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'' ... it would be quite fallacious if the 
view is held abroad that Americans of 
Greek descent constitute some sort of 
an expatriate colony which can be cajol
ed, manipulated or intimidated to do 
anyone's political bidding. When we 
petition the U.S. Government to pursue 
a given foreign policy orotherobjective, 
we do so in the belief that the objective 
is correct and/or just on the merits and 
would serve the best national interests 

of the United States. ' ' 
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STDP 
The Turki h 

Partitian af Cyprus 
Dial toll free 800-257-2241, 24 hours a day and send the "Cyprus Alert-gram" to 

your Senators and Congressman during this emergency : 

''Am greatly distressed by Turkish Cypriot secession from Re
public of Cyprus. lgnoring U.S. pleas for consultation, third 
largest recipient of U.S. aid - Turkey - recognized rump 
state hours after President Reagan signed foreign aid bill with 
over $750 million Turkish giveaway. Urge you to support ef
forts to withhold aid to Turkey and Turkish Cypriots until se
cession withdrawn and Turkish Cypriots agree to support ini
tiative of U .Ν. Secretary General. Υ our views ση these sub.;. 
jects most desired." 

The cost af the message, a little over seven. dollars, can be billed to your tele

phone or to any major credit card. If you send the message to more than one 

person, subsequent mailgrams will be billed at a discounted rate. 

THERE 15 ONL Υ ΟΝΕ REPUBLIC OF CYPRUS 

Peter Η. Cardiges 
Supreme President 

John G. Plumides, Chairman 
ΑΗΕΡ Α Cyprus & Hellenic Affairs Committee 

Prepared by ΑΗΕΡΑ, 1422 Κ Street, NW, Washington, DC 200005 • 202-628-4974 
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Με ύπερηφάνειο άνοyyέλλομε 
την ενορξη λειτουργίας ένός νέου 

ταξιδιωτικοϋ όρyανισμοϋ 

ANDREADIS 1RA VEL CORP. 

George Andreadis Eνangelos Caragules 
President 

MAKIS ΜΑ Τ ARAGAS 
Manager 

Vice-President 

c: Υπεύθυνη εξυπηρέτηση - Συνέπεια - ) Εμπιστοσύνη 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΏΝ ΕΤΑΙΡΙΏΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ 
ΠΣ ΠΟΛΕΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ~ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΌΚΛΗΡΟ 

ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ- ΕΚΔΡΟΜΕΣ. 

ΠΡΟfΡΑΜΜΑ ΝΑΥ ΛΩΜΕΝΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ fiA ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ, 
ΕΞΑΙΡΕ1ΙΚΑ ΧΑΜΗΛΑ 1ΙΜΕΣ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 

ΤΗΣ αΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣι> 

ANDREADIS TRA VEL CORPORA Τ/ΟΝ 

46-02 BROADW Α Υ I ASTORIA, NEW YORK 

TEL.: (212) 728-7700 * (212) 728-7976 
TOLL FREE: 1-800 231-2440 

ΜΕΛ Ο Σ: ΙΑΤ Α (lnternational Air Transportation Association) 
ΜΕΛΟΣ: ATC (Air Traffic Conference) 
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ΕΜΜΕΤΡΟ ΚΕΦΙ ... 

ΚΟΥΣ-ΚΟΥΣ 
-ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ

Φτϋσε μας στόν κόρφο νά μή μδς 

ματιάσεις! 
'Από ΠΙΝΑΚΛΑΚΙ καί Διασκεδάσεις 
·Από Κοσμ ικές Χοροεσπερίδες 

'Από ΜΠΑΓ ΛΑΜΑ γιά τούς μερακλί'jδες 
·Από σοϋρτα-φέρτα κι άπό Δεξιώσεις 
·Από Συνελεύσεις κι άπό Συγκεντρώσεις 
Είμαστε χορτάτοι! . . . 
Είμαστε γεμάτοι, 
καθημερινώς όπό προσκλητήρια 

·Από κάρτ-βιζίτ, εΙδοποιητήρια 

·Από - δι' ένfσχυσιν - κάτι εΙσιτήρια 
Κι' δν καιρό δέμ i:χουμε 

• δw κ ι' έκεί νά τρέχουμε 
πάντα κάπου πδμε 

κάπου τ' όκουμπδμε ... 

• • • 
Φτϋσε μας στόν κόρφο νά μή μδς 

ματιάσεις! 

Είμασi όπό κάτω d δ,τι καίνά πιάσεις ... 
'Από παραστάσεις ΚΑΛΛΙτΕΧΝΙΚΕΣ 
. Από ΚΑΦΗΖΟΥ ΔΕΣ καταπληκτι κές 

'Από ΤΗΛΕΜΕΝΤιΟΥΜ πολυβραβευμένα 
'Από ΤΡΑΚΑΔΟΡΟΥΣ μ' όγγλικά σπασμένα, 

είμαστ' ώς τά μπούνια 
κι' δπου πδς ΣΟΥΒΛΑΚΙ νιώθεις 

στά ρουθούνια! 

.. Οπου Ρεστωρόν καί Ρωμηός στ ή μέση 
είτε σοϋ όρέσει είτε δέν σ' άρέσει ... 

• • • 
Φτϋσε μας στόν κόρφο νά μή μδς 

ματιάσεις! 

Στάς ΠΟΛΙ1ΙΚΑΣ τάς συνεδριάσεις 
' Από ΚΥΒΕΡΝΗΤ ΑΣ-ΓΕΡΟΥΣΙΑΠ ΑΣ 
Καί άπό ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ κι' άπό 

ΒΟΥΛΕΥ1ΑΣ 

μιά χαρά τήν εχουμε. 

Μόλ ι ς τούς έκλέξουμε γ ιά ΡΟΥΣΦΗΙ 

rρε χουμε! 

Κι' δν ρωτδς νά μάθεις δν 
κομματιζόμαστε 

πολιτικοφέρνουμε ... δηλαδή 
τρωγόμαστε 

γιατί- μεταξύ μας -

Ην' ή φαγωμάρα μέσα στό πετσί μας .. . 

• • • 
Εlναι όκατόρθωτο τό ΡΩΜΗΟ 

ν' όλλόξεις ... 
Φτϋσε τον στόν κόρφο νά μήν τόν 

ματιάξεις! 

ΠΑΥΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑτιΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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"Ο Βράχος τών ΑΙώνων 

Σ τ ή μολυσμένη ότμόσφσιρα τώνσlώνων 
στέκεις όλύγιστος αΙώνιο είδωλο, 
Προσκυνητάρι τής Ρωμιοσύνης. 

Τρέχουν aτόν ίσκιο σου καΙ γονατίζουν 
προσευχητάρι τής κσρδιδς, tρέθισμα 

τοϋ νοϋ 
ποu τό μάτι γυμνό μαγνητfζετσι 
στό φεγγοβόλο 6στρο καΙ μαγεμένο 
όδυνστεί νό πιόση τi) σύλληψη τής 

αΙωνιότητας. 

Oi tλιtς δείγμα τής όθανσσίας 
τοϋ πνεύματος 

ατό όειθαλές τής καταπράσινης 
όμορφιός τους 

θυμίζουν τfι θεό 'Αθηνά πού μt τό 
δόρυ της 

κέρδισε τi) μάχη τής καταστροφής 

σέκσνε όθάνστο. 

Βρόχε, Βρόχε τής λευτεριδς, 
γιατί θολώνεις 

τfιv ώρα πού ό ι'fλιος λάμπει περήφανα 
πάνω ατό άγια iερό χώμστό σου 
κσί μαγνητίζει τό μάρμαρο πού 

κατάλευκο 
έκδηλώνει τfιv άγνότητσ τής φυλής μου, 
τόν ήρωισμό τής ψυχής της κσί τi)v 

φιλοξενία 
τών όνθρώπων πού άν καΙ χαμένοι 

στfιν 6βυσο της ζούγκλας 
έπέζησσν μέσα στούς αΙώνες 
κσί παραμένουν 'Αθάνατοι, ν Ασπιλοι, 

'Αμόλυντοι. 

Ρωμιοσύνη, aτόν όθόνστο βρόχο ποτt 
δt λύγισες 

Ποτt δtν 6φησες τόν 6vεμο vό σt 
πσρσσύρη 

Πάλεψε ό Βοριός μέ τό Νοτιό γιό τό 
ποιός θό σ' όφσνίση 

δμως όκλόνητη στό πέρασμα 
τοϋ χρόνου 

διέλυσες τοuς όντιπόλους σου κσί 
όθόvατη 

Βαστάς τό Λάβαρο της λευτερι6ς, 
τόv"Υμνο τής δημοκρατίας. 

Πάλεψαν fίρωες γιό τfι δημοκρατία σου 
Θεοί όγωvίστηκσν γιό τi) λευτεριά σου 
ΚαΙ ή όθόνστη δάφνη στεφάνωσε 

τό παλληκάρια. 

Μάνα τών προγόνων μου, όγάπη 
δική μου 

τό Ματωμένο χώμα σου φιλούν καΙ 
δακρύζουν 

6νθρωποι Βόρβοροι, λαοί ξεχασμένοι 
ποu ή ' Ιστορία τούς ξέγραψε 

μό σύ παραμένεις 
Τό ' Ιερό σύμβολο τής όγάπης, ή Δάδα 

τής ' Αθανασίας. 

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΔΑΛΑΠΑΣ 

Tel . (212 ) 947-3180 
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lssues of the Month 

Α Greek-American speaks-out! 
The following is a letter to Η ΝΕΑ YORKH, from the 

well known and respected member of the Greek-Amer
ican society in New York City, the d istinguished lawyer, 
Mr. Theodore Ο. Prounis. We publish his letter in this 
position, because we would like to emphasize how the 
majority of the Americans of Greek ancestry think- and 
feel - about the issues concerning Greece and the 
United States. 

who haνe the impression that Greek-Americans "con
stitute some sort of an expatriate colony" ... 

These citizens, representing the νast majority of 
Greek-Americans, should not be confused with the 
small minority of certain "Greek" neighborhoods that 
the offίcials who come to this country prefer to νisit. By 
doing this, the Greek officials are ignoring all those who 
do the heaνy work in Washington, D.C., and those 
whose νoices can be heard effectiνely, for the νery 
simple reason that they speak as Americans and not as 
temporary resίdents of this great nation- the best friend 
of Greece . . . 

The letter speaks for itself and we will aνoid com
ment on its contents. We only express the hope that it 
will be read with the proper attention by those respon
sible for the Greek foreign policy and all the Greeks, 

January 25, 1984 
Mr. Peter Makrias, Editor 
Η ΝΕΑ YORKH 
Ρ.Ο. Βοχ 675, Grand Central Station 
New York, New York 10017 

Dear Mr. Makrias: 

Ι am not one given to writing to publica
tions; but as an American of Greek descent, 
I am troubled by the anti-U.S. activities 
being fomented in Greece. 

The street demonstrations in Athens and 
the vituperative attacks in the press, and the 
assassination of the U.S. Naval Attache, 
Capt. George Tsantes, have ominous im· 
plicat ions for all Americans, generally, and 
for Americans of Greek descent, in par
ticular. 

As citizens of a free and democratic soci
ety, Americans well understand political 
activism and the demonstrations and 
rhetoric which usually accompany such 
events. However, the above described hap
penings in Greece seem more directed to 

disrupting the long, traditional and historic 
friendship between the Greek and American 
peoples, rather than towards resolving dis
agreements or disputes concerning United 
States foreign policy. 

The Americans most interested in what 
transpires between Greece and the United 
States quite naturally are those of us who are 
of Greek descent. Our love for Greece is 
deeply rooted in our ethnic, historical, 
cultural and religious heritage, and tran
scends the political situation in Greece at 
any given time. 

Accordingly, it would be quite fallacious 
if the view is held abroad that Americans of 
Greek descent constitute some sοή of aπ 
expatriate colony which can be cajoled, 
manipulated or intimidated to do anyone's 
political bidding. When we petition the U.S. 
Government to pursue a given foreign policy 
or other objective, we do so in the beliefthat 
the objective is correct and/ or just on the 
merits and would serve the best national 
interests of the United States. 

For example, all Americans are concern-

ΡΠΕR S. MAKRIAS 

ed when Turkey uses American arms in 
violation of U.S. law to invade and occupy 
Cyprus, or when, contrary to our principles 
of religious freedom, the Patriarchate is 
harrassed. We, as U.S. citizens, have a duty 
to speak out on such matters. Similarly, the 
types of activities which took place in Greece 
also concern all Americans, and we have the 
same duty to speak out. 

That the American people historically 
have been philhellenes is so self evident that 
fuήher amplification is not needed. But 
friendship cannot be taken for granted or 
abused. 

It would be a sad and dark day, indeed, if 
those who seek to destroy the traditional ties 
of friendship between the Greek and Amer
ican peoples should succeed. One can only 
hope that this will never come to pass. The 
events in Greece warrant our full attention 
and concern. I think we would all welcome 
some meaningful reassurances, before it is 
too late. 

Sincerely, 
THEODORE Ο. PROUNIS 

--------------~~---------------
ΤΟ ΣΕΜ/ΝΑΡ/0 ΤΗΣ ΑΗΕΡΑ 

τΗΝ 27η κ.αι 28η • ~ανο~αρίου 250 περίπου δμογενείς άπό 
I δλη τι)ν Αμερικη που ένδιαφέρονται γιά τό Κυπριακό 
άνταποκρίθηκαν at πρόσκληση τής ΑΗΕΡΑ καΙ παρακολού
θησαν τό δεύτερο μέσα στοiις τελευταίους 8 μήνες σεμι
νάριο πάνω στό Κυπριακό πρόβλημα. 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 15, 1984 

Στό σεμινάριο αiιτό έλαβαν μέρος σάν δμιλητές πολλοί 
'Αμερικανοί άξιωματοίιχοι, πρώην πρέσβεις στι)ν 'Αθήνα, 
• Αγκυρα καΙ Λευκωσία, μέλη τοίι Κογκρέσσου, δημοσιο
γράφοι καΙ όμογενείς ποiι σον Ιδιώτες καΙ μέλη οργανώσεων, 
έχουν έργαστεί γιά τι)ν προώθηση τοίι Κυπριακού. 

άΙ μετασχόντες στό θαυμάσια ώργανωμένο σεμινάριο, 
εΤχαν τι) ν εύκαιρία νο άκούσουν άπόψεις γιο τόν τρόπο άντι-
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μετωπίσεως τού προβλήματα~ καΙ τΙς προοπτικές προόδου, 
τήν θέση τοϋ Κογκρέσσου καΙ τής Κυβερνήσεω~ τΙς τελευ
ταίες έξελίξεις καΙ τΙς έπιπτώσεις πρόσφατων πρωτοβουλιών 
καΙ θέσεων τών dμέσως ένδιαφερομένων. τ ό σεμινάριο αύτό 
aπέδειξε καί τι)ν ύψηλή στάθμη τών δραστηριοτήτων τής 
ΑΗΕΡΑ, τίjς μόνης έλληνοαμερικανικίjς όργανώσεω~ έκτός 
dπό τήν ·Εκκλησία μα~ πού άναyvωρίζεται σάν δύναμη ύπο
λογίσιμη στήν άμερικανική πρωτεύουσα. 

01 δυό μέρες πέρασαν μέ μιά σειρο όμιλιών καί έρωτα
ποκρfσεων πού έρριξαν φώς σέ πολλές πτυχές του προβλή
ματος καΙ κατέδειξαν πόσο περfπλοκοεlναι καΙ πόση σοβαρή 
καΙ ύπεύθυνη έρyασία χρειάζεται πρίν ύπάρξη ή πολιτική 
βούληση, έκ μέρους τής Τουρκ.Ιας, γιο έπίλυση του προβλή
ματος. 

