM IN BUSINESS 
ADMINISTRAτiON & LIBERAL ARTS- Six Semester Plan lor 
Undergraduate Studies ίη : 
• Accountιng • Computer Ιn1ormatιon Systems • Fιnance • General Busιness 
• Human Resources Management • Management • Marketιng • Goνernment Ι 
lnternational Relations • Chemistry • Computer Science • Bιology • Econom ιcs 
• English • Goνernment • H ιstory • Mathematιcs • PhilosopΙ1y • Psychology 
• Ouantitatiνe Economιcs • Relιgιon • Socιology 

ΦΡΟΣ.Ω 
iΊ 

Η NIJ"H τtvtΣ ΗnειpοΥ 
ΔΡ?'Ν!?' ΕlΔ Υ ΛΛl~ΚΟΝ 

v no }'Ι'Θ~Ν~ΣΙΟΥ Ζ.Ω.ΝΙΙ'-'ΔΟΥ 

ι · ~================~=· =~==N=e==A==V=O==P=~=~==============~~ 

Τό tξώφυλλο θεατρικοίJ εργου τοίJ 1914, τοϋ 'Αθανασίου 
Ζωνιάδου. 

άπό τήν άρχή του αίώνα εως τά 1940, άξιοποίησε δραματικά μέ 
άλλαγή στόν ώς τότε θεατρικό μύθο, ό δλο στερνός άπό δσα 
κατέχω, λαϊκός μετανάστης θεατρογράφος στήν ·Αμερική Στέ
φανος Χαραλαμπίδης, πού μέ τούτη τήν άπαρχή του προβάλλει 
καί σάν άναμορφωτής, άπό τήν άποψη δραματικής σύλληψης κι 
εκθεσης της, στό 'Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο, r.:ού ώς τότε, πού 
άρχισε αύτός νά γράφει, έκράταε σέ δλη τήν ' Αμερική. Δραμα
τοποίησε τέσσερα λαϊκά μυθιστορήματα, πού άπό τόσα χρόνια 
πολλά πρίν, ε{χαν καταγράψει μιά μεγάλη κυκλοφορία μέσα 
στήν . Ελλάδα κι δπου άλλοϋ εξω άπό αύτή ζοuσαν UΕλληνες κι 
Ι:πόμενα γνωστά καi σέ κάποιο ποσοστό άπό τό παροικιακό 
κοινό στήν 'Αμερική, πού μόνο λαϊκά μυθιστορήματα διάβαζε, 
άπό άφορμή τήν πρόχειρη παιδεία του στήν 'Ελλάδα. Τά μυθι
στορήματα πού δραματοποίησε καί έτύπωσε σέ καλαίσθητα γιά 
εξ ω άπό τήν 'Ελλάδα βιβλία, ε{ ναι τά συνακόλουθα κατά τή 
χρονολογική σειρά εκδοσής τους, μέ τάξη βιβλιογραφική: 

«Η ΑΓΝΩΣΤΟΣ» Δράμα είς ΠράξειζΕξ - 'Ιστορία 'Αλε
ξάνδρου Μπισσόν- Δραματοποίησις ύπό Στεφάνου Χαραλαμ
πίδου, Νέα 'Υόρκη , 1935, Τύποις D.C. Divry, σς. 64. 

«Η ΚΑΣΣΙΑΝΉ,. (Εiκασία) Δράμα είς Πράξεις Τρείς (' Ιστο-
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ρία 'Αριστείδου Ν. Κυριακοϋ)- Δραματοποίησις παρά Στεφά
νου Χαραλαμπίδου, Νέα Ύ όρκη, Ι 936, Τυπογραφείον 
«Κόσμος». σς. 61. 

«Η ΘΕΟΔΩΡΑ» Δράμα ε!ς Πράξεις τέσσαρας ('Ιστορία 
Α.Ν. Κυριακοϋ - Δραματοποίησις παρά Στεφάνου Χαραλαμπί
δου, Τυπογραφείον «Κόσμος». σς. 47. 

Λόγος γιά τόν θεατρογράφο κατά πρωταρχή, σύμφωνα μέ 
δική του πληροφοριακή γραφή. Γεννήθηκε στά 1900 στή 
Μάδυτο, μιά σημαντική χαμένη μικρή πατρίδα στήν · Ανατο
λική Θράκη , άπό δπου άξιώθηκαν πολλοί στά γράμματα, στήν 
έπιστήμη καί στήν ι'iλλη κοινωνική ζωή μέσα στή ν 'Ελλάδα κι 
!:ξω δπου της άλλοϋ. Σάν τέλειωσε έκεί δημοτικό καί σχολαρ
χείο, δπως καλούσαν τό τριτάξιο μεσογυμνάσιο στά χρόνια 
έκείνα, lφυγε γιά τήν Πόλη , δπου τόν προσκάλεσαν δυό μεγαλύ
τερα άδέλφια άπό έκεί γιά σπουδές στή Μεγάλη του Γένους 
Σχολή. Σέ λίγο δμως τά δυό άδέλφια έπιστρατεύτηκαν γιά κατά
ταξη στόν Τούρκικο στρατό καί μετά λίγο καιρό σκοτώθηκαν 
καί οί δυό πέρα στήν 'Ανατολία . 'Απροστάτευτος δ θεατρογρά
φος καί πεντάρφανος άπό γονικά, κατάφυγε στή Θεσσαλονίκη 
άρχικά καί στήν ·Αμερική λίγο στερνά, χρονών δέκα έννέα. 
'Ασχολήθηκε κι έκείνος μέ τή σκληρή έργασία πού περίμενε 
κάθε εναν μετανάστη τότε καί σάν μόνη του άναψυχή , καθώς μοϋ 
εγ ραψε, ήταν τό διάβασμα, γ ιατί δ τόπος πού πρωτομεyάλωσε 
εΙ χε πολιτιστική παράδοση καί περίτρανα εχει καταδειχτεί, πώς 
οί όλόπρωτες μνήμες aπό νεανικά κι έφηβικά χρόνια πού έδιάβη
καν στό κλίμα μιίiς διατοπικής πολιτιστικής ζωής, ρομαντισμό 
προσφέρουν aργότερα, μέ κατάληξη σέ δποια μιά άνώτερη πολι
τιστική δημιουργική προσφορά. Έκάτεχε έπειτα κάτι παρά 
πάνω άπό τό δημοτικό, πού ήταν καθιερωμένη τότε σχολική μιά 
τακτική γιά κάθε άλλον σχεδόν μετανάστη στήν ·Αμερική. Μέ 
τό συνεχισμένο διάβασμα εφτασε σέ κάποια γερή αύτομόρφωση, 
πού τόν παρακίνησε, καθώς μοϋ εγραψε τό καλοκαίρι 1958, μέ 
πάθος νά παραδοθή στήν προσπάθεια γιά "··· τήν δραματοποίησιν 
σοβαρών μυθιστορημάτων ... », πού πάρα πάνω τά καταγράψαμε. 

Ή νέα αύτή τετραπλή δραματική συγκομιδή, πού σύγκαιρα 
συντρέχει καί συγκλίνει μέ τή νέα παροικιακή θεατρική 
αϊσθηση κι άπαίτηση γιά ενα νέο άνανέωμα στή δική τους 
σκηνή, με fργα όχι τής νοσταλγίας μοναχά, δπως γινόταν ώς τά 
τότε, άλλά κεί μέ διάφορη ύπόθεση, καθώς μάλιστα κοντοζύγωνε 
ή παγκόσμια aνθρωποσφαγή καί μέ τήν 'Ελλάδα ενα έπίκεντρό 
της, σημείωνε κυκλοφοριακή ζήτηση, πού δέν τήν πέτυχαν καί 
διαφημισμένα θεατρικά aκόμη €ργα στήν ·Ελλάδα τότε. Κατά 
πώς μοϋ εγραψε ό θεατρογράφος στό γράμμα πού έμνημόνεψα 
« ... έπωλήθησαν κάπου 3500 είς κοινότητας καί όργανώσεις ... , 

DΕτκοιτ GREEK Houa 
OVER 30 YEARS ΟΝ ΤΗΕ AIR 

RADIO SΤΑτΙΟΝ WNZK 690 ΑΜ 

ΕΚΠΟΜΠΕΣΣΑΒΒ. 3-4μ.μ. ΚΥΡ. 12μ.μ. -Ι μ.μεσημβ. 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ ΚΑΙ ΚΩΠΑ ΚΑΡΑΚΩΣτΑ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΕ ΑΠΤ ΑΙΣΤΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚlfΉ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Καλύπτει μιά περιφέρεια 80 μιλίων γύρω άπό τό 
Detroit καί άκούγεται στό Michigan, Canada καί 
Ohio. Σέ μιά περιοχή πού διαμένουν πλέον άπό 

100.000 ΗΕλληνες. 

ΓΡΑΨΑΤΕ Η ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΑΤΕ 

COST AS KARACOST AS 
200 RENAISSANCE SUΠE 51 I, DETROiτ, ΜΙ. 48243 

Phone: (313) 259-4010 
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μόνο, χωρίς νά λογαριάζει τά ξέχωρα ι'iτομα πού άγόραζαν τά 
εργα γιά διάβασμα, άλλά καί θεατρική παράσταση γιά διάφορους 
ι'iλλους παροικιακούς σκοπούς. Τή ζήτηση διαπίστωσα κι aπό 
aλλες 1\ντυπες πληροφορίες, κύρια άπό κοινοτικά, συλλογικά κι 
aλλα «Λευκώματα», πού σπάταλα κι έντυπωσιακά έτύπωναν 
έκείνον τόν καιρό καί γιά κάθε μιά έρασιτεχνική θεατρική τους 
εύκαιρία καί δπου σέ αύτά, τίς πολλές διαφημιστικές σελίδες 
διάνθιζαν φωτογραφίες άπό τήν παράσταση. Καταχωρίζω 
κάποιες άπό αύτές καί σάν άποδεικτικές γιά τόν τρόπο πού 
εκριναν κι aντιμετώπιζαν τότε οί «μύστες» έρασιτέχνες, διάφορα 
σκηνικά θέματα, δπως ένδυματολογικά, τής ήλικίας κι άπό τά 
δυό φύλα κι ι'iλλα σχετικά. 

'Επιπρόσθετα ομως άπό τήν άλλαγή στήν ύπόθεση , τή νέα 
τούτη θεατρογραφία ξεχωρίζει τεχνοτροπία καλύτερα 
όργανωμένη άπό κάθε άλλη στό δραματογραφικό νεοελληνικό 
συγγραφικό κύκλωμα πού φανερώθηκε στήν 'Αμερική. 'Από τό 
πολύ διάβασμα ό αύτομόρφωτος δραματογράφος εμαθε πολλά 
γύρω άπό τήν θεατρική δομή καί δραματική οΙκονομία, μέ 
aποτέλεσμα ή έξέλιξη κάθε μύθου του νά παρουσιάζεται σάν 
φυσική στή σκηνή καί μέ γρήγορο διαλογικό ρυθμό, χωρίς 
ρητορισμό, μιάμικρή καί μεγάλη έκφραστική aτέλεια καί πληγή 
στά i::ργα πού επαιζε τό 'Ελληνικό ερασιτεχνικό θέατρο στήν 
' Αμερική, γιατί τό άπαίδευτο άκροατήριο δέν έκάτεχε ό:πό 
θέατρο κι aναζήταε καί χαιρόταν τήν πολύστομη πανηγυρική 
€κφραση καί διατύπωση πάντα του ώς τά τότε. Στά 
διασκευασμένα τοuτα δράματα οί χαρακτήρες fρχουνται, μένουν 
στή σκηνή καί φεύγουν άπό αύτή δλο δράση καί κίνηση καί 
μιλοϋν και διαλέγουνται σέ γλώσσα άπλή καί στρωτή 
καθαρεύουσα, χωρίς ενα ίδιωματισμό, Μοραϊτικο, Ρουμελιώτικο 
καί Μικρασιάτικα, δπως ήταν κάποια ό:ρχή στούς ι'iλλους 
θεατρογράφους. Φυσικά ή όμαλή αύτή καθαρεύουσα πρόσδινε 
κάποια πανηγυρική aπόχρωση στόν διάλογο, πού ήταν άρεστή 
δμως στό άκροατήριο, γιατί τόν καταλάβαινε, καθώς γοργά 
ετρεχε χωρίς άνώμαλες φραστικές περιπλοκές δπως θά 
καταδειχτή άπό τά λίγα παραθέματα άπό κάθε ξέχωρο κείμενο 
πού άκολουθοuν. Μέ aλλη έκδοχή ή άπλfj καί στρωτή 
καθαρεύουσα έκείνο τόν καιρό , εΙ χε τήν θέση πού ή 'ίδια κατέχει 
παραχωριτικά κάπως σήμερα στήν ποίηση, άφοu κι άπό 
μεγάλους μας ποιητές ή χρήση της σποραδικά μά πολύ συχνά, 
εχει πολιτογραφηθή , χωρίς νά συναντάει πειστική αντίδραση 
γιά μή προσαρμογή στή νέα ποίηση , άπό κριτήρια αίσθητικά. 
Στόν διάλογο δμως tχει μετοχή ή δημοτική γλώσσα, δπως 
δείχνουν τά άποσπάσματα πού άκολουθοϋν, κύρια στιi ύστερινιi 
lργα. 

--
Restaurant- Cateήng- Lounge 

CΛ TERING - LUNCHEONS - DINNERS 
For Bwin~ss or Privαι~ Parιi~s from 30 to 100 Grusιs. 
For W~ddings or Banquets from 30 ι ο 175 Guesιs. 

Γιά δλες τfς dτομικές κai συλλογικtς 
κοιvωvικtς tκδηλώσεις σας στό Ν. τζtpσεΙJ 

Tel. (101) 119-5118, (281) 189-5531 
1200 NORTH Α VE., ELIZABETH, N.J. 07202 
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Σας συμφέρει ή προβολή 
μέσω τοϋ περιοδικοί) 

The Monthly Magazine for the Greek-American Food lndustry 

I 421 7th Avenue \ 
New York, Ν.Υ. 10001 

ΓΙΝΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΓΝΩΣΤΟΙ 
ΣΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΕΣτΙΑ ΤΟΡΕΣ 

• 
"Αν εχετε όποιαδήποτε σχέση μέ τήν βιομηχανία ΤΡΟΦΙΜΩΝ, 
Π Ο ΤΩΝ καί Γ Λ ΥΚΙΣΜΑΤΩΝ, σδς συμφέρει νά διαφημίσετε τά προ
Ίό ντα, η τίς ύπηρεσίες σας στήν δυναμική έλληνοομερικανική όγορά 

των παντός Είδους έσηατορίων. 

Τ ό περιοδικό ESTIA TOR όττοστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ σ' δλη τήν 
'Αμερική aτούς iδιοκτfiτες εστιατορίων, Diners, Pizzarias, Delis, 
Caterers, Coffee Shops, Bars, ξενοδοχείων, ζαχαροπλαστείων, κλπ. 
Πρόκειται γιά Επαγγελματίες πού πέρνουν τίς όττοφάσεις γιά τό τί θά 
όγοράσουν καί όττό ποιόν θά όγοράσουν τίς έκαντοτάδες προl"όντων 
πού χρειάζονται γιά τίς καθημερινές τους Ωνάγκες. Πρόκειται γιά μιά 

όγορά μέ Ετήσιο τζίρο πολλών δισεκατομμυρίων δολλαρίων . 

• 
"Αν σδς ενδιαφέρει ή 

( Ελληνοαμερικανική άγορά 
τροφίμων, ποτων καί γλυκισμάrων 
Είμαστε πρόθυμοι νά σδς βοηθή
σουμε γιά τόν καλύτερο τρόπο 
παρουmάαιως της διαφημίαιώς 

σας στό ΕSΊΊΑ TOR 

\) 
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Τό Κυπριακό σέ μιά νέα φάση, 
άλλά μέ πολύ άμφίβολα άποτελέσματα 

Τοϋ κ. ΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Τοϋ άνταποκριτοϋ μας.
Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι οί δύο συναντή
σεις ποί> ε{χαν στή Γενεύη στίς 24 
Αuγούστου, ό πρόεδρος Βασιλείου καί ό 
τουρκοκύπριος ήγέτης Ραούφ Ντενκτάς, 
ύπό τήν αίγίδα τοί> Γ.Γ. του ΟΗΕ Περέζ 
Ντέ Κουεγιάρ, άποτελοuν ίiνα νέο όρόσημο 
στήν ίστορία του κυπριακοu. Γιατί οί 

συναντήσεις αύτές εγιναν άφορμή νά γνω
ρισθοuν οί δύο Κύπριοι ήγέτες, νά σπάσει 
τό πολύχρονο άδιέξοδο στό κυπριακό καί 
νά αποφασισθεί ή έπανάληψη του διακοι
νοτικού διαλόγου πού έδώ καί τριάμισυ 
χρόνια ε{ναι τελματωμένος. Σάν άποτέλε

σμα τών δύο συναντήσεων τής Γενεύης, I 
έπανάρχισαν στή Λευκωσία στίς 15 
Σεπτεμβρίου οί διακοινοτικές συνομιλίες, 
τίς όποίες διεξάγουν προσω πικά οί κ.κ. 
Βασιλείου καί Ντενκτάς. Μέ βάση τά συμ
φωνηθέντα στή Γενεύη, οί νέες διακοινοτι
κές συνομιλί ες θά είναι έντατικές καί 
συστηματικές καί μετά τήν πρώτη φάση 
τους - στό τέλος 'Οκτωβρίου , η &ρχές 
Νοεμβρίου- οί δύο ή γέτες θά μεταβοuν στή 
Νέα 'Υόρκη γιά νά προβούν μέ τόν Κουε
γιάρ, σέ μιά γενική άνασκόπηση τής 
πορείας τών διαπραγματεύσεων. 

·Η άλήθεια ε{ναι δτι ή κυπριακή ήγεσία, 
ό κυπριακός λαός άλλά καί ή έλληνική 
κυβέρνηση (δπως δήλωσε δ Κάρολος 
Παπούλιας κατά τήν έπίσκεψή του στή 
Λευκωσία) διακατέχονται άπό πολύ συγ
κρατημένη αΙσιοδοξία δσον &φορii τήν 
εκβαση των νέων διακοινοτικών συνομι
λιών. Καί δ λόγος ε{ναι δτι ή έλληνική καί 
ελληνοκυπριακή πλευρά εχουν γνώση τών 
τουρκικών προθέσεων καί διαθέσεων. Καί 
δλοι πιστεύουν δτι οί Τοuρκοι δέν πρόκει
ται νά προβούν τόσο σύντομα καί τόσο 
εuκολα σέ ύποχωρήσεις πάνω στίς βασικές 
πτυχές του κυπριακοϋ. 

'Εξ' Ο.λλου, τόσο ό Ντενκτάς, δσο καί οί 

συνεργάτες του καθώς καί ή· Αγκυρα, προ
βαίνουν σέ συνεχείς δηλώσεις, οί δποίες 
στή Λευκωσία θεωροuνταιάρκετά σκληρές 
καί δέν άφήνουνπολλά περιθώρια αΙσιοδο
ξίας καί έλπίδων δτι στό τραπέζι τών δια
πραγματεύσεων ή τουρκική πλευρά θά 
φανεί διαλλακτική καί δτι θά ύπάρξουν 
μέχρι τό τέλος 'Οκτωβρίου θετικά άποτε
λέσματα. Οί Τούρκοι, μέ τίς άκραίες δηλώ
σεις τους άποδεικνύουν δτι διατηροϋν στό 
άκέραιο τήν άδιαλλαξία τους καί στό θέμα 
τών τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων 
καί στό θέμα τών έποίκων καί στό θέμα τών 
τουρκικών έγγυήσεων καί στό θέμα τών 
βασικών έλευθεριών. Καί παρόλο πού ό 
πρόεδρος Βασιλείου δηλώνει σχεδόν 
καθημερινά δτι προσέρχεται στό νέο δια-
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κοινοτικό διάλογο μέ δλη τήν καλή 
θέληση καί διάθεση γιά μιά δίκαη καί βιώ
σιμη λύση, ώστόστο, τίς "ίδιες διαθέσεις 

καί προθέσει δέν έπιδεικνύει καί ή άλλη 
πλι:υρά ή όποία στ ή ν ούσία τορπιλλίζει τό 
διάλογο προτοϋ αύτός &ρχίσει. 

Είναι γ ι ' αύτούς άκριβώς τούς λόγους 
πού τόσο ή έλληνική δσο καί ή κυπριακή 
κυβέρνηση, έκφράζουν συγκρατημένη 
αΙσιοδοξία δσον άφορά τή νέα φάση τοϋ 
κυπριακοϋ καί τίς έξελίξεις του. 

Κρίσιμη περίοδο 

·Εν πάση περιπτώσει, τί ό Ντενκτάς καί 

οί συνεργάτες του καί Τούρκοι έπίσημοι 

δηλώνουν σέ δημόσιες συγκεντρώσεις καί 
ι':ίλλες έκδηλώσεις δέν εχει καί πολύ ση μα-

σία. Σημασία εχει ποιά στάση θά τηρήσει ό 
Ντενκτάς στό τραπέζι τών διαπραγματεύ
σεων οί δποίες προδικάζονται σκληρές καί 
μακροχρόνιες παρόλο ποίJ ό Περέζ Ντε 
Κουεγιάρ eχει Οέσει τόν 'Ιούνιο τοϋ 1989 
σάν τό χρονικό δριο γιά τήν έπίλυση τοϋ 
κυπριακοϋ. Ή πραγματική λοιπόν στάση 
τfiς τουρκικής πλευράς Οά καταδειχθεί στό 
τραπέζι τών διαπραγματεύσεων. 

'Όμως, ε{ναι πρέπον ή έλληνοκυπριακή 
πλευρά νά ε{ναι εγκαιρα προετοιμασμένη 
ωστε νά είναι σέ θέση νά άντιμετωπίσει 
όποιεσδήποτε έξελίξεις, θετικές ή αρνητι
κές, πού θά ί>πάρξουν όπωσδήποτε στό 
τέλος 'Οκτωβρίου μέ άρχές Νοεμβρίου 
δταν οί Βασιλείου καί Ντενκτάς θά μετα
βούν στήν Νέα ·Υόρκη γιά νά κάμουν μέ 

1 τόν Κουεγιάρ καί τούς συνεργάτες του μιά 

ROUMELI 
Taverna 
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Αύθεντική έλληνική κουζίνα μέ έμφαση στήν ποιότητα, 

καθαριότητα, φρεσκάδα καί περιποίηση. 
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γενική άνασκόπηση και εκτίμηση τijς 
πορείας τών διαπραγματεύσεων. 'Έτσι, ή 
περίοδος μέχρ ι τά μέσα Νοεμβρίου θά εΙ ναι 
πολύ δοκιμαστική άλλά καί καθοριστική 
γύρω άπό τό κυπριακό. 

Δέν ε{ναι καθόλου ύπερβολή νά λεχθεί 
δτι μέσα σ ' αύτή τή δίμηνη περίοδο θά 
διαγραφεί καί ή τύχη του νέου διακοινοτι
κοί) διαλόγου άλλά καί τό μέλλον τijς 
Κύπρου. · Η περίοδος αύτή κρίνεται σάν 
άρκετή γιά νά έκθέσει καί ή ελληνοκυπρι
ακή καί ή τουρκοκυπριακή πλευρά τίς 
θέσεις καί άπόψεις της γιά τή λύση τοϋ 
κυπριακοί), ή όποία πράγματι εχει πολύ 
καθυστερήσει λόγω τfjς γνωστfjς στάσης 
καί τών άξιώσεων του Ντενκτάς καί w Άγκυ
ρας. Βέβαια τίποτα δέν φανερώνει δτι οί 
Τοuρκοι eχουν μεταβάλει στάση καί στό 

θέμα τών κατοχικών στρατευμάτων καί 
έποίκων καί στό θέμα τών διεθνών έγγυή
σεων καί στό τρίτο θέμα τών βασικών έλευ
θεριών. 'Όμως, έκ τών πραγμάτων, οί 
Τοϋρκοι θά βρεθοϋν στήν άνάγκη νά προ
βοϋν σέ κάποιες νέες προτάσεις γιατί ή 
διεθνής κατάσταση πού έπικρατεί καί ή νέα 
άτμόσφαιρα πού ύπάρχει δσον άφοριi τήν 
προσέγγιση δ ιεθνών περιφερειακών προ
βλημάτων, ύποχρεώνει τούς Τούρκους νά 
άκολουθήσουν μιά διαφορετική προσέγ
γιση χωρίς φυσικά αύτό νά σημαίνει δτι ό 
Ντενκτάς καί ή "Αγκυρα έγκαταλείπουν 
τίς γνωστές διχοτομικές συνομοσπονδια
κές καί επεκτατικές άξιώσεις τους. 

"Εν πάση περιπτώσει καί ή 'Αθήνα καί ή 
Λευκωσία βρίσκονται σέ άναμονή γιά νά 
διαπιστώσουν ποϋ θά όδηγήσει ό νέος διά
λογος ένώ παράλληλα άναμένονται καί 
δρισμένα Ιiλλα γεγονότα τά όποία κατά τόν 
ενα ή τόν άλλο τρόπο θά έπηρεάσουν τίς 
έξελίξεις τοϊ:ί κυπριακοu. Γιά παράδειγμα 
δλοι στήν Κύπρο καί τήν 'Ελλάδα εϋχον
ταιι καί προσεύχονται δπως ό επόμενος 
πρόεδρος τών • Ηνωμένων Πολιτειών εiναι 
δ Μιχάλης Δουκάκης, ή έκλογή του όποίο υ 
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θά βοηθήσει όπωσδήποτε τήν Κύπρο. · Η 
πρόταση γιά πλήρη ενταξη τής Κύπρου 
στήν ΕΟΚ καί oi σχετικές διεργασίες πού 
παρατηροuνται πρός τήν κατεύθυνση αύτή 
εΙ ναι μιά Ιiλλη σημαντική έξέλιξη μέ Ιδιαί
τερη βαρύτητα γιατί ή Κύπρος ε{ ναι μέλος 
τής εύρωπαϊκfjς κοινότητας ή δέ κοινότητα 
άναλαμβάνει πλέον νέες σημαντικές εύθύ
νες γιά τήν μαρτυρική Μεγαλόνησο. ·Εξ 
άλλου δ νέος κύκλος συνομιλιών μεταξύ 
τών δύο ύπερδυνάμεων καί ή συζήτηση διε
θνών περιφερειακών προβλημάτων περι
λαμβανομένου καί του κυπριακού (δπως 
μεταδόθηκε πρίν λίγες μέρες άπό τή 
Μόσχα) δημιουργεί νέες προοπτικές γιά 
τήν Κύπρο ένώ στίς νέες συνομιλίες 
Παπούλια καί Γιλμάζ στήν 'Άγκυρα ή 
έλλη νική πλευρά eθεσε καί πά λιν σαφώς τό 
κυπριακό στήν τουρκι κή καί τής ζήτησε νά 

βοηθήσει καί αύτή iliστε δ διάλογος στή 
Λευκωσία νά μπεί σέ μιά θετική κα ί έποικο
δομητική φάση. 'Υπάρχει , λοι πόν, ~να 
νέος «άέρας» γύρω άπό τό κυπριακό. Πόσο 
εύνοϊκός θά εΙ ναι ό άέρας αύτός θά καταδει
χθεί στό τραπέζι τών συνομιλιών μέ πρωτα

γωνιστές τούς Γιώργο Βασιλείου καί 
Ραούφ Ντεκτάς. 

Τά σημαντικώτερα 
γεγονότα 

Δέν ύπάρχει ιiμφιβολία δτι ή συνάν

τηση Βασιλείου-Ντενκτάς στή Γενεύη καί 
ή σχετική συμφωνία στίς 24 Αύγούστου γιά 
τήν έπανάληψη τών δ ιακοινοτικών συνομι
λιών άποτελοϋν τή σημαντικότερη έξέλιξη 
γύρω άπό τό κυπριακό κατά τόν τρέχοντα 
χρόνο. ' Η συνάντηση καί ή συμφωνία τής 
Γενεύης όδήγησε τό κυπριακό σέ μιά νέα 
φάση καί εχει δημιουργήσει κάποιες νέες 
έλπίδες. 

Τό δεύτερο σημαντικό γεγονός του 
μηνός ήταν ή σύγκληση στή Λευκωσία τής 
διάσκεψης τών ύπουργών 'Εξωτερικών 
τών άδεσμεύτων χωρών πράγμα πού θά είχε 
πολύ εύεργετικά άποτελέσματα γιά τήν 
Κύπρο, τήν κυπριακή κυβέρνηση καί τό 

πρόβλημά της. Δεκάδες ύπουργοί ' Εξωτε
ρικών καί εκατοντάδες liλλοι ξένοι άντι
πρόσωποι παρέστησαν στή διάσκεψη τfjς 
Λευκωσίας μέ άποτέλεσμα δχ ι μόνο τό 
κυπριακό νά συζητηθεί στή διάσκεψη 
άλλά καί νά προβληθεί διεθνώς ή Κύπρος, 
νά έδραιωθεί άκόμα περισσότερο ή κρα
τική της ύπόσταση, νά γίνει γνωστή ή 
Κύπρος άνά τά πέρατα τής οΙκουμένης καί 
νά ύπογραμμισθεί ή άνάγκη δπως τό κυπρι
ακό βρεί έπιτέλους ενα α'ίσιο τέ ρμα. 

Ή άσθένεια του πρωθυπουργοϋ 
·Ανδρέα Παπανδρέου είχε κατά τόν ενα ή 
τόν άλλο τρόπο τόν άντίκτυπό της στό 
κυπριακό καί ό κυπριακός λαός καί ό 

κυπριακός τύπος παρακολούθησαν μέ πολύ 
άγωνία τήν έξέλιξη τής ύγείας του 
πρωθυπουργου. 

'Επίσης ή έπίσκεψη του 'Έλληνα 
iJ πουργοu 'Εξωτερικών Κάρολου Παπού
λια στή Λευκωσία άπετέλεσε ενα liλλο 
Ενδιαφέρον γεγονός συννφασμένο μέ τίς 
δ ιάφορες πτυχές καί έξελίξεις του κυπρια-

κοu καθώς καί μέ τίς προσπάθειες πού 
καταβάλλονται γιά πλήρη ενταξη τής 
Κύπρου στήν ΕΟΚ πράγμα πού άν συμβεί 

θά βοηθήσει ποικιλοτρόπως τήν Κύπρο 
καί θά εχε ι τόν εύνοϊκό άντίκτυπό της στό 
κυπριακό. 

τέλος, άρχίζει τό εκτο παγκόσμιο συνέ

δριο τών 'Αποδήμων Κυπρίων στή Λευκω
σία καί οί σχετικές άποφάσεις πού εχουν 
ληφθεί γιά τήν έντατικοποίηση τής διαφώ
τισης τής διεθνοϋς κοινής γνώμης γιά τόν 
άγώνα του κυπριακοί) λαοί) δέν ύπάρχει 

άμφιβολία δτι θά ενισχύσουν τίς προσπά
θειες του κυπριακου έλληνισμου γιά τήν 

εύόδοση τής έθνικής του ύπόθεσης. 
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Η ΜΟΡΦΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Δ ΥΝΑΜΗ 

ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΗ 
Tou ΒΑΣΟΥ Α. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΔΗ 

(Φιλολογική Πρωτοχρονιά 1988) 

Τό κείμενο πού άκολουθεί άποτελεί κριτική άνάλυση τοϋ §ρyου τοϋ yνωστοϋ 'Ελληνο
αμερικανού ζωγράφου Μενέλαου Καταφυyιώτη. Τό άναδημοσιεύομε άπό τήν έτήσια, ώραιό
τατη καί πάντοτε Ι:νδιαφέρουσα «Φιλολοyική Πρωτοχρονιά» τοϋ 1988, μέ τήν εύκαφία τής 
έκθέσεώς του, πού θά yίνη στήν περίφημη KOUROS GALLERY στήv Νέα 'Υόρκη, τήν 

Δευτέρα, 31 'Οκτωβρίου (5-8 μ.μ.) καί Τρίτη, 1 Νοεμβρίου (10 π.μ.-6 μ.μ.). 

' Ο Μενέλαος Καταφυγιώτης ί:χει συμ
πληρώσει μέχρι σήμερα ενα κύκλο δρα
στηριότητος στόν καλλιτεχνικό χώρο 32 
χρόνων κατά τόν όποίον πέρασε διαδοχι
κώς περιόδους άναπλάσεων τής τέχνης του 
ώς πού νά ώριμάσει καί νά όλοκληρωθεί τό 
προσωπικό του ϋφος. 'Ένα ϋφος πού βασί
ζεται σταθερά οχι μόνο σέ μιά τεχνική 
δοκιμασμένη, άλλά καί σ . ε να ρυθμό όμοι
ογενfj καί προσωπικό εξαιρετικής δυνά
μεως καί iκανότητος μέ μιά άφθονία .... 
έκφράσεων καί αίσθητικής δυνάμεως 
άφάνταστα λεπτής . 

Γεννήθηκε στά Τρίκαλα τfjς Θεσσαλίας 
τό 1926 δπου τό 1945 τελείωσε τό Γυμνά
σιο. Τά χρόνια τής κατοχής ε{χαν τελειώ
σει. Τό πατρικό σπίτι δμως ε[χε άκριβά 
πληρώσει τό τίμημα τής ελευθερίας, γιατί 
κατά τήν διάρκεια τής κατοχής τά ί:πτά 
άδέλφια του-αύτός ήταν ό μικρότερος
εlχαν φυλακισθεί άπό τούς Γερμανούς, οί 
όποίοι μάλιστα εξετέλεσαν τόν ενα άπ' 
αύτούς. 'Ο πατέρας του 'Απόστολος, 
&μπορος καί κτηματίας, δέν μπόρεσε νά 
άντέξει τόν χαμό τοϋ γιοϋ του καί τό 1944 
πέθανε κι ' αύτός. 

