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Where do the gods 
take their guests 
for απ impressive 

Dinner7 

Dionysos 11. Where after dancing and 
dining on our award winning cuisine 

vour guests will smash their plates! 
Ιt 's a Greek tradition. 

Ιt means they're happy. 
Cocktails and dinner. 5:00p.m. t ill cιosing . 

ShOWS: 9:30. 11 :30 p.m ., 1:30 a.m. 
208 west 70th Street <212) 496-6400 
Α plate's throw from Lincoln center. 

&O©l?GV@@@ 00 
τreat yourself 
Ιike α creek god. 
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Νον. 1-Mar. 31 Apr. 1- June 14 
Aug. 16-0ct. 31 

June 15- Aug. 15 

Olympic has turned Greece into an 
Olympic-size bargain. 

Save up to 11% on our Love-A-Fare 
round trip Irom New York to Athens and 
Thessaloniki. There is no lower fare 
available on a scheduled airline. 

Same fare from Boston to Athens 
via New York. 

OLYMPIC-SIZE SPECIALS 

$549 ROUNDYRIP 
From time to time special fares are 
available. Ask for details when you call. 

The $50 Greece. Fly round trip from 
Athens to any point in Greece for $50. 

Fly to New York for less. Olympic 
has speciallow connecting fares from 

major U.S. cities. 
,..~ 

OZ"Ya.P•c 
AIR88'AY5 

OLYMPIC-SIZE BONUS 

GREECE 
SOOιbOFF 

The dollar is now worth 50% more in 
Greece than just two years ago. So you 
and your money go ωuch farther. 

Only Olyωpιc has nonstop 747 
widebodies every day of the year, which 
ωeans you enjoy "Pick-A-Day" 
convenience. Pick any day for departure, 
any day for return. 

Fly through J.F.Κ. Coωing hoωe, 
speed throu~h the private faciiities 
we share wifh Aωeήcan Airlines at J.F.K. 
Connections on Aωerican are just steps 
away, and United is ήght next door. 

Olyωpic Airways, the national airline 
of Greece. We speak your language. 

For reservations and inforωation, call 
your travel agent or Olympic toll-free 
800-223-1226. In New York 212-838-3600. 

OLYMPIC-SIZE AIRLINE OF GREECE. 
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OUR SECOND CENWRY!SINCE 1861 

Avra frο1ιι Greece ... 
Refreshing ... 
Double 
Disti11ation. 
VeryDry. 
The incomparable 
Evzon ... 
Achaia Clauss Ouzo. 

Imported to USA by 
CARILLON IMPOΚIΈRS, LTD. 
NEW ΥΟRΚ, ΝΥ 10111 
TEL (212) 974-8100 RCHRrA CLAUSS 

•ΙΙ tOMf~ 
ISO ιιι (2.S, .C rt . Ol} 
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-SPECIAL OFFER-

WERFARES 
ΟΝ HOMERIC'S 747 

'SUPEI·CHAIIEIS' 

New York: 
595 Fifth Ανe. 

Tel. 212 753-1100 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1983 

toσREECE 

For The Summer 

το 

PLUS TAX5 75 

ROUNDTRIP 

• γοu Fly BOEING-747 JUMBO JET- NON-STOP 
• Departures every THURSDA γ and SUNDA γ 

Returns every FRIDA γ and MONDA γ 
• Children 2-12 years old pay only s499 round trip. 

lnfants travel Free. 
• Limited number of seats 
• CALL NOW 

Brooklyn: 
79-04 5th Aνenue 
τ el. 212 833-6800 

ΑΣτΟΡΙΑ 

31-19 DITMARS Blvd 
Tel: (212) 721-6400 

Sψnford, CT: 
906 Ε. Main St. 
203/359-2917 

Hιcksνι//e 
86 Νο Broadway 

5161487-1108 

Atbens, Greece: 
51 Panepistimiou St. 

Tel. 321-4777 
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~Επιστολες 

Οί άμερικανικf:ς βάσεις 

Κύριε διευθυντά, 

Συμφωνώ μέ τήν άναγνώστριά σας κ. 
Morgan δτι ο! άμερικανικές βάσεις στήν 
·Ελλάδα εΙ ναι πολυ χρησιμότερες για τήν 
πρώτη παρά για τήν δεύτερη πατρίδα. Εlναι 
κρίμα που δέν τό άντιλαμβάνεται αυτό δ 
Πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου καi πολλοί 
'Έλληνες ... 
·Αλλά iiν πραγματικά τό πιστεύουν αότό, 

γιατί συνεχίζουν τiς διαπραγματεύσεις καi 
γιατί δέν λένε καθαρά καί ξάστερα στους 
·Αμερικανούς νά κλείσουν τiς βάσεις τους 
καi νά τίς μεταφέρουν στήν Τουρκία καi 
δπου άλλοϋ θέλουν; 

"Οσο 1'ι l:λληνική Κυβέρνηση συνεχίζει 
τiς διαπραγματεύσεις για τίς βάσεις, δικαι
οϋται να συμπεράνη κανείς δτι τiς θέλει. 
"Οτι €χει συμφέρον να τiς διατηρήση για 
την άμυνά της. Καί για την άμυνα τών έλευ
θέρων Εύρωπαίων που εΙναι άποφασισμέ
νοι να διατηρηθοϋν iσχυροί για νά 

άποθαρρύνουν τόν σοβιετικό έπεκτατισμό 
καί την κομμουνιστική τυραννία. Γί αότό 
καί δλα τα μέλη τοϋ ΝΑΤΟ, μέ τήν έξαί
ρεση - δυστυχώς - τής ·Ελλάδος, συμ
φωνοϋν γιά τήν έγκατάσταση των 
πυραύλων Πέρσινγκ καί Κρουζ στήν EU.. 
ρώπη, έφ · όσον οί Ρώσοι άρνοϋνται νά 
άποσύρουν τούς {δικούς τους, μέσου βελη
νεκοϋς πυραύλους, πού άπειλοϋν όλες τίς 
εόρωπαϊκές πρωτεύουσες, συμπεριλαμ
βανομένων καi τών ' Αθηνών! 

ΕΙ ναι γι· αύτό άπορίας άξιο γιατί δ κ. 
Παπανδρέου καί ο! Σοσιαλιστές του 
θέλουν άποπυρηνικοποιημένη Βαλκα
νική ... 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩτΙΔΗΣ 
Chicago, 111. 

Το 7-10 καi ή 'Ομογένεια 
·Αγαπητέ κ. Μακριά, 

δλοι ξέρομε δτι κινδυνεύει 1'ι Έλλας άπό 
ηΊν Cίρπαγα καί άχόρταγον Τουρκία! Τότε 
σίγουρα ή Τουρκία θά μaς φάη τα νησια 
τοϋ Αίγαίου, iiν όχι καί τήν Θράκη με τήν 
δικαιολογία να προστατέψη τους 
Τούρκους τής Θράκης, δπως λέει γιά τους 
Τούρκους τής Κύπρου! Γί αότό καi ή άπάν
τηση που θα €παιρνε ή κ. Morgan άπό τους 
"Ελληνες έπισήμους, σίγουρα θό; ήταν: .. η 
μιλάτε dπερlσκεπτα κ. Morgan χωρίς να 
σκέπτεσθε τί κακό μπορεί νά συμβή στήν 
·Ελλάδα άπό την Cίρπαγα καi άχόρταγο 
Τουρκία iiν διαταραχθη ή ίσορροπία στρα
τιωτικης δυνάμεως ύπερ τής Τουρκίας, η 
έσiiς δεν σiiς νοιάζει liν ή Τουρκία έπιτεθή 
στην ·Ελλάδα καi καταλάβη l:λληνικές 
περιοχές καί για εναν άπ' αότο\)ς τους λό
γους δέν φαίνεται να συνηγορήτε ενθερμα 
ύπέρ τοϋ Έλληνικοϋ «λόμπυ ... 

Γι· αύτό iiς προσέχη ή δμογένεια τής 
'Αμερικής μfιν άφελληνίση κανέναν δ 
κακός δαίμονας της 'Ελλάδος μέ δολερές 
φαινομενικό; «λογικες,, ίδέες μέσα d αότό 
τό «χωνευτήρι, της' Αμερικής. 

'Όσο για την διατήρηση τών βάσεων 
στην' Ελλάδα, καi τό iiν ε{ ναι καλό καi γιά 
την' Ελλάδα αύτό, ε{ ναι άρκετα σοφός καi 
Δlκαιος νa τό κρίνη δ σημερινός λαοπρό
βλ η τος τοϋ 48% πρωθυπουργός της' Ελλά
δος κ. ' Ανδρέας Παπανδρέου μέ τfιν κυ
βέρνηση, δ όΠΟίΟς ε{ναι μέσα στα «Πράγ
ματα" καi όχι έμείς που είμαστε απ εξω καi 
που οϋτε κiiν πλησιάζαμε τiς γνώσεις του 
καi την σοφία του. ' Ακόμη καi ό πρώην άρ
χηγός τής Ν.Δ. καi πρώην πρωθυπουργός 
κ. Ράλης τό παραδέχεται αύτό καί στό νεο
έκδοθεν β~λίQ~:ωίJ γράφει: «δ κ. Παπαν
δρέου ε[ναι πανέξυπνος άνθρωπος ... 
'Ένα μέρος τών 'Ελλήνων νομίζει δτι 

μποροuν κι • έκείνοι να γίνουν πρωθυ
πουργοί καί δτι liν ήταν έκείνοι πρωθυ
πουργοί θα κυβερνοϋσαν τέλεια καί θα τα 
i:φτιαχναν δ λα στην έντέλεια στό Cίψε σβύ
σε! • Αλλa «νάταν ετσι, χόρευαν κι' άλλοι 
πεντέξη.> λέει μια σοφή λαϊκη παροιμία. 

New York City 

Φιλικά, 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΟΣ 

Ή κ. Eleni Morgan μέ έπιστολή της που 
δημοσιεύθηκε στό τεuχος σας τοϋ Μαϊου, 
άπό όσα γράφει φαί νεται ότι δέν τό βρίσκει 
σωστό νά έπικοινωνήσουμε μέ τους βου
λευτές καί γερουσιαστtς τών έκλογικών 
περιφερειών μας γιά να τους ζητήσουμε 
η'ιν άποκατάσταση τής στρατιωτικής 
Ισορροπίας 7-10 πρός ηΊνΈλλάδα καί τήν II!!!!II!!!!I!!!!•••!!I!!!!!IB!I!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!I!!!!!I!I 

Τουρκία, όπως μάς λένε ο! "Ελληνες έπί-
σημοι! Καi έκφράζει τήν έρώτηση πρός 
τοίις "Ελληνες έπισήμους καi λέει: «τί θα 
i:λεγαν liν 1'ι άμερικανική κυβέρνηση ζη
τοϋσε άπό έμaς τους ' Ελληνοαμερικανους 
νά κάνουμε «λόμπυ .. στήν ·Αθήνα ύπέρ τής 
'Αμερικής για η) ν διατήρηση τών 

βάσεων»; 

η έννοεί 1'ι κ. Morgan, δτι δέν πρέπει να 
κάνωμε «λόμπυ, καί νά άφήσωμε νά ύπερ
εξοπλιστή ή Τουρκία, νά άφήσωμε νά 
διαταραχθή 1'ι Ισορροπία στρατιωτικής 
δυνάμεως ε{ς βάρος τής 'Ελλάδος; Μά τότε 
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Δ ιαφη μ ίζετε 

τiς έπιχειρήσεις 

καi τα προϊόντα σας 

στην ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

Tel. (212) 947-3180 
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Θέματα τοv Μηνδς 

Τί πρέπει νa καταλάβουν στην !ΙΑ .θήνα . .. 
77"ff ΓΕΓΟΝΟΣ δτι ό έλληνόφωνος καθη-
1 μερινος Τύπος τής Νέας Ύόρκης έχει 
ταχθή πολιτικα με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. καi 
ύποστηρfζει χωρiς έπιφυλάξεις τό κόμμα καi 
τiς θέσεις τής έλληνικής Κυβερνήσεως, στα 
έσωτερικά, δσο καi στα έξωτερικα θέματα, 
εlναι δυνατό να δημιουργή την έντύπωση καi 
στην Έλλάδα καi tδώ, δτι οί δυο έφημερίδες 
aπηχοiίν τα αΙσθήματα καi τούς στοχασμούς, 
τουλάχιστον τής μεγάλης πλειονοψηφίας τών 
δμογενών τών ΗΠΑ. 

Αύτο δέν εlναι σωστό. Δεν aνταποκρίνεται 
στην πραγματικότητα, χωρίς δμως καi νιi ση
μαίνη δτι ή Κυβέρνηση τοv ΠΑΣΟΚ δέν έχει 
έδώ άρκετοuς φίλους καi θαυμαστές, που tπι
κροτοiίν τiς θέσεις της καi χειροκροτοiίν την 
πολιτική της. 

Ή έκτίμηση αύτη τής πραγματικότητας, 
ύποχρεώνει αύτες τiς στήλες νιi σημειώσουν 
δτι ή συντριπτικη πλειοψηφία τών έλληνικής 
καταγωγής πολιτών, έχει σοβαρες lπιφυλά
ξεις, εlναι άντίθετη, η δεν έγκρίνει aρκετες 
πρωτοβουλίες καί χειρισμους τής σημερινής 
Κυβερνήσεως, κυρfως στον τομέα τής έξω
τερικής πολιτικής. Αύτο δεν εlναι τυχαίο aπο
τέλεσμα μιίiς άρνητικής διαθέσεως, η aντι
πολιτευτικής lπιθυμfας. Γι' αύτο καi δεν έκ
φράζεται σιiν στείρα κριτική, η πολεμική, 
άλλιi σαν άπλή διαφωνfα που μπορεί νa μην 

εlναι dρεστή, άλλΟ. μπορεί να άποκτήση χρη
σιμότητα, ίiν γίνη δεκτη μ't την σοβαρότητα 
καi την κατανόηση που δ tδώ Έλληνισμος 
aντιμετωπίζει τiς κυβερνητικές ένέργειες και 
πρωτοβουλίες. 

* * * 
'Ο Έλληνισμος τής 'Αμερικής, σεβόμενος 

την θέληση τοiί Έλληνικοiί λαοiί, που έφερε 
στην έξουσία τούς Σοσιαλιστές με μιd πολυ 

έντυπωσιακη πλειοψηφία, θέλησε νd άφήση 
ανενόχλητη την Κυβέρνηση νιi διαμορφώση 
ύπεύθυνα την πολιτική της καi νά προσδιορί
ση τους έθνικούς στόχους. Γι αύτο καi οί στή
λες αύτες άπέφυγαν, μέχρι τώρα, νa tπιση
μάνουν πρωτοβουλίες που θεωροί:ιν σιiν άντι
στρατευόμενες το έθνικο συμφέρον τής γενέ
τειρας, δπως το aντιλαμβάνεται ή 'Ομογένεια 
μέ το ύπερκομματικο καi άπολιτικο ένδιαφέ
ρον της. 

Άλλά ή ϊδια ή έλληνικη Κυβέρνηση δίνει το 
δικαίωμα κριτικής τών πράξεών της καi μά
λιστα έκεfνων που άφοροί:ιν τiς σχέσεις τής 
Έλλάδος μ'έ την δεύτερη πατρίδα μας. Διότι 

μaς ζητa συμπαράσταση στά ζητήματα πού 
άφοροvν τiς tλληνοαμερικανικ'ές σχέσεις. Καί 
διότι, την 'ίδια ώρα, tπιδιώκει συστηματικά, 

σdν κόμμα, νά κομματικοποιήση την 'Ομο
γένεια, σπέρνοντας, χωρiς προφανώς νά το 
έπιδιώκη, τον σπόρο τής διαιρέσεως, μ'έ τiς 
άμέτρητες tπισκέψεις έδώ πολιτικολογούν
των βουλευτών καi ύπουργών καί άλλων 
έπισήμων καi μή. 

Τά άποτελέσματ τής προσπαθείας αύτής τού 
κυβερνώντος κόμματος που ένισχύεται άπο 
τiς δυο καθημερινες έφημερίδες καίιϊλλαμέσα 
ένημερώσεως, ε/ναι fίδη αΙσθητά στην Έλ
ληνοαμερικανικη κοινωνία τής Νέας 'Υόρκης 
καi άλλων πόλεων, παρά το γεγονος δτι ή 'Ο
μογένεια συνεχίζει με σύνεση καi χωρlς έξτρε
μισμούς. μιa παθητικfι άντίσταση στην κομ
ματικη εΙσβολή. ~Εχει άπομονώσει τούς έδώ 
πρωταγωνιστές τής κομματικής δραστηριό
τητας καi εlναι άποφασισμένη νa μη έπιτρέψη 
στην «Νέα Δημοκρατία» νά ένθαρρύνη την 
δημιουργία κομματικών πυρήνων στην 'Λ
μερική. 

Ό λόγος εlναι πολv άπλός: Ή συμπαρά
σταση που ζητά το έθνικο Κέντρο στa έθνικά 

ζητήματα, δέν είναι δυνατό νιi έξασφαλισθή 
ύπο την σημαία τοίι ΠΑ.ΣΟ.Κ., ij τής «Νέας 
Δημοκρατίας». Μόνο σάν Άμερικανοi πο
λίτες μποροίιμε vιi tπιζητοί:ιμε tπιρροη στην 
διαμόρφωση πολιτικής τών ΗΠΑ στην Άνα
τολικη Μεσόγειο. Καi μόνο σΟ.ν 'Αμερικανοi 

πολίτες όφείλομε vιi άντιδροίιμε στιi θέματα 
που aντιστρατεύονται τιi συμφέροντα αύτής 

tδώ τής χώρας - ίiν θέλομε να εlναι aποτε
λεσματικη ή συμπαράστασή μας στα έλληνα
κυπριακά . . . 
"Αν οί πολιτικοί παράγοντες τών 'Αθηνών 

ήταν σέ θέση νιi έπισημάνουν το Ιδικό μας 
πρόβλημα καi τοvς Ιδικούς μας προβλημα
τισμούς, θa γίνονταν πολυ περισσότερο προ
σεκτικοί στους σχεδιασμους καi στiς ένέρ
γειές τους. Καi θιi καταλάβαιναν γιατί ή 'Ο
μογένεια άπογοητεύεται καi λυπάται δταν 
βλέπει την δημοκρατικη Έλλάδα νά διαφο
ροποιή την tξωτcρικη πολιτική της άπο /;κείνη 
τών έλεύθερων εύρωπαϊκών λαών, τών συμ
μάχων της στο ΝΑΤό καί τών έταίρων στην 

ΕΟΚ. 

Ή διαφοροποίηση αύτη δέν στοιχειοθετεί
ται μόνο μέ άρνητικ'ές θέσεις, στο ΝΑΤΟ καί 
την ΕΟΚ, άλλα καί πρωτοβουλίες που σαφώς 
aντιστρατεύονται την άμυντικη στρατηγικη 
τοv Δυτικοίι κόσμου ... 