τέτοια βούληση δέν διαπιστώθηκε οίίτε dπό πλευρδς 
Κυβερνήσεως, οίίτε έκ μέρους έκείνων πού τής aποδίδουν 
μειωμένη διάθεση γιο τήν 6σκηση πιέσεων έπl τής Τουρκίας. 
Οί περισσότεροι όμιλητές διετύπωσαν ζωηρές άμφιβολfες 
δχι μόνο γιο τό έφικτό τέτοιων πιέσεων, άλλο καί γιο τήν 
άποτελεσματικότητα πού θό μπορούσαν νό έχουν ο/ πιέσεις 
αύτές. 

'Εκείνο πού δέν aπασχόλησε στήν έκταση πού θό έπρεπε 
τούς όμιλητές εlναι το λάθη πού διεπράχθησαν στό παρελ
θόν dπό έλληνικής καΙ έλληνοκυπριακίjς πλεuρ6~ ίσως γιατί 
καί ο/ δυό έχουν άναπτύξει μιο άλλεργία στήν συζήτηση 
παραλεfψεων ή κακών χειρισμών, πρ6γμα πού καθιστι'J πολύ 
εύκολώτερη τήν dπόδοση εύθυνών στήν άμερικανική πρω
τεύουσα . . . 

ΠΠΟΤΕ ΠΕΡ/ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

ΠΟΛΛΟ/ όμιλητές τοϋ σεμιναρίου τής ΑΗΕΡΑ εlπαν δτι 
εlναι καλύτερα νό όπασχολήση τήν όμήγυρη τό παρόν 

καί τό μέλλον, όλλο πώς εlναι δυνατόν νό γίνη αύτό σωστά, 
δταν άπουσιάζη ή lστορικιΊ προοπτική καί άγvοοϋνται δε
δομένα χρησιμότατο γιο τίς μελλοντικές dποφάσεις; 

01 συζητήσεις δέν διερεύνησαν τυχόν σφάλματα τοϋ 
Μακαρίου καΙ τών ·Αθηνών, πρίν καΙ έπ/ χούντα~ οίίτε τίς 
χαμένες εύκαιρίες. ~Οπως εlπε ό πρέσβυς Μαιcλόσκυ, ή 'Α
μερική ένώ εΤχε δυό φορές έμποδίσει εΙσβολή στήν Κύπρο, 
δέν θό μπορούσε νό τfιν σταματήση τό 1974, μετό τήν 6vοδο 
τοϋ ΣαμψιiJν στήν προεδρία. ' Ο πρώην πρέσβυς στήν Λευ
κωσία Daniel Popper, εlπε δ τι εΤχε προεξοφλήσει τήν εΙσβολή 
δταν έμαθε, στήν Χιλr'ι δπου ύπηρετοϋσε τό 1974, δτι ό Σαμ
ψιiJν άνέλαβε τήν προεδρία . . . ΚαΙ, βεβαίως, δέν έγινε Ιδιαί
τερη dναφορό σέ προηγούμενες δραστηριότητες τού 
ΣαμψιiJν σέ τουρκικό χωριά . .. 

Λ Ας ξεχάσω με δμως γιο λfγο τό παρελθόν γιο νό δούμε τί 
γίνεται σήμερα. 'Ενώ ·Αθήνα καΙ Λευκωσία διακηρύσσουν 
δτι ή Ούάσιγκτων μπορεί νό πιέση τήν Τουρκία, τί κάνουν 
γιο νό συμβή αύτό; Συνεχfζουν τήν άντιαμερικανική ρητο
ρική καί παίρνουν άvτιδυτικές θέσεις στο μεγάλα παγκόσμια 
προβλήματα. 'Απαντών σέ σχετικό έρώτημα, ό κ. Gelb εΤπε 
δτι ένώ δέν 6λλαξε βασικό ή έξωτερικιΊ πολιτική τής Κυβερ
νήσεως Παπανδρέου dπό έκεfνη τών προκατόχων τη~ εlναι 
δεδομένη μιό διαφορό στήν νοοτροπία. ·οτι ή Κυβέρνηση 
Παπανδρέου βρέθηκε dvτfθετη μέ τήν 'Αμερική σέ πολλό 
διεθνή προβλήματα καί, φυσικά, εlναι πολύ εύκολο νό ύπο
στηρίξης μιο φιλική Κυβέρνηση . . . Θd lκανε διαφορό - εΤπε 
ό κ. Gelb-δν ι1ταν μ ιό 6λλη Κυβέρνηση στήν 'Ελλάδα, άλλο 
δέν θά 6λλαζε βασικό ή πολιτική τών ΗΠΑ, δπως εlπε ό 'Αμε
ρικανός δημοσιογράφος. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΣΟΝΓΚΑ 

ΜΙΛΩΝΤΑΣ στό σεμινάριο τής ΑΗΕΡΑ γιο τό Κυπριακό, ό 
γερουσιαστής ΠιiJλ Τσόvyκαςεlπεμερικόπράγματαπού 

μι'Jς έδωσαν τήν έvτύπωση μιι'Jς πολιτικής διαθήκης. Βοηθή-
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στε τούς νέους καΙ ένθαρρύνετέ τους στό πρώτα τους β~ μα
τα, δταν εlσέρχωvται στήν πολιτική, μι) τούς πλησιάζετε 
μόνο δταν άναδειχθοϋν . . . , εΤπε aπευθυνόμενος πρός τούς 
όμογενείς πού έλαβαν μέρος στό σεμινάριο. ΚαΙ έξέφρασε τό 
παράπονο δτι ή 'Ελληνοαμερικανική Κοινότης δέν τόν βοή
θησε στο πρώτα βήματά του στήν πολιτική. ·Εκείνο πού 
τόνισε Ιδιαfτερα ό κ. Τσόνγκα~ ό όποίος ώς γνωστό, άπα
χωρεί dπό τι) ν πολιτική λόγω άσθενεfα~ εlναι ή άνάγκ.η συμ
μετοχής τών όμογενών στι) πολιτική διαδικασfα καΙ ή έκλογή 
περισσότερων βουλευτών καΙ γερουσιαστών, ταυτόχρονα 
μέ τήν όλοκλήρωση τής όμογενειακής όργανώσεως. Λ Αν 
ύπήρχε αύτή ή όργάνωση, θό ήταν aποτελεσματική, δπως τό 
έβραϊκό λόμπυ, όπότε, δ πως εlπε χαρακτηριστικό ό κ.. Τσόν
γκα~ δέν θά χρειαζόταν το σεμινάρια, ·δπως αύτό πού 
ώργάνωσε ή ΑΗΕΡΑ στι)ν Ούάσιγκτων. 

Θό προαθέσωμε έμεϊς δτι of έφετεινές προεδρικές 
έκλογές άποτελοϋν μιο καλή εύκαιρία δραστηριοποιήσεως 
δλων τών όμογενειακών όρyανώσεων, γιο τήν έγγραφή δσο 
τό δυνατόν περισσότερων στούς έκλογικ.ούς καταλόγους. 
'Εκεί εlναι πού ύστερούμε καΙ γι' αύτό δέν πέτυχε dκόμη ή 
'Ομογένεια νό κάμη δσο πρέπει αΙσθητή τήν παρουσfα καί 
τι) ν έπιρροή της - παρό τό γεγονός δτι dvαγvωρfζεται σον ή 
δεύτερη πολιτική δύναμη, μετο dπό έκεfνη τώνΈ{Jραίων, γι<'ι 
τήν όποία ό κ. Τσόνγκας έξέφρασε τόν θαυμασμό του. 

'Η ·Ομογένεια έχει ύποχρέωση, έπίση~ νό βοηθήση μέ 
κάθε τρόπο γιο τήν έπανεκλογή τών πέντε 'Ελληνοaμερικα
νών βουλευτών, τόν Νοέμβριο. Καί οΙ πέντε χρειάζονται οΙ

κονομική ένfσχυση γιο τήν προεκλογική τους έκστρατεfα. 
ΚαΙ οΙ πέντε συνεχίζουν τόν όγώνα στό Κογκρέσσο . . . 

Η ΠΟΛΙΠΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΗΕΡΑ 

Α ΚΡΙΒΩΣ γιο νό ένθαρρύνη τήν συμμετοχή περισσότερων όμογενών στήν πολιτική ζωι) τής χώρας, ή μεγαλύτερη 
όργάνωσή μας, ή ΑΗΕΡΑ, ίδρυσε εΙδική Πολιτική · Επιτροπή 
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(Political Action Committee) σόν άνεξάρτητο όργσνισμό, 
ποι) δέχεται εfσφορές μόνο άπό τά μέλη της. Τά ποσά ποι) 
θά συγκεντρώνωνται θά έξασφαλίσουν άκόμη μεγαλύτερη 
δύναμη στήν όργόνωση καί θά κάμουν πολύ πιό άποτελε
σματική τήν tπιρροή της στό κυβερνητικό καi τό πολιτικό 
κατεστημένο τίjς άμερικανικfίς πρωτεύουσας. 

Έτσι, ή ΑΗΕΡΑ πρωτοπορεί γιό μιά άκόμη φορά, γιό νά 
δώση τό παράδειγμα καί στΙς άλλες έλληνοσμερικανικές 
όργανώσεις. Πολλές άπό αύτές έξαντλοuν τήν δραστηριό
τητά τους μέ μ ιό άνιαρή συχνό, έτήσια χοροεσπερίδα ... 

Διοικητικά Συμβούλια τών όργανώσεων αύτών 
άσχολοuνται πολύ περισσότερο μέ τήν αύξηση τών κατα
θέσεων στήν Τράπεζα καi πολι) λιγώτερο μέ συμμετοχή στήν 
προώθηση τών κοινών στόχων. w Αλλες, όπως ή ' Ομοσπονδία 
Σωματείων Ν. ·Υόρκης, εΤναι άδέκαρες, περισσότερες όργα
νώαεις διαθέτουν σημαντικό ποσό αέ τραπεζικούς λογα
ριασμοiις ποu θά μπορούσαν νά διατεθούν γιό κοινωφελείς 
σκοποuς στι'ιν ' Ελλάδα καi στiς προσπάθειες προωθήσεως 
τών έθνικών μας θεμάτων στόν άμερικανικό χώρο. Σκοπός 
τών όργανώσεών μας δέν εΤναι ή δημιουργία λογαριασμών 
άποταμιεύσεων - ός ρίξουν τό Συμβούλια μιό ματιό στό 
Καταστατικό τους ... 

ΓΙΑ ΚΛΑΜΑ Τ Α - ΚΑΙ ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ! 

Θ
Α άφήναμε άσχολίαστο τόν σχηματισμό πολιτικού Κόμ
ματος άπό τόν καταδικασθέντα έπi tσχάτη προδοσία και 

μή έκτελεαθέντα Γεώργιο Παπαδόπουλο, όν σέ άνταπόκρι
ση τίjς Washington Post άπό τήν 'Αθήνα, δέν διαβάζαμε δτι 
ώρισμένοι νοσταλγοi τίjς χούντας δάκρυσαν στό άκουσμα 
τού μαγνητοφωνημένου μηνύματος τού πρώην δικτάτορας 
ποu παίχθηκε σέ μ ιό συγκέντρωση ... 

Εlναι καi αύτό ένα άκόμη σύμπτωμα τfίς συγχύσεως ποι) 
έπικρατεί στήν 'Ελλάδα καi έκφράζεται συχνό μέ ύπερβολές 
καi γελοιότητες, γιό νό ρεζιλεύουν τήν γενέτειρα στόν πολι
τισμένο κόσμο. Δέν άμφισβητοuμε τό δικαfωμα ώρισμένων 
' Ελλήνων νό πιστεύουν στόν Παπαδόπουλο, άφού άλλοι πι
στεύουν στόν Φλωράκη, - καi εΤνσι μάλιστα αύτό τό τελευ
ταίο τής μόδας. · Εκείνο ποu κάνει γελοίο τό δικαίωμα αύτό, 
εΤνσι τά . . . δάκρυα γιά lνα έπfορκο συνταγματάρχη ποu 
έγινε ύπουργός_ Πρωθυπουργός καί ... Άντιβασιλεύς, μέ 
την βοήθεια τών τάνκς, γιά νό άνατραπίj άπό lνα παράφρο
να, ποu ώδήγησε τryν ·Ελλάδα στήν έθνική συμφορά τfίς Κύ
πρου καί τά άλλα ρεζιλίκια τού 'Ιουλίου, 1974 . . . 

' Οφείλομε, δμως, νό σημειώσωμε δ τι στερούνται σοβα
ρότητος και of άπειλές δτι ιιθά παταχθοϋνιι of χουντικοi έπει
δή πέτυχαν νά . .. βγάλουν κρυφό άπό τόν Κορυδαλλό μιά 
μαγνητοταινία! Γιατί; Φοβάτσι ή Δημοκρστfα τόν κ. Παπα
δόπουλο; 'Αντίθετα, θό έπρεπε νό τού έπιτρέψουν νό δfνη 
στήν φυλακή, δσες συνεντεύξεις θέλει. Μπορεί ol λόγοι του 
νό προκαλούσαν . . . δάκρυα σέ ώρισμένους εύαισθήτους 
'Έλληνες, άλλά of πολλοi θό γελούσαν μέ τiςδιακηρύξειςτου 
δ τι θά .. . άναστηλώση τiς άξίες τού • Ελληνοχριστιανικοίί 
Πολιτισμού . . . 

Καί γιό νό μιλήσωμε σοβαρότερα, ή ·Ελληνική Δημο
κρατία δέν κινδυνεύει άπό τόν Παπαδόπουλο. Κινδυνεύει 
άπό τον Φλωpόκη κai τούς έπανελθόντας άπό τό Παραπέ
τασμα Καπεταναίους τοίί ΕΛΑΣ, πού εΤχσν κάποτε καi αύτο/ 
καταδικαστεί σέ θάνατο έπ/ έσχάτη προδοσία .. . 

ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΟΖΑΛ 

ΔΕΝ κάνουν καλό δσοι ~Ελληνες δέν παίρνουν πολι) 
σοβαρό τόν νέο Πρωθυπουργό τίjς Τουρκίας σόν πολι-' 

τικό ήγέτη, οΙκονομολόγο καΙ εύέλιγκτο διπλωμάτη, ποι) θό 
έπιτύχη άπό τι'ιν Δύση πολλά περισσότερα aπό την χούντα 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 15, 1984 
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· πού κυβέρνησε το τελευταία χρόνια τι')ν Τουρκία. Σέ συνέν
τευξή του πρός τό περιοδικό U.S. & World Report πού <Ίνα
δημοσίευσε καΙ ή Washington τimes καΙ θό βρή ό 
άναγvώστης στΙς άγγλικές μας σελίδες, ό κ. ΤουργκουςΌζάλ 
μιλά τι')ν γλώσσα που άρέσει ατι')ν Δύση καΙ περισσότερο 
στι')ν 'Αμερική, μt τό νό τονίζη δυό βασικά πράγματα: Τι')ν 
άφοσίωση τής Τουρκίας ατό ΝΑΤΟ καΙ στΙς άρχές τι'jς έλεύ
θερης οΙκονομίας. 'Υπογραμμίζοντας δτι ή Τουρκία διαθέτει 
στι')ν Εύρώπη τ/ς μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις μετό 
τ/ς ' Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρεί 6δικη τι'jν άναλογία 7 πρός 
10, άφοϋ μάλιστα ή • Ελλός έχει έννέα έκατομμύρια πληθυ
σμό καΙ ή Τουρκία πενήντα. 

'Ενδιαφέροντα εΤναι δσα άναφέρει ό κ. 'Οζόλ γιά τι')ν οΙ
κονομία τής Τουρκίας, τι') ν όποία θά άπομακρύνη άπό τόμο
νοπάτι τοϋ Σοσιαλισμού πού ε Τ χε όδηγήσει τι'jν χώρα, μαζί μέ 
τι'jν τρομοκρατία, ατό χείλος τού κρημνού ... Εlπε ό κ. ' Οζάλ: 

•θό άyωνιστοΟμι νά κτfσωμε μιΟ οlκονομfσ 'Ελεύθερης· Αyο
ρδς. Καθώς τό σύστημα αύτό θά t~ρμόζεται στι'ιν Τουρκfο, εJμαι 
βέβαιος δτι θά Ιλθη καt ή nολιτικη .. λελιυθεροnοfηση. ·Αλλά δν 
nροχωρήσωμε nολύ μακρυά, nολύ yρήyορο, τότε ή tλεύθιρη ·Α
yορά θό όnισθοδρομήση. ·Ολοι οΙ •Ιλοι μας στι'ιν Δυτικι'ι Εύρcίιnη 
καΙ στΙς· Ηνωμένες Πολιτεlες, θά nρέnει νά τό καταλάβουν αύτό ιιαl 
νά μδς βοηθήσουν d αύτό τό ζήτημα•. 

ΕΤναι προφανές δτι ό κ. ·Οζάλ θά βαδfση μt περίσκεψη, 
άφοϋ παραδέχεται δτι ο! πολιτικές tλευθερίες εΤναι συνάρ
τηση τού οΙκονομικού συστήματος. Μέ τά μέτρα που έλαβε 
σάν οΙκονομικός ύπουργός τής χούντας, καταπολεμήθηκε 
aποτελεσματικά ό πληθωρισμός καΙ ή τουρκικιΊ οΙκονομία 
ξαναζωντανεύει. Τά θετικό αύτό στοιχεία δtν άνατρέπουν, 
βεβαίως, την άπα{σια πραγματικότητα τών κατάφωρων 
παραβιάσεων τών άνθρωπfνων δικαιωμάτων, τών φυλακί
σεων καΙ τών βασανισμών πού σημειώθηκαν tπί χούντας 
στΙς τουρκικές φυλακές. Αύτό δtν δικαιώνονται μέ την aπο
κατάσταση τής γαλήνης καί τής ήρεμίας σέ μιά χώρα πού 
στέναζε ύπό τι') ν τρομοκρατία πρΙν έπέμβη ό Στρατός . .. 

ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΒΛΕΨΕΙΣ 

f":'ΑΣ 6λλο,ς λόγος πού t_πι~άλλεται νό ληφθούν σοβαρά 
υπ' όψη τα λεγόμενα ;ου νεου Τούρκου Πρωθυπουργού, 

εΤ~αι και _ή . . :.. άνακάλυψη του δτι . .. δλα τό νησιό κατά μήκος 
των άκτων της Δυτικής Τουρκίας ... «άνήκουν» στι')ν 'Ελλάδα 
ένώ άπέχουν τρία-τέσσερα μίλια άπό τι')ν Τουρκία καΙ χίλια 
άπό ~ι') ν • ~λλάδα. Βέβαια, τό δεύτερο, άποτελεί άναιφίβεια, 
άφου κανενα σημείο έλληνικού έδάφους άπέχει χίλια μίλια 
άπό τό έλληνικώτατα νησιά τού ΑΙγαίου.' Η ύπερβολι') δμως 
διατυπώνεται μέ τι'jν γνώριμη άνατολίτικη πονηρία καΙ 
άποκαλύπτει τίς τουρκικές βλέψεις, που συχνά κρύβονται 
κάτω άπό δηλώσεις προοριζόμενες γιό τι')ν Δύση καi πού 
άποβλέπουν ατό νά πείσουν δτι ή Τουρκία δέν διεκδικεί ... 
ούτε ίντσα έλληνικού έδάφους! 

'? Ιταμός ύπαινιγμός τού Τούρκου Πρωθυπουργού 
όφειλει νά μ ή λησμονηθfι άπό τι') ν' Ομογένεια καΙ νό ληφθή 
σοβαρό ύπ' όψη άπό τούς όμογενειακούς φορείς που έχουν 
άναλάβει την ένημέρωση τής Κοινής Γνώμης καί τήν προώ· 
θηση τών έλληνικών καΙ κυπριακών θέσεων στήν Ούάσιγ
κτω~. 'Οφείλομε νό tπαγρυπνοϋμε, ένωμένοι πάντοτε, γιά 
νά υπερασπιστούμε τό έθνικό δίκαια, άδιαίρετοι άπό τούς 
έδώ φίλους τού ΠΑΣΟΚ. 'Αλλ ο καί άπό τους αlμοσταγείς κα
πεταναίους τού ΕΛΑΣ πού μός tπισκέπτονται, καθώς καi το 
Κομμουνιστικά Κόμματα ·Ελλάδος, γιό λογαριασμό τών 
όποΙων γίνονται έδώ στήν 'Αμερική έρανοι γιο τήν ύπονό
μευση τής έλευθερίας τών 'Ελλήνων .. . 

τα, έθνικά ,προβλήματα ε1ναι άρκετό μεγάλα, 6μεσα καί 
πολυ σοβαρα γιό νό διεκδικούν κατ' άποκλειστικότητα τήν 
προσοχή καΙ τό ένδιαφέρον τι'jς' Ομογενειας. 'Η δραστήριό
της τών έλληνικών κομμάτων aτόν άμερικανικό χώρο μόνο 

ζημιό μπορεί νό προκαλέαη ατό έθνικό θέματα. ΚαΙ νό δη
μιουργήση νέα προβλήματα . .. 

ΣΤΟΧΟΣ - ΟΧ/ ΠΡΟ·Υ.ΠΟΘΕΣΗ 

ΜΕ τό ζόρι δέν φεύγουν ol Τούρκοι άπό τήν Κύπρο, δπως 
πιστεύουν δλοι ο{ διπλωμάτες, βεβαίωσε τούςάκροατές 

τού σεμιναρίου τής ΑΗΕΡΑ ό κ. Leslie Η. Gelb, πρώην βοηθός 
ύπουργός ·Εξωτερικών καΙ διπλωματικός συνεργάτης τών 
Ν. Υ. Times. ' Ο κ. Gelb τόνισε, δπως καΙ δλλοι 'Αμερικανο/ έπί
σημοι καί μή, δτι ή πολιτική τών ΗΠΑ στηρίζεται στfιν άντί
ληψη δτι ή στρατηγική θέση τής Τουρκίας ε1ναι σήμερα με
γαλύτερη παρό ποτέ. Μπορεί, πρόσθεσε, νό μή σόςόρέσηή 
διαπfστωση, άλλο αύτiι ε1ναι μ ιό πραγματικότης που έκμε
ταλλεύεται έντεχνα ή τουρκική διπλωματία μέ διάφορες 
προτάσεις πάνω ατό Κυπριακό. Τόίδιο, πρόσθεσε, πρέπει νό 
κόμη καΙ ή έλληνική πλευρά. ' Η άνάκληση τής άνακηρύξεως 
τού ψευδοκράτους τού Ντενκτός πρέπει νό ε1ναι τό άντικεί
μενο τών συνομιλιών μεταξύ ' Ελλάδος καi Τουρκίας καΙ δ χι ή 
προϋπόθεση γιο τΙς συνομιλίες αύτές . . . 
Ό διακεκριμένος 'Αμερικανός δημοσιογράφος, εfπε 

έκείνο πού φαίνεται δ τι φοβούνται νό δεχθούν πολλοi "Ελ

ληνες, μετό τήν θέση που έλαβΞ ή Κυβέρνηση Παπανδρέου. 
Μπορεί νό εlναι ή θέση αύτή aποτέλεσμα τής άγανακτήσεως 
γιό τήν άνακήρυξη τού ψευδοκράτους. Άλλο ή έλληνική 

δρνηση νά συζητήση μέ τfιν • Αγκυρα πρiν άρθή ή άναγvώ
ριση τής άνακηρύξεως, μήπως εlναι tκείνο άκριβώς πού έπι
διώκει ή Τουρκία; Δtν έργάζεται ό χρόνος μόνο ύπέρ τών 
Τούρκων; 'Η έλληνικη 6ρνηση δέν βοηθό στι')ν παράταση 
τής σημερινής καταστάσεως καί τfιν δημιουργία νέων τε
τελεσμένων γεγονότων; Τ ό ψευδοκράτος τού Ντενκτός εΤναι 
νομικώς 6κυρο. Χάρις στiιν 'Αμερική, καμμιό 6λλη χώρα -
πλήν τής Τουρκίας - τό άνεγvώρισε. Νομικώς διι:υρο κηρύ
χθηκε άπό τό Συμβούλιο 'Ασφαλεfας τοϋ ΟΗΕ καΙ αύτό έπι
τρέπει στήν Κυβέρνηση Κυπριανού νόσυνεχίση τόνδιάλογο 
χωρίς νά θέτη σάν προϋπόθεση τήν 6ρση τής άναγvωρίσεως. 
• Αλλωστε, ή Τουρκία καΙ ol Τουρκοκύπριοι λέγουν δτι οί 
συνομιλίες τίς όποίες δέχονται νά συνεχίσουν, θά aποβλέ
πουν σέ συνολική λύση τοϋ ΚυπριακοΟ ... Τr'ιν στιγμfι μάλι-
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στα πού ή Κύπρος φαίνεται lτοιμη γιά συνομιλίες, πώς 
έξηγείτσι ή άρνηση τών 'Αθηνών; 

'Ο συναισθηματισμός στfιν άσκηση τής έξωτερικής πο
λιτικής, δεν βοηθά. ΚαΙ αύτό όφείλουν νό θυμούνται 
πάντοτε οί 'Έλληνες με το τfιν έσπευσμένη άποχώρηση aπό 
τό ΝΑΤΟ, τό 1974. Χρειάστηκαν πολλa έλληνικa παρακάλια 
καΙ άμερικανικές πιέσεις (Κάρτερ) γιά νa έπανέλθη ή Έλλάς 
στήν συμμαχία. Άντιμετωπfζει, δμως, aπό τότε άλλο τερά
στιο πρόβλημα: Τόν tπιχειρησιακό έλεγχο τού ΑΙγαίου, πού 
ήταν Ιδικός της καΙ τόν χάρισε aτούς Τούρκους ... πάνω ατό 
θυμό της ... 

ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΠΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 

ο θάνατος τής Φίλιας Σαμίου, Ιδιαίτερης γραμματέως τού Ο 
Αρχιεπισκόπου κ. 'Ιακώβου tπi 25 συνεχή έτη, ύστερα z RQUND TRIP 

άπό έπτάμηνη όδυνηρfι άσθένεια, προκάλεσε βαθύτατη 
λύπη ατό προσωπικό τής Άρχιεπισκοπής, άλλο καί d δλους 
πού την γνώρισαν στΙς έπαφές τους μέ τόν 'Αρχιεπίσκοπο. 
Τό πόσο αlσθητfι εlναι ή πρόωρη άναχώρησή της άπό τον 
κόσμο αύτό, φάνηκε στr'ιν κηδεfα τής μεταστάσης, aτόν ναό 
τής 'Αγίας Τριάδος, τού New Rochelle, τού δποfου ύπήρξε 
ένεργό μέλος γιά πολλa χρόνια. Πολύ λίγοι συγκράτησαν τά 
δάκρυά τους καi μεταξύ αύτών δέν ήταν ό 'Αρχιεπίσκοπος, 
πού μίλησε διό μακρών, έλληνικά καί άγγλικά, γιά τήν προ
σωπικότητα καί τίς άρετές τής Φίλιας, ούτε ό Μητροπολίτης 
κ. Σίλας. ' Η βαθειά όδύνη ήταν χαραγμένη ατά πρόσωπα 
άλλων δύο ' Επισκόπων καί 25 ίερέων ποu έλαβαν μέρος στήν 
νεκρώσιμη άκολουθία. Ό δικηγόρος κ. Πfjτερ Κουρίδης 
άποχαιρέτησε τr'ιν νεκρη έκ μέρους τού 'Αρχιεπισκοπικού 
Συμβουλίου καΙ ό α/δ. κ. Φράγκος, Διευθυντής τού Γραφείου 
τού 'Αρχιεπισκόπου, tκ μέρους τού προσωπικού τής Άρχι
επισκοπής. 

'Επί 33 χρόνια ύπηρέτησε τfιν 'Αρχιεπισκοπή ή μεταστά
σα καΙ ήταν, πράγματι, tργατική, Τκανώτατη, δραστήρια καί 
άφωσιωμένη aτόν 'Αρχιεπίσκοπο καί τήν 'Εκκλησία. 

• • • 
Μέ Ιδιαίτερη λύπη σημειώναμε καi τόν θάνατο τού 

Θεοδώρου Τσολαϊνού, άγαπητοϋ μέλους τής 'Ελληνοαμε
ρικανικής Κοινωνίας τής Νέας Ύόρκης. Ό άείμνηστος 
προσέφερε μεγάλες ύπηρεσίες στ ή ν 'Εκκλησία, aτόν Καθε
δρικό ναό τής 'Αγίας Τριάδος καί γενικά στι')ν 'Ομογένεια 
καΙ εlχε πρωτοστατήσει σέ πολλούς φιλανθρωπικούς καΙ 
κοινωφελείς σκοπούς. Καί, βεβαfως, ήταν μέγας δωρητής τής 
Κοινότητος τού 'Αγίου Σπυρίδωνος. Τό Σχολείο τής Κοινό
τητος θό κρατά αΙωνία τfιν μνήμη τού Θεοδώρου Τσολαί
νού, τού εύπατρίδη φίλου καί ύποστηρικτή τών Γραμμάτων 
καΙ τών Τεχνών ... 

ΣΤ Α ... <<ΣΥΝΤΟΜΑ»!!! 

Μ ΟΝΟ έξήμισυ δακτυλογραφημένες άράδες στά «Σύντομα» νέα άφιέρωσε τό έβδομαδιαίο Δελτfο τού Γρα
φείου τύπου καί Πληροφοριών τής 'Ελληνικής Πρεσβείας 
στfιν Ούάσιγκτων, στiς άκροάσεις τής 'Επιτροπής 'Ανθρω
πίνων Δικαιωμάτων τής' Υποεπιτροπής τής Βουλής τών ·Αν
τιπροσώπων, πού έγιναν τόν περασμένο μήνα, στfιν Ούά
σιγκτων. 

Τό Δελτίο άναφέρει δτι στοιχεία γιά τι')ν παραβίαση 
άνθρωπίνων δικαιωμάτων στfιν 'Αλβανία κατέθεσαν τρείς 
φυγάδες, άλλά ol συντάκτες του δέν έκριναν σκόπιμο νά 
σημειώσουν τf άκριβώς κατετέθη άπό τοuς τρείς, καi άπό 
τοuς άλλους μάρτυρες στήν τρίωρη άκρόαση. Δέν άναφέ
ροντσι ούτε τά όνόματα έκείνων πού κατέθεσαν στr'ιν βαρυ
σήμαντη αύτr'ι άκρόαση. 

'Η Πρεσβεία θό πρέπει νά εΤχε πληροφορηθεί δ τι χρειά-
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Πώς 80 περιφρουρηθfί ή 
, , 

ειρηνη 

ΤοΟ Δρος Άχιλλέως Ν. Σακελλαρίδη 

'Η πιο βοσικη όλήθεια στην έποχή μας 
εlναι δτι ή εΙρήνη καl έλευθερία στην Εύ
ρώπη καΙ σ' δλλα μέρη το Ο κόσμου 
μπορεί νό έπιτευχθi'j μόνον έόν ή όμερι
κανικη Ισχuς εlναι 'έτοιμη καΙ έπαρκης νό 
όντιμετωπfση την Ρωσικην δύναμιν. ·Η 
δλλη βασικη όλήθεια εlναι δτι, έόν, δ μη 
γένοιτο, ή κομμουνιστικr) δουλεία ύπο
σκόψη καi ύποσκελίση την έλευθερίαν, 
ai' Ηνωμένοι Πολιτεία ι τi'jς' Αμερικi'jς θό 
δυσκολευθοΟν πολU νό έπιζήσουν. 

' Ο Σοβιετι κος στόχος εlναι νό τεθοΟν οΙ 
δημοκρατίες τf'\ς Δυτικf'\ς Εύρώπης ύπο 
την όναμφισβήτητη Σοβιετικη πυρηνικr) 
σκιό, νό ώθηθοΟν αί Η.Π.Α. πέραν τοΟ 
'ΑτλαντικοΟ καl νό διατελi'j ή Εύρώπη 
όλόκληρη ύπο τον Σοβιετικον i:λεγχον. 
'Η ·Αγγλική, Γαλλικη καi Γερμανικη 
Ισχύς, κατό τό φαινόμενα εlναι όνεπαρ
κης νό όποτρέψη μιό τέτοια καταστρο
φικην έξέλιξιν. 

Π οΟ λοιπόν κείται ή λύσις τοΟ 
προβλήματος; 

'Ομιλών στο ' Αγγλικό Κοινοβούλιο 
στiς 8 'Ιουνίου 1982, ό Πρόεδρος Ρfjγκαν 

προέτεινε την Ιδέα «Τi'\ς περιφρουρή
σεως τi'jς εΙρήνης διό τf'\ς tπαρκοΟς Ισχύ
ος, d 'ένα κόσμον δπου δλοι οΙ λαοl εlναι 
έλεύθεροι νό όποφασίσουν διό το 
μέλλον των». Γιό νό έπιτευχθi'\ ό στόχος 

αύτός, ό Πρόεδρος Ρf'\γκαν προέτρεψε 
μιό «σταυροφορία γιό την εΙρήνη καi 
δημοκρατικοlις θεσμοlις» ποlι θό κατέ
ληγε στο νό ριφθi'\ ό Λενινο-Μαρξισμος 
στον τόφρον τών όπορριμμότων. Στό
χος τi'\ς προσπαθείας αύτi'jς θό εfναι νά 
έμπνευσθοΟν οΙ έλεύθεροι λαοi καi νό έ
νωθοΟν γιό νό περιφρουρηθfj ή εΙρήνη 
μετ· έλευθερίας. 

Δυστυχώς, στην περίοδο της εσφαλ
μένης πολιτικi'\ς Νίξον - Κίσσινγκερ 
συνεστήθη μιό περίοδος μισοψημένης 
όνεντόσεως ποlι συνέφερε μόνο την 
Ρωσία. Εύθlις ώς ή «όνέντασις» αύτr) όνε
κηρύχθη στην όηδιαστικην έκείνην τε
λετην ποlι μερικοί όπο έμaς είδαμε στον 
όγδοο όροφο τοΟ Σταίητ Ντηπάρτμεντ, 
ό κ. Μπρέζνιεφ έδήλωσε δτι ή όνέντασις 
αύτη ούδόλως θό όλλοιώση «Τον νόμον 
ποlι διέπει τον όγώνα τών τάξεων».' Η πε 
ρίοδος αύτη τi'\ς όνεντάσεως δραστικό 

έμείωσε την δαπάνην διό την δμυναν 
τών Η .Π.Α., έμείωσε τiς στρατηγικtς πυ
ρηνικtς δυνάμεις, έμείωσε το όμερικα
νικο πολεμικό ναυτικό. στο ~μισυ καl 
tπέτρεψε την μείωσιν τών στρατηγικών 
δυνάμεων ξηρδς καΙ τών όεροπορικών 
δυνάμεων. 

·Η πείρα μaς tδίδαξε, δτι η Ρωσία δtν 
όλλάζει την συμπεριφορά της μt κολα
κείες, έφόσον οΙ όντίπαλοι εlναι όδύ
νατοι . · Εκείνο ποu χρειάζεται εfναι μία 
έ σκεμ μένη στρατηγι κ η γ ιό τ ην 
περιφρούρησιν τi'jς εΙρήνης καi έλευθε
ρίας. Πρέπε ι (1) νό tπιτευχθi'\ στρατιω
τικη καi τεχνολογικη ύπεροπλία τοΟ Δυ
τικοΟ Κόσμου · (2) νό μη γίνη ποτέ δεκτη 
συνθήκη όφοπλισμοΟ χωρiςσοβαρι'ι καί 
λεπτομερή έπί τόπου έπιθεώρησι· (3) νό 
βελτιωθοΟν σημαντικό οΙ ύπηρεσίες κα
τασκοπείας καi (4) νό βοηθοΟνται of 
σύμμαχοί μας καi δλλες έλεύθερες 
χώρες νό όμύνωνται κατό τοΟ κομμου
νιστικοΟ έπεκτατισμ οΟ. Μόνον i:τσι θό 
έπιτραπi'\ ό πυρηνικός πόλεμος ποlι θό 
έξολοθρεύση κάθε ζωr)ν στον είίμορφον 
πρόσινον αύτον πλανήτην μας. 

Λευκώματα 

Όργανώσεων 
καi Κοινοτήτων. 

Menus · Εστιατορίων 

στηκε πολύμηνη έργασία κai πολλές προσπάθειες όπό δια
κεκριμένους όμογενείς. Άλλό τό Γραφείο Τύπου προτίμησε 
νό «πνίξη» τό γεγονός αύτό, διότι τό θεώρησε μικρότερης 
σημασίας άπό την προσπάθεια συγκεντρώσεως χρημάτων 
ύπέρ τής συμμετοχής τής ' Ελλάδος στό Φεστιβόλ Τέχνης 
τών 'Ολυμπιακών 'Αγώνων, γιό τr'ιν όποία προσπάθεια άφιε
ρώθη διπλάσιος περίπου χώρος .. . Χώρος βρέθηκε κ.ai γιό 
τr'ιν έπίσκεψη το Ο ήγέτη το Ο κ κ· Ενρίκο Μπερλίνγκουερ στr'ιν 
·Αθήνα κ.ai πολύ περισσότερος χώρος γιό τίς έλληνοσοβιετι
κές συμφωνίες τής Μόσχας, κai γιό τήν νομιμοποfηση τών 
έκτρώσεων ... 

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

Στοιχειοθεσία γιa βιβλία, 

περιοδικά, 

διαφημιστικό κείμενα, 

κάθε ε'ίδους εκδοση. 
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2σν 

·Ολόκληρο τό μακρόσυρτο καλοκαίρι 

τοϋ 1948 , έπαναστατικά καΙ 
κυβερνητικά στρατεύματα t:μειναν 
καθηλωμένα στή μάχη yιό τόν lλεyχο 

τίjς δροσειρδς τοϋ rρόμμου, τοϋ 
κύριου φρουρίου τών tπαναστατών. 
Στά τέλη ' Ιουλίου, οΙ δυνάμεις τών 
tθνικοφρόνων σφυροκοπούσαν τι'ιν 
κεντρική πύλη τοϋ r ρόμμου, τό 
δρθόστητο βουνό Κλέφτης, lνα φυσικό 
tμπόδιο πάνω όπό 2.000 μέτρα ϋψος 
ποu t:φραζε τή δυτικη πρόσβαση στο 
rρόμμο. ~Οσο οΙ aντάρτες κρατοϋσαν 

τόν Κλέφτη, τό κάστρο τους δi:ν 
lπεφτε. 

ΟΙ κυβερνητικές δυνάμεις lριξαν δ, τι 
διέθεταν στΙς βαλλόμενες πλαyιές τοϋ 
Κλέφτη, πολεμώντας yιό κάθε βρόχο μέ 
δπλα, χειροβομβfδες καΙ λόyχες. ΣτΙς 26 
'Ιουλfου, την αυyή, κατάφεραν νά κατα
λάβουν την κορυφή, yιο νο ύποχωρή
σουν δυο ώρες όρyότερα διακόσια μέ
τρα χαμηλότερα ϋστερα όπό παρά
τολμη όντεπίθεση τών όνταρτών. Koi 
οΙ δύο πλευρές tπιδεfξανε όσύλληπτο 
θάρρος. οι όντόρτες, κι όνόμεσό τους 
πολλές κοπέλες κι όνήλικα παλικάρια, 
πολέμησαν μέ ήρωικη όποφασιστικδ
τητα, πιστεύοντας δτι δfνουν τη ζωή 
τους σον τελική θυσlα πρΙν όπό τή νίκη. 
Δi:ν υπflρχε δυνατότητα νά ταφοϋν οΙ 
νεκροl στοι'.ις βαλλόμενους yκρεμοι'.ις 

· Ο Αύγουστος φέρνει τη συγκομιδιΊ κai 
τιΊ γ ι ορτι'ι τi'jς Παναγίας στiς δεκαπέντε. 
Η μεγάλη άφθονία άπό σταφύλια, σύκα, 
πεπόνια , τομάτες, καλαμπόκι κai κα
ρύδια επιτρέπε ι στους θεοσεβούμενους 
ν · όπαρνιοϋνται σχετικό εύκολα το 
κρέας κai τό γαλακτερό τiς δύο έβδο
μόδες τi'jς νηστείας που προηγεrτα ι άπο 
τι'] γιορτι'] τi'jς Θεοτόκου. «Αύγουστε, 
καλέ μου μήνα, νό' σουν δυό φορtς το 
χρόνο!» λένε oi χωριάτες κaθως μαζεύ-
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Τό όριστούργημα 
Nicholas Gage 

, 
του 

καΙ yρήyορα ή βρώμα όπό τά πτώματα 

ποu σόπιζαν κάτω όπό τον καυτό ιiλιο 
t:yινε ό~ρητη. ΟΙ Η Ελληνες στρατηyοl 
ήταν aποφασισμένοι νο καταλάβουν 
τον Κλέ.τη πόση θυσία. •Ούτε πενήντα 
tκατοστο σύμπτυξη!• διέταξε δ 
στρατηyός Θρασύβουλος Τσακαλώ
τος, ποu διηύθυνε τήν tπfθεση τών κυ
βερνητικών, τοι'.ις διοικητές του στό 
πεδίο της μάχης δταν τοϋ πρότειναν 
προσωρινη υποχώρηση • • ·ο Κλέφτης 
θό καταληφθεί, t:στω καΙ tον πρόκειται 
νο περόσει δλο το Α ' Σώμα Στρατοϋ 
όπό tκεί». 

την τελευταία μέρα τοϋ 'Ιουλlου οΙ 
κυβερνητικές δυνάμεις βομβάρδισαν 
τήν κορυφη τοϋ βουνοϋ μέ 20.000 δβί
δες προπαρασκευάζοντας την τελικη 
εφοδο, tνώ στο μετόπισθεν, δ βασιλιος 
Παϋλος, ή βασίλισσα Φρειδερlκη καΙ δ 
όρχηyός τίjς · Αμερικανικίjς · Αποστο
λίjς στρατηyός Τζέιμς Βόν Φλιlτ tπι
σκέπτονταν το στρατεύματα yιό νο το 
tμψυχώσουν. 

ΣτΙς 4.30 π.μ. της 1ης Αuyούστου, τό 
583 Τόyμα κατόρθωσε νο καταλάβει 
τήν ιι:ορ~η τοϋ Κλέφτη μέ αlφνιδια
στικι'ι t:φΟΟο. οι πρώτες δμάδες τοϋ 
Τάyματος πήδησαν μέσα στο χαρα
κώματα τών όνταρτών καΙ τοuς 
νlκησαν σi: μάχη σώμα μi: σώμα. 'Η 
Πύλη τοϋ rρόμμου εlχε πέσει. 

Μέσα σt μιό βδομάδα τό κυβερνη
τικά στρατεύματα εΙχαν καταλάβει τΙς 

συν τiς σοδειες όπο τό χωράφια κai τ' 
άμπέλια . 

Ή γι ορτι'ι τi'jς Παναγίας εfναι ήμέρα 
θαυμάτων. Άπ ' δλα τό μέρη τi'jς 'Ελ
λάδος οί κουτσοί, oi στραβοί κai οΙ έτοι
μοθόνατοι συρρέουν στι'ιν Πjνο tλπί
ζοντας νό τους γειόνε ι ή ξακουστιΊ ΕΙ
κόνα, που λιτανεύεται περνώντας πάνω 
άπο τό ξαπλωμένα στους δρόμους 
κορμιά τών χιλιάδων όρριdστων. Προ
σκυνητtς που [χουν κάνε ι τόμο στιΊν 

περισσότερες θέσεις τών aνταρτών 
στό rρόμμο. 'Αλλά οΙ tπαναστάτες tξα
κολουθοϋσαν v aντιστέκονται λυσσω
δώς πεθαίνοντας yιό νό υπερασnfσουν 
κάθε σnιθαμή. 

Τόσο aποφασιστική δμυνα στοίχισε 
όκριβά καi στΙς δύο πλευρές, άλλο οΙ 
aντάρτες δέν μποροϋσαν νά τό όντέ
ξουν αυτό yιατί δi:ν εΙχαν τρόπο νο όνο
πληρώσουν τΙς όπώλειές τους. 'Εντού
τοις, δ όρχηyός τοϋ Κομμουνιστικού 
Κόμματος · Ελλάδας, Νίκος Ζαχαριό
δης, tπέμενε νο πολεμήσουν μέχρι θα
νάτου παρά τΙς t:ντονες aντιρρήσεις 
τοϋ όρχιστρατήyου του, στρατηyοϋ 
Μάρκου Βαφειάδη. rιατl ήταν υποχρε
ωμένοι οΙ aντάρτες νο όντιστέκονται 
καΙ νο σκοτώνονται σωρηδόν yιό νο 
κρατήσουν θέσεις ποι'.ι δέν μπορούσαν 
νο κρατηθοϋν; ρωτοϋσε ό Μάρκος. 
rιατί δi:ν tπιστρέφαν στήν τακτική ποι'.ι 
τοuς εΙχε προσπορίσει τόσες έπιτυχίες 
στήν όρχή της tπανόστασης - στiς 
αΙφνιδιαστικές tπιθέσεις καΙ την aπο
χώρηση; · Αλλο δ Ζαχαριάδης ι'\ταν ό
λύyιστος. ~Αν ή στρατηyική του δέν 
πετύχαινε νο κρατήσει τό rρόμμο καi 
νο όπωθήσει τόν tχθρδ, κατηyοροϋσε, 
cτοϋτο συνέβαινε yιατί κακοί κομμου
νιστές δi:ν εΙχαν κάνει τό καθηκον 
τους». · Ακούyοντας το λόyια του, ή 
κομμουνιστική ήyεσiα στΙς όνταρτο
κρατούμενες περιοχές δρχισε νο όνο
ζητεί στΙς τάξεις της τοuς aποδιοπομ
παίους τρόyους yιο νο τοuς φορτώσει 
τήν όποτυχiα. 

Παναγία στι'ι διάρκεια δλου τοϋ χρόνου 
τό έκπληρώνουν στη Γιορτή της κάθε 
Δεκαπενταύγουστο βλέπει κανείς στιΊν 
Ti'jνo έκατοντάδες γυναίκες νό βαδίζουν 
ξυπόλυτες δλο το δρόμο άπο τό λιμάνι 
ώς τή σκάλα τi'jς μεγάλης έ κκλησίας
τό μαλλιά τους λυμένα κai ξέσκεπα , τό 
χέρια τους σταυρωμένα πάνω στό 

στήθη τους. Μερικες όπ' αύτtς κάνουν 
τr) διαδρομή σερνάμενες στό γόνατα . 

Στο Λ ιό, ή ' Ελένη ~ταν όποφασισμένη 
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νό τηρήσει τη νηστεία,έλπίζοντας στό 
θαύμα της Παναγίας: στη σωτηρία της. 
· Αλλό δταν εΤδε τούς τρείς όντόρτες νό 
φθόνουν στην αύλόθυρό της γιό νό την 
πόνε πίσω στη φυλακή, δΕν ξαφνιόστη

κε. Βδομόδες τώρα τό ένιωθε πως τό 
όόρατα σίδερα ποu την κρατοϋσαν φυ
λακισμένη στό χωριό τελικό θό γίνονταν 
όληθινό. 

·Η έίδηση γ ιό τη σύλληψη της · Ελένης 

όπλώθηκε ό'δλο τό χωριό δπως ή φωτιό 
στο ξερό χοοτόρι καi τελικό έφτασε 
στr)ν 'Αλέξωστην όπόμακρη νότια όκρη, 
ρίχνοντός τη σi: βαθιό κατόθλιψη. 'Η 
θυγατέρα της ή Νίκη , θυμάται πώς, νω
ρiς τό άλλο όπόγευμα, ή · Αλέξω πηγε 
στη βρύση νό γεμίσει μιό μεγόλη βα
ρέλα νερό, φορτίο βαρu γιό μιόγυναίκα 
πενήντα έξι χρονών, καi δταν την έφερε 
πίσω, κόθησε όμίλητη πλόϊ στην πόρτα 

δσο φώτιζε όκόμα, τόσο άκεφη που δ,τι 
καi νό της έλεγε τό κορίτσι δi:ν την ξε
κούναγε. Λίγο προτού νυχτώσει έφτασε 
στην αύλόθυρό τους ενας όντόρτης 
νό πόρει την · Αλέξω στην πολιτοφυλα
κή. • Η ταν νέος κai λυπήθηκε σόν εΤδε 
πώς γαντζώθηκε ή Νίκη πόνω στη 
μόνα της κι έκλεγε. «Μη φοβάσαι», της 
εΤπε. «τη θέλουν μόνο γιό νό της μιλή
σουν, κόνα δυό ώρες». 'Αλλό μόνα κai 
θυγατέρα ι'iξεραν πώς τούς έλεγε ψέμα
τα. Καθως την έπαιρνε ό όντάρτης, ή 
Αλέξω γύρισε πίσω νό κοιτόξει την κόρη 
της που στεκόταν στο κατώφλι καi όνο
στέναξε: «Δi: θό ξαναδώ ποτi: τό σπίτι 
μου». 

iiς τελευταίες μέρες ή πολιτοφυλακη 
γέμισε τό κρατητήρια μi: νέους κρατού
μενους όπό τό Λιό, όρχίζοντας μέ κεί
νους που εΤχε ένοχοποιήσει ό ' Αντρέας 
Μιχόπουλος. ' Η πρώτη πού κουβαλή
σανε μέσα ήταν ή Ντίνο Βενέτη. ·Η Ντί
νο ήταν έίκοσι όκτω χρονών, λυγερή, 
μέ πεταχτό ζυγωματικό καi γραμμένα 
μαύρα φρύδια - τόση μελαχρινή , έξω
τικη όμορφιό θό περίμενε κανεiς νό τη 
συναντήσει μάλλον σέ ήθοποιό της ' Α
θήνας, παρό σέ μιό μαυρομαντιλούσα 
χωριότισσα. ' Η Ντίνο έβοσκε τό κοπό
δι της φαμελιάς της στόν /)λιο τοίί με
σοκαλόκαιρου, δταν φτόσανε γ ιό νό την 
πιόσουν οΙ όντόρτες κόποιο Ι)συχο ό
πόγευμα, βαρυ όπό τη μοσκοβολιό τών 
φρούτων καi τών σπασμένων κλαδιών. 
«τi θό μέ κόνετε;» τούς ρώτησε καθως 
την όδηγοίίσαν στό σταθμό της πολιτο
φυλακης. «Θό σέ σφόξουμε γιό νό βρέ

ξει», κακόνισε κόποιος. • Αλλό ότt δλους 
έκείνους που φυλακίστηκαν στό κατώϊ 
τού Γκατζογιόννη, ή Ντίνο Βενέτη ε1ναι 
όπό τοuς έλόχιστους που γλίτωσαν γιό 
νό περιγρόψουν τη μεταχείρηση τών 
κρατουμένων τό καλοκαίρι τού 1948. 
Κόθε χωριανό ποu τον έφερναν στό 

σταθμό της πολιτοφυλακi'jς, τόν κρα
τούσαν στι'ιν όρχη σέ όπομόνωση d 
ενα όπό τό πόνω δωμότια, κai τόν δ-
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φηναν ν όναρωτιέτα ι τi έγκλημα τόν υ
ποπτεύονταν πως εfχε διαπρόξει. 'Ύστε
ρα όπό μερικi:ς μέρες όγωνίας, έβγαζαν 
τον κρατούμενο πίσω όπό τό σπίτι , τον 
έδερναν κai τόν όνακρίναν στό περιβό

λι. Τελικό, έριχναν τόν κρατούμενο στό 
ρυπαρό ύπόγειο κρατητήριο,δπου κόθε 
μέρα ό συνωστισμός μεγόλωνε. 

' Η Ντίνο Βενέτη, που τό τρία μικρό 
παιδιό της όπόμειναν έρημα νό τριγυ
ρίζουν στη γειτονιό ζητειανεύοντας φαϊ 
σόν όδέσποτα σκυλόκια, έμεινε στην 
όπομόνωση δυό μέρες προτοΟ την κα
τεβόσουν πίσω όπό τό σπίτι σέ μιό γω
νιό μf: πρίνους, περνώντας τη πόνω όπό 

τό γεμάτο τόφους μαλακό χώμα, δπου 
την έπνιξε ή μπόχα όπό τό πτώματα 
ποu έλιωναν. 

Κατηγορούσαν τη νέα πως σχεδίαζε 
νό φύγει γιό νό συναντήσει τον άντρα 
της, που ύπηρετοϋσε στόν κυβερνητικό 

στρατό.' Ενώ ό Σωκρότης την ένέκρινε , 
κόμποσοι πολιτοφύ λακες τι')ν 
κρατούσαν καi την χτυποΟσαν μt λυγε
ρtς βέργες όπό κρανιό. Τό πρώτο χτύ
πημα τi'jς ξέσκισε τό χέρι κai της έσπα
σε ενα νύχι . Κόθε χτύπημα της βέργας 
της έκοβε τό δέρμα, όφήνοντός της ενα 
γαϊτόνι όπό dιμα. 

· Η Ντίνο Βενέτη έδειξε όποκοτιό όνα
πάντεχη , σε γυναίκα ποu φαινόταν τόσο 
μη μοΟ δπτου. ' Αντi v όρνηθεί πως ι'j 
θελε νό φύγει, εΤπε: «Ποιό γυνα ίκα δtν 
θέλει νό ε1ναι μt τόν άντρα της;" Ο μ ως 
έγω δεν σχεδιάζω νό φύγω - πώς μπο
ρούσα μέ τρία μικρό παιδιό;» Καθως 

συνέχισαν νό τι')ν χτυπάνε μέ τίς βέργες, 
φώναξε: «Έντόξει, δείρτε με! ΜοΟ όξf
ζε ι γιατί μπορούσα νό φύγω καi δεν έ
φυγα! Νόμιζα πwς ι;σασταν άνθρωποι». 

' Ο Σωτήρης πρόσταξε τους δεσμο
φύλακες νό φέρουν όπό τό κατόϊ τόν 
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Αντρέα Μιχόπουλο γιό νό τοuς έξετό
σει κατ όντιπαρόσταση. Τόν εfχαν δεί
ρει πολu χειρότερα όπό τήν Ντίνο καi τό 
κεφάλι του κρεμόταν καθιiις έπανα
λάμβανε άτονα τήν καταγγελία του πιiις 
ή Ντίνο τόν εfχε ρωτήσει ποιό μονοπάτι 
θά ·τανε πιό σίγουρο νό πάρει κανε] ς 
γιό νά βγεί όπό τό χωριό. 

«Ποιόν θαρρείς πιiις θά πιστέψουμε», 
της πέταξε προκλητικό ό Σωτήρης, ένώ 
οί όστυνομι κοi ε τ οι μ οι στό πλάϊ της κρα
τοϋσαν τό ματσούκια, «έσένα ποu 6 άν
τρας σου εfναι φασίστας όξιωματικός 
η έτοϋτο τόν όντάρτη ποu εfνα ι δικός 
μας; ». 

'Η Ντίνο κοίταξε τόν' Αντρέα, τό πρό
σωπό της συσπάστηκε όπό την κατα
φρόνια. «Αύτός εfναι ενα σκατό!» εfπε. 
Κι δλοι στό χωριό τό ξέρουν. ο Εγιiι δε 
λέω μήτε καλημέρα σε τέτοιες λέρες, 
όχι νά τοϋ γυρέψωνά με όρμηνέψει !" Αν 
ήθελα νά φύγω, έκεί ποu μένω, ξέρω τά 
μονοπάτια ποu βγάζουν όπό τό χωριό 
καλύτερα όπό τόν καθένα» . 

Πήρανε τόν' Αντρέα καi συνέχισαν νά 
χτυποϋν τι')ν Ντίνο, wσπου τό κορμί της 
γέμισε βιτσιές, ϋστερα την σβαρνίσανε 
στι')ν αύλή. Ό Χρηστος Ζέλτας, διοι
κητης της πολιτοφυλακi'jς, τi'jς έδωσε 
μιό κλωτσιά ποu τι')ν τίναξε μέσα στό 
κατώϊ. 

Κάθε μέρα δλο καi περισσότεροι δαρ
μένοι κρατούμενοι έπεφταν με κλω
τσιες στό κρατητήριο, ένώ ό · Αντρέας 
Μιχόπουλος ζάρωνε πίσω όπό την πόρ
τα, όποφεύγοντας τά μάτια έκείνων ποu 
ε!χε ενοχοποιήσει. Λίγο μετά ποu φέ
ρανε τό θείο τοϋ νεαροϋ άντάρτη , τό 
Σπϋρο Μιχόπουλο καί τό βαγενά Βα
σίλη Νίκου, πέταξαν όπό την πόρτα 
μέσα στό κατώϊ καi την· Αλέξω Γκατζο
γιάννη. ΟΙ κρατούμενοι έμαθαν πιiιςέκεί 
ήταν καi ή ο Αμερικάνα, όλλά την κρα
τοϋσαν όπάνω, όπομονωμένη όπό τοuς 
ύπόλοιπους. Κάποια νέα χωριανη ποu 
τήν κουβαλήσανε κάμποσες φορές γιό 
όνάκριση, ή· Αθηνά Νταφλόκη, θυμά
τα ι ποu την έβλεπε καθισμένη σταυρο
πόδι στό κατώφλι της κουζίνας. 

"Οπως τοuς άλλους, πi'jγαν καi την' Ε
λένη έξω καi την κτύπησαν μ Ε: βέργες 
κρανιάς, ένώ ό Σωτήρης φώναζε πιiις 
αύτη εfχε όργανώσει τι')ν όπόδραση 
τών παιδιών της καi πιiις ήταν όρχηγός 
τi'j ς συνωμοσίας. Παρό τίς κλωτσιες καi 
τiς γροθιές καi τiς τσουχτερες βιτσιΕ: ς 
όπό τίς βέργες στό πετσί τη ς, ή · Ελένη 
έπέμενε στό παραμύθι της: ό Λουκδς καi 
ή μάνα της της εfχαν κλέψε ι τά πα ιδ ιά, 
ένώ έκείνη δούλευε στό θέρο, δέν εfχε 
ίδέα γ ιά τη συνωμοσία.' Ο Σωτήρης έ
μενε όσυγκίνητος όπό τίς όρνήσεις της, 
ήξερε πιiις ό Κατι') ς τί'jς έπιφύλασσε μιό 
έκπληξη. 

Λίγες μέρες μετά τη σύλληψή της, ό
δηγήσανε την Έλένη όπό τό μονοπά
τι στό σπίτι της Κώσταινας Θανάση ό-
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κριβώς όπό κάτω, δπου εfχε έ:γκαταστή
σει ό Κατi'jς τό γραφείο του .' Η Τάσαινα 
Μπαρτζώκη, ή παλιά φιλενάδα της καi 
γειτόνισσα, παρακολουθοϋσε όπό τό 
παράθυρό της, δΕ:ν ξέφευγαν πολλά ότi 
δσα συμβαίνον γύρω στό σταθμό τi'jς 
πολιτοφυλακης όπό τά όξυδερκη μάτια 
της Τόσαινας. 

Καi ή Κώσταινα Θανάση τρόμαξε σάν 
εΙ δε νό φέρνουν στό σπίτι της την παλιά 
της γειτόνισσα, δεμένη καi μωλωπισμέ
νη. Παθολογικό περίεργη, φρόντισε νό 
κρυφακούσει δσα εΙπώθηκαν όνόμεσα 
στόν όνακριτη καΙ την· Ελένη καi όργό
τερα όνιστόρησε την όναμέτρησή τους 
σε άλλες γειτόνισσες. 

' Ο Κατης περιεργόστηκε τι') ν 'Ελένη 
σάν συλλέκτης ποu έ:ξετόζει τό πιό σπά
νιο εΤδος καi κατόπιν, με ύπερβολ!κή 
εύγένεια, της έδειξε νό καθήσει. ·Η ' Ε
λένη περίμενε κι άλλο ξυλοδαρμό. Κοί
ταξε αύτόν τόν όβρό άνθρωπο με τι')ν 
μεγάλη μύτη καί τό μικρό κοντυλένια 
αύτ ιό καi την κυρίεψε τρόμος. Τόν θυ
μήθηκε νό διευθύνει τη δίκη τοϋ αiχμά
λωτου φαντάρου μετά την 'Επιχείρηση 
Πέργαμος. 

ι< Αμερικάνα», άρχισε ό Κατης με τrΊν 
r'ιχηρη φωνή του, «έ:σu σχεδίασες την 
όπόδραση τών παιδιών σου όπό τό 
χωριό». 

«Δεν εΤναι όλήθεια, σδς τό ' πα καi σδς 
τό ξανάπα», όποκρίθηκε ή · Ελένη. «Δεν 
~ξερα τίποτα γιό την όπόδραση. Δού
λευα στό σταροχώραφα». 

Ό Κατης συνέχισε μαλακά : «Εσu τά 
σχεδίασες δλα σε συνεργασία με τόν 
προδότη Λουκδ Ζιόρα, μίλησες καi σε 
άλλες χωριανf:ς ν' όποδρόσουν κι έκεί
νες. τι έχε ι ς νό πείς γι' αύτό;». 

Ή Έλένη τόν κοίταξε όπόκοτα. Τώρα 
πατοϋσε σε στέρεο έδαφος. Εfχε προ
σέξει σχολαστικό νό μη τi'jς ξεφύγει ή 
παραμικρη νύξη, όχι νά πεί σε όποια
δήποτε νό πάει μαζι τους. Στη μόνη πού 
εfχε όνοίξει την καρδιά της ήταν ή· Αλέ
ξω καi ή 'Αλέξω δε θό την πρόδωνε 
ποτέ . 

«Εfνα ι πέρα γιό πέρα ψέμα», εfπε. 

Ό Κατης σήκωσε τό ενα φρύδι. «Καi 
ον σοϋ πώ πιiις όνόμεσα στiς γυναίκες 
ποu παρακίνησες νό διώξουν τά παιδιά 
τους ήταν ή Κωνσταντίνα Ντρουμπο
γιόννη ;». 

· Η ·Ελένη πετάρισε τό βλέφαρό της 
κατόπληχτη. Εfχε μάθει πολιJ μετό τό 
φευγιό πιiις όνάμεσα σέ κείνους ποu τό
σκασαν fιταν οΙ δυό θυγατέρες τi'jς Κων
σταντίνας καi ή θεία τους ή Χρυσούλα, 
ένώ ή Κωνσταντίνα δούλευε μαζi μf: 
την ·Ελένη στό θέρο. · Η έiδηση τι') ν εΙ
χε ξιαφνιόσει, ί:ιστερα όπό τό τσόταλο 
ποu εfχε δώσει στό Λουκδ, επειδη εfχε 
συμπεριλάβει τήν 'Αλεξάνδρα Ντρου
μπογιάννη καi τiς δύο θυγατέρες της 

στήν προηγούμενη όπόπειρα. Πώς τρείς 
άλλες Ντρουμπογιαννότισσες καί οΙ 
Μητραίοι έφτασαν νό βρεθοϋν στήν 
πετυχημένη τρίτη, τi'jς fιταν μυστήριο. 
Τό μυαλό της δούλευε γοργό.~ Αν έκανε 
6 Λουκάς όπως τοϋ εΙχε πεί καΙ κρατοϋ
σε τήν όπόδραση μυστικη όνάμεσα 
στiς δύο φαμελιές! 

·Ο Κατ ης την έβγαλε όπό τ ή συλ
λογή της. «Λοιπόν, όπόντησέ μου ! Έ
σu έπεισες τήν Κωνσταντίνα Ντρου
μπογιάννη νά διώξει τiς κόρες της, ναi 
η όχι;». 

Βέβα ια όχ ι ! Ηναι μεγάλο ψέμα». 

«Τ όρκίζεσαι αύτό;». 

' Η ·Ελένη κοίταξε κατευθείαν μέσα 
στό περ ι πα ιχτ ι κό του μάτια . «Ναί» . 

·Ο Κατής σηκώθηκε καi άνοιξε τι')ν 
πόρτα. Μίλησε σε εναν όντόρτη ποu 
στεκόταν όπ' έξω. «'Ανέβα στό σπίτι 
τi'jς ·Αμερικάνας καΙ φέρε μου όμέσως 
τό εΙκόνισμα ποu κρέμεται στην καλrΊ 

κάμαρη». 

Ή Τάσαινα Μπαρτζωτάκη, ποu πα

ρακολουθοϋσε όκόμα τό μονοπάτι ό
πό τό παράθυρο τi'jς κουζίνας της, ξα
φνιάστηκε, βλέποντας τόν όντάρτη νά 
κατεβαίνει μΕ: τό εΙκόνισμα τοϋ Γκατζο
γιάννη παραμάσχαλα . 

·Ο Κατ ης στάθηκε μπροστό στην ' Ε 
λένη σόν ποπός, κρατώντας τό ξύλινο 
εΙκόνισμα τi'jς Παναγίας μετό βρέφος, 
τά κεφάλια τους ήταν τριγυρισμένα ό
πό σφυρήλατο χρυσάφι.' Ηταν τό εΙκό
νισμα πού μπροστά του σταυροκοπιό
ταν ή· Ελένη κάθε μέρα όφότου εΙ χε παν
τρευτεί, ώσότου τήν πέταξαν έξω όπό 
τό σπίτι της. Τώρα κοιτοϋσε τό γλυκό 
πρόσωπο της Θεοτόκου καi προσευχό
ταν νά τfjς δώσει φώτιση. 

ιί Ορκίζεσα ι δτι δεν εΙπες στην Κων
σταντίνα Ντρουμπογιόννη νό στείλει 
τΙς κόρες της μαζi μετά παιδιά σου στοuς 

φασίστες»; 

'Η 'Ελένη έβαλε τό χέρι της πάνω στό 
εΙκόνα τfjς Παναγίας κι ένιωσε νό τήν 
διαπερνάει ενας φόβος. «r όρκ ίζομαι 
στή ζωή μου». · 

«' Ορκίσου στή ζωή τοϋ γιοϋ σου», 
πρόσταξε ό Κατής. 

·Η' Ελένη γύρισε νά συναντήσε ι τό μά
τ ι α του , χωρiς νό κουνήσει τό χέρι της 

όπό τό εlκόνισμα .. «Τ όρκ ίζομαι στη ζωη 
τοϋ γι οϋ μου τοϋ Ν ι κόλα». Προφέρον
τας τό όνομά του άρχισαν νό τρέχουν 
τά δάκρυά της καi κάθησε όπότομα, 
ζάρωσε στι'ιν καρέκλα, νιώθοντας τό 
ψυχρό κενό στό στi'jθος της καi τόν πό
νο όπό τίς βιτσιές. 

· Ο Κατης άφησε τό εΙκόνισμα πόνω 
στό γραφείο του καi βημάτισε wς την 
άλλη πόρτα τfjς μικρί'jς κάμαρης. Τήν 
άνοιξε καί πέταξε όπότομα: «' Εντάξει 
έλα δώ». 

' Η ' Ελένη θωροϋσε καθιiις ή Κωνσταν-
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τίνα Ντρουμπογιόννη προχώρησε δι
σταχτικό μέσα στό δωμότιο. Ή Κων
σταντίνα fιταν μιό μικρόσωμη γυναί
κα, μερικό χρόνια μεγαλύτερη όπό την 
Ελένη, τό όπλοϊκό στρογγυλό της πρό
σωπο i'jταν τσαλακωμένο όπό τiς ζόρες 
του χαμόγελου, ώστόσο τώρα δέν χα
μογελοϋσε. ~Εριξε μιό φοβισμένη μα
τιό στην . Ελένη, uστερα γύρισε πέρα 
τό βλέμμα. 

·Η 'Ελένη tξακολουθοΟσε νό τrΊ θω
ρεί μέ περιέργεια. Αύτη καi ή Κωνσταν
τίνα δούλευαν μαζi στό χωρόφια τη μέ
ρα τοϋ φευγιοΟ, δμως δέν εΥχαν όλλόξει 
λέξη. 'Η 'Ελένη δέν εΥ χε ύποψιαστεί πο
τέ πώς tτούτη ι'jξερε γιό τό φευγιό fι 
πώς κα1 οΙ θυγατέρες τηςθότό' σκαζαν. 

Κοίταζε tπfμονα γιό νό δεί μήπως εί
χανε δείρει την Κωνσταντίνα. Δέν εfχε 
σημόδια όπό τ1ς κοψιές της κρανιδς, 
δμως τό πρόσωπό της ι'\ταν μωλωπι
σμένο, τό μαλλιό της όνόκατα κότω ό
πό τό μαντίλι της. 'Ο Κατ ης tδειξε μ ιό 
καρέκλα, ποu ή Κωνσταντίνα την πi'jρε, 
aποφεύγοντας νό aντικρίσει την ·Ε
λένη. 

κΚοίτα την 'Αμερικόνα», πρόσταξε 
ό Κατής .. Η Κωνσταντίνα τό tκανε a
πρόθυμα. 

Ό Κατης aπευθύνθηκε στην Έλένη: 
«ΣΕ ρωτώ γιό τελευταία φορό: Γνώρι . 

ζες γιό την aπόδραση τών παιδιών σου 
καi την κουβέντιασες μέ δλλες χωρια
νές;». 

'Η 'Ελένη κόθησε μέ τό χέρια στην πο
διό της. Τό εΙκόνισμα της Παναγίας i'jταν 

πόνω στό γραφείο μπροστό στον Κατή. 
Θυμήθηκε την προειδοποίηση τοΟ νεα

ροϋ δεσμοφύλακα πώς επρεπε νό tπι
μείνει σε δσα εΥχε πεί, μήπως καi κατό
φέρει νό γλυτώσει. 

« Δtν ι'jξερα τίποτα γιό την όπόδρα
ση τών παιδιών μου .. , εfπε, κοιτώντας 
τόν Κατη στό μότια. « Δέν εΤπα σέ κα
μιό χωριανη νό διώξει τό παιδιό της ». 
~ Ακουσε ινα πνιγμένο aχό όπό την 
Κωνσταντίνα καi γύρισε καταπόνω της. 
Γιό πρώτη φορό tκείνη τί'\ς aνταπόδω
σε τό βλέμμα. «w Αχ, ' Ελένη », όναστέ

ναξε. « Τώρα τrΊν πότησεςΙ». 

Ό Κατης σηκώθηκε καi σίμωσε τήν 

Ελένη. « Πόψε νό λές ψέματα,' Αμερι
κόνα», εfπε μέ φωνrΊ ΠΟU θό γέμιζε μη
τροπολιτικό ναό. «Ξέρουμε τά πόντο, 

καi δσο ψεύδεσαι τόσο πιό πολU σκό
βεις τό λόκκο σου ». 

Γύρισε στην Κωνσταντίνα καi δρχισε 
νό τf'jς πετόει tρωτήσεις: « Δυό φορές 
δέν προσπόθησαν ή' Αμερικόνα καi οί 
δικοί της νό φύγουν, προτοΟ τό κατα
φέρουν στό τέλος;». 

• Ναί », μόσησε ή Κωνσταντίνα, κοι
τώντας τό πότωμα. 

« την πρώτη φορό δi: γύρισαν πίσω 
tπειδη τό μωρό τοΟ Λουκδ tκλεγε: ». 

« Ναί "· 
« Kai δi:ν γύρισαν πίσω τη δεύτερη 

φορό έπειδrΊ εΤχε καταχνιό; "· 
·Η Κωνσταντίνα δέν εΤπε τίποτα, δ μ ως 

εσκυψε τό κεφόλι. ' Η' Ελένη τη θωροϋ
σε, ξυλιασμένη όπό τό ξόφνιασμα.WΗ
ξεραν γιό τiς δυό πρώτες προσπόθει
ες!~ Αν εΤχαν aποδείξεις, τότε ι'jτανε χα

μένη.' Αλλό πώς μποροΟσε νό τοuς τό 
πε ή Κωνσταντίνα Ντρουμπογιόννη; 
Μήτε την πρώτη, μήτε τrΊ δεύτερη φορό 
ι'jτανε μαζί. Θό πρέπει νό tμαθε τiς λε

πτομέρειες όπό τό κουτσομπολιό τοΟ 
χωριοΟ .~ Αν tλεγε πώς ι')τανε μαζί, τότε 
θό ένοχοποιοϋσε τόν έαυτό της. · Η · Ε
λένη στηλώθηκε στην καρέκλα. Θό Ε
βγαζε ψεύτικα τά λόγια τί'\ς Κωνσταντί
νας, ή Κωνσταντίνα tπαναλόμβανε ό
πλώς δσα εΤχε όκούσει νό λέγοντα ι. 

την κοίταζε κατόματα, ετσι ποu κα 
θόταν ζαρωμένη στην καρέκλα της. 
« Γιατi προσπαθείς νό μΕ: θόψεις;» τη 
ρώτησε ή · Ελένη. ·Η κ όθε της λέξη πεν
τακόθαρη, δπως τό χτυπήματα καμπό
νας. 

ιιΔεν τοuς τό εΤπα tγώ,. Ελένη I» ξέσπα
σε ή Κωνσταντίνα, τό μότια της πλημμύ-

~Εκλεκτής ποιότητος, παντος εϊδους ' γουναρικα 
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ρισαν. αΤό ~ξεραν δλα, ώς τό παραμι
κρό!». Συγκρατήθηκε καί χαμήλωσε τι) 
φωνή. «Κάποιος δλλος τοuς τό' πε, 'Ε
λένη . Δεν ~ταν δικό μου λόθος!». 

'Η' Ελένη γύρισε στόν Κατή, τό μάγου
λό της εκαιγαν. «Ποτε δεν εΤπα σt τούτη 
έδώ τό παραμικρό γιό κανένα φευγιό», 
τού εΤπε. «Αν λέει πwς τi'jς εΤπα, λέει ψέ

ματα γιό νό γλιτώσει. ' Ορκίστηκα στό 
εΙκόνισμα τf\ς Παναγίας καi στι) ζωι) τοϋ 
γιου μου». 

·Ο Κατι)ς χαμογέλασε, προφανώς εύ
χαριστημένος μt τr)ν τροπιΊ που επαιρ
ναν τό πράγματα. · Η Κωνσταντίνα 
σφούγγισε τό μότια της μ[ τr)ν δκρια 

τf\ς φούστας της. ' Ο Κατr)ς σηκώθηκε 
κι δνοιξε τιΊν πόρτα. «Πηγαίνετε την· Α

μερικάνα στιΊν πολιτοφυλακή», εΤπε 
aτούς δεσμοφύλακες πού περίμεναν 
άπ ' tξω. •Νομίζω πwς εΤναι ετοιμη νό 
μάς πεί τr)ν όλήθεια». 

· Ενώ όδηγοϋσαν τι') ν' Ελένη πίσω στό 
σπίτι της, τό κεφάλι της βούϊζε άπό τr)ν 
προσπάθεια νό καταλάβει πώς τι)ν εί
χανε προδώσει.~ Ενιωθε τό κουτσομπο
λιό του χωριοϋ νό τιΊν περισφίγγει σόν 
δίχτυ, ή όπειλή του καιροφυλακτοϋσε 
κοντό της σόν χαφιες κολλημένος στοuς 
τοίχους. Ποιος μπορεί νό τοuς εfπε γιό 
τiς δυό όπόπειρες φυγi'jς; Σίγουρα ό
χι ή' Αλέξω fι ή Μαριάνθη, πού θό χαν
τακώναν τιΊν ύπεράσπισή τους, όν πα
ραδέχονταν πwς τι) ν ~ξεραν. · Η Κων
σταντίνα θό πρέπει νό Εμαθε γ ιό τiς δύο 
άποτυχημένες όπόπειρες, όπό τη 
συνυφόδα της την • Αλεξάντρα, πού ε Τ
χε Ε ρθει στιΊ δεύτερη, δμως ή · Αλεξόν
τρα δ€ θό' κοβε ποτε τό λαιμό της, επι
βεβαιώνοντας τι')ν Ιστορία αύτr) στοu ς 
άντάρτες. Κι δσο δεν εΤχαν αύτόπτη 
μάρτυρα νό καταθέσει, tλεγε ή · Ελένη 
μέσα της, δtν μπορουσαν ν αποδείξουν 
πιiις εJχε άνακατωθεί κι αuτή. 'Ανηφό
ριζε με δυσκολία τό μονοπάτι, χωρi ς νό 
προσέχε ι τίς δσπρες πεταλοϋδες ποu 
σύννεφα στριφογύριζαν όνάμεσα στίς 
κίτρινες όφάνες. Σιωπηλό προσευχόταν 
στήν Παναγία νό εΤχε δίκαιο ό νεαρός 
δεσμοφύλακας, όν έπέμενε σε δσα τοuς 
είχε πεί, ίσως μποροϋσε άκόμα νό γλι
τώσει. 

Καθιiις διάβαινε τοϋ σπιτιου της τr)ν 
αuλόπορτα μt τό μπρούντζινα χερού
λια, ή ' Ελένη σήκωσε τό μάτια. Κόποι α 
με στολι) όνταρτίνας tβγαινε άπό τι)ν 
πόρτα. Τ ό κορμί της ~τανε κοντόχοντρο, 
τό μαλλιά της κουρεμένα σε μ ιό μαύρη 
φράντζα. • Ηταν ή Μηλιά Ντρουμπου
γιόννη, μιό όπό τίς πιό θορυβώδεις νεο
φώτιστες τοϋ όγώνα. ' Η · Ελένη θυμη
θηκε τr) Μηλιά νό κραυγάζει με τό χωνί 
προτοϋ ξεκινήσει γιό τι) μάχη . «Λαt τοϋ 
Λιά, δ Δημοκρατικός Στρατός εδωσε 
σκοπό στη ζωή μου! Δεν εχω πιό μόνα, 
πατέρα καi όδερφόδες: φαμελιά μου 
εΤναι δ Δημοκρατικός Στρατός!». 

·Ωστόσο, στι')ν πραγματικότητα ή Μη-

I ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 15, 1984 

λιό εfχε μιό μόνα: την Άλεξόντρα 
Ντραυμπογιόννη, ποu έκείνη τη στιγμη 
~ταν φυλακισμένη στό κρατητήριο. 

• Αξαφνα ή 'Ελένη κατάλαβε ποιός γνώ
ριζε γιό τίς δυό πρώτες άπόπειρες φυ
γi'jς καi θό ~ταν πρόθυμος- θό φλεγό
ταν - νό τίς καταγγείλει στι'ιν πολιτοφυ
λακή . Καθwς τό μικροσκοπικό πιθηκί
σιο σουλούπι τi'jς Μηλιάς πέρασε πλόί 
της, μέ τό τουφέκι κρεμασμένο aτόν 
ώμο, τό μότια τους συναντήθηκαν, κι 
έκείνη τη στιγμη ή· Ελένη καταλαβε πwς 
~ταν χαμένη . 

Κλείδωσαν πόλι την ·Ελένη στην ό
ποθηκούλα με τό δάπεδο όπό γλίνα, 
πίσω όπό τι'Jν κουζίνα, χώρια όπό τοuς 
ύπόλοιπους, χώρια όπό τιΊν · Αλέξω κι 
άπό τι') Μαριόνθη, ετσι ποu νό μην μπο
ρέσει νό τοuς πεί πόσα ~ξερε κιόλας δ 
Κατής. ~ γστερα δρχισαν τό συστημα

τικό βασανιστήρια, μt τό σκοπό νό τi'jς 
άφανίσουν κάθε ίχνος άντίστασης που 

ΔιΑfΙΘΕl ΑΙ 

Α ιΘΟΥΣ.Α ΠΑ 
ΙΔΙΩτtΚΕΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣFιΣ 

τi'jς εΤχε όnομείνει. Ό ΚατιΊς Εδωσε έν
τολιΊ στό Σωτήρη νό χρησιμοποιήσει 
δnοιοδήποτε σωματικό παιδεμό ~ταν 
άναγκαίος γιό νό όποσπόσει όπό την 
Αμερικάνα μιό δμολογία. 

' Ανάμεσα σέ κείνους πού στέκονταν 
σκοποί γύρω όπό τό κρατητήριο τi'jς πο
λιτοφυλακi'jς, i'ίταν κι ενας όντόρτης 
όνόματι Τόκη Κωστής, έικοσι ένός χρο
νών, μικρόσωμος, μέ όρχιΊ πρόωρης 
φαλάκρας καi με τό σουβλερό μουτρο 
κακόβουλου καλικάντζαρου. Θυμάται 
ποu ε Τ χε παρακολουθήσει ν . όνακρί
νουν μ ιό σαραντάρα με άνοιχτά καστα
νό μαλλιά. •Τι'Jν εβγαλαν στην πίσω 
αύλι') καi τι')ν tδερναν», θυμάται, «καi 
τελικό τό όμολόγησε δλα». 

· Ενώ ό Σωτήρης πέταγε στην· Ελένη 
καταιγισμό όπό έρωτήσεις, οΙ βασανι
στες τη βασανίζανε μt βάρδιες. ~Ενας 
όντάρτης στεκόταν πίσω της, i,Βαλε τό 
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γόνατό του στη μέση της καί δρπαξε μέ 
τό μπράτσο του τό λαιμό της, πιέζοντας 
μπροστά μέ τό γόνατο, ένώ τραβοϋσε 
τό κορμί της καταπίσω, ώσπου εφτανε 
νό σπάσει ή ραχοκοκαλιά. ~Αν ή λαβη 

τοϋ μπρότσου ~ταν πολύ σφιχτη γύρω 
όπό τό λαιμό, ή κρατούμενη λιποθυ
μοϋσε κι Επρεπε νό περιμένουν ώσπου 
νά συνέλθει γιό νά μπορέσουν νά συν
εχίσουν. ·Ο πόνος όνεβοκατέβαινε στη 
ραχοκοκαλιά τi'jς ·Ελένης, καi τό μπρό
τσο στό λαιμό της ~κοβε την όνόσα, δη
μιουργώντας της όδιόκοπα τό dίσθημα 
πwς πνίγεται. Μέ τό κορμί της στρεβλω

μένο καταπίσω σέ μιό γωνία όπίθανη, 
όναζητοϋσε όπεγνωσμένα όέρα, δπως 
τό ψάρι, καi καμιό φορά όπό τόν πόνο 
ξέρναγε. Λαχταροϋσε νό λιποθυμήσει , 
δμως οΙ όντόρτες πρόσεχαν νά τfίς ό
φήνουν ίσα-ίσα τόσο όέρα, δσο γιό νά 
της στερήσουν αύτη την όνακούφιση. 
·Ο ξυλοδαρμός γινόταν στη νοτιοανα

τολικη πλευρό τοϋ σπ ι τιοϋ, έκεϊ δπου 
τριγύριζαν την ·Ελένη δ,τι ~ταν κόπο
τε τά δικό της χωράφια καi μποστάνια, 
φαίνονταν όπό έκεί ή μουριά πού fιταν 
τό καμάρι τi'jςφαμελιδς, καί oi χαρόδρες 
δπου επαιζαν τό παιδιά της άλλοτε. τί
ΠΟΤΕ όπό αύτό δεν όντιλαμβανόταν, μό
νο τίς έπίμονες φωνές τών βασανιστών 
της πάνω όπό τόν πυρετό το Ο πόνου πού 
όνεβοκατέβαινε, όφανίζοντός την, καί 
την aσταμάτητη σιωπηλι'ι κραυγή: «Πό
τε θό σταματήσει αύτό· πότε θό πεθα
νω νό γλιτώσω όπ' αύτό;» 

~ Οταν ό ξυλοδαρμός τi'jς ή μέρας τέ

λειωνε, την πετοϋσαν πόλι μέσα στην ό
ποθηκούλα, πίσω όπό την κουζίνα. Δεν 
ύπηρχε φώς, όλλό ή · Ελένη, κουκουβι
σμένη στη γωνιά, δέν καταλάβαινε τό 
σκοτάδι καί τό θόρυβο όπό τό ποντίκια. 
Ξεχνοϋσε ποϋ βρίσκεται, οί αΙσθήσεις 
της εfχαν έξασθενiσει όπό τούς σουβλε
ρούς πόνους τοϋ κορμιοϋ της. Καμιό 
φορό τό πρόσωπα τών παιδιών της όρ
μενiζαν μπροστά της κι ~νιωθε τότε νό 
λιγοστεύει δ πόνος. 

Πιθανόν νό χρειάστηκαν μόνο μερικοί 
ξυλοδαρμοί γιό νό σπάσει ή 'Ελένη. ' Η 
ματιό τi'jς Μηλιδς Ντρουμπογιόννη της 
εfχε φανερώσει τη μοίρα της.- Η τανε χα

μένη, δμως τό παιδιά της fιταν σώα. Δέν 
εfχε νόημα νό έξακολουθεϊ νό ύποστη
ρίζει πιiις όγνοοϋσε τη συνωμοσία δν ή 
παραδοχη τών κατηγοριών τους στα
ματοϋσε τά βασανιστήρια. Τελικά δμο
λόγησε δλα δσα fιταν όληθινό : Ναί, αύ
τη εfχε σχεδιάσει τη φυγη μαζί μέ τόν 
Λουκδ. Ναί, εΤχαν ξεκ ινήσει δυό φορες 
καi γύρισαν πίσω . .. Ο μ ως δεν θό παρα
δεχόταν ποτέ τό ψέματα: ποτέ δέν έπι
χείρησε νό μιλήσει σέ κανέναν άλλο γιό 
νό τό σκάσει κι έκείνος. ·Ο μόνος λό
γος πού εfχε διώξει τό παιδιά της, ξεφυ
σοϋσε πνιχτό όνόμεσα στό χτυπήματα, 
fιταν γιατί δέν εΤχε όρκετό φαί ώστε νό 
μην πεθάνουν. ΟΙ όντόρτες τi'jς εΤχαν 
πάρει τό σπίτι, τοuς μπαξέδες της κο] τό 
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πιό πολλό όπό τό γεννήματα πού εfχε 
σοδιάσει . Στην άλλη πλευρό, τό παιδιά 
της θό λάβαιναν όπό τόν πατέρα τους 
όρκετό λεφτό γιό νό ζήσουν. 

·Ο Σωτήρης φαινόταν Ικανοποιημένος 
όπό την δμολογία της. 'Ετοίμασε 'ένα 
εγγραφο δπου όπαριθμοϋσε τό σημεία 
ποu ε Τ χε όμολογίσει ή' Ελένη καί της βά
στηξε την πένα στό παρόλυτο χέρι γιά 
νό τό ύπογρ1ψει."Υστερα όπό αύτό την 
άφησαν ησυχη καταγi'jς στην όποθη
κούλα, ένώ τό ποντίκια κριτσανίζανε 
στη γωνιά. 

·Εκτός όπό την Ντίνο Βενέτη, ή Μαρι
όνθη Σπυροπούλου εfναι δ δεύτερος 
μάρτυρας που γλίτωσε γιό ν aνιστορή
σει τό δσα ~γιναν μέσα στό σταθμό της 
πολιτοφυλακης καί στό ύπόγειο κρα
τητήριο, έκείνες τίς μέρες τοϋ Αύγού
στου." Οπως καί τοuς ύπόλοιπους, την 
κρότησαν σέ όπομόνωση γιά 'ένα διά
στημα, όφοϋ την ξαναπιάσανε, κλειδω
μένη στήν όποθήκη πλόΊ' στην καλή _κά
μαρη, ποu τώρα χρησίμευε γιό γραφείο. 
Η όποθήκη ~ταν όκριβώς πάνω όπό την 
είσοδο τοϋ κατωγιοϋ καί ή Μαριόνθη 
βρί'jκε στό πάτωμα μ ιό τρύπα όπό ρόλο, 
καί μέσα όπό αύτη κοιτοϋσε παστωμέ
νους κρατουμένους στο ύπόγειο.' Η Μα
ριόνθη εβλεπε τη Ντίνο Βενέτη όκριβώς 
κάτω της, σφηνωμένη όνόμεσα σε άλ
λους καθιστοuς κρατούμενους, δλο ι εΤ
χαν τό χέρια τους δε μένα μπροστά. 

'Η Μαριόνθη σφύριξε στη Ντίνο Βενέ
τη όπό την τρύπα στό πάτωμα, ώσότου 
ή μαυρομάτα νέα κοίταξε ψηλό. 

.. · Εγιiι i7μαι, ή Μαριόνθη! » ψιθύρισε 
ή κοπέλα. «Μόλις μέ πιάσανε». 

'Η Ντίνο καί ή Μαριάνθη ήτανε γειτό
νισσες στη νότια άκρια το Ο χωριοϋ · Η 

Ντίνο ρώτησεν ξαναμμένη: «Εfδες τά 
παιδιά μου;" 

'Η Μαριόνθη όποκρίθηκε πιiις εΤχε δεί 
τόν yιό τi'jς Ντίνος τόν Βαγγέλη στό μο

νοπάτι, καί πwς της ε Τ χε πεί : c( Η μαμά 
μου εfναι στη φυλακή». Στό λόγια αύτά 
ή Ντίνο Εβαλε τό κλάματα. 

«Γιατί εΤσαι έδώ ;» ψιθύρισε ή Μαρι
όνθη. 

' Η Ντίνο εδειξε τον' Αντρέα Μιχόπου
λο, ποu εΤχε ζαρώσει μισοκρυμμένος 
πλάϊ στην πόρτα τοϋ κατωγιοϋ. 

« Γί αύτον τόν χαμένο εΤμαι έδώ»,σΦύ
ριξε ή Ντίνο. «Εfπε πιiις τόν ρώτησα πώς 
μποροϋσα νό το σκάσω όπό τό χωριό». 
Γύρισε στόν ·Αντρέα. « Πώς μπόρεσες 
νό πείς τέτοια ψέματα καi νά μέ χαντα
κώσεις, ν ' όφήσεις τά παιδιά μου στό 

δρόμο;» φώναξε, ή φωνή της δυνάμωνε. 

' Ο · Αντρέας κουλουριάστηκε πιό πέ
ρα στη γωνιό καί μουρμούρισε: «Ωχού, 
παράτα με! Δέ βλέπεις τί μοϋ κάνανε;" 

·Η Ντίνο συγκέντρωσε την προσοχή 
της ξανά στη Μαριόνθη. «ΕΤμαΊ δώ έξ
αιτίας τών μωρών μου,, εJπε . «Αν δεν fι -

ταν τόσο μικρό, θό εfχα κόνειίσωςέκεί
νο ποu μέ κατηγορεί αύτό τό σκουλήκι 
καi θό ε Τ χα προσπαθήσει νό φύγω, όλλά 
δέν τό' κανα». 

Στό σημείο αύτό άρχισε νά κλαίει πιό 
δυνατά μ' όναφιλητό, καi δ Βασίλης Νί
κου, ό λιοψημένος βαγενός ποu καθό
ταν σιμό της, εγνεψε τί'jς Μαριόνθης νά 
σωπόσει καί νά φύγει όπό την τρύπα. 
Η Ντίνο Βενέτη πιστεύει πwς οί όντάρ
τες κρυφακούσανε τήν κουβέντα της μέ 
την Μαριόνθη, κι αύτό τούς ε κανε νά πι
στέψουν πιiις οΙ κατηγορίες το Ο· Αντρέα 
εναντίον της ~τανε ψεύτ ι κες. «Πάντοτε 
κρυφάκουγαν τi λέγαμε - όπό τήν πόρ
τα, όπό τά παράθυρα, όπό τήν γκλαβα
νη ποu κατέβαζε όπό τό γραφείο στό κα
τώϊ», λέε ι . 

~Αν καi fιταν μόνο δεκαοχτιiι χρονών, ή 
Μαριάνθη Σπυροπούλου, ή κοντόχον
τρη μεγαλύτερη θυγατέρα τοϋ Λουκδ, 
εfχε ίσχυρότερη θέληση όπό πολλές με
γάλες γυναίκες. Μολονότι την εΤχαν 
στρατολογήσει διό της βίας όνταρτίνα, 
καί όργότερα την όπολύσανε έπειδή 
τήν ύποπτεύονταν πώς δέν εfναι πιστή 
στόν όγώνα, εΤχε μάθει σπουδαία την 
τέχνη τοϋ πολέμου, όφήνοντας κατά
πληκτους τοuς έκπαιδευτές της. ' Η Μα
ριόνθη εΤχε κληρονομήσει έπίσης τό 
γοργόστροφο καi όπειθόρχητο μυαλό 
τοϋ πατέρα της, μαζί μέ τό μελαμψό του 
χρώμα. 

"Οταν εδερναν καί όνο κρίνον τ ή Μα
ριόνθη εξω όπό τό κρατητήριο κοντά 
στοu<; πpίνους, κόλλησε πεισματικά σε 
δ, τι εlχε πεί, πιiις ή φαμελιά της τήν εΤχε 
παρατήσει γιατί δΕν την όγαπούσανε . 

· Η τανε προδότες, Ελεγε, καί δν οί όντόρ
τες τούς είχανε πιάσει στ' όλήθεια καί 
τούς σκοτώσανε, τότε καλά τούς κάμα
νε, τούς άξιζε. Δε δε ίλιασε καί δέν εκλα
ψε δταν οί δεσμοφύλακές της τη φοβέ
ρισαν πώς θό τί'jς δείξουν τά πτώματα 
τών δικών της, παρ' δλο πού μέσα της 
ετρεμε όπό το φόβο. 

' Υπηρχε μιά βαθιό θρησκευτική πτυ
χή στή Μαριόνθη ποu φαινόταν όταί
ριαστη μΕ την όγριάδα της, δταν ~ταν 
όνταρτίνα .' Αφιέρωνε πάντα περσότε
ρες ώρες στiς προσευχtς όπό την πιό 
εύλαβικη βάβω τοϋ χωριοϋ , καi εlναι πε
πεισμένη πώς δν ζεί όκόμη τό χρωστάε ι 
στη θαυματουργη έπέμβαση της Πανα
γίας. «Σώθηκα», λέει , ccγιατί κι όφοϋ οΙ 
Γερμανοί κάψανε την Παναγία, έγw Ε
παιρνα λάδι καί πήγαινα στό χαλάσμα
τα καί τfίς άναβα τό καντήλια μπροστό 
στ ή ν όγία τράπεζα. ' Η μόνα μου μΕ ρω
τοϋσε τi εlχα κάνει τό λάδι κι έ:γώ τί'jς 
ελεγα πώς τό' χα μαγειρέψει γιά τό παι
διά , μό πόλι τό εκλεβα γιό τό καντήλια 
τi'jς Παναγίας. Γι ' αύτό κο ' Εκείνη μ' Ε

σωσε». 