·Ο Καταφυγιώτης άπό πολύ μικρός εlχε 
μιά εφεση γιά τήν τέχνη καί πολλές φορές 

παραμελούσε τά μαθήματά του γιά νά 
ζωγραφίσει. Τήν ίδέα δμως νά σπουδάσει 
ζωγραφική τήν ί:ρριξε κάποιος πλασιέ, πού 
έπισκεπτόταν τό κατάστημα τοϋ πατέρα 
του. Εlδε στόν τοίχο κρεμασμένα κάτι σχέ
δια , ρώτησε τόν πατέρα του ποιανοϋ ε [ναι 
αύτά κι ' δταν τοϋ άπάντησε δτι ήταν τοϋ 
γιοϋ του, τότε τοϋ εlπε δτι αύτό τό παιδί 
πρέπει νά σπουδάσει ζωγραφική γιατί εχει 
ταλέντο. ' Ο πατέρας δμως σύμφωνα μέ τό 
τότε πνεϋμα τής έποχής, δέν μποροϋσε νά 

φαντασθεί τόν γιό του ζωγράφο. Λίγο-πολύ 
τό θεωροϋσε ντροπή νά γίνει κάποιος γιός 
του ζωγράφος, δταν τά ι'iλλα του παιδιά 
ε{χαν σπουδάσει κι ' ήταν τακτοποιημένα 
στή ζωή τους. Τόσο αύτός δσο καί ή 
μητέρα του Μαρίνα τόν ήθελαν δικηγόρο, 
γιατρό ij μηχανικό. «Πορτραίτο νέου». Λάδι, 24XJO · • 
'Όμως τά πράγματα άκολούθησαν τόν 

φυσικό τους δρόμο. Ν Οταν τό 1945 τελεί
ωσε τό Γυμνάσιο, ό πατέρα του εlχε πεθά
νει καί κανε ίς άπό τούς δικούς του δέν 

εφερε άντίρρηση, δταν τούς ε[πε δτι θέλει I . Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών καί 
νά σπουδάσει ζωγραφική. 'Έτσι ήρθε στήν πέρασε στό Προκαταρκτικό εχοντας καθη-
, Αθήνα καί τό 1946 εδωσε έξετάσειc; στήν γητή τόν Δ. Μπισκίνη. Τόν ~πόμενο χρόνο 
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άναγκάστηκε νά διακόψει γιά νά πάει 
στρατιώτης ( 1947-49). · Αφοu τελείωσε τήν 
θητεία του έπανήλθε στήν Σχολή καί συνέ
χισε τίς σπουδές του μέ καθηγητές στίς 
τάξεις τόν 'Ανδρέα Γεωργιάδη, τόν 'Ιωάν. 

Μόραλη καί στά θεωρητικά τόν Παντ. 
Πρεβελάκη. Παράλληλα σπούδασε γλυ
πτική μέ καθηγητή τόν Μιχ. Τόμπρο καί 
πήρε τό πτυχίο του τό 1954. Στήν ζωγρα
φική συμφοιτητές ε{χε τούς Χρ. Καρά, 
Μαρ. Βατζιa, Μερόπη καί Παρ. Πρέκα κ.ά. 
καί στήν γλυπτική τούς Νικ. Σκλάβο, · Αλ. 
Μυλωνά, Εύάγγ . Μουστάκα κ.Ο.. 

Δύσκολα χρόνια πέρασε κατά τήν διάρ
κεια τών σπουδών, δύσκολα καί μετά τήν 
aποφοίτησή του άπό τήν Σχολή γιατί ή 
οίκονομική κατάσταση τής χώρας μας 
μετά τήν κατοχή καί τόν έμφύλιο πόλεμο 
ήταν τραγική. 'Ο κόσμος έλάχιστα ήσχο
λεiτο μέ τήν καλλιτεχνική κίνηση καί τήν 
άγορά eργων τέχνης. Παρά ταϋτα δέν μπο
ροϋσε νά σκεφθει δτι ήταν δυνατό νά διορι
σθεί καθηγητής Τεχνικών, γιατί πίστευε 

δτι θά τοϋ άπορροφοϋσε πολύτιμο χρόνο 
aπό τήν δημιουργική έργασία του. Ξεκί
νησε, λοιπόν, νά παίρνει παραγγελίες γλυ

πτικής, πράγμα πού τού έπέτρεψε νά 
στήσει aρκετές προτομές καί ή ρ ώα σέ διά
φορες πόλεις τής έπαρχίας συμπληρώνον

τας τά οικονομικά του μέ τυχόν πωλήσεις 
εργων του ζωγραφικής. 

'Από τά πιό γνωστά του eργα γλυπτικής 
πού εχουν μέχρι σήμερα στηθεί εlναι μιά 
ύπερφυσική μαρμάρινη προτομή στά Τρί
καλα Θεσσαλίας τοϋ Στρατηγοί> Χριστο
φόρου Χατζηπέτρου, οί μαρμάρινες 

προτομές στά Τρίκαλα έπίσης του Θύμιου 
Βλαχάβα, του στρατηγοί'! Γρηγόρη Λια

κάτα, τής 'Ελένης Ζωγράφου δωρητρίας 
του κτιρίου τοϋ 'Ωδείου, οί χάλκινες τοϋ 

Γεωργ. Καραϊσκάκη στά Τρίκαλα καί στό 
Μαυρομμάτι Μουζακίου, τοϋ Μητροπο
λίτη Τρίκκης καί Σταγών Δωρόθεου καί 
διάφορα ή ρώα σέ Ιiλλες πόλεις, πού aντι
προσωπεύουν γλυπτική έργασία του μέχρι 
τό 1959, χωρίς βέβαια νά τήν έγκαταλείψει 
μέχρι σήμερα, <iν καί τόν περισσότερο 

χρόνο του τόν έχει ijδη κερδίσει ή ζωγρα
φική. Μιά τελευταία έργασία του στόν 
τομέα τής γλυπτικής εlναι μιά σέ μεγάλο 
μέγεθος μαρμάρινη προτομή τοί> • Ιππο
κράτη , πού τοποθετήθηκε στά προπύλαια 
τής ·Ιατρικής Σχολής τού Πανεπιστημίου 
τού Ρίτσμοντ στήν Βιρτζίνια τών Ήνωμέ
νων Πολιτειών. 

Τό !960 στάθηκε ενα δρόσημο στήν 
πορεία τής καλλιτεχνικής του σταδιοδρο
μίας. ·Η έδώ Βραζιλιανή Πρεσβεία aνεκοί
νωσε δτι ζητοϋσε καλλιτέχνες, οί δ ποίοι μέ 
δ ιετές συμβόλαιο θά έχρησιμοποιοϋντο 
στή Βραζιλία γιά τήν διακόσμηση (ζωγρα
φική καί γλυπτική) τών δημοσίων κτιρίων 
τής νέας άναγειρομέvης Πρωτεύουσά ς της. 
'Έτσι πήρε διαβατήριο γιά νά πάει στήν 
Βραζιλία, δπου θά συναντούσε κι' Ο.λλους 
καλλιτέχνες άπό ι'iλλα κράτη, ο πως 'Ισπα
νούς, Γάλλους, καί βέβαια Βραζιλιάνους. 
Τήν Ο.νοιξη, λοιπόν, εφυγε γιά τήν Βραζι
λία περνώντας γ ιά λίγο διάστημα άπό τό 
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Παρίσι καί τό Λονδίνο γ ιά νά πλουτίσει τίς 
γνώσεις του στά Μουσεία τους. 

Στήν Βραζιλία δέν στάθηκε τυχερός 
γιατί επειτα άπό 6 μήνες εργασίας τά eργα 
σταμάτησαν, γιατί ~πεσε ή Κυβέρνηση τοϋ 
Ντά Σίλβα Κουάντρος κι' aνέλαβε στρατι
ωτική, ή όποία διετή ρησε σάν πρωτεύουσα 

τήν παληά. 

·Ελεύθερος πλέον άπό κάθε δέσμευση μέ 
τό Βραζιλιανό κράτος έξακολούθησε νά 
παραμένει έκεί καί πέραν τής διετίας έργα
ζόμενος ίδιωτικώς καί πραγματοποίησε τό 
I 962 δύο έκθέσεις στό Ρίο ντέ Τζανέϊρο καί 
τό Σάο Πάολο καί μιά στήν 'Αργεντινή 
στό Μπουένος ~ Αϊρες. 

Τό 1963 κατόπ ιν προτροπής τοϋ 'Έλλη-

vος Πρέσβεως στήν Βραζιλία πήγε στήν 
Νέα Ύόρκη τών Ήν. Πολιτειών, δπου ή 
έργασία του εγινε άμέσως άποδεκτή ύπο
γράφοντας συμβόλαιο μέ μεγάλη Γκαλερί 
τής πόλεως. Έγκατεστάθηκε μονίμως 
έκεί, άλλά συχνά eρχεται στήν ' Ελλάδα 
γιά νά έκθέσει έργασία του καί νά επισκε
φθει τήν γενέτειρά του, τά Τρίκαλα. · Επι
τέλους άπό τώρα μποροuσε νά άναπνεύσει 
οικονομικά καί κάπως aπερίσπαστος ν ' 
άψοσιωθεί καί στήν cρευνα έκφράσεων πού 
θά ίκανοποιοϋσαν τίς καλλιτεχνικές του 

άναζητήσεις καί συγχρόνως συμπλήρωσε 
τίς σπουδές του στήν ζωγραφική στήν Ούά
σιγκτων Schoo! of Αrι. 

'Η προσπάθειά του, έπειτα άπό τόσα πού 
εlδε περνώντας άπό τόσες χώρες καί τίς 
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σπουδές πού ε{ χε κάμει , ήταν νά δημιουρ
γήσει μιά δυνατή καί προσωπική ί:κφραση 
γιά νά μπορέσει ή έργασία του νά ξεχωρί
σει μέσα στήν πολυθόρυβη Ν. ·Υόρκη, 
δπου χιλιάδες καλλιτέχνες, άπ' δλες τίς 
χώρες του κόσμου, προσπαθουσαν νά έπι
πλεύουν και ν' άποκτήσουν κάποιο όνομα. 
Γιά νά μπορέσει νά ξεπεράσει τήν δυσκο
λία αύτή έργάστηκε σκληρά, άλλά τελικά 
πέτυχε συγκεντρώνοντας στό ί:ργο του τήν 
πείρα άρκετών έκφραστικών τρόπων, πού 
εlχε δοκιμάσει μέ έπιτυχία. ' Η άποδοχή 
τfiς έργασία του aπό τό κοινό καί τούς κρι
τικού~. 'Έλληνες καί ξένους, εlναι μεγάλη, 
aν κρίνει κανένας άπό τήν έπιτυχία, πού 
ε{χαν oi έκθέσεις του τόσον έδώ δσο καί 
στό έξωτερικό, δπου άπέσπασε βραβεία 
στίς διεθνείς έκθέσεις Μόσχας 1975 καί Ν. 
'Υόρκης 1983, καί τό πληθος των Ιtργων 
του, πού βρίσκονται σέ ίδιωτικές συλλο
γές, σέ Μουσεία καί Πανεπιστήμια του 
έξωτερικού, στήν ·Εθνική Πινακοθήκη 
μας καί στήν Δημοτική Πινακοθήκη 'Αθη
νών. "Αλλωστε πολλοί έκ τών κριτικών 
Τέχνης δέν περιορίστη καν μόνο στήν κρι
τική τους έπί τfi εύκαιρία μιaς έκθέσεώς 
του, aλλά άσχολήθηκαν έκτενέστερα μέ 
τήν έργασία του άναλύοντας τό έκφρα
στικό ϋφος τού Καταφυγιώτη. 

Ό Μάριο 'Αλμπετράτ ζι, κριτικός 
τέχνης της έφημερίδας "' Ιλ Προγκρέσσο•• 
της Νέας 'Υόρκης, σέ μιά μελέτη του γιά 
τόν Καταφυγιώτη καταλήγει: "·Ο Κατα-
φιηιώτης είναι ενας αύθεντι κός ζωγρά
φος - Οά ελεγα ενας δυνατός ζωγρά
φος γιατί στά ί:ργα του παρουσιάζονται 
στοιχεία παρμένα άνάμεσα άπό τόν χώρο 
τού συνειδητού καί τοϋ άσυνείδητου-μέ 
συμβολικό νόημα καί μορφική βάση καί 
διακρίνονται γιά τήν σχεδιαστική συνθε
τ ική σαφήνεια καί τήν χρωματική 
εύαισθησία. 

·Αλλά liς παρακολουθήσουμε άναλυτικώ
τερα τήν έργα σία του άπό τά πρώτα βήματά 
του. ·Από τήν άρχή τής έργασία του παρα
τηρούμε μιά φροντίδα ν ' άποσυνθέτει τά 
άντικείμενα καί τίς μορφές καί μιά έπ ιθυ
μία του ν' άποφεύγει τό πραγματικό στήν 
καθαρή μορφή του γιά νά δώσει μιά πρα
γματικότητα, θά τήν έλεγα ίδεατή, πού 
άνταποκρiνεται στόν συναισθηματικό του 
κόσμο καί τόν ίκανοποιεί πνευματικά. 'Ο 
τρόπος αύτός τfiς έργασίας τόν όδήγησε σ' 
αύτό πού λέμε «δημιουργία προσωπικού 
ϋφους». Καί είναι βέβαιο δτι κάτι πού 
πηγάζει άπό τόν έσωτερικό μας κόσμο δέν 
μπορεί παρά νά εΙναι είλικρινές, νά είναι 
μοναδικό καί άληθινό. 

Στά παληότερα i:ργα του μεταχειρίζεται 
σέ πλείστες περιπτώσεις χρώματα οuδέ
τερα φαιά, ώχρες, τά όποία δέν διστάζει νά 
άπλώσει καί έξω άπό τό περίγραμμα των 
άντικειμένων. ·Αντιθέτως στήν τελευταία 
δεκαετία τό χρώμα σταματά στό περί
γραμμα καί παίρνει μιά πιό καθοριστική 
λειτουργικότητα. Γίνεται πιό εύαίσθητο, 
πιό άπαλό καί χαρωπό . Τά κίτρινα, τά πρά
σινα, τά κόκκινα, τά μπλέ ε{ναι καθαρά 

OCTOBER, 1988 

(Γυμνό στήν άμμουδιά - Βιολέττα) καί 
γίνονται πάνω στούς πίνακες ένα τραγούδι 
χαρωπό. 

Σήμερα τά έργα του είναι τό άποτέλεσμα 
των αισθητ ικών καί συναισθηματικών του 
δυνατοτήτων μέ βοηθό τήν πείρα καί τήν 
φαντασία, γιατί ό Καταφυγιώτης είναι 
ζωγράφος τοϋ άτελιέ καί οχ ι τοϋ ύπαίθρου, 
τό δ ποίον θά μποροϋσε νά τού φέρει τήν έξ 
άντικειμένου βοήθεια. Κι· είναι πολύ περί
εργο αύτό, γιατί τά παιδικά του χρόνια τά 
πέρασε κοντά στά κτήματα τού πατέρα του. 
'Όμως τά ί:ργα του ε{ ναι άπλές άναμνήσεις 
άπό τήν ζωή του αύτή κοντά στή φύση, 
στούς άνθρώπους καί στ' άλογα τοϋ κτήμα
τος. 

Οί μορφές αύτές των άνθρώπων καί τών 
άλόγων τοϋ κτήματος έχουν άκινητοποιη
θεί καί διαδοχικά ταυτίζονται μέ τίς παιδι
κές του άναμνήσεις, πού ί:ζησε σ . ε να τόσο 
έλεύθερο φυσικό περιβάλλον, τρέχοντας 
καί παίζοντας μέ τά παιδιά τής ήλικίας του 
καίτ ' aλογα,άπολαμβάνονταςσυγχρόνως 
στίς ζεστές μέρες τοϋ Θεσσαλικοϋ κάμπου 
τόν fiλιο μέ τό έκτυφλωτικό κίτρινο φώς 
του, πού τόσο συχνά συναντούμε στά εργα ' 
του. "Ολες αύτές οί άναμνήσεις είναι 
άπλώς μιά άπαρχή, ενα έρέθισμα, γι. αύτό 
δέν είναι κατ ' εiκόνα καί όμοίωση δλων 
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αύτών πού έζησε. 

· Η ζωγραφική του γιά νά φθάσει έδώ πού 
βρίσκεται πέρασε aπό άρκετά στάδια δ πως 
τοϋ έμπρεσιονισμοϋ, μετεμπρεσιονισμοϋ, 
έξπρεσιονισμοϋ καί κυβισμου γιά νά κατα
λήξει έδώ καί άρκετά χρόνια σέ μιά 
έκφραση καί χρωματολογία, πού ε{ναι τό 

άποτέλεσμα τής έμπειρίας του άπό τήν 
γνωριμία μέ τίς άλλες τεχνοτροπίες καί πού 

τοϋ δίνει μιά ίδιαίτερη θέση μέσα στό 
πνευμα τής σύγχρονης Τέχνης. 

Ειδικότερα μποροϋμε νά διαπιστώσουμε 
δτι ό έξπρεσιονισμός του χάρισε τήν δια
μόρφωση της χρωματολογί.ας του, 6 κυβι
σμός τήν γεωμετρικότητα στήν άνάλυση 
τών μορφii'Jν καί των άντ ικειμένων καί δ 
έμπρεσιονισμός τήν μαγεία τοϋ φωτεινοϋ 

ζωγραφικοϋ χώρου, χωρίς βέβαια νά μπο
ρούμε νά βροϋμε κάτι άπό τόν Μπράκ καί 
τόν Πικάσσο ij άπό τήν θερμή παλέττα του 
Μονέ. Στήν ζωγραφ ική του βρίσκουμε σ' 
αύτές τίς τόσο άπλές συνήθως φιγοϋρες μιά 
ρωμαλεότητα σχεδιαστική καί πνευμα
τική , άπό τήν όποία δέν λείπει καί ό συναι
σθηματισμός, πού προσθέτει στίς 
συνθέσεις του cνα λυρισμό, δ δποίος 
κατορθώνει νά συγχωνεύσει δύο φαινομε
νικά άσυμβίβαστες τεχνοτροπίες, τόν κυβι
σμό καί τόν έξπρεσιονισμό, στίς 
περιπτώσεις πού συνυπάρχουν. 

·Ο χii'Jρος δπου τοποθετείται ή δράση καί 
κινείται τό θέμα εlνα ι φανταστικός, άπλός 
καί εχει μιά ίδιαίτερη πλαστικότητα aπό 
τίς χρωματικές συμφωνίες καί άντιθέσεις, 
πού τόσο aποτελεσματικά παραθέτει, 
δίνοντας συγχρόνως cνα ρυθμό ζωηρό καί 
ζωντανό μέ τήν βοήθεια τών τεμαχισμένων 
χρωματικών έπιφανειών. 

Στά πρώτα εργα του μετά τήν άποφοί
τηση άπό τήν Σχολή εντονη εΙ ναι ή παρου
σία μιaς μετεμπρεσιονιστικijς έκφράσεως 
μέ παχύ στρώμα χρώματος τοποθετημένου 
μέ μικρές πινελλιtς κι . cνα περίγραμμα 

λεπτό, πού καθορίζε ι τήν εκταση τών χρω
ματικών έπιφανειών. Στά μεταγενέστερα 
έλευθερώνεται άπό τό αuστηρό περί

γραμμα τοϋ σχεδίου, ή γραφή του άποκτa 
μιά δρμητικότητα γεωμετρική καί τό 
χρώμα στό θέμα του tλευθερωμένο θά 
καθορισθεί μέ έπάλληλα στρώματα πάνω 
σ' ενα κάμπο άπλό, συνήθως δίχρωμο, καί 
εντονο, πού θά τονίσει τήν προβολή τοϋ 
κυρίου θέματος. Στά τελευταία εργα του 
έμφανίζεται πιό ijρεμος στ ή γραφή καί στό 
χρώμα, π ιό ρεαλιστής, μ, ενα περίγραμμα 
τό όποίον περιγράφει μέ δυναμική κίνηση 
εvτονα καί διακεκομμένα τά έπί μέρους 
τμήματα μιaς φιγούρας. ·Η δύναμη πού 
παρουσιάζουν τά εργα αύτά δέν είναι βεβι
ασμένη γιατί προέρχεται άπό μία έκ 
βαθέων παρόρμηση. 

Στά θέματά του, πού ε{ναι διάφορα, έπι
κρατοϋν ό Ciνθρωπος καί τό liλογο. Δέν 
άποζητεί νά καταγράψει τίς όπτικές έντυ
πώσεις του. Γι ' αύτό χωρίς νά φθάνει στήν 
κατάργηση τών μορφών τίς άπλοποιεί στό 
έλάχιστο καί τίς τεμαχίζει μέ κάθετες, δια
γώνιες καί όριζόντιες γραμμές σέ σημείο 

νά νομίζει κανείς δτι είναι είκόνα γλυπτι-
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κοϋ εργου, πού σχηματίσθηκε άπό τήνσυγ
κόλλ η ση τεμαχίων λαμαρίνας. 
Μεταφράζει ετσι τήν aγωνία τοϋ συγχρό
νου άνθρώπου καί τό κοινωνικό άγχος. 
Συνέπεια δλων αύτών εlναι τά σχέδιά του 
ν · άποκτήσουν μιά έλευθερία μέ μιά σύγ
χρονη άντίληψη άποδόσεως, πού παρά 

ταυτα εlναι δύσκολο νά τήν κατατάξουμε 

σέ κάποια γνωστή τεχνοτροπία. 

Στά νεώτερα εργα του πού έξέθεσε τόν 
περασμένο χρόνο σέ Γκαλερί της • Αθή
νας, αύτές οί τεμαχισμένες μορφές μέ διά
φορες εύθείες γραμμές (Πορτραίτο άνδρός 
in Grey- Πορτραίτο ένός νέου-· Ανδρική 
φι γούρα) πραγματοποιοϋνται τώρα κατά 
τό πλείστον μέ κυρτές οί όποίες eχουν τό 

χάρισμα τής γυναικείας χάριτος γι· αύτό 
καί τά γυναικεία γυμνά του καί τά πορ
τραίτα έχασαν τόν γεωμετρισμό καί τόν 
έπιπεδισμό, πού παρουσίαζαν παλαιότερα 
καί πήραν μιά πιό ρεαλιστική άνθρώπινη 
δψη, άπέκτησαν σάρκα (Ξαπλωμένο 
γυμνό) χωρίς νά έχει άπαρνηθεί τήν κατά 
Ενα τρόπο «ΠρισματιΚή» άνάπλαση τών 
μορφών. 

Τά σχέδιά του μέ μελάνι ί:χουν μιά 

άέρινη φρεσκάδα καί λεπτότητα. ΕΙναι ί:να 
εuχάριστο συνεχές παιγνίδισμα τών γραμ
μων, πού πολλές φορές καταλήγουν σέ μιά 
δ ιακριτι κή κυβιστική έκφραση τών 
μορφών. 

PHAROS 

·Ο Καταφυγιώτης γιά νά φθάσει στό 
σημείο πού έφθασε σήμερα ή ζωγραφική 
του, δέν έγκατέλειψε ποτέ τίς βάσεις μιaς 
κλασικής παιδείας στό σχέδιο γιά ν' άπα
γυμνώσει τόν εΙκονογραφικό του χώρο άπό 
τήν παρουσία τοϋ άντικειμένου. Σεβά
στηκε τήν παρουσία του καί κρατήθηκε 
μακριά άπό άκραίες σύγχρονες τάσεις, οί 
δποίες μέ τήν παρέλευση τοϋ χρόνου - οί 
περισσότερες - άμφισβητήθηκαν. Αύτό 
τό «Πιστεύω» του καί ή <iδιάκοπη έργασία 
καί ερευνα τόν βοήθησαν σιγά-σιγά, άλλά 
σταθεριi ν · άνέβη τίς βαθμίδες τής ε πι τυ
χίας. 

ΒΑΣΟΣ Α. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΔΗΣ 
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Ετσι Φθάσαμε στήν 7ετια 
ΑΠΟΣΠΆΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, 1964-1974» 

ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΔΗΜΉΤΡΙΟΥ Γ. ΚΟΥΣΟΥ ΛΑ 

• Απόπειρα άξιωματικών του Ναυτικού νά άνατρέψουν τήν δικτατο
ρία Παπαδοπούλου. - Πώς άντέδρασε ό Κωνσταντίνος στήν κατάρ
γηση τής Βασιλευομένη ς Δημοκρατίας. • Η άρση του 

στρατιωτικοϋ νόμου καί ή άμνήστευση τών ((πολιτικών έγκλημά
των». - ·Η κυβέρνηση Μαρκεζίνη. -

2ov 

. Υπήρ-χε δμως ενα<:iλλο θέμα ποί> δέν μπο
ρούσε νά κλείσει τόσο εϋκολα. 'Η ταν ή 
ύπόθεση «ΑΣΠΙΔΑ». Σήμερα μπορεί νά 
λεχθεί μέ βεβαιότητα δτι ή σημασία πού 
άποδόθηκε στήν οργάνωση αύτή καί ό 
σάλος πού προκάλεσε κατά κανένα τρόπο 
δέν δικαιολογείτο άπό τοί>ς σκοπούς η τήν 

πραγματική της εκταση. 'Αλλά τήν 
εποχή εέκείνη πού άνακαλύφθηκε δ 
ΑΣΠΙΔΑ, τό πολιτικό κλίμα καί οί φοβίες 
πού άποτελοuσαν πολιτική πραγματικό
τητα δέν έπέτρεπαν μιά τόσο νηφάλια καί 
ρεαλιστική άντιμετώπιση. Μόνο ετσι, μέ 
τά δεδομένα τής έποχής, μέ τίς παρανοϊκές, 
!iς τό πουμε, προκαταλήψεις πού Ι:πικρα
τουσαν τότε μπορεί, νομίζω, νά άξιολογη
θεί σωστά ή αναστάτωση πού προκάλεσε ή 
ϋπαρξη τοί> ΑΣΠΙΔΑ, οί άντιδράσεις καί 
έπιλογές του Κωνσταντίνου, καί άργότερα, 
στούς μήνες πρίν aπό τήν επιβολή τής 
δικτατορίας, ή δίκη τών πρωτεργατών καί 

ή Cινάμιξη τοu όνόματος τοu ' Ανδρέα 

Παπανδρέου. 

'Η πρώτη ενδειξη δ τι ύπήρχε κάποια 
κίνηση άξιωματικών - κεντρώου προσα
νατολισμου- ήρθε στήν έπιφάνεια στίς 16 
Μαρτίου 1965 δταν ενας λοχαγός τοu 
Μηχανικοί> όνόματι Νίκος 'Αδαμόπουλος 
πήγε στό Πεντάγωνο καί μέ προφανή νευ

ρικότητα ζήτησε νά παρουσιασθεί στόν 
άρχηγό του ΓΕΣ άντιστράτηγο Ι. 
Γεννηματfi. 

-Σfiς περιμένει; ρώτησε ό άρμόδιος άξι
ωματικός πού έκτελουσε ύπηρεσία εξω aπό 
τό γραφείο τής Α/ΓΕΣ. 

-~0-χι, άλλά είναι άνάγκη νά παρουσια
σθώ. Πρόκειται γιά σοβαρό προσωπικό 
μου ζήτημα ... 
Ήταν περίεργο γιά τή στρατιωτική 

ίεραρχία τό α1τημα τοϋ λοχαγου, άλλά ό 

OCTOBER, 1988 

Γεννηματάς aποφάσισε νά τόν δεχθεί. 

«Μέ ηι)ξημένη νευρικότητα", σύμφωνα 
μέ τήν περιγραφή πού δημοσίευσε ή 
"'Ακρόπολις» στiς 13 Νοεμβρίου 1966, «ό 
λοχαγός παρουσιάσθηκε στόν άντιστρά
τηγο . Του είπε δτι όνομάζεται • Αδαμόπου
λος Νικόλαος, δτι ύπηρετεί σέ μονάδα 
στήν Βόρειο ' Ελλάδα καί δτι ό σκοπός τής 
άντικανονικής παρουσιάσεώς του ήταν νά 
του καταγγείλη τήν ϋπαρξιν συνωμοσίας 
στίς τάξεις τοϋ στρατου". 

·Αλλά ι'iς συνεχίσουμε μέ τίς λεπτομέ
ρειες πού δίνει ή"· Ακρόπολις». Μεταγενέ
στερη διασταύρωση μέ ι'iλλες μαρτυρίες 

πείθει δτι ή περιγραφή είναι άρκετά 
aυθεντική: 

«Μέ τήν αύτοκυριαρχία πού τόν διακρί
νει, ό άντιστράτηγος Γεννηματάς χωρίς νά 
έκδηλώση καί τήν παραμικρή aνησυχία 
γιά δσα ι'ί.κουγε, προσέφερε κάθισμα στόν 
επισκέπτη του καί άφοί> διέταξε τόν άγγελι
οφόρο νά μήν τόν ένοχλήση κανείς άπολύ
τως, ι'ί.ρχισε νά ύποβάλη έρωτήματα στόν 
συνομ ιλητή του. 

»Μέ σαφήνεια καί κατηγορηματικότητα 
ό λοχαγός 'Αδαμόπουλος εκανε έκείνο τό 
πρω\ γνωστό στόν άρχηγό τοί> ΓΕΣ τήν 
ϋπαρξη τοϋ ΑΣΠΙΔΑ καί άπεκάλυψε δτι ο{ 
συνωμότες άπετάθηκαν καί σ ' αuτόν νά 
γίνη μέλος του". 

Άργότερα , τόν Μάρτιο του 1967, δταν 

Οί ένδιεφερόμενοι νά προμηθευθούν 
τό βιβλίο τού Καθηγητού Κούσουλα 
«ΠΟΛΙΠΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 1964-1974>• 
μπορούν νά γράψουν στήν έταιρία 
TELAMON CO. 401 So. GarfieldSt. 
Arlington, V Α 22204. 
Τό βιβλίο τιμάται 20 δολλ. περιλαμ
βανομένων καί των ταχυδρομικrον. 

κατάθεσε ώς μάρτυς στ ή δίκη του ΑΣΠΙΔΑ 
ό Γεννηματάς πρόσθεσε καί ι'ί.λλες λεπτο
μέρειες γιά τή συνομιλία του μέ τόν 
·Αδαμόπουλο: 

«Mou είπε ό ·Αδαμόπουλος δτι τόν είχε 
συναντήσει ό παλαιός συμμαθητής του 

λοχαγός Μπουλουκος, ό όποίος άρχικώς 
τόν συνέστησε στόν συνταγματάρχη 
Παπατέρπον, τόν Ίανουάριον δέ τοu'65 
τοϋ έξεμυστηρεύθη δτι ύπάρχει μία όργά
νωσις μέ σκοπόν τήν άλλη λοβοήθεια τών 
άξιωματικών (προαγωγαί, σχολεία, έπίκαι
ροι θέσεις) καί τόν έκάλεσε νά λάβη μέρος. 

"'Ο 'Αδαμόπουλος ή ρώτησε ποιός είναι 
ό άρχηγός, άλλά ό Μπουλουκος τοϋ άπήν
τησε δτι θά μάθη άργότερον, καί ό (' Αδα
μόπουλος) έπεφυλάχθη νά του άπαvτήση. 

»Παρά τήν i;πιφύλαξιν τοϋ ' Αδαμόπου
λου, ό Μπουλοϋκος τοϋ tδωσε νά δακτυλο
γραφήση κείμενα του δρκου, Cιφοu μάλιστα 

προσέθεσε ίδιοχείρως είς τό πρωτότυπον 
συμπληρωματικάς λέξει ς». Πράγματι, ό 
Μπουλουκος είχε προσθέσει Ιδιοχείρως 
στό τέλος του κειμένου τίς λέξεις"· Εν ....... 
τή .......... 196 .... » . 

'Ο ' Αδαμόπουλος παρέδωσε στόν Γ εννη
ματfi άντίγραφο του «δρκου» καί σέ κατα
κλείδα τόν ρώτησε: <<Στρατηγέ μου , 
περιμένω νά μέ διατάξετε τί νά πράξω». 

'Ο 'Αρχηγός τού ΓΕΣ τοu ί>πέδειξε νά 

προσχωρήσει στήν όργάνωση καί νά ε(φί
σκεται σέ τακτική Ι:παφή μαζί του. 

Ό δρκος ποt> έκαλοuντο νά ύπογράψουν 

oi άξ ιωματικοί πού μυουντο στόν ΑΣΠΙΔΑ 
aποτελείτο κατά μέγα μέρος άπό μάλλον 
άπλοϊκές εκφράσεις έκτός aπό τίς παρα

γράφους 5 καί 6 πού ήταν όμολογουμένως 
«φορτισμένες» . Νά τί εγραφε ό δρκος: 

<<'Ορκίζομαι ε iς τήν πατρίδα μου ώς τό 
μόνον ί>πέρτατον ον μετά Θεόν, δι' έμέ, νά 

τής προσφέρω όλοκλη ρωτικώς μέχρι 
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θυσίας τοϋ έαυτοϋ μου διά τήν έκπλήρωσ ιν 
τών ακολούθων σκοπών τοϋ ΑΣΠΙΔΑ: 

., I. Διά τήν έξασφάλισιν πάσης ακεραιό
τητος καί έλεηθερίας άπό πάντα έπιβουλευ
όμενον καί πολέμιον έχθρόν 1\ξωθεν. 

»2. Διά τήν έξασφάλισιν άπάντων τών 
άξιών πού συνιστοϋν κράτος δικαίου άπό 
π5.σαν κομμουνιστικήν δρCiσιν, έξωλαϊκήν 
δύναμιν καί πάντα όπωσδήποτε έπιβουλευ
όμενον εσωθεν. 

»3. Διά τήν έξασφάλισιν καί διατήρησιν 
τοϋ δημοκρατικοϋ πολιτεύματος έν τfj 
έννοία τfjς άξιοκρατίας δι· άρνήσεως πρό 

πίiσαν μορφήν έπιφάσεως άξιοπρεπείας. 

»4, Διά τόν άκατάλυτον άγώνα δημιουρ
γίας Μεγάλης 'Ελλάδος. 

»5. Διά τήν μεθ' δλων τών δι>νάμεών μου 
καί δι · δλων τών μέσων στήριξιν τοϋ πολι
τεύματος τής Δημοκρατίας έντή έννοία τfjς 
· Αξιοκpατίας εστω καί Ciν ypειασθή νά 

Δι<J6<11!'V;•( !I,uJΙI{>'-'Htt.O 
~V()fόJ,..ι<., <J!,101J uιιόιιχwι 

φ.o4:'j.p...>r•(..)(,'ft(lν<'IN't()ΙH1 

ιΉJi ιι.η• ;rQ f1j)()<)f;Xif• • •J 
n.nυ"'N'T'OQOI;, 

τεθή έν λειτουργία βιαίως ή διαδικασία τής 
'Αξιοκρατίας. 

»6.' Ορκίζομαι τυφλή ν καί άπεριόρ ιστον 
ύποταγήν είς τόν ΑΣΠΙΔΑ καί τά κελεύ
σματά του, έκπροσωπουμένοη διά τοί) 
άρχηγοϋ, αναγνωρίζων τόν ΑΣΠΙΔΑ ώς 
μόνον φορέα τής νομίμου έξουσίας είς 
περίπτωσιν άναλήψεως δράσεως διά τήν 
έπίτευξιν τών σκοπών του. 

»7. 'Ορκίζομαι νά προσφέρω τόν !:αυτόν 
μου κατά πaσαν Ι::ννοιαν θυσίας πρός πρα
γμάτωσιν τών σκοπών τοί) ΑΣΠΙΔΑ. Νά 
παραμείνω μακράν τής πολιτικής, νά φέρω 
ώς σί>μβολον τοϋ ΑΣΠΙΔΑ τήν ήθικήν άκε
ραιότητα τοϋ 'Έλληνος 'Αξιωματ ικού καί 
νά καταστώ aτιμος αν παραβώ τόν δρκον 
τούτον" . 

Διαβάζοντας κανείς σήμερα τό κακο
γραμμένο αύτό κείμενο αΙσθάνεται τόν πει
ρασμό νά πιστέψει πώς είχε γραφεί γιά 

Το (σ.ιατοj1ΙΟ "VRAKA" >Οθώ<, 

κ οι η ς ι χωριu τr\ οιθοuοα , χιι,ρψ ι κ ο 

Π] "Ο(, 1 20 ατόμων, διο ι iUO(I! γι υ 
σ λ(~ 11(,_, ΚΟ 1νωvικ_έc, <1ας ~:.κδηΛω(ιι. !t) 
(γόμου<,. βοqηiσΗς, ωΗ εiοιις ~·ι 
ιδιωτι κό paΓtt.,~}. Κα ι πόλι μι rηv 
ιγγύηση rοιι ~αλοt! φαγητοu ,,, rrις 
Ί ίλcιυς εξυπηρ~τ ηοης 

Ι ΙΑ \ΛΙJ, Λ_[ Χ Α;.ΊΗ ΒΡΑΔΙΑ 

Μ \ ri()Y ΚΑ ' X()P(;v '; Qί'Λ 
KUI\ν Σ.ΑΣ TC ΓΑif'ΠΟ 

46 

ΠΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΑΝΤΙΙ. 

Ο nΕΡΙΦΗΜΟΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣΒΑΡΘΟΛΟΜΟΣ 

<ΟΡ[Υ~Ι ΚΟ THl Sf>AKA~ Μ~ 

ΌΥ~ ΑΝΔΡ(Α ΑΝΑΠΑΣΙΟΥ 

ΚΑΙ Χ"ΙΗΟ ΣΩΤΗ?iΑΔΗ 
Η LΛΛΗΝικονΣ ΚΑΙ 
ΚΥΠ">ΑΚΟΥΙ ΧΟΡΟΥΣ 

νούμερο έπιθεωρήσεως μέ σκοπό τή διακω
μώδηση τής μαλλιοτραβηγμένης στρατιω
τικής φρασεολογίας . 
·Ο Γεvνηματ5.ς πάντως θεώρησε άρκετά 

σοβαρή τήν καταγγελία. 'Όπως κατέθεσε 
στή δίκη, ένημέρωσε αύθημερόν τόν 
(Jπουργό 'Αμύνης Πέτρο Γαρουφαλιa, 
στόν όποίο κα ί εισηγήθηκε τήν διεξαγωγή 
ερευνας . ' Ο Γαρουφαλιίiς συμφώνησε μέ 
τήν πρόταση. 

Λίγες μέρες άργότερα συνήλθε τό Συμ
βούλιο προαγωγών, στό όποίο μετείχαν καί 
οί διοικητές τών μεγάλων μονάδων. Ό 
Γεννηματάς iJπέβαλε τό έρώτημα; «Γνωρί

ζετε δτι εχει συγκροτηθεί παραστρατιω

τική οργάνωση στίς διάφορες μονάδες ύπό 
τήν έπωνυμία ΑΣΠΙΔΑ;, ·Η άπάντηση 

τών μελών τοϋ Συμβουλίου ίJπήρξε άρνη

τική. Ό Γεννηματaς τούς ζήτησε νά διεξα
γάγουν σχετική ερευνα καί μετά I 5 μέρες 
νά τοϋ αναφέρουν τό πόρισμά τους. 

Πράγματι, στίς άρχές ·Απριλίου 

συνήλθε τό ·Ανώτατο Στρατιωτικό Συμ
βοί>λιο. Οί διοικητές τών μεγάλων μονά
δων άνάφεραν δτι τίποτε δέν προέκυψε 
άπό τήν ερι:υνα πού είχαν κάνει . 

• 
Τό κίνημα του Ναυτικοi3 

Τά σχέδια τοϋ ΠαπαδΌπουλου γιά τήν 
κατάργηση τής Βασιλευόμενης Δημοκρα

τίας διευκόλυνε - άv ύπijρχε τέτοια 
άνάγκη - ή άπόπειρα άξιωματικών τοϋ 
Ναυτικοϋ νά ανατρέψουν τό δικτατορικό 
καθεστώς. Οί αξιωματικοί τοϋ Ναυτικοϋ 
ήταν στή μεγάλη τους πλειοψηφία βασιλό
φρονες. ·Η άρπαγή τής έξουσίας άπό τούς 
· Απριλιανούς, χωρίς τή συγκατάθεση τοϋ 
Βασιλέως, τοποθέτησε αύτόματα τή 
μεγάλη τους πλειονότητα στήν άντίπερα 
οχθη. Ή ταχύτητα μεέ τήν όποία κατέρ
ρευσε τό βασιλικό έγχείρημα στίς 13 
Δεκεμβρίου 1967 δέν έπέτρεψε στό Στόλο 
νά διαδραματίσει ούσιαστικό ρόλο. Στά 
έπόμενα χρόνια οί αξιωματικοί τοϋ Ναυτι
κοϋ δέν ανέλαβαν καμιά σοβαρή αντιδικτα
τορική ένέργεια καίτοι πολλά- καί συχνά 
παράτολμα - σχέδια είχαν συζητηθεί 
μεταξύ ανώτερων άξιωματικών. 

Τό 1973 πληροφορίες δτι δ Παπαδόπου
λος προτίθεται νά καταργήσει τή Βασιλευ
όμενη Δημοκρατία ένίσχυσαν τήν 
πεποίθηση πολλών άξιωματικών τοϋ Ναυ
τικοϋ δτι επρεπε vά κινηθοϋν προτοϋ νά 
είναι άργά . 'Ο 'Αβέρωφ - στόν όποίο 
είχα άναφέρει τ ή συνομιλία πού εΙ χαμέ τόν 
Παπαδόπουλο καί τήv έντύπωση πού άπε
κόμισα δτι προτίθεται νά διώξει τόν Βασι
λέα - ε{χε ένεργό άνάμιξη στήν 
προετοιμασία τοϋ έγχειρήματος άπό τά 

τέλη Δεκεμβρίου 1972. Ή πρώτη έπαφή 
f'γινε στό γραφείο τοϋ δικηγόρου Φούφα μέ 

τόν άντιπλοίαρχο 'Αλ. Παπαδόγκωνα. 

"Ο πως κατέθεσε δ · Αβέ ρωφ στόν προανα
κριτή Γ. Σκεμπέα μετά τήν άποτυχία τοϋ 
κινήματος καί τή σύλληψή του, <<ό άντι-

~NEW YORK" 



πλοίαρχος Παπαδόγκωνας, δστις μοϋ lκανεν 
άρίστην tντύπωσιν διά τοϋ παρουσιαστικού 
του, μοϋ είπεν δτι τό σύνολον σχεδόν τών 
Άζιωματικών τοϋ Ναυτικοϋ ήτο πιστόν είς 
τόν δίς δοθέντα δρκον (χωρίς νά εlναι δλοι οί 
Άζιωματικοί τοϋ Ναυτικοϋ βασιλόφρονες) 
καί ότι ήτο πιστόν clς τάς φιλελr.υθέρας dρχάς, 
τάς όποίας καΙ μοϋ dνf.πτυζr. δι' όλίγων». 

Σύμφωνα μεέ τήν κατάθεση του · Αβέ
ρωφ ό χρόνος yιά τό κίνημα ε{χε έπιλεyεί 
έπειδή «Περί μήνα Ίούνιον- Ίούλιον θά 
έyένοντο πολλαί άλλαγαί τοποθετήσεων». 
Τό σχέδιο ήταν νά καταλάβει ό στόλος 
μερικά νησιά καί νά άποκλείσει τό λιμάνι 
τοί\ Πειραιά μέ σκοπό νά διακόψει τόν ανε
φοδιασμό του λεκανοπεδίου του ' Αττικής. 
Oi άξιωματικοί τοϋ Ναυτικοϋ l'jλπιζαν δτι 
αύτό θά έξανάyκαζε τήν κυβέρνηση νά 
ελθει <<είς μίαν συνεννόησιν». Θά ζητοϋ
σαν «χωρίς πνcϋμα άντεκδικήσεως καΙ έχθρό
τητος, vά tπανέλθη ό Βασι).εύς, ώς 
έκπρόσωπος τής νομιμότητος καί νά σχημα
τίση Κυβέρνησιν ύπό τόν Κωνσταντίνον 
Καραμαvλήv, ή όποΙα έντός λογικώς τακτής 
προθεσμίας καΙ μέ πνεϋμα δικαιοσύνης νά διr.
ξαγάγη tντfμους έκλογάς». 

'Ο Καραμανλής στόν όποίο άνεκοίνωσε 
τό Σχέδιο ό ' Αβέρωφ στίς 8 Μαρτίου σέ 
συνάντηση πού ε{χαν στό Παρίσι τόν έξου
σιοδότησε νά μεταφέρει έ πί λέξε ι τίς άπό
ψεις του στούς άξ ιωματικούς του 
Ναυτικου. «Τιμώ τάς προθέσεις των. Δf.ν 
δύναμαι ούτε vά άποθαppύνω ο(Jτε νά υΙοθε
τήσω κάτι τό όποίον δf.ν γνωplζω προσωπι
κώς. "Αν tκδηλωθη θά βοηθήσω διά 
δηλώσεων dπό έδώ πpός έζεύpεσιν συμβιβα
στικής λύσεως». ' Ο Κωνσταντίνος ε{δε τό 
σχέδιο μέ μεγαλύτερες έπιφυλάξεις. Πρά
γματι οί πιθανότητες έπιτυχίας ήταν έλάχι
στες. 

Ό Παπαδόπουλος πληροφορήθηκε τό 
σχεδιαζόμενο κίνημα γύρω στίς 15 Μαϊου 
1973 άλλά δέν προέβη σέ καμιά άπολύτως 
ένέργεια γιά νά συλλάβει τούς όργανωτές 
του. Τό Cίφησε νά «ξεκινήσει» άλλά ε{χε 
πάρει τά μέτρα του γιά νά τό έξουδετερώσει 
προτοϋ «σαλπάρουν» τά πλοία άπό τό ναύ
σταθμο στή Σαλαμίνα. 

Τή νύχτα τής 2/ης πρός 22α Μαϊου οί 
περισσότεροι άξιωματικοί πού θά eπαιρ
ναν μέρος στό κίνημα άρχισαν νά καταφθά
νουν στό Ναύσταθμό. 'Αλλά γύρω στίς 11 
ή rορα τή νύχτα, καί ένώ εlχαν άρχίσει ο{ 
προετοιμασίες γιά τόν άπόπλουν τών 
πλοίων, οί έπικεφαλfjς του κινήματος είδο
ποιήθηκαν δτι τό «Ciγημα άσφαλείας» τοϋ 
Ναυστάθμου εlχε τεθεί σέ συναγερμό ένώ 
κατέφθαναν όμάδες <<δπόπτων» πού προφα-
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νώς ε{χε άποστείλει ή Κυβέρνηση. Τά 
πολεμικά πού θά επαιρναν μέρος στό έγχεί
ρημα δέν ε{χαν πλήρως έπανδρωθεί καί, 
ένώ θά μποροuσαν νά άποπλεύσουν παρά 
τήν έπιφυλακή του «άγήματος άσφαλείας» 
η τήν παρουσία τών «δπόπτων», τεχνικώς 
δέν θά μπορουσαν νά λειτουργήσουν χωρίς 
τά απαραίτητα μέλη τών πληρωμάτων τους 
πού eλειπαν. "Ετσι ή όμάδα τών άξ ιωματι
κών πού ήταν έπικεφαλής του έγχειρήμα
τος εστειλε στά πλοία τό σύνθημα 
«Σοφοκλής» πού σήμαινε «άναβολή>•. Τό 
κίνημα ε{χε άποτύχει προτού κάν έκδηλω
θεί. Εlχε δμως δώσει στόν Παπαδόπουλο 
μιά εύπρόσδεκτη αίτιολογία γιά νά προχω
ρήσει στήν έφαρμοyή του σχεδίου του. 

Μόνο τό άντιτορπιλικό <<Βέλος», μέ 
κυβερνήτη τόν άντιπλοίαρχο τότε Ν. 
Παππά, τό όποίο μετείχε σέ aσκηση τοϋ 
ΝΑΤΟ, κατέφυγε στό Φιουμιτσίνο τής 
'Ιταλίας δπου ό Παππάς μαζί μέ εξ ι σημαιο 
φόρους, εναν άρχικελευστή, 22 ύπαξιωμα
τικούς καί ενα μόνο ναύτη , ζήτησε πολι

τικό Cίσυλο. 

Προεδρική Κοινοβουλευτική 
Δημοκρατία 

Τό κίνημα παρά τήν άποτυχία του συγ
κλόνισε τήν ήγεσία τοϋ καθεστώτος. Οί 
άνακρίσεις άπέδειξαν δτι οί περισσότεροι 
κυβερνήτες ήταν μεμυημένοι. 'Ύστερα άπό 
εξι χρόνια έκκαθαρίσεων θά περίμενε 
κανείς δτι οί άνώτεροι τουλάχιστον άξιω
ματικοί ήταν φίλοι τοϋ καθεστώτος. Καί 
δμως οί άνακρίσεις άπεκάλυπταν μιά έκτε
ταμ ένη συνωμοσία έναντίον της 
"'Επαναστάσεως». 

Γιά νά μειώσει τήν έντύπωση, τό καθε
στώς άπεκάλεσε τήν κίνηση τοϋ Ναυτικοϋ 
«όπερετική,.. 

Μιά /:βδομάδα άργότερα, τήν Ιη 'Ιου

νίου 1973 συνήλθε σέ εκτακτη συνεδρίαση 
τό ύπουργικό συμβούλιο. οι ύπουργοί δέν 
έξεπλάγησαν δταν ό Παπαδόπουλος τούς 
ζήτησε νά προσυπογράψουν Συντακτική 
Πράξη "Περί έγκαθιδρύσεως πολιτεύμα
τος Προεδρικής Κοινοβουλευτικής Δημο
κρατίας». 'Από τή στιγμή πού ε{χε γίνει 

ΜΕ το 
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γνωστό τό κίνημα τοu Ναυτικοu, ήταν 
γενική πεποίθηση στούς κύκλους τής 
δικτατορίας Cίτι ή τύχη του Θρόνου είχε 
κριθεί. ' Από τίς 13 Δεκεμβρίου 1967, ό 
Κωνσταντίνος δέν είχε πολλούς φίλους 
μέσα στήν 'Επαναστατική 'Επιτροπή. Ό 
Παπαδόπουλος είχε διατηρήσει τό θεσμό 
γιατί χρειαζόταν διεθνώς τό στοιχείο τής 
νομιμότητας πού αντιπροσώπευε δ Κων

σταντίνος. 'Ίσως νά ήλπιζε κατά τά πρώτα 
χρόνια δτι τελικά θά κέρδιζε τή συνεργα
σία του. 'Αλλά ό Κωνσταντίνος άπέφυγε 
κάθε συνδιαλλαγή μέ τό δικτατορικό καθε
στώς. Καί ετσι ϋστερα από τόν Αύγουστο 
του 1971 ό Παπαδόπουλος άρχίζει νά σκέ
πτεται τό μεγάλο Ο.λμα: τήν κατάργηση τής 
Βασιλευόμενης Δημοκρατίας καί τήν άντι
κατάστασή της μέ ενα aλλο πολίτευμα στό 
όποίο θά έξασφάλιζε τήν παράταση, γιά 
μακρύ χρονικό διάστημα, τής δικής του 
προσωπικής παντοδυναμίας. 

·Ο Παπαδόπουλος αίτιολογώντας τήν 
αλλαγή του πολιτεύματος κατηγόρησε τόν 
Κωνσταντίνο δτι «συνειργάσθη μετά τών 
άντιδραστικών δυνάμεων δλωv τών dποχρώ
σεων, παρά τάς έπανειλημμένας προειδοποιή
σεις τής Κυβερνήσεως, καί έστράφη εύθέως 
κατά τών 'Ενόπλων Δυνάμεων. Συμπεριε
φέρθη καί ύποχθονίως καί tκ τού tμφανούς ώς 
κομματάρχης τυχοδιωκτών, χρεωκόπωv. 
συνοδοιπόρων, δολιοφθορέων καί δολοφό
νων άκόμη». Καί άναφερόμενος στό κίνημα 
του Ναυτικου πρόσθεσε: «Καί πρό ήμερών 
ώργάνωσε διά συντονισμένων πολιτικών, 
συνωμοτικών καί στασιαστικών ένεργειών, 

δ πως άπεδείχθη έκ τών dvακρίσcων. νέο πρα
ξικόπημα έναντίον τής 'Επαναστάσεως ... », 
Δέν είχε βέβαια αποδειχθεί καμιά άνάμειξη 
του Κωνσταντίνου ιiπό τίς άνακρίσεις, 
αλλά αύτό ήταν ... λεπτομέρεια. 
Μέ τό 'ίδιο διάγγελμα, δ Παπαδόπουλος 

πληροφόρησε τόν έλληνικό λαό δτι ανα
λαμβάνει <<τάς άρμοδιότητας προσωρινοu 
Προέδρου» τής Προεδρικής Κοινοβουλευ
τικής Δημοκρατίας. Μολονότι δ Στ. Πατ
τακός στό ύπόμνημα πού είχε ύποβάλει 
στόν Παπαδόπουλο τόν προηγούμενο 
Φεβρουάριο είχε αναφερθεί μόνο στό πολί
τευμα τής «προεδρευομένης" δημοκρατίας 
- δπου οι άρμοδιότητες του προέδρου 
είναι πολύ περιορισμένες καί κατά μέγα 
μέρος τελετουργικές - ό Παπαδόπουλος 

εlχε επιλέξει τό σύστημα τi'jς <<προεδρικής 
κοινοβουλευτικής δημοκρατίας». Ήταν 
τό σύστημα πού είχε καθιερώσει τό 1958 ό 
Ντέ Γκrολ στή Γαλλία. 'Αποτελουσε συγ
κερασμσό του «προεδρικου, συστήματος 

τών ΗΠΑ, καί του «Κοινοβουλευτικου, τής 
·Αγγλίας. Στό γαλλικό σύστημα ό πρόε
δρος. · ε{ χε εύρύτατες εξουσίες Ιδίως στούς 
τομείς ι'iμυνας, έξωτερικής πολιτικής καί 
τών γενικών κατευθύνσεων τής κυβερνητι
κής πολιτικής. ·Υπάρχει δμως καί πρωθυ
πουργός ό όποίος εlναι ύπεύθυνος γιά τήν 
καθημερινή διακυβέρνηση καί ό όποίος 
σύμφωνα μέ τίς αρχές του κοινοβουλευτι
κού πολιτεύματος - πρέπει νά εχει τήν 
εμπιστοσύνη τi'jς πλειοψηφίας στό νομοθε
τικό σώμα γιά νά παραμείνει στή θέση του. 
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Σέ χώρες πού εχουν υίοθετήσει τό γαλλικό 
αύτό σύστημα, ό πρόεδρος Ιiχει δικτατορι
κές ούσιαστικά εξουσίες καί γενικά τό 
πολιτικό σύστημα είναι περιοριστικό . 
Μόνο στή Γαλλία εχει έφαρμοσθεί ή Προ
εδρική Κοινοβουλευτική Δημοκρατία 
χωρίς νά παραμορφώσει τή δομή τi'jς 
δημοκρατίας. 

Ό Κωνσταντίνος άντέδρασε στήνκατάρ
γηση τής Βασιλευόμενης Δημοκρατίας μέ 

ενα συνετό , ψυχολογημένο, καί σωστά 
θεμελιωμένο διάγγελμα: 

"'Επί cξι έτη μακράν τής Πατρfδος όπf.
βαλα έαυτόν είς τήν αύστηράν πειθαρχίαν τής 
σιωπής. Ήγνόησα επιθέσεις. προσβολάς καί 
προκλήσεις. 'Εκείνο τό όποίον μού άπέμενεν 
ήτο νά διατηρήσω τό Βασιλικόν κύρος, 
μακράν πάσης dντεγκλίσεως ώς f.θvικήν έφε
δρε ία ν... Τό άληθές πρόβλημα δέν ε[ ναι τό 
κατά πόσον ή . Ελλάς θά εχη Βασιλευομένη ν η 
Άβασίλευτον Δημοκρατίαν, άλλά τό έάν καί 
πώς θά Ιfχη Δημοκρατίαν, έάν ό 'Ελληνικός 
Λαόε δικαιούται νά εlναι κύριος τών τυχών 
του. Είμαι βέβαιος ότι ούδείς 'Έλλην διατηρεί 
ψευδαισθήσεις. Εiς τήν 'Ελλάδα δέν έγκαθι
δρύεται Δημοκρατία. Άντιθέτως, διά δευτέ
ραν φοράν. ή Δημοκρατfα στραγγαλίζεται 
ύπούλως άπό τούς Ιδίους έκείνους. οί όποίοι 
κατέλυσαν τάς έλευθερίας τού ·Ελληνικού 
Λαού .. . ». 

·Ο Κωνσταντίνος άρνήθηκε κάθε ό:νά
μειξη στό κίνημα του Ναυτικου καί κατη
γόρησε τούς κυβερνώντες στήν 'Αθήνα δτ ι 

«άποπειρώνται καί πάλιν τήν έξαπάτησιν 
του 'Ελληνικού Λαου. Ή χθεσινή συντα
κτική πράξις εlναι παράνομος καί άπα
τηλή ... Δέν φοβουμαι τήν έτυμηγορίαν του 
'Ελληνικού Λαου ... · Υπό τήν προϋπόθε
σιν, βεβαίως , δτι τό Δημοψήφισμα θά διε
ξαχθή έλευθέρως ... ••. Καί προσέθετε: 
<<Τούτο σημαίνει Δημοψήφισμα ήγγυημένως 

έλεύθερον. Καf προϋποθέτει: 1) Τήν Ιiρσιν τού 
Στρατιωτικού Νόμου. 2) Τήν χορήγησιν γενι
κής άμνηστίας διά τά πολιτικά άδικήματα.. 3) 
Τήν dποκατάστασιν ούσιαστικfις έλευθεροτυ
πίας. 4) Τήν όργάνωσιν καί διεξαγωγήν τού 
Δημοψηφίσματος ύπό άδιάβλητοv ύπηρεσια-

κήν Κυβέρνησιν, παρέχουσα πλήρη έχέγγυα 
διά τήν γνησίαν lκφρασιν τής λαϊκής θελή
σεως». Καί δήλωνε οτι ι'iν έπικρατήσει <<ή 
έμμονή είς τόν σφετερισμόν τών δικαιωμάτων 
τού ·Ελληνικού Λαοί) καίε/ς τήν διακωμώδη
σιν τών δημοκρατικών λειτουργιών μέ παρω
δίαν Δημοψηφισμάτων•• θά θεωρουσε τόν 
έαυτόν του <<ώς τόν μοναδικόν καί ύπεύθυνοv 
φορέα τής νομιμότητος, μέχρις δτου ό Λαός 

δυνηθή νά έκφρασθή πράγματι έλευθέρως>>. 
Καί κατέληγε έκφράζοντας «οχι άπλώς τήν 
έλπίδα άλλά τήν πρόθεσιν καί βεβαιότητα>> νά 
έπιστρέψει «ώς έγγυητής τής άξ,ιοπρεπείας 
καί τών Συνταγματικών 'Ελευθεριών τού 
'Ελληνικού Λαοv, ώς έγγυητής τής dληθούς 
Δημοκρατίας>>. 

Μέ τό διάγγελμά του δ Κωνσταντίνος 
διεκήρυσσε ούσιαστικά δτι θά θεωρουσε 
τό άποτέλεσμα νόθο . Δέν είχε καμιά άμφι
βολία δτι δ Παπαδόπουλος θά μεθόδευε τά 
πράγματα ετσι ι.ί\στε νά πετύχει τό αποτέλε
σμα πού έπιθυμοuσε. 

Τό Ψήφισμα πού δόθηκε στή δημοσιό
τητα στiς 15 'Ιουνίου 1973 καθιέρωνε μιά 
όντως ύπερτροφική προεδρική έξουσία. 
Βάσει του Ψηφίσματοςε πού ούσιαστικά 
τροποποιούσε δραστικά τό Σύνταγμα του 
1968, ό Πρόεδρος θά ε{χε αποκλειστική καί 
καθοριστική άρμοδιότητα στούς καίριους 
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τομείς τών 'Ενόπλων Δυνάμεων, τfjς έξω
τερικfjς πολιτικής, καί τfjς δημοσίας 
τάξεως. Θά καθόριζε τά κονδύλια του προϋ
πολογισμοι> πού θά άφοροuσαν τούς τομείς 
αύτούς καί μόνο μέ πλειοψηφία 2/3 θά μπο
ροuσε ή Βουλή νά τά τροποποιήσει. ·Ο 
Πρόεδρος θά έπέλεγε καί θά διόριζε τόν 
άρχ_ηγό τών ·Ενόπλων Δυνάμεων καί τούς 
άρχηγούς τών τριών δπλων. Καί θά εlχ_ε τό 
δικαίωμα σέ εκτακ.Cες περιστάσεις νά άνα
στείλει έπί 30 μέρες τήν ίσχύ δρισμένων 
Ciρθρων του Συντάγματος καί νά έφαρμόσει 
τό νόμο «περί καταστάσεως πολιορκίας». 

Πρόεδρος μέ έπταετή θητεία, καί χωρίς 
δικαίωμα έπανεκλογfjς, όρίζετο δ Γεώρ
γιος Παπαδόπουλος μέ άντιπρόεδρο τό 
στρατηγό 'Οδυσσέα 'Αγγελij. Ή Βουλή 
θά ε{χε διακόσιους βουλευτές άπό τούς 
δποίους οί 20 θά διορίζονταν από τόν Πρό
εδρο. ·Η θητεία τfjς Βουλής θά ήταν πεντα
ετής. τέλος τό Ψήφισμα καθόριζε δτι 
βουλευτικές καί δημοτικές έκλογές θά 
γίνονταν μέσα στό 1974. 

Στό δημοψήφισμα, τό όποίο δρίσθηκε 
γιά τήν 29η 'Ιουλίου ι 973, δ λαός έκαλείτο 
νά απαντήσει μέ ενα ΝΑΙ η ενα ΟΧΙ. Τό 
ΝΑΙ θά σήμαινε αποδοχή τής μεταβολής 
καί τό τέλος τfjς Βασιλευόμενης ΔημοκΡα
τίας. Μολονότι ύπήρχε ίσχυρό ρεuμα έναν
τίον τοϋ Κωνσταντίνου, κυρίως από τίς 
δυνάμεις του Κέντρου καί τής 'Αριστερaς 
πού δέν του εlχαν συγχωρήσει δσα τοϋ 
κατελόγιζαν γιά τά γεγονότα του 'Ιουλίου 
ι 965, τό aντιδικτατοτικό ρευμα ήταν πολύ 
όγκωδέστερο καί ύπερεκάλυπτε τό πρώτο. 
VΕτσι δλα τά πολιτικά κόμματα τάχθηκαν 
ύπέρ τοϋ Ο ΧΙ. Μόνο δ 'Ανδρέας Παπαν
δρέου κάλεσε τούς όπαδούς του νά ρίξουν 
λευκό ψηφοδέλτιο. · Αλλά τό άποτέλεσμα 
ήταν προκαθορισμένο. 'Από 4.934.424 
ί:γκυρα ψηφοδέλτ ια, τό ΝΑΙ πήρε 
3.870. ι24, δηλαδή τό 78,4 τοίς έκατό. Ή 
άποχή ήταν ι4,5 τοίς έκατό. 'Αξίζει νά 

σημειωθεί δτι σέ έκλογικές περιφέρειες 
πού παραδοσιακά ήταν προπύργια του 
βασιλισμου, ή ύπέρ τοϋ ΝΑΙ πλειοψηφία 
!:φθασε τά 89 τοiς έκατό! . Η άσκηση ψυχο
λογικfjς βίας ίδίως στίς έπαρχίες καί 
κάποια νοθεία ε{ναι δύσκολο νά άμφισβη
τηθεί, άλλά ή συντριπτική πλειοψηφία 
ύπέρ τοϋ ΝΑΙ θά πρέπει νά άποδοθεί καί 
στήν έλπίδα πού καλλιεργήθηκε στό λαό 
δτι ψηφίζοντας ΝΑΙ θά !:φερνε πλησιέ
στερα τήν ήμέρα πού θά τελείωνε ή δικτα
τορική aνωμαλία. Θά πρέπει έπίσης νά 
προσθέσει κανείς καί τούς έκ πεποιθήσεως 
άντιβασιλικούς πού ό άριθμός τους εlχε 
όγκωθεί aπό τό ι965. 

'Απομόνωση πίσω 
dπό τήν παντοδυναμία 

·Ο Παπαδόπουλος εlχε φθάσει στήν 
κορυφή. 'Η ταν πράγματι Primus Soιus 
(πρώτος μόνος). 'Αλλά ένώ οί άντίπαλοί 
του, ίδίως μεταξύ των πολιτικών, ~θεταν τό 
κέντρο τοϋ βάρους στή λέξη Primus, έκείνο 
πού τελικά θά βάρυνε περισσότερο θά ήταν 
ή λέξη Solus. Γιατί δ Παπαδόπουλος εlχε 
έπιτύχει νά μείνει μόνος aλλά καί aπομο
νωμένος από δλους έκείνους πού στό 
παρελθόν aποτελοuσαν τό ύπόβαθρο τfjς 
δυνάμεως καί τής tπιρροής του. 

'Η λύση πού ε{χε έπιλέξει δέν εlχε πολ
λούς ύποστηρικτές άνάμεσα στούς aξιωμα
τικούς. 'Όπως γράφει καί 6 στρατηγός Γ ρ. 
Μπονάνος, οί aξιωματικοί, τήν έποχή 
έκείνη , διαχωρίζονταν σέ τρείς βασικές 
κατηγορίες από τήν άποψη τών φρονημά
των τους. 'Η πρώτη κατηγορία ήταν οί 
'Απριλιανοί οί δποίοι δμως δέν ε{χαν tνι
αίους προσανατολισμούς. 'Η δ μάδα 
Ίωαννίδη έθεωρεiτο τό ι973 «ώς ή πολυαν
θρωποτέρα καί fσχυροτtρα tv τώ στρατεύ
ματι. 'Ετέρα όμάς tφέρετο ώς προσκειμένη είς 
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τόν ύπουργόν τότε Νικόλ. Μακαρέζον τόν 
όποίον οί άξιωματικοf a/Jτof fίθελαν Πρωθυ
πουργόv άvτί τοίί Παπαδοπούλου, dλλη όμάς 
tφέρετο ώς προσκειμέvη εfς τόv Ίωάνvηv 
Λαδάv καί, τέλος, dλλη μικροτέρωv εΙς 
βαθμούς άζιωματικώv, ώς έnηρεαζομέvη dπό 
τό v Συνταγματάρχην Ίωάννην Στειακάκην, 
ίδιαιτtρως στήν περιοχήν Θεσσαλονίκης». 

Η Ολοι αύτοί, παρά τίς έσωτερικές διαφο

ροποιήσεις τους, συμφωνοϋσαν σέ ενα 
σημείο: δέν ijθελαν νά ξαναπεράσει ή έξου
σία στά χέρια τών πολιτικών. VΗθελαν νά 
παραμείνει στήν έξουσία ή « · Επανάστα
σις» δηλαδή ή στρατιωτική δικτατορία. 

·Υπήρχε, δπως άναφέρει 6 Μπονάνος, καί 
ή κατηγορία τών «βασιλοφρόνων» aξιωμα
τικών, άλλά μετά τή μεταβολή τής lης 
'Ιουνίου καί τό δημοψήφισμα αύτοί ε{χαν 
τελείως βραχυκυκλωθεί - δσοι άπέμεναν, 
γιατί οί περισσότεροι ε{χαν άπομακρυνθεί 
άπό τό στράτευμα μετά τή ι 3η Δεκεμβρίου 

ι967. 

·Υπήρχε καί μιά κατηγορία «τώv άδιαφό
ρων οϊτινες θά ήκολούθουν εtκ φόβοv ή πάν
τως άνευ d vτιρρήσεως οίανδήποτε 
κατάστασιν. Αύτοί ήσαν oi περισσότεροι». 

Oi άξιωματικοί τής πρώτης κατηγορίας 
εlχαν συνεργήσει στό πραξικόπημα ii 
εlχαν προσδεθεί άργότερα. Ήταν έκεiνοι 
πού στήριζαν τό δικτατορικό καθεστώς. 
'Όσο ό Παπαδόπουλος απέφευγε τήν πολι
τικοποίηση δέν τοϋ Εφερναν έμπόδια στή 
διαχείρηση τής κυβερνητικfjς έξουσίας. 
'Αλλά δσάκις μέ τά «χρονοδιαγράμματα,, 
τίς έπαφές μέ πολιτ ικούς, τά μέτρα έπιεί
κειας, τ ή χαλάρωση των περιορισμών φαι
νόταν κά κάνει κάποια κίνηση πρός μιά 
ένδεχόμενη πολιτικοποίηση, ο{ άξιωματι
κοί της κατηγορίας αύτής μέ τούς έκπρο
σώπους τους στήν • Επαναστατική 
'Επιτροπή έπενέβαιναν καί άνέκοπταν 
κάθε ούσιαστική έξέλιξη. 

Τή φορά αύτή δμως, πού ό Παπαδόπου
λος φαινόταν νά προχωρεί πρός τή δημο
κρατικοποίηση - εστω ίδιότυπη καί 
έλεγχόμενη aπό τόν ίδιο στήν έπιφάνεια
δέ θά άνέκοπταν τήν πορεία μέ μιά άπλή 
aντιπαράθεση μέσα στά πλαίσια τής 'Επα
ναστατικής 'Επιτροπfjς - τήν όποία 
άλλωστε ό Παπαδόπουλος ε{χε παραμερί
σει. Θά aνέκοπταν τήν πορεία άνατρέπον
τας τόν Παπαδόπουλο. Η Ο πως aπεκάλυψε ό 
ίδιος ό · Ιωαννίδης κατά τήν άπολοyiα του 
στόν τακτικό άνακριτή γιά τά γεγονότα 
τοϋ Πολυτεχνείου , 1') άνατροπή τοίJ Παπα
δόπουλου «d.πετέλει σχέδιον προετοιμασθέν 
πολύ πρό τών γεγονότων τοϋ Πολυτεχνείου 
καί εlδικώτεροv d.πό τόν Ίούλιον μήνα». 

Δέν ξεγελούσε τόν 'Ιωαννίδη καί τούς 
συνεργάτες του ή έπίφαση τών ••συνταγμα
τικών έξουσιών» τοϋ Προέδρου iΊ ή iδιά
ζουσα θέση πού τό νέο Σύνταγμα ε δι ν ε στίς 
VΕνοπλες Δυνάμεις. Διέβλεπαν, καί πολύ 
σωστά, οτι μέ έλεύθερες έκλογές, μέ τήν 
έπαναλειτουργία τfjς Βουλής, μέ τήν 
πλήρη aποκατάσταση τής έλευθερίας τοϋ 
Τύπου, δ Παπαδόπουλος θά ήταν ανίσχυ
ρος νά άνακόψει τήν άποκατάσταση τής 
πραγματικfjς δημοκρατίας καί άν άκόμη τό 
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ijθελε. ' Η έξουσία άναπόφευκτα θά περ
νουσε στά χέρια τών πολιτικών.' Η« ' Επα
νάσταση>• θά έτερματίζετο. 

Αύτές ήταν ot έκτιμήσεις τοϋ Ίωαννίδη 
ό όποίος άθόρυβα, συνωμοτικά προσεται
ριζόταν καθημερινά δλο καί περισσότε
ρους άξιωματικούς, όχι μόνο στούς 
κατώτερους βαθμούς άλλά καί στίς κορυ
φές τfjς στρατιωτικής ιεραρχίας .. ο στρα
τηγός Μπονάνος παρέχει πολλά, 
συγκεκριμένα καί άποκαλυπτικά στοιχεία 
- μέ ήμερομηνίες, όνόματα, πράξεις -
στό βιβλίο του γιά τόν τρόπο μέ τόν όποίο ό 
Ίωαννίδης ε{χε άρχίσει νά προετοιμάζει 
τήν άνατροπή τοϋ Παπαδόπουλου. 

'Εάν οί πολιτικοί ε{χαν έγκαίρως άντιλη
φθεί πόσο σαθρή ήταν ή φαινομενική 
«παντοδυναμία» τοϋ Παπαδόπουλου θά τού 
πρόσφεραν τή δική τους «στήριξη, μέ 

άντάλλαγμα τή διενέργεια άδιάβλητων 
έκλογών σέ κλίμα άπόλυτης l:λευθερίας. 
Στή συνέχεια μέ τή λαϊκή πίεση πού θά 
μποροϋσε άποτελεσματικά νά άσκηθεί 
μέσα άπό τή Βουλή, θά άποψίλωναν στήν 
πράξη τίς τυmκές <<ύπερεξουσίες, μέ τίς 
όποίες δ Παπαδόπουλος ε{ χε προικοδοτή
σει τό άξίωμα τοϋ Προέδρου. 'Αλλά ό 
Παπαδόπουλος δέν κέρδισε τό έναλλα
κτικό ύπόβαθρο πού θά του παρείχε ή ύπο
στήριξη τών πολιτικών καί ετσι εμεινε 

μετέωρος. 

Δέν φαίνεται, δμως, νά ε{χε συνειδητο
ποιήσει τήν εκταση τi'jς πολιτικής του άδυ
ναμίας. Πίστευε στή <<μαγική» δύναμη τών 
συνταγματικών διατάξεων. Καί προχώ
ρησε μέ τό θάρρος πού του εδινε τό 
αίσθημα παντοδυναμίας σέ βήματα πού τήν 
έποχή έκείνη έλάχιστα προβλέπονταν. Δέν 
θά ήταν τελείως άνεδαφικό νά ύποστηρίξει 
κανείς δ τι t'jθελε πράγματι νά άποκαταστή
σει τή γνήσια δημοκρατική διαδικασία μέ 

μόνο άντάλλαγμα νά διατηρήσει μιά 
ύψη λ ή , τιμητική θέση στή καινούργια συν
ταγματική τάξη. Αύτό τουλάχιστον φαίνε
ται νά ύποδηλώνουν oi πράξεις του στό 
διάστημα τής συνεργασίας του μέ τόν Σπ. 
Μαρκεζίνη , στίς όποίες θά γίνει λόγος στίς 
σελίδες πού άκολουθοϋν. 

Θαρραλέα βήματα 

Στό διάγγελμα πού έξέδωσε κατά τήν 
πανηγυρική όρκωμοσία του στό άξίωμα 
του Προέδρου τής Δημοκρατίας στίς 20 
Αύγούστου 1973, ό Παπαδόπουλος παρου
σίασε ενα συγκεκριμένο πλάνο μέ στόχο 
τήν άποκατάσταση τής δημοκρατίας. 
«Στρατιωτικός νόμος», εlπε, «δέν ύπάpχει 
πιά ούτε εΙς τήν περιοχήν πρωτευούσης». Τό 

Συνταγματικό Δικαστήριο «θά συσταθή καΙ 
θά λειτουργήση έvτός τοϋ Σεπτεμβρίου 1973, 
άντί μέχρι τοϋ Δεκεμβρίου». ·Η Βουλή «έλευ
θέρως έκλεγμέvη διά τής ψήφου σου, θά 
ύπάpχη έvτός του 1974 άντί άρχομivου τοϋ 
1975». ΑΙ tκλογαf «θά προκηρυχθοϋv άρκετά 
πρό της λήξεως του προσεχοϋς έτους, καf θά 
διεξαχθοϋv έvτός 35 ήμεpώv άπό της προκη
ρύξεώς τωv». 'Αμνηστεύονται «δλα τά πολι
τικά έγκλήματα τά όποία έτελέσθησαν εiς τό 
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έσωτεpικόv τής χώρας dπό τής 2/ης 'Απρι

λίου /967». (Σέ μιά μυστική δίκη πούύποτί
θεται δτι εlχε γίνει στό νΕκτακτο 
Στρατοδικείο · Αθηνών στίς 22 ·Ιουνίου 

1973 ε{χαν ήδη άπαλλαγεί άπό κάθε κατη
γορία δλοι οι κυριώτεροι αύτοεξόριστοι 
άντίπαλοι του καθεστώτος, περιλαμβανό
μενου καί τοϋ ·Ανδρέα Παπανδρέου. ' Η 
άπόφαση πού έκδόθηκε μέ έντολή του 
Παπαδόπουλου εlχε κρατηθεί μυστική γιά 
νά άποφευχθουν άρνητικές άντιδράσεις 
άπό τήν πλευρά του 'Ιωαννίδη καί τών 
άλλων <<'Επαναστατών»). Καί ό Παπαδό
πουλος κατέληγε στό Διάγγελμά του: «θά 
άπονείμω χάριν εfς τόν Άλέξανδρον Πανα
γούλην ό όποίος τήν 13ην Αύγούστου 1968 
άπεπειpάθη νά μέ δολοφονήση». Τά μέτρα 
ήσαν πράγματι τολμη ρά καί ούσιαστικά. 
Καί δέν άποτελουσαν, δπως στό παρελθόν, 
κενές καί άνεκπλήρωτες ύποσχέσεις. Τήν 
ίδια τήν ή μέρα τής δρκωμοσίας δημοσιευ
όταν στήν 'Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως 
τό Προεδρικό Διάταγμα «Περί άρσεως τfjς 
ίσχύος τοϋ Νόμου ΔΞΘ · περί καταστάσεως 
πολιορκίας». Τήν ίδια μέρα δημοσιευόταν 
τό Π.Δ. 168 <<Περί χορηγήσεως άμνη-

στίας» καί τό Π.Δ. γιά τήν aπονομή χάρι
τος στόν 'Αλέξανδρο Παναγούλη. Στίς 14 
Σεπτεμβρίου μέ τό Π.Δ. 244 συγκροτήθηκε 
τό Συνταγματικό Δικαστήριο άπό aνώτα
τους δικαστικούς πού θά ήταν τελείως 
άδικο νά θεωρηθοϋν έγκάθετοι τf\ς 
δικτατορίας. 

'Η άντίδραση τής πολιτικής ήγεσίας στά 
μέτρα τοϋ Παπαδόπουλου ύπήρξε άρνη
τική. ' Ο Κανελλόπουλος, άκαμπτος καί 
συνεπής πάντα στήν aντίθεσή του πρός τό 
καθεστώς, δήλωσε δτι «τό σύστημα διακυ
βερνήσεως τής χώρας πού προέκυψε ιiπό τό 
πραξικόπημα τfjς 21ης 'Απριλίου 1967 hιιχει
ρεί vά διαιωνίση ύπό νέον ένδυμα τήν ϋπαpξίν 
του» . Καί κάλεσε τό λαό «εiς νέους ιiγώνας 
τούς όποΙους - ήνωμένοι δπως καί πρό τοϋ 
δημοψηφίσματος - ε'ίμεθα aποφασισμένοι νά 
διεξεξάγωμεν πρός aποκατάστασιν τfjς άλη
θοϋς δημοκρατικής νομιμότητος ... », 'Αρνη
τικές δη λώσεις ~κανε καί ό Γ . Μαϋρος καί 
ό Δ. Παπασπύρου. ' Ο Καραμανλής ~μεινε 

σιωπηλός. 

τ ά μέτρα αύτά, άν aφησαν άσυγκί νητους 
τούς πολιτικούς, δέν θεωρήθηκαν διακο-
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σμητικά καί άσήμαντα ciπό τόν · Ιωαννίδη 
καί τούς συνεργάτες του. Μπορεί οί άξιω
ματικοί πού ήσαν μυημένοι στά σχέδια τοϋ 
'Ιωαννίδη νά μήν ύπερέβαιναν τούς διακό
σιους, μέ ενα κεντρικό m.>ρήνα 30-40 άξιω
ματικrον διαφόρων βαθμών, άλλά οί 
περισσότεροι ήταν δυναμικοί καί σκληροί 
χαρακτήρες, φανατικοί tπικριτές των 
πολιτικών καί τοϋ δημοκρατικοϋ τρόπου 
ζωής. Καί οι άξιωματικοί αύτοί κρατοϋσαν 
θέσεις-κλειδιά. Ε[χαν τοποθετηθεί στίς 
θέσεις αύτές άπό τόν 'Ιωαννίδη δ δ ποίος 
έπί &ξι σχεδόν χρόνια ijλεγχε τό Ι Γραφείο 
τοϋ ΓΕΣ. 

'Ενώ δ Παπαδόπουλος προχωροϋσε μέ 
αύτοπεποίθηση, δ Ίωαννίδης &κλεινε πιό 
σφιχτά τόν κλοιό γύρω του. Ε[ναι άπί
στευτο πώς δ τόσο μεθοδικός καί καχύπο
πτος Παπαδόπουλος δέν ~μαθε τίποτε γιά 
τή συνωμοσία πού έξυφαίνετο. Εlναι άλή
θεια δτι κατά τό διάστημα αύτό σκέφθηκε 
νά διορίσει τόν ' Ιωαννίδη άρχηγό τοϋ 
Στρατιωτικοϋ Οίκου τοϋ Προέδρου, ~α 
τιμητικό άλλά μάλλον διακοσμητικό 
πόστο. Δέν τό τόλμησε τελικά. ·Αλλά ε[ναι 
άμφίβολο aν ό 'Ιωαννίδης θά δεχόταν νά 
φύγει άπό τό στράτευμα καί νά άφήσει τούς 
μοχλούς δυνάμεως πού ijλεγχε. 'Εν πάση 
περιπτώσει, δ Παπαδόπουλος δέν φαίνεται 
νά πήρε κανένα ούσιαστικό μέτρο γιά νά 
έξουδετερώσει τά σχέδια τοϋ Ίωαννίδη. 
·Αντίθετα, μέ τήν παραίτηση του στρατη
γου 'Αγγελή άπό τή θέση τοϋ · Αρχηγοϋ 
τών 'Ενόπλων Δυνάμεων στίς 18 Αύγού
στου καί τή μεταστάθμευσή του στό διακο
σμητικό άξίωμα τοϋ ·Αντιπροέδρου τής 
Δημοκρατίας, δ Παπαδόπουλος &χασε μιά 
σημαντική έγγύηση γιά τόν ελεγχο των 
'Ενόπλων Δυνάμεων. ·Ο στρατηγός Δημ. 
Ζαγοριανάκος πού aντικατέστησε τόν 

'Αγγελή δέν θά μποροϋσε νά θεωρηθεί 
«ιiνθρωπος τοϋ Παπαδόπουλου». Τό 1987, 
καταθέτοντας στήν 'Επιτροπή γιά τόν 
Φάκελλο τής Κύπρου, δ Παπαδόπουλος 
παραδέτηκε δτι ε[ χε άπεριόριστη έμπιστο
σύνη στόν ' Ιωαννίδη τοϋ δ ποίου τήν άφο
σίωση θεωροϋσε δεδομένη καί 
άποδεδει γ μένη. 

Κυβέρνηση Μαρκεζίνη 

Μέσα στούς μήνες Αϋγουστο καί 
Σεπτέμβριο, δ Παπαδόπουλος ε[ χε εξ ι του
λάχιστον συναντήσεις μέ τόν Σπ. Μαρκε
ζίνη. οι έπαφές δμως άνάμεσά τους ε[χαν 
aρχίσει πολύ νωρίτερα. Τόν Μάρτιο του 
1973 ε[χα στήν · Αθήνα μιά μακρά συνομι
λία μέ τόν Μαρκεζίνη. Ε[χα μόλις συναν
τήσει τόν Παπαδόπουλο μετά τά γεγονότα 
τής Νομικής Σχολής καί άνέφερα στόν 
Μαρκεζίνη τήν έντύπωση πού ε[ χα aποκο

μίσει δτι δ Παπαδόπουλος σκεπτόταν νά 
καταργήσει τή Βασιλευόμενη Δημοκρα
τία. "Οταν έξέφρασα τή γνώμη δτι μιά 
τέτοια κίνηση άντί νά βγάλει τή χώρα άπό 
τό άδιέξοδο θά δδηγοϋσε σέ καινούργιες 
άνωμαλίες, δ Μαρκεζίνης μέ μεγάλη μάλι
στα έπιμονή ύπεστήριξε τήν κατάργηση 
του Θρόνου. Δέν μέ έξέπληξε συνεπώς ή 
έπιλογή τοϋ Μαρκεζίνη γιά τό άξίωμα τοϋ 
πρωθυπου ργου. 
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Δέν ήταν μόνο ή πραγματοποίηση τής 
πιό ύψηλής φιλοδοξίας κάθε πολιτικού. 'Ο 
Μαρκεζίνης ijλπιζε δτι ώς πρωθυπουργός 
θά tπιτελοϋσε ενα ιστορικό &ργο δδηγών
τας τή χώρα δμαλα πρός τή δημοκρατία. Σέ 
άντίθεση μέ τούς άλλους πολιτικούς, δ 
Μαρκεζίνης ε[ χε διαισθανθεί τήν πολιτική 
άδυναμία τοϋ Παπαδόπουλου. 

Ή Κυβέρνηση Μαρκεζίνη δρκίστηκε 
στίς 8 'Οκτωβρίου 1973. Τήνπροηγούμενη 
μέρα ε[χαν παραιτηθεί ολοι oi στρατιωτι
κοί πού άπό τή μιά η τήν dλλη θέση ε[χαν 
κυβερνήσει έπί έξήμισυ χρόνια τή χώρα. 
Ό Νικ. Μακαρέζος ε[χε ijδη παραιτηθεί 
στiς 28 Σεπτεμβρίου διαφωνώντας μέ τούς 
χειρισμούς του Παπαδόπουλου. 

'Η έφη μερίδα «'Ακρόπολις» σέ Ciρθρο 
της στίς 2 ' Οκτωβρίου ε[ χε σχολιάσει τήν 
έπίσημη ανακοίνωση δτι θά άνετίθετο ή 
πρωθυπουργία στόν Σπ. Μαρκεζίνη. Στήν 
άνακοίνωση αύτή ύπήρχε ή δήλωση δτι 
«μέχρις άναδείζεως τής Βουλής, ή μόνη πηγή 
tξουσίας κατά τό Σύνταγμα εlvαι ό Πρόεδρος 
rής Δημοκρατίας». Ό άρθρογράφος διετύ
πωσε τήν άποψη δτι «μfα καί μόνη έρμηvεία 
δύναται vά δοθή» στή δήλωση αύτή. « -οτι 
δέv ύφίσταται πλέον ή πηγή ή οί πηγές έξου
σίας πού έρρύθμιζαν τήv κατάστασιν dπό του 
'Απριλίου του 1967. Σημαfvει δηλαδή δτι ή 
'Επανάστασις τής 21ης Άπριλfου eληξε». 

Τήν ή μέρα πού δ άπερχόμενος ύπουργός 
Κωνωνικών 'Υπηρεσιών I. Λαδaς άποχαι
ρετοϋσε τούς συγκεντρωμένους ύπαλλή
λους τοϋ ύπουργείου άναφέρθηκε &μμεσα 
στήν διαπίστωση τοϋ άρθρογράφου της 
"·Ακροπόλεως». 

"·Ο Ισχυρισμός δτι ή 'Επανάστασις 
&ληξε μοϋ γεννii τάς άπορίας: Πώς &ληξε; 
Διατί &ληξε; Ποίοι τήν &ληξαν;». 

Γιά τόν Ίωαννίδη δέν ύπήρχαν στό 
σημείο αύτό έρωτηματικά. Τήν "' Επανά
στασιν» προσπαθοϋσε νά τερματίσει ό Γ. 
Παπαδόπουλος. ·Αλλά δέν θά τόν dφηνε 
νά τό έπιτύχει. 

Τό πόσο δίκαιο ε[χαν δσοι διέβλεπαν δτι 
ή οόσιαστική άπομόνωση τοϋ Παπαδόπου
λου &δινε πολύτιμα έρείσματα έπιρροής 
στούς πολιτικούς φάνηκε δταν δ Μαρκεζί
νης γιά νά δεχθεί νά άναλάβει τήν πρωθυ
πουργία ύπεχρέωσε τόν Παπαδόπουλο νά 
τοϋ παραχωρήσει - σέ άντίθεση μέ αύτά 
πού όριζε τό νέο Σύνταγμα γιά τίς tξουσίες 
τοϋ Προέδρου- τό δικαίωμα νά διαμορ
φώνει τούς προϋπολογισμούς τών ύπουρ
γείων 'Αμύνης, 'Εξωτερικών καί 
Δημοσίας Τάξεως, νά &χει πλήρη δικαιοδο
σία στό ύπουργείο 'Εξωτερικών καί νά 
ρυθμίζει τά θέματα πού άφοροuσαν τίς σχέ
σεις μέ τό ΝΑ ΤΟ καθώς καί τίς διπλωματι
κές, πολιτικές, στρατιωτικές καί 
οικονομικές σχέσεις μέ ξένες χώρες. 

Είτε έσκεμμένα ετ τε δχι δ ταν δ Παπαδό
πουλος &λεγε δτι δ Πρόεδρος παραμένει ή 
μόνη πηγή έξουσίας «μέχρις άναδείξεως 
της Βουλής» άνεγνώριζε μιά πραγματικό
τητα. Μετά τίς έκλογές, ή Βουλή θά άποτε-

λουσε μιά άλλη πηγή έξουσίας - καί 
μάλιστα πολύ ίσχυρότερη άφοϋ θά διέθετε 
τό τεράστιο λαϊκό ύπόβαθρο του tκλογι
κοϋ σώματος. 'Η δημοκρατία θά 
άπεκαθίστατο. 

Τό δημοκρατικό πολίτευμα θά μπορουσε 
βέβαια νά άνατραπεί μέ ενα νέο πραξικό
πημα τών φιλοδικτατορικrον άξιωματικών. 
·Αλλά θά ήταν αύτό εϋκολο; • Η μεγάλη 
πλειοψηφία τών άξιωματικών - oi «άδιά
φοροι» τοϋ Μπονάνου -θά&παιρναν άλλο 
θάρρος βλέποντας δτι ύπάρχει μιά νέα 
πηγή έξουσίας. οι έλάχιστοι συνωμότες 
δέν θά μποροuσαν νά προωθήσουν εύκολα 
τά σχέδιά τους. Τόν ·Απρίλιο τοϋ 1967 τό 
πραξικόπημα ε{ χε τήν έπιδοκιμασία η τήν 
εύμενή άνοχή τής πλειοψηφίας των άξιω
ματικών γιατί πίστευαν, καλώς η κακώς, 
δτι μόνο μέ μιά tνέργεια τοϋ στρατοϋ θά 
άνεκόπτετο ή κατολίσθηση. Τά πράγματα 
ήταν τελείως διαφορετικά τό 1973. 'Αρκεί 
νά εφθανε δ τόπος στίς έκλογές. 

·Αλλά ποιά θά ήταν ή πιθανή έξέλιξη άν 
πράγματι &φθανε δ λαός στίς κάλπες καί 
άνεδείκνυε έλεύθερα τήν έθνική άντιπρο
σωπεία; ·Ο Παπαδόπουλος, «Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας .. χωρίς λαϊκό ύπόβαθρο, 
θά ήταν ύποχρεωμένος νά συνεργάζεται μέ 
τόν πρωθυπουργό πού θά διέθετε τό κϋρος 
καί τήν iσχύ πού θά άντλοϋσε άπό τήν tμπι
στοσύνη τής πλειοψηφίας τής Βουλής. Τό 
γαλλικό σύστημα τής Προεδρικi'jς Κοινο
βουλευτικής Δημοκρατίας δίνει πράγματι 
εύρύτατες συνταγματικές έξουσίες στόν 
Πρόεδρο. ·Αλλά τίς έξουσίες αύτές μπορεί 
νά έφαρμόσει στήν πράξη ιiποτελεσματικά 
δ Πρόεδρος μόνο δταν κα ίό πρωθυπουργός 
προέρχεται άπό τό 'ίδιο κόμμα ij τουλάχι
στον τήν ίδια παράταξη. ~Αν, όπως στήν 
περίπτωση τοϋ Μιττεράν, δ Πρόεδρος προ
έρχεται άπό τή μιά πλευρά (σοσιαλιστής) 
καί δ πρωθυπουργός άπό τήν άλλη (συντη
ρητικός), δ πρωθυπουργός πού &χει τό πλε
ονέκτημα τοϋ έλέγχου τής πλειοψηφίας 
στό νομοθετικό σώμα, καί συνεπώς καί τοϋ 
νομοθετικού ~ργου, άποκτii τό ούσιαστικό 
προβάδισμα, δπως συνέβη μέ τόν Σιράκ. 

~Αν &φθανε δ τόπος στίς έκλογές μέ τή 
συμμετοχή δλων τών κομμάτων - περι
λαμβανομένης καί τής ΕΔΑ τής δποίας ή 
συμμετοχή ε{χε έπιτραπεί - πιθανόν νά 
ε[χαν τήν πλειοψηφία στή Βουλή οι δυνά
μεις τοϋ Κέντρου καί τής 'Αριστερiiς, 
πιθανόν όχι. Δέν ύπάρχουν άσφαλή στοι
χεία γιά νά διατυπώσει κανείς μιά πρό
βλεψη. 'Αλλά δπως καί νά ~χει τό πρiiγμα, 
δ Παπαδόπουλος δέν θά ε[ χε άλλη διέξοδο 
παρά νά συνεργασθεί μέ τόν πρωθυπουργό 
πού θά διέθετε τή λαϊκή έμπιστοσύνη. Δέν 
θά ε{χε ούτε κάν τά έρείσματα έπφροής 
πού εΙ χε δ στρατηγός 'Εβρέν στήν Τουρ
κία. 'Όπως εέξεελίχθηκαν τά πράγματα ή 
δημοκρατία άποκατεστάθη τελικά «χωρίς 
Παπαδόπουλο ... wlσως ήταν καλύτερα ~τσι 
-έκτός άπό τό τίμημα πού ύπήρξε βαρύ: ή 
τραγωδία τής Κύπρου. 
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Η ETAIPEIA KAST ANAS ENTERPRISES INC 
Σiίς προσφέρει lήν Φλόριδα ... στό πι·άτο!!! 

Στίς πλέονάναπτυσσόμενες 
καί άξιόλογες περιοχές 

τf\ς Φλόριδας, δπως 

FORT MYERS, 
SARASOT Α and 

PORT CHARLOTTE 

Οίκόπεδα άνω τοί> ένός στρέμματος 

Χωρίς προκαταβολή καί μικρές δόσεις. 

ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΡΑΧΜΕΣ 

ΠΙΟ ΦΤΗΝΑ κι άπό ΦΤΗΝΑ Οίκόπεδα άπ. τόν ΚΑΣΤΑΝΑ 
Γιά πληροφορίες τη~εφωνήσατε στόν άριθμό (718)626-6200 
καί ζητήσατε τόν κ. Τόνι Χωριάτη συνιδιοκτήτη καί διευθυντή 

,ffi KASTANAS ENTERPRISES INC 
Κ1 Housing Division and Marketing of Florida 



Δεξίωση ύπέρ του Μάϊκ Δουκάκη 

Στό ώραιότατο Green Tree Country 
Club, στό Westchester έδόθη τελευταίως 
δεξίωση γιά τήν προεκλογική έκστρατεία 
τοϋ δμογενοϋς ύποψηφίου Μάικ Δουκάκη, 
τόν όποίο aντιπροσώπευσε ή κόρη του 
~ Αντρια. 'Οργανωτές της συγκεντρώσεως 
ήταν δ δραστήριος καί πανταχού «Παρών» 
κ. Τόμ Μάνεσης, έκτων στελεχών της προ
εκλογικής έκστρατείας τοϋ κυβερνήτη της 
Μασαχουσσέτης κα( ό έπιχειρηματίας κ. 
Τόμ Λαζαράκης. Γιά τήν Δεξίωση μ, δ ίδιο
κτήτης τοϋ Green Tree Country Clubκ. Ν. 
Γραμματικάκης προσέφερε δωρεάν δχι 
μόνο τόν χώρο, άλλά καί τά φαγητά καj τά 
ποτά πού προσεφέρθηκαν. 

Μανώλης 
Κουλουκουντής 

"Ενας άπό τούς «μεγάλους» τής 'Ελληνικής 
Ναυτιλίας, ό Μανώλης Κουλουκουντής, 
πέθανε τόν περασμένο μήνα στήν Νέα ·Υόρκη 
άφήνοντας ένα μεγάλο κενό. ·Ο άείμνηστος 
tφοπλιστής διέπρεψε όχι μόνο σάν lπιχειρη
ματ(ας άλλά καί σάν άρθρογράφος καΙ f.μπει
ρογνώμων πάνω σέ θέματα τής έλληνικής καΙ 
παγκοσμfου Ναυτιλίας. • Ήταν ένας dπό έκεί
νους πού συνέβαλαν άποφασιστικά στή δημι
ουργία τοϋ έλληνικου ναυτιλιακοϋ θαύματος. 

ΑΙωνία του ή μνήμη. 

OCTOBER, 1988 

Άπό dριστερά. ό κ. Τόμ Λαζαράκης μέ τήν κόρη τοϋ κ. Δουκάκη, ή πρι:σβυυτέρα κ. Κυριάκου, ό 
κ. Γ. Κωμοδίκης, tκτελεστικός άντιπρόεδρος τοϋ χρηματηστηριακοϋ 01κου Paramarkou & 
Co, INC., ή κ. Γραμματικάκη καί ό Ιδιοκτήτης τοϋ Green Tree Country C\ub κ. Νίκος 
Γραμματικάκης, στήν τρίτη φωτογραφfα ό κ. Ν. Μπάρδης, πρόεδρος τοϋ σπιτιοϋ τών Κερκυραί
ων, ό κ. Νfκος Μπόγδος καfήδισ 'ΆντριαΔουκάκη. Κάτωάπό άριστερά, ό κ. Μάνεσης, ή δις 
Δουκάκη ό έκδότης τής «Νέας ' Υόρκης» κ. Π. Μακριάς καί ό γνωστός τραγουδιστής καΙ 

διευθυντής όρχήστpας κ. Τάσος Μαυρής. 

Ό όπουργός 'Αναπληρωτής 'Εθνικής ΟΙκονομίας κ. Σκουλiiς, ή Πρόεδρος τής Διεθνοvς 
'Οργανώσεως Βιοπολιτικής Δ ρ. Βλαβιανοv- ' Αρβανίτη. ό πρ. Διοικητής του ΟΔΕΠ κ. 'Αθανά
σιος 'Αρβανίτης καί ή γνωστή έπιχειρηματίας δις τζένη Μαμιδάκη στή δεξfωση πού δόθηκε 
μετά τήν παράσταση "Τ' άστέρια λάμπουν στήν 'Ακρόπολη» μέ σκοπό τήν συγκέντρωση 
χρημάτων γιά τήν άνέργεση τοv νέου Μουσείου τής 'Ακροπόλεως. ·Η έντυπωσιακή παράσταση 

χρηματοδοτήθηκε άπό τήν άσφαλιστική έταιρία Interamerican. 
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ΑΣΦ ΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑ Φ ΕΙΑ 
ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 

'Ασφάλειες ολων τών είδών 
• Αύτοκινήτων • Ζωής • Καταστημάτων 

• Σπιτιών • Φωτιδ.ς κ.λ. π. 

Τό Γραφεiο τt;ς πλήρους έμπιστοσύνης 

ΠΡΟΘΥΜΙΑ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ 
ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥ ΛΕΣ 

Τηλ. (718) 274-5100 

ΖΑΡΙΤΙ 
ΑuτΟ DRIVING and FLYING SCHOOL 

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΠΙΛΟΤΩΝ 
ΡΕRΜΠ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Πεπειραμένοι δάσκαλοι όδηyήσεως 

σaς παίρνουν 6πό τό σπ{τι σας. 

ΤΩΡΛ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΛΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕ1Έ 
ΚΛΙΔΛΣΚΛΛΟΙΟΔΗΓ.ΗΣΕΩΣ 

Τάξεις 6ρχίζουν κάθε μήνα. 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Greek Hour TV Show 
Κάθε Παρασκευή 10-11 μ.μ. 

στόν Σταθμό UHF Channel 44 

'Επίσης στό Manhattan Cable (J) 
Κάθε Παρασκευή 11-11.30 μ.μ. 

American Cable Vision: 
Κάθε Κυριακή 7-11 μ.μ. στό Κανάλι 38 

Your Hosts 
ΜΙΚΕ ΖΑΡΠΙ THALIA MOSHAKOU 

Θάλεια Μοσχάκου 

Μέ τούς dγαπητοVς σας 

ΜΙΚΕ ΖΑΡΠΙ καΙ θΑΛΕΙΑ 

ΜΟΣΧΑΚΟΥ πού σiiς κpα

τοϋν συντροφιά tδώ καΙ πολ

λά χρόνια. 

'Εκπέμπουν τώρα άπό 

Δευτέρα lως Παρασκευή 
4-5 π.μ. καί 8:30-9:00 π.μ. 

WNWK 105,9 FM 

ELLAS TRA VEL 

Γιά δλες τίς ταξιδιωτικές σας 
άνάγκες τηλεφωνήστε μας 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ 
ΚΥΠΡΟΣ- ΤΑΞΙΔΙΑ 
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

Κανονικές πτήσεις- Τσάρτερς 
Κρουαζιέρες 

''Ζ'' REALTY 
·Αγοραπωλησίες σπιτιών καί 

έπιχειρήσεων μέσω τοϋ 
ήλεκτρονικοϋ συστήματος 

(Computerized Multίple Lίsting) 

22-74 31 STREET ASTORIA, Ν.Υ. 11105 
TEL. (718) 274-5100 

"NEW YORK" 
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Who knows Europe better than 
a European? 

Who has better know1edge of 
where the most unspoiled scenery is? 
Or where the best prices are for 
meals and hotels? 

Which is why so many Europe
ans are going to Greece. 

In fact, in an extensive study, 
more Europeans surveyed se1ected 

Greece as their first vacation choice 
over any other country: 

With good reason. From co1-
umned temples to contemporary 
nightlife, Greece offers you unlimi ted 
variety It's host to one of the wor1d's 
sunniest climates. And home to some 
of i ts warmest people. Plus, Greece 
has more coastline and islands than 
any other country in Europe. 

And, as leading U.S. magazines 
have reported, the dollar still goes far 
in Greece. 

So if you're planning to come to 
Europe this year, why not consιder 
the country Europeans are coming to. 

o~v.-.-..•c 
AIR-AY$ 

Only nonstops to Greece! 
800-223-1226, 212-735-0200. 

GREEC Ε 
ΤΗΕ EUROPEAN'S EUROPEAN VACATION. 



NTER.AMERICAN · 
· · . Financίal Servίces Corporation 

· Μια θυγάτρι~της πρώmς , 
Ασφαλισvκης }:τmριας Ζωης 

. σιην Ελλ~δά, οη~u 1 σrop~ 3 
· ασφαλισμενοuς εχει ασφάλεια 
ζωής "INIERAMEmCAN" 
Η INτERAMERICAN FINANCIAL SERVICES 
CORPORA η ΟΝ είναι έτοιμη να σας εξασφαλίσει 
την ίδια υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και συνέπεια 
που διακρίνει και διατηρεί την Ελληνική 
Ασφαλιστική Εταιρία IN1ΈRAMERICAN 
στην πρώτη θέση της Ελληνικής 
αγοράς Ασφαλειών Ζωής. . . 

Ελάτε να σας μιλήσουμε για 
προγράμματα ασφαλειιίiν ζωής, στα οποία 
μπορείτε να βασιστείτε απόλυτα προκειμένου 
να προστατέψετε καλύτερα τα οικονομικά τόσο 

I I I I I 

της οικογενειας σας, οσο και της εmχειρησης σας. 

Φ INTERAMERICAN 
Financial Services Corporation 

Είμασιε τόσο κονιά σας: 

30-14 SΊΈINWA Υ SΊΉΕΕΊ, ASTORIA, NEW ΥΟRΚ 11103 
Τηλέφωνα Νέας Υόρκης: 718-728-5200 ή 212-751-1312 
Τ ηλέφωvα Νέας Υ ερσέης: 201-249-6500 