Ε/ναι πολv δύσκολο νά γίνη aντιληπτό στην 
Έλλάδα δτι ή 'Ομογένεια δεν εlναι δυνατο νa 
ένεργή σιiν πράκτορας μιας κυβερνήσεως έχ
θρικής, δπως συχνa δίνεται ή έντύπωση; 

Καταλαβαίνετε, κύριοι, δτι δεν εlναι σκό
πιμο νa ύβρίζετε την Άμερικη καi νιi πολε
μάτε την πολιτική της, την ώρα που τής ζητά
τε νά λύση τιi προβλήματά σας; Καταλαβαί
νετε δτι μέχρις ένος σημείου εlναι έπιτρε
πτο καi δuνατο νιi συμβαδίση ή 'Ομογένεια 
'Αμερικής; Μη τής δένετε τάχέρια ... 

«ΜΑΖΙ ΣΑΣ, ΑΛΛΑ ΟΧ/ ΕΝΑΝΠΟΝ ΤΗΣ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ» 

ΚΑ ΤΩ άπό τόν τlτλο «Μαζί σας_ άλλά δ χι έναντίον της Ούάσιγ
κτων», lνα έλληvικό περιοδικό (δπως διαβάζομι σt έλληνική 

έφημερίδα) φιλοξΕνησι συνέντευξη τού Προέδρου τής ΑΗΕΡΑ 
κ. Πήτερ Κουτσαλάκου, ή όποΙα φα/νεται 6τι δΕν άρεσε στήν Ά
θήvα. Διότι, 6πως σημιιώνομε καΙ παραπάνω, φαίνεται 6τι ι/ναι 
δύσκολο vά κστσνοηθη έκιί ή θέ.ση τών Έλληνοαμερικανών 
στήv Άμερικαvική κοιvωνlα καΙ τa 6ρια μέσα ατά όποία μπορούν 
va κινούνται χωρίς vά γίνωντσι έπ/ορκοι . . . 

Γιά τό θέμα τώv βάσιων ό κ. Κουτσαλόκος ε!πε 6τι «θa ήταν 
θαυμάσιο ον μπορούσαν νa με/νουν . .. Κατοχυρώνουν άποκλιι
στικa τήv άσφάλιια τών 'Ελλήνων κα16χι τών Άμερικαvών . .. ». 

Ό Πρόεδρος τής μεγαλύτερης Έλληνοαμιρικανικής όργα-

ΙΟΥΝΙΟΣ 1983 

νώσιως άπηχεί μ€ τίς δηλώσιις του τίς άπόψιις της Όμογενείας. 
ΚαΙ έπίσημα δισφοροποιιί τίς θέσιις της άπό έκείνες της σημιρι
νής Κυβερνήσεως, σt βσσικa θέματα έξωτερικής πολιτικής. 

"Αλλου έΊδους, ριζικής μορφής διαφοροποίηση, ειχε κάμιι 
ή ΑΗΕΡΑ, διό τού Προέδρου της κ. Κίμωνος Δούκα, μt τήν κα
ταδ/κη τής έλληvικής χούντας, τήv i:πομένη τής έκτροπής τού 
1967. Τηλεγράφημα τού κ. Δούκα πρός τόν πρωθυπουργό Κόλ
λια μΕ κοιvοπο/ηση aτόν Πρόεδρο Τζώνσοv lλεγε: 

«Παρακολοuθοϋμεν μt βαθείαν άνησυχ.ίαν καi ειλικρινή 
άποyοήτευσι ν τΟ. λαμβάνοντα χώραν ε{ς τ1)ν Μητέρα 'Ελλά
δα, ύπο το πρόσχημα δ τι ταϋτα γ( νονται πρΟς το yενικον καλόν. 
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Ό νόμος καi ή τάξις παρεβιάσθησαν διa να άντικατασταθοϋν 
άπό μίαν Δικτατορίαν, ή όποία εlναι πάντοτε δ χείριστος τύ
πος διακυβερνήσεως τών λαών. 

»Τελικώς, μία τοιαύτη Δικτατορία, ώς ή έγκαθιδρυθεiσα, 
προορίζεται να έπιφέρη άνήκουστα δεινα καi δυστυχίαν εiς 
τόν 'Ελληνικόν Λαόν δια τfιν σωτηρίαν τοϋ δποίου δμιλείτε. 
Οί πρόγονοί μας εlναι έκεiνοι ποiιέχουν καθιερ<ί>σει τας άρχας 
καi τα iδεώδη τής Δημοκρατίας καi τής έννόμου τάξεως. Σciς 
καλοϋμεν να τaς σεβασθήτε. 

»'Εκ μέρους τής ΑΗΕΡΑ, τής δποίας ή μακρa καi καρπο
φόρος σταδιοδρομία στηρίζεται είς τιlς ιiρχιlς τής ιiνθρωπίνης 
άξιοπρεπείας καi έντιμότητος, παρακαλοϋμεν καi προσκαλοϋ
μεν την σημερινην Κυβέρνησιν να συντελέση άίστε ή χώρα νa 
έπιστρέψη το γρηγορ<ί>τερον είς το καθεστrος τοϋ Συνταγμα
τικοϋ Πολιτεύματος, το μόνον ίκανόν να προσφέρη εΙς τον 
Έλληνικον Λαόν την εύτυχίαν ποiι τοϋ άνήκει>>, 

Οί άνεύθυνοι έπικριτί:ς τής Όμογεvείας καΙ οί διάφοροι 
πού αύτοτιτλοφοροϋνται σάν «άντιστασισκοί» καί «δημοκρα
τικοί», καλό εlναι νά θυμούνται το Ιστορικό αύτο τηλεγράφημα 
καΙ το γεγονός δτι ή άγάπη τών όμογενών προς τήν πρώτη 

Πατρ!δα εlναι πολύ πιο διαρκής καί πολύ ίσχυρότερη άπδ τίς 
χούντες καΙ τά κόμματα καΙ τά πρόσωπο πού έρχονται κοί παρέρ
χονται ... 

«ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ» ΕΘΝ/ΚΟΥ ΜΕΓ ΑΛΕΙΟΥ! 

ΜΕ ΑΙΣΘΗΜΑ Τ Α βαθύτατου θαυμασμού καΙ έθνικής ύπε
ρηφάνειος προσθέσαμε στην βιβλιοθήκη μας ένα πολύ 

πρωτότυπο κοί πραγματικά άνεκτίμητο Ιστορικό ντοκουμέντο 
γιά τήν έθνικ ή έποποιίa τής 28ης Όκτωβρίου. με τ/τλο «Μαρτυ
ρίες 40-41 ». τ δ βιβλίο αύτό, τεράστιο σε όγκο κοί σχήμα - πάνω 
άπδ 400 σελίδες - εlνοι τρίχρονος καρπός μόχθων, προσπαθειών 
κοί άγων/ας δυο έκλεκτών πνευματικών άνθρώπων, τού κ. 
Κώστα Ν. Χοτζηπατέρσ κοί τής κ. Μαρίας Σ. Φοφολιού. Περισ
σότερο, όμως, εlνοι ένα έθνικδ έργο πού μί: τρόπο άσυνήθιστο 
πετυχο/νει νά κολύψη τά χρόνιο έκείνο τής έθνικής άνοτάσεως 
καΙ τού πηγα/ου ήρωι"σμού τών 'Ελλήνων, τού καθολικού, άνε
πονάληπτου ξεσηκωμού, τής ύπέροχης ώρας τού «ΟΧ/». 

Οί συγγραφείς πέτυχαν νά συγκεντρώσουν μορτυρ!ες 
προσωπικές γιά τά χρόνιο έκείνο τής μεγάλης έθνικής δοκιμα
σίας. ΟΙ μαρτυρίες ούτές, γραπτές καί προφορικές, πρωτότυπες 
καΙ μή, άποτελούν πολύτιμη συμβολή στην /στορ/ο τής έποχής. 
Κοί πλαισιώνουν μέάλλο ντοκουμέντα Ιστορικά, όπως φωτογρα
φίες κο} φω.τοτυπ/ες έφημερ/δων πού περιέχουν είδησεογραφlο 
καΙ άρθρογροφ/ο. Ξονοζωvτονεύουν οί «Μαρτυρίες 40-41» τa 
δυο τόσο κρ/σιμο στήν Ιστορία τού Έλληνικού Έθνους χρόνιο 
κο} τούς δίνουν μιά νέο διάσταση. Δέν πρόκειται γιa ένα ξερό 
Ιστορικό άπολογισμό, άλλa γιa μιά συλλογή διηγήσεων έπωνύ
μων κο} άπλών, άγνώστων 'Ελλήνων, δημοσιογράφων κοί ποι
ητών καθώς κοί χαρακτηριστικά δείγματα γελοιογραφιών, έπι
στολών άπδ τδ μέτωπο κοί άντοποκρίσεων γιa τίς θριαμβευτικές 
ν/κες στa βουνά, στίς θάλασσες κοί τδν άέρο . . . 

'Εκείνο πού άπουσιάζει άπδ τό Εξαίρετο ~ύτό lργο ε/ναι ή 
άπήχηση πού dχε ό έλληνικός θρίαμβος τού 1940-41 κοί ή 
συμβολή τής έλληνικής άντιστάσεως στδν άγώνα τών συμμά
χων. Π έλλειψη χώρου όφείλετοι ούτό, όπως σημειώνει ό κ. Χο
τζηποτέρος στον κατατοπιστικό πρόλογό του. 

Το βιβλ!ο, έκδοση τού γνωστού έκδοτικοϋ οίκου «Κέδρος», 
οτήν 'Αθήνα, ε!νοι έπιμελημένο άπό τήν Σοφlο Ζορομπούκο, 
στην όποΙο άνήκει καΙ το έξώφυλλο. ΟΙ «Μορτυρ/ες 40-41 » άπο
τελούν άπορο/τητο συμπλήρωμα κάθε βιβλιοθήκης καΙ έλπ!ζομε 
νά άνοκοινωθή σύντομο ή πώλησή του καί έόώ. στήν 'Αμερική. 

Ή διοβεβα!ωση τών συγγραφέων δτι θa συμπληρώσουν τδ 
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πραγματικά μνημειώδες ούτδ έργο με μαρτυρίες πού θά καλύ
πτουν τa χρόνιο τής κατοχής, μάς ένθορρύνει νά ύποβάλωμε τό 
έρώτημο, κοτa πόσο θa ήταν δυνατό νa διατεθούν μερικές του
λάχιστον σελίδες στην συμβολη - κοί την άγων/ο - τών άποδή
μων Έλλήνων στον έθνικδ άγώνο. "Ο χι μόνο στήν Πίνδο, άλλά 
κοί στί'ς χώρες τής έγκοτοστάσεώς τους . .. 
Ό κ. Χατζηπατέρος. σάνάπόδημοςόίδιος, (άλλάκοίήκ. Φο

φαλιοϋ. νομίζομε). είμαστε βέβαιοι ότι άνογνωρίζει τήν άνάγκη 
καλύψεως τού τεράστιου αύτού κενού. "Αλλωστε, ό μόχθος τών 
συγγραφέων ε!ναι μιά πρόσθετη . .. μορτυρ/ο γνήσιου πατριω
τισμού, άσβεστης άγάπης κοί άθεράπευτης νοστολγ/ος προς την 
πρώτη Πατρίδα . . . 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΑ 

τΗΝ τελΕυταία Κυριοκη τού Μαίου έγιναν οί έκλογές γιά την 
I άνάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλlου τής Όμοσπονδίος 
'Ελληνοαμερικανικών Συλλόγων Ν. Ύόρκης, στΙς άποίες έπεκρά
τησον οί 13 ύποψήφιοι τής «Δημοκρατικής Παράταξης». Άντ/
πολος τής «(laράτοξης» ήταν ένα ψηφοδέλτιο χωρίς ύποψήφιο 
Πρόεδρο. μέ ήγέτη τον γνωστό γιά τούς έθνικούς κοJ πατριω
τικούς του άγώνες όμογενή κ. Άνοστ. Μάνεση, σάν ύποψήφιο 
Α · 'Αντιπρόεδρο. Δυστυχώς, ό κ. Μάνεσης δέν έξελέγη, διότι 
άκυρώθηκαν δυό ψήφοι πού τόν έφεραν σέ Ισοψηφlο μέ τον 
ύποψήφιο τής «Παράταξης». Κοί διότι άντιπρόσωποι άρκετών 
Λακωνικών Σωματείων. πού άνεμένετο δτι θά ψήφιζαν τδ 
ψηφοδέλτιο τού κ. Μάνεση, δεν προσήλθαν νά ψηφ/σουν ... 
(Κάποτε θά πρέπει νά δώσουν μιά έξήγηση τά Σωματείο αύτά . . .) 

Στούς νικητές στίς κάλπες άνήκουν πάντοτε συγχαρητήριο 
καί τούς τa aπευθύνομε καί μείς. Μέ την έλπίδο ότι τό νέο Διοικη
τικό Συμβούλιο ύπό τόν κ. Κ. Μουρίκη, θa άποφύγη «δημοκρα
τικές» δραστηριότητες πού θa έπιτείνουν τήν διαίρεση στούς 
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κόλπους τής Όμοσπονδlσς. Μέ τήν έλπίδσ ότι θά παύσουν νά 
όνομάζουν τήν όμάδσ τους σάν «παράταξη», γιά τόν πολύ άπλό 
λόγο ότι μόνο παρατάξεις δΕν έχουν θi:ση στίς ελληνοαμερικανι
κές οργανώσεις. Θa προσφέρουν πολύ κακή ύπηρεσ/α οί νεοε
κλεγέντες σύμβουλοι ίtν συνεχlσουν τήν πολιτικοποίηση τής Ό
μοσπονδlας μέ διακηρύξεις «δημοκρατικές» πού θά ταυτlζουν 
πολιτικά τήν Όμοσπονδfα μέ ένα ι'J περισσότερα πολιτικa κόμ
ματα τής ·Ελλάδος. 

Ή τακτική αύτή συνιστό κατάφωρο παραβlαση τού Κατα
στατικού τής · Ομοσπονδ/ας ή όποΙα ε!ναι όργανισμός άπολιτικός 
κσί στεγάζει τiς περισσότερες οργανώσεις τής Μητροπολιτικής 
Νέας Ύόρκης. Κανένας πρόεδρός της δΕν έχει τό δικα/ωμα νa 
παρευρ/σκεται σε συγκεντρώσεις έλληνικών πολιτικών 
κομμάτων καί κανένα διοικητικό Συμβούλιο μπορεί νa Ενεργή 
κατa τρόπο πού νa δημιουργή τήν έντύπωση ότι ή ·Ομοσπονδία 
εύνοεί τό ένα, ή τό άλλο κόμμα. 

Αύτa το γνωρίζει τό .Συμβούλιο τής Όμοσπονδlας, άλλά, 
δυστυχώς, τlποτε δΕν iψπόδισε το μέλη του νa Επιζητήσουν το 
άξιώματα μέ τι'] ν Επίκληση «δημοκρατικότητας» σέ ένα τόπο πού 
λατρεύει καΙ άσκεί τήν Δημοκρατία .. . 

. Η έπ/κληση «δημοκρατικότητας» μπορεί νa Εξηγηθή μόνο 
σάν πλέγμα κατωτερότητος έκείνων πού τι'] ν έπικαλούντσι, διότι 
μπορεί νa τούς έχει άμφισβητηθεi. r'j διότι δΕν άποτελούν οίίδιοι, 
μέ τό παρελθόν τους aντιπροσωπευτικές περιπτώσεις δημοκρα
τικών πολιτών . .. 

Μπορεί. έπlσης, νa έξηγηθή ή έτικέττα αύτής τής «δημοκρα
τικότητας» σaν ταύτιση μέ κοσμοθεωρίες κάθε δλλο παρά δημο
κρατικές. Καί στι'jν μιά. όμως, καί στήν δλλη περίπτωση, ή 
έπ/κληση τής «δημοκρατικότητας» άποτελεί στ/γμα. 

"Ας Εγκαταλειφθή λοιπόν ό άτυχι'jς τίτλος διότι ή παρακμι'j 
τής Όμοσπονδίας θa συνεχισθή. Ή Όμογένεια δένε/ναι διατε
θειμένη νά άνέχεται έτf δπειρον τι'] ν τακτικι'j τού άπελθόντος .Συμ
βουλίου. Θά άναγκαστεί νa άπομονώσει τούς πρωταγωνιστές 
τής διαιρέσεως. Καί θά άναζητήσει νέα έκφραση. Νέα όργανω
τικa σχήματα, άντιπροσωπευτικά καΙ τού άμερικανικού πνεύ
ματος. ·οχι τού πνεύματος τής άρνήσεως καΙ τού χυδαίου άντι
αμερικανισμού τών έλαχlστων πού άπολαμβάνοντες τι'jν έλευ
θερία, τό ψωμί καί τι'] ν φιλοξενlα τής Άμερικής προχωρούν στι'jν 
δια/ρεση τής Όμογενείας ... 

ΠΕΡ/ «Α ΥΤΟΝΟΜΙΑΣ» 

ΗΆρχιεπισκοπι'j Άμερικής άρνήθηκε νά σχολιάση δημοσιεύ
ματα τού «'Εθνικού Κήρυκα» κσί τής «Πρωίνής», σύμφωνα 

μέ τά όποία ή 'Εκκλησία μας πρότεινε. πρό διετlας, ατό 
ΟΙκουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, ατό όποίο 
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ύπάγεται πνευμστικa καi διοικητικά, μεγαλύτερη αύτονομία. Οί 

προτάσεις τής .Συνόδου τών 'Επισκόπων τής Έκκλησίας μας, 
ύποβλήθηκαν μέ έπιστολι'j τής Άρχιεπισκοπής, μέ ήμερομηνία 
27 Ίουλ/ου 1981 . "Υστερα άπό ένα σχεδόν χρόνο. τό Πατριαρ
χείο aπάντησε (20 'Ιουνlου 1982) γιά νά έγκρίνη ώρισμένες άπό 
αύτές καΙ νά άπορρlψη δλλες, ύπενθυμίζοντας ότι μόλις λίγα 
χρόνια πρίν, τό 1977, ε!χε τεθεί σε έφαρμογι'j τό νέο .Σύνταγμα 
πού ε!χε έγκρίνει τό Πατριαρχείο. 

Μεταξύ τών προτάσεων πού aπορρίφθηκαν ήταν: 

-Ή μετονομασία τής 'Ελληνικής Όρθόδοξης 'Αρχιεπισκο
πής 8. καi Ν. Άμερικής σέ «'Ορθόδοξη 'Ελληνική Έκκλησ/α 
Άμερικής». 

-Ή «έξύψωση» τών 'Επισκοπών σ€ Μητροπόλεις καΙ τών 
'Επισκόπων σέ Μητροπολίτες. 

-Νά .έκλέγωνται οί 'Επίσκοποι άπό τήν .Σύνοδο τής Έκ
κλησ/ας Άμερικής καί δχι άπό τό Πατριαρχείο. 