'Η συνέχεια: Στό προσεχές 

-.ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ., 



τ ό βάρος τijς εύθύvης 
έvός πυρηvικοϋ πολέμου 

Τό μέγα πρόβλημα τών πυρηνικών 
εξοπλισμών δtν εΤναι στρατιωτικόν η τε
χνοκρατικόν- aναγόμενον, δηλαδή, εΙς 
τό σύγχρονον δόγμα διεξαγωγfiς τοϋ 
πολέμου - ~, aκόμη, πρόβλημα που 
aφορά είς μίαν aναμέτρησιν Ισορρο
πίας δυνάμεων, που ήμπορεί νό aποτε
λέση aντικείμενον μελέτης η διαπραγ
ματεύσεως ύπό τεχνοκρατών. ΕΤναι 
θέμα έξόχως πολυσύνθετον καi πολι
τ ικfiς, κυρίως, σημασίας, πρόβλημα που 
έξέρχεται aπό τό σύνορα τών 'Υπερδυ
νάμεων καi λοιπών χωρών τfiς λεγομέ
νης «Πυρηνι κfiς Λέσχης», διότι όφορδ είς 
αύτήν ταύτην τήν επιβίωσιν τών έμβίων 
όντων έπi τfjς Γη ς. Τό aποτέλεσμα ένός 
γενικοϋ πυρηνικοϋ πολέμου δtν θό εΤναι 
νό εξολοθρευθοϋν μερικό εκατομμύρια 
aνθρώπων, όλλό ή όλοκληρωτική κα
ταστροφή τfjς πανίδος καi χλωρίδος τοϋ 
πλανήτου μας. 

·Εκ προοιμίου τονίζεται, δτι οΙ κίνδυνοι 
έκρήξεως ένός πυρηνικοϋ πολέμου εΤναι 
όμεσοι καi ύπαρκτοί. Καί Ιδου μία 
συνοπτική έκθεσις γεγονότων, που 
στοιχειοθετοϋν καί τός πιθανότητας 
ένός πυρηνικοϋ πολέμου. 

Πρώτον: Ό 'Ανώτατος Συμμαχικός 
Διοικητης τών Δυνaμεων τοϋ Ν.Α.Τ.Ο. 
είς τι')ν Εύρώπην έχει δηλώσει κατ' επα 
νάληψιν παλαιότερον, όλλό καί τελευ
ταίως, δτι ή Δυτικη Συμμαχία, λόγω μει
ονεκτικότητος είς συμβατικός δυνaμεις, 
θό όναγκασθι'Ί νό χρησιμοποιήση τα
κτικό πυρηνικό δπλα, διό νό όντιμετω
πίση μίαν μαζικr'!ν συμβατικι')ν έπίθεσιν 
aπό ' Ανατολaς.' Η δήλωσις εΤναι σαφής, 
διότι πηγάζει όπό r'jδη υίοθετημένον πο
λεμικόν σχέδιον, τοϋ όποίου ή κυρία 
Ιδέα όποκαλύπτεται όπό τόν κατ εξοχι')ν 
ύπεύθυνον στρατιωτικόν ήγέτην της 
Δύσεως, πιθανώς καi διό λόγους όπο
τροπfjς τοϋ πολέμου. Βεβαίως, ή όνω
τέρω περίπτωσις δtν όνάγεται εΙς αύ
τόματον η όμεσον έναρξιν πυρηνικοϋ 
πολέμου όπό πλευράς ΝΑΤΟ. Έν τού
τοις, είς κάποιον χρόνον, που ή είσβολi) 
διό μαζικών στρατιωτικών δυνάμεων θά 
rΊπείλει μίαν ζωτικιlν όμυντικr'! ν γραμ
μήν, τό ΝΑΤΟ θά έθετε πόδα εΙς τό 
πυρηνικόν κατώφλιον, δι όπόκρουσιν 
της είσβολής. ΤοΟτο, όπό χρονικfi ς όπό
ψεως, θά ήτο θέμα ήμερών τινων όπό 
ένάρξεως τής όπό ·Ανατολών έ:πιθέσε
ως. ' Η περίπτωσις κλιμακώσεως τοϋ πο
λέμου όπό συμβατικόν είς τακτικόν 
πυρηνικόν, εμπίπτε ι είς τό πλαίσιον της 
στρατηγικfjς της Εύκάμπτου ' Απαντή
σεως (Fiexible Response). 
Δεύτερον : ' Υπάρχει καi τό ενδεχόμε-
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Τοϋ κ. ΚΩΝΣΤ. Ν. ΧΑΝΙΩΤΗ 
' Αντιστρατήγου έ.ά. 

νον της όr( όρχης αlφνιδιαστικης επιθέ

σεως με στρατηγικό η τακτικό πυρη
νικό δπλα. Τοϋτο, δμως, συγκεντρώνει 
έλαχίστας πιθανότητας, λόγω τής ύφι
σταμένης «Iσορροπίας τοϋ τρόμου» καi 
της βεβαιότητος όμοιβαίας καταστρο
φης, όφοϋ προεξοφλείται δτι, παp οΙαν
δήποτε όποτελεσματικότητα τής επιθέ
σεως, θό ύπάρξη δυνατότης Δευτέρου 
Κτυπήματος (Second Strike) όπό τόν 
προσβαλλόμενον. Μεθοδεύονται, ~δη, 
συστήματα εΙς τι')ν ξηρόν, διό τών 
όποίων αί δυνάμεις όντιποίνων r'\ μέρος 
αύτών θό καταστοΟν ότρωτοι όπό οΙαν
δήποτε α/φνιδιαστικήν έπίθεσιν, ύπάρ
χουν δέ, όκόμη, τό πυρηνικό ύποβρύ
χια, που εΤναι σχεδόν όδύνατον νό 

AtCίtί-.p 
Ι53E.S:Wit. 

M ... Y .. ι.City 
(Z1Zj688-8128 

Open 7 .&.78 
~ 

Συνεργείο επισκευών 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

προσβληθοϋν. 

Δtν πρέπει, εν τούτοις, νό παραβλέ
πεται κai ή περίπτωσις τοϋ πολέμου εκ 
κακοϋ ύπολογισμοϋ, ό όποίος εΤναι δυ
νατόν νό όδηγήση είς την λεγομένην 
Προληπτικι')ν · Επ ίθεσιν. Γίνετα ι, δηλαδή, 
μία κακi) έ:ρμηνεία τών προθέσεων τοϋ 
όντιπάλου , λόγω π.χ. συγκεντρώσεων 
στρατευμάτων η όσυνήθους εναέριου 
κυκλοφορίας ποu έκλαμβaνοντα ι ώς 
έτοιμαζομένη επίθεσις καi ό όντίπαλος 
επιτίθεται πρώτος, διό νό έ:πιτύχη όν
ταιφνιδιασμόν. Είς τi)ν πραγματικότητα, 
δμως, ή σημειωθείσα όσυνήθης στρα
τιωτικi) δραστηριότης τοϋ όντιπόλου 
ι'jμποροΟσε νό ήτο προετοιμασία διό 
μεγάλα γυμνάσια. ·Ο κακός ύπολογι
σμός ε!ναι, όκόμη, δυνατόν νό άφορο 
καi είς κλιμάκωσιν ένός r'jδη εν έ:ξελίξει 
πολέμου, ~τοι, ένώ διεξάγεται συμβα
τικός πόλεμος, νά μεταπέση ό εΊς τών 
όντιπάλων, έ:κ κακοϋ ύπολογισμοΟ τών 
προθέσεων τοΟ όλλου, είς τακτικόν πυ
ρηνικόν πόλεμον. 

Τρίτον: Μία όλλη περίπτωσις, ποu συ
ζητείτα ι , μάλιστα, εύρύτατα τελευταί
ως, εΤναι αύτη τοϋ λεγομένου Πολέμου 
έκ Τυχαίου Γεγονότος (Accidental War). 
Η περίπτωσις όφεώρα, κυρίως, εΙς τόν 
στρατηγικόν πυρηνικόν πόλεμον, δη
λαδi) τοuς βαλλιστικους διηπειρωτικους 
πυραύλους, ι'jδη , δμως, μf: την έ:γκατά
στασιν τών «Εύρωπυραύλων», τό πρό
βλημα μετατίθεται καi είς τακτικό δπλα 

η τοιαΟτα θεότρου επιχειρήσεων. Πρό-
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κειτοι διό τήν έμφόνισιν εΙς τός όθόνος 
των ραντάρ τοΟ συστήματος προειδο
ποιήσεως κινουμένων στιγμάτων, πού 
ήμπορεί νό έκληφθοϋν ώς έπιτιθέμενοι 
πύραυλοι κοi νό προκαλέσουν τήν έκ
τόξευσιν πυραύλων άντιποίνων τοϋ ά

μυνομένου, πρίν ι'\ ούτοι πληγοϋν έπί 
τοϋ έδάφους. 'Αλλά τά στίγματα εΙς τό 
ραντάρ εΤνοι δυνατόν νό εlνοι σμήνη 
πτηνων, ώς συνέβη κατά τήν δεκαετfον 
τοΟ 1950 εΙς Βόρειον · Αμερικήν, δτον 
σμ~νος χηνων έξελήφθη ώς ... έπίθεσις 
Ρωσικων βομβορδιστικων καί μία δλλη 
περίπτωσις κατά τήν δεκοετίον το Ο 1960, 
δτον βροχή μετεωριτων έξελήφθη ώς 
έπίθεσις πυραύλων, παρ' όλίγον δέ νό 
δημιουργήσουν μοιραίος παραξη
γήσεις. 

· Η συζήτησις περί τό θέμα τοϋτο 
ένετάθη μέ τήν έγκατάστοσιν έν Εύρώπη 
των άμερικανικων πυραύλων ιιΠέρσινγκ 
2». • Α4) ~ςστιγμ~ςούτοι πυροδοτηθοϋν, 
δύνανται, κατά τούς Σοβιετικούς, νό 
πλήξουν στόχους έπJ Ρωσικοϋ tδόφους 
έντός 6' λεπτων (κατά τούς· Αμερικα
νούς έντός 12 λεπτων). ·Ο χρόνος αύτός, 
καθ· οΙανδήποτε έκδοχήν, εΤναι πολύ 
μικρός διό νό γίνη διασταύρωσις καΙ έπι
βεβοfωσις των πληροφοριων πού 
παρουσιάζονται εΙς τάς όθόνος των 
ραντάρ καί, άκόμη περισσότερον, διό 
διαβουλεύσεις περi τοϋ πρακτέου . · Α
κόμη, εΙς τήν προκειμένην περίmωσιν, 
δημιουργείται τό ένδεχόμενον τfjς προ
εξουσιοδοτήσεως διό πυροδότησιν συ
στοιχιων πυραύλων όπό κατωτέρους 
άξιωματικούς, άμέσους χειριστός τού
των (έκτόξευσις έπJ προειδοποιήσει), διό 
νά κερδηθfj κρίσιμος χρόνος πυροδο
τήσεως εύθύς ώς πληροφορία έπιθέσε
ως έμφανισθ~ εΙς τάς όθόνος τών ήλεκ
τρονικών μέσων προειδοποιήσεως. Κοί 
δν γίνη λάθος, τότε έπακολουθεί ό Πό
λεμος έκ Τυχαίου Γεγονότος. 

ΟΙ Σοβιετικοί φαίνονται έξοιρετικως 
όνήσυχοι άπό τήν ταχύτητα των «Πέρ
ρινγκ 2• καί συζητοϋν τό ένδεχόμενον 
υΙοθετήσεως τί'jς πολιτικf'\ς «έκτόξευσις 
έπί τi'j προειδοποιήσει•. Φοβοuντοι, Ιδι
αιτέρως, τήν αlφνιδιαστι κήν προσβολήν 
τών κέντρων διοικήσεως καί θέσεων έκ
τοξεύσεως των Ιδικών των πυραύλων, 
προτοϋ ούτοι προλάβουν νό πυροδοτη
θοϋν. ΟΙ · Αμερικανοί, έν τούτοις, δια
τείνονται, δτι τό πρόβλημα δέν εΤνα ι 
νέον, άλΛ ύπάρχει όπό τί'jς έποχί'\ς πού 
τό πυρηνικό ύποβρύχιο, πλησιάζοντα 
τός άκτός τί'jς όντιπάλου χώρος χωρίς νό 
γίνουν όντιληπτά, δύνονται νό πλήξουν, 
διό πυραύλων, μέ έλάχιστον χρόνον 
έξαπολύσεως- κοί προσβολί'jς, οΙονδή
ποτε στόχον. Μολονότι δέν lχει ληφθη 
όπόφασις, ύπό έκοτέρος πλευρδς, έπί 
τi'jς πολιτικi'jς «έκτόξευσις έπl τη προει
δοποιήσει», έν τούτοις τό πρόβλημα έμ
ΦΟνίζετοι έξόχως σοβορόν. Τό θέμα 
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εΤναι, δτι ή τεχνολογία διαπράττει λάθη, 
τό όποία, μάλιστα, δταν όφοροϋν εΙς 
χειρισμόν δπλων μοζικf'\ς κοτοστροφf'jς, 
ώς τό πυρηνικό, θό πρέπει νό προβλη
ματίσουν σοβαρώς τήν πολιτικήν 
ήγεσίαν τών 'Υπερδυνάμεων, ή όποία, 
εΙς τοιαϋτα θέματα, δέν πρέπει νό ρυ
μουλκi'jται όπό στενοκεφόλους τεχνο
κράτος. · Απαιτοϋνται θαρραλέα καΙ εΙ
λικρινή μέτρα, κρημνfζοντα τό τείχη τής 
καχυποψίας διό τήν όποφυγήν τοΟ πυ
ρηνικοϋ πολέμου. Πρέπει νό κατανοη
θi'j, δτι ή δμεσος τεχνολογία ένδέχεται 
νό lχη καταλυτικός παροσυνεπείας εΙς 
βάρος της ' Ανθρωπότητος. 

Τά άνωτέρω εJναι προβλήματα, τό 
όποία πρέπει νό μελετηθοϋν εΙς βάθος 
όπό τοuς όρμοδίους, όίτινες καθ' οΙον
δήποτε τρόπον χειρίζονται θέματα 
διεθνών σχέσεων καi όσφαλείας. • Αρ
χομένης, ~δη, τf'\ς Διασκέψεως τί'jς Στοκ-

χόλμης, μέ κύριον θέμα «Μέτρο ΟΙκο
δομήσεως 'Εμπιστοσύνης (Confidence 
Bυilding Measurers)», οΙ ήμέτεροι όντι
πρόσωποι πρέπει νό προτείνουν πρα
κτικά μέτρα, τό όποία θό κατατείνουν εΙς 
τήν δρσιν ποραξηγήσεων ι'\ πιθανων 
λαθών (ώςλ.χ. δυνατότηταςέπισκέψεως 
παρατηρητών έπί τόπου, έκατέρωθεν 
τών συνόρων, έγκαΙρου κοινοποιήσεως 
μεγάλων γυμνασίων πρός έλαχιστοποί
ησιν τi'jς πιθανότητος τοϋ πολέμου κ.δ.) . 
Υπ' όψιν πάντοτε καί δτι μία μικρό άνά
φλεξις, έις τοπικός συμβατικός πόλεμος, 
δταν έξ αύτοΟ διακυβεύονται uψιστα 
συμφέροντα των 'Υπερδυνάμεων, δύ
ναται νό κλιμακωθη εΙς πυρηνι κόν 
πόλεμον - καi τοϋτο Ιδιαιτέρως άφορο 
εΙς τό θέατρον έπιχειρήσεων της Εύ
ρώπης. 

ΚΩΝΠ. Ν. ΧΑΝΙΩΤΗΣ 
· Αντιστράτηγος έ.ό. 
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Pictured with State Department Counsellor Edward Derwinski (center), who was 
honored by the ΑΗΕΡΑ during the Friday luncheon, are ΑΗΕΡΑ Cyprus and Hellenic 
Affairs Committee Chairman )ohn G. Plumides (left) and Supreme President Peter Η. 
Cardiges (right). The inscription on the placque reads: "Presented to the Honorable 
Edward Derwinski, We praise your continual search for justice in the Eastern Mediter
ranean; We honor your distinguished career of public serνice and hope for success 

The most important American diplo
mats, Members of Congress, academics, 
and Greek American leaders directly 
addressed the past, present and future of 
Cyprus at an AHEPA-sponsored con
ference: "Seeking a Cyprus Settlement: 
External Pressure and lnternal Confl ict" 
at the Mayflower Hotel in Washington, 
DC, on january 27-28. After the con
ference ