


Dear Friend: 

The Hellenic Alliance has been established with a resident office and 
staff ίη the Washington, D.C. area. lts mission is simple but absolutely essen
tial: to link the grassroot Greek-American community throughout the 
United States of America. lts goal: to preserve and protect our Hellenism, 
our herίtage and the traditions of our forefathers. 

Το accomplish this endeavor, they want your particίpation. I appeal 
directly to everyone not only to join the Hellenic Alliance but to get 
involved, assίst, guide and help. Everyone has something they can offer. Νο 
matter how big or how small, the door to Hellenic Alliance is open to you. 
We are all Greeks and we must continue the traditions of our ancestors. Let 
us together create a service for all Greek-Americans to promote the ideals 
and beliefs as aspired by our Greek forefathers and our founding fathers of 
our United States. 

Let us join hands and proceed in an allied manner to help the Hellenic 
Alliance accomplish their mission and goal. Let us be able to stand tall and 
say with pride: t(WE ARE ALL GREEKS". 

Happy New Year. 

December 1983 

George Ρ. Liνanos 

Chairman 
Hellenic Alliance 



AMERICAN HELLENIC 

DEVELOPMENT ALLIANCE 

IANOYAPIOY 1, 1984 

The success of the Alliance will 
benefit the entire Greek 
American Community. We in
νite and urge all Greek Amer
icans to: 
Join the Alliance. 
Help organize a grass-root 
effort in your area or commu
nity. 
Read and resoond to our news
letter. 
Support the Alliance and, 
through its actiνities, our entire 
Greek American communιty. 

For membership information or 
answers to any questions you 
may haνe, write or call : 

American Hellenic 
Deνelopment Alliance 

1700 North Moore Street 
Suite 927 

Arlington, Virginia 22209 
703/525-1717 
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Χριστουγεvvιάτικοι προβληματισμοi 

Τό Μήνυμα τοϋ Σεβ. ·Αρχιεπισκόπου κ. ΙΑΚΩΒΟΥ 

((ΚαΙ ίδοu "'Αγγελος Κυρίου 
έπέστη αύτοίς καΙ δόξα 

Κυρίου περιέλαμψεν αύτούς>> 
(Λουκ. 2,9) 

«' Απόηχοι χαρούμενοι όπό τό μήνυμα τοϋ 'Αγγέλου τό 
χριστουγεννιάτικα κάλλαντα, καi έκλάμψεις κι όναλαμπέ~ 
συμβολικές τi'jς ιιδόξης Κυρίου» τό φωτισμένα παράθυρα και 
τό χριστουγεννιάτικα δέντρα μδς μιλοΟν όκόμα μιό φορό 
έφέτος γ ιό τό μεγάλο θα Ο μα, ΠΟU εφερε τό Θεό νό σκηνώση 
όνάμεσά μας. 

,ν Ω, πόση όνόγκη εχε ι ό σημερινός μας κόσμος όπό ε να 
τέτοιο θα Ο μα, όπό τό νό tλθη καi νό σκηνώνη όνάμεσά μας ό 
Θεός! τ Ηλθαν ολο ι οί άλλοι καJ σκήνωσαν όνόμεσά μας. Οί 
μεγάλοι τί'jς γijς, ποu τρέμουν ό ενας τόν άλλον. Oi πλουτο
κράτες καί οί μαρξιστές. ΟΙ άθεοι καi οί μηδενιστ~ς. ΟΙ 
καινούργιοι όποικιοκράτες καi οί τριτοκοσμικοι . ΟΙ 
τρομοκράτες καi οΙ εΙρηνιστές. Κι έγέμισε ό κόσμος όπό τές 
προειδοποιήσεις τους καi όπό τές όπειλές τους.' Από τές ύπο
σχέσεις τους καl τές δημαγωγίες τους.' Από τές διαμαρτυρίες 
τους καi όπό τές διαδηλώσεις τους. ' Από τούς ψευδοηρωι

σμούς τους καi τές ψευδοϊδεολογίες τους. 

»Καi τό όποτέλεσμα; 'Ε γέμισε ό ούρανός όπό φωνές καi 
όλλαλαγμούς, ΠΟU Εγιναν βροντές καi όστραπές «Κακών 
επερχομένων τi'j οlκουμένr:Ί» (Λουκ. 21,26). Έθόλωσαν τό 
ποτάμια, οΙ λίμνες καi οΙ θάλασσες όπό δάκρυα καl 
δηλητήρια κι έσκεπάστηκε ό ούρανός μέ σύννεφα ήλεκτρι
σμένα όπό την καθημερινr) σύγκρουσι τών πολιτικών Ιδεών. 
Καi οί άνθρωποι κινδυνεύουμε νό χάσουμε τόν προσανα
τολισμό μας, καi νό όπομακρυνθοϋμε όπό τό θεiο θέλημα σέ 
βαθμό, ώστε νό έπαληθεύση τό Γραφικό: «ούκ tστιν ό ποιών 
χρηστότητα, ούκ ~στιν εως ένός» (Ρω μ . 3, 12). 

,; Εξοπλίζονται οΙ μεγάλοι, έξοπλfζονται καl οΙ μικροί. 
τίποτε όπό δσα εξάγουν οΙ μεγάλοι δέν φθάνει σέ όξfα τόν 
όπλισμό, nou εξάγουν. Καi τίποτε όπό δσα εΙσάγουν οΙ 
μικροi δέν φθάνει σέ άξία τό δπλα, πού εΙσάγουν. Καi ~πειτα 
όμιλοϋν δλοι γιό δίκαιη κατανομrΊ τοϋ πλούτου, καi κανεiς 
δέν τό εννοεί. 'Όλοι συζητοΟν γιό όφοπλισμό καi κανεiς δέν 
τόν εφαρμόζει. ~Ολοι διαμαρτύρονται γ ιό τr)ν τοποθέτησι 
πυραύλων όκόμα καi εκείνων, ποu τοποθετοΟνται γιό όμυν
τικοuς σκοπούς, όλλό κανένας δέν διαμαρτύρεται γιό τές 
έπεκτατικές τάσεις καi την πολιτική, στρατιωτικr) καi οlκο
νομικrΊ ύποδούλωσι τών τριτοκοσμικών. 'Όλο ι 
ένδιαφέρονται γιό τό κρατίδια τijς Κεντρικί'jς 'Αμερικi'jς καi 
γιό δημοκρατία στές χώρες τijς Νοτίου 'Αμερικί'jς, κι δμως 
δλοι τές εξοπλίζουν μέ δπλα καi συνθήματα επαναστατικό 
γιό νό σκοτώνουν ό ενας τόν άλλο σ' ενα κυριολεκτικό 
έμφύλιο σπαραγμό. 

»Ποτέ άλλοτε στη γi'j δέν ύπί'jρχε τόσος φόβος, τόση 
όνασφάλεια, τόσο λίγος σεβασμός γιό τήν όλήθεια, τόσο 
λίγη νομιμοφροσύνη, τόσο ψυχρη καi παγωνένη όγάπη, 
τόσος κατατρεγμός τi'\ς πειό στοιχειώδους λογικί'jς, τόση 
περιφρόνησι στr)ν σύνεσι, τόση αύθόδεια, τόση aντιφατι
κότητα, τόση όντινομία, τόση ήθελημένη παραφροσύνη, 
τόση βία, τόση όδικία καί τόση όσέβεια πρός την όνθρώπινη 
ζωή. 

,· 1\Jtό ποίί ν' όντλήση κανεiς λίγη δροσιό γιό την ψυχή 
του, λίγη tλπfδα, λίγη αΙσιοδοξία γ ιό τό μέλλον; Πόσο δίκαιο 
εfχε ό φιλόσοφος Σωκράτης, δταν μηρός στrΊν εγκληματικr) 
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παράνοια τi'jς έποχί'jς του εΤπε στούς συμπολίτες του: Θό 
μείνετε βυθισμένοι στόν ϋπνο τί'jς διαφθοράς, εόν ό Θεός δέν 
στείλει κάποιον «κηδόμενος ύμών», όπό λύπη καί πατρικό 
ένδιαφέρον. Στην έποχή μας περισσότερο όπό κάθε άλλη 
φορό εχομε όνάγκη όπό τόν όπεσταλμένο τοϋ Θεοϋ, τό 
Μεσσία, τό Χριστό. 

>>Προλογίσθηκα την εγκύκλιό μου αύτη μ έ τό λόγια τοϋ 
Εύαγγελιστοϋ Λουκό: «Καί Ιδού ν Αγγελος Κυρίου έπέστη 
αύτοίς, καi δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αύτούς», γιατί κόπου 
μέσα στην κάθαρσι καί καινούργια θεώρησι τοΟ έαυτοΟ μας 
θό έπιστi'j ενας άγγελος,όν Αγγελος τοΟ ΘεοΟ τί'jςόγόπης, καi 
θ' όστράψη μέσα στό σκοτάδι μας «ή δόξα Κυρίου». 'Αλλό 
χρειάζεται μιό στροφη 180ο. Χρειάζεται μιό όποφασιστικη 
όπόκρισί μας στό αάνω σχώμεν τός καρδίας». Χρειάζεται νό 
κάνουμε δ,τι συνέστησε ό Κύριος στοuς μαθητές Του δταν 
τούς εfπε: α' Εξερχόμενοι τί'jς οΙκίας ι'\ τi'jς πόλεως έκείνης, έκ
τινάξατε τόν κονιορτόν τών ποδών ύμών» {Ματθ. 10, 14). 
Εfναι όνάγκη νό βγοΟμε όπό την κατόστασι, στιlν όποία 
περιπέσαμε έμείς οΙ ίδιοι, έξ αΙτίας τών όνοησιών καi τών 
όμαρτιών μας, νό διακόψουμε όριστι κά, κάθε σχέσι μέ ~όν 
παρανοϊκό αύτό κόσμο. Νό εκτινάξουμε όκόμα καi τη σκον~ 
όπό τό πόδια μας. Νό γίνη «παρελθόν» ή όμαρτωλότητα, που 
μός σφίγγει τόσο όσφυκτικό τόν λαιμό έμποδίζοντάς μας 
όκόμα καί την όναπνοή. 

»Την στροφη αύτή, δν πράγματι συμφωνοΟμε γιό την 
όναγκαιότητό της, πρέπει νό την κάνουμε εμείς, ό καθένας 
χωριστά, σόν άτομο. Καl ζώντας την δμορ~η καιν?ύργια 
αuτη έμπειρία νό την μεταδώσουμε στους δικους μας 
πρώτα: στην οΙκογένεια, στοuς φίλους, στην Κοι~ότητ~ μας 
καi σέ συνέχεια στrΊν κοινωνία. Φθάνει ή όπαισιοδοξη εσω
στρέφεια καi ή γεμάτη όπό είίκολη κι όρνητικι') κριτικι') 
εξωστρέφεια, πού μός χαρακτηρίζουν. Δέν μός όδηγοΟν 
πουθενά. Πολύ λιγώτερο σέ φωτεινότερους καί ύποσχετι
κώτερους όρίζοντες. 

»Σ τι') θρησκεία μας, στην 'Ορθοδοξία μας ύπόρχει ή 
θετικότητα. Καί στι'ιν • ΕλληνικrΊ καi τrΊν 'Αμερικανική μας 
Ιστορία σόν ι'ιχw όντηχεi ή πρόσκλησι καi ή πρόκλησι γιόενα 
πνευματικό ξανάνοιωμα, γιό μ ιό λογικrΊ καi ήθικη θεώρησι κι 
όναπλαισίωσι τοΟ έαυτοΟ μας. Καi γιό μιό τολμηρη τομη 

όδυνηρή, όλλό σωτήρια τί'jς πάγιας π~οκατάλ~ηψης, ο;ι 
πάντα οί άλλοι φταίνε γιό τό δικό μας πταισματα. Αν πιστε
ψουμε βαθειό στιlν όνάγκη αύτη καi προχωρήσου_με μέ 
σταθερό τό βijμα πρός μιό πλήρη χριστιανική τοποθετησι, 
τότε δέν θ όργήσουμε νό δοΟμε καi τό δυό: τόνν Αγγελο, πού 
θό σταθf'j πλάϊ μας καi τή «δόξα l<υρlου », ποu θό περιλάμψη 
κι εμaς καJ τόν κόσμο δλο». 

Η «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 
ΤΩΡΑ 

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ 
Γιό τοuς έκλεκτούς! 
ΚαΙ τοuς έκλεκτικούς! 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



Χαιρετίζουν την Δεκαπενθήμερη <eΝέα f!Υόρκη» 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ! 

'Όπως άναyyείλαμε ίiδη, ή «Νέα 
Ύc)ρκη•• yfνεται, αύτόν τόν μijνα, 
ΔΙΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ, ϋστερα άπό 
3EI χρόνια μηνιαίας tκδόσεως. 

Καθιι)ς άρχίζει τό 37ο lτος τί'jς 
έιιδόσεώς της, ή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ εύ
χαριστεί κα) πάλι δλους nou την 
ύιιιοστηρίζουν κο) ύnολοyίζουν 
τίς άnόψεις nou διατυπώνει nάνω 
σrά tnίκαιρα όμοyενειακά καί έ
θΙtικό προβλήματα. 

Εύχαριστοϋμε, έnfσης, τοuς έ
nuστολοyράφους αύτί'jς τijς σε
λίδας yιό τίς εύχkς καt τά καλό 
τους λόyια, nou αύξάνουν την tπί
Υ''ωση τών εύθυνών καΙ τών 
ύιιιοχρεώσεών μας nρός τό 
ά,αyνωστικό μας Κοινό καi τiς 
διιό Πατρίδες ••• 

-!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

,, Ο Πρόεδρος 
τfίς ΑΗΕΡΑ 

D<ear Mr. Makrias: 
On behalf of the entire member

ship of the Order of ΑΗΕΡΑ, Ι wish 
Nιew York Magazine the best of 
sιιccess with its increased 
frι~quency. I am sure that your many 
readers will be even more pleased 
with your expanded coverage and 
nE!W bi-weekly frequency. 

Since its founding 37 years ago, 
ycιur publication has become an 
established and necessary part of 
the Greek experience in America. 
Uι1der your editorship the last 
seνen years, Ι belieνe, it has 
achieved the highest editorial stan
dards, standards which I am sure it 
will maintain in the years ahead. 

Sincerely, 
Peter Η. Cardiges 

President 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1, 1984 

·Ο ·Αντιπρόεδρος τώv ·Ηνωμένων Πολιτειών 
Mr. Peter Makrias 
New York Greek American Monthly Review 

Dear Mr. Makrias: 
Very best wishes as you expand "New York Greek American 

Monthly Review" - an important magazine in fostering strong relations 
between Greece and America. 

Your fine publication has been highly supportive of increased 
understanding between our countries, and the integration of Greek
Americans into this culture. 

The Greek legacy is a primary foundation on which our civilization 
has been built- providing our roots in architecture, mathematics, philo
sophy and many other critical fields. Each of you bring with you this 
important heritage; each of you bring with you this important heritage; 
each of you bring particular gifts from your background that are impor
tant in enhancing this exciting, multi-cultural country that is America. 
The United States is blessed in haνing you. 

We know you will have every success as you extend the coνerage 
of this exceptional magazine - a challenging forum in which our com
mon ideals of democracy and human concern are significantly shared 
and encouraged. 

Sincerely, 
George Bush 

• Ο rερουσιαστι)ς Πιdλ Σαρμnόνης 

Dear Peter: 
I want to extend my warmest congratulations to you and the staff on 

the 36th anniversary of the publication of " New York Magazine" and on 
the occasion of commencing semi-monthly publication. Ι also want to 
extend my own personal best wishes to you on the 6th anniνersary of your 
own distinguished leadership as Editor and Publisher of "New York. " 

Over the years, "New York" has played an important role in helping 
to promote greater understanding and clqser relations between our two 
great democracies, America and Greece, and in enhancing greater under
standing of the ideals of family, church and country which we share and 
hold in such high esteem. I want to express my deep appreciation for your 
dedicated efforts, and I look forward to working with you in the years 
ahead. 

With best personal regards, 
Sincerely, 

Paul S. Sarbanes 
United States Senator 

·Ο Πολιτειακός Βουλευτι)ς κ. Σπύρου 

Dear Peter: 
Congratulations and best wishes on the occasion of the start of the 

37th year of publication of Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, and the beginning of its first 
semi-monthly issue. 

Congratulations also to you Peter, for the great job you have done • 
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since you took oνer as apublisher, just six short years ago. Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
provides the Greek-American Community an excellent communication 
νehicle. ιts content is timely, fair, wide-ranging and representatiνe of the 
hopes, dreams and concerns of the Greek-American Community. 

As a subscriber and a faithful reader of Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ Ι look forward 
to receiνing it twice a month from now on. ι must add here, Peter, that the 
issue ι have enjoyed most so far was the one which carried my picture on 
the coνer page! 

Congratulations again, and best wishes for a successful future. 
Warm personal regards, 

Chris Spirou 
House Democratic Party Leader 

Ι extend to a/1 the faithful of the Diocese of Boston, the Diocese of Denver 
and to a/1 my friends in New York and al/ over the country, my paternal 

blessίngs and best wishes jor 
Α ΗΑΡΡΥ NEW YEAR 

Bishop Anthimos of Denver 

Happy New Year 
to our Members and Frίends 

Hellenic-American Congress 
of Ν ew J ersey 

KIRK Ρ. KALEMKERIS, M.D. 
President 
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Θέματα τοv Μηνος 

Βελτίωση σχέσεων; ~'Ας 

ΟΙ πάγοι στiς σχέσεις τής Κυβερνή
σεως τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. με τr]ν Όμογέ

νεια 'Αμερικής φαίνεται δτι άρχισαν νa 
λυώνουν με τήν tπίσκεψη άντιπροσω
πείας στr]ν 'Αθήνα, μέ tπικεφαλής τόν 
'Αρχιεπίσκοπο κ. 'Ιάκωβο. Τοuς λόγους 
πρέπει τώρα νό διαδεχθούν πράξεις ... 
Χρειάστηκε νa περάσουν δυό 

όλόκληρα χρόνια γιa νa κληθούν οί 
ήγέτες τού ·Ελληνισμού τών ΗΠΑ, στr)ν 
έλληνικr) πρωτεύουσα. Χρειάστηκε μιa 
έθνική κρίση γιο νό καταλάβη ή σημε
ρινr'ι Κυβέρνηση, έκείνο ποu γνώριζαν 
δλες ol προηγούμενες: ΥΟτι μόνο ένω
μένη μπορεί ή 'Ομογένεια νa εlναι aπο
τελεσματική. Κάλλιο άργa παρά ποτέ! 

ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ 

01 tπισκεπτόμενοι "μέχρι καΙ πρiν άπό 
μερικοιΊς μήνες τήν Νέα ·Ύ6ρκη ύφυ
πουργοί, ύπουργοi καi βουλευτές τού 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., έσπευδαν νό tπισκεφθοΟν 
τήν Άστόρια, δπου έδρεύει ή 'Επιτροπή 
Φίλων τού Κόμματος καΙ συστηματικό 
άπέφεuγαν τι}ν 79η όδό τού Μανχάπαν 
καΙ το γραφεία τής ΑΗΕΡΑ στr]ν Ούά
σιγκτων. 

Άλλο ένα τηλεφώνημα άπό τr]ν 
'Αθήνα, τό άπόγεuμα τής 25ης Νοεμ
βρίου, άλλαξε τό σκηνικό. ~Ηταν ό 'Ελ
ληνοαμερικανός ποίι κυβερν6 σήμερα 
τήν 'Ελλάδα. Ζητούσε τόν 'Αρχιεπίσκο
πο. Τόν καλούσε, άν μπορούσε, νά 
βρίσκεται στr)ν 'Αθήνα, στ/ς 29 Νοεμβρί
ου, γιa μιa σύσκεψη πάνω στr)ν 
Κυπριακή κρίση. Τι}ν έπομένη, άκολού
θησε γραπτή πρόσκληση. 

Ό 'Αρχιεπίσκοπος δέχθηκε. Καi τr'ιν 
Κυριακή, 27 Νοεμβρίου, πετούσε στι}ν 
'Αθήνα μέ τοuς όμογενειακοuς ήγέτες, 
ποίι φαίνονται ατό φωτογραφικό μας 
ρεπορτάζ, σε άλλες σελίδες. 

Ή Κυβέρνηση έστρωσε τό κόκκινο 
χαλi γιά τόν προκαθήμενο της 'Εκκλη
σίας καΙ τοuς δλλους ήγέτες, μεταξu 
τών όποίων δf:ν ~ταν ό ύπατος Πρόε
δρος τής ΑΗΕΡΑ, ποίι εlχε κληθή άλλο 
άπάντησε δτι δέν τού ήταν δυνατό νό 
άνταποκριθή λόγω άνειλημμένων ύπο
χρεώσεων. 

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΠΟΥ ••• ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ 

·Η · Ομοσπονδία· Ελληνοαμερικανικών 
Σωματεfων Ν. Ύόρκης, ποιΊ εΤχε ατό 
παρελθόν ταχθεί έναντίον τών άμερικα
νικών βάσεων στr)ν ·Ελλάδα καΙ εlχε πε-
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ρίπτερο γιο τήν . .. Χιλη ατό Πολιτιστικό 
Φεστιβάλ της, άνακοίνωσε aτόν Τύπο 
δ τι εΤχε κληθεί καΙ αύτη στr)ν 'Αθήνα. Τε
λικά, άπεδείχθη δτι δέν ύπfjρξε πρόσ
κληση, μέ άποτέλεσμα νό άπομονωθή 
πλήρως. Δεινό πλfjγμα ύπέστη καΙ τό 
γόητρο τής έδώ ιr' Επιτροπfjς Φίλων τού 
ΠΑ.ΣΟ.Κ.», ποu προσπάθησε άπεγνω
σμένα νά έξασφαλίση πρόσκληση γιa 
τήν ·Ομοσπονδία, με τήν όποία διατη
ρεί άριστες σχέσεις . .. 

Η ΑΠΟΥ~ΙΑ ΤΗΣ ΑΗΕΡΑ 

Σχετικό μέ την άπουσfα τfjς μεγαλύ
τερης, Ισχυρότερης καΙ tγκυρότερης 
όμογενειακής όργανώσεως, ό άνταπο
κριτης της ιrΜεσημβρινfjς» στήν Ούά
σιγκτων κ. Μανώλης 'Αθανασιάδης, με
τέδωσε δτι σε συσκεψη ήγετών τής 
ΑΗΕΡΑ άπεφασfσθη νά μή μεταβή στην 
'Αθήνα ό πρόεδρος κ. Καρδίτσης λόγω 
τών άντιαμερικανικών αΙσθημάτων ποu 
tπικρατοϋν στην ·Ελλάδα. Κα/ σέ έν
δειξη διαμαρτυρίας γιο τό γεγονός δτι ή 

'Αμερικανίδα Πρώτη Κυρfα τfjς 'Ελλάδος 
ήταν tπικεφαλής τής διαδηλώσεως γιά 
τό Πολυτεχνείο, στι}ν όποία έπιιφάτη
σσν συνθήματα δπως: ι/Αμερικάνοι -
δολοφόνοι τών 'Εθνών». 

Παράγοντες τfjς ΑΗΕΡΑ, τοίις όποίους 
ρώτησε σχετικά ή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, περιω
ρίστηκαν νa ποϋν δ τι ό κ. Καρδίτσης εΤχε 
άλλες ύποχρεώσεις. 

·Ο 'Αρχιεπfσκοπος, δεχόμενος αύτη 
τήν tκδοχή καΙ έξσfρων την προσωπι
κότητα τοΟ κ. Καρδfτση, εlπε δτι διαβε
βαίωσε τόν Πρωθυπουργό δτι ε1ναι ένω
μένη ή ·Ομογένεια. 'Αλλό αύτό μπορεί 
νά άποτελή μάλλον εύχη παρό πραγμα
τικότητα ... 
·Οπωσδήποτε, ol συνομιλfες στην 'Α

θήνα ήταν ιr/διαfτερα χρήσιμες» καΙ ιιε/
λικρινείς», δπως δήλωσε ό 'Αρχιεπίσκο
πος - βλέπε καΙ σχετικη συνέντευξή του 
πρός την ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, σε άλλη σελίδα. 

Σε άνάλογη δήλωση προέβη στήν 'Α
θήνα καΙ ό Πρωθυπουργός κ. Παπαν
δρέου, ό όποίος έξέφρασε την εύγνω
μοσύνη της · Ελλάδος γιά τά δσα κάνουν 
οΙ όμογενείς στ/ς ΗΠΑ. 

Στiς συσκέψεις τοΟ 'Αρχιεπισκόπου μέ 
τόν Πρωθυπουργό άντηλλάγησαν άπό
ψεις πάνω ατά έθνικό θέματα καΙ aτόν 
καλύτερο τρόπο προβολής τους aτόν 
άμερικανικό χώρο. UΟπως δήλωσέ ό 
Πρωθυπουργός καΙ έπιβεβσfωσε ό 'Αρ
χιεπfσκοπος, συμφωνήθηκε τακτικη 

έλπίσωμε ••• 
έπαφή καi άνταλλαγή άπόψεων. 

'Ο 'Αρχιεπίσκοπος, όμιλών ατό όμο
γενειακά μέσα tνημερώσεως, tξέφρασε 
τι}ν Ικανοποίησή του γιά τό ταξίδι του 
στήν 'Αθήνα. Τώρα, εlπε, ποu ή Έλληνι
κι} Κυβέρνηση έχει «καινούργια γνώμη» 
γιά τό πόσο χρήσιμη μπορεί νό ε1ναι ή 
·Ομογένεια, καΙ τώρα ποίι of έκπρόσω
ποf της «Πληροφορήθηκαν έπίσημαιι καi 
ύπεύθυνα, θό εlναι σε θέση νό tνεργο
ποιηθούν άκόμη πιό άποφασιστικά. Καi 
άνέφερε σειρa νέων tνεργειών στην Ού
άσιγκτων. 

Ό 'Αρχιεπίσκοπος εlπε, έπίσης, δτι ή 
·Ελλάδα άντιμετωπfζει σοβαρά προβλή
ματα στήν έξωτερική της πολιτική καi 
έξέφρασε τrjν άνησυχία δτι βρίσκονται 
σέ πολίι άσχημο σημείο ο{ σχέσεις μέ τήν 
Τουρκία. 

ΕΠΕΝΔ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΠΙΣΥΙΑ 

Σt σύσκεψη μέ τόν ύπουργό Έθνικfjς 
ΟΙκονομίας κ. 'Αρσένη, σχετικό μέ τοίις 
τρόπους προσελκύσεως όμογενειακών 
κεφαλεlων γιο έπενδύσεις, ό 'Αρχιεπf
σκοπος άνεφέρθη σέ συγκεκριμένες 
περιπτώσεις ταλαιπωρημένων όμογε
νών έπιχειρηματιών ποίι ύπέστησαν με
γάλες ζημιές στήν ·Ελλάδα. Καί εύστοχα 
τόνισε δ τι ή Κυβέρνηση πρέπει νά 
έμπvεύση ιrάξιοπιστίαιι στοίις κεφαλαι

ούχους. 'Ο κ. 'Ιάκωβος ύπέδειξε, tπίσης, 
την έκδοση ε/δικού φυλλαδίου ατό 
όποίο νό δίνονται διαβεβαιώσεις στοίις 
tπενδυτές. ·Ο κ. 'Αρσένης εΤπε δ τι θό 
άκολουθήση τήν ύπόδειξη καi δτι θό έχη 
καi άλλη συνομιλία μέ τόν 'Αρχιεπίσκο
πο σέ προσεχfί tπίσκεψή του στήν Ν. ·Υ
όρκη. 

• • • 
'Από δσα tλέχθησαν καΙ γράφηκαν 

στην 'Αθήνα καΙ στήν Νέα Ύόρκη, 
πρέπει κανείς νό tλπίζη δτι θά διατηρη
θοΟν σέ καλό σημείο οΙ σχέσεις τής· 0-
μογενεfας μέ την Σοσιαλιστικη Κυβέρ
νηση. 

Βεβαfως, οΙ δυό έπιστολές τών πέντε 
έλληνικής καταγωγης μελών τfjς άμερι
κανικfjς Βουλflς, μένουν άκόμη άναπάv
τητες άπό τόν παραλήπτη τους~Ελληνα 
Πρωθυπουργό καΙ οΙ έδώ φίλοι τοΟ 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. συνεχfζουν τό κομματικό τους 
δργιο (στην έφετεινη χοροεσπερfδα 
τους κάλεσαν έφέτος. . . τρείς βουλευ
τές τού ΠΑ.ΣΟ.Κ., άvτf τοΟ έvός, ή δύο 
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πού έρχόταν 6λλες χρονιές). 

'Ιδιαιτέρως εύπρόσδεκτη γιά τήν 'Ο
μογένεια εlναι ή διαβεβαίωση τού 
Πρωθυπουργού πρός τόν 'Αρχιεπίσκο
πο ο τι ιιή 'Ελλάδα άνήκει στήν Δύση» καi 
οτι θέλει έτσι νά τr)ν μεταχειρίζωνται οί 
σύμμαχοι. 

'Επίσης, τοϋ εfπε, δτι έπιθυμεί 
βελτίωση τών σχέσεων τijς 'Ελλάδος μt 
τr)ν 'Αμερική καi δτι πρέπει ολοι νά έρ
γαστούμε πρός τr)ν κατεύθυνση αύτή. 

Σημειώναμε μΕ: Ιδιαίτερη ίκανοποίηση 

Μιο tκδοση γιο 
τόν Ν. Καζαντζάκη 

Mt την εύκαιρία συμπληρώσεως 
εκατόν έτων άπό τη γέννηση τοϋ μεγά
λου " Ελληνα διανοητού καi λογοτέχνη 
Νίκου Καζαντζάκη, τό Γραφείο Παιδείας 
τfjς 'Αρχιεπισκοπfjς κυκλοφόρησε εί
δικη εκδοση γιό τοuς μαθητες καί μαθή
τριες των κοινοτικών σχολείων, με 
στοιχεία άπό τη ζωή του, έκλεκτό 
aποσπάσματα άπό τό tpγα του, λεξιλό
γιο καi άσκήσεις κατανοήσεως. 

Τό διδακτικό αύτό βιβλίο εJναι κα
τάλληλο γιό μαθητtς των γυμνασιακών 
τάξεων καi γιό φοιτητtς nou σπουδά
ζουν την· Ελληνικη γλώσσα σε γυμνάσια 
καi πανεπιστήμια τοϋ ·Εξωτερικού. 

Λευκώματα 

Όργανώσεων 
καi Κοινοτήτων. 

Menus Έστιατορίων 

Στοιχειοθεσία για βιβλία, 

περιοδικά, 

διαφημιστικό. κείμενα, 

κάθε ε'ίδους έκδοση. 
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ΥΟΡΚΗ 
(212) 947-3180 

τiς πρωθυπουργικtς αύτtς διαβεβαιώ
σεις. Εlναι τά ώραιότερα λόγια ποu 
ήρθαν 6πό τr)ν γενέτειρα τά τελευταία 
δυό χρόνια. 

' Η διαβεβαίωση δτι ιιή 'Ελλάδα aνήκει 
στr)ν Δύση» θά έπαληθευθij μόνο μΕ: τiς 
θέσεις ποu θά λάβη 6πό δώ καi πέρα ή 
Ελληνικr'ι Κυβέρνηση. Διότι αύτό δtν 
προέκυπτε καθόλόυ 6πό τr)ν στάση της 
ατά παγκόσμια προβλήματα, τά δυό 
τελευταία χρόνια . .. 

τέλος, μετά όπό οαα διεκήρυξε ό κ. 
Παπανδρέου, δικαιούμεθα νά έλπίζωμε 
δτι θά περιφρουρήση ό 'ίδιος τήν ένό
τητα τfjς Όμογενείας. Αύτό μπορεί νά 
γίνη μt τόν περιορισμό τijς δραστηριό
τητας τών 'Επιτροπών τού ΠΑΣΟΚ στiς 
ΗΠΑ κai τr)ν ι:Ίνάκληση τfjς aποφάσεως 
τοϋ Κόμματος γιά ιιπαρεμβάσεις» ατά 
Κοινοτικά καi όργανωσιακ6 μας. 

Περιμέναμε . .. 

ΠΑΝ. Σ. ΜΑΚΡ/ΑΣ 

ίl~~1ft) 
22-81 31st STREET. 

ASTORIA, Ν.Υ . 11105 
Τηλ . (21l) 932-701 ι 

GIFT SHOP 

ΜΕ το 

PETERS TOURS 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ 
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Χωρiς Ταλαιπωρίες καi Τρεχάματα 

Ταξιδέψετε με τa καvοvικa 
δρομολόγια τής 'Ολυμπιακής 
με JUMB0-747 χωρiς σταθμόv. 
Γιa τfιv κράτηση θέσεων καi κάθε πληροφορία 

Άποταθήτε στο δικό σας: 

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

QUEENS OFFICE: 29- ι4 DΠMARS BLVD., ASTO RIA, Ν .Υ. I ι 105 TEL.: 932-3366 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



θέματα τοv Μηνος 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ 

ΜΕ την έπικύρωση όπο τήν Βουλη τίί.ιν 'Ελλήνων τιϊς συμ
φωνίας γιό τίς βάσεις - μi: την ψi'jφο δλων τίί.ιν 

Κομμάτων έκτός τοΟ ΚομμουνιστικοΟ - ή γενέτειρα 
διατηρεί την άμυντική της θωράκιση καi ύπερασπίζει κατό 
τον καλύτερο τρόπο την άνεξαρτησία καi την έδαφική της 
άκεραιότητα I 

Σ αύτό συμφώνησαν δλοι, πλι'ιν τών κομμουνιστών, ποu 
συστηματικό έπιδιώκουν νa βγάλουν τι'ιν χώρα άπό τό 
ΝΑ ΤΟ, ιΙiστε νό γίνη εύκολώτερη λεία γιο τόν σοβιετικό Ιμ
περιαλισμό. 

· Αφού ύπάρχει λοιπόν αύτι'ι ή όμοφωνία μεταξu δλων 
τών 6λλων κομμάτων, δtν θό έβλαπτε την σοβαρότητα κα
νενός ή έγκατάλειψη τών Ισχυρισμών δτι ή ύπογραφείσα 
συμφωνία άφορο τήν . .. άπομάκρυνση τώv βάσεων καΙ δχι 
τι'ιν διατήρησή τους! ·Εκτός έόν οί ύποστηρίζοvτες τό πρώτο, 
θεωρούν δτι μπορεί νό ύπάρξη περίπτωση δύο μελλονύμ
φων, έκ τών δποίων ό ενας διαλαλεί τiς παραμονές τού 
γάμου καΙ μετό τό μυστήριο, δτι παντρεύεται μt τι'ιν πρό
θεση νά ... λάβη αύτομάτως διαζύγιο σt μιa τακτι'ι έκ τών 
προτέρων ήμερομηνία .. . 

ΑΗΕΡΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥΣΑ 

ΣτιΣ άγγλικές μας σελίδες, ό άναyνώστης θό βρf'ί μιa σύν
τομη άναδρομι'ι στΙς πρωτοβουλίες καΙ τι'ιν δραστηριό

τητα τf'ίς ΑΗΕΡΑ άπό τι'ιν στιγμι'ι ποu έγινε yνωστι'ι ή άνακή
ρυξη τού τουρκοκυπριακού ψευδοκράτους στι'ιν Βόρειο 
Κύπρο. Πρόκειται γιa μιa κινητοποίηση ύπεύθυνη καΙ καλό 
ώργανωμένη ποu έχει δυό βασικοuς στόχους. Tr'jν ένημέ
ρωση τής Κοινής Γνώμης καΙ 
τού Κογκρέσσου καΙ τόν έ
πηρεασμό τής έπίσημης ά
μερικανικfίς πολιτικής. 

Ta δσα έπραξε καΙ στι'ιν 
δύσκολη αύτή φάση τού Κυ
πριακού ή ΑΗΕΡΑ, έπιβεβαι
ώνουν δχι μόνο τό σταθερό 
ένδιαφέρον της γιά τα δfκαια 
τού 'Ελληνισμού, άλλο καΙ 
τι'ιν ήγετικfι θέση της μεταξυ δλων τών 6λλων · Ελληνοαμε
ρικανικών 'Ομοσπονδιών καΙ έπl μέρους 'Οργανώσεων. 
'Αρκετές άπό τ/ς όpγανώσεις αύτtς έδωσαν τό ιιπαρών» aτόν 
νέο αύτό άγώνα ποu άποβλέπει στfιν άνάκληση τής άνακη
ρύξεως άνεξαρτήρου τουρκοκυπριακού ιιΚράτους». Άλλο 
καμμιό δtν δραστηριοποιήθηκε aτόν βαθμό αύτό καΙ 
καμμιa δtν δαπάνησε δσα ή μεγαλύτερη 'Οργάνωσή μας, 
γιο τfιν πραγματοποίηση αύτού τού στόχου. 

'Ο κ. Καρδίτσης συνεχfζει μ ιό παράδοση γιο τήν όποία 
εlναι ύπερήφανοι δλοι οΤ διατελέσαντες πρόεδροι τήςΑΗΕΡΑ 
μετο τfιν βάρβαρη τουρκικfι εΙσβολή στfιν Κύπρο. Ή παρά
δοση αύτfι μδς γεμfζει δλους ύπερηφάνεια καΙ θαυμασμό. 

Η ((ΕΙΡΗΝΗ>>ι Ο ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ 
ΚΑΙ Ο κ. ΤΣΟΝΓΚΑΣ ... 
-,+ΙΝίδια ώρα που ή ΑΗΕΡΑ καΙ δλεςσχεδόν of tλληνοσμε-
1 ρικανικές όργαvώσεις συνέχιζαν τήν δραστηριοποfησή 
τους ύπtρ τής Κύπρου, ή 'Ομοσπονδfα 'Ελληνοσμερικανι-
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κών Σωματείων Νέας 'Υόρκης ποu εlχε ταχθή έναντίον τών 
άμερικανικών βάσεων στfιν 'Ελλάδα, ώργάνωνε, στΙς 18 Δε
κεμβρίου, συγκέντρωση γιο τήν «Εiρήνη καΙ τόν · Αφοπλι
σμό» στι'ιν 'Α στόρια. 

Σav νa μfιν ε1χε συμβίj τίποτε στfιν Βόρεια Κύπρο ... Σον 
νa μι'ι εΤχαν άκούσει το μέλη τοϋ διοικητικού της Συμβου
λίου γιό τiς συνθήκες διαβιώσεως τών σκλαβωμένων 
άδελΦών μας στr'ιν Βόρειο ~Ηπειρο ... 

·Η 'Ομοσπονδία ένδιαφέρεται περισσότερο γ ιό τa θέ
ματα ιιεlρήνης» καΙ ΤΟ aποτελέσματα που θό έχη ενας θερ
μοπυρηνικός πόλεμος, γι' αύτό κάλεσε καΙ άντιπροσώπους 
άλλων όργανώσεων ιιεlρήνης» νο μιλήσουν στι'ιν συγκέν
τρωση ... 

Πρόκειται γιά τι'ιν ίδια 'Ομοσπονδία, ατό Πολιτιστικό 
Φεστιβάλ τής όποίας ύπf'ίρχε περfπτερο γιa τfιν Χιλι'ι- καΙ δ χι 
γιά τι'ιν Βόρειο ~ Ηπειρο - καΙ φωτογραφία τού ~ Αρη Βελου

χιώτη σάν συμβόλου ιrάντίστασης» στfιν καταπίεση .. . 
~ Ετσι μπορεί νά έξηγηθίj καΙ ή παταγώδης άποτυχία τής 

συγκεντρώσεως που ε1χε όργανώσει ή ίδια 'Ομοσπονδία 
ύπέρ τού Γερουσιαστή Πώλ Τσόνγκα, στήν Άστόρια. 'Ελά
χιστοι όμογενείς προσήλθαν, μt aποτέλεσμα νό έκτεθf'ί ό 
Γερουσιαστής aτούς δυό-τρείς · Αμερικανους πολιτικους που 
aνταποκρίθηκαν στι'ιν πρόσκληση . .. 

Προεξοφλούμε δτι ήταν ή τελευταία έκδήλωση τής 'Ο
μοσπονδίας στι'ιv όποία παρευρέθη 'Ελληνοαμερικανός πο
λιτικός, άφού καΙ of ύπόλοιποι πληροφορήθηκαν ατό με
ταξu πόσοι προσήλθαν γιa νά τιμήσουν τόν δξιο πολυ καλύ
τερης μεταχειρfσεως κ. Τσόνγκα ... 

ΝΑ ΣΩΘΗ Η 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΤΑΤΗ ((ΕΛΛΗΝΙΚΗ» 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ μεγάλη διέρχεται τόν τελευταίο καιρό ή έφο
πλιστική tταιρία ιr' Ελληνική», μι ο δοκιμασία που έρχεται 

νά ύπογραμμίση τr')ν τραγική θέση στι'ιν όποία περιήλθε ή 
tλληνικίjς Ιδιοκτησίας • Εμπορικι'ι Ναυτιλία. 

Εlδικώτερα γιά τήν ιι' Ελληνική», ή όποfα γιά νό άποφύγη 
πλήρη καταστροφή, κατέφυγε στήν ύστάτη λύση τίjςεlδικίjς 
χρεωκοπfας ποu παρέχει τfιν δυνατότητα άναδιοργανώ
σεως, τό πρόβλημα φαίνεται δτι κατά σημαντικό βαθμό ό
φείλεται ατό τολμηρό πρόγραμμα άνανεώσεως τού στόλου 
της. 

Συνιστούμε στους άναyνώστες μας νο διαβάσουν τό 
δρθρο τού ναυλομεσfτη κ. Λούρου γιο νά aντιληφθούν 
καλύτερα τό πρόβλημα καΙ γιά νά κατανοήσουν περισσό
τερο τήν έπιτακτική άνάγκη διασώσεως τf'ίς tταιρίας αύτίjς, 
που γιο δεκαετίες μεταφέρει τήν κυανόλευκο άνά τόν κόσμο. 
Τό 'Ελληνικό Κράτος ε1ναι έκείνο που έπρεπε νά ε1χε ~δη 
κινηθεί καΙ έλπίζομε νά τό πράξη πρΙν άκόμη τυπωθούν of 
γραμμές αύτές, που έκφράζουν τό ένδιαφέρον καi τΙς άvη
συχfες τού έφοπλιστικού καΙ τού ναυλομεσιτικού κόσμου 
τής Νέας 'Υόρκης. 

·Η ιι' Ελληνική» εlvαι μιά άπό τ/ς έλάχιστες ύπερπόντιες 
ναυτιλιακtς tταιρίες που μόνο τήν tλληνική σημαία ε1χε 
ύψωμένη ατά σκάφη της καΙ χιλιάδεςΝΕλληνες ναυτικοί ύπη
ρέτησαν d αύτά, ό άείμνηστος fδρυτής της Περικλής Καλλι
μανόπουλος, τήν ~θελε καΙ κράτησε τήν έταιρία άκριβώς δ, τι 
άντανακλούσε τό δvομά της. Κα/ ατά βήματά του συνέχισε 
ό κ. Γρηγόρης Καλλιμανόπουλος, προφανώς μέ 
περισσότερη άπό έκεfνη που χρειαζόταν α/αιοδοξfα γιά τό 
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μέλλον ... 
"Ας έpθη λοιπόν τό 'Ελληνικό Κράτος γιά νά όποδεfξη δ τι 

εΤναι αέ θέση νό tκτιμά τfιν πpοσφοpό τών πρωτοπόρων δη
μιουργών τοϋ έλληνικοϋ ναυτιλιακού θαύματος. Καί dς βοη
θήση γιά νά σωθfί ό μεγόλος αύτός, ' Ελληνικώτατος Cfικος. 

τι ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ 
ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ... 

Α ΝΑΓΝΩΣΤΗΣ όθηναϊκfίς έφημεpfδας διαμαρτύρεται μέ 
tπιστολή του διότι στό βιβλίο τοϋ γιοϋ του, τfίς Γ Γυμνα

σίου, στό κεφάλαιο γιά τfιν άμεpικανικr) 'Επανάσταση άνα
φέpονται τά όκόλουθα γιά τfιν περίφημη διακήρυξη περί 
'Ανεξαρτησίας τοϋ 1776, ή όποία άποτελεί όρόσημο στfιν θε-
μελίωση τών δικαιωμάτων τοϋ άνθpώπου. 

Γράφει τό βιβλίο τής Γ Γυμνασίου : 

« ••• μία συνέλευση όντιπροσώπων όλων τών πολιτει
ών ••• δημοσίευσε στι'ι Φιλαδέλφεια ••• μία διακήρυξη δικαι
ωμάτων όπου τονίζονταν πciις δικαίωμα κάθε πολίτη εlναι 
νά μη φορολογείται χω ρ/ς τή συγκατάθεσή του •• ,» 

Αύτά πληροφορούνται τά 'Ελληνόπουλα γιά τfιν «ύλι
στικfιιι καί ιιlμπεpιαλιστικfιιι Άμερικfι καί γιά τfιν Διακήρυξη 
τfίς 'Ανεξαρτησίας ποu όπως εlναι γνωστό, ή Διακήρυξη 
tκείνη τών φωτισμένων Πατέρων τήςάμεpικανικής Συμπολι
τείας εΤχε tπίδραση στήν γαλλική διακήρυξη τών δικαιωμά
των τοϋ Πολίτου τοϋ 1789 καί στοuς" Ελληνες διανοούμενους 
τής διασποράς. 

Καί προσθέτει ό 'Έλληνας έπιστολογpάφος: 

•rl αύτό λοιπόν τό μνημειώδες κείμενο, ποu ύλοποfησε 
τό Κοινωνικό Συμβόλαιο τοϋ Ρουσσω καi τiς Φιλελεύθερες 
Πολιτικi:ς θέσεις τοϋ w Αγγλου φιλοσόφου Λόκ, ό γιός μου 
καi οΙ συμμαθητές του θό μάθουν, μόνο ότι ~ταν μία(!!!) 
διακήρυξη γιό φορολογικό προβλήματα. 

ίί Αν θέλουμε νό διαμορφώσουμε μ ιό κοινωνία πραγμα
τικό tλευθέρων όνθρώπων καt ένσυνειδήτων πολιτών, πού 
δi:ν .!iμαστε οϋτε τόνο οϋτε τ· δλλο, χρειάζεται γνώση. 
Γνώση tπιστημονική, όντικειμενική. ·Η όρθολογικι'ι ένά
σιι:ηση τοϋ δικαιώματος τ/\ς tλευθερiας τοϋ ότόμου μέσα 
στό πλαίσια τqς λαίκi'jς κυριαρχίας προϋποθέτει γνώση καi 
Ιδίως γνώση τi'jς Ιστορίας» • 

. . . ΚΑΙ τι ΘΑ ΜΑΘΟΥΝ! 

Ηπαpαπάνω περίπτωση μάς ύπενθύμισε μιά πρόσφατη 
συνέντευξη ένός 'Ελληνοαμερικανού καθηγητή, τοϋ 

κ. Λευτέρη Σταυpιανοϋ. 'Η συνέντευξη γέμισε τέσσερις όλό
κληpες σελfδες τfίς πΠpωϊνήςιι, πού τόν παρουσιάζει σάν 
ιιίστοpικό καί φιλόσοφοιι. Ό κ. Σταυpιανός, tpωτηθείς γιά 
τήν πολιτικr) φυσιογνωμία τοϋ Πρωθυπουργού τfίς ' Ελλάδος 
tπεκαλέσθη ενα άπόφεγμα φιλοσόφου τού 13ου α{ώνα: 

«'ο άνθρωπος κάνει σάν τοuς πιθήκους- δσο πιό ψηλά 
άνεβαίνει, τόσο πιό πολu δείχνει τόν πισινό τουιι. 

Καί πρόσθεσε δτι αύτό κάνουν of περισσότεροι έθνικοί 
ήγέτε~ θεμελιώνοντας έτσι μιά ιιpιζοσπαστικήιι καί «Προ
οδευτική» θεωρία, μέ τήν διευκρίνιση δ τι έξαιpείται ό κ.' Αν
δρέας Παπανδρέου. 

Ύπονοών δτι ή ... φιλοσοφική αύτr) Άpχr'ι άφορά τήν 
Πρωθυπουργό τι'jς Μεγάλης Βρετανίας, τόν Πρόεδρο τών 
Ηνωμένων Πολιτειών, γιά δ, τι άφησαν ... έκτεθειμένο στό 
όνέβασμά του~ ό όμογενής φιλόσοφος, ποu τονίζει δτι ή 
όνάπτυξη τών {δεών του άφορά τr)ν πεpfοδο ποu «δούλεψε» 
σ' Ι:να έστιατόpιο «στr)ν βρώμικη γειτονιά τοϋ Βανκούβεpιι, 
ε1πε στόν συνομιλητή του: 

•Σύγκρινε τον 'Ανδρέα Παπανδρέου μk τον Ρόναλντ 
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Ρqγκαν, η τι'ιν Μάργκαρετ Θάτσερ - εfναι γελοiο. Πδς όπό 
τι)ν κορυφη στόν πάτο11, 

'Ο Ιστορικός καί φιλόσοφος κ . Σταυpιανός tκμυστηpεύ
θηκε δτι τάν tνδιαφέpει ίδιαιτέpως ό Τρίτος Κόσμος, γιά νό 
προσθέση: 

ιc •• :Η θέση τών ·Ελλήνων σήμερα εlναι πολύ όμοια μk 
την θέση δλλων λαών τοϋ τρίτου κόσμου. Γενικά, ή· Ελλάδα 
εfναι χώρα τοϋ Τρίτου Κόσμου, κl lχει τόίδια προβλήματα 
μi: δλλες χώρες τοϋ Τρίτου Κόσμου». 

'Αλλό σέ άλλο σημείο τfίς συνομιλίας μέ τόν είδικό άπε
σταλμένο τής «Πpωϊνής», άναφεpόμενος στήν Τουρκία, το
νίζει δτι εΤναι καί αύτή χώρα τοϋ ... Τρίτου Κόσμου!/! 

ιcΘύμα tκμετάλλευσης, πού κι αύτή έκμεταλλεύεται τόν 
λαό της. Εlναι σάν δλες τiς χώρες τοϋ Τρίτου Κόσμου. ΟΙ 
λαοί τών χωρών τοϋ Τρίτου Κόσμου γίνονται άντικείμενα 
έκμεταλλεύσεως όπό τήν δική τους τοπική όλιγαρχία, δnως 
καi οπό τίς nολυεθνικkς tταιρίες •• ·"· 
Ό κ. Σταυpιανός δήλωσε, tπίσης, δτι έχει γράψει δυό 

βιβλία. Τό ι<Αμεpικανικό δίλημμαιι, τι')ν δεκαετία τού 1950, 
πού διαβάστηκε «έστω καί όπά λfγουςιι διότι κατέκρινε τήν 
όμεpικανική πολιτική στήν άνατολική Μεσόγειο. Τό δεύτερο 
βιβλίο του, μέ τίτλο τό «Παγκόσμιο Ρήγμαιι κάνει τό ίδιο γιά 
τι') ν όμεpικανικι'ι πολιτική, όχι μόνο στήν Μεσόγειο, όλλά d 
όλόκληρο τόν κόσμο. Πρόσθεσε δτι «Οuτε Ενα περιοδικό ι'j 
tφημεpίδα δέν δημοσίευσε μιό κριτικήιι καί ότι αύτό 
σημαίνει δτι ύπάpχει . . . ιιάνεπίσημη λογοκpισfαιι στι'ιν ·Α
μερική!!! 

Τώρα, ό κ. Σταυριανός έτοιμάζεται νά γpάψη fνα βιβλίο 
μέ τίτλο ι/ Η Έλλάδα καί ό Τpfτος Κόσμοςιι ιcαί δτι τά δυό 

πρώτα βιβλία του πού «διάβασαν λίγοι" τελούν ύπά μετά
φραση στά έλληνικά καΙ θά tκδοθούν όπά τό Πανεπιστήμιο 
Κρήτης, μέ εlσαγωγι'ι όπά τάν Πρωθυπουργό κ. 'Ανδρέα 

Παπανδρέου. 

Άλλά ιcαί of μαθητές τών 'Ελληνικών Γυμνασίων θά 

HOTEL GRANDE BREτAGNE 

ATHENS, GREECE • Τeι 3230.2Sl 
Te1ex . 219615- Cab1es: HOTBRITAN 

WORLD FAMOUS HOTEL CEN,TRALLY LOCATED 
ΟΝ ΤΗΕ MAIN SQUARE OF ΤΗΕ CITY 

WITH MAGNIFICENT VIEW OF ΤΗΕ ACROPOLIS 

450 bedrooms cquipρed wίth cνery modern comfort . Fully air-condidoned . 
Ιntcrnatιonal bar. supcrb cuisίng, luxurious resιauranι. Conνentιon 

rooms with f ull congrcss facilitics. 

World wιdc rcprcscntation 
770 Lexingτon Aνenuc. New Yorlι 10021 
For rcserνations and information call 8()()-223-6800 
Ncw Yorlι Staιc and Canada (212) 838-3100 Collcct 
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ΦωτιστοίJν άπό μιά ι( Ιστορία τής 'Ανθρώπινης Φυλfίςιι πού 
τοίJ άνέθεσε τό 'Ελληνικό ύπουργείο Παιδείας νά γράψη γιά 
τούς μαθητές τfίς Α' τάξεως τοίJ Γυμνασίου! Εlπε ό κ. . Στου
ριανός: 

.. r αύτο θό προσπαθήσω νό δώσω στούς μαθητi:ς νό 
καταλάβουν δχι μόνο τf συνέβη στήν ·Ελλάδα, fi στι'ιν Εύ
ρώπη όλλό καi σ' ολόκληρο τον κόσμο, μιό Ιστορfα όλό
κληρης τijς όνθρώπινης ψυλijς, μιό όντικειμενικfι όνάλυση 
τijς όνθρώπινης ράτσας, ώστε οΙ μαθητές νό καταλάβουν 
δτι βασικό δλοι οΙ δνθρωποι lχουμε κοινη Ιστορfα καi δτι 
δλοι βράζουμε στο ίδιο καζάνι •• ,11, 

Δtν διευκρινίζεται άν στό βιβλfο γιά τά 'Ελληνόπουλα 
τfίς Α Γυμνασfου θά περιέχεται ή ύβριστικτ} γιά κάθεuΕλληνα 
aποψη οτι ή Ισότιμη μt τiς Εύρωπαϊκές, βιομηχανική χώρα 
του εlναι .. . τριτοκοσμική. Ούτε καΙ ή θεωρfα πού άφορά 
έκείνα πού φαfνονται στό άνέβασμα τών διαφόρων έθνικών 
ήγετών . . . 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΙΑΣ! 

ΜΕ Ιδιαί;ερη χαρά .καΙ lκαν~ποίησ'! πληροφορηθήκαμε 
ττ}ν συσταση ένος "Συνδεσμου Ελληνοαμερικανικής 

Φιλfας ΝομοίJ Πειραιώς», μέ τό έμβλημα πού βλέπει έδώ ό 
άναγvώστης. Τόν Σύνδεσμο δημιούργησαν έπιστήμονες, 
έπιχειρηματίες κai άπλοi aνθρωποι "πού πίστευαν κai πιστεύ
ουν στήν πατροπαράδοτη κai μακραίωνα φιλfα ποι) έχει 

άναπτυχθfί μεταξι) τών δύο 
φίλων κai συμμάχων λαώ-ν, 
καΙ μέ σκοπό τήν περαιτέρω 
σύσφιγξη τών φιλικών σχέ
σεων τών λαών μας άλλά καΙ 
τών δημοκρατικών σχέσε
ων, έπ' άγαθώ τfίς Δύσεως 
καΙ τήν έδραfωσιν τοίJ φιλε
λευθέρου καΙ δημοκρατικοίJ 
τρόπου ζωής .. . », δ πως άvα
φέρεται σέ έπιστολή τοϋ 
Συνδέσμου πρός τήν «Νέα Ύόρκηιι. 

• Σέ μιά wρa πού ό άντιαμερικανισμός ποι) έπικρατεί στήν 
Ελλάδα πλησιάζει σέ ώρισμένες περιπτώσεις τά δρια παρο-
ξυσμοίJ - δπως καΙ οΙ έκδηλώσεις γιά τό Πολυτεχνείο ύπεν
θύμισαν - εlναι εύχάριστο καΙ παρήγορο νά άκούη κai περι
πτώσεις ·Ελλήνων ένδιαφερομένων γιά τήν προαγωγή τής 
φιλίας καΙ τών σχέσεων μεταξύ τών δύο λαών καΙ τών δύο 
Κυβερνήσεων. 

"Ας έλπίσωμε δ τι θά δημιουργηθοϋν 'Ελληνοαμερικα
νικοl Σύνδεσμοι σέ δλα τά σημεία τής Έλλάδος, γιά νό τό 
πιστέψουν μιό μέρα δλοι of UΕλληνες, δτι δέν έχουν καλύ
τερο, σταθερώτερο κai εΙλικρινέστερο φίλο όπό τΙς 'Ηνω
μένες Πολιτείες . . . Μόνο τήν χώρα κai τόν έαυτό τους θά 
βοηθήσουν. 

ΠΟΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΑΝ; 

ΠΡΙΝ έπέμβη ό Περιφερειακός ΕΙσαγγελεύς τοίJ Κουήνς, 
καλό θά ~ταν, fνας άπό τούς 43 όμογενείς πού εΤχαν ύπο

γpάψει τήν έκκληση γιό τήν οlκονομικτ} ένfσχυση τής 
κομμουνιστικής έφημερfδας «Αύγήιι τών 'Αθηνών, νά άνα
κοινώση πόσα δολλάρια έστάλησαν σττ}ν ,, Επιτροπή Φίλων 
τής Αύγf)ςιι σττ}ν διεύθυνση Ρ. Ο. Βοχ 5121, Astoria, New York 
Ν.Υ. 11105. ~~ ' 

'Η άνακοίνωση θό εΤναι πολι) χρήσιμη, διότι θά 
έπληροφορείτο ή 'Ομογένεια τό συγκεντρωθέν ποσό, τ/ς 
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δαπάνες ποu έγιναν γιά τήν καταχώρηση τής έκκλήσεως 
στον ".Εθνικό Κήρυκα» καΙ τι'ιν ιιΠρωϊνήιι, καΙ ποιό ήταν τό 
ποσό ποι) έστάλη στό όργανο τοϋ ΚομμουνιστικοίJ Κόμμα
τος έσωτ . 

"Αν δέν προβή σέ σχετικτ} άνακοfνωση ή 'Επιτροπή, όφεί
λουν νά πληροφορήσουν τι} ν ' Ομογένεια of δυό έφημερί
δες, άρκετοi συντάκτες τών όποfων ύπέγραψαν τό κείμενο 
τής έκκλήσεως. Στό κείμενο αύτό τονιζόταν μεταξu aλλων 
δ τι ή πολυφωνία σττ}ν 'Ελλάδα ιικινδυνεύει κai άπό τήν σκαν
δαλοθηρία, τόν καιροσκοπισμό, τόν άποπροσανατολισμό 
πού εlναι τά κύρια χαρακτηριστικά τών έφημερίδων 
μεγάλης κυκλοφορίαςιι. 

'Η όμογένεια δικαιοίJται νά περιμένη μιά έξήγηση ... 

ΧΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΑΗΕΡΑ 

ΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ πολλοuς Έλλαδίτες, πού διεκδικοίJν ιιάντι
στασιακοuςιι τίτλους καΙ προσπαθούν νά άποδείξουν οτι 

οί ίδιοι σήκωσαν μόνοι τό βάρος τής "άντfστασηςιι, ό 
γνωστός όμογενής δικηγόρος κ . Γιώργος Βουρνάς, πρώην 
Πρόεδρος τής ΑΗΕΡΑ, σέ πρόσφατη συνέντευξή του πpός 
τόν «'Εθνικό Κήρυκαιι, άποδεικνύεται όχι καλά ένημερωμέ
νος στά 'Αχεπικά. 

Έρωτηθεiς ποιά ήταν ή θέση τής ΑΗΕΡΑ άπέναvτι στή 
δικτατορία, κι άν δεν συνεργάστηκε μαζί της ή όργάvωση 
αύτή, ό κ. Βουρνάς άπάντησε : 

«~ Οχ ι. Δf: συνεργάστηκε με τη χούντα όλλό καί δεν εκ α με 
τίποτα έναντίον της." Αν την όπραξία αύτη τη λές συνεργα
σία, τότε συμφωνοΟμε ... 

» .. . Δεν ιιΕσπρωξε» τίποτα ύπέρ τi'jς δικτατορίας. 'Αλλό 
δΕ:ν εκαμε καί τίποτα Ε:ναντfον της δπως όφειλε. ~Ετσι, μf: 
εJχαν όφήσει μοναχό μου. Τόν όγώνα έναντfον της δικτατο-

·Ο "Υπατος Πρόεδρος της 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ 

κ.' Ιωάννης Μαγκλάρας 
όπευθύνει τίς καλύτερες εύχeς πρός δλοuς 

τοuς Ροuμελιώτες · Αμερικης, Καναδδ καί ·Ελλάδος, 

γιό eνα χαρούμενο καί εύτuχισμένο 1 984 

:fltλsn1Ό.,n WHOLESALE 
AND RETAIL 

Stefana, 

Vaptistika, 
G1ft Sλσp 

Books, Records 

Imported Ceramics from Greece 

323 WEST 42nd STREET, NEW YORK, Ν. Υ. 10036 
Tel.: (212) Cl 7~244 Ι Cl 7~219 
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ρίας τόν εΤχα όναλόβει έγώ». 

·Ας μάθη λοιπόν τώρα ό κ. Βουρνάς, άφού δέν τό 
γνωρίζει, δτι ή ΑΗΕΡΑ άποδοκίμασε άμέσως τήν δικτατορία 
τών συνταγματαρχών πού ώδήγησε τελικά τήν 'Ελλάδα ατή ν 
γνωστή σέ δλους έθνικι) συμφορά. Μόλις έγινε γνωστό τό 
πραξικόπημα, ό τότε Πρόεδρος τής Α Η ΕΡΑ κ. Κίμων Δούκας, 
- δπως καΙ άλλη φορά σημειώσαμε - έστειλε τηλεγράφημα 
άποδοκιμασfας, μέ τό όποίο καλούσε τούς έπίορκους συν
ταγματάρχες νά έπαναφέρουν άμέσως τήν χώρα aτόν 
όμαλό πολιτικό βίο. τ Ηταν καΙ αύτή μ ιό πράξη γιο τι) ν δποfα 
αΙσθάνεται ύπερηφάνεια ή 'Ομογένεια . .. 

ΟΙ ΓΙΑ ΤΡΟ/ ΜΑΣ 

Α no τι)ν έφετεινή, ώραιότατη, πολιτισμένη χοροεσπερίδα 
τού 'Jατρικοu Συλλόγου Νέας 'Υόρκης, γιά τήν όποία 

γράφο με at άλλες στήλες, aπουσίασαν πάρα πολλοί γιατροf, 
ol όποίοι γιά λόγους πού γνωρίζουν οίίδιοι, άποφεύγουν νό 
γίνουν μέλη τού Ιστορικού αύτοu Συλλόγου, πού κάθε χρόνο 
δίνει ύποτροφfες at πολλούς 'Ελληνοαμερικανούς σπου
δαστές τής 'Ιατρικής. 'Ο Σύλλογος θό μπορούσε νά όνο
πτύξη μεγαλύτερη δραστηριότητα καΙ νά κάμη περισσό
τερο αlσθητη τι)ν παρουσία του, μέ τήν άνάπτυξη 
δραστηριότητος πού δtν θό περιορίζεται στήν έτήσια χορο
εσπερίδα καΙ τΙς ύποτροφίες, άλλά θά σχετίζεται μέ το έθνι
κά, φιλανθρωπικό καΙ κοινωνικό ένδιαφέροντα καΙ προ
βλήματα τής Κοινότητος. 

'Ο πρόεδρος τού Συλλόγου κ. Βασίλας έκαμε μ ιό 
σύντομη, έμμεση άναφορό στήν άνάγκη αύτή, άλλο δπως 
πληροφορούμεθα, τό άπηρχαιωμένο καταστατικό τού Συλ
λόγου δέν έπιτρέπει άλλες δραστηριότητες. Γι' αύτό καΙ δtν 
άκούστηκε ποτέ ό 'fατρικός Σύλλογος νό δίνη έστω καΙ μιό 
δεκάρα ατά φιλανθρωπικά καΙ έκπαιδευτικά Ιδρύματα τιjς 
'Ομογενείας. 

Δtν λεfπουν βέβαια οί γιατροί πού προσφέρουν δωρεόν 
τΙς ύπηρεσfες τους σέ ίδρύματα καΙ άσθενείς, τιμώντες τό 
ύψηλό λειτούργημά τους σόν έπιστήμονες καΙ άνθρωποι. 

Χρειάζεται δμως καi ή συλλογικι) δραστηριοποίηση γιό 
σκοπούς γενικώτερους. Γιά παράδειγμα, δtν θό έβλαπτε 
κανένα γιατρό, ούτε τόν Σύλλογό τους, ενα ψήφισμα γιό τό 
Κυπριακό, ή μιά άξιόλογη χρηματικι) εΙσφορά γιο τόν ύπtρ 
τού Κυπριακού όγώνα στι)ν Ούάσιγκτων. 

01 "fλληνες γιατροl τής Νέας 'Υόρκης εΤναι πολλοl κα) 
εΤναι άνάγκη δλοι νό έγγραφούν μέλη τού λαμπρού αύτού 
Συλλόγου. 'Η οΙκονομική τους έπιφάνεια τούς έπιτρέπει νά 
παίξουν πιό ούσιαστικό καΙ ύπεύθυνο ρόλο στήν κοινωνία 
μας.· Αν χρειαστfί τροποποίηση τού Καταστατικού, άς γίνη. 
"Ας συνδέση τι)ν προεδρία του μt μιά τέτοια πρωτοβουλία ό 
κ. Βασίλας. WΕχομε τό cfισθημα δτι αύτό θά προσελκύση 
πολλά νέα μέλη.· Ας κληθή μιό Γενική Συνέλευση μελών καΙ 
μή, γιά νό συζητηθι'j τό δλο θέμα . .. 

Happy New Υ ear 
to All Our Friends 

Dr. and Mrs. 

KIMON DOUKAS 
BOCA RATON, FLA. 
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HERMES CHAPTER 186 
ORDER OF ΑΗΕΡΑ 

ΗΑΡΡΥ NEW YEAR ΤΟ OUR MEMBERS, 
ALL BROTHERS AHEPANS AND 

ALL GREEK-AMERICANS 

GEORGE PETROU 
Presίdenι 

Dr. MORRIS GABAY 
Vice Presidenι 

GREGORY PETALOUDIS 
Secreιary 

ΤΟΜ DEMOPOULOS 
Execuιίve Secreιary 

JAMES CONSTANτiNOU 
Treasurer 

HENRY STAVRAKIS 
Chaίrman of the Board of Governors 

SEASON'S GREETINGS 

Our good wishes for peace, 
love and prosperity 

go out to all Hellenes 

ANDREW Α. ATHANS 
Natίonal Chairman 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ" 



"Ενα στιγμιότυπο όπό τr'lν πρώτη σύσκεψη. 'Από όριστερά, 
ό κ. Πfjτερ Κουρίδης, νομικός σύμβουλος της' Αρχιεπισκο
πfjς, ό κ. Andrew Athens, Πρόεδρος τfjς όργανώσεως United 
Hellenic American Congress, ό Σεβασμιώτατος, ό Πρόεδρος 
τοϋ Παγκυπρίου κ. Φίλιπ Κρίστοφερ, ό κ. w Αντυ Μανδτος καi 
ό ΔιευθυντιΊς Τύπου τfjς · Αρχιεπισκοπfjς κ. Τάκης Γαζουλέας. 

Δεξιά, ό ύφυπουργός ' Αποδήμων κ. Φυτίλας, ό Πρωθυπουρ
γός κ. Παπανδρέου, ό ύπουργός ' Εξωτερικών κ. Χαραλαμ
πόπουλος καi ό ύφυπουργός ' Εξωτερικών κ. Καψfjς. ΣτιΊν 
φωτογραφία δεν φαίνεται ή · Αντιπρόεδρος τοϋ ' Αμερικανο
ελληνικοϋ 'Ινστ ιτούτου κ. Γεωργία Δεληγιάννη, που όντι-

προσώπευσε τόν κ. Εύγένιο Ρωσσίδη. 

f! Ο 'Αρχιεπίσκοπος yιό 
τό ταξίδι στ Γιν f! Ελλάδα 

ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 

Την Ικανοποίησή του γιά τό ταξίδι του στην· Ελλάδα, μαζi μέ δλλους ομογενείς, 
προσκεκλημένους της· Ελληνικης Κυβερνήσεως, έξέφρασε ό' Αρχιεπίσκοπος κ. 'Ι
άκωβος σΕ συνέντευξή του πρός την «Νέα 'Υόρκη».' Αλλά ό Σεβασμιώτατος άπέ
φυγε νά άπαντήση εύθέως στό tρώτημά μας κατά πόσο ό Πρωθυπουργός εΤναι 
διατεθειμένος νά θέση τέρμα στην άνθενωτικη καΙ διαιρετικη πολιτικη τοϋ κόμ
ματός του, στοuς κόλπους της· Ομογενεiας. ΟΙ tρωτήσεις μας καΙ οΙ άντiστοιχες 
άπαντήσεις τοϋ 'Αρχιεπισκόπου, άκολουθοϋν: 

'Ερώτηση: ΕΙστε Ικανοποιημένος 
άπό τό ταξίδι σας στην 'Ελλάδα; 1ί 
θέματα συζητήσατε μέ τόν Πρωθυ
πουργό καΙ τόν Πρόεδρο της Δη
μοκρατίας; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 'Επέστρεψα πολυ Ικα
νοποιημένος όπό τό ταξίδι μου στήν' Ελ
λάδα, γιατί μοϋ δόθηκε ή εύκαιρία νό 
κατατοπιστώ πάνω στό προβλήματα καί 
στόν τρόπο μi: τόν όποίο αύτό μελε
τοϋνται καi aντιμετωπίζονται. 

Mi: τόν Πρωθυπουργό καi τόν Πρό
εδρο τfjς Δημοκρατίας συζητήσαμε τό 
θέματα της 'Ομογενείας, τfjς σύνταξης 
καi ένοποίησής της καi τfjς δυνατότητας 
συμβολfjς της στό μεγάλα έθνικό 
θέματα, δπως εΤναι ή έθνική aξιοπρέ
πεια, οΙ εΙρηνικές διαθέσεις τfjς' Ελλάδας 
καi ή έξασφάλ ιση καi κατοχύρωση των 

IANOYAPIOY I, 1984 

δικαίων της. 

'Ερώτηση: Στην Ιδιαίτερη συνομι
λία σας μέ τόν Πρωθυπουργό, 
θίξατε τό θέμα της κομματικοποιή
σεως της · Ομογενείας; τονίσατε 
στόν Πρωθυπουργό ότι πρέπει νά 
σταματήση ή tδώ κομματικη δρα
στηριότητα πρΙν διαιρεθί'j περισσό
τερο ή 'Ομογένεια; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Mi: τόν Πρωθυπουργό 
θίξαμε τό θέμα τfjς ένότητας τfjς 'Ομο
γένειας καί τi'jς όνάγκης νό μ ή διαταρα
χθfί αύτή, ώστε νό παραμείνη παράγον
τας συντελεστικός καi θετι κός ή 'Ομο
γένεια, μέ τό μέσα, που εχει στήν διάθε
σή της γύρω όπό την προαγωγιΊ τών έ
θνικών μας θεμάτων. 

"Ερώτηση: 1ί σδς lκαμε περισσό-

τερο tντύπωση άπό την συνομιλία 
σας με τόν Πρωθυπουργό; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 'Εκείνο που μοΟ έκανε 
Ιδιαίτερη έντύπωση όπό τιΊν συνομιλία 
μου μt τόν Πρωθυπουργό ε/να ι ή σαφή
νεια στιΊ σκέψη καi στιΊν έκφραση , ή 
όντικειμενικότητα καi ή έγκυψι στό 
βάθος των συζητουμένων, καi ή θετικό
τητα τfjς διάθεσής του. Δέν μπορεί δ μ ως 
κανεiς νό μ ή διακρίνη καi ώρισμένη στε 
νοχώρια (όχι δμως πού νό τοΟ πνίγη τιΊν 
έλπίδα) γύρω όπό τό έθνικό προβλήμα
τα: έξωτερικfις καi tσωτερικi'jς πολιτι
κi)ς, πού δέν προάγονται μέ τόν ρυθμό, 

πού θό τό ήθελε. 

'Ερώτηση: Πρόκειται νό iρθη στην 
'Αμερικη ό κ. Παπανδρέου; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Έόν τό «πρόκειται» λέ
γεται μέ τήν έννοια τοΟ «σκέπτεται >~, τότε 
θό έλεγα «ναί», έφ' δσον θό ύπfιpχαν οί 
συνθfjκες η προϋποθέσεις πού θό διευ
κόλυναν μιό έπίσημη έπίσκεψή του στr)ν 

' Αμερι κή. 

'Ερώτηση: Μέ ποιοuς δλλους 
ήγέτες συναντηθήκατε στην ' Αθήνα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Συναντήθηκα μέ: τους ύ
πουργοι'.ις 'Εξωτερικών καi Έθνικfις ΟΙ-
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στηριότητα . 

Ό 'Αρχιεπίσκοπος μέ τόν Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κ. Καραμανλί'j. Εfχαν δυό 
συναντήσεις πάνω στο έθνικό θέματα. 

'Ερώτηση: 'Από ώρισμένες όρyο
νώσεις διατυπώθηκαν παράπονο 
διότι δtν προσεκλήθησαν κοi έκείνες 
στην · Ελλάδα yιό διαβουλεύσεις. Υί 
εχετε νό πίjτε yιό τό παράπονο 
αύτά; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δέν όκουσα παράπονα 
κι έπομένως δέν εχω τίποτα νό είπώ. 
Νομίζω, δτι, δταν δλοι κινοϋνται όπό 
τr']ν Ίδια πνοr'] καί πρός τr']ν Ίδια κατεύ
θυνση, δΕν μένει χώρος γιό παράπονα. 

'Ερώτηση: Ή μη συμμετοχη της 
ΑΗΕΡΑ στΙς συσκέψεις, στην· Αθήνα, 

δημιούρyησε την έντύπωση δτι ή 
ένότητα yιό τι)ν όποίο σείς καi ό 
Πρωθυπουρyός μιλήσατε, καθιiJς 
καi δλλοι όμοyενειοκοi ποράyοντες, 
δtν βρfσκετοι στό έπιθυμητό 
σημείο. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : ' Η ΑΗΕΡΑ εΤναι ή κατ' έ· 
ξοχr']ν λαϊκή μας όργόνωση. Καi εχει 
προσφέρει κι έξακολουθεί νό προσφέρη 
πολλες θετικες ύπηρεσίες καi στ ι'] ν· Εκ
κλησία καi στές δύο πατρίδες.' Η όπου
σία τοϋ προέδρου τ;;ς ΑΗΕΡΑ όφείλετα ι 
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· Ο Πρωθυπουr.νος ύποδεχόμενος τόν · Αρχιεπίσκοπο στό Πρωθυπουργικό Γραφείο 

σε ύποχρεώσεις του, ΠΟU δέν μποροϋσε 
νό όναβάλη. • Ετσι με έβεβαίωσε. Καi δεν 
εχω κανένα λόγο νό μfιν τόν πιστέψω. 
Εfναι εtλικρινr'ις φίλος καi συναγωνιστής. 
·Ενθουσιώδης καί πρόθυμος. 

'Ερώτηση: Έλάβατε άπό τόν Πρω
θυπουρyό διαβεβαιώσεις δτι θό 
σταματήσουν οΙ aπορεμβόσεις>> τοϋ 
κομματικοϋ όρyονισμοϋ τοίί ΠΑΣΟΚ 

στό Κοινοτικά πράγματα κοi στίς 
Έλληνοομερικονικtς Όρyονώσεις; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Μιό διαβεβαίωσηελαβα 

όπό τόν Πρωθυπουργό, δτι θό εχουμε 
τfιν κατανόηση καί συναντίληψη της κυ
βέρνησης στες όνόγκες μας, έφ' δσον 
ύπόρχουν, διαβεβαίωση τfιν όποία 
όνταπέδωσα με τι']ν δική μου διαβεβαί
ωση, δτι θό όγωνιζόμαστε σ' δλα τό 
έθνικό θέματα. 



κονομίας, καί τούς ύφυπουργοlις 'Εξω
τερικών, 'Εθνικής 'Αμύνης καϊ 'Αποδή
μων. ' Επίσης μΕ: πολιτικοlις ήγέτες σόν 
τόν κ. · Αβέρωφ ποlι εΤχε την καλωσύνη 
νό μt ύποδεχθi'i στό όεροδρόμιο καi νό 
μοϋ κάνει έθιμοτυπικι'] έπίσκεψη στό ξε
νοδοχείο. Συναντήθηκα έπίσης μέ τοlις 
κ.κ. Μητσοτάκη καi Πεσματζόγλου, πα
λα ι οlις φίλους. 

'Ερώτηση: Σε δήλωσή του, ό 
Πρωθυπουρyός μίλησε yιο τακτικη 
έπαφη με τήν ήyεσία της · Ομοyε
νείας. Τί εχετε νο μδς πί;τε πάνω σ' 
αύτό; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μάλιστα. Ό κ. Πρωθυ

πουργός μίλησε γιό τακτικη έπαφη μt 
την ήγεσία της ' Ομογένειας, πράγμα 
ποlι κι Εκείνος κι Εμείς θεωροϋμε χρή
σιμο. Πάνω σ' αίιτό δtν εχω νό είπώ 
τίποτε όλλο όπό την είιχη νό μη λησμο
νηθi'j, γιατί δΕ: ν εfναι μόνο χρήσιμη, όλλό 
καi όπαραίτητη. 

'Ερώτηση: Σε όντίθεση μt: προη
yούμενες έπισκέψεις σας, ώρισμέ
νες έφημερίδες με όρνητικt:ς διαθέ
σεις πρΟς το πρόσωπό σας, όχι μόνο 
μετρίασαν τήν όρνητικότητά τους, 
όλλό σχολίασαν θετικό τΙς πρωτο
βουλίες σας καi την δραστηριότητά 
σας. w Ε χετε κανένα σχόλιο έιi αύτοϋ; 

ΑΠΑ ΝΤΗΣΗ: Τ ό dιμα νερό δΕν γίνεται. 
Οί όρνητικtς διαθέσεις μετατρέπονται 
σε θετικές, καi ή «Εχθρότητα» ύποχωρεϊ, 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ I, 1984 

~ Αλλο €να στιγμιότυπο όπό τι']ν σύσκεψη 

·Από την Ενημερωτικι'] σύσκεψη στό ύπουργείο 'Εθνικής' Αμύνης. Τρίτος όπό δεξιά, 
ό ύφυπουργός κ. Δροσογιάννης, ό Σεβασμιώτατος καi ό κ . Φυτίλας με τούς ήγέτες 

τών ·Ελληνικών ' Ενόπλων Δυνάμεων. 

πάντα, δταν καλούμαστε νό aντιμετω
πίσουμε όπό κοινοΟ σοβαρό έθνικό 
θέματα. Πολλές φορtς οί όρνητικi:ς η 
όσυμπαθείς διαθέσεις όφείλονται η σέ 
προκαταλήψεις η σέ λανθασμένες έκτι
μήσεις συνθηκών καi περιστάσεων. ·Η 

μεταστροφη "ισως νό ίιπi'jρξε aποτέλε
σμα της όναγνώρισης, δτι ή· Ομογένεια 
στην ' Αμερικη Εχει μ ιό ένω μένη εκφρα
ση καi αίιτη εΤναι ή ' Εκκλησία, γύρω όπό 
την όποία δραστηριοποιείται καi όνα
πτύσσεται ή όμογενειακι'] ζωη καi δρα-
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ι: Ιστορίες τfjς ζωής 

~Η δiς Ρωξάνη 
Τοϋ Μητροπολίτη' /εραπόλεως 

ΓερμανοΟ Πολυζωϊδη 

'Όταν ό κ. Δ.Ν . άνοιξε δική του έργα
σία καi εfχε τό μέσα όξιόπρεπης ζωης, 
έσκέφθηκε ν' όποκατασταθη. 'Ο νοϋς 
του έστράφηκε πρός τήν Δίδα Ρωξάνην 
(δς όποφύγωμε ονοματεπώνυμο γιό 
κάθε ένδεχόμενον). • Η ταν άπόφοιτη 
Παιδαγωγικης ' Ακαδημίας.' Ο κ. Δ.Ν. θε
ώρησε καλόν ν' όποταθf) ό "ιδιος d αύ
τήν πού τήν εfχε γνωρίσει δταν άκόμα 
έσπούδαζε. Προτοϋ δμως δώσει τήν 
καρδιά του θέλησε νά της πη, μέ τρόπο, 
μερικές σκέψεις του σόν δρους. 

-<<'Η γυναίκα», ι'jθελε, «νό θεωρη τόν 
άνδρα της ώς κεφαλήν της, νό μ ή έργά
ζεται σε έξωτερικr'} έργασία, νό προσ
βλέπη πρός τr'}ν μητρότητα, νό εΤναι βα
σίλισσα τοϋ σπιτιοϋ της, νό τραγουδδ 
χαρούμενα, νό ύποδέχεται τούς έπι
σκεπτομένους της μ(:; χέρια στοργικά , νό 
μr) έκνευρίζεται, καi νό μη ί:χη τάσεις 
κακώς έννοουμένης φιλαρέσκου όρι
στοκράτισσας)), 

'Ιδού δ μ ως καi ή όπάντησις της Ρω
ξάνης: 

-«Πώς τολμδς νό μοϋ ζητδς τέτοιους 
άναχρονισμούς; Οί δροι σου όνήκουν 
στό παρελθόν. Σήμερα ή γυναίκα όνε
ξαρτοποιήθηκε. Zii δπως της όρέσει, 
έργάζεται έλεύθερα δν θέλη καi δέχεται 
έκείνες πού θέλει , καi πίνει καi καπνίζει 
δ ν θέλη. ·Ε χουν άλλάξει οΙ καιροί)), 

Μ(:; τόν καιρό ή Ρωξάνη δέν θέλησε νό 
δεχθη διορισμό ί:ξω όπό τήν πρωτεύ
ουσα καi προτίμησε νό γίνη δακτυλο
γράφος σε μ ιό Τράπεζα. ' Εκεί, μ(:; άλλα 
κορίτσια καi νέους άρχισε διασκεδά
σεις, έ:κδρομ(:;ς καi προσωρινούς δε
σμούς. Παρουσιάσθηκαν καi δυό δηθεν 
θαυμαστές της ό ενας ~θελε νό περνδ 
μαζύ της τόν καιρό του· ό άλλος εfχε 
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όπαιτήσεις χρηματικές. Της ί:γιναν καi 
μερικες καλές προτάσεις, όλλό δέν της 
άρεσαν γιατί περίμενε νό βρη τόν τέλειο. 
Στό μεταξύ ή Ρωξάνη βλέπει νό περνοϋν 
τό χρόνια καi νό μένη όναποκατάστατη 
μ (:; γονείς όσθενικούς, ένώ οί νέοι της 
ήλικίας της προτιμοϋν τiς μικρότερες. 

'Ο κ. Δ.Ν. έξ άλλου, όποκαταστάθηκε 
μέ κόρην καλήν, όπόφοιτη Γυμνασίου, 
i)συχην, μέ οίκογενειακες παραδόσεις, 

μέ ταπεινότητα, μέ τό μειδίαμα στό 

χείλη, όγαπώντας θερμό τόν σύζυγό της 
κα] όγαπωμένη σοβαρό όπό αuτόν. 
Ζοϋν σήμερα χαρούμενα σ' 'ένα προά
στιο τί'jς Πρωτεύουσας σ' 'ένα μ ικρό 
πολu ώραίο, Ιδιόκτητο σπίτι μέ 
θαυμάσιο κfiπο δπου δυό μικρό παιδά
κια των παίζουν μέ φωνοΟλες καi γέλια 
καi γεμίζουν μ(:; χαρά τοuς γονείς τους 
καi τούς γύρω γειτόνους! 

·Ο κύριος καi ή κυρία 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ 

Εύχονται σ· δλους τοvς φίλους τους 

ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 

ΗΑΡΡΥ NEW YEAR 

Μ utual S hίppίng C Oιφporatίon 
630 Fifth Α venue 

New York, Ν.Υ. 10111 

Happy New Year to All 

Transoceanίc Marίne Inc. 
New York, Ν.Υ. 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ" 



ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

f! Ο σπόγγος τοu 'Αλij-Μπαμπό 
'Από τούς πολέμους περιμένει 

κανεiς νο άκούει μόνο τραyικές Ιστο
ρίες πού πιέζουν τήν καρδιά καΙ την 
ψυχή τοϋ άνθρώπου πού βρίσκεται 
σε καθημερινη tπαφη με τό θάνατο 
καΙ τΓιν κακουχία. · Η φύσις καΙ ή ζω ι) 
δμως lχουν καΙ τη δική τους οΙκονο

μία καΙ κάποτε-κάποτε παρουσιά
ζονται καΙ μερικά κωμικό tπεισόδια 
ΠΟU σε τραβοϋν άπό ΤΟ μαλλιό καί 
σε βyάζουν άπό τό βάλτο της κατά
πτωσης. Ιέ φέρνουν πάλι σε έπαφή 
με τη χαρά της ζωης καΙ της αΙσιο
δοξίας. lστω καΙ yιά λίyο χρονικό 
διό στη μα μόνο. ·Υπάρχουν βέβαια 
καΙ τά ••• κωμικοτραyικά tπεισόδια 
ποu συνδυάζουν καΙ τίς δυό 
πλευρες της ζωης τοϋ πολέμου! 

• 
Καλοκαίρι τοϋ 1944 στό Κοτσίκιο 

Στρατιωτικό Νοσοκομείο ' Αλεξανδρεί
ας, νοσηλευόμαστε κομιό δεκοριό 
τραυματίες όξιωμοτικοi τοϋ Στροτοϋ 
καi τοϋ Ναυτικοϋ. Τό νοσοκομείο όνi'jκε 
στην • Ελληνι κη κοινότητα, - τό εΤχε 
δωρήσει ό εύεργέτης Κότσικας, - καi 
εΤχον έκχωρήσει τό μισό γιά τiς ~νοπλες 
δυνάμεις μας. Νοσοκόμες ήταν κοπέλες 
τwν έλληνικwν οΙκογενειών της ΑΙγύ
πτου, γλυκές έθελόντρι ες ποu μός φρόν

τιζαν σόν νό έιμοστον όδέλφια τους. 

"Οπως γίνεται πόντο σέ τέτοιες περι
στάσεις, οί νοσηλευόμενοι είχαμε σχη
ματίσει μ ιό μικρη κοινωνία, σόν όνεξόρ
τητη όπό τόν fξω κόσμο, μέ τόν όποίο έι
χαμε δεσμό μόνο μέσω των νοσοκόμων 
καί των γιατρών. 

Μιό σύντομη περιγροφη τi'jς «κοινω
νίας» ούτi'jς θό εJνοι Ενδιαφέρουσα κοi 
τοuς παίρνω μέ τη σειρό δλους: 

Ό Δημήτρης Σιοπκορός, λοχαγός τοϋ 
πυροβολικοϋ, με σπασμένο όγκώνα 
δτον πήδηξε με τοuς όλεξιπτωτιστές της 

'Ελληνικf'jς Ταξιαρχίας στη Σάμο γιά νό 
σώσουν τοuς 'Ιτολοuς όπό τοuς Γερμο
νοuς κοi νό μην τοuς σφάξουν κοi οΙ 
Σομιwτες μετό την συνθηκολόγηση τi'jς 

' Ιταλίας. Τό παρατσούκλι του fJταν 
«Θουκυδίδης» γιατί πόντο μδς όπήγγελ
λε όποκόμματο τwν συγγραμμάτων τοϋ 
Θουκυδίδη. 

.. Ενος άλλος ύπολοχογός που δέν θυ
μάμαι τό δνομό του ε Τ χε [ρθει στό νοσο
κομείο κοί τοϋ βγάλανε όπό διάφορα 
μέρη τοϋ σώματος καμιά ντουζίνα 
θραύσματα όπό βλί'jμο δλμου. Τόσο 
κομμάτια σίδερο τοϋ βγάλανε που τοϋ 
κολλήσαμε τό παρατσούκλι «Μεταλ
λείο»! 

'Εγtiι κοi άλλος ενος τοϋ Νουτικοϋ, δ 

IANOYAPIOY 1, 1984 

Παντελf'jς Ντόκουλος, έιμαστε στό 'ίδιο 
δωμάτιο μΕ: σύνθλιψη τοϋ γοφοϋ όπό 
κάτι βόμβες βυθοϋ ποu έιχομε ρίξει 
πρόωρα σ' ενο έχθρικό ύποβρύχιο κοί 
πορό λίγο νό βουλιόξουμε κοl τό δικό 
μας καράβι. 

Μός εJχαν δώσει καί κάτι μπαστου
νάκια καλαμένιο καi σεργιανίζαμε στοuς 
διαδρόμους μέ τlς ριγt πυτζάμες τοϋ νο
σοκομείου σωστοi λιμοκοντόροι! Εί
χαμε πάθει δμως κοi κάτι άλλο: Στόίδιο 
κρεβάτια πρίν όπό μός εfχαν νοσηλευθεί 
δύο όξιωμοτικοi τοϋ ΣτροτοΟ ποu εfχον 
~λθει όπό την [ρημο. 'Όταν ~φυγον ά
φησαν στά στρώματα όνεπιθύμητο 
ένθύμιο ψείρες! Πρίν γίνει καλό-καλό 
όντιληπτό, γεμίσαμε κι' έμείς. Κάποιος 
μός ε1πε νά ραντιστοϋμε μέ Φλiτ ποu 
fJτον τό έντομοκτόνο της έποχi'jς τότε. 
Ψόφησαν οΙ ψείρες άλλά βγάλαμε [κζε
μο τοϋ δέρματος γιό όντόλλογμο. Τε
λικό πέρασε κι ' ούτό μέ ενα γερμανικό 
φάρμακο που πιάσαμε λάφυρο στό 
νησιά μετά μερικοuς μϊ;νες. 

Δυό άλλοι συνάδελφοι τοΟ ΝαυτικοΟ 
fJτον πιό βορειό στρουμοτισμένοι. 'Ο 
ενος, Παναγιωτόπουλος, των ύποβρυ
χίων, δεύτερος ξόδερφός μου όπό τό 
Κιότο, εfχε χτυπηθεί όπό πέντε σφαίρες, 
τέσσερες πολυβόλου καί μία περιστρό
φου, στό δεξl μπράτσο. Πώς βρεθήκανε 
τόσες σφαίρες μαζεμένες σε ενα χέρι 
fJτον όπίστευτο. Εύτυχwς fσωσε τό χέρι 
του καί όνέλοβε τελικό . 

' Ο άλλος, ενας νεαρός Σημαιοφόρος, 
Καλογερόπουλος, μόλις όπόφοιτος τi'jς 
Σχολης τών Δοκίμων, εfχε χτυπηθεί όπό 
3-4 σφαίρες πολυβόλου στην κοιλιά καί 
ήταν aπομονωμένος σε χωριστό δωμά
τιο, μέσα σέ τέντα οξυγόνου, μεταξu 
ζωf'jς καi θανάτου tπl πολλέςέβδομόδες. 
Τόν πρόσεχε aποκλειστικά ή έθελόντρια 
όρχινοσοκόμο Στέλλα Χαλκούση. Εύ
τυχώς, τό παιδi τη γλύτωσε τελικό. 

Δηλαδή, tδω ποu τό λέμε, οί σφαίρες 
πού χτύπησαν τόν Πανογιωτόπουλο κοi 
τόν Καλογερόπουλο δεν ήταν έχθρικές, 
Γερμανικές η 'Ιταλικές, ηταν 'Ελληνικές 
κοi ρίχτηκαν όπό" Ελληνες έναντί ον 'Ελ
λήνων στό κίνημα τf\ς Μέσης ' ΑνοτολfΊς. 
' Αλλ • αύτη εfνοι δλλη Ιστορία, όχι 

ovge(111oδ 
Specίalίzίng ίn Greek Caterίng 
for home and busίness partίes. 

Tel. (212) 688-8828 

είίθυμη, όλλό τρογικη που θό την ποϋμε 
καμιά άλλη φορά. 

τέλος, ό «~ρως» τϊ;ς Ιστορίας αύτi'jς, δ 
Γιάννης Λεντόκης, σήμερα γνωστό κοi 
όγαπητό μέλος τi'jς 'Ελληνικης παροι
κίας μας στη Νέα 'Υόρκη. Εύχόριστος 
άνθρωπος, έξαιρετικη συντροφιά, άλλά 
καi χωροτοτζϊ;ς κοi μέγα πειραχτήρι. 
ΔΕ:ν ύπέφερε όπό τίποτα τό σοβαρό, 
ήταν μόνο «ύπό ποροτήρησιν», δηλοδι') 
τσέκ-άπ, που λέμε στην ' Αμερική, γιά 
κάτι μικρο-tνοχλήσεις τοϋ στομοχιοϋ. 
Θά ήταν όπό τό πολυ κόρν-μπηφ που 
μός τοίζονε στό πλοία! 

'Απέναντι όπό τό Κοτσίκιο ήταν ενα 
όρόπικο νεκροταφείο. Κάθε πρωί στίς 
έννιό, έρχόνταν οΙ μοιρολογίστρες όρο
πίνες, κάθονταν γύρω στους τάφους καί 
δλόλυζαν μέχρι τiς 12 τό μεσημέρι. Στα
μοτοϋσαν τότε καί τρώγον τό φαί τους 
καi ξανόπιοναν «δουλειά» στiς μία μέχρι 
τiς τρισήμισυ.' Εννοείται δ τι στiς έννιά τό 
πρωί που άρχιζαν τό μοιρολόγια, τό 
ήθικό τwν νοσηλευομένων ~πεφτε στό 
χαμηλότερο έπίπεδό του! Καi αύτη τι')ν 
wρα διάλεγε δ Γιάννης δ Λεντόκηςνό γυ
ρίζει στό δωμάτια των άλλων κοi νό 
κάνει τά πειρόγματό του.' Εκτός βέβαιο 
όπό τοϋ Καλογερόπουλου που ήταν a
πομονωμένος. 

-«Δέν σε βλέπω καλό σήμερα 
Εύγένιε, πολlι χλωμός φοfνεσοι, σοϋ πε 
τίποτα ό γιατρός ~ στό κρύβει όκόμα; 
Σάν χωματίλα νό μυρίζεις». 

Τόν διώχναμε κοi τόν κυνηγούσαμε 
όπό τό δωμάτιο, όλλό fποιρνε βόλτα 
τοuς δλλους. Κάθε μέρα ούτό τό βιολί, 
μός εfχε πρήξει κυριολεκτικό τό συκώτι, 
wσπου μιά μέρα τό μιλήσαμε μέ τίς νο
σοκόμες κοi τοuς γιατροuς κοί aποφα
σίσαμε νό τόν διορθώσουμε μιό καi 
καλι') μ' ενο καλό μάθημα. 

"Ενο πρωϊνό μπαίνει ή νοσοκόμο στό 
δωμάτιό του γιό τι')ν κανονικι') πρωίνι') 
βίζιτα κατά τiς έπτό. 

-«Καλημέρα σος κύριε Λεντόκη, πώς 
αΙσθανόμαστε σήμερα;» 

-~Πολlι καλό, όδελφή, πολlι καλό. 
Καί σείς;» 

Τοϋ παίρνει τι') θερμοκρασία, καi τό 
σφυγμό, τό θαναποίρνει δλλη μ ιό φορά 
κοl σοβαρεύεται τό πρόσωπό της.' Ανη
σύχησε ό Γιάννης. 

-«τί συμβαίνει όδελφή; » 

-ιιτίποτα, τίποτα κύριε Λεντόκη», καi 
βγαίνει βιαστικό όπό τό δωμάτιο. 

'Εμείς, fξω όπό τόδωμότιο, κρυμμένοι, 
παρακολουθούσαμε τό συμβαίνοντα 
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καί μ( τό ζόρι κρατούσαμε τά γέλια. 

Μπαίνει στό δωμάτιο μετά ή Στέλλα, 
μ( κατηφες τό πρόσωπο κι' αύτή, κρα
τώντας στό χέρια τό θερμόμετρο, μιά 
πελώρια σύριγγα μακριά σάν ξιφολόγ
χη, ~να κλίσμα καί κάτι άλλα όργανα 
όγνώστου χρήσεως όλλά πολύ έντυπω
σιακό. Κάνει μιά έξέταση δfjθεν, γίνεται 
πιό κατηφης καJ βγαίνει βιαστικά όπό τό 
δωμάτιο κ{ αύτή.' Ο Γιάννης τά εΤχε χρει
αστεί γιά καλά πιό. 

-«τί συμβαίνει, όδελφή, τί συμβαί
νει ;» 

-ιιτίποτα κύριε Λεντάκη,μην όνη
συχfίτε!» 

Παρόμοια σκηνη καJ μ( την έπαγγελ
ματικη προϊσταμένη νοσοκόμα καί μ( τό 
γιατρό, ό όποίος βγαίνοντας μaς λέει νό 
μην τραβήξου με πολu τό όστείο μι'Jν 
πάθει τίποτα ό άνθρωπος. Τόνε Τ χε κόψει 
κρύος Ιδρώτας! ' Αλλά έμείς θέλαμε νά 
κάνουμε τό μάθημα δσο δυνατόν πιό 
«δραστικό· ! · 

Μπαίνει τελευταίος ό 'Αλiiς, ό γενικός 
ύπηρέτης (orderly), τοu νοσοκομείου, 
ενας πελώριος όρόπακλας 'ίσαμε όχτw 
πόδια ϋψος, ποu έκι νείτο μt ταχύτητα 
χελώνας, δταν βιαζότανε! Tou (ιχαμε 
βγάλει παρατσούκλι· Αλfj-Μπαμπaς καi 
κολακευότανε. 

Μπαίνε ι στό δωμάτιο με ϋφος 
περίλυπο καJ επαναλαμβάνοντας συνε
χώς - ιιάχ, χαβόγκα Λεντόκη, aχ χα

βόγκα Λεντόκη . .. » (άχ, κύριε Λεντάκη, 
aχ, κύριε Λεντάκη . .. ), καί κρατώντας 

στiς χερούκλες του ποu φτόναν όπό τόν 
εναν τοίχο στόν άλλο ~ναν τεντωμένο 
σπόγγο κάνει πι.Lις μετροϋσε τό Γιάννη 
όπό τό κεφάλι μέχρι τό πόδια γιά τήν ... 
κάσα του! 

' Εδώ πιά θεωρήσαμε καλό νά σταμα
τήσουμε τό όστείο καi aρχίζου με ξεκαρ
διστικά γέλια. Πf)ρε μερικό δευτερό

λεπτα τοϋ Γιάννη νό συνέλθει καί νά 
καταλάβει τί εΤχε γίνει. · Εξαγριωμένος 
πετάχτηκε όπόνω κι ' όρχίζει νά μaς 
βρίζει καί νό μaς κυνηγάει στοlις 
διαδρόμους, πετώντας μας β ι βλ ία, 
παντόφλες, κ ι ' δ,τι όλλο (βρισκε μπρο
στά του. 

'Από τη μέρα έκείνη οΙ όραπίνες έξακο
λουθοuσαν τό μοιρολόγια τους όri εξω , 
άλλά ό Γιάννης δtν έ μφανιζόταν πιά νό 
μ aς πειράξει . Μετά όπό λίγο καιρό δμως 

τόν ... πεθυμήσαμε! 

Τό έπεισόδιο αύτό καταγράφηκε στό 
χρονι κά τοϋ νοσοκομείου ώς «ή νίλα τοϋ 
Γιάννη Λεντάκη». 

Καi ό έπίλογος, τί εγιναν ο! διάφοροι 

νοσηλευόμενοι πού όνέφερα πάρα 
πάνω; 

Ό Γιάννης ζεί στη Νέα 'Υόρκη δπως 
όνάφερα ήδη, πολu όγαπητός φίλος 
μου, πο lι συχνό θυμόμαστε τά χρόν ια 
τοu πολέμου πότε με χαρά καί πότε με 
λύπη . 

Ό Δημήτρης ό Σιαπκαρaς Εγ ι νε ' Αντ ι
στράτηγος καi 'Αρχηγός τοϋ Γενικοϋ 'Ε 
π ι τελε ίου ' Ενόπλων Δυνάμεων . · Απε 
στρατεύθη καi ζεί στην 'Αθήνα δπου 
βλεπόμαστε ποϋ καi ποϋ. 

· Ο ξάδελφός μ ου Παναγιωτόπουλος, 

Είς aπ α ντας τοvς ναυτιλλομένους 
καi τaς οίκογενείας των 
εύχόμεθα έγκαρδίως 

ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 

Tricontinental 
Shipping Corp. 

410 Park Avenue New York, Ν . Υ. 

CORPORATION 
Steamshiρ Agencies 

80 BROAD STREET, BOSTON, ΜΑ. 02110 

at: Boston - Ponsmouth - Providence- Ponland · (USA) 

BUNKERING • BROKERAGE • 
INTERNATIONAL FORWARDING 
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Τό παραπλεύρως είκονιζόμενο MORMACSKY. άριστούργη
μα ναυπηγικής καί αύτοματοποιήσεως. ξεφορτώνει τά πετρέ
λαιά του aτούς ντάκους τής Texaco στήν Βοστωνη. 
Στή σημερινή έποχή τών ίσχνών άγελάδων τής ναυτιλί ας ά

κόμο κοί ή πανίσχυρη MoorMacormac, χρησιμοποιεί τό PARA· 
LIA γιά πράκτορές της καί έπωφελείτοι δλες τίς οίκονομίες 
πού πρόερχονται' όπό τή διάσωση τών μή άπαραιτήτων έξό
δων λιμένος. 

Τό PARALIA γνωρίζει άπό πρώτο χέρι δλες τiς άπαιτήσεις 
τών όρχών. Στό PARALIA μόνον θα βρητε τή σιγουριά τής όπο
λύτου ίκανοπαιήσεως πού περιμένετε από ί:να ναυτικο προ· 
κτορείο. 

Τό BOSTON είναι τό Domain μας . 

'Εμπιστευθείτε τό PARALIA. 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 



'Επί Γης Είρήνη 

Καλή ή νίκη ή πατρίδα ό θρύλος 

καλή κ' ή δόξα πού όν ήρωα προσμένει· 

μά πιό καλή όκόμα ή εΙρήνη, 

κι ' ό κάμπος πού τό θεριστή όvαμένει. 

Πόσο τό cfιμα θά ποτίζει ρίζες, 
πού δέντρα πίκρας κι' έχθρας 

θό φουντώνουν; 

Πόσο τά τρυφερά μας τά βλαστάρια 

μέ τή ζωή τους δλα θά πληρώνουν; 

Πατρίδες, δόξες, ένοιες κούφιες 

δταν γεμίζουν μέ όνάπηρους τό δρόμο 

γυμνά παιδιά πού γέρασαν προώρως 
άνθρώπους τσακισμένους άτf τόν πόνο. 

·Ας γίνει όδελφός καί φίλος ό έχθρός. 

Π dΊσθημα έλπίδας πανωραίας! 
' Ιδιοκτήτης κυβερνήτης ό Θεός 

καί προσταγή ή Δελφική Ιδέα. 

Σάν κτίσουμε ξανά τούς Παρθενώνες 

τή νίκη δέν τήν θέλουμε θεά. 

Κάτω όπ' τίς μαρμαρόκτιστες κολώνες 
θέ νά στηθεί, ή ΕΙρήνη ή γλυκειά. 

ΧΡΥΠΑΛΛΕΝΗ ΛΟΥΚΑΙ·ΔΟΥ 

όπεστρατεύθη καi ζοϋσε στό Κιότο. 
·Ε χω νό τόν δώ πολλό χρόνια, όλλό 
όκούω πwς εJναι καλό. 

· Ο Ντόκουλας ~γινε · Υποναύαρχος καi 
ζεί όπόστρατος στr')ν ' Αθήνα. 

Τ όν Καλογερόπουλο συνάντησα όπό 
τότε στr')ν · Αθήνα πρόπερσυ, όπόστρα
το ' Υποναύαρχο κι' αύτόν. Εfναι τελείως 
καλό όλλό οΙ τρύπες τών σφαιρών 
φαίνονται όκόμα σόν ζωντανές. 

Καi ή Στέλλα Χαλκούαη, ό φύλαξ
• Αyγελός μας; Παντρεύτηκε Χαλκούση, 
ώστε δf:ν δλλαξε τό δνομό της, καi εfναι 
σήμερα ή πεθερό τοΟ όγαπητοίί μέλους 
τi'jς παροικίας μας στrΊ Νέα Ύόρκη 
Κώστα Τόσου Λώ, μf: δυό χαριτωμένες 
έγγονοϋλες. 

• Εγw ~χω καί ενα όκόμη σουβενίρ όπό 
τr')ν Ιστορία αύτή: Πρό μερικών έτών 
tβγαλα ενα έλαφρό δερματικό έρεθισμό 
στr')ν wμοπλότη. Τδδειξα τοίί γιατροϋ 
καi όπεφόνθη δτι ~ταν μάλλον «ψυχο
σωματικι'jς φύσεως». (Ετσι λένε οΙ 
γιατροί δ,τι δεν ξέρουν τί εJναι). · Εγw 
δμως νομίζω δτι ~ταν τό Φλίτ! 

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥ ΛΟΣ 
Δεκέμβρης 1983 

Νέοι ·Ορίζοντες! 

Η ccNEA VOPKH» 
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ι, 1984 

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 

Δόξα έν ~Υψίστοις 

Στών 6στρων τή φεγγοβολή, στfίς νύχτας τή γαλήνη, 
εχει χυθfί μιά ξέχωρη άπόψε εύμορφιά. 
Τό φεγγαράκι όλόχαρο λάμψη τριγύρω χύνει 
καί ζωγραφίζει μαγική μιά Θεία ζωγραφιά. 

Μυστήριο ούρανόπεμπτο άπόψε aτόν αίθέρα, 
πού ταπεινός κατέβηκε ατή κτίστη του ό Κτfστης 
ψαλμοί άγγέλων εύλαλα γεμίζουν τόν όέρα 
πού ψάλλουν στόν Θεάνθρωπο τό ιιΔόξα tν ' γψfστοις». 

ΧΡΥΣΤΑΛΛΕΝΗ ΛΟγΚΑ ·f·ΔΟΥ 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 

Φθινόπωρο πώς 6γγιξες στά βάθη τή ψυχή μου! 

of μαραμένες χάρες σου στερνές tλπfδες μοιάζουν, 

τών ξεροφύλλων ψiθυρος φθάνει στήν όκοή μου, 

καf τά πουλιά είς τόν νοτιά πετοϋν, ξεχειμωνιάζουν. 

Σέ κάποιο γέρικο κλαδί, χλωμό ενα φύλλο τρέμει 

καf προσπαθεί δσο μπορεί tκεί νά κρατηθεί 

σάν μιά καρδιά πού τίποτε τώρα πιά δέν τής μένει, 

σ' tλπfδες πλάνες ψευτικες ζητά νά στηριχθιϊ .. . 
ν Αδικα τό ξερόφυλλο κρατιέται ατό κλαδί, 

κι' 6δικα of tλπίδες μου ζητοϋν νά μέ γελάσουν. 
Τ ό φύλλο νότο έπεσε καί σέρνεται ατή γη 

καί τά στερνά μου όνειρα σέ λίγο θά περάσουν. 

ΧΡΥΣΤΑΛΛΕΝΗ ΛΟΥΚΑ · f ·ΔΟΥ 

We wish you all the more in '84 

LIAMAR, INC. 
MARINE & INDUSTRIAL SUPPLIES 

JIM HONDROULIS 
ΡΕΤΕ HONDROULIS 

EDDIE BJτiS 

New York- Houston- New Orleans 
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,.Η !#Ωργανωμένη ,. Ομογένεια 

Η cc~ Ελληνοαμερικανικiι 
Κίνησις» 

' Η νεοσυσταθείσα όργόνωση ,ι Ελλη
νοαμερικανικη Κίνηση» κυκλοφόρησε 
εύρύτατα προκήρυξη καταδικόζουσα 
δριμύτατα την όνακήρυξη τοϋ ψευδο
κράτους τοϋ Ντενκτάς. 

'Η προκήρυξη, την όποία ύπογρόφει ό 
Πρόεδρος τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου 
τί'jς όργανώσεως κ. Βασίλειος Π . Σταθθ
κος, έκδότης τί'jς έπανεκδοθείσης έφη
μερίδας «'Ελληνικό Νέα», όναφέρει με
ταξύ δλλων : 

«Στiς Ιταμότητες αύτές, στiς θρασύ
τατες αύτές προκητικότητες τών βορ
βόρων Τούρκων, καθwς καi στiς 
πρόσφατες έμπρηστικές δηλώσεις των 
Ιθυνόντων τi'jς τουρκικi'jς πρωτευούσης, 
οί "Ελληνες δλοι καi στη Γενέτειρά μας 
καi έδώ καi d δλον τόν κόσμον προβάλ
λομε τό όπαρόγραπτα 'Ελληνικό Δίκαια 
καi βροντοφωνοϋμε: WΟχι στη βαρβα
ρότητα. WΟχι στή χούντα των Τούρκων 
στρατηγών. W Οχι στον έξανδρaποδισμό 
των όδελφών μας' Ελλήνων της Κύπρου. 
WΟχι στό ψευδοκράτος τοϋ Ντενκτάς. 
νοχι στην τυραννία, στην ύποδούλωση 
καi στην καταρράκωση τi'jς όξιοπρεπεί
ας τοϋ όνθρώπου. ' Απαιτοϋμε νό 
φύγουν οΙ όρδf:ς τοϋ ' Αττίλα όπό τfιν 
·Ελληνική Μεγαλόνησονl» 

Τ ο Πνευματικό Κέντρο 
τών Ρουμελιωτών 

'Ο όντιπρόεδρος τοϋ Πνευματικοϋ 
Κέντρου Ρουμελιωτών στην ' Αθήνα κ. 

• Αλεξ. Γ . Φλώρος, με έπιστολή του προς 
τον πρόεδρο της' Ομοσπονδίας Στερεθς 

' Ελλάδος ' Αμερικί'jς καi Καναδθ κ. 'Ιωόν
νην Μαγκλάρα, τόν πληροφορεί δτι τό 
'Υπουργικό Συμβούλιο ύπέγραψε πράξη 
μέ την όποία όπορρίπτεται ή πρός αύτό 
πρόταση τών ύπουργών ΟΙκονομικών 
καi Γεωργίας γιό ν' όνακληθί'j ή πρόξη 
του, μέ τήν όποία παραχωρήθηκε στό 
Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτώ~ ... εκτα
ση , στην όποία όνεγείρεται τό μέγαρό 
του. Μόνο τό πρώτο ύπόγειο καi μέρος 
τοϋ δευτέρου ύπογείου παραχωροϋν
ται στόν Δί'jμο ' Αθηναίων. 

Kai συνεχίζει ό κ. Φλώρος : 

«Όλοι μας (έκπρόσωποι τοϋ Πνευμα
τικοΟ Κέντρου Ρουμελιωτών καi δλων 
τών Ρουμελιώτικων Σωματείων, ποι) 
εΤναι έδώ στην 'Ελλάδα, 'Αμερική καi 
Καναδθ) θό μείνουμε στiς έπόλξεις μας 
κα1 δλοι μαζι θό όγωνιστοϋμε γιό την 
ταχεία όποπερότωση τοΟ μεγάρου μας, 
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τό όποίο όνεγείρεται στr'ιν καρδιά τi'jς 
Αθήνας καi θό εΤνα ι τό καμάρι δλων τών 
Ρουμελιωτών». 

Τ ό έπόμενο συνέδριο της ' Ομοσπον
δίας θό πραγματοποιηθί'j στην Νέα Ύ
όρκη την 27η · Οκτωβρίου 1984 καi θό τό 
φιλοξενήση ή Ιστορικη Ναυπακτιακή 
' Αδελφότης. 

Νέο Συμβούλιο τοϋ 
Παyχιακοϋ ccΚοραίjς>> 

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο τοϋ aρχαι
ότερου Χιακοϋ Συλλόγου τών ΗΠΑ, τοϋ 
Παγχιακοϋ «Κοραi'jς» άνεδείχθη σέ πρό
σφατες άρχαιρεσίες. 

Πρόεδρος επανεξελέγη ό κ. Γιάννης 
Κλειδθς, Α' ' Αντιπρόεδρο' ό κ. Δ. Ψαλ
τόκης, Β' ' Αντιπρόεδρος iJ κ. Δημ. Κα
στανθς, Γραμματεύς ό κ. Ν . Μενi'jς καi 
Ταμίας ό κ. ' Αντ. Λυγερi'jς. 

Τιμ η σε έκδότριο 

Τό American Cyprus Congress τίμησε 
στο έφετεινό έτήσιο δείπνο του, την εκ
δότρια τi'jς «ΠρωΊ'νί'jς» κ. Φανη Πεταλλί
δου-Ράλλη . 

τ ό δείπνο δόθηκε στό ξενοδοχείο 
«Πλάζα», 

The Hellenic-American 
Congress of New jersey 

The Hellenic-American Congress of 
New Jersey, which was founded July 20, 
1974, periodically meets with public of
ficials on matters of concern to Greek
Americans oνer the past nine years since 
the founding of ουr organization. 

Recently, Dr. Kirk Kelemkerίs, Pres
ident of the organization, met with Bar
bara Α. Jablonski, Senator Frank Lauten
berg's New jersey Director of Adminis
tratiνe Serνices, to discuss the Cyprus 
issue. 

ln attendance were Louis Arνanitis, 
District Goνernor of the Order of ΑΗΕΡΑ, 
Aristides Demetriou, George Coutros, 
George Christoudias, George Karlis, Paul 
Vouras, Alex Alexandris, Achilleas Achil
leas, Connie Chokas, Maria Varianides, 
Christos Genes, Steνen Karas, John Barlas, 
Demos Triantafillou, )ohn Maνroudis, 
john Mekes, Marshall of the Order of 
ΑΗΕΡΑ, and myself. 

Letters were recently sent to members 
of the House of Representatiνes and Sen
ators, and of the Cyprus Federation of 
America "Update", listing reasons why 
Turkey is an unreliable ally. 

The Hellenic Women's Club of North Shore recently held its annual Philanthropic 
Luncheon at the Plandome Country Club, Plandome, New York. There was a fashion 
show by Entree of Port Washington and Furs by Karalis and Poulos of New York City. 
All proceeds, in the amount of $3,543.94, haνe been donated to St. Michael 's Home for 
the Aged, Hartsdale, New York. Pictured left to right are Mary Chokas: (table faνors), 
lrene Vellios: (Centerpieces), Lula Michaelides: (President), Nitsa Loraso : (program), 
Spiro Pandekakis, Director, St. Michael's Home for the Aged, Hartsdale, Ν.Υ., Georgia 

Batsides: (Raffle), Anastasia Katagas: (chairlady), and Nina Bendo: (reserνations) . 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



f! Η Περίπτωση της c{ Ελληvικίiς>) 
ΤοΟ κ. Νίκου Ε. Λούρου 

Στήν έποχή τοΟ ίδρυτοΟ τfiς Πολιτικfiς Οiκονομίας ' Αδόμ Σμiθ καi τών οπαδών 
της Σ χολ ης του που εΤχε ώς σύνθημα τό laissez-faire. laissez-passer, συμπαράσταση 
TOU κράτους σε κλονιζόμενες ΕΠιχειρήσεις όκόμη ΚΙ όν εfχαν έθνικό χαρακτηρα, 
ήταν κάτι τό όδικαιολόγητο καi aπαράδεκτο. Οί οίκονομολόγοι της έποχfiς έκείνης, 
που (χουν καi σήμερα όκόμη ώρισμένους οπαδούς, έπίστευαν δτι ή ένυπόρχουσα 
έ:σωτερικι1 δομι'j μιάς έλεύθερης οίκονομίας ένεργεί σόν ενα όόρατο χέρι καi 
αύτομάτως τακτοποιεί κάθε όνωμαλία ποu παρουσιάζεται στι'jν οίκονομική ζωή. 
Αλλό τό κράτη σήμερα (χουν κάθε λόγο νό έπεμβαίνουν γιό τι'] διόσωση όργανι
σμών έθνικοΟ χαρακτfjρα δταν εύρίσκονται μπροστό σε σοβαρό κίνδυνο. 

·Η έν λόγω έταιρία μf: ε να στόλο όνω 
των 40 μοντέρνων σκαφων όπασχολεί 
χιλιάδες 'Έλληνες ναυτικοuς ατό πλοία 
της. Καi οΙ ναυτικοί μας (χουν οΙκογέ
νειες στι')ν 'Ελλάδα καi έπομένως 6 
όριθμός αuτός πρέπει νό πολλαπλασια
σθιi δύο, τρείς, τέσσερις fι καi περισσό
τερες φορές, γιό νό βροΟμε πόσοι έπω
φελοϋνται όπό την ϋπαρξη της έταιρίας. 
Επίσης, τόσο ατό κεντρικό γραφεία της 
τοΟ Πειραιά, δσο καi ατό πρακτορεία 
της ΠΟU διατηρεί όνό τον κόσμο, 
βρίσκουν έργασία πολλοί" Ελληνες. 

Αύτες τiς ήμέρες, ή μεγαλύτερη καi 
aρχαιότερη έταιρία τακτικων γραμμων, 
ή «Έλληνική)), που Ε:πεσε θΟμα της 
τωρινης ναυτιλιακfiς κρίσης, όναγκά
στηκε νό καταφύγη στr'j λύση της 
χρεωκοπίας γιό νό περισώση δ,τι εfναι 
δυνατόν νό σωθϊϊ όπό τό χέρια των 
δανειστων της. Ήδη τό μεγαλύτερο 
μέρος τοΟ στόλου της εχει κατασχεθη 
όπό τiς τράπεζες ποu εfχαν χρηματοδο
τήσει τό πρόγραμμα νέων ναυπηγή
σεων καί έκσυγχρονισμοΟ των παλαιων 

της σκαφων. 

Προφανως το πρόγραμμα αύτό ήταν 
ύπεράνω των οίκονομικων δυνατοτή
των τfiς έταιρίας καi ύπεράνω των όναγ-
κων των τακτικων γραμμων που έξυπη-
ρετοϋσε με τό πλοία της, δηλαδη όπό 
Αμερική, Εύρώπη διό Μέση ' Ανατολή, 
Αφρική , 'Ινδίας, "Απω Άνατολην καi 
τανάπαλιν. Kai προφανως επίσης δεν 
έλήφθη όρκετό ύπ · όψει ή τρομερη 
ϋψωση των πετρελαίων, που όρχισε 
πρiν δέκα περίπου χρόνια, ή όποία, 
δπως ήταν μοιραίο, έπέφερε τη μείωση 
θαλασσίων μεταφορων ύγροΟ καi 
ξηροϋ φορτίου όπό καi πρός τοuς 
λιμένες που έξυπηρετοΟσε ή έ.ταιρία. Έ
τσι , όπό τριετίας περίπου, ή κρίση 
όρχισε νό συγκλονίζει τό γερό θεμέλια 
πάνω στό όποία βασιζόταν , έδω καi 50 
χρόνια, ή έν λόγω έ.ταιρία τακτικων 
γραμμων. 

Ποίος εύθύνεται γιό τr'jν κατάσταση 
αύτή; · Ασφαλως ύπάρχει καi στι')ν περί
πτωση αuτι'j το «χιοΟμαν (ρρορ)), όλλό 

νομίζω πώς ό μεγάλος ύπεύθυνος γιό τό 
κατρακύλισμα εΤναι ή πρωτοφανής καί 
συνεχιζομένη όπό τριετίας όλέθρια θύ
ελλα στην ναυτιλία. 

Τώρα λοιπόν έμφανίζεται τό ζήτημα 
περi τοϋ πρακτέου, δηλαδι'j όν πρέπει μΕ 
τι')ν όρωγή τοϋ κράτους νό σωθη ή 
έταιρία η όχι. 

· Επειδι'j παρακολουθω όπό κοντό τι')ν 
· Ελληνικι') Ναυτιλία εν γένει καi τι')ν μετα
πολεμικιl εξέλιξη τfiς εταιρίας αuτfiς ή 
όποία Εχασε δλα της τό πλοία aτόν 
πόλεμο, στον κοινό όγωνα κατό τοΟ 

ναζισμοΟ καi φασισμοΟ, καi ή όποία 
κατόπιν μέσα σέ τρείς δεκαετίες εξελί-

IANOYAPIO Y 1, 1984 

χθηκε σε μιό όπό τiς μεγαλύτερες καί 

σοβαρότερες ναυτιλιακές επιχειρήσεις 
της ' Ελλάδας, εΙ μαι τfiς γνώμης δτι το 
κράτος εχει συμφέρον καi ύποχρέωση 
συνάμα νό βοηθήση νό σωθfi ή έταιρία 
αύτή γιό τοuς έξης, μεταξu όλλων, 
λόγους. 

Σύμφωνα μΕ τiς στατιστικΕς ποu Ε:χω 
ύΠ δψι, ή έταιρία εΙσήγαγε ενα τεράστιο 
ποσόν - εκατομμύρια δολλάρια -
συναλλάγματος κάθε χρόνο, πράγμα 
ποu βοηθοίίσε πολυ στι1ν βελτίωση τοΟ 

ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ 
ΜΟΝΟ ΜΕ 25 ΔΟΛΛ. ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ 

Τώρα εΤναι εύκαιρία νό γίνετε κα1 σείς συνδρομητης στην ΝΕΑ 
ΥΟΡΚΗ -- ον δεν εΤστε ήδη. Παρό τό ότι τό περιοδικό γίνεται ΔΕΚΑ
ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ άπο τον Ίανουόριο, ή συνδρομιl παραμένει ήwιδια. θό 
σδς ερχεται τό περιοδικό στό σπίτι δυό φορές τον μηνα, ενδιαφέρον 
πάντοτε, ζωντανό, μαχητικό. 

'Όσοι λαβαίνετε ήδη τό περιοδικό καi γιό κόποιο λόγο δέν πλη
ρώσατε όκόμη συνδρομή, εfναι εύκαιρία νό τό κόμετε τώρα. 

Μαζ1 με την έπιταγή σας έrf όνόματι NEW YORK MAGAZINE, πα
ρακαλοϋμε νό συμπληρώσετε κα1 νό μδς στείλετε τό παρακάτω 
δελτίο: 

~, 
Ί 

-- NEW YORK MAGAZINE 
Ρ.Ο. ΒΟΧ 675 
GRAND CENTRAL STAτJON 
NEW YORK, Ν.Υ. 10163 

-- ..... 
I 
I 
I 
I 
I 

Κύριοι , 
' Εσωκλείω έπιταγη 25 δολλ. γιό μ ιό tτήσια συνδρομή. 
Ο Λαβαίνω ~δη τό περιοδικό. 
Ο Δf:ν λαβαίνω τό περιοδικό . 

ΝΑΜΕ .. . .... . ......... . .... . ........ . ............ . ...... . 

ADDRESS ................................................ . 

CJTY . ................. STATE ...... . .... ZIP . . ...... . .. . 

\ 
I 
I 
I 
I 
I 

\ TELEPHONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
'----------~ 
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Ισοζυγίου πληρωμών της • Ελλόδος καί 
έ μμέσως στην ένδυνόμωση τfjς 
δραχμfjς. Παράλληλα, τό έμβόσματα 
τών πληρωμάτων τών πλοίων τfjς έται
ρίας ένfσχυαν καί αύτό τό Ισοζύγιο πλη
ρωμών καί την εύρωστfα τοίί νομίσμα-
τος. 

Οί ναυπηγικές καί έπισκευαστικές έ
πιχειρήσεις τfjς ' Ελλάδας εΤχαν ενα 
σοβαρό καί φερέγγυο πελάτη ό όποίος 
καί πλοία ναυπηγοϋσε καί πολλΕ:ς πολυ
δάπανες έπισκευές εκανε κάθε χρόνο 
δίνοντας ετσι συνεχfj έργασία στiς έπι
χειρήσεις αύτές καi άπασχόληση στό 
προσωπικό τους. 

"Ο λα τό πλοία της έταιρίας - έκτός 
έλαχίστων έξαιρέσεων - εfναι ύπό 
έλληνικην σημαίαν καi τοίίτο τό σημείο, 
άποτελεί ενα παράγοντα ύψίστης ση
μασίας γιό την άμυνα τfjςχώρας σέ περί
πτωση πολέμου, ένός κινδύνου πού 
δέν πρέπει νό aποκλείεται στην σημε
ρινη έποχή. ·Η πρόσφατη πείρα μδς 
εδειξε δτι ή έμπορικη ναυτιλία γίνεται 
inσo φάκτο, σε περίπτωση πολεμικfjς 
ρήξεως, τό δεξί χέρι τοίί στρατοίί καί τοίί 
ναυτικοϋ τfjς χώρας. 

τέλος, δς προσθέσω πwς ή έταιρία 
αύτή εJχε γίνει ή έθνική γραμμη τfjς • Ελ
λόδος κα1 προήγαγε άνό τόν κόσμο τό 
έλληνικό όνομα, την έλληνικη έπιχειρη
ματικότητα κα1 τήν έλληνικη ναυτο
σύνη. 

' Εδώ στήν 'Αμερικη εχομε ενα πρό
σφατο παράδειγμα κυβερνητικfjς συμ
παράστασης ή όποία διέσωσε την έται
ρία Κράϋσλερ άπό τόν έξαφανισμόν. ·Η 
Κρόϋσλερ, ώς γνωστόν, εfναι ή πιό 
μικρη άπό τούς τρείς σημαίνοντας κα
τασκευαστάς αύτοκινήτων κα1 ή έξάλει
ψή της δέν θό έφερνε σοβαρό πλfjγμα 
στην όμερικανικη ζωη ; καί οΙκονομία. 

' Εν τούτοις, τό κρότος έπενέβη, εδωσε έγ
γύηση στiς τράπεζες γιά νέα χρηματο
δότηση καi ή έταιρία Κρόϋσλερ έσώθη 
καί τώρα μάλιστα έξελίσσεται σε μία 
άπό τίς πιό συγχρονισμένες επιχειρή
σεις κατασκευfjς αύτοκινήτων στήν ·Α
μερική. Τό δάνειο πληρώθηκε πολύ πρiν 
τήν wρα του ... 

Γ ιό τήν · Ελλόδα ή ϋπαρξη καi ζωντανή 
παρουσία της «' Ελληνικfjςn έταιρίας 
τακτικών γραμμών εχει πολύ πιό μεγάλη 
σημασία άn' αύτη πού εΤχε ή Κράϋσλερ 
στ1ς ·Ηνωμένες Πολιτείες, κα1 κατά συ
νέπειαν ή κρατικη στοργή πρέπει νό 
έμφανισθη μέ κατανόηση καί γενναιό
τητα καί ΑΜΕΣΩΣ έφ' δσον άκόμα 
ύπόρχει καιρός γιό τr'ιν άναδιοργόνωση 
καί τr'ιν έπιβίωση τfjς έθνικfjς αύτης 
έταιρίας τακτικών γραμμών. 

ΝΙΚΟΣ Ε. ΛΟΥΡΟΣ 
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' Ορχήστρα 

ΝΙΚΌΥ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

·Η φημισμένη όρχήστρα τοϋ 
ΝΙΚΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

είναι στή διάθεση τ;;ς 
·Ομογένειας γιά κάθε 

έκδήλωση 
ΕΛΛ"ΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ 

:κ:.~::· ~= 

(212) 545-7738 ~ 

Το κατάστημα· Ελληνικών Δώρων 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
ΑΣΤΟΡΙΑΣ 

31-12 23rd Ave. (ιωντa σηΊν 31st Street) 
Τηλέφωνα (212) 721-9190 καi (212) 721-9191 

Έκλεκτη συλλογt) άπό μπουμπουνιέρες, στέφανα, βαπτιστικά, ύφαντά, 
έργόχειρα, άντικείμενα τέχνης, κεραμεικά, βιβλία, περιοδικa καi έφη

μερίδες. - Κάρτες yιa ολες τίς περιπτώσεις. 

ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗ 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 

U.S. ROUTES I & 9 
WOODBRIDGE, N.J. 07095 

BANQUET CENTER 
FOR ALL OCCASIONS 

Accomodaιions from 10 to 1,200 
12 ROOMS ΤΟ CHOOSE FROM 

for rc:servaιions 
CALL 

(201) 636-2700 
BΛNQUET Μ Λ ΝΑ. GER 

Διευθυντης 

ΠΕΤΡΟΣ ΣIΔΕΡΗΣ 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ" 



~Η Κοσμική μας Ζωη 

·Αριστερά, ό Πρόεδρος το Ο 'ΙατρικοΟ Συλλόγου κ. Βασίλας, ό 
·Αρχιεπίσκοπος κ.' Ιάκωβος, ό Δρ. Μι χ. Σιδέρης καi ό Δρ. Δ. 
Χριστοδούλου. Δεξιά: Ό τιμηθεiς ώς cι'Ιατρός τfjς Χρονιδς» 

Δρ. Χίλαρης ένώ δέχεται όναμνηστικό δώρο όπό τόν κ. 
Βασίλα. 

(Athens lnternational - D. Kesoglides) 

'Ο' Ελληνικός ' Ιατρικός Σύλλογος Νέας 
Ύόρκης τίμησε τόνο περασμένο μfiνα 
στι'ιν έτήσια χοροεσπερίδα του, στό 
ξενοδοχείο cιΠλόζα>> τfiς Ν.' Υόρκης, τόν 

'Αρχιεπίσκοπο 'Αμερικης κ. ' Ιόκωβο γιό 

τό όνθρωπιστικό του εργο, μέ τ Γιν εύκαι
ρία τfiς έπικειμένης συμπληρώσεως 25-
ετίας στόν όρχιεπισκοπικό θρόνο ' Α με-

ρικι;ς. 

Ό Σύλλογος ετιμησε επισης, γιά τό 
έπιστημονικό του Εργο, τόν διακεκρι
μένο καθηγητη Ραδιολογίας στό Cornell 

Μιό όναμνηστικι') φωτογραφία όπό τι')ν ώραιότατη χορο
εσπερίδα τών ίατρών. Διακρίνονται ό τιμηθεiς · Αρχιεπίσκο
πος, ό Γενικός Πρόξενος τfjς' Ελλάδος καi ή κ. Καπελλάρη, ό 
Πρόεδρος τοΟ Συλλόγου κ. Βασίλας, ό Πρόεδρος τfjς 
'Επιτροπfjς τfjς Χοροεσπερίδας κai ή κ. Σιδέρη, ή κ. Μπέττu 

IANOYAPIOY l, 1984 

Κοτζιδ, σύζυγος τοΟ όειμνήστου διασήμου ίατροΟ Γ. Κοτζιδ, 
ή κ. Van Latsey, ό συμπρόεδρος της· Επιτροπί'jς της χοροεσπε
ρίδας κ. Χριστοδούλου, όνόμεσα στοuς σπουδαστές τfις ' Ια-

τρικfjς ποu (λαβαν έφέτος ύποτροφίες τοΟ Συλλόγου. 
(Athens lnternational - D. Kesoglides) 
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Medical College Δρα Βασίλειο Χίλορη, 
μέ τό βραβείο τοϋ «' Ιοτροϋ της Χρονιδς». 

·Η ώρα ίο έκδήλωση χαρακτηρίστηκε 
γ ιό τι') ν έξοίρετη όργόνωση, τι')ν τάξη κοί 
τό εύχόριστο πρόγραμμα. 

Πρόεδρος της ' Επιτροπης της Χορο
εσπερίδας ~τον ό όκούροστος κοί 
πάντοτε πρόθυμος Ιατρός κ. Μιχ. 
Σιδi::ρης κοί συμπρόεδρος ό Ιατρός κ . 
James ChristodoυΊoυ. 

' Ο κ. Σιδέρης, παρουσιάζων το βρα
βείο στόν 'Αρχιεπίσκοπο, τόνισε δτι 
θό όνοφερθfi μόνο στι')ν άν!::Ιρωπιστική 
δράση τοϋ κ. ' Ιακώβου, γιό τι')ν όποίο 
βραβεύεται κοl δχι στfιν έθνικfι κοί πο
τριωτικfι δραστηριότητά του γιό τιlν 
όποίο έτιμήθη όπό δλλες όργονώσεις 
τον τελευταίο καιρό. 

Μίλησαν tπίσης, είιχοριστήσοντες 
γιό τlς τιμές, δ' Αρχιεπίσκοπος κοl δ Δρ. 
Χίλορης καθώς έπίσης κοί ό Πρόεδρος 
τοϋ Συλλόγου κ. 'Αντ. Βοσίλος κοί ό 
Γενικός Πρόξενος τi'jς ·Ελλάδος κ. Ν. 
Κοπελλόρης, ό όποίος έξi'jρε τήν προ
σωπικότητα κοί τό εργο τοϋ ' Αρχιεπι
σκόπου . 

Στι')ν χοροεσπερίδα προσi'jλθον κοί ό 
Γενικός Πρόξενος τi'jς Κύπρου κοl ή κ. 
Θεοφ. Θεοφίλου κοί πολλό γνωστό 
μέλη τi'jς έλληνοομερικονικi'jς κοινω
νίας. 

Πρόεδρος τi'jς ' Επιτροπi'jς των 'Υπο
τροφιών εJνοι δ Δρ. Μαρίνος Πετρδτος, 
δ δποίος aνήγγειλε αύξηση τοϋ όριθμοϋ 
των ύποτpοφιων. 

Α' ·Αντιπρόεδρος τοϋ Συλλόγου εΤνοι 
ό Dr. Antoine Haroνan κοί Β' · Αντιπρό
εδρος δ Dr. George Tsamparlis, 
Γρομμοτεuς δ Dr. James Gabriel κοί 
Τομίας ό Dr. Peter Corines. 

Στr'ιν διάθεση των εΙσιτηρίων πρωτο
στάτησαν οΙ κυρίες Van Latsey, Μιχ. Σι
δέρη, Α. Haroνas κοl Ι. Χριστοδούλου, ή 
κ. Γ. Κοτζιδ, Μ. Maguire, Ι. Σωτηρόκη, Γ. 
Κοκοτόκη κοί Π. Κορίνη. 

ΤΓ)ν φροντίδα τοϋ λοχνοϋ εΤχον οΙ 
κυρίες Δ. Κοτσιλίμπο, Π. Τριανταφύλ
λου. Κ. Στεφονίδη, ' Απ. Ταμπάκη, Θεοδ. 
ΓιονοG κοί Χρ. Πύρρου. 

ΑΗΕΡΑ Plans for 
1984 & 1986 Conventions 
ΑΗΕΡΑ President Peter Η. Cardiges re

cently met with convention and hotel 
officials in Miami, FL, and Las Vegas, NV, 
to plan fυture ΑΗΕΡΑ conνentions in 
these cities. The Fontainebleau Hotel in 
Miami will be host to the 1984 ΑΗΕΡΑ 
Supreme Conνention from August 19-26, 
1984, and Las Vegas, NV, will be the site of 
the 1986 Sυpreme Conνention. 

President Cardiges was accompanied 
by Louis G. Manesiotis, AHEPA's con
νention coordinator, and Executiνe Di
rector τϊmothy J. Maniatis. The Ahepans 
were in Miami on December 1-3, and in 
Las Vegas from December 4-6. 
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Στο κέντρο της φωτογραφίας, δ τιμηθείς πέρισυ Δ ρ. Peter Gazes κοί όριστερό, ή σύ
ζυγός του. Διακρίνονται, tπίσης, δ Πρόεδρος τοϋ Συμβουλίου της HANAC κοi ή κ. G. 
Doυris , δ Ιατρός κοi ή κ. Antoine Haroνas, όolδ. κοί ή κ.' Αλεξ. Κορλούτσου,ό κ. κοί κ. 

Andrew Cyprυs, κ.δ. 
(Athens lnternational - D. Kesoglides) 

Αριστερό, ό Ιατρός κ. Μαρίνος Πετρδτος, Πρόεδρος τf'jς Έπιτροπfiς 'Υποτροφιών. 
Διακρίνονται, έπίσης, ό Γενικός Διεuθuντι'ις της ' Ολυμπιοκi'jς κοί ή κ. Βοσ. Πετρότου 

κοί δλλοι συνδαιτυμόνες. 
(Athens lnternational - D. Kesoglides) 

~-------------------------------------~· 

OYSTER ΒΑΥ 
CRYSTAL PALACE 

31-01 BROADWAY, ASTORIA, L.l. 11106 
Tel. 545-8402 ιcαί 545-2990 

'Άνετες. πολιτισμένες αίθουσες γιά όλες τiς 
κοινωνικές σας tκδηλώσεις. Ιδιωτικές 

καί συλλογικές. 
•Αδελφοi ΤΟΜ ιcαι ΠΩΛ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ 
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«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



· Ομοyεvι)ς Δήμαρχος 
σε πόλη τοϋ Μίσιγκαν 
Οί πολίτες της πόλεως lron Moυntain, 

Michigan, μf: τι']ν πεποίθηση δτι έμπι
στεύονται τι']ν διοίκηση τοϋ Δήμου τους 
στόν Έλληνοαμερικανό κ. Θεόδωρο 
Ίωόννου Καρομβόκη (τed John Corom
bos) τόν έξέλεξαν Δήμαρχο μf: μεγάλη 
πλειοψηφία τήν 8η Νοεμβρίου 1983 μέ 
(να ίκανό Συμβούλιο. 

Στό προεκλογικό του πρόγραμμα ό 
· Ελληνοαμερικανός ύποψήφιος έτόνισε, 
λακωνικό, δτι θό ύπηρετήση έθελοντικό 
τήν Πολιτεία, πράγμα ποu κάθε πολίτης 
πρέπει νό πράξη τό 'ίδιο. 

Θό βοηθήσω, εΤπε, σάν Δήμαρχος, 
καλύτερα όπό δ, τι tπραξα σάν Σύμβου
λος όπό τό 1977. Βλέπω πι.Lις πολλά 
δημόσια όπαραίτητα tργα εχουν έγκα
ταληφθεί. Θό φροντίσω νό έκτελεστοΟν 
συστηματικό χωρiς νό έπιβαρυνθοΟν 
μέ άλλες φορολογίες. Τ ό ύπόλοιπο το Ο 

HD COROMBOS 

Τα μείου, κατά τόν τελευταίο όπολογι
σμό, εΤναι $168,000, ποu θό χρησιμο
ποιηθη , σάν όρχή, γ ιό νό όρχίσουμε τήν 
έκτέλεση διαφόρων όπαραιτήτων 
tργων. 

Ό Ted Corombos γεννήθηκε στό lron 
Moυntain, Michigan. Οί γονείς του, 
όείμνηστος ' Ιωάννης Κορομβόκης κai ή 
μητέρα του' Ελένη Κορομβόκη, το γένος 
Νικολfί, όδελφη τοϋ γνωστοΟ όμογε
νοΟς κ. Κωνσταντίνου I. Νικολη, κατά
γονται όπό τό χωριό ΒαμβακοΟ της 
Σπάρτης. 

'Ο έκλεγεiς Δήμαρχος, όφοΟ άπεφοί
τησε τοϋ Γυμνασίου, tλαβε το Bachelor 
and Master Degrees όπό τό Michigan 
State Uniνersity. 'Υπηρέτησε aτόν άμε
ρι κ ονικό στρατό καi όκολούθως σάν δι
δάσκαλος σε Δημόσια Σχολεία κai συν
εργάσθη μt διάφορα οΙκονομ ικά γρα
φεία εΙς Νέα 'Υόρκη, lansing and Mil
waυkee. Τά τελευταία όκτω χρόνια εΤναι 
διευθυντής τοΟ Corombos lnνestment 
Management, lnc. εΙς τό lron Moυntain, 
Mich., δπου διαμένει μονίμως. ΕΤναι 
Ταμίας της 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας έπi 
16 (τη. Γράφει τι']ν είδικη ΟΙκονομολο
γική Στήλη της τοπικfίς έφημερίδας The 
Daily News, κάθε Σάββατο. 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 

'Ένα χαρακτηριστικό tργο τοΟ Έλληνοαμερικανοϋ ζωγράφου Στέφανου Σιδέρη, 

tκθεση τοΟ όποίου θά γίνη ύπό τήν αΙγίδα τοΟ American Cyprυs Congress στο Κυ
πριακό Σπίτι, 13 East, 40th Street, N.Y.C., άπό 26 ' Ιανουαρίου (ως 10 Φεβρουαρίου. 
Ό έκλεκτός καλλιτέχνης εΤναι γνωστός στό φιλότεχνο κοινό όπό διάφορες έκθέσεις 
του στι']ν Μητροπολιτικη Νέα 'Υόρκη κai tργα του βρίσκονται σε πολλtς Ιδιωτικες 
συλλογf:ς κaJ Μουσεία. Μέρος τίίιν προσόντων όπό τήν πώληση tργων τοΟ κ. Σιδέ
ρη, θό διατεθη γιά την όνακαίνιση ένός αύθεντικοϋ ΚυπριακοΟ σπιτιοΟ ατό Λεύ-

καρα ύπό τήν αΙγίδα της· Αρχαιολογικi'jς 'Εταιρίας Κύπρου. 

COLOSSUS TOURS 
249 PEARL STREET 

HARTFORD, CONN. 06103 
Tel. 1-800-243-8306 

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

όπό τόν ίδρυτfι καί διευθυντfι 

ΣΤΑΥΡΟ ΜΑΝΟΥΣΟ 
καi δλο τό προσωπικό του 
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f! Η νέα οίκιστική πολιτική καί ή Κτηματική 

Ό ύποδιοικητής κ. Κώστας Σοφούλης στήν Ν. Ύόρκη 

Μέ τήν ψήφιση το Ο νόμου 1337/ 1983 
ή έλληνική κυβέρνηση έγκαινίασε τήν 
συστηματική έφαρμογή της Νέας Οlκι
στικης Πολιτικης μέ τήν όποία tντόσσει 
όργανικό τό χτίσιμο, τήν όνανέωση καί 
τήν όνόπλαση τών έλληνικών πόλεων 
στ ή ν διαδικασία της οlκονομι κι;ς καί κοι

νωνικης όνόπτυξης τfjς χώρας. 

Στήν έφαρμογή τfiς νέας αύτfiς πολι
τικfjς ή Κτηματική Τράπεζα παίζει ~δη 
πρωτοποριακό ρόλο όφοu όποτελεί τό 
~ιδρυμα πού διακινείτό75%το0 συνόλου 
τών κεφαλείων της τραπεζικfjς όγορδς 

πού χρηματοδοτοϋν τήν στέγαση καί 
τόν οΙκισμό στ ή ν ' Ελλάδα . 

Αύτό τόνισε ό καθηγητής Κώστας Σο
φούλης, 'Υποδιοικητής τfjς Κτηματικfiς 
Τραπέζης, σέ συνάντησή του μέ τούς 
όντιπροσώπους τοίί Τύπου καί της ' 0-
μογενείας πού όργανώθηκε στήν 
dίθουσα διαλέξεων τοu Γραφείου τοίί 
Έλληνικοu Όργανισμοίί Τουρισμοίί 
στήν Νέα Ύόρκη, μέ τήν εuκαιρία πρό
σφατης επισκέψεώς του στήν Ν. Ύόρκη. 

·Ο κ. Σοφούλης όνόλυσε στ ή ν συνέ
χεια τήν προσπάθεια πού καταβάλλε ι ή 

· Ελληνική Κυβέρνηση γ ιό νό όργανώσε ι 
τήν παραγωγή κατοικίας μέ τήν μορφή 
όλοκληρωμένων προγραμμάτων (ln
tegrated Projects) ύπό τήν εuθύνη τfjς 
Τοπικης Αuτοδιοίκησης καί μεγάλων 
έταιριών μικτης οΙκονομίας (Mixed Eco
nomy Operations). · Η τακτική αuτή όνοί

γει, όνάμεσα στά άλλα, καi νέες προο
πτικές έπενδύσεων όμογενειακών κεφα
λαίων,δπωςεπίσης διευκολύνει τόνΈλ
ληνισμό της διασπορδς νό όποκτήσει 
κατοικία ~ tγκατόσταση διακοπών στήν 

' Ελλάδα. 

'Η Κτηματική Τ ρόπεζα, γιά νά ύποστη
ρίξει τήν προσπάθεια αύτή, εχε ι ίδρύσει 
ι'jδη ε να δίκτυο όπό θυγατρικές έταιρίες 
πού σέ συνεργασία μαζί της παρέχουν 
μέ ύπευθυνότητα δλες τίς ύπηρεσίες 
πού όπαιτεί ό σχεδιασμός, ή εκτέλεση 
καί τό Project Management μεγάλων οΙ
κιστικών προγραμμάτων. 

Σάν παράδειγμα της νέας αύτης πολι
τικfjς ό Καθηγητής Σοφούλης Εδειξε φω
τογραφικό ύλικό όπό τό πρώτα οΙκιστι
κά προγράμματα τοίί είδους πού έκτέ
λεσε στήν Θράκη ή θυγατρική έταιρία 
της Τράπεζας, ΕΚτΕΝΕΠΟΛ, μέ χρημα
τοδότηση της Κτηματικης Τράπεζας. 

Τό προγράμματα αύτά, iνα στήν 
Ξάνθη καί τό άλλο στήν Κομοτηνή, άφο
ρο Ον εξυπαρχης κατασκευή νέων 
οΙκισμών γιό 1.000 περίπου κατοικίες. Ή 
κατασκευή τους όλοκληρώνεται μέσα 
στόν Δεκέμβρη καί ή πώληση τών κατ οι-
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κιών θά όρχίσει όμέσως. 

Στήν συνέχεια της όμιλίας του ό κ. 
Σοφούλης όναφέρθηκε στίς δυνατό
τητες πού δίνονται γιά έπενδύσεις όμο
γενειακών κεφαλαίων στόν οΙκιστικό 
τομέα καί όνόλυσε τήν πολιτική καί τούς 
στόχους πού επι δ ιώ κει ή Κτηματική Τρά
πεζα μέσω τών Γραφείων ' Αντιπροσω
πείας της στήν Βόρε ιο ' Αμερική, δπου 
ι'jδη εχε ι εγκατασταθεί, καί στήν Αύ
στραλία δπου σύντομα θ όρχίσει έπίσης 
δραστηριότητα. 

' Η Κτηματική Τράπεζα έπεξεργάζεται 
ι'\δη ε μπεριστατωμένες εΙσηγήσεις πρός 
τήν έλληνική κυβέρνηση μέ τίς όποίες 
προτείνει εναλλακτικό προγράμματα ό
ξ ιοποίησης τών όμογενειακών 
όποταμιεύσεων γιό τό ξαναχτίσιμο τών 
έλληνικών πόλεων σύμφωνα μέ τίς 
όπαιτήσεις τών σύγχρονων όντιλήψεων 
πού διαμορφώνει ό έλληνικός λαός γιό 
τό μέλλον του . 

Ό ρόλος της Κτηματικης Τράπεζας, 
πού εΤναι κρατική, δπως εΤναι γνωστό, 
ώς συμβόλου της έλλην ι κi'jς κυβέρνη
σης στά οΙκιστικό καί στεγαστικό προ
γράμματα, δένε Τ ναι μικρότερος όπό τόν 
κύριο ρόλο της ώς τραπεζι κοu ίδρύμα-

τος, στό ύψηλfiς ποιότητας προσωπικό 
πού διαθέτει καί χάρις στίς σύγχρονες 
μεθόδους όξιοποιήσεως της δημιουρ
γικότητός του πού tφαρμόζει σήμερα. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

Ό κ. Σοφούλης γεννή θηκε τό 1937. · Αποφοί

τησε τό 1956 όπό τό Κολλέγιο · Αθηνών καί 
εlναι ΠτυχιοΟχος Πολιτικών καί ΟίκονομικίίJν 
Επιστημών καΙ τί'jς Νομ ι κ f'\ ς Σχολf'\ς τοΟ Πανε
π ι στημίου' Αθηνών. Εlναι Διδόκτωρ ΟΙκονο

μικών κα ί Καθηγητής το Ο Πανεπιστημίου τοϋ 
l llinois στήν Urbana. Έχει τιμηθεί μέ ύποτρο
φίρε γιό μεταπτυχιακές σπουδές καί f:ρευνα 
όπό τό Ταμείο Fυllbright, τό I.K.Y., τό~ Ιδρυμα 
Ford καί τό Swedish lnstitute. Δ ιατέλεσε 
προσκεκλημένος έρευνητής στήν Stockholm 
School of Economics. Τό 1974 διατέλεσε μέλος 
της · Ο μόδας · Εργασίας τοϋ · Υπουργείου ' Ε
θνικί'jς Παιδείας καί Θρησκεuμότων γιό τή 
μελέτη θεμότων !:κσυγχρονισμοϋ της ·Εκ
παίδευσης καί Έρευνας των Κοινωνικών 'Υ
πηρεσιών. Έργόστηκε σέ έφημερίδες καί Εγ
κυκλοπαίδειες καί ύπί'jρξε οΙκονομικός σύμ
βουλος στό ύπουργείο ΣυντονισμοΟ. Τό 1967-
71 φυλακίστηκε γιό όντιδικτατορική δρόση. 
Τό 1974-78 διατέλεσε προϊστόμενος τοΟ τμή
ματος ΟΙκονομικοΟ Προγραμματισμοϋ, τό 
1978 ~γινε βοηθός Γεν. ΔιευθuντοΟ τf'\ς 
ΔΕΠΟΣ καί τό 1980 καθηγητής στ ή Σχολή Πο
λεοδομικοΟ καί Περιφερειακοϋ ΣχεδιασμοΟ 
τοϋ Πανεπιστημίου τοΟ l llinois. 

1122 Southern Blνd. , Bronx, Ν.Υ. 10459, Tel. (212) 893-2500 
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Mr. JOSEPH KOLOGLO U 
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~Επιστολες 

Need for a Historical Society 
Dear Editor; 

Over the past seνeral months Ι haνe 
been scanning local libraries for infor
mation on the subject of Greeks in the 
United States. Ι haνe discovered that 
there is a wealth of information on the 
subject, ranging from articles and books 
on the Greeks in various regions or states 
to information on Greek-Americans in 
particular professions to books which 
seem to either be titled "Greeks in Amer
ica" or "Greeks in the United States" (I 
know of six with either one title or the 
other). 

The main fact that strikes me is how 
dispersed information about Greek
Americans is. There is no centralized or
ganization or publication which con
cerns itself exclusively with accumulating 
or publishing historical information 
about Greeks in the United States. 

Norwegian-Americans, ltalian-Amer
icans and even Finnish-Americans have 
organizations (as in more thaή one each) 
for this purpose for members of their 
respectiνe ethnic groups. Greek-Amer
icans have organizations for the promo
tion and study of Ancient Greek culture, 
and although ''τhe Journal for the Hel
lenic Diaspora " has published some out
standing articles on Greek-Americans, Ι 
believe that there is still a need for an or
ganization to promote the study of Greek 
-American history. 

From subjects such as the South Omaha 
anti-Greek riots in 1909 to the New 
Smyrna Colony to the Hawaian Greeks 
role in the island's revolution to Greek 
camel drivers in the southwest, I believe 
that there is a great deal of information 
about the Greeks in the United States. 
This information would make a fascinat
ing publication . 

The organization itself would also 
provide an aud ience (or a market) for 
books about the Greeks in various cities 
or states. Church commun ities, Ahepa 
chapters, regional Greek associations and 
even individuals would be more likely to 
explore aspects of Greek-American his
tory if they knew that there was a definite 
readership for their work. 

I am very interested in comments from 
your readers about a "Greek-American 
Historical Society." Please write to me at: 
961 Ν. Milford Road, Orange, Californ ia 
92667. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ I, 1984 

Sincerely, 
Steven Dean Pastis 

ΗΑΡΡΥ HOLIDA YS, 
ΗΑΡΡΥ NEW YEAR 

Captain and Mrs. 

Demetrios Sarigiannis 
BAYRIDGE,BROOKLYN 

Cornplίrnents and Best Wίshes 

GREAT EASTERN 
ASSOCIA TES, Inc. 

/nsurance Brok.ers and Α verage Adjustors 

One, World Trade Center, Suite 14-37 

New York, Ν.Υ. 10048 

Tel.: 432-0550 

t~ 
Jimmy \ Ll,~ardos 

Orchestra 
Η επιτυχία του χορού σας 

Tel: (212) 539-8885 

ATHENS CENTER HOTEL 
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

• Κεντρικός κλιματισμός - 136 δωμάτια, 
λουτρό, τηλέφωνο, ραδιόφωνο, βεράντα 

• 'Εστιατόριο πολυτελεlας, μπάρ, ρούφ 
γκάρντεν, πολυτελείς dίθοuσες ύποδο
χf'jς καi Ιδιωτικό γκαράζ. 

Τώρα καΙ μέχρι 15 Μαρτfου 
Τιμαi δωματίων: Μονόκλινα 1.510 δραχμ. 
Δlκλινα 2.346 δραχμ. Τρlκλινσ 2.913 δρχ. 
Συμπεριλαμβάνεται κοντινένταλ μπρέκ

φαστ. Διό ρεζερβέσιονς όποταθi'jτε στ ή Ν. 
'Υόρκη (212) 483-0642 κ.' Αρσένη~ γράψατε 
Sophocleous & Athenas 26, Athens,Greece. 
Tel. 524-8511-7 Telex 4488 ALCV 
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Issues of the Month 

lmprovement? Lets Hope 

ΤΗΕ freezing in the relations between the PASOK goνern
ment and the Omogenia appears to be thawing, following 

the recent νisit to Athens of a Greek-American delegation led 
by Archbishop lakoνos. But the words must be followed by 
deeds ... 

lt took more than two years for the PASOK Goνernment to 
inνite to Athens the leaders of Hellenism in America. lt took 
a national crisis for the present Greek Goνernment to under
stand what all preνious Goνernments had fully realized, name
ly, that to be usefull to Greece, the Omogenia, must remain 
united. Better late than neνer! 

ANDREAS CALLS IAKOVOS 

Until recently, the νarious PASOK ministers, deputy minis
ters, and Parliamentary deputies, νisiting the United States, 
made always a bee-line for Astoria, while systematically 
aνoiding the Archdiocese, on 79th St., in Manhattan. 

But on the afternoon of Noνember 25th, a call changed all 
this. The call was from the Greek Prime Minister. He was calling 
Archbishop lakoνos. He wanted to know if it would be 
conνenient for the Archbishop to νisit Athens on Noνember 
29th, for a conference on the Cypriot crisis. The following day, 
a written inνitation came. 

The Archbishop accepted the inνitation. On Νον. 27th, he 
flew to Athens with seνeralleading figures of the Omogenia. 
(Shown in photographs in other pages). 

The Greek Goνernment rolled out the red carpet. 
The Supreme President of the ΑΗΕΡΑ was also inνited, 

but he answered that he was unable to join because of 
preνious commitments. 

ΑΝ INVITA110N ΤΗΑΤ NEVER CAME 

The Federation of Greek-American Societies of New York, 
(which in the past has spoken out against the American bases in 
Greece and had a paνillion for ... Chile(l) ata recent Cultural 
Festiνal in Astoria), announced to the Press that it had also 
receiνed an inνitation. But it tuurned out that not such inνita
tion existed. 

ln the end, this Organization was left out, completely 
isolated. 

Το its utter embarassment, the PASOK Committee in 
Astoria, which tried desperately to secure an inνitation for the 
Federation, was also turned down. 

WHY ΑΗΕΡΑ DID ΝΟΤ GO 

With regard to the absence of ΑΗΕΡΑ, the largest, most 
influential Greek-American organization, the correspondent 
of the Athenian newspaper "Mesimνrini" Manolis Athana
siadis reported from Washington, D.C., that the leaders of 
ΑΗΕΡΑ decided that the Supreme President Peter Cardiges 

JANUARY 1, 1984 

should not go to Athens in protest for the antiamerican 
feelings preνailing in Greece and the antiamerican demonstra
tion held in Athens in Noνember, with the leading participa
tion of Mrs. Margaret Papandreou, wife of the Prime Minister. 

ln this demonstration of PASOK and Communist Party fol
lowers, the demonstrators shouted such slogans as 'Άmeric
ans, murderers of Nations" . 

ΝΕΑ YORKH contacted ΑΗΕΡΑ spokesmen on this, but 
they simply repeated that Cardiges had other commitments. 

The Archbishop who accepted this νersion, praised the 
personality of Mr. Cardiges and assured the Prime Minister 
that the Omogenia is united. But this may be more a wish than 
a statement of reality. 

"USEFUL AND SINCERE" Τ ALKS 

ln any eνent, according to the Archbishop, speaking in 
New York, the talks of the delegation with the Prime Minister 
and other Goνernment officials, were " particularly useful and 
sincere". Α similar statement was made in Athens by Mr. Pa
pandreou, who expressed Greece's gratitude for all the help 
giνen by the Omogenia in the U.S.A. 

During the νisit, the Archbishop exchanged νiews with the 
Prime Minister on the national issues and on the best way to 
promote them in the United States. 

As stated by the Prime Minister and confirmed by the 
Archbishop, the two men agreed on regular contacts and on 
exchange of νiews. 

The Archbishop, speaking to the Greek-American news 
media expressed his satisfadion for his νisit to Athens. 

"Now," he said, " that the Greek Goνernment has a new 
opinion as to how useful the Omogenia can be, and now that 
its representatiνes haνe been briefed officially and respon
sibly", they will be able to act eνen more deciceνly. 

The Archbishop added that Greece faces today serious 
problems in its foreign policy and he expressed his concern for 
the νery poor state of Greek-Turkish relations. 

MEHING WΠΗ ARSENIS 

During a meeting with the minister of National Economy 
Gerasimos Arsenis, on ways to atract inνestments from Greek
Americans, the Archbishop mentioned specific incidents of 
Greek-American inνestors who had a hard time and suffered 
heaνy losses in Greece. He emphasized to Mr. Arsenis that the 
policy of the Greek Goνernment must "inspire confidence" to 
be effediνe. 

The Archbishop also suggested the publication of a 
brochure, giνing reassurances to potential inνestors. Arsenis 
promised to follow the suggestions and also that he will haνe 
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further discussions with the Archbishop in a forthcoming νisit 
to New York. 

One can hope that on the basis on what was said and 
written in Athens and New York, the relations between the 
Omogenia and the PASOK Goνernment will stay positiνe. 

Of course, the two letters sent by the fiνe Congressmen of 
Greek origin to Mr. Papandreou, still wait for a reply, while the 
"Friends of PASOK" here, continue their partisan orgy. (This 
year's dance in Astoria was attended not just by one or two as in 
past years, but by three PASOK deputies ... ). 

PAPANDREOU: "GREECE 
BELONGS ΤΟ ΤΗΕ WEST" 

Papandreou, according to the Archbishop, stated 
repeatedly that "Greece belongs to the West" and wants to be 
treated as such. Papandreou, also, assured the Archbishop that 
he wants to improνe relations between Greece and the U.S. 
and that we all must work to bring this about. 

We note with particular satisfaction the aboνe assurances 
by the Prime Minister. They are the best news we haνe heard 
from Athens in the last two years. 

But these assurances will come true only through the 
actions of the PASOK Goνernment from now on. Because, 
these assurances, are not supported by the stand of the Greek 
Goνernment on world problems, during the last two years. 

Finally, we are entitled to expect that Mr. Papandreou will 
safeguard the unity of the Omogenia. This can be 
accomplished by stopping the actiνities of the PASOK Com
mittees in the United States and by officially setting aside the 
PASOK decisions to interfere with our communal and organ
izational affairs. 

We will be watching ... 
PHER S. MAKRIAS 

ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 

8 
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High time to "de-mythologize" 

Anti-Americanism in Greece 
By Α. DROSSOPOULOS on them the futility of resistance that "we 

are the Americans". 

Part 11 
The fact, howeνer, which acted as a 

catalyst in shaping the most acute anti
american feelings at least i'n this part of 
Europe was the establishment of the 
dictatorship. 

ln a special commemoratiνe issue on 
Greece in 1969of Sartre's monthly reνiew, 
historian Ν. Sνoronos wrote " no one has 
any doubt that the coup of the colonels 
was inspired by the CIA". Sartre himself in 
his reproduction to the special issue used 
the phrase "the CIA-organized coup of 
1967". The same issue included, in the 
article of another historian, Κ . Tsoukalas, 
the phrase that "the precise meaning of 
the role" played by the agents of Amer
ican imperialism in the coup "is difficult 
to be assessed because of the absence of 
accurate data". Such reserνations, of 
course, were rare at that time. 

The American i nνolνement in the coup 
was taking fantastic dimensions. Α well
known publicist saw in the sequence of 
broadcasts on 21 April of the Armed 
Forces Network an elaborate psycho
logical scheme of the CIA: First the 
military parade music signifying the 
heroic phase; then, the demotic songs -
the popular phase; and in the eνening 
"the Godson (Vaftistikos)" and other 
operetas- the third optimistic phase! 
Α distinguished professor commenting 

on a reception giνen for Uniνersity pro
fessors and other faculty members a few 
months after the coup by one of the top 
junta leaders at the restaurant on the top 
of Lykabetos, expressed the νiew that the 
required ride up the hill on the " tele
feric" was an ingenious way to humiliate 
them - and of course the adνice came 
from the CIA! 
Α νery popular author claimed that the 

choice of Papadopoulos by the American 
embassy was made only because his name 
"Papadopoulos" was the most common 
name in Greece- a fact which made him 
an impersonal symbol of submission 
which they wanted to teach the Greek 
people. (ln fairness I must say that I neνer 
found out whether he really belieνed all 
that or whether he was just saying it 
merely to νent his anger and the anger of 
the people he was addressing). 

On its side, the junta, although it 
wanted to boast that it was the most 
genuine expression of national 
independence (capable of turning its 

IANOY ΑΡΙΟΥ Ι, 1984 

ΤΗΕ PROOF sτιιι MISSING 

back to the Council of Europe and of 
demanding the recall of the German Am
bassador etc.) it also had an interest in 
strengthening the perception that it had 
the full support of the Americans. And so, 
Lambrou, the chief torturer, was telling 
his νictims while he was trying to impress 

So many years haνe passed since then, 
hundreds of court depositions haνe been 
giνen, so many people haνe testified 
before Congressiona l comm ittees, 
thousands of pages haνe been written 
about the coup, many discussions 
between the junta leaders and their key 
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Mr. and Mrs. 

Nίcholas Α. Nίcholas 

Wish a Very Happy New Year to All 
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ΤΩΡΑ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥJΕΡΑ 

associates have come to light - but the 
proof of American involνement is still 
missing. 
Νο other testimony (and very poor at 

that) exists beyond that which has been 
used as proof from the beginning and 
which was repeated in hundreds of 
books, articles and speeches to support 
the charge. This is an article of Marquis 
Childs, published a few weeks after the 
coup in several American newspapers. ln 
the article he spoke of a confidential 
meeting of high officials in Washington in 
February 1967. They were told, according 
to the article, about a military coup being 
planned in Greece. "The question was 
whether the coup could be prevented 
through some discreet political inter
vention . . . The prevailing view around 
the table, after some wringing of hands 
and a pessimistic assessment of the con
sequences, was that nothing could be 
done... Walt Rostow, the President's 
National Security Adviser, closed the 
meeting with these words: Ί hope we all 
understand that our decision, or rather 
our lack of decision, makes the future 
course of events in Greece inevitable' ". 

But the knowledge that a conspiracy 
was being hatched in the army to seize 
power was not an American exclusiνe. At 
the very same time ofthe purpoted meet
ing in Washington , the Athen's 
newspaper 'Έieftheria" published under 
a big headline on its front page a story that 
elections would not take place because a 
dictatorship was to be imposed. 
Το accuse the Americans that they did 

not intervene to save our parliamentary 
system is just too much-when all political 
forces with no exception saw the dictator
ship coming and did so little to prevent it. 

ΙΝ ΤΗΕ YEARS OF ΤΗΕ DICJATORSHIP 

The perceptίon that the junta was 
America's favorite and that the colonels 
were Washington's obedient agents, and 
that the regime survived only because of 
American support and would have 
crumbled with just an American snap of 
the fingers, served the interests of the 
Greek resistance. This perceptίon assured 
Greek resistance support from the Left, 
the progressive and intellectuals but also 
from the liberal public opinion through
out the world. 

The same people who led the demon
strations against the Americans in 
'Vietnam and against the Pinochet regime 
in Chile, were the backbone of the 
demonstrations against the junta in 
Greece. The people who were most eager 
to give aid to Greek refugees, to sign 
appeals, to give money to the resistance, 
even to come to Greece at personal risk, 
were mostly people who believed, to one 
degree or another, ίη the evi I character of 
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American policy. 
The only thing is that the identification 

of America with the junta was totally 
inaccurate. At the same time, the 
argument as to why America was behind 
the colonels was based on a series of 
oνersimplifications: One was the saνage 
anti-Communism of the Colonels. As 
though the Americans did not know of 
other military dictatorships which after 
haνing outlawed their Communist par
ties, and haνing put their Communists in 
jail, turned around and sought Soνiet 
support. 

Another oνersimplification was the 
reference to Guatemala and Cambodia as 
proof that the U.S. always used such 
agents to secure by force the American 
interests. This argument ignored the 
wider spectrum of the methodology of 
American policy, and that what the U.S. 
can allow itself to do in ΕΙ Salνador, it 
would find unthinkable of doing in lce
land. 

lt is a fact, that in our case the dislike of 
the U.S. for the establishment of the 
dictatorship was clear. Equally clear was 
its desire to haνe the parliamentary 
system return. 

The military aid embargo was a 
constant reminder of Washington's neg
atiνe νiew of the junta. ln implementing 
the embargo, of course, seνeral steps 
were taken to soften the impact, to aνoid 
weakening the military significance of 
Greece within ΝΑΤΟ. But since it was not 
possible - and no one claimed it to be
that the regime would fall as a result of 
some form of ciνil war, the continuation 
of the military aid, to the extent it was a 
reaffirmation, not a softening of the 
rejection. 

Throughout the summer of 1967, as 
long as the king remained the second 
pole of power, the American embassy in 
Athens constantly pressed to haνe the 
junta specify its νague promises for a 
return to parliamentary democracy, 
trying to extract a commitment while 
searching for more moderate elements 
within the junta to counter the hard
liners. This attitude of the U.S. became 
particularly eνident with the reception 
accorded the King when he νisited Wash
ington. 

And after the failure of the royal coup 
and the corresponding stabilization of 
the dictatorship, and even after the 
tension in East-West relations ίη the 
summer of 1968, Washington continued 
to refuse to condone what had happened 
in Greece. The U.S. did not haνe an 
ambassador in Greece for a whole year. 
And when later the Nixon administra
tion started making a few careful 
openings toward the regime - with 
statements which encouraged a course 
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toward democratization - the enmity 
against the regime in Congress 
increased. 

ltalian goνernment with the manisided 
support it gaνe to the Greek resistance, 
no other goνernment helped more the 

All this, of course, in no way implies 
that the Americans wanted to oνerthrow 
the dictatorship (but how many Greeks 
were seriously trying to do so?). On the 
contrary, as the spokesmen of American 
policy often said, they tried to maintain 
relations of cooperation with the goνern
ment in Athens, to coνer their defense 
interests, without eνer ceasing their 
efforts to press for a softening of the 
regime's police character, and to open 
the way for democratic procedures. 
Α detached reνiew of the international 

side of the dictatorship, with the time that 
has passed since then, would lead to a 
conclusion that with the exception of the 
Scandinaνian states and the Netherlands 
which took part in initiating the moνe in 
the Council of Europe, and possibly the 
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return of democracy to Greece than the 
American goνernment. 

ΑΝ UNHEAL ΤΗΥ SUBSτiTUτE 
FOR NATIONAL UNITY 

lt is possible that some other obserνers 
of recent Greek history - with higher 
moral demands for international rela
tions - may assess differently the attitude 
of the United States during that period 
and conclude that it leaνes much to be 
desired. But they, too, must agree that it is 
not possible to keep so many people, on 
such a crucial subject, tied to general im
pressions and a "working hypothesis", 
which take the place of a solid conclu
sion . They must cooperate to find the 
truth. 

lt is better to find out exactly what we 
can properly blame the Americans for 
during the years of the dictatorship, but 
also on eνery other aspect of our rela
tionship, so that we can begin to appre
ciate again what we owe to them, and 
eνen more so in order to weigh the 
element of trust we can place in them in 
our future cooperation - from the 
present complex of resentment and 
mistrust on the one side to the other 
extreme of realistic toleration on the 
other. 

The anti-americanism cont inues to 
serνe as a substitute for national unity, a 
substitute which tends to bridge tremen
dous differences in our political spec
trum: The junta-supporter industrialist 
father wants to belieνe that the "honest 
colonels" would haνe neνer moνed 
against Makarios if they were not 
deceiνed by the Americans, while his son, 
a member of the Communist Youth and a 
uniνersity student, wants to belieνe that 
eνerything was decided by the citadels of 
the imperialist center which used the 
junta as its instrument. ln this way, both of 
them can agree that the game was fixed 
by others far away and that it is not neces
sary to identify the weaknesses of our 
political life and to correct them by 
accepting terms for deνeloping the 
necessary social concensus on the basis of 
a genuine dialogue, they aνoid a critical 
approach to this crucial subject because 
they continue to belieνe in the unifying 
function of the anti-american mythology. 

But nations which want to be masters of 
their fate do not need fairy ta les. lnstead 
they need the most accurate knowledge 
of reality. The anti-americanism, in the 
Greek context, is a particularly unhealthy 
substitute for national unity. 
Απ al liance does not mean a complete 

identity of interests. Απ alliance which has 
lasted for more than thirty years cannot 
haνe gone through without some periods 
of crisis, without facing issues on which 
the objectiνes of the allies differ radically. 
By maintaining our alliance with the 
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United States we are not obligated, of 
course, to agree with eνery facet of Amer
ican foreign policy, e.g. in the area of 
Latin America. We must understand also 
that that United States cannot see 
through our eyes all international issues 
which are of immediate interest for us. 
This again does not mean that we should 
not try Uustifiablv and legitimately) to win 

them oνer to our point of νiew. 
The uncertain cooperation, the resent

ful coexistence in the same allied camp, 
the proνocatiνe display of friend liness to 
all those who show enmity to the Amer
icans, may serνe temporarily certain 
domestic needs but they play haνoc with 
our foreign policy. 
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New President for Atlantic Bank, 
Cachules Vice Chairman 

tunate to haνe been able to bring Dr. Ko
stakopoulos to Atlantic Bank as its Pres
ident. His academic and professional 
background will be major assets in 
helping his guide the furture course of 
the Bank, and in assuring it's continued 
growth. He begins his tenure as President 
with our full confidence and support." 

Dr. H.S. Kostakopoulos has been 
elected to the Board of Directors, and 
appointed President and Chief Executiνe 
Officer of Atlantic Bank of New York ef
fectiνe January 1, 1984, announced 
Stylianos Panagopoulos, Goνernor of 

National Bank of Greece an Chairman of 
Atlantic Bank's Board of Directors. 

Dr. Kostakopoulos will succeed Sotiros 
Ν. Cachules, who has been Atlantic's 
President since 1973. Mr. Cachu les will 
continue to serνe on Atlantic Bank's 
Board of Directors, and has been ap
pointed to the new position of Vice 
Chairman of the Board, effectiνe January 
1, 1984. 

Dr. Kostakopoulos comes to Atlantic 
Bank from Merrill Lynch Economics, lnc., 
where he is Senior Economist and Manag
er of Economic Data Systems. ln this 
capac it y, Dr . Kostakopoulos has 
responsibility for a wide range of 
economic forecasting systems relatiνe to 
the economic outlook of the United 
States, and other countries. His actiνities 
also include analyses of general 
economic and inνestment conditions on 
a state and regional basis. 

Prior to joining Merrill Lynch Econo
mics, lnc., Dr. Kostakopoulos held As
sistant Professorship at Hunter College of 
the City Uniνersity of New York, and a t 
the State Uniνersity of New York at 
Oswego. During his teaching and 
academic careers, he conducted and par
ticipated in a νariety of studies using eco
nometric modeling techniques to 
examine fiscal, monetary and trade 
effects under νarious conditions, relatiνe 
to countries, states and regions. 

Dr. Kostakopoulos' academic 
achieνements are a Β.Β.Α . in Business 
Economics at Pace Uniνersity; an Μ.Α. in 
Economics, an M.Phil in lnternational 
Trade and Economic Deνelopment, and a 
PhD. in Economic Theory and Econo
metrics from Columbia Uniνersity. 

Mr. Cachules joined one of Atlantic's 
predecessor banks in 1936. He was first 
appointed to the official staff in 1949, and 
rose steadily through the ranks of man
agement. ln 1969 he was elected to the 
Board of Directors, and he was appoint
ed President and Chief Executiνe Officer 
in 1973. 

Mr. Cachules hasalways taken an actiνe 
tole in ciνic, community, charitable, and 
fraternal organizations. lncluded among 
his many actiνities, he is a Member and 
Treasurer of the Archdiocesan Council of 
the Greek Orthodox Archdiocese of 
North and South America, Member of 
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President's Adνisory Council and Finance 
Committee of Marymount Manhattan 
College, Trustee of Anatolia College in 
Salonica, Greece, Member of the 
Supreme Board of Trustees and Vice 
Chairman of the Order of Ahepa, 
Member of the Adνisory Council of the 
Queens College for Greek and Byzan
tine Studies, and President of the Dion 
Foundation. ln recognition for his νaried 
serνice to these, and a νariety of other 
organizations, Mr. Cachules has oνer the 
years been presented with numerous 
awards for outstanding community 
serνice. 

ln announcing the changes, Mr. Pana
gopoulos stated, ''τhe record of progress 
Atlantic has made during the years Sam 
Cachules has been with the Bank - and 
particularly those since he has serνed as 
its President - is quite outstanding. We 
are νery pleased that he will continue in 
an actiνe role as Vice Chairman and a 
Director of the Bank. We were νery for-

Greek Leftist Balks 
At Visiting Berlin Wall 

ATHENS, Νον. 9- loannis Aleνras, Pres
ident of the Greek Parliament, refused 
to νisit the Berlin wall during his current 
official νisit to West Germany. 
Α West German Embassy official here 

said today that the incident constituted 
the first time that a senior Western politi
cian had refused to do so, and added 
that his Government was "quite dis
pleased." 

Mr. Aleνras, a senior member of the 
ruling Socialist Party, is νisiting West 
Germany at the head of a six-member 
group made up of deputies from all three 
Greek parties, at the i nνitation of his West 
German counterpart. 

ΑΗΕΡΑ Planning of 
Congressional Banquet 
ΑΗΕΡΑ Peter Η . Cardiges has 

announced the appointment of Steνe 
Georgilakis as general chairman of the 
1984 ΑΗΕΡΑ Biennial Congressional Ban
quet, to be held at the Washington Hilton 
Hotel in Washington, DC, on March 26. 
Georgilakis is a 20-year ΑΗΕΡΑ member 
in Washington. 

" I am pleased to make this 
appointment," Cardiages said, "as Ι know 
that under the fine administratiνe abil ities 
of Steνe Georgilakis we are assured that 
the banquet will be a complete success." 

The 1982 Congressional Banquet was 
attended by oνer 200 members of 
Congress and their spouses. 
Congressman Benjamin Rosenthal was 
the keynote speaker, and Senator Clai
borne Pell receiνed the Socratic Award. 

''τhe ΑΗΕΡΑ Congressional Banquet 
honors all members of Congress, men 
and women who were democratical ly 
elected by the American people," said 
Cardiges. All members of Congress and 
their spouses are guests of the Α Η ΕΡΑ that 
eνening. Although hosted by the ΑΗΕΡΑ 
Supreme Lodge, the 500 chapters of the 
Order inνite their elected representa
tiνes, and each chapter sends its 

representatiνes to the banquet. 
The first Congressional Banquet was in 

1929, and oνer the years the ΑΗΕΡΑ has 
been honored to haνe important Amer
ican leders speak and attend the ban
quets. Held biennially since 1936, among 
those speaking at the banquet haνe been: 
Presidents Harry S. Truman, Gerald R. 
Ford and James Ε. Carter; Senators Robert 
Taft, Hugh Scott, Hubert Humphrey, 
Phil ip Α. Hart, Eνerett Μ. Dirksen , and 
Sam Erνin; House Speaker Sam Rayburn; 
journalist Edward R. Morrow; and Attor
ney Generals Ramsey Clark and Francis 
Biddle. 

The eνening also sees presentation of 
the Socratic Award, honoring prominent 
men and women who emulate Hellenic 
ideals. Among the recipients of the 
Award are: Henry R. Luce, publisher of 
τime-Life, lnc., in 1964; the President of 
the United States, Lyndon Baines 
)ohnson, in 1966; United States Senator 
Eνerett Dirksen in 1968; the Vice-Pres
ident of the United States, Spiro Τ. 
Agnew, in 1970; and His Holiness Pat
riarch Athenagoras I, Ecumenical Pat
riarch of Eastern Orthodoxy, in 1972. 
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ΑΗ ΕΡΑ Acts Swiftly to Oppose Secession 
Since the declaration of secession by 

the Turkish Cypriot community on 
November 15 ΑΗΕΡΑ has taken a forceful 
and active role in generating U.S. oppo
sition to the Turkish actions and organiz
ing Congressional support for an effort to 
stop providing millions of dollars in U.S. 
military aid to Turkey. 

''τhe ΑΗΕΡΑ strategy now is to increase 
public pressure while Congress is in 
recess, make sure that the position of the 
State Department remains steadfast, and 
show Turkey and the Turkish Cypriots 
that Congress is prepared to apply 
sanctions unless their illegal actions are 
rescinded," said ΑΗΕΡΑ President Peter 
Cardiges. ''τhe next two months are a 
crucial time for the history of Cyprus, and 
I think all concerned Americans must 
now increase their involvement." 

The ΑΗΕΡΑ activity began on Novem
ber 15, after the early announcement of 
the Turkish Cypriot declaration. ΑΗΕΡΑ 
immediately sent letters to President 
Ronald Reagan and Secretary of State 
George Ρ. Shultz calling for an immediate 
end to contracts between the Depart
ment of State and the Turkish Cypriot 
community, and urging the Administra
tion to publicly disavow the Turkish 
Cypriot unilateral declaration of inde
pendence. 
Α te legram of support was also sent to 

President Kyprianou. 
Later that day, letters were also sent to 

the Ambassadors of Austria, Australia, 
Great Britain, Canada, Denmark, Finland, 
and Sweden, urging their goνernments 
not to recognize the self-proclaimed Tur
kish Cypriot entity. These nations all have 
troops in Cyprus as part of the United 
Nations peace-keeping force. 

ΟΝ CAPΠOL HILL 

ΑΗΕΡΑ Headquarters staff contacted 
the offices of every member of the Senate 
Foreign Relations Committee on Tuesday 
to convey AHEPA's concern. The Com
mittee unanimously passed a resolution 
condemning the action later that day. 
Discussions were held with Representa
tive Gus Yatron and staff members of 
Representatives Broomfield, Zablocki, 

and Fascell, urging them to issue a joint 
concurrent resolution asking the Turkish 
Cypriots to rescind their declaration. 

On the morning of Noνember 16, early 
meetings were held between key 
Members of Congress - including the 
seven of Hellenic descent - Administra
tion officials, His Eminence Archbishop 
lakoνos, Α Η ΕΡΑ President Peter Cardiges, 
UHAC Chairman Andrew Athens, ΑΗΑ 
Chairman George Livanos, AHI Chairman 
Gene Rossides, Pancyprios President 
Philip Christopher, and key Congres
sional aides. 
ΑΗΕΡΑ President Cardiges told the as

sembled leaders that all of AHEPA's 

resources - our national membership of 
50,000 Greek Americans, our staff, exten
sive Cyprus files dating back to the 1950's, 
telex, computer systems, and the other 
resources of our 60 year organization- to 
fight for an independent and unified 
Cyprus." 

The Greek American leaders met with 
Secretary of State George Ρ. Shultz on 
Wednesday afternoon to express their 
satisfaction of the Administration's une
quivocal condemnation of the Turkish 
Cypriot secession, and to urge the United 
States to maintain their current position. 

Following the meetings, ΑΗΕΡΑ Pres
ident Cardiges expressed his hope that 
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the Administration would not forget its 
commitment to Cyprus. 

More than 2,000 Greek American actiν
ists receiνed telegrams from ΑΗΕΡΑ on 
Noνember 17 which outlined three areas 
of actίνίty to mobilize Greek Americans. 
The main points included: 1) Το contact 
members of Congress, urging them to 
issue a strong statement of disapproνal, 
and organizing ΑΗΕΡΑ delegations to 
meet with members of Congress during 
the Thanksgiνing holiday. 2) Το write 
Administration officials demanding that 
the U.S. denounce this unwarranted 
action. 3) Το organize all Ahepans and 
Greek Americans to take similar steps and 
to prepare for future actiνities. 
Α "Cyprus Alert-gram" was also estab

lished with Western Union to encourage 
Ahepans and other interested persons to 
send messages to Congress. This was a 
technique that ΑΗΕΡΑ has used in the 
past and has proνed νery effectiνe. 

On Noνember 18, ΑΗΕΡΑ lodged a 
protest with the United Press lnterna
tional, which had sent a story oνer the 
wires with a dateline "North Nicosia, 
Turkish Cyprus." The Foreign News 
bureau chief assured ΑΗΕΡΑ that a cor
rection to the story had been issued and 
that the mistake would not be repeated. 

On Friday, ΑΗΕΡΑ President Cardiges 
also spoke at a dinner for Archbishop 
lakoνos hosted by the Cyprus Children's 
Fund in New York. He told those attend
ing that "what Turkey is really attemting 
is a genocidal de-Hellenization of Cyprus 
by eradicating thousands of years of 
Hellenic history, but I am sorry to tell the 
chauνinists in Turkey that this will neνer 
happen," said Cardiges. 

During the weekend, Cardiges also met 
with other national and regional Greek 
American leaders to outline strategy. 

On Noνember 22 ΑΗΕΡΑ published a 
special six-page newsletter that was dis
tributed to eνery member of the ΑΗΕΡΑ 
and to other organizations. The 'Ά i ert" 
included a sample letter to be sent to 
members of Congress, seνen actiνities to 
keep the issue of Cyprus in the forefront, 
a short history and chronology, and an 
article on monitoring the press. 

During the last seνen days, reports from 
Ahepans across the country haνe been 
pouring into ΑΗΕΡΑ Headquarters, out
lining the actiνities of members and 
chapters from Seattle to Miami. 'Όnly a 
full-scale effort by all," said ΑΗΕΡΑ 
President Cardiges, "can begin to reνerse 
the situation. With your support, these 
efforts will be strengthened. ΑΗΕΡΑ will 
dedicate all of its resources- our national 
membership of 50,000 Greek Americans, 
our staff, and our materials - to fight for 
an independent and unified Cyprus." 

JANUARY 1, 1984 

Hellenic College and Holy Cross Greek Orthodox School of Theology will embark 
in an ambitious recruitment program this month under the direction of the newly 
appointed Dean of Admissions and Records, the Reν. Christopher Metropulos. Α 
group of students, collegiates and seminarians, wi ll be νis iting parishes throughout 
the Diocese of Atlantain late December and early January. They are, left to right, 
standing: John Constantine, Paul Panos, Gary Vachicouros, Theodore Vaporis, Kosta 
Petrogeorge, John Heropoulos, Eugenia Katre, James Caνrilos . Seated, Alex Micha-

lopoulos, Nick Constas, Diann Wilbur, Fr. Metropulos, Patricia Danas. 
(Photo by George Diamant) 

e Ο κ. καi ή κ. Φαίδ. 'Αλεξάκη 

Εύχονται σ . δλους τοvς φίλους τους 
καi δλους τοvς ναυτιλλομένους 

ΑΙΣ/0 ΚΑΙ ΕΠΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 

Alpro Marίtίme Agencίes, Inc. 
595 Madison Avenue, New York, Ν.Υ. 

. Ο χειρουργός lατρός καi ή Κα 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Σ. ΚΑΣΑΠΙΔΗ 
με τα τέκνα των Σωτήρην καi Άμαλίαν 

Εύχονται σ· δλους τοvς φίλους τους 
έδώ καi στήν ·Ελλάδα 

ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 

Kings Point, L.l., Ν.Υ. Τηλ. 545-8889 

37 



• τ 
The Editors of 

"KRIKOS" 

38 

Extend cordia/ wishes to the 
Editors of "New York" and a/1 

its readers for α happy 
and prosperous 1984 

"KRIKOS" 
The illustrated Greek Review 

33 MAPESBUR Υ ROAD 
LONDON N.W.2 

ENGLAND 

'Η διεύθυνση 
καi τό προσωπικό τοϋ 
γνωστοί> Έλληνικοϋ 

εστιατορίου 

117 East 15 th Street 
New Υ ork City 

Τηλ. [212] 254-0960 

Εϋχεται στizv έκλεκτη 
πελατεία του 

Εύτυχ'ές 

το Νέο 'Έτος 

Mr. George Ρ. Livanos, Chairman of the new Organization, with Senator Kennedy 
at the offices of the AHDA. 

American Hellenic Development Alliance 
hosted its first reception in Washington, D.C. 

On Friday, October 21, the American 
Hellenic Alliance hosted a reception at its 
newly opened offices, thus formally 
announcing its presence as a functioning 
Greek-American organization based in 
the Washington area. 

Mr. George Ρ. Livanos, Chairman of the 
Board of the Alliance, had met with Sena
tor Edward Μ. Kennedy and discussed ex
tensiνely the potential of the new organi
zation, its functions and projects. The 
senior senator from Massachusetts ex
pressed his best wishes for the success of 
the Alliance and the speedy fulfillment of 
its goals stating that, " Ι wish George Liνa
nos good luck and Ι hope that the efforts 
being undertaken by the American Hel
lenic Deνelopment Alliance will be fruit
ful." 

The Alliance reception wasattended by 
the Ambassadors of both Greece and 

Cyprus, members of the two embassies 
and press offices, Senator Paul Sarbanes, 
Congressman Michael Bilirakis, congres
sional staff, officers of the State Depart
ment Greek Desk, representatiνes of 
ΑΗΕΡΑ and AHI, and many other friends 
and well wishers. 

Chairman Liνanos, Theodore Venetou
lis, the National Director, Andrew 
Manatos, the political consultant for the 
Alliance and UHAC in D.C., and other 
members of the Board of the Alliance 
were present, exchanging νiews with the 
guests concerning the Alliance and other 
issues of general Greek-American 
interest. 

The Alliance feels that it was a success
ful occasion promoting understanding 
and reinforcing the channels of commu
nication in the Greek-American commu
nity, which is one of the main objectiνes 
of the organization. 

Merry Chrίstmas 
and Happy New Year 
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Pancyprian Joins Coordinated Effort 
Andy Athens, National Chairman of the 

United Hellenic American Congress 
(UHAC), and George Liνanos, Chairman 
of the Hellenic American Deνelopment 
Alliance (HADA), today anπouπced that 
the Paπcyprian Associatioπ of America 
will be joining their effort ίπ Washington, 
D.C. to make more effectiνe the νoice of 
the Greek-Americaπ commuπity. Athens, 
who is Chairman of the coordiπated ef
fort ίπ Washington, said, ''τhe inclusion 
of the Pancyprian Associatioπ of America 
brings support at an optimal leνel. The 
Pancyprians will also proνide νaluable 
input to aπ issue of great importance -
Cyprus." 

Athens said, 'Ένen though we haνe 
been supportiπg the coordinated effort 
in Washington for only three months, we 
haνe been extremely pleased with our 
experience. At the inνitation of Arch
bishop lakoνos, our coordinated effort 
was able to bring the leaders of ΑΗΕΡΑ, 
UHAC, HADA, and the American 
Hellenic lnstitute (AHI) to meet with Vice 
President George Bush aπd Secretary of 
State George Shultz iπ a matter of hours 
after the recent actions by the Turkish 
Cypriots. We spoke in οπe coordinated 
νoice and helped shape Administration 
policy regarding Turkish Cyprus. 

'Άiso the Senate Appropriations Com
mittee repeatedly rejected economic aid 
to Cyprus aboνe the Administratioπ's 
request of $3 million earlier this year. On 
Noνember 8, following the inνolνement 
of the coordiπated effort, the same Ap
propriatioπs Committee νoted unaπi
mously to proνide the Republic of Cyprus 
with $15 million ίπ economic assistance. 
Andy Manatos, the coordinator of our 
actiνities in Washington, said, 'τhe coor
dinatioπ of the resources of the power
ful Order of ΑΗΕΡΑ, with the UHAC, 
HADA and the AHI brought to bear 
tremendous nationwide resources in the 
effort. Ttie appropriate people on that 
committee at the appropriate times heard 
the united νoice of the Greek-American 
community regardiπg this matter and 
showed their wisdom in unaπimously 
approνing this foreigπ assistance." 
Atheπs added, ''τhis extraordinary 

effort by the national Greek-American 
community saνed our country from a 
major foreign policy blunder regarding 
aid to Cyprus. As the Chairmaπ of the 
Senate Foreigπ Relatioπs Committee, 
Charles Percy, said in support of our 
national community's effort, 'Cyprus has 
proνided our Marines in Beirut, Lebanon 
with an exit base for our woπded, an entry 
base for our reiπforcements, and aπ 
ongoing supply base for American sol-
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diers trying to keep peace in that part of 
the world. This would not be the time for 
America to cut its foreign aid to the 
Republic of Cyprus.' " 

The President of the Pancyprian Asso
ciation of America, Mr. Philip Christo
pher, said, "Ι look forward to workiπg 
with Andy Athens and George Liνanos in 
the coordinated effort in Washiπgton. 
The resources of the Pancypriaπ Associa
tion of America stand ready to play their 

part at the appropriate time and place at 
the recommendatioπ of Aπdy Manatos in 
Washiπgton. We fully support the idea 
that the goal of all our orgaπizations can 
be more effectiνely realized through a 
professional approach to Washington's 
policy making process. We also agree 
with the thesis of the coordinated effort 
that οπ those issues where we agree, we 
caπ be far more effectiνe speaking ίπ οπe 
νoice aπd in proper coordination." 

. Η οίκογένεια του ίατροϋ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΦΩΤΟΥ 
Εϋχεται είς τοvς Πανέλληνας 

ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 
CHICAGO, ILL. 

Dr. and Mrs. 

PETER TRIANT AFILLOU 
And Family 

Wish α// their friends 
ΗΑΡΡΥ NEW YEAR 

Με η)ν εύκαιρία των Χριστουγέννων 

καi τοϋ Νέου ''Έτους 

δ ίατρός καi ή Κα 

Γεωργίου Χαζίρη 
Εύχονται στοvς φίλους τους κάθε εύτυχία 

ΗΑΡΡΥ NEW YEAR ΤΟ ALL 

Phoenίx Marίtίme Agencίes, Inc. 
645 MADISON AVENUE, NEW YORK, Ν.Υ. 10022 
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Sotirhos Named Chairman 
of Ethnic Voters for Reagan 
Michael Sotirhos of New York City was 

announced as the Chairman of Ethnic 
Voters for Reagan-Bush '84 by Senator 
Paul Laxalt, the campaign's General 
Chairman. 

As Chairman of Ethnic Voters for 
Reagan-Bush '84, Sotirhos will be in 
charge of recruiting and communicating 
with νoters from the many groups of 
people in America who identify with their 
ethnic heritage. 

Mr. Sotirhos addressing representatiνes 
of the Ethnic Press, at a briefing in Wash
ington, D.C. after a luncheon with the 

President at the White House. 

Sotirhos is the Chairman of the 
National Heritage Groups Council, which 
is the official ethnic groups auxiliary of 
the Republican national Committee. 

He is President of Holy Trinity Cathed
ral of New York, and a Member of the 
Executiνe Committee of the Greek 
Orthodox Archdiocese of North and 
South America. 

Mr. Sotirhos is the Founder and 
Chairman of Ariston lnterior Designers, 
lnc., an internationally recognized design 
organization serνing commercial clients. 
He has been actiνe in politics for many 
years, and is a Vice Chairman and 
Executiνe Committee Member for Party 
Affairs of the New York Republican State 
Committee. ln addition, Mr. Sotirhos 
serνed on the National Adνisory Com
mittee of Reagan- Bush in 1980, and in 
1982 was Chairman of Ethnic Voters for 
Lew Lehrman's campaign for Goνernor of 
New York. Between 1973 and 1975, he was 
the Chairman of the lnternational Opera-
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tions Committee of the Peace Corps. 
ln making the appointment, Senator 

Laxalt said, ''τhere is no greater asset the 
campaign can haνe than Michael Sotir
hos as our Chairman of Ethnic Voters." 

Mr. Sotirhos was recently honored by 
the New York Republican State Commit
tee Heritage Groups Council for being 
one of its founders and President for 14 
years. 

Sotirhos was introduced by Alfred 
Hong, President of the New York Repub
lican State Committee Heritage Groups 
Council, who presented Sotirhos with a 
plaque. 

HC Alumni Will Establish 
Chair of Dogmatic 
Theology 

BROOKLINE, ΜΑ - The Alumni Asso
ciation of Hellenic College and Holy 
Cross Greek Orthodox School of 
Theology has νoted to establish the 'Ήoly 
Cross Alumni Association Chair of Dog
matic Theology," according to an 
announcement made by the Reν. Deme
trios S. Kaνadas, President of the Alumni 
Association. This outstanding and 
permanent gift will be offered to 'Όur 
School and Church in honor of His 
Eminence Archbishop Ιakoνos on the 
occasion of the golden anniνersary of his 
ordination to the priesthood," said Fr. 
Kaνadas, the pastor of the Assumption 
Church in St. Clair Shores, Michigan. ln 
order to fund the establishment of the 
Alumni Chair of Dogmatic Theology, all 
the graduates of the School will be asked 
to assist in this outstanding endeaνor. lt 
has been estimated that the cost to estab
lish the chair will be $250,000. 

The Executiνe Board of the Alumnί As
sociation has appointed the Reν. George 
Papadeas of South• Daytona, Florίda, to 
serνe as General Chairman for a commit
tee which will undertake the fund raίsing 
task. Fr. Papadeas, Holy Cross Class of 
1942, is the fίrst alumnus of the institution 
to be ordained to the priesthood. He was 
also one of the founders and the first 
president of the Alumni A~sociation. "We 
belieνe that his long, fruitful and honor
able diakonia to our Church, as well as his 
great deνotion to the School make him 
the ideal person to chair such an impor
tant project," report the members of the 
executίνe committee of the Alumni Asso
ciatίon. 

FINE CUSTOM CA TERERS 

IF ELEGANCE IS 
YOUR STYLE, WE ΜΕΕΤ 

YOUR STANDARDS 

8 Our Victorian Grand Ball
room is our city's Largest 
and Most Elegant 

8 Choose your style and date 
from Twelve Ballrooms 

8 Banquets, Weddings, Fash
ion Shows, Masquerade 
Balls, Fund Raisers, ln
ternational Shows, Vien
nese Nights, Meetings. 
Concerts, Community 
Theater 

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

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

8 Discover our Continental 
Cuisίne 

8 Prίνate Valet Parkίng 
.. Wιο αrιο in ιhιο hιoarι of Brook~\·n" 

263 PROSPECT Α VENUE 
BROOΚ.L ΥΝ, Ν. Υ. 11215 
Telephone: (212) 788-0777 
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Greek Offered at 
Bryant Continuing 
Education Center 

Greek Ι and Greek 11 is currently being 
offered by the Bryant Continuing Educa
tion Center of the Board of Education at 
48-10 31 Aνenue, in Astoria. 

The courses are offered to adults twice 
a week for 7 weeks. Students who are 
currently enrolled in the course are 
attempting to learn Greek for social, 
academic and business purposes. 

The instructor is John C. Siolas. Greek Ι 
and Greek 11 will be offered during the 
Spring Semester. Registration begins on 
january 25, 1984. 

For further information, ca\1 Mr. Lin
derman, principal of the Bryant Continu
ing Education Center or Mrs. Carr, 
secretary at 728-5275. 

presenιs 

an excίting lnternatίonal 
Flor Show Nitely 

Feaιuring 

Greek and International Singers 
and 

Exotic Belly Dancers 

ΒΕ GREEK ΤΟΝΙτΕ 
Dance the nite awa:,: to fabulous 
music eνery nite but Tuesday. Savor 
the tastes of authentic Greek cuisine 
in this excitίng supper club. 

ΟΡΕΝ 5:30 Ρ.Μ. 
Ci.OSED TUESDA YS 

Come to 

370 RT. 46 - SOUTH HACK. 
SILVER FORK AWARD 

Rc~crvaι ι ο n ~ ι 20 I ) 440- 177 1 
Major l:rcdίt 

Cards Accepted 

Η <cNEA ΥΟΡΚΗ>> 
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ 
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Bishop Anthimos Enthroned as 
First Diocesan Bishop of Denver 

Bishop Anthimos was formerly en
throned as Bishop of Denνer on Decem
ber 4. Metropolitan Silas of New Jersey, 
assisted by Bishop Philip of Daphnousia, 
presided at the reading of the ancient rite 
of the Enthronement, at the Assumption 
Cathedral of Denνer, Colorado. 

His Eminence Archbishop l akoνos sent 
a special message which was read by 
Metropolitan Si las, congratυlating Bishop 
Anthimos on his election to the Denνer 
See, and the Metropolitan congratulated 
Bishop Anthimos and shared concerns for 
the Church in the Americas and elaborat
ed on the theme "The Bishop as the 
Shepherd of his Diocese." 

Bishop Anthimos responded to the 
Metropolitan thanking him for coming to 
Denνer to preside at his enthronement, 
and expressed his profound thanks to the 
c\ergy of the Diocese of Denνer, for their 
prayers and support in his ministry. His 
Grace initially thanked God for his elec
tion as the first Diocesan Bishop of 
Denνer and expressed his concern for the 
mother Church in Constanti nople, ex
pressing his gratitude to Patriarch Deme
trios I and his Holy Synod for the trust 
they haνe in his person; he thanked Arch
bishop lakovos and Holy Synod of the 
Church of the Americas for the confi
dence they haνe in him. He expressed the 
great enthusiasm that has captiνated him 
coming to Denνer and pledged that his 
immediate concerns for the Diocese of 

Denνer would be to deνelop educat ion 
programs that would bring and make 
Orthodoxy releνant for Orthodox Christ
ians. He emphasized that the Church 
must witness its concerns and come to 
grips with the social issues that plague our 
city, state and country and attempt to 
define them in Christian terms towards 
solution. He pledged to deνelop a 
meaningful Ecumenical Ministry "for 
only then would Orthodoxy bring the 
Good News and deνelop its concern on a 
wider base." 

That eνening a reception and banquet 
honoring His Grace was held at the Col
burn Hotel. Addressing His Grace, in 
addition to Metropolitan Silas and Bishop 
Philip, were His Excellency, Bishop 
George Eνans, Catholic Archdiocese of 
Denνer, and Reν. Fr. Robert Eνans, St. 
Luke Episcopal Hospital Chaplain. 

ln attendance were the following 
clergymen, the Reν. Fr. Nicholas Trian
tafillou, dean of the Annunciation Cath
edral, Houston, Texas; the Reν. Fr. 
Andrew Malahares, Sa lt Lake City, Utah; 
the Reν. Fr. Steνen Kyriakou, Chancel lor, 
Diocese of Boston; the Reν. Fr. Dean Tala
gan, Cheyenne, Wyoming; the Reν. Fr. 
Michael Varvarelis, Assumption Cathed
ral, Denνer; the Rev. Deacon loannikios 
Varvarelis, Alimiros, Volos, Greece; and 
the Reν. Deacon Christodou los Vigil. 
About one thousand faithful, many 
representing parishes from the diocese, 
wi.tnessed this beautiful rite. 
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Hellenic College/Holy Cross 
Announces Gifts of $3,200,00 

ΤΗΕΥ MADE ιτ POSSIBLE: The oνerwhelming success of the Golden Anniνersary 
lnaugural Dinner and the significant achieνement of announcing a $3.2 million initial 
commitment was due to the extraordinary efforts of many indiνiduals, including 
HC/HC President Thomas C. Lelon and members of the board of trustees. Left to right: 
Mr. and Mrs. Arthur Koumantzelis, chairman of the National Steering Committee; 
Mr. and Mrs. George D. Behrakis, National Co-Chairman of the Fund Driνe; Mrs. 
Thomas C. Lelon; Senator Paul S. Sarbanes of Maryland; Mr. and Mrs. Ε. Peter (Terry 

Mitchell, National Co-Chairman of the Fund Driνe). 
(Photo by George Diamant) 

ΑΤ ΤΗΕ CELEBRAτJON OF ACHIEVEMENT- His Eminence Archbishop lakoνos con
gratulates Nicholas Polemanakos of Texas, a Great Benefactor of Hellenic College/ 
Holy Cross and of the Greek Orthodox Church in the Americas at the Golden Anniνer
sary Dinner which inaugurated the Golden Anniνersary Deνelopment Program of 
HC/HC. The Cross of Paideia was bestowed upon Mr. Polemanakos. President Thomas 
C. Lelon of Hellenic College/Holy Cross looks on as does Massachusetts Goνernor 

Michael S. Dukakis, right. 
(Photo by George Diamant) 
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On Noνember 9, before a black-tie 
gathering of close to 300 persons at the 
Westin Hotel in Boston , President 
Thomas C. Lelon , along with National Co
Chairmen George Behrakis and Ε. Terry 
Mitchell , announced initial commit
ments of $3,200,000 at the lnaugural 
Dinner of the "Celebration of Achieνe
ment," the Golden Anniνersary Deνelop
ment Program of Hellenic College, Holy 
Cross Greek O rthodox School of 
Theology. 

According to President Lelon, the 
$3,200,000 is earmarked for Endowment 
and represents a significant step toward 
the eνentual Endowment goal of 
$6,000,000 to be achieνed by 1987. 

The dinner was one of the most moνing 
and successful fund-raising eνents eνer 
held to benefit the Greek-American Or
thodox Christian Community. Arthur 
Koumantzelis, Vice Chairman of the 
Board of Trustees and Chairman of the 
National Steering Committee introduces 
the program. The Golden Anniνersary 
Deνelopment Program is a five-year 
capital program for Hellenic College, 
Holy Cross School of Theology, an
nounced last Noνember, 1982, by the 
Board of Trustees and President Lelon for 
the purpose of obtaining funds to meet 
the endowment and physical needs of the 
College. 

The fiνe-year program is diνided into 
two phases. The First Phase goal of 
$7,000,000 was announced to coincide 
with Archbishop lakoνos' celebration of 
50 years in the priesthood, which will be 
in 1964. 

The Second Phase will be completed in 
1987 in conjunction with the Golden An
niνersary of Hellenic College, Holy Cross 
Greek Orthodox School of Theology. 

Senator Paul S. Sarbanes of Maryland 
was toastmaster for the eνent. He stressed 
the importance of fa ith, heritage and 
family. He reminded those present that as 
Greek Americans entered in the main
stream of American society, they did not 
abandon the faith of their fathers. Sar
banes urged Greek Americans not to 
abandon Hellenic College or the Church 
but to make a lasting commitment to this 
program. 

Among the guests introduced by Go
νernor Michael S. Dukakis were: The 
Honorable Christos Panagopoulos, the 
new Greek Consul; Andrew Athens, First 
Vice President of the Archdiocesan 
Council; Mrs. Katherine Pappas, Past 
President of the National Philoptochos; 
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Mrs. Elaine Kevgas, President of the 
Daughters of Penelope. 

But the evening belonged to the 
" achievers." Archbishop lakovos be
stowed the "Cross of Paideia" on Theo
dora Tonna and Nicholas Polemanakos, 
Life Members of the Trustees. Angelo 
Cotsidas and Andrew jarνis were 
honored in absentia. 

George Behrakis and Terry Mίtchell, 
Nat iona l Co-Chairmen, reported 
advance gifts of more than $700,000 from 
the Board of Trustees. Peter Cardiges, 
Supreme President of ΑΗΕΡΑ, reaffirmed 
ΑΗΕΡΑ commitment to participate in the 
Golden Anniνersary Deνelopment Pro
gram. ln addition, and on behalf of the 
Alumni the Rev. George Papadeas an
nounced a pledge of $250,000 to the pro
gram; Michael Cantonis of Florida, Pres
ident of the Acme Sponge and Chameis 
Company, committed $300,000; Nicholas 
Vidalakis, businessman and Chief Execu
tive Officer of Hermes Associates and 
holder of a Stanford Uniνersity Ph.D., of 
Salt Lake City, Utah, announced a 
$100,000 contribution. Then Christy 
Nekitopoulos and his beloved wife, 
Pauline, of 51 years, of Springfield, Mass. 
announced the gift of$150,000. Adding to 
the impressive geographical representa
tion at the dinner Dr. George Korkos, 
plastic surgeon from Milwaukee, made a 
personal commitment of $100,000 and 
pledged an additional $50,000 from the 
Milwaukee area. 

The Rev. Athanasios Demos, Dean of 
the Cathedral of New Eng land, 
announced that the Very Rev. Nicholas C. 
Nick and the Greek Orthodox Church of 
Ft. Lauderdale, Florida, had raised $10,000 
for the Golden Anniversary Fund and 
challenged eνery parish in the country to 
match their effort. 

President Lelon then reported three 
additional significant gifts. President 
Lelon read a letter from Charles Pappas, 
President of the Thomas Anthony Pappas 
Charitable Foundation, announcing the 
establishment of the Thomas and Bessie 
Pappas Distinguished Endowed Chair of 
Management through a $500,000 gift. ln 
addition, an anonymous $500,000 gift was 
announced by the President. He 
announced the establishment of the Ari 
D. Coclin Distinguished Endowed Chair 
for the School of Theology. This was made 
possible through a $500,000 bequest from 
the estate of Ari Coclin, former member 
of the Board of Trustees. Present for the 
occasion was Mrs. Coclin, widow of the 
deceased, who received a standing 
ovation. 

Final remarks were made appropriately 
by His Eminence Archbishop lakoνos, 
who recognized the many "achievers" in 
the audience and called upon all 
Americans of Greek ancestry to support 
the program. 

JANUARY Ι, 1984 

Conductor Dino Anagnost and 'Composer/Stage Director Gian Carlo Menotti 
rehearse with Steνan Vas who plays the role of Amahl in the Little Orchestra Society's 
annual production opening the 35th Anniversary Season of Happy Concerts for Young 
People Series 'Άmahl and the Night Visitors." The miracle opera for children was 

presented on December 10, at Lincoln Center's Avery Fisher Hall. 

The other four Concerts of the season 
are: 

-Saturday, January 14, 1984. "Puppets 
and Musical Tales." The Pickwick Puppet 
Theatre with its life-size puppets joins the 
Little Orchestra Society ίη a magical 
production of Rimsky-Korsakov's exotic 
Scheherazade with captivating musical 
stories of Arabian Nights. 

-Saturday, March 17, "Musical Pic
tures." Artist Lisl Weil creates a 
fascinating gallery of larger-than-life 

(Photo: Camera One/JoeCordo) 

sketches on stage as the Orchestra per
forms Mussorgsky's Pictures at an Exhi
bition . 

-Saturday, April 14, "Birthday Salute." 
The Little Orchestra Society celebrates 
the 35th Anniνersary of its 'Ήappy Con
certs for Young People" with musical 
fanfares, birthday tributes and surprises. 

Subscription ticket prices per person 
for all 5 concerts at $50, $40, $35, $25 and 
$20 may be obtained by calling (212) 757-
5496 or writing Orpheon lnc.: The Little 
Orchestra Society, 1860 Broadway, Suite 
1714, New York, Ν.Υ. 10023. 

Seasons Greetίngs to All 

ΙΟΝΙΑΝ TRANSPORT, INC. 

964 Thίrd Α venue 

New York, Ν. Υ. 10022 
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Common Market: Gravest Crisis Yet 
By PAUL LEWIS 

The Ν.Υ. Times, Dec. 8, 1983 

ATHENS, Dec. 7- The collapse this week 
of the Common Market summit talks has 
been described widely as the graνest 
crisis in the trade bloc's 26-year history. 

There are two good reasons for this 
νiew. First, the disagreement at Athens 
oνer finances was fundamental. The talks 
broke down because Britain and West 
Germany want to change the direction 
that European economic policy should 
take in the 1980's and 90's. Behind the 
angry exchanges over farm policies and 
budgets, the real issue is whether, at a 
time of high urban unemployment, the 10 
member nations of the European Econ
omic Community shou ld stop trying to 
protect inefficient farmers and instead 
concentrate on strengthening industry. 

Second, there seems no practical al
ternatiνe to the route thatBritain and 
Germany have proposed, even though it 
scares their partners. The basic issue thus 
may be whether the Common Market can 
stick together in its present form. 

Since Western European nations began 
to integrate their economies after World 
War 11, they haνe gotten through many 
difficult moments. But each crisis usually 
was just a tight squeeze on the road to
ward a goal that all accepted. Deadlocks, 
deadlines, stopped clocks and marathon 
negotiations all became part of "building 
Europe." 

1965 ΈΜΡτv CHAIR' RECAILED 

This time it is different. 
As Pierre Werner, Luxembourg's Prime 

Minister, said, the current crisis recal ls the 
"empty chair" dispute of 1965, when Gen. 
Charles de Gaulle boycotted the Com-
mon Market to block another basic 

change of direction that would haνe 
transformed the economic community 
into a supranational political federation 
where France could be outνoted. 

Once again, as Chancellor Helmut Kohl 
of West Germany said bluntly, 'Έurope is 
at a crossroads," although this time it is 
an economic crossroads. 

Critics of today's Common Market say 
it bears little resemblance to what its 
founders intended when they signed the 
Treaty of Rome and started the Continent 
toward economic integration. The six ori
ginal members on Jun. 1, 1958 - France, 
West Germany, ltaly, Belgium, the Ne
therlands and Luxembourg - haνe since 
been joined by Britain, Denmark, lreland 
and Greece. 

Originally, the community was based 
on a simple trade-off 'between France 
and West Germany. France agreed to 
open its markets to German goods, and in 
return Germany agreed to support a com
mon agricultural policy that would give 
French farmers free access to Europe and 
insulate them against price competition. 

At first this policy was seen as a way of 
giνing farmers fair but stable incomes by 
preventing the emergence of the big sur
pluses that had depressed liνing standards 
before. "We intend to avoid the errors of 
the past, not to repeat them," Sicco Man
sholt, the policy's principal architect, said 
in 1959. 

But the European politicans continual-

ly surrendered to farmers' demands for 
higher guaranteed prices for their pro
ducts- and none so blatantly as West Ger
many's leaders, despite their professed 
belief in free trade and competition. 

The result has been " mountains" of 
surplus butter and beef and "lakes" of 
surplus milk and wine. 

These are sold in the world markets 
w ith the help of fat subsidies, arousing 
the fury of other major food producers 
such as the United States. Nearly two
thirds of the Common Market's $21 bil
lion annual budget goes to keep farm 
prices up. 

Meanwhile, plans to create a true in-
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dustrial community haνe been 
smothered by this costly agricultural life
support system. Rather than promoting 
new industries, the Common Market has 
tried to ease the pain of dying ones, such 
as steel and ship-building. 

Tariffs on industrial trade between 
member nations haνe ended. But free 
trade is still disrupted by bureaucratic 
obstacles imposed by national goνern
ments. The Common Market's Executiνe 
Commission calculates that border 
crossing delays alone constitute in effect a 
5 to 10 percent duty on international 
trade. 

European economies remain fragment
ed and rigid in other ways, too. Antitrust 
proνisions of the Treaty of Rome are 
poorly enforced. Free trade in serνices 
remains a chimera. 

When Prime Minister Margaret 
Thatcher of Britain or Chancellor Kohl 
attack the Common Market's farm policy, 
they are really saying that Europe should 
change its priorities to giνe industrial 
enterprises the adνantages of a unified 
10-nation market and its economies of 
scale, as well as access to some of the 
money that farmers get. 

lt is difficult to belieνe Europe has any 
alternatiνe. Otherwise the British and 
German parliaments will not νote more 
money for the Common Market. And its 
current spending programs would 
exceed its income next year, forcing cuts 
in farm spending. 

Most of the 10 goνernments are 
hanging back, reluctant to control their 
farmers or disrupt the successful alζricul
tural export business. 

Βραβείο της· Ακαδημίας 
yιό τiς ccΜαρτυρίες 40-41» 
Με Ιδιαίτερη Ικανοποίηση πληροφο

ρηθήκαμε την βράβευση άπό τιΊν 'Ακα
δημία 'ΑθηνGιν τοΟ πολύτιμου Ιστορι
κοΟ εργου - ντοκουμέντου «Μαρτυρίες 
40-41)) τοΟ κ. Κ.Ν. Χατζηπατέρα καi τflς 
κ. Μ. Φαφαλιοϋ. 

ΟΙ ένδ ιαφερόμενοι νά προμηθευθοΟν 
τό βιβλίο, μποροΟν νά άποταθοΟν στην 
κ. Μάρω Τσιμfl, 505 East 79th Street, New 
York, Ν.Υ. 10021. 

Νέοι~ Ορίζοντες! 

Η <cNEA ΥΟΡΚΗ>) 
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ 
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ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 
Dr. Kimon Α. Legakis 
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Doctor of LaJ.-ι·, Greece, 
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(τέως Πρόεδρο τοϋ Συλλόγου' Ανδρίων 

ι/ Ο" Α γιος Φίλιππος») 
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Pressure on Greek lndustry 
By PAUL LEWIS 

(Special to the New York Times) 

ATHENS - When Andreas Papandre
ou's Pan Hellenic Socialist Movement 
came to power in Greece two years ago, 
George Α. Tsatsos, one of the country's 
leading industrialists, tried to establish 
cordial relations with the new admini
stration. 

The effort, he now acknowledges with 
a wan smile, did not work. lndeed, he has 
become the prime target in what Western 
deplomats see as a Government cam
paign to discredit private industry and 
the Socialists' failure to make good on 
many promises. 

Mr. Tsatsos used to be managing di
rector of Heracles General Cement, Eu
rope's biggest cement producer and one 
of Greece's few successful big companies. 
lts sales totaled $350 million last year -
equivalent to almost 1 percent of the 
Greek economy's total output. He and his 
family are the company's largest priνate 
shareholders, with about 20 percent. 

GOVERNMENT'S PRESS JIRADE 

At first, Mr. Tsatsos said, he tried to 
make peace with the Socialists by never 
criticizing them and by calling on Prime 
Minister Papandreou and his Cabinet 
members to discuss economic problems. 

ln September, howeνer, the Goνern
ment accused Mr. Tsatsos and 12 other 
top Heracles executives of $100 million 
worth of fraud and currency smuggling. 
Legal proceedings against them began, 
and they were prohibited from leaving 
the country. 

The Heracles executives, denying any 
impropriety, resigned. They complained 
that the Goνernment had pronounced 
them guilty without holding a trial. Α new 
board of directors,appointed by the Gov
ernment, took control of the company. 
On the Athens stock market, Heracles 
shares slumped to $4 from $14. 

The attack on Heracles is one of several 
Goνernment actions that haνe created 
fear and uncertainty in the Greek busi
ness community. 

ln a newspaper interνiew, for instance, 
Prime Minister Papandreou said right
wing Greeks had set up a secret $120 
million fund in Chicago with the aim of 
undermining the Greek economy. Op
position leaders demanded proof, but 
nothing more has been heard of this 
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With 50 percent of Greek production 
already in state hands, ministers talk of 
" socializing" the private sector and say 
they are seeking industrialists guilty of 
"economic sabotage." 

The Minister of National Economy, 
Gerasimos Arsenis, has said he knows of 
45 bank directors - not identified - who 
haνe made "abusive loans." And he has 
promised that the Government, already 
nationalizing the pharmaceutical indus
try, will take control of Peiraki-Patraiki, a 
troubled textile company. 

Α WARNING ΤΟ COMPANIES 

The Socialist press regularly publishes 
the names of companies that supposedly 
are about to suffer the same fate as Hera
cles. After France's Socialist Government 
asserted that it had obtained a list of for
eigners with secret accounts in a major 
Swiss bank, Prime Minister Papandreou 
said he had asked President Francois 
Miterrand for a copy of the list. 

The Greek business community has 
begun to strike back. ln a speech in Octo-

ber, Theodore Papalexopoulos, president 
of the Greek Jndustries Federation, de
nouced the attack on Heracles, saying it 
had "caused serious damage" to the com
pany and to society as a whole. 

He said Government threats were 
creating an impression "that nationalizat
ion, in one form or another, of all priνate 
enterprises in imminent and that we are 
moνing toward aπ economythatwil l haνe 
central control of all actiνities." 

'GRAVE CONSEQUENCES' SEEN 

Such a climate, he went on, "destroys 
not only entrepreneurial creativity but 
also the ability to operate on a day-to-day 
basis, with grave consequences for the 
whole economy." 

Mr. Tsatsos describes the attack on his 
company as " political." The Goνernment 
always knew what Heracles was up to, he 
declared, since it controls the company 
through a 40 percent stake held by the 
state-owned National Bank, which has 
four directors on the company's board. 
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