-·Ο 'Αρχιεπίσκοπος Άμερικής νa έκλέγεται μεταξύ τριών 'Ε
πισκόπων τά ονόματα τών όποΙων θa ύποβάλλουν οΙ Έπlσκοποι 
Άμερικής. 

-Na συμμετέχη αύτεπάyyελτα ή 'Αρχιεπισκοπή Άμερικής 
στίς πανορθόδοξες διασκέψεις καί τό Παγκόσμιο .Συμβούλιο 
'Εκκλησιών. 

Στι'jν έπιστολή τού Πατριάρχη Δημητρ/ου πρός τόν 'Αρ
χιεπίσκοπο 'Ιάκωβο, φωτοτυπ/α τής όποΙας δημοσ/ευσε ή ίδια 
έφημερίδα, τονίζεται μεταξύ δλλων ότι τροποπο/ηση τού Συν
τάγματος τής Άρχιεπισκοπής σέ σημεία «θεμελιακώς θεσμικά καΙ 
δομικά, θά δημιουργούσε άστάθεια καi άβεβαιότητα ώς πρός τήν 
λειτουργ/α τού νέου σχήματος καί θa ώδηγούσε ίσως σέ μεγα
λύτερα προβλήματα πού πρέπει νό άποφευχθούν αύτή τήν ώρα». 

* * * 
Έξ δλλου, ή «Πρωίνή» δημοσ/ευσε φωτοτυπlα πρακτικών 

συνεδριάσεως τής Συνόδου τών 'Επισκόπων τής 7ης Μαίου 
1981, σχετικών καi αύτών μ€ τήν έπιζητηθείσα άπό τήν 'Εκ
κλησία μας μεγαλύτερη αύτονομ/α. 

Τά πρακτικά άνέφεραν ότι ό Μητροπολ/της Χαλκηδόνος κ. 
Μελ/των, πού ε/χε πρό διετίας Επισκεφθεί τήν Ν. Ύόρκη σάν 
άπεσταλμένος τού Πατριαρχείου, ε!χε έκφράσει aτόν 'Αρχιεπί
σκοπο κ. Ίάκωβο τόν φόβο δτι τυχόν ένοποίηση τών Όρθοδό

ξων 'Εκκλησιών Άμερικής «θό ε!χε ώς άποτέλεσμα τι'] ν άπώλεια 
τής · Ελληνορθοδόξου ταυτότητός μας καί τήν διάσπασιν τού 
ένταύθα ·Ελληνισμού, μέρος τού όποΙου (οί νεομετανάσται) θά 

ήτο δυνατόν νό δημιουργήσουν ίδικήν των Άρχιεπισκοπήν». 
ΚαΙ προστ/θεται ατά πρακτικά: «Ό Σεβασμιώτατος Άρχιεπ/σκο
πος tόήλωσεν δ τι άπήvτησεν εΙς τόν "Α γιον Χαλκηδόνος πώς «ή 
διάσπασις» ι?δη έχει λάβει χώραν, άφού οί νεομετανάσται κατά 
80% δέν άποτελούν μέλη τών Κοινοτήτων μας καί ι? άνήκουν είς 
τούς Παλαιοημερολογ/τας, ι? είς άριατεράς πολιτικάς 
οργανώσεις, συνεργαζομένας μετά τών Παλαιοημερολογιτών 
κατά τής Άρχιεπισκοπής». 

Κατά τό ίδιο δημοα/ευμα, ό Άρχιεπ/σκοπος προειδοποίησε 
τόν Χαλκηδόνος δτι «ένδεlκνυται. . . δπως ή Μήτηρ 'Εκκλησία 
έvεργήση προνοούσα τά καλό καί συμφέροντα διά νά μή έπανσ
ληφθή δ, τι συνέβη μέ τό αύτοκέφαλον τών 'Εκκλησιών Έλλάδσς 
καί Βουλγαρ/σς καΙ τής Ο.ΣΑ. πού άποσχίσθηκαν άπό τό Οiκου
μενικό Πατριαρχείο. 

Ζήτημα 'περισσότερης αύτονομίας τής Έκκλησ/σς 'Αμε
ρικής, ε!χε τεθεί. σύμφωνα μέ τό ίδιο δημοσίευμα, καί άπό τa 
μέλη τής 'Εκτελεστικής 'Επιτροπής τού 'Αρχιεπισκοπικού Συμ
βουλ/ου σέ σύσκεψη μέ τόν άπεσταλμέvο τού Πατριαρχείου. 
Στόν Μελlτωνα τον/σθηκε δτι πρέπει νά γ/νουν άλλαγές ατό 
σύστημα όιο/κησης τής Άρχιεπισκοπής, ώστε νά λαβα/νωvται 

ώρισμέvες άποφάαεις χωρίς τήν έγκριση τού Πατριαρχε/ου. 

ΣΕ δλλο σημείο άναφέρεται δ τι ό Άρχιεπlακοπος, άπαvτών 
aτόν Χαλκηδόνος, τού ε!πε δ τι "ή αύτονομ/α 11 ή αύτοκεφαλlσ, θό 
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έσωζε τήν Εν 'Αμερική Έκκλησ!α μας». 

Όπως καί aτό παρελθόν τονίσαμε, συμβα/νει νά μή 
συμφωνούμε μi:. τr)ν έκτίμηση αύτή. Πιστεύομε ότι δi:.ν εlναι 
δυνατό νά προσχωρήση ή "Εκκλησία μας σέ άνοικτr) άνταρσ/α 
καί έλπίζομε ότι το θέμα έχει λήξει άπο διετίας. ·οσο γιά τά ... 
άναδρομικά δάκρυα καί τούς όδυρμούς τών όψιμων Ηρακλέων 
τής έξαρτήσεως άπό το Πατριαρχείο, έιμαστε βέβαιοι δτι δέν 
πρόκειται νά συγκινήσουν πολύ κόσμο . .. 

«ΑΡΧΩΝ» 

π ΟΛ Υ ένδιαφέρουσα καί ίδισίτερα κατατοπιστική ή έκδοση -λεύκωμα •<Αρχων» τών "Αρχόντων τού ΟΙκουμενικού Πα
τριαρχείου, πού μόλις κυκλοφόρησε σi:. περιωρισμένο. 
δυστυχώς, άριθμό άντιτύπων καί πολύ άκριβr) τιμή (1 00 δολλ.). 
πράγμα πού άποκλείει τήν εύρύτερη κυκλοφορ/α τής έξα/ρετης 
αύτής έργασ/ας. Τρία χρόνια χρειάστηκε ή συντακτικr) Έπιτροπr) 
ύπο τόν κ. Χρήστο Δαφνlδη, άρχοντα τόν ίδιο, γιά τr)ν συγκέν
τρωση τού ύλικού καΙ τr)ν έκτύπωση σέ έξαιρετικής ποιότητος 
χαρτί καΙ ένα λιτό, άλλά ώραιότατο καί καλλιτεχνικώτατο σκληρό 
έξώφυλλο. 

τ ό βιβλίο. πραγματικά μνημειώδες aτό εlδος του, εlναι γραμ
μένο aτά άγγλικά καί περιέχει σύντομη Ιστορία τού Οίκουμενικού 
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως άπό τόν καθηγητr) Deno J. 
Geanakoρ/os, άρθρο τού καθηγητή Andrew Τ. Koran. τr)ν Ιστο
ρία τής 'Εκκλησίας μας στr)ν 'Αμερική γραμμένη άπό τόν αίδ. 
Dr. Miltiades Β. Efthimiou. καθώς καi άρθρα τού καθηγητή 
John Ε. Rexine καί τού κ. Ernest Α. Villas. Περιέχει έπίσης βιο
γραφικά σημειώματα μi:. φωτογρσφlες όλων τών 'Αρχόντων τού 
ΟΙκουμενικού Πατριαρχείου. πού ε/ναι μέλη τού Τάγματος τού 
'Αποστόλου 'Ανδρέου. 

Πρόκειται γιά μιά έξαίρετη έργασία πού άντανσκλά, δ χι μόνο 
τό ένδιαφέρον τής Όμογενείας γιά τό Πατριαρχείο, άλλά καί τό 
ύψηλό έπίπεδο κοινωνικών καί έπιχειρηματικών έπιδάσεων τών 
μελών τού Τάγματος, τό όποίο, όπως γράψαμε Ιjδη, έχει τόν 
τελευταίο καιρό έγκαινιάσει έκστρατεία γιά νά έπισύρη τr)ν προ
σοχή τής άμερικανικής Κυβερνήσεως καί τής Κοινής Γνώμης, στο 
δράμα τού Πατριαρχείου .. . 

ΟΛΙΓΑ ΣΟΣΙΑΛΙΣΠΚΑ 

Σi:. άνταπάκριση τών Ν. Υ. Times, τού κ. Pau/ Lewis άπο τό 
Παρίσι. διαβάζομε: 
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«Δυο χρόνια μετα τον έρχομό του στήν έξουσία, δ Πρόε
δρος Φ. Μιττερclν άντιμετωπίζει χρίση έμπιστοσύνης για τόν 
τρόπο που χειρίζεται την γαλλική οικονομία. 

.. τα μέτρα λιτότητας που εlσήγαγε τον Μάρτιο, γιά να 
άποφύγη τέταρτη ύποτίμηση τοϋ φράγκου, άρχίζουν να πο
νούν. Αύτον τον μήνα, ot φορολογούμενοι βρήκαν τούς 
κα νονικους λογαριασμους για φόρους έξογκωμένους κατ α ι 0% 
για lνα ύποχρεωτιχο δάνειο πρΟς τήν Κυβέρνηση έπi πλέον 
μιcίς έκτάκτου άνάγκης φορολογίας. ~Ελεγχοι τοϋ συναλλάγ
ματος ύποχρεώνουν πολλούς Γάλλους να κάμουν διακοπες 
στην πατρίδα τους το έφετινό καλοκαίρι. Οί πτωχεύσεις καi 
ή άνεργία αίιξάνονται. 

»Σχεδόν δεν περνά ήμέρα, χωρiς διαδηλώσεις στούς δρό

μους τοϋ Παρισιοϋ έναντίον κάποιου μέτρου λιτότητος. 'Όταν 
~α πλήθος διαδηλωτών tπιασε τον ύπουργο Πολιτισμοϋ Jack 
Lang στο αύτοιdνητό του, πρiν δυΟ έβδομάδες, εδειρε τον δδηγό 
του, λύγισε το αύτοιdνητο με κτυπήματα άπο πέτρες καi άνάγ
κασε τον κ. Lang νά τρέξη για καταφύγιο . 

.. Στο μεταξύ, ή δημοτικότης τοϋ Προέδρου Μιττεραν tχει 
καταπέσει καθως οι προσδοκίες τών ψηφοφόρων άπό την 

πρώτη σε μια γενεα σοσιαλιστική Κυβέρνηση έχουν 
σβύσει ..... 

Έξάλλου, 6 γνωστός κάλουμνιστ William Safire, μετέδωσε 
άπό τr)ν γαλλική πρωτεύουσα σέ πρόσφατη έπlσκεψή του έκεί.· 

,;Η σοσιαλιστική οίκονομία tijς Γαλλίας όπισθοχωρεί σέ 
δλα τα μέτωπα. Ό πληθωρισμός βρυχάται γύρω στα 9% 
-τριπλάσιος έκείνου τών ΗΠΑ - χαi ούτε τα έπιτόκια τοϋ 
14% μποροϋν να συγκρατήσουν το νευρικό έπενδυτικο κεφά
λαιο στήν Γαλλία, ύστερα άπό τρείς ίιποχρεωτικες ίιποτιμή
σεις καi τέταρτη καθ' δδό, το φράγκο i:χασε σχεδον τ1)ν μισή 
άξία του εναντι τοϋ δολλαρίου . .. 

,: Ακριβώς πρiν δυο χρόνια, oi νεοεκλεγέντες ούτοπιστές 
ύπο τον Φρανσουά Μιττεράν, tκλεισαν τα μάτια τους στt)ν 
πραγματικότητα καi μπήκαν σε ενα πληθωριστικό κατρακύ
λισμα. Οί παροχες αύξήθηκαν, το έβδομαδιαίο ώράριο έργα
σίας μειώθηκε, οί διακοπές παρατάθηκαν σέ πέντε έβδομάδες 
τον χρόνο καi τα πιεστήρια τύπωσαν χρήματα ...... 

Σέ σύτά τά χάλια έχει άδηγήσει 6 Σοσιαλισμός τr)ν άλλοτε 
εύημερούσα Γαλλία, πού μεταξύ τών άλλων μελετά τώρα τr)ν 
άπαγόρευση εΙσαγωγών, πράγμα πού μπορεί νό προκαλέση 
άλυσιδωτές άντιδράσεις μi:. όλέθρια άποτελέσματα γιό τr)ν 
παγκόσμια οiκονομία. 

·οσο γιά τίς έπιχειρήσεις πού έθνικοποίησε ή σοσιαλιστική 
Κυβέρνηση τής Γαλλίας, πάνε, όπως ήταν φυσικά, άπό τό κακό 
aτό χειρότερο. Τ ό σύνολο τού παθητικού τους μέσα aτά δυό 
χρόνια τριπλασιάστηκε, άπό 900 έκατομμ. δολλ. σε 2.6 δισεκ. 
δολλ. Άλλά καi γιγαντιαίες ίδιωτικi:.ς έπιχειρήσεις αΙσθάνθηκαν 
τΙς έπιδράσεις τού Σοσιαλισμού. Ή αύτοκινητοβιομηχσνία 
Peugeot-Citroen έχασε δύο δισεκ. δολλ. τό 1981 καΙ άλλα τόσα 
τό 1982. Η βιομηχαν/α έλαστικών Michelin, άνέφερε άπώλεια 
4 δισεκ. δολλαρlων τό 1982. 

ΣΧΟΛΕΙΟΤΟΥ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ 

ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ 
ΝΑΟΥΝ.Υ. 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1983 

Ο Τό σχολείο τού Καθεδρικού άνακοινεί δn, είναι άνουrτό καθημερινώς\ 
tιπό 9 η.μ. μέχρι 4 μ.μ. δι" έγyραφάς είς δλαc;τάςτάξειc;άnόνηmαγωγείον 
( nursery- Kίndergarten ) &ως τήν θην τάξιν. 
Ο Προσφέρει πλήρες άκαδημαϊκόν πρόγραμμα εiς τήν άyγλικήν, 
αύμφωνα μέ τά ηροδιαγραφάc; καi άπαιτήσειc; Ίήc; Πολιτεiαc; τής Ntac; 
. Υόρκης. 
Ο Παρέχει άρiστην διδασκαλiαν τής tλληνικήc; γλώσσας, Θρησκείας, 
· Ιστορiαc;, Χορού καί Πολιτισμού μέ διδασκάλους διnλwματού)(ουc; καi 
άρίστως κστηρnομtνουc; εic; τόν κλάδον τους. 
Ο · Ο vaoc; · Ιερατικός Προϊστόμενοc;, Δρας Χαράλαμπος Στεφανόποu
~. προαωmκώς θό. έmβλtψει τήν διδασκαλiαν τών θρησκεuτικών 
μαθημάτων. 
Ο · Αποrοθεϊτε άμtσως δtά τήν έγyραφι'Ιν τών παιδιών σας, εic; τά 
γραφείο τής σχολfίς 319 EAST '14th STREεT, N.Y.C., ή τηλεφωνήσατε 
(212) 535-2570 εic; τόν διευθυντή ν Δρ. Ε. Καλογεράκοu ή ΓpαιΨQτtα Κα. 
Π. Γlετραπούλοu. 

· Ει< τής σχολικής έφορεiαc; 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



Νέο Συμβούλιο τofi 
Συλλόγου τών ίατρών 
Κατα τiς πρόσφατες άρχαιρεσίες του 

Έλληνοαμεριιcανικου Ίατρικου Συλλόγου 
Ν. 'Υόρκης έξελέγη πρόεδρος δ δρ. An
thony Vasilas, Α' 'Αντιπρόεδρος δ δρ. An
toine Haroνas, Β' :.Αντιπρόεδρος δ δρ. 
George Tsamparlis, Γραμματευς δ δρ. 
James Gabriel καi Ταμίας δ δρ. Peter Co-
vιnes. 

Τόν νέο πρόεδρο παρουσίασε στά μέλη 
δ προκάτοχός του δρ. Γ. Κοκοτάκης, στόν 
όποίο δ δρ. Βασίλας παρέδωσε τιμητιιcη 
άναμνηστιιcη πλάκα κατα η'ιν διάρκεια 
συνεστιάσεως ση'ιν 'Αθλητικη Λέσχη Ν. 
Ύόριcης. 

Στην συνεστίαση αύτή, στην όποία 
προσήλθαν καt 30 περίπου σπουδαστες 
ίατροί, παιδια Έλληνοαμερικανίδν, μίλη
σε δ δρ. Emmanuel Sommers για τόν άεί
μνηστο, διάσημο Έλληνοαμερικανό ίατρό 
Ν. Παπανικολάου, με την εύκαιρία της 
συμπληρώσεως 100 χρόνων άπό τtΊν γέν
νησή του. 

Ή κόρη του όμιλητη, Angela Sommers, 
άπήγγειλε ποίημα ένός καθηγητή του 
Cornell ένίδ δ ίατρός κ. Χρ. Πύρρος, που 
άντιπροσώπευε τόν Ία τρικό Σύλλογο στiς 
έκδηλώσεις για τόν Παπανικολάου που ε
γιναν τόν περασμένο μήνα στην 'Αθήνα, 
άνέφερε τiς εντυπώσεις του πρός τα μέλη 
τοϋ Συλλόγου. 

·Ο κ. Βασίλας έπήνεσε τiς πρωτοβουλίες 
του κ. Κοκοτάκη, δ δποίος έγκαινίασε μια 
νέα έποχη δραστηριοτήτων για τόν Σύλ
λογο καi ύποσχέθηκε δτι θα ένισχυθή τό 
πρόγραμμα ύποτροφιίδν καi θα 
άναληφθοuν νέες πρωτοβουλίες γιά την 
πρόοδο του Συλλόγου. 

ΜΕ το 

PETERS TOURS 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ 
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Χωρiς Ταλαιπωρίες καi Τρεχάματα 

Ταξιδέψετε με τa κανονικά 
δρομολόγια της · Ολυμπιακης 
με JUMB0-747 χωρiς σταθμόν. 
Γιά την κράτηση θέσεων καi κάθε πληροφορία 

Άποταθήτε στό δικό σας: 

PETERS TOURS, INC. 600 EIGHTH AVE., NEW YORK, Ν. Υ. 10018 Tel.: 391-Q200 

QUEENS OFfΊCE: 29-14 DΠMARS BLVD .• AsτORIA, Ν.Υ. 11105 TEL.: 932-3366 

ASTIR HOTELS 
ΤΗΕ QUALITY HOTELS 
OF GREECE 

ΗΕΑ.Ο OFFICE OUR REPAESENTAYIVE ΙΝ U.S.A: OUA AEPAESENT AτiVE IN CANADA: 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1983 

ASYIR HOTEL Co. Ιnc. ROBERT F. WARNEA ΙΝC. 
12 Pιraxileloutι sι 711 THIRD AVENUE NEW VORK N.V. 10017 

1 Alhenι 124, GREECE ΡΗΟΝΕ (212)687.5750. Telex : 66221 
I Tel. 3243961-6 Cables; WAANERREO NEW YORK 

Telex: 215797 ASCO GR. CALL TOLL FREE 800 22366.25 

I 

TRAVELINE INC. 
80 Bloor st . W 
Toronlo Onlarlo M5S 2V1 
Tel. (416) 967.4333 
Telex. 06523909 

Athen s cenfre Operιirιg 1982 
GRAND HOTEL ASτtR PALACE 
RHODES 
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ARE YOU PAYINCI 
MORE ΤΗΑΝ YOU SHOULD 
FOR Α USED CAR LOAN? 

At some banks, the cost of a used car loan is much higher 
than for a new car loan. That's the best reason for getting 

your used car loan at Atlantic Bank. 

USED CAR LOANS COST LESS 
ΑΤ ATLANTIC! 

That's right! The Annual Percentage Rate on a used car loan 
from Atlantic Bank for cars up to 3 years old is just 14<7"ο with 

monthly payments made automatically from your Atlantic 
checking account. Compare that low rate to those of the 

other banks, and you'll see why it makes sense to get your 
late model used car loan at Atlantic Bank. Check the chart 
below to see how easy it will be to fit the payments on a 

low cost Atlantic Bank used car loan into your budget. 

OTHER REASONS ΤΟ CiET YOUR 
USED CAR LOAN ΑΤ ATLANTIC! 

• You can complete your application 
over the phone. You just come in to 
sign the necessary documents after 
the loan is approved, and pick up 
your check. 

• We'll hold your loan for up to 1 00 
days after its approved, so you'll have 
time to find the year, make and 
model you want. 

Annual Number Amount 
Percentage of Financed 

Rate * Payments 

14% 36 $5,000 

• Credit life insurance on the outstand
ing balance of your loan is provided 
at no added cost to you. 

• You're dealing with people that want 
and value your business, and you'll 
be treated accordingly. 

Amount Total Finance 
of ot Charge 

Payments Payments 

$170.88 $6,151.68 $1,151.68 

• This rδte coνers used cars for model years '80, '81 11nd '82 

For complete detιlils cιιΙΙ, or stop in at your nearest Atlιιntic Bank 
branch right ιιwιιy. We'll hold these rates low as Jong as we can, 

but you should act now to take advantage of this unique opportunity. 

Manhattan: 960 Avenue of the Americas. New York. Ν .Υ. 10001 695-5400 • 123 William Street, 
New York. Ν .Υ. 10273 695-5400 Queens: 29-10 Ditmars Boulevard. Astoria. Ν .Υ. 11105 721-2800 
33-12 30th Avenue. Astoria. Ν.Υ. 11103 932-2300 • 36-10 Broodway, Astoria. Ν.Υ. 11106 204-2600 
196-21 Northern Boulevard. Flushing, Ν .Υ. 11358 357-7150 Brooklyn: 8010 Fifth Avenue. Brooklyn. 
Ν.Υ. 11209 748-6400 • Member Federal Deposit lnsurance Corporation 



Οί χίλιες κ:αi μία ίστορίες 
τής γιαγιciς τής Σμύρνης 

Νοσταλγίες τής δεύτερης καi τρίτης γενιάς 
τών Μικρασιατών Έλλήνων 

Τής Ρένας 9 Α γγουρίδου 
Στfιν «Καθημερινή» 

Αύτό τό παιδί, ήμουν έγώ. Τριάντα θανάτου καί τής φυγής, με τα δικά μας δια
σχεδόν χρόνια μετα ηΊν καταστροφή, μετa βάσματα, στάλαξαν μέσα μας, άργa καi 
τό τέλος ένός δεύτερου έμφυλίου σπα- άβίαστα, αύτές τίς πατρίδες τής ψυχής που 
ραγμου, παιδιό. του Δημοτικου, συμμα- δέν πρόκειται να μiiς έγκαταλείψουν ποτέ 
θητές μας, διαιώνιζαν τό. πάθη του διχα- άλλα καi άπό ηΊ φύση τους δεν ήταν 
σμου, φωνάζο ·ντάς μας περιφρονητικό: «τα κλαψιάρηδες ο{ Μικρασιάτες. Μόλις 
προσφυγάκία·.,, Καi πρόσθεταν, βγάζοντάς ξεπέρασαν τό σόκ του πρώτου καιρου, 
μας κοροϊδευτικό: τη γλώσσα: «Είχατε κι βάλθηκαν, σαν ξαναγεννημένοι φοίνικες, 
είχατε καί τσί δεν είχατε! .. Δεν ήξερα τί να δέσουν τό. κομμάτια τής ζωής τους.' Από 
άκριβrος σημαίνει πρόσφυγας, δεν 1\νοιω- κανένα προσφυγικό σπίτι δεν 1\λειπε το 
θα πληγωμένη, δμως ρωτουσα ηΊ γιαγιά πένθος. ' Αλλα δεν &λειψαν καί ol γιορτές, 
μου τη Σμυρνιά, πειρακτικι't μάλιστα: «Για- τό. οικογενειακό. γλέντια, τό. τολμηρά 
γιά, τσί είχατε;» 'Εκείνη, ι'iλλο που δεν χωρατά, τά τραγούδια, ή όμορφιά. Πολλές 
ήθελε για ν' άρχίσει τiς Ιστορίες. ΕΙναι Μικρασιάτισσες μόλις πήραν ηΊν πρώτη 
άλήθεια, δτι κάθε φορa τίς &λεγε καi κάπως τους άποζημίωση, &τρεξαν ν' άγοράσουν 
διαφορετικά. 'Από τότε μάλιστα άναρω- κεντημένα τραπεζομάντηλα να στολίσουν 
τιόμουνα αν η'ιν πρόδινε ή μνήμη της ή, μέ τiς σκηνες καi τiς παράγκες τους. «Μπρε 
τη νέα παραλλαγή, ήθελε να κεντρίσει τό γυναίκες λολαθήκατε έσεtς δεν &χετε να 
ένδιαφέρον μας. Τό σίγουρο ε{ναι δτι όχι φορέσετε βρακί καi άγοράζετε κεντίδια .. , 
μόνο δέν βαρυόμασταν ποτέ άλλα δτι καi τίς πείραζαν ο{ ι'iντρες. 'Εκείνες &καναν 
κανένα παραμύθι δΕ:ν μiiς φαινόταν τόσο σaν νa μην άκουγαν. «Τώρα πρέπει v άγο-
γοητευτικό δσο ο{ χίλιες καί μιά ιστορίες ράσουμε καi τραπέζι» μονολογουσαν. 
της γιαγιaς μας τής Σμυρνιaς. 'Ακόμα καi Νάναι αύτες ol καταβολες που μaς γέμι-
τώρα, δέν !\χω παρa νa κλείσω τa μάτια μου σαν έσωτερικη άσφάλεια; Αύτες που μiiς 
γιά να δω τό σπίτι μέ τiς μαρμάρινες σκάλες 1\καναν να νοιώθουμε καί μέσα στiς δυσκο-
καi τό μεγάλο κτήμα γύρω του. Τόσο λίες μας, κάπως σάν «έκλεκηΊ φυλή;» 'Α-
μεγάλο πού χωρίστηκε στη μέση, τόνιζε κόμα καί σήμερα πού μέ τήν · ώριμότητά 
καi τa μάτια της 1\λαμπαν, γιά νa .περάσει μου άπορρίπτω κάθε Ιδέα φυλετικt;ς διά-
δ συρμός της γαλλικής' Εταιρίας. ΚαΙ. δταν κρισης, παλεύω για νa μην νοιώσω μιa 
&φθασε τμήμα του έλληνικου στρατοϋ στό γελοία αίσθηση άνωτερότητας όταν σκέ-
• Αχμετλί, σε ποιανου σπίτι θαρείτε φιλο- πτομαι τήν μικρασιατική μου καταγωγή. 
ξενήθηκε δ Κισάντας; Στό δικό μας. Τον WΟμως ή καρδιa &χει ηΊ δική της λογική ... 
περιποιηθήκαμε σαν νάταν βασιλιaς 

πρόσθεσε μέ &να βλέμμα δλο μεγαλείο που «Πατρίδα, λένε ο( Κινέζοι, εΙ ναι ο( 
σήμερα, δταν τό φέρνω στό νου, συγκι- γεύσεις τής παιδικής i)λικίας ». Καi τώρα 
νοϋμαι καi γελάω συγχρόνως. Ναί, άλλά δ 

Συνεργείο επισκευών 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

άκόμα (η ίσως γι' αότό;) που δΕ:ν ξεφεύγει 
μυρωδιa ζεστου φαγητοϋ άπό τα περισσό
τερα άθηναϊκa διαμερίσματα, όσφρίζομαι 

νοερό: τίς δυνατές, σμυρναίικες γεύσεις μέ 
τα τσουχτερό: μπαχάρια καΙ. φτερουγίζει 
μέσα μου ή δρεξη τής ζωfjς. 'Εμείς τους 
μάθαμε να τρώνε, &λεγε, γιαγιά μου ή κυρα 
Βαγγελιώ. Καταλαβαίνετε, βέβαια, ποιους 
έννοοϋσε με «τούς». τι «μυρωδιές» καί 
«τί μεζέδες», στην πραγματικότητα δλό
κλη ρα άχνιστa πιάτα, πηγαινοέρχονταν 

καθημερινό: άπό τό &να προσφυγικό σπίτι 
στο ι'iλλο! Σπίτια καi ντουλάπια που ποτέ 
δέν τα κλείδωναν, δχι γιατί ο{ πρόσφυγες 
δέν εΙ χα ν τίποτε να χάσουν, σιγά-σιγά δλοι 
εlχαν άποκτήσει τόν τρόπο τους, δπως ε
λεγαν, άλλα γιατί ο{ άνοικτες πόρτες 
άντανακλοϋσαν την γενναιοδωρία καί η'ιν 
άνοιχτοσύνη τής καρδιcϊς τους. • Αλλωστε 
άνοιχτές τiς ι'iφηναν καi στά σπίτια μας. 

·επειτα ήταν καi τά ζεστό: άθηναϊκa 
καλοκαίρια. Καθιi>ς είμασταν παιδιa χωρiς 
την αίσθηση τοϋ χρόνου, μciς φαίνονταν 
άτέλειωτα. Φίλοι καi συμμαθητες 1\τρεχαν 
στό «νησί» η στό «χωριό» τους γιά νά γυ
ρίσουν, ήλιοκαμένοι ιcαi δυναμωμένοι, με 
έντυπωσιακες περιγραφΕ:ς γιά τά παιχνί
δια του βουνοϋ ιcαί τfjς θάλασσας. Ζηλεύ
αμε, εlναι άλήθεια. Γι' αύτό καi περισσό
τερο άπό τό Φάληρο καi ττΊ Γλυφάδα, μiiς 
δρόσιζαν καi μaς παρηγορουσαν ο{ βόλ
τες στην άκροποταμιά, στό 'Αρναμά-τσαϊ, 
oi έκδρομες μέ ττΊν άμαξα στiς «κουιcλες» 
των μεγάλων κτημάτων, ο{ διακοπές στό 
Κορδελιό καί τόν Μπουρνόβα, στό Σεβ
δίκιοϊ καί τό Κοιcάργιαλι. Θεέ μου, τί 
ταξίδια! 

·εκανε καi τa μαγικά της, ή γιαγιά. Κάθε 
φορa που άρρωσταίναμε, liν βγάζαμε 
μπιμπίκια στά χέρια ιcαί στό πρόσωπο η 
&κλειναν τά μάτια μας άπό τόν πονόματο, 
έκτός άπό τά γιατροσόφια της με τα 
βότανα, μcϊς ξυπνοϋσε στα άγρια μεσά
νυχτα καi μaς πήγαινε στό πηγάδι τηξ 
αόλfjς. 'Εκεί μcϊς «γήτευε» με ξόρκια καi 
άιcαταλαβίστικα λόγια. Καί, ώ του 
θαύματος, την άλλη μέρα είχαμε γιατρευ
τεί. ••ΕΙ ναι καi μάγισσα ή για~ιά» μου ψι-

FOREIGN & 
DOMESτiC 

Πλαστήρας καi δ Κονδύλης μένανε στό 
διπλανό, την πείραζε δ πατέρας μας. 
'Εκείνη συνέχισε σάν νό. μην ι'iκουγε. «Καi 
στό. μέρη μας - άργότερα !\λεγε τα <<άγια
χώματα» - δέν ύπήρχαν φτωχοί. Δέν εί
χαμε ζητιάνους, δπως έδrο». 

ΕΙχαν ι'iραγε δίκιο oi «παλιοελλαδίτες» 
- χρησιμοποιοί>σε την &κφραση μέ την 
ίδια δόση περιφρόνησης δπως έκεiνοι τό 
••πρόσφυγες» - δτι ο{ Μικρασιάτες 
παραφούσκωναν τα μεγαλεία τους; 'Από 
ματαιοδοξία άλλά καi γιά ν άντέξουνστήν 
Ιδέα ένός ξερριζωμοϋ χωρiς καμιά έλπίδα 
έπιστροφής; Τώρα πού τ ' άραδιάζω δλα 
αύτά, διαπιστώνω καi κάτι άκόμα: Σέ μaς τό. 
Παιδιά, οί μεγάλοι δΕ:ν μιλοϋσαν ποτΕ: γιά 
την ίδια η'tν καταστροφή . Συνειδητά η όχι, 
προφυλάσσοντάς μας ciπό τiς σκηνές τοϋ 

Specίalizίng ίπ Mercedes, BMW, Fiat, 
Volνo, Toyota, Datsun 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1983 

Είδικευμένος • Ελληνας όρχιμηχανικός μe 1 5ετη πείρα σε έπισκευeς 
εύρωπαϊκης καί ίδιαίτερα γερμανικης κατασκεuης αύτοκινήτων. 

WALLINGTON SHELL 
165 Paterson Aνenue, Wallington, New Jersey 07057 

Tel. (201) 779-9528, (201) 473-1784 
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θύριζε μ/: δέος ή Μαίρη στ· αύτί. 

Γιατί δ/:ν κατάφερα να πάω ώς τώρα στην 
γη τfjς 'Ιωνίας καi τής Λυδίας; Φοβtiμαι 
μήπως δεν βρώ τό σπίτι μ/: τiς μαρμάρινες 
σκάλες. Καi τή συκια τfjς αύλfjς πού ενα 
τουρκάκι κόβοντας σύκα στα κρυφα κατέ
βασε ενα μεγάλο της κλαδi καi σύ μπαμπα 
τό εσπασες στό ξύλο. 'Όταν ε1χατε ερθει 
πια έδω καi στα 14 σου χρόνια ήσουν ό 
προστάτης τfjς οίκογένειας, κάποιος 
συγχωριανός σου εlπε δτι τό τουρκάκι την 
ώρα πού καιγόταν ή Σμύρνη ετρεχε σαν 
τρελλό στους δρόμους της μ' ενα καλάμι 
στό χέρι, φωνάζοντας .. που εlναι ό Μή
τσος να τόν σφάξω;" 'Ακόμη καi τα παιδιά, 
είχατε τό μερτικό σας στην εχθρα των δύο 
λαών. Κι liς προσπαθούσε ή γιαγια να μtiς 
πείσει δτι ζούσατε είρηνικα μ/: τοuς Τούρ
κους. την άλλη στιγμή, χωρίς να συνειδη
τοποιεί την άντίφαση, μtiς διαβεβαίωνε 
«Μπουνταλάδες ο{ Τουρκοι, σtiς λέω. 'Ε
μείς δ/:ν άφήναμε άκαλλιέργητη οϋτε σπι
θαμή γfjς. Αύτοi μόνο βοσκοτόπια εχουν 
καταντήσει τa μέρη μας». ΔΙ:ν μtiς ελεγε 
πάντως άπό που άντλοuσε τiς άκριβείς (;) 
πληροφορίες της. 

(Νάναι τυχαίο ποv οΙ πιό ούσιαστικtς σχέ
σεις μας, oi d.γάπες, oi φιλfες, ήταν dπό τά μέρη 
μας; θυμάσαι την Έφταλοϋ; Είχαμε πάει νa 
δοϋμε τό σπίτι τοϋ Βενέζη. Ήταν λίγα χρόνια 
προτοϋ πεθάνει. τόν βρήκαμε καθισμένο 
στίς μεγάλες, όλοστρόγγυλες πέτρες τοϋ 
γιαλοϋ τής Μυτιλήνης, ν' dγναντεύει, 50 σχε
δόν χρόνια μετa την Καταστροφή, με βλέμμα 
dβάσταχτης νοσταλγίας, την άπέναντι οχθη. 
Ήταν σο(/ρουπο καi σε λίγο aρχισαν ν' άνά
βουν ένά-ένα τιi φώτα τής μικρασιατικής 
dκτής. Μάντευες, σ' αύτη την εlρηνικη ώρα τiς 
άνθρώπινες νυκτεpινi:ς κινήσεις. Κι ήταν τόσο 
έρωτικός δ dέρας που κατέβαινε σαν κϋμα dπό 
τιi dπέναντι βουνά. Γε μιιi πρόσφατη συνέν
τευξή του, ό Ζενε είπε δτι ή έλληνικη άτμό
σφαιρα εlναι ή πιό έρωτικη τοϋ κόσμου. Αύ
τόν τόν dέρα θιi εlχε γνωρίσει . .. ». 

τα μέρη μας! Στό σπίτι μας ποτ/: δ/:ν 
ε1παμε ο{ χαμένες πατρίδες. ΗΟμως τώρα 

ποu χάθηκαν τόσες γεύσεις καi άρώματα 
τής ζωής, ποu ο{ γιαγιάδες έφυγαν άπό 
χρόνια καi άραίωσαν ο{ πατεράδες, έμεiς 

ή δεύτερη, ή τρίτη γενια τών Μικρασιατων 
θa μπορέσουμε να μεταγγίσουμε στα 
παιδιά μας την νοσταλγία ένός τόπου ποu 
γνωρίσαμε μόνο άπό άφηγήσεις; Τό αίμα 
τους θa θυμηθεί την Σμύρνη καi τ ·Αϊβαλί, 
τό · Αχμετλι καi τόν Κασαμπά, τήν Μα
γνησία καί ... καί ... καί ... ~Αν όχι; Καi 
μήπως αύτό εlναι προτιμότερο; Τό παιδί 
μου, τα παιδιά σου, τα παιδια δλου του 
κόσμου v άρνηθοuν κληρονομιες καi μοι
ρασι/:ς τής γής; Για να πραγματοποιηθεί 
έπιτέλους τό μεγάλο ονειρο, τό όνειρο μιtiς 
νέας γενιάς πού θ' άποτελείται μόνο άπό 
Πολίτες του Κόσμου; Δεν ξέρω ... 

Γεώργιος Κ. Φωκiiς 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 

ΜΑΣΣΑΛIΑΣ 12- ΨΑΡΡΩΝ 17 

Τηλ.: 360-9086 - 522-0260 

ΒΕ GREEK TON/GHT Θ 
BASK ι;ι·.; ΤΗΕ Sl'.\'SHI\"E 
A,\'D WARMTH OF Α .\· 

Α Ι.ΠΗ E.VΠC G REEK 
RESTA L'RANT 

SPECIAL 
BELL Υ DANCER 
~IGHTLY 

Saνσr rhe smells 
and ιasιes σf α 
cuisίne born ίn 
ιhe islands of 
Greece 

With our latcsι c~ιcnsion 
wc can catcr ω 

450 pc:oplc 

Live /nternationaJ Floor Show 
ft:AH'R/.'1& &Rf.'Eλ &Ol RMf.T fΊJOIJ!i 

370 ROUTE 4ό SOUTH HACΊ<.E:-<SACK 
Rcserνat ions (201) 440-1771 

Open Daif.ι· aι 5 • ClιιseJ Tue.sdaι 

Dr. Kimon Α. Legakis 
Athens Unίνersίty Law School, 

Master of Law, Harνard Law School, 
Doctor of Law, Greece, 

Certificate in Hague Academy of lntΊ Law 

LAW OFFICES 
ΑΠΟRΝΕΥ ΑΤ LAW 

14 Nikitaras Street 
Athens 142, Greece 

Phone: 3633.340, 6461.016 

LEGAL CONSULTANT 
209 Garth Road 
Scarsdale, Ν. Υ. 

(914) 725-4717, (914) 737-8765 

With emphasis on: 
Settlements σf lnherίtance, Taxes, Dίsputed Propertίes, 
Cίνί/, lnternatίonal, Famίly and Business La"ι ίn Greece. 

Τ ό Aegean Traνel σόc; προσ.έρει 1'ά πιό .θηνά 

iiA 
είσιτήρια μέ ΟΛ ΥΜΠΙΑΚΗ Ναί CHARTERS 
yιά ·Ελλάδα Ναί Κi>προ yιά 1'ό 1983. 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 

AGEAN LTRAνEL Εlδικίς φθηνrς άηό $343 άnό $549 τιμές γιά Kunρo 
μέσω one way Round Τrιρ 

ΛοΙΙδίΙΙοu 
CHARTERS 

KARDAMYLIA GREECE άηό $299 άnό $499 ASTORIA TOURS HOUSTON 4-6 Fllelllnon Str. 
29-11 Dltmarι Blνd 29-11 Dltmarι Blνd 92-31 Stella Llnk Plraeuι one way Round Τr;ρ 

τ η λ. :932-3232 Τηλ.:72J-7990 Τηλ.:(713)665-4151 Τηλ.:452-6 139 
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t!Ελληνικες Σπουδες στο ~Ιονικο Χωριο Χίου 
Στίς 3 'Ιουλίου, θ' άρχίσει φέτος στην 

Χίο, δ Δ' Κύκλος Έλληνικων Σπουδων, 

ποu όργανώνει τό 'Ιωνικό Κέντρο. 

~ Οπως καί τiς προηγούμενες τρείς 

χρονιές, ό φετει νός Κύκλος θά άποτελείται 
άπό δώδεκα σειρές σεμιναριακων μαθη
μάτων, τά όποία εχουν κληθεί νά διδάξουν 
προσωπικότητες του πνεύματος, τής έπι
στήμης καί τέχνης, άπό τήν' Ελλάδα καί τό 
έξωτερικό. Τά μαθήματα γίνονται σέ 
τέσσερις περιόδους, δύο έβδομάδων ή κάθε 
μία καί πλαισιώνονται άπό συναυλίες, θεα
τρικές παραστάσεις, δμιλίες καί εκπαιδευ
τικές εκδρομές - στή Νέα Μονή, στά 
Μεστά, στό Πυργί τής Χίου, άλλά καί στήν 
Σμύρνη καί τήν WΕφεσο. Ή πρώτη φετινή 

περίοδος, άπό 3 i:ως I 7 'Ιουλίου, άναφέρε
ται σέ θέματα Πεζογραφίας καί Ποίησης 
- ή δεύτερη άπό 17 εως 31 'Ιουλίου, σέ 
θέματα Ο!κονομικων καί Πολιτικής - ή 
τρίτη , άπό 31 'Ιουλίου f:ως 14 Αύγούστου, 
σέ θέματα Νεώτερης 'Ιστορίας καί Φιλο
σοφίας, καί-ή τέταρτη, άπό 14 i:ως 28 Αύ
γούστου σέ θέματα τέχνης καί 'Αρχιτε
κτονικής. 

'Αναλυτικά τό πρόγραμμα των μαθημά
των καί των εκδηλώσεων περιλαμβάνει: 

-Περίοδος 3-17 'Ιουλίου: Γιά τόν τομέα 
τής Λογοτεχνίας, δ Κίμων Φράϊζερ θά δι
δάξει μέ θέμα «Νίκος Καζαντζάκης- 'Ο
δύσσεια καί 'Ασκητική». Στήν Ποίηση δ 

καθηγητής τουΠανεπιστημίου Ν. Φλόριν· 
τας, εχει σάν θέμα .. κ. Π. Καβάφης. 
Ποίηση κλασική καί σύγχρονη», ένω στόν 
Ν. Καζαντζάκη ε{ναι άφιερωμένο καί τό 
τελευταίο μάθημα τής περιόδου. Καθηγή

τρια ή κυρία 'Ελευθερία Οίκονομίδου -
Κροτίτς του Πανεπιστημίου τής Θεσσα
λονίκης καί θέμα· της ·<'Ο Ν. Καζαντζά
κης καί τό άντικείμενο τής άναζήτησης». 
Στήν πρώτη περίοδο, θά μιλήσουν έπίσης 
γιά τόν Καζαντζάκη, ή· Ελένη Καζαντζάκη 
καί ή Π. Σταύρου καί γιά τόν Καβάφη δ Α. 
Νικολαϊδης. 

-Περίοδος 17-31 'Ιουλίου: ••Σχέσεις 
Βορρδ.-Νότου καί ή έλληνική θέση .. ε{ναι 
τό θέμα τοϋ καθηγητή Γιάννη Σπράου. ·Ο 
Ν. Διαμαντοϋρος θά διδάξει μέ θέμα ·<'Η 
'Ελλάδα καί Νότια Εύρώπη - Προοπτι
κές" καί δ Θ. Κουλουμπής των Πανεπιστη
μίων 'Αμέρικαν καί Θεσσαλονίκης, μέ 
θέμα «Σχέσεις' Ελλάδος-ΗΠΑ-Τουρκίας». 
Στήν 'ίδια περίοδο θά μιλήσουν: Ό Ν. 

Μουζέλης, μέ θέμα ••Κράτος καί Πολιτική 
'Ημιπεριφέρεια», δ Λουκiiς Τσούκαλης μέ 
θέμα ,c' Η διεθνής ΟΙκονομική κρίση καί ή 
· Ελλάδα» καί ή Λούκα Κατσέλη, μέ θέμα: 
.-Δημοκρατικός οΙκονομικός προγραμμα
τισμός». 

-Περίοδος 31 'Ιοuλίου-14 Αύγούστου: 
Ό καθηγητής Μάϋλς Μπέρνγέϊτ τοϋ Πα
νεπιστημίου τοϋ Καίμπριτζ εχει σάν θέμα 
«Τό όραμα τοϋ Πλάτωνα γιά τόν άνθρωπο 

καί τόν κόσμο» καί δ Σ. Βρυώνης τοϋ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1983 

ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ χρονα προβλήματα , πολεοδομίας, 
σχο λijς, εκπαίδευσης», θά ε{ναι τέλος τό 
θέμα τοϋ καθηγητij Γ. Κανδύλη. 

Πανεπιστημίου τής Καλιφόρνιας, Στήν τελευταία περίοδο, θά μιλήσουν: 
<<Σχέσεις έλληνισμοϋ καί 'Ισλάμ στή Γ. Γιαννουλέλης .: Ο Θεόφιλος καί τό ί:ργο 
Μικρά 'Ασία». τέλος δ καθηγητής Ζάκ του>>, Γ. Σκιαδαρέσης ••Τό χρωμα στό 
Λακαρριέρ, θά διδάξει μέ θέμα ,c' Η Μικρα- ·Αρχιτεκτονικό περιβάλλον» καί Δ. 
σία στή Γαλλική Λογοτεχνία καί Τέχνη». Φατοϋρος <<Ε!κονογραφία καί · Αρχιτε-
Θά μιλήσουν έπίσης oi: Τσάρλς Κάν, •<'Η κτονική». 
θεωρία τοϋ Πλάτωνα γιά τόν WΕρωτα», Μ. Οί πολιτιστικές έκδηλώσεις πού θά 
Χατζιδάκις, <<Φορητές Βυζαντινές ε!κόνες» πλαισιώσουν τά μαθήματα περιλαμβά-
καί Ι. Κουτσουράδης «Πλαστική τέχνη νουν: Στίς 3 'Ιουλίου συναυλία τοϋ Γ. Ζω-
τής ·Αρχαίας Χίου». γράφου, στίς 16 συναυλία του Ν. Σα ραγού-
-Περίοδος 14-28 Αύγούστου:Όζωγρά- δα. Στίς 30 'Ιουλίου ό θίασος τής 'Αθήνας 

φος Γ. Τσαρούχης, θά διδάξει μέ θέμα «'Ε ρ- θά παρουσιάσει τήν <<Λυσιστράτη" τοϋ ·Α
γαστήρι Ζωγραφικής. Πρακτική Σχεδίου ριστοφάνη, σέ σκηνοθεσία Σ. Ντουφεξή. 
καί Χρώματος» καί δ Νάσος Βαγενaς, του Ή παράσταση θά έπανσληφθεί καί στίς 31. 
Πανεπιστημίου τής Κρήτης μέ θέμα <<Ποί- Στίς 13 καί 14 Αύγούστου τέλος, θά δώσει 
ηση , 'Ελληνικός 'Υπερρεαλισμός>>. <<Σύγ- _ δύο συναυλίες δ Δ. Μούτσης. 
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Στην !J Αστάρια 

31 St. καi 34 Α ve. γωνία. 
Τηλ. (212) 626-3400 

'Ένα κέντρο πραγματικής ·Αθηναϊκής φινέτσας. Μια 

Γνήσια ταβέρνα 'Αθηναϊκοϋ κεφιοϋ. Στην έλληνικη 
'Α στόρια. Μεζέδες κ:αi φαγητα γνήσιας άθηναϊκής κου
ζίνας. Περιβάλλον ποu θα σiiς θυμίζει πλακ:ιώτικη γωνιά. 

«ΠΑΛΙΑ ΑΘΗΝΑ». Γνήσιο άθηναϊκ:ό γλέντι . 
Με τό άγαπημένο ντουέτο τής 'Ομογένειας 

ΔΗΜ. ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ- ΑΝΔΡ. ΟΡΊΎΓΚΑ 

Ή αίθουσα διατίθεται γιa κοινωνικές tκδηλώσεις. 
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~Η Κοσμική μας Ζωη 

Με πρωτοβουλία τής Πανηπειρωτικής 
'Ομοσπονδίας, ή 'Ομογένεια τής Νέας Ύ
όρκης τίμησε τό άγαπητό σέ όλους ζεϋγος 
Νίκο καi Νίνα Καπελλάρη σε δείπνο στό 
ξενοδοχείο «Πλάζα», τόνπερασμένομήνα, 
άλλά ό Γενικός Πρόξενος τής' Ελλάδος θά 
παραμείνη, δπως πληροφορηθήκαμε, γιά 
εξη άκόμη μήνες στην Ν. Ύόρκη με έπι
πρόσθετα διπλωματικά καθήκοντα που 
άπορρέουν άπό την άνάληψη τής προε
δρίας τής Εύρωπαϊκής Οίκονομικfjς 
Κοινότητας, αύτόν τόν μfjνα. 

0{ λόγοι ποu έκφωνήθηκαν άντανα
κλοϋσαν την έκτίμηση καi την άγάπη τfjς 
'Ελληνοαμερικανικής Κοινωνίας πρός τόν 
άξιο διπλωματικό άντιπρόσωπο τής 'Ελ
λάδος , πού δπως σημειώσαμε στό 
προηγούμενο τεϋχος, άνέπτυξε κατα τό 
διάστημα τής i:ξαετοϋς σχεδόν ύπηρεσiας 
του έδώ, πλουσιώτατη δραστηριότητα. 

Έκτός άπό τόν Πρόεδρο τής Πανηπει
ρωτικfjς κ. 'Ηλία Μπέτζιο, για την προ
σωπικότητα καi τό εργο τοϋ κ. Καπελλάρη 
μίλησαν ό 'Αρχιεπίσκοπος κ. Ίάκωβος, δ 
άντιπρόσωπος τfjς Κύπρου στόν ΟΗΕ 
πρέσβυς κ. Ντίνος Μουσιούτας, ό Γενικός 
Πρόξενος τής Κύπρου κ. Θεοφ. Θεοφίλου, 
δ πρόεδρος τής Κοινότητος τοϋ Καθεδρι
κοϋ κ. Μιχ. Σωτήρχος, ό πρόεδρος τής 
Παμμακεδονικfjς κ. Θ. Κασάπης, δ πρόε
δρος τfjς Δωδεκανησιακής κ. Παπακων
σταντίνου, ό κ. Μανώλης Κουλουκουντής 
καi ό lερατ. προϊστάμενος τής Κοινότη
τος 'Αγίου Δημητρίου 'Αστορίας άρχιμ. 
w Ανθιμος. 

Συμποσιάρχης τfjς ώραίας έκδηλώσεως 

ήταν δ πρώην πρόεδρος τfjς Πανηπειρω
τικfjς κ. Μενέλαος Τζέλιος. 

Βαθύτατα συγκινημένος για τiς θερμές 
έκδηλώσεις ό κ. Καπελλάρης ελαβε τόν 
λόγο για νά εύχαριστήση τους συνδαιτυ
μόνες, μεταξu των όποίων ήταν άντιπρό
σωποι τής ώργανωμένης Όμογενείας καi 
έκλεκτά μέλη τής • Ελληνοαμερικανικfjς 
Κοινωνίας τής Ν. Ύόρκης καί άλλων 

πόλεων. Ό κ. Καπελλάρης ε{πε: 

'Εμφανή, εύγλωττα άλλά καi εϋλογα ε{ ναι 
τά βαθειά καi άνάμικτα συναισθήματα, γιά 
τη γυναίκα μου και για μένα, πού πλημ
μυρίζουν την καρδιά μας τούτη τη βραδυά. 
Συγκίνηση πάνω άπ' δλα χαρα καi λύπη 
μαζί, ίκανοποίηση, περηφάνεια; δλα 
άνακατεύονται για να δώσουν ενα αίσθημα 
πληρότητας καi όλοκλήρωσης. 

Λένε πως ο{ διπλωμάτες ζοϋν πολλές 
ζωές, τόσες δσες καί τά πόστα που κάνουν. 
Καi θάλεγε κανείς πως ή μετακίνηση ένός 
διπλωμάτου άπό ενα πόστο σε άλλο, 
θάπρεπε νάναι μιά άπλή ύπόθεση ρουτίνας. 
πως ή συμπλήρωση i:νός κύκλου δράσης 
καi ή συνέχεια σε κάποιο άλλο χώρο, ε{ναι 
μέρος τής ίδιας τής άποστολής, πως τό 
κλείσιμο ένός κεφαλαίου καί τό άνοιγμα 
ένός άλλου σ άλλο τόπο μ άλλα πρόσωπα, 
ε{ναι μιά αύτονόητη συνέχεια καί φυσιο
λογικη συνέπεια τής ίδιας τής φύσης τοϋ 
λειτουργήματος. Καi εlναι πράγματι ετσι, 
άγαπητοi φίλοι. Μόνο ποu στην παραπάνω 
συλλογιστικη στην κρύα καi άχρωμη αύτη 
παρουσίαση, δέν λογαριάστηκε ίσως ό 
άνθρώπινος παράγοντας, που εlναι, 

·Ο Σεβ. κ. 'Ιάκωβος συvομιλών με τον Πρό
εδρο τής Πανηπειρωτικής κ. Ήλ. Μπέτζιο, 
ό όποίος tδέχθη πολλa συγχαρητήρια γιά τήν 

άρτια /Jργάνωση τοϋ δείπνου. 
(Athens International - D. Kessoglides) 

'Από άριστερά ό πρέσβυς κ. Μουσιούτας, ό κ. Μπέτζιος. ό τιμηθεfς, 
ό Σεβασμιώτατος καi ή κ. Καπελλάρη. Στήv μεσα(α φωτογραφfα ό 
κ. Μπέτζιος, ή κ. θέλμα Πιερρή, άπο τά στελέχη τοϋ Παγκrmρfου, ό 

'Αρχιεπίσκοπος, ό κ. Καπελλό.ρης, ή κ. Καpακώστα.καί ό κ: Άvδβ. 
Καpακώστας, 'Αντιπρόεδρος του Παγκrmρfου. Στην δεξια φωτο

γραφία ό κ. Μπέτζιος άπευθύνωv χαιρετισμό. 

(Photo by Athens lnternational- D. Kessoglides) 
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Στην άριστερη φωτογραφfα διακρίνονται ό κ. Πήτερ Κωvσταντάϊν, 
ό κ. Ν. Λόνγκ, ή κ. Ν. Πατέρα, ό κ. καί ή κ. Φ. Άλεξάκη, ό κ. Ν. Πα
τέρας, ή κ. Κωvσταντάϊν, ή κ. Φρόσω Μπέη καΙ ή κ. Λόwκ. Στην 

δεξιa φωτογραφία, τέταρτος άπο άριστερά, διακρίνεται ό διάσημος 
σχεδιαστης μόδας κ. Σταυρόπουλος, δημιουργία τοϋ όποίου ήταν 

το ώραιότατο φόρεμα τής κ. Καπελλάρη. 
(Athens lnternational - D . Kessoglides) 

άσφαλrος καi δ πιο σπουδαίος στη ζωή μας. 

Γιατί, κάθε τέτοιος κύκλος, κάθε 
κεφάλαιο, κάθε θητεία, ε{ναι καί μια ζωη 
ί,λόκληρη καi ενα κομμάτι τοϋ έαυτοϋ μας 
καi ενα ξερρiζωμα. UΕνα ξερρίζωμα άπό 
φυσικό καi άνθρώπι ν ο περιβάλλον , 
που δμως φεύγοντας άφήνει κανείς πάντα 
πίσω μια κάποια ρίζα. Μα για την περί
πτωση τής Νέας· Υόρκης, πιστέψτε με, άνε
ξάρτητα άπ' τα πολλα χρόνια τής παρα
μονής μας, για τη γυναίκα μου καί για μένα 
τό κομμάτι τfjς καρδιίiς μας που άφήνουμε 
για πάντα έδώ, εΙναι άληθινα δυσανάλογα 
μεγάλο. Καi ε{ ναι μεγάλο καi πολύτιμο καί 
πλούσιο, γιατί τέτοια άκριβrος ήταν ή 
έμπειρία μας έδrο αύτα τα χρόνια, πού 
δεθήκαμε καi άγκαλιαστήκaμε άπ' την 
πρώτη στιγμη καi α{σθανθήκαμε ζεστα καi 
ο{κεiα μέσα στούς κόλπους τής άγαπητής 

Ομογένειας. 

Τής έλληνοαμερικανικfjς όμογένειας 
πού ζωντανfι καi δραστήρια βαδίζει, μέ 

Ό tφοπλιστirν κ. Μανώλης Κουλουκουντής παρουσίασε στο ζείίγος 
Καπελλάρη μιa ώραιότατη ύδατογραφfα του. Καθήμενος ό 'Αρχι

επίσκοπος καΙ δεξιa ό συμποσιάρχης κ. τζέλιος. 
(Athens International - D. Kessoglides) 

Μεpικa άκόμη στιγμιότυπα στa όποία διακρίνονται άpκετa γνωστa 
• μέλη τής έλληνικής παροικfας Νέας Ύόρκης. (Athens International - D. Kessoglides) 
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σταθερά βήματα, στό δρόμο τής άνόδου, 
τής ι'tναγνώρισης, τής καθιέρωσης, τής κα
τάκτησης δλο καί πιό ύψηλijς θέσης, πού 
τής άνtlκει μέσα στό δύσκολο χώρο τής 
καινούργιας πατρίδας της. Τής 
Όμογένειας πού έκτείνει τη δράση της με 
τίς 500 κοινότητες καi τiς l:κατοντάδες 
όργανώσεις σ' δλο τό μήκος καi τό πλάτος 
τής 'Αμερικής. Πού συνειδητοποιεί, κάθε 
μέρα καi περισσότερο, τή δύναμή της καί 
τiς κατακτήσεις σ' δλους τούς τομείς, τήν 
πολιτικη καi οικονομικη ζωή, τόν άκαδη
μαϊκό καi τόν πολιτιστικό χώρο καί πού 
άποτελεi πηγη περηφάνειας, καμάρι άλλα 
καi δύναμη καi στήριγμα για δλο τό WΕ
θνος. 

Αύτη ή πραγματικότητα, αύτός δ 
σφυγμός, αύτό τό σφρiγος πού ζήσαμε άΠ 
τήν πρώτη ώρα, ήταν τό κίνητρο, ήταν ή 
πρόκληση, πού λειτούργησε τόσο κατα
λυτικα καί άνταποδοτικa για μίiς στήν . 
προσπάθεια νa πλησιάσουμε τό ζωντα.νcr 
καi δραστήριο όμογενειακό κόσμο σε τόσα 
έπίπεδα. Καί ciν στην προσπάθειά μας αύτη 
καταφέραμε ναπροσθέσουμε κάποιο 
πετραδάκι στό οικοδόμημα τών πρωτοβου
λιών καί προσπαθειών που άναλήφθηκαν 
στα χρόνια αύτά, ciν κάποια ι'tκόμα στα
γόνα πότισε ~τσι τό δέντρο τής • Ομογέ
νειας, που στερριώνει καi ριζώνει καί 
καρπίζει καi φουντώνει καi άνθίζει δλο καί 
περισσότερο, αύτό δέν ε{ναι παρa 
έλάχιστη προσφορα καί καθήκον μπροστa 
στη μεγαλωσύνη τής έπιβλητικijς παρου
σίας τοϋ 'Ελληνοαμερικανικοί) στοιχείου 
που μίiς κάνει δλους περήφανους. 

'Ακούστηκαν ι'tπόψε λόγια έπαινετικα 
καί τιμητικά άπό φίλους καί συνεργάτες, 
ι'tπό πρόσωπα σεβαστα καί άγαπητά. Δεν 
ξέρω πώς να εύχαριστήσω για τα δείγματα 
αύτα έκτίμησης καί εύγενικών αισθημά
των. Ξέρω δμως τόσο καλα πώς αύτf:ς ο{ έκ
δηλώσεις τιμής δέν ε{ναι παpa μια άκόμα 
έπιβεβαίωση τοϋ άρρηκτου καi 
άκατάλυτου δεσμοϋ πού l:νώνει καi eα 
l:νώνει σφιχτα πάντα τήν άλλη 'Ελλάδα, τό 
άπόδημο wΕθνος, μέ τή μητέρα καi πρώτη 
Πατρίδα, που ε{χα τή μοναδική, πραγμα
τικά, τιμη νά έκπροσωπήσω στα χρόνια 
αύτα στη Νέα 'Υόρκη. Καi γι' αύτην τt)ν 
καινούργια διαβεβαίωσή σας εύχαριστώ 
άπό βάθους καρδιάς καi τη δέχομαι μf: α(
σθ!fμaτα iκανοποί η σης καi εύγνωμοσύνης. 

·Αναμνηστικό δείπνο 
για τόν Harry S. Truman 
Ή 99η έπέτειος άπό τήν γέννηση τοϋ άει

μνήστου Προέδρου Harry S. Truman γιορ
τάστηκε έφέτος μl; δείπνο στό Κάνσας 
Σίτυ, Μισούρι, στiς 6 Μαίου. 

·Από τους όργανωτf:ς τοϋ δείπνου, που δί
νεται κάθε χρόνο ε{ς μνήμην τοϋ Τροϋμαν, 
ήταν ό γνωστός στην ·Ομογένεια διακε
κριμένος ι'tρχιτέκτων William G. Chir
gotis πρώην Πρόεδρος τής ΑΗΕΡΑ ιcαi 
μέλος τοϋ Συμβουλίου τοu Truman Foun
dation. 
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Το τιμηθ"έν ζεϋγος μ"έ τον 'Αρχιεπίσκοπο καi τον πρώην Κυβερνήτη Ν. 'Υόρκης καi τήν κ. Κ~ρεϋ. 
(Athens Intemational- D. Kessoglιdes) 

Το τραπέζι τών έπισήμων. 
(Athens Intemational- D. Kessoglides) 

Το ζεϋγος Καπελλάρη μεταξΌ φίλων καί tκπροσώπων τής ώρyανωμέvης Όμο)•ει·είας. 
(Athens International - D. Kessoglides) 
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Cretans Celebrate 
the Battle of Crete 

On May 22, the Cretan Associations of 
New York and New Jersey celebrated the 
forty-second anniversary of the battle of 
Crete. 

Forty-two years ago, a major battle took 
place on the island of Crete which had a 
decisive effect upon the ultimate outcome of 
the Second World War. 

On May 20, 1941, Crete, site of the great 
Minoan Civilization of ancient times, 
became the stage for a great event - the first 
airborne conquest of an island fortress in the 
history of modern warfare. For ten terrible 
and frightful days, Crete became the battle
field for the struggle between the elite 
German paratrooper and the hardened 
Cretan Kapetan, fighting beside his gallant 
British Commonwealth Ally. 
Τ ο commemorate this event the Cretan 

Associations of New York and New Jersey 
inνited Mr. Patrick Leigh Fermor and Mr. 
Manolis Paterakis, two heroes of Cretan 
resistance as their guests at the festive event 
that took place at the Crystal Palace, on 
Sunday, May 22. 

Patrick Leigh Fermor and Manolis Pa
terakis were both involved in the dramatic 
exploit of abducting General Heinrich 
Kreipe, the German garrison commander at 
Heraklion, Crete, in one of the most out
standing heroic escapades of the Second 
World War. 

ΑΗΕΡΑ Founder Dies 
The last founding member of the Order of 

ΑΗΕΡΑ, James Cambell, died in Atlanta, 
Georgia, on May 29. ΑΗΕΡΑ President 
Peter S. Kouchalakos, who attended funeral 
services for Cambell ση May 31, called 
AHEPA's first Vice-President "a man whose 
contributions to organizingthe ΑΗΕΡΑ will 
stand as his eternal contribution to Amer
icans of Η ellenic descent." 
Α native of Eleion, Greece, who arrived in 

Atlanta in 1910, Cmbell was a restaurateur 
in Atlanta for over 50 years. Απ Archon of 
the Ecumenical Patriarchate, he was also 
active in business and community circles in 
Atlanta. He is survived by a sister-in-law, 
two nieces, and other relatiνes throughout 
the United States and Canada. 

Έλληνικο Φωτογραφείο 
στfιν καρδιa τής Άστόριας 

ASTRO 
STUDIO 
35-35 30th Α VENUE 

ASTORIA. Ν. Υ. ι ι 103 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1983 

Ό Σύλλογος Γονέων καi Κηδεμόνων τοϋ Καθεδρικού Ναοϋ τής Άγfας Τριάδος Νέας Ύόρκης, 
τί ε τον περασμένο μήνα τον γνωστό καi Ιδιαίτερα άγαπητο στήν 'Ομογένεια κ. Φαίδωνα 
, άκη γιΟ. τίς πολύτιμες ύπηρεσίες του καi τiς δωρεές του ύπέρ τοϋ Σχολεfου τοϋ Καθε.δρικοίJ. 

τήν κ. Νίνα Καπελλάρη, σύζυγο τοϋ Γενικοϋ Προξένου τής Έλλάδος γιΟ. τa μα,θήματα 
μπαλλέτου πoiJ δίδαζε στο σχολείο, εύγενώς προσφερθείσα. Ή άπονομή τών τιμητικών πλακών 
έγινε κατa τήν διάρκεια δείπνου στο νυκτερινό κέντρο Διόνυσος Π στο όποίο προσήλθαν πολλa 
καί έκλεκτa μέλη τής 'Ελληνοαμερικανικής Κοινωνίας. Στήν έπάνω φωτογραφία ό τιμηθεiς 
κ. Άλεξάkης ό όποίος ε[ναι 'Αντιπρόεδρος τοϋ Συμβουλίου τοϋ Καθεδρικού, κρατών τήν τιμη
τική πλάκα. Άριστερa ή κ. Νέλλη Λογοθετίδη πoiJ ήταν ύπεύθυνη τής όργανώσεως τοϋ ώραίου 
δείπνου. Στήν κάτω φωτογραφία ό κ. καί ή κ. Άλεζάκη μέ τήν τιμηθείσα κ. Καπελλάρη καί 

τον σύζυγό της. 
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REGULAR LINER SERVICES 
Α FLEET OF 40-PLUS MODERN, SPECIALIZED VESSELS (MORE UNDER 
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Pαnorαmic νiew of Hellenic College-Holy Cross Greek Orthodox School of τheology in Brook/ine, Mass. 

Educational Activities at Brookline 
By Kimon Α. Doukas, Ph.D.* 

(Life Member of the Archdiocesan Council) 

'Γhis is α reporι presented to the Archdiocesαn Council on our educαιionαl αcιivities 
αt Brook/ine, Mαssαchusetts. Such αctiνities αre initiαted αnd cαrried out by Hellenic Col
lege αnd Holy Cross Schoo/ of Theology, hereαfter referred to as Hel/enic/ Holy Cross, 
respective/y. Both institutions were founded by, αnd αre operαting under the αegis of the 
Greek Orthodox Archdiocese of North αnd South Americα. 

While laymen offered great assistance to, 
and are closely associated with the whole 
conception of. education for the young in 
this country, it was and will continue to be 
the rule that .. men of the cloth" have been the 
originators of, and the steady workers for, 
the idea of preparing our people to carry on 
the tradition that Hellenism does not only 
denote for us ethnic oήgin but above all 
portrays the genuine and native attainment 
by Hellenes everywhere to advance toward 
excellence and to reach the maximum in 
human effort and human achievement in 
this great continent of ours. 

Ι speak from experience. 

JUNE 1983 

Both in my early years, born and raised in 
Asia Minor, and in my formative years, 
growing in the polyglott and diverse society 
of New York, Ι have keenly observed the 
individual and community endeavor of our 
people to instill in the young the victoήes 
of the past and to direct them toward 
learning and embroidering the lessons ofthe 
centuries. 

By nature and inclination, the Greek 
people have been travelers and settlers. As 
if chocking in the narrow physical confines 
of their native land, the went out and 
traveled beyond to explore and to expand, 

by establishing new pαroikies (communi
ties) and sharing in the local pride for success 
and achievement. Thus, they grew and pros
pered and expanded with such success as to 
cause admiration and some envy in the 
hearts of their contemporaries. 

Asia Minor and Egypt were the familiar 
lands where Greeks before and after In
dependence went in large numbers to make 
their mark, always retaining the innermost 
desire to return eventually to their city or 

• Dr. Doukas, α past supreme president of 
:the Order of Α Η ΕΡΑ, has spent α/ifetimein 
the service of our Church in the Americas. 
His Eminence, Archbishop Ιαkονοs, kept 
him for ten yeαrs αs president of the Arch· 
diocesαn Cαthedral Holy Trinity of New 
York, for the completion ofits renovαtion. 
The /αte Patriαrch Athenagoras αwαrded 
him the officium of Archon Megas Protek· 
dikos. 
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village and rest on their laurels. 
Beginning with the twentieth century and 

particularly just before and after W orld W ar 
I, the road toward America became very 
crowded. Here is where by choice or by 
accident, we came to live and work and 
impress the world and our fellow 
Americans. lt is here where at long last we 
came to enjoy the most healthy, the most 
robust, the most promising diaspora. 

The spirit of our success must be found in 
the ancient aphorism that "nothing is so 
shameful as lack of individual work," and 
tliat plunging into any kind of profitable 
occupation is the hallmark of success and 
happiness. 

But such human urge for survival wou1d 
not have proven sufficiently edifying were it 
not for the peculiar feeling, the centuries 
old "ethos" of honoring our fathers who had 
given us true re1igion. And here the men of 
the cloth provided the faith, the conviction, 
the desiderata of remaining true and pure in 
the Christian faith, which survived centuries 
of Ottoman ru1e and ultimately led to the 
triumph under the white and blue flag of 
freedom and independence. 

With such formidab1e convictions, our 
ancestors and many of us reached the hos
pitable shore of this land. 

The Early Υ ears 
Though there is scattering evidence that 

Greeks emigrated to the U nited States as 
ear1y as the 18th century and a few churches 
were founded in the 19th, it was truly at the 
turn of the century that Greeks started 
coming over in even larger numbers for a 
better tomorrow. And the point is that our 
Orthodox faith was officially founded in the 
year of our Lord I 922 - the year remem
bered by the worst catastrophe befallen our 
roots in Asia Minor, in Pontos and Thrace. 
Α few years later, specifically in 1937, the 

Holy Cross Theological Seminary was es
tablished in Pomphret, Connecticut, by 
Archbishop Athenagoras. He entrusted its 
fate and progress to his good friend and able 
colleague, Bishop Athenagoras Cavadas. 

In other words, in the short space of only 
15 years after our Church was officially 
founded on this side of the Atlantic, we 
began making plans for providing 
clergymen to the ever widening circ1e of 
Greek American communities in North and 
South America under the watchfu1 eye and 
the paternal guidance of our Great Church 
in Constantinople. The story hadjust began! 

Chronology of Education 
1937 - The Schoo1 ofTheology was first 

estab1ished in Pomphret, Connecticut, to 
prepare young men for the priesthood, 
before entering the Theological School of 
Ha1kis or the University of Athens. 

1948 - The school was moved to Brook
line, Massachusetts to 52 acres of wooded 
land. 
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1968 - Hellenic U niversity, shortly there
after renamed Hellenic College, was estab- . 
lished as the undergraduate college of the 
institution. 

Hellenic College offered the undergradu
ate degree of Bachelor of Arts. Holy Cross 
offered the Masters Degree of Theology. 

Chronology of Administration 
In 1937, as already stated, Bishop Athe

nagoras Cavadas was appointed the Dean of 
the Seminary. After Bishop Cavadas the 
position of Dean was in a lengthy period of 
transition. 

In 1968, Reverend Leonidas C. Condos 
was Dean, followed by Bishop Iakovos who 
served forfiveyears. In 1976, Dr. Thomas C. 
Lelon became President. He is the fιrst lay 
educator to assume this responsibility. He is 
assisted by Rev. Dr. Alkiviadis Calivas, 
Dean ofthe School ofTheology; Rev. Dr. Ν. 
Michael Vaporis, Dean of Hellenic College; 
Rev. William Kehayes, Dean of 
Institutional Advancement; and Deacon 
Gerasimos Michaleas, Dean of Student 
Affairs. 

How is Hellenic Goνerned? 
The entire institution is owned and oper

ated by Hellenic College lncorporated. 

This, in turn, is run by a Board of Trustees 
composed of sixty-one members, designated 
by His Eminence Archbishop Iakovos for a 
two year term. His Eminence serves as 
Chairman of the Board. It includes both 
1aymen and clergy. lt is the policymaking 
body of the institution. 

Thirteen members of the Board of 
Trustees serve on the Executive Committee. 
lt is both an advisory and decJ.sion making 
body. The administration of the institution 
remains in the hands of the President. Pres
ident Thomas C. Lelon has instituted par
ticipatory management in the form of 
weekly Executive Caucus and weekly Staff 
Caucus meetings. 

As noted, Hellenic College operates under 
the aegis of the Greek Orthodox Arch
diocese as a co-educational Greek Orthodox 
Chήstian Institution of Higher Learning. 

The mission of Hellenic College and Holy 
Cross is to educate for leadership: clergy and 
laity, men and women who in their chosen 
professions will embody and perpetuate the 
values and spirit of Greek Orthodox Chris
tianity. 

Hellenic, the undergraduate college, 
offers a four-year liberal arts and selected 

ιr~~1Jl) 
22-81 31st STREET. 

ASTORIA. N.Y. l I 105 
Τηλ. (111) 931-7011 
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professional education leading to the degree 
of Bachelor of Arts. The fields of concen
tration are: 

l) Communication Arts 
2) Education and Community Service 
3) Greek Studies 
4) Human Development 
5) Management and, 
6) Pre-Theology. 
Α primary focus of the undergraduate 

Pre-Theology program is Greek Studies. 
Every effort is made to convey an under 
standing and a competency in the Greek 
language as well as an appreciation for our 
Hellenic Heritage. Up until I 960, Greek was 
the predominant language ίn the school, the 
church and the community. As a result of 
third and fourth generation born students, 
Greek has become a second language. There 
has been a consistent effort to strengthen 
the Greek program and give assistance to 
students who are not proficίent ίη the lan
guage. 

Holy Cross, the graduate school of 
Hellenic College offers three graduate 
degree programs: 

Ι) a Master of Divinίty 
2) a Master of Theological Studies and, 
3) a Master of Arts ίn Church Servίce. 
The Master of Divinίty program ίs taken 

prίmarily by those plannίng to enter the 
prίesthood. It requίres the completίon of 30 
courses or 90 credits for three years. 

The Master of Theologίcal Studies prog
ram ίs intended for prίests wίthout theo
Jogical education and persons interested in 
the academic study of theology. This 
program lasts two years. 

The Master of Arts in Church Service is 
intended for persons wishing to serve the 
Church as members of the Laity. The prog
ram also consists of two years study. 

Planning and Organίzation 
Recently, at the Presίdent's ίnitίatίve, the 

house of Peat, Marwick, Mitchell and Com
pany conducted a planning session with him 
and other key management staff for the 
stated purpose of improving the operatίonal 
efficiency and effectiveness of the office of 
the President, by defining positions and deli
neating responsibilities of all organizational 
units reporting to him. 

The senior staff were found to care for the 
institution and to believe it is of service to the 
Church in general and to the Archdiocese 
in particular. lt was pointed out that 
historically the Archbishop played a major 
role in recruiting and assigning senior 
management for Hellenic. Further, that 
over the years members of the clergy with 

special skills have been identίfied with, and 
offered their services to, the College. How
ever, only a few have been in educational 
settings or served as educational adminis
trators, wίth the exception of the President, 
who not only is a layman, as already pointed 
out, but also possesses in-depth experience 
as a college administrator. 

The following were recommended: 
1) The role of the President is to formulate 

policy and provide an overall direction 
and Jeadership; 

2) Leaders or managers of units should 
remain responsible for the day-to-day 
operations; 

3) Each position of authority and res
ponsibility should be well defined
duplication of effort should be 
minimized; 

4) Easy access to the President should be 
carefully scrutinized in order to main
tain the integrity of professional ad
ministrative style and structure. 

5) The budget process (double Iedger 
entry) currently in place is inadequate 
for management purposes. Α new 
system will be instituted by July 1, 1983. 

The study also observed that the Policies 
and Procedures Manual was Iast updated in 
1974, resulting in subjectίve responses ~nd 
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repetitive explanationso It is currently beιng 
updated. Especially senior personnel should 
be fully aware of their position responsi
bilities. 

Α ccreditation 

The initial accreditation of Hellenic was 
made for three years, 1974 to 19770 It was 
reaffirmed for five years, 1976 to 1981 , and 
reaccredited ο η May 4, 1982 for a maximum 
period of ten years - to 19920 

The act of accreditation was based on 
appropriate reports by an evaluation team 
representing the New England Association 
of Schools and Colleges and the Association 
ofTheological Schools in the United States 
and Canada. 

In concluding their report of accredita
tion, the Eνaluation Team urged the admi
nistration to apply more objectiνe means in 
the process of planning and evaluationo 
Such means should be dominated and 
underscored by a) consistency, b) continu
ity, and c) organizational structureo 

Golden Anniversary 

Plans have been formulated to celebrate 
the Golden Anniνersary of the founding of 
the school in 1987, with the establishment of 
an Endowment Fund of $6 million and the 
expansion of its physical facilities to the 
extent of another $8 milliono 

If this is the place where a national center 
of study of Orthodox Christianity will 
function, then the modest sum of$14 million 
should be raised within the time allotted -
the next four yearso Το paraphrase Aristotle, 
contributίng to Hellenίc College/ Holy 
Cross School of Theo1ogy ίs a rare 
excellence, both praiseworthy and noble. 

The Endowment Fund wίll ίnclude special 
professorshίps, endowed chaίrs, scholar
ships and fellowships, financia1 aid funds, 
library improvements and similar large do
nations which are the hallmark of a progres
sive, renowned center of learningo 

Attendance 

The data of student attendance are en
couragingo 

The total attendance of 147 in 1976 was 
divided between 87 undergraduates and 60 
graduates. Ι η ι 98 ι. it went up to 252, dίvίded 
between 159 undergraduates and 93 gradu
ates - an increase of 58%, of whom 28% 
were femaleo 

It is expected that by 1987, the figures wiJJ 
read 250 undergraduates and ιοο graduates, 
provίded the physical expansion ofthe plant 
keeps abreast of attendanceo The College is 
aιready crowded in many aspectso 
Το continue with the data, it must be 

noted that in the period from 1977 to 1981, 
or in the last fiνe years: 

102 were awarded the degree of Bachelor 
of Arts. 

ι4Ο were graduated from the Holy Cross 
Schooι of Theoιogy, of whom: 13 received 
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MTS (Master of Theological Studies), 3 
were granted ΜΑ (Master of Arts in Church 
Service) and ι24 were given MD (Master of 
Divinity), of whom: 77 were ordained, 37 are 
candidates for ordination and the remaining 
10 are undecided in their future planso 

Finances 
The financial assistance proνided by the 

Archdiocese to Hellenic/ Holy Cross for the 
last 11 years, ioeo from 1972-1982 totaled 
$6,383,994, starting with $226,664 in 1972 
and reaching $875,004 in 1982. It may be 
added that the San Francisco Congress was 
projected to $1,350,000 a year at $112,500 
per month. Thus fa r, Hellenic College/ Holy 
Cross has receίνed $70,834 per month, 
whίch falls short $41 ,666 per montho lf not 
undertaken, thίs shortfall will total $500,000 
for the year ending December 1983° 

The Archdiocesan Department of Eco
nomic Development exp1aίned that last 
year's Archdiocese budget showed a deficίt 
as a result of ίnadequate fair share remit-

UoSo ROUTES I & 9 
WOODBRIDGE, N.Jo 07095 

tances by our communίtieso 
What appears equally disturbing, the 

projected schoo1 aid by the Archdiocese for 
1984 of $1,400,000 will again be short
changed because of falling fair share remit
tances by the communίtieso And again 
urgent needs of this institution in Brookline 
wίll have to be coνered elsewhere or prog
rams in motion postponed or discontinued. 

1t is not proposed that for any deficiency 
in funds the school should rush to the Arch
diocese and beg for more moneyo But if con
tίnuous efforts on their part to raise money 
fail or fall short, the one and only sourse of 
income appears to be mother-Archdioceseo 

Ι respectfully submit that the question be 
addressed by the Council. 

Parity 

Jn a confidential study prepared by the 
administration regarding ίts current budget, 
in comparison with the generally accepted 
budgets of similar institutions of higher 
learning, it was found that Hellenic under-
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excells in its appropriations for personne1 
(faculty, administrators, staff) by 8% to 14% 
Jower and is behind in benefits by 7%- Το 
compare favorably, the school budget wou1d 
need a supplementary appropriation of 
$1.37 million to be added to its current 
budget of $2,641,000, p1us $120,000 annu
ally for fiνe years for p1ant improvement. 

Greek Heritage '83 marked 
by events of ethnic pride 

If such increases were made, the average 
cost per student would climb from $9,348 to 
$11,164, representing a substantial annual 
increase of $1,816, per student. Of course, 
the increase would be Jower if followed by a 
corresponding increase in student regis
tration. 

Conclusion 
We may now conclude with the general 

statement that Hellenic/ Ho1y Cross as an 
institution of higher 1earning has established 
its own enviable record. It has substantially 
contributed to the progress and advance
ment of our Greek Orthodox communities 
in the Americas. 

Chicago, 111.- Greek Heritage '83 began 
March 26, 1983 with a Greek Independence 
Day Celebration and conc1uded May 29 
with the final day of the Junior Olympics. 

The ι 7th Annua1 Greek-American parade 
high1ighted the 14 events of cuιιural and 
civic pride as the theme, "Chicago 's Hel
lenism: ιsο Years" gave Chicagoans of 
Greek and American descent a view of the 
Hellenic contributions made to our present 
and past society. 

In the words of the Evaluating Team for 
Accreditation: 'Ίt is a tightly knit, largely 
homogenous community, bound together 
by religion, ethnic background and a serious 
commitment to the Orthodox way of 1ife." 

The list of events began with the caprivaι
ing Greek lndependence Day Celebration 
March 26 at St. Andrew's Greek Orthodox 
Church in Chicago. Renown author Harry 
Mark Petrakis was the keynote speaker. Α 
program of song, recitation, music and 
dance was presented by the young people of 
the Chicago community. 

The Greek Heήtage '83 Queen Contest 
was held Apri1 24 at the Knickerbocker 
Hotel in Chicago. Representingthe Hellenic 
community was Miss Marilyn Hatz, 22, of 
Arlington Heights. The Queen's Court con
sisted of Angie Andreou, 19, ofNiles; Dena 
Dayiantis, ι9, ofChicago; Diana Karanikas, 
ι 9 of Oak Park; and Marianne Damianides, 
21, of Chicago. 

The team applauded the facu1ty members 
for acting as spiritua1 fathers - in loco 
parentis - leading the daily prayers of the 
student body, morning and evening in the 
Chape1, with the attitude of concern and 
care for them. 

Brookline tends to estab1ish a community 
of life and learning serving: a) the religious, 
b) the intellectual, and c) the practical needs 
of the Orthodox society on this side of the 
Atlantic. Out of a total of 51 Ι priests 
currently serving our communities, 364 are 
graduates of Brookline. It deserves the 
wholehearted support of all our peop1e. 

Greek Heritage '83 got into high gear May 
12 as a Greek Festivaι was held at the Daley 
Plaza of the Chicago Civic Center at 12:00 
p.m. The Lyceum Dancers from Kalamata, 
Greece, the Cultural Society of Kalamata, 
also a dance group, the Rebetiki Compania 
of Athens and Donna Samiou singer of folk 
music entertained the many viewers in the 
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Loop. 
Greek Heritage Night followed at St. An

drew's Greek Orthodox Church that 
evening. Α double screen slide presentation 
"Continuities - Origins in Greece, Rea1ities 
in America" was presented by Leon Mari
nakos. 

The focal point of Greek Heritage '83, the 
ι 7th Annual Greek American Parade, was 
held May 14 on Michigan Avenue. With 
U.S. Senator Paul S. Sarbanes of Maryland 
as Grend Marsha1, His Grace Bishop Iako
vos, Nicolaos Karandreas, Ambassador of 
Greece, Emmanuel Wlandis, Consu1 
General of Greece, Mr. Stavros Benos, 
Mayor of Kalamata, Andrew Α. Athens, 
National Chairman ofU.H.A.C. alongwith 
other dignitaries, the beautiful floats spon
sored by organizations, churches and busi
ness entrepreneurs, marching units from the 
schools and organizations gaνe a special 
flair and color to the display of ethnic pride. 
Α 1arge attendance at the Rosemont 

Horizon enjoyed the Greek Folklore 
Festival May ι 5 presented by the Neo Kyma 
Messenias. The Lyceum Dancers of Greece 
from Kalamata; Cultura1 Society of Kala
mata; Rebetiki Compania of Athens; and 
Donna Samiou, singer of folk music, enter
tained the audience. 

'ΈΙ Greco and Nikos Kazantzakis" a 
documentary film produced by popular 
author Nestor Matsas and "Greeks in 
American Literature" a 1ecture by Dr. A1e
xander Karanikas was he1d May 19 at the 
Schmitt Academic Center at DePaul U ni
versity. 

'Άristotle: The Teacher of the Ages" 
another documentary fi1m produced by 
Matsas was the subject ofMatsas' discussion 
May 22 at Holy Trinity Greek Orthodox 
Church, Chicago. 

The annua1 United Hellenic American 
Congress (U.H.A.C.) banquet he1d May 22 
at the Conrad Hilton Hote1 in Chicago was a 
huge success. Petrakis again graced the 
Hellenes of Chicago as the featured speaker. 
Α η added event to Greek Heritage '83 was 

an Art Exhibit of a new collection of oil 
paintings primarily of Greek scenes by Jean 
Bousquet resulting from his recent sojourn 
in Greece. 

Greek Heritage '83 was organized and 
coordinated by the United Hellenic 
American Congress in conjunction with the 
Greek Orthodox Church communities and 
the Greek-American organizations of the 
Chicago Metropolitan Area. 
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Panagoulίas Fίnds Soccer α Detour 
on the Α merίcan Way 

By John Ed Brad/ey 
Washington Ροsι, May 6, 1983 

His eyes are red, his hair mussed by the 
hands he cannot keep still. Α few nights ago, 
up until nearly dawn, he watched Kirk 
Douglas and J ohn Wayne ride horses across 
the terrain of his teleνision set. Now, he 
cannot remember the name of the moνie. 

"Ι watch these men on the late show," he 
says, "because they are like gods. Ι see their 
pictures in my mind. Errol Flynn, Tyrone 
Power, John Wayne. Ι see them. Like Ι see 
America, Ι see them." 

Watching pigeons roost on the bronze 
shoulders of Admiral Farragut across the 
city square, Alkis Panagoulias, coach of 
Team America (which will make its RFK 
Stadium debut Sunday against Tulsa), waits 
for the bellhop he sent out for a cola. His 
throat is parched and the room is warm, the 
day like summer. 

Outside there are women everywhere in 
new spring dresses, men in short sleeνes and 
ties loosened at the collar. "Ι could walk 
down this street and ·no one would know 
me," he says. 'ΆΙ\ these people, and not one 
would say my name. Alki, Alkie. Nobody. 

Υ ου don 't hear that here in America." 
Like the stars who fill his nights, Pana

goulias, too, was a hero once. When he lived 
in Greece, there were days when he couldn 't 
drive his car through the city without haνing 
small children chase behind him, shouting 
his name. 

Once, after leading the Greek national 
soccer team to νictory over the Soνiet 

Union, he ran from men who wantedjust to 
touch him. He saw them dive into the 
fountains of the city square, all the aficio
nados of soccer wrapped in Greek Πags and 
drunk with victory. 

"And Ι left that," he says. "I left that 
because this is America, the greatest coun
try. And people oνer there were telling me 
America is a circus and soccer in America is 
a circus. Don't you understand? Ι am fight
ing for the surviνal of soccer ίη this country, . 
fighting as one fights a war. Only here, of 
course, nobody dies. Nobody bur soccer." 

There were only bas~ball diamonds in the 
parks of Queens and Brooklyn when Pana
goulias, 48, came to New York in 1961 from 
Salonika, Greece, the city on the Gulf of 
Thermai where he spent his childhood 

kicking balls between the cars jammed on 
the streets near his father 's house. 
'Άnd Ι come here, look around and see 

nobody was kicking for soccer, nobody. ΑΙ! 
you see are little white balls thrown νery fast 
and it is all baseball," he says. "Baseball? 
What is baseball and football, squash and 
the rest to the world? All their heroes, they 
are like strangers from Mars. When it comes 
to the games of the world, America is absent. 
Ιι is . em barrassing." 

When ίt seems he cannot wait for the 
drink any \onger, there is a knock on the 
door and a young man enters with the co\a in 
a tall paper cup. After two deep swallows, 
Panagoulias puts the cup on the Ποοr and 
runs his hands through his hair. 

Ηίs hair is long in the back, cut European 
sty\e, and he sweeps the best of his strands 
across the crown, \eaving a wide, crooked 
part over his left ear. ln Athens, where he 
coached Olympiakos, the winner of the 
Greek Professional Championship in his 
first year, 1982, there were young boys who 
combed their hair like Panagoulias, hoping 
maybe this would make them look like their 

We gίve you more than just 
a place to hang your tίat! 
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You can check 
into any hotel and 
perhaps not see it until 
it's time to go to bed! 
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hero, eνen if they couldn't be like him. 
1t was the same, long before, when he 

p1ayed out his teen years with the Aris club 
of Salonika. And, also, when he coached the 
national team after Billy Bingham, the Irish
man he assisted for two years, returned to his 
home in Northern Ire1and in 1973. 

In the long, triumphant seasons between 
·1971 and 1981, all Greeks would watch as 
Panagoulias led their team in more than 75 
matches across the globe. They could not 
he1p but think of him as their own. But, 
un1ike the team, he did not belong to Greece; 
he was a naturalized American citizen and 
his home, his nation, 1ay "like a sleeping 
giant" across the sea. 

"Sometimes, Ι proνe that Ι am more 
American than many people born in 
America," he says. "Ι proνe so by Joνing this 
country. Ι trust this country. It is my coun
try, and Ι fight for it." 

When he first came to the U nited States in 
1961, Panagoulias studied social science at a 
junior college in Middletown, Ν. Υ. Then he 
transfeired to Upsa1a in East Orange, N.J., 
where he graduated with a d~gree in history 
and po1itical science. He met and married his 
wife Vanna in the Greek community όfBay 
Ridge in Brook1yn; their two children, 
Despίna aήd John, were. born during the 
years he coached the New York Greek
Americans, the most successfu1 semipro 
team in the history of the New York ethnic 
1eagues. 

Whi1e doing postgraduate work in 
international re1ations at the New School for 
Socia1 Research, he realized the impact of 
soccer on world politics. He and his ρrofes
sor, aPo1ishJewwho had left Nazi Germany 
in 1938, discussed at great length the ways in 
which imperia1istic powers extend political 
and socia1 influence oνer countries and 
peop1es of different ideologies. 

"The Russians, now, are leaders in the 
moνement called neoco1onialism," he says. 
"They use the two main weapons of 
propaganda-sports and arts, nothing e1se. 
In the ear1y '50s, they sent their national 
soccer team to eastern and western Africa, 
winning eνerything, 15-{), 14-Q. And 100,000 
peop1e from : Ghana, Kenya and Ethiopia ι 
were watching this. Then comes, the 
following week, a baseball team from the 
Sixth F1eet, Americans, to play baseball for 
the people. Baseball? On1y 500 peop1e came 
out to see great America chewing gum and 
throwing those small white balls." 

He stands and runs his hands through his 
hair, pushing back the few distressed strands 
that fall across his small, dark eyes, then 
thrusts his hands νiolently in front ofhim, as 
if pushing back the memory of his frustra
tion and embarassment. Το hear him now, 
one must read his lips~ the effect is urgent, 
desperate: 

.. All the chi1dren were saying, 'What is 
this? And they were laughing. Next week, 
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the Bo1shoi ballet was coming and perform
ing in an open soccer fie1d. Eνerybody was 
saying, These are gods, look at that! Next 
week, somebody with a beard and a guitar, 
an Ameήcan singer, he comes. Nobody goes 
because he is unlcnown. But the Bolshoi, 
they were untouchables. Here, we like our 
country singers, but who likes country music 
in Africa? It wou1d be something to Jaugh, 
but Ι cannot. It makes me know shame like Ι 
cannot express." 

When he liνed in Greece, coaching the 
national team, all he needed do was choose 
the 20 players he desired to fill his roster and 
they were his, that afternoor.ίn the 1obby or 
his office building with their gear packed 
and with hearts reνerberating through the 
walls of their Sunday dress clothes. They 
wore fine suits sown by their mothers and, 
for the excess of their pride, they could not 
speak without fumbling their words like 
excited children. 
'Όνer here, must Ι get on my knees and 

beg'!'' he asks hir;ιself ... 1 call Mark Peterson 
of Seatt1e; he refuses. 'Mr. Panagoulias,' he 
says, Ί want to stay here. And Ι am thinlcing: 
it should be the dream of eνery player in the 
wor1d to play only one minute for his 
national team. But when Ι call Ricky Daνis, 
he refuses. And Steve Moyers refuses. lt is 
1ike Ι asked Peterson. 'Mark,' Ι said. 'Why 
are you p1aying soccer? For $60,000? You 
can be a football player and make 6 Millio~ 

dollars.'" 
Panagoulias stands and glares out the 

window. The sun was never brighter, his 
thirst never stronger. He tells the people 
outside the office window what he told Mark 
Peterson over the phone three months ago: 
"Ι am asking you to play for the national 
team." 

But, Iike Peterson, they do not seem to 
hear. 

Then, sitting back down, he whispers into 
his cup: "The problem is very obvious. We 
do not recoιι;nize our heroes anymore." 

Για κάθε 
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Comments on Gages' Book 
My Mother Eleni 

(Ν. Υ. Πmes Magazine, May 10, 1983) 

Ι would like to thank Nicholas Gage for 
his sensitive and courageous story, "My 
Mother Eleni," (April3). While reading and 
discussing 'Έleni" with my grandmother, 
who recalled many similar experiences, Ι 
thought about how many hundreds of 
thousands of such incidents have taken place 
and continue to take place every day all 
around the world. Perhaps we will never 
learn, but Nicholas Gage made an impor
tant discovery ίη realizing that somewhere, 
sometime, the madness and murder must 
cease. May we all learn from Eleni Gatzo
yiannis. 

CONST ΑΝτΙΝΟS ANDREADIS 
Riverdale, Ν.Υ. 

Never has an article touched me as did the 
story about Eleni. The beauty of that 
mother's soul shone in the luminescence of 
her son's words. It took several minutes for 
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me to realize that the blotches on the page 
were my tears. Ι am grateful that the power 
of her love lives in her children and grand
children. 

NANCY VAN VLISSINGEN 
South Norwalk, Conn. 

Nicholas Gage's article brought back 
memories of fear and shame from a terrible 
period of J:ΠΥ native country's past. Ι , too, 
remember the daily terror of that time, the 
talk of torture, killings and disappearances 
our elders spoke of in subdued voices. 
Το this day, we Greeks are unable to speak 

openly about it. Last summer, when a tourist 
asked a tour driver on the island ofLesbos to 
identify a cross on top of a hill, he refused. 
Later, the driver explained to me that it was 
a memorial of the Civil War, and that 
foreigners were not to know about such 
things. This, of course, is a way of concealing 
the truth from ourselves. 

Nicholas Gage's sad chronicle will help us 
to remember, to understand and to avoid 
repeating what we endured. 

LILI ΒΙτΑ 
Miami 

This past summer, Ι visited my pappou's 
village of Elatohori. There, Ι listened to my 
relatives' accounts of their experiences dur
ing World War ΙΙ and the subsequent Civil 
War. . 

One of tfY aunts told of being herder up a 
mountainsιde, with other children and some 
women, where they were buried up to their 
necks in ιr/e ground, their heads camouflag
ed with mounds of ground cover. There they 
remained for hours and longer, hiding from 
guerrillas in the region. At some point, the 
inhabitants of Elatohori, as in Lia, 
evacuated thei village, only to return to a 
ruined place that has since been rebuilt. 

As Ι listened to these stories, what struck 
me was the description of the roles of women 
in these sιruggles. When Ι return this 
summer, Ι p\an to ask many more questions 
and record this history. 

ELENI J. COCORDAS 
Levittown, Pa. 

The beautiful story of Eleni's love and 
sacrifice was engrossing. Ι coίlld feel 
Nicholas Gage's pain as he journeyed to 
Greece to seek out his mother's execution
ers. Had he killed Lykas, upon finding him, 
his mother's death would have been in vain, 
for Nicholas would have been destroyed by 
Lykas after all. Eleni triumphed not once 
but twice. 

ELIZABETH MCINTYRE 
Ν ew Canaan, Conn. 

FINE CUSTOM CA TERERS 

JF ELEGANCE IS 
YOUR STYLE, WE ΜΕΕΤ 

YOUR STANDARDS 

8 Our Vίctorian Grand Ball
room is our cίty's Largest 
and Most Elegant 

8 Choose your style and date 
from Twelve Ballrooms 

8 Banquets, Weddίngs, Fash
ίon Shows, Masquerade 
Balls, Fund Raisers, ln
ternatίonal Shows, Vien
nese Nights, Meetίngs, 
Concerts, Community 
Theater 

8 Uniquely 1Elegant Accom
modations for groups of 
any sίze. . . from 50 to 
2000 people 

8 The 'Όak Room ", our 
Gourmet Restaurant, 
wίth ! its Medieval Decor 

8 Discover our Continental 
Cuisίne 

8 Private Valet Parking 

" We are in rhe heart o.f Brook~ι·n " 

263 PROSPECT AVENUE 
BROOKL ΥΝ. Ν.Υ. 11215 
Telephone: (212) 788-0777 

"NEW YORK" 



Prospect Hall 
Offers Free Tours of 
Landmark Building 

Prospect Hall, the elegant Vivtorίan 
edifice at 263 Prospect Α venue, is pleased to 
announce a daily series of tours through its 
splendid, historic and architectural unique 
interior. 

Five tours, free-of-charge, every hour on 
the hour, from2 p.m. to6 p.m. eachday, will 
offer visitors an exceptional perspective of I 
a by-product of the era that created the 
Brooklyn Brodge, with the same attention to 
architectural detail and beauty of form and 
function. 

Once one of the major cultural attractions 
of the city of Brooklyn, Prospect Hall is once 
again in the forefront of national attention 
as the Convention Center of Brooklyn. 
Initially opened in 1982 as a convention 
center, Prospect Hall has served a variety of 
functions throughout its colorful history. 
The Victorian Grand Ballroom, once a 
German Opera House can accomodate 
Ι ,000 to 2,500 people. The facility also 
served as a p1ace of entertainment for the 
beautifu1, powerfu1 and e1ite of severa1 gene
rations of Brooklynites. 

Today, 90 year o1d Prospect Hall whose 
12 ballrooms can ho1d more than 5,000 
guests, has resumed its origina1 capacity as 
Brooklyn's Convention Center. Recently 
renovated and restored by owner Michael 
Halkias, it boasts of magnificent wood 
carvings, marble detailing and ornate craft
manship. The four mahogony bars, oak 
walls, and carved furniture, as well as the 
origina1 stained g1ass, mura1s frescoes and 
gaslight era brass fixtures 1end a distinctive 
atmosphere of grace and charm. 

The daily tours can be complemented with 
1unch, served from 11:30 a.m. to 3 p.m. or 
dinner from 5 p.m. to 10 p.m., or afternoon 
tea, from 3 p.m. to 5 p.m. at Prospect Hall's 
restaurant, The Oak Room. Α two-story 
high dining room done in Bavarian motif, 
the restaurant features French 
Continenta1/ Provencia1 cuisine with French 
tab1eside service. The Afternoon Tea menu 
provides a 1eisurely respite from the tension 
ofthe day. Α variety of teas, toasts, pastries, 
cakes, and finger sandwiches are avai1able. 
Diners at every mea1 will feel1ike a we1come 
guest and will be fortified by food prepared 
from the freshest ingredients and transport
ed into an era of grandeur. 

Prospect Hall, Brook1yn's Victorian Pal
ace, brings Manhattan's sohistication to 
Brook1yn without the exorbitant prices. 
Va1et parking is available, free-of-charge. 

Prospect Hall, at 263 Prospect Avenue, 
between 5th and 6th Avenues, just off the 
Prospect expressway in Brooklyn, is easi1y 
accessib1e by car or public transportation. 
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Τό κατάστημα· Ελληνικών Δώρων 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΑΣΤΟΡΙΑΣ 

31-12 23rd Ave. (κοντό. στην 31st Street) 
Τηλέφωνα (212) 721-9190 καί (212) 721-9191 

Έκλεκτι) συλλογη άπο μπουμπουνιέρες, στέφανα, βαπτιστικά, ύφαντά, 
έργόχειρα, άντικείμενα τέχνης, κεραμεικά, βιβλία, περιοδικa καi έφη

μερίδες. - Κάρτες γιa ολες τi.ς περιπτώσεις. 

ΠΛΟΥΣΙΩΤ ΑΤΗ ΣΥ ΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ 
καi Τ APES, VIDEO CASSEΠES. 

'Ανοικτό Δευτέρα- Σάββατο 10 π.μ. - 8 μ. μ. - Κυριακές: 12-6 μ. μ. 

Διεύθυνση: Χριστίνα Σαρηγιάννη 

29 



Glory That W as Greece Stays Λ lίve 
By R. Η. MELTON 

Special ιο The Washington Post 
Wednesday, May 4, 1983 

There is a reason, Rena Papapostolou 
says, why she and her teen-aged daughter 
perform the hassapiko for guests at their 
Rockville restaurant every Saturday night. 

It is of course, good for business, this 
ancient dance of Greek sailors that is languid 
and feverish by turns. 

But there is something more, something 
the Greek-Americans who flock to Rena's 
understand, she says. "After a few years, the 
young people, they absorb themselves into 
America. 

"But Greeks are proud oftheir history and 
culture. Το keep it alive we need things that 
are different from other people-our 
language, our dance and music." 
'Ύοu see," she adds wistfully, "we're not 

100 percent here, we're not 100 percent 
there. We are divided between two coun
tries." 

There are an estimated 35,000 Greek
Americans and Greek immigrants in the 
Washington area, most of them scattered 
across Montgomery and Prince George's 
counties. From Bethesda, which boasts a 
Dial-a-Baklava service, to Clifton, where a 
Greek Orthodox church will soon open a 
school, Greek-Americans have woven a 
culture within a culture, a rich tapestry of 
churches, festivals, ethnic restaurants and 
fraternal organizations. 

Like any close-knit community, this one is 
invisible to most, veiled by language and 
strong religious traditions. But every year at 
this time, as Orthodox Greeks prepare 
church and home for next Sunday's Pascha, 
or Easter, the community is at its most 
vibrant-and visible. 

"The church is our life, the real center of 
our community," said Papapostolou's 
husband, Harilaos, whom everybody calls 
"Harry. " 

"This is the season for the church, and 
without the church, there is nothing," he said 
last week after breezing through a medley of 
Greek folk songs at the restaurant his wife 
operates. "The church, you know, is like 
mother." 

It was an Orthodox church in Washington 
that brought the Papapostolous to Mary
land in 1967, from the small town of 
Agrinion where Haήlaos, an expert on 
Byzantine Music, ran a conservatory. With 
Rena, his former pupil, Harilaos immigrat
ed to this country to be a choir director and 
teacher at the Districts St. Sophia Greek 
Orthodox Cathedral, the area's largest 
Orthodox congregation. 

Today, Papapostolou and others said, 
Greek churches around Washington are 
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both nurturers of souls and preservers οι 
culture. "For hundreds of years," said 
Harry, 50, "when Greece was dominated by 
the Turks, the church kept us united. 

''It does the same thing today." 
lt does so even as Greek-Americans have 

drifted to suburban Maryland. Montgo
mery and Prince George's have produced 
two Greek churches of their own and a pro
fessional class of Iawyers, scientists, res
taurateurs and top-ranking federal workers. 

Among the luminaries: Conrad G. 
Valanos ofBethesda, owner ofCapitol Hill's 
Monocle Restaurant and confidant of the 
nation's political elite; James Bacos of Co
Iesville, a leading heart specialist; and 
NASA scientist Stamatis Krimigis of Silver 
Spring. 

"Greeks make up one nationality where 
every father hopes that his son will do better 
than he did," said Andy Manatos, the 
grandson of a railroad worker and coal 
miner whose father, Mike, was an aide to 
Presidents Kennedy and Johnson. 
Α consultant who was a top Commerce 

Department official under President Carter, 
Andy Manatos, once sifted through 1970 
Census data and found that in the space of 
one generation, Greek-Americans had gone 
from being one of the lowest-educated 
ethnic groups ίη Ameήca to one of the 
highest. Not only were income levels 
remarkably high for Greeks, so was the 
number of those who were self-employed, he 
said. 

"There is a self-reliance among Greeks, a 
very strong indication with the family," said 
Manatos, 38, who has named his four sons 
for his father and grandfathers. "For us, 
tradition is a living thing." 

The tradition is a sublime as a bouzouki, 
the twangy lute-like instrument played 
wherever Greeks sing or dance. It is as pun
gent as broiled lamb or golden Retsina wine, 
semisweet with the flavor of raisins. And 
always the church, the religious words and 
music that hark back 1 ,500 years to the early 
years of the Greek Christian Church. 

"There's a very fine line in the church," 
said Leon Andris, the young president ofthe 
parish council of the Greek Orthodox 
Church of St. George in Bethesda. "Some in 
the Greek community get involved with the 
church because its' their church, while others 
come for the ethnic flavor." 

St. George's, which grew from 60 families 
in 1966 to about 260 today, is still growing, 
thanks largely to a strong youth program, 
said Andήs, a real estate broker whose 
father shortened the family name of 
Άndritsakis after arriving in this country 30 

years ago. 
Shortly after the church's founding, 

members of St. George's Ladies' Philo
ptochos Society launched their version of 
the traditional fund-raiser for Greek 
churches-baking for dollars. Their Dia.J-a
Baklava service has sent the honey-nuts
and-pastry desserts to hundreds of area 
homes. 

In Prince George's County, meanwhile, 
a growing number of new arrivals to the 
county is swelling the congregation at St. 
Theodore Greek Orthodox Church, three 
miles south of Clinton, according to the Rev. 
Elias Mentis, the congregation's minister. 

"In the spring, more than any other time 
of year, the church is the social as well as 
religious center," said Ment is, 63. 
Established in 1972 with 26 members, St. 
Theodore's has grown to 95-enough to 
support a parochial elementary school the 
parish plans to start this summer. : 

Religion and religious music has been the 
recent theme on the Sunday radio show of 
Penelope Apostolides, 69, of Silver Spring 
resident who has hosted a sort ofbroad-cast
bulletin board for more than 30 years. 

"Basically, we like to give news of the 
Greek community- like who got marήed 
and so on," said Apostolides, who also 
organizes monthly Greek film festivals at a 
theater in downtown Silver Spring. 

Her hour-long Sunday shows on WLMD, 
a I ,000-watt ΑΜ station in Laurel, are a 
melange of mournful Gregorian chants, 
lively folk songs and guest spots for family 
members. "Something for eνeryone," she 
says. 

• • • 
Some Greeks transplanted to the condo

minium corridors around Washington said 
they felt a certain nostalgia for the Greece of 
old, for the quiet rurallife before the country 
came under military rule in the late 1960s. 

At the same time, however, few of them 
are eager to leave this country. "Some have 
the dream to go back," said Rena Papa
postolou, 40, a mother of five who allows 
only Greek to be spoken in her Rockville 
household. "But in this country, it is the 
same for people with or without an educa
tion. That's why Greeks Iike it here. 

"lf you want to do something- to start 
your own business-you are free to do it," 
she said, scanning the jovial crowd in her 
restaurant. 

Then, shrugging, she added: "Of course, 
in this country it is always work, always the 
job. 

'Ίn Greece, there is more time for life." 
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DALA RAS 
ΤΑ TRAGOUDIA MOU 
Records: PLO 5607·8 

Casscttcs: PCD 5607·8 

TELOS DEN ΕΗΙ ΤΟ 
TRAGOUDI 1• VARIOUS . 

Record: PLD 5602 
Cassoιιo: PCD 5602 

D. MΙTROPANOS 
Lιιikes stlgmes 

Record: 8113-Μ1 
Cassetιe: PCD 5617 

LITSA DIAMANfl 
Otan agapas 

Record: PLD 5594 
Cassetιe PCD 5594 

VΙΚΙ MOSHOLΙOU 
Rocord: 6483·372 
Casset ιe: PCD 5603 

PARIOS 8 DIMOU 
LI DAKIS 

Mlla mou ιρlι 
Rccord: MSM459 

Casseιιe: PCO 5605 

STRATOS ΟΙΟΝ ΙSΙΟU 
Thlmlsou 

Rccαd: PLD 5593 
Cass.cιιe PCD 5593 

ΤΟ GRAMMOFONO 
fiS MINOS 

35 TRAGOUDIA 8 VARIOUS 
Aecords :MSM 446-7 

C•ssetιe CAMTCS 446-7 

NOW 
AVAILABLE 

VHS αnd βΗΑ 

VHS: V·1 
ΒΕΤΑ: 8·1 

$65.00 
The Concert Of The Yeo.r! 

DOUKISSA 
Aecord: 6483·390 

Cassetιe: PCD 5814 

KOSTA HATZIS 
Afiero me 

Record· Μ83·366 
Casseιιo: PCD 561 s 

"ΤΑ TRAGOUDIA ffiOU" - " ffiY SONGS" 
Videotcφed LIVE o.t the 'ΌRPHEUS" ln Athens 

Postagιι & Hιιndllng: 11 you order is ... Make Chek or Money Order Payable to: Greek Video o.ρes, nc. 
Under $10.00 add $2.50 • $10.00 to $30.00 ιιdd $3.50 • 
$30.00 to 50.00 add $4.50 • Over $50.00 add $5.00. 

394 mcGuinness βlvd, βrooklyn, Ν.Υ. 11222 

ΕΠΙΣΚΕΥΘΗΤΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΣ ΜΑΣ: Γάμος ή Βάπτιση. 

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ: Τήν μεγαλύτερη καί πι6 μοντέρνα συλλογή άπό 
Στέφανα, Βαπτιστικά, καθώς έπίσης καί τίς ώpαιότέpες μπουμπουνιέpες. 

ΕΠΙΣΗΣ: Στά Καταστήματά μας θά βpήτε τήν πιό δλοκληpωμένη δισκοθήκη ·Ελληνικών 
δίσκων καί μαγνητοταινιών καθώς καί Βιντέο . 



Τό Φύλλο 

APOLLO 

Δ'εν θρυματίζεται- Δ'εν κολλδ - Δ'εν ξυνίζει 

Ε/ΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΦΡΕΣΚΟ 

Δουλεύεται εύκολα. "Ο ταν ψήνεται φουσκώνει 

καi γίνεται ροδοκόκκινο. Μένει πάντοτε άφράτο. 

Κατασκευασμένο μe τό άγνότερα ύλικό. Πε
ρισσότερα φύλλα στό πόουντ. Διατηρείται 
στό ψυγείο γιό μί;νες. 

Διαφέρει. Διότι ή λέξη φύλλο εΤναι ταυτισμένη 
μe την έταιρία μας. Διότι έιμαστε πρωτοπόροι. 
Πρώτοι έμείς τό διαθέσαμε στην άμερικανικη 

'Αγορά. 

Τ ό φύλλο APOLLO τό βρίσκετε σ· όλα τa έλλη
νικa παντοπωλεία καi d όλα τα σούπερμάρκετς. 
Παραγγελίες στέλλονται σ· όλη την Άμερικη 

καi Καναδδl 

Προτιμδτε καi τό όλλα έκλεκτό προϊόντα μας: 

ΤΥΡΟΠΙΤΤΑ- ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΤΑ- ΜΠΑΚΛΑΒΑ 

ΚΑΤΑΙ·ΦΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ 

ΕΙΔΙΚΕΣ τJΜΕΣ ΠΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΚΑΙ ΟΡΓ ΑΝΩΣΕΙΣ 

σημαίνει ΦΥ ΛΛΟ 
ΦΥ ΛΛΟ σημαίνει 

APOLLO STRUDEL LEA VES CO. 
18~1 RIVER ROAD 

FAIR LAWN, N.J. 07410 
Telephone: (201} 797-0888 


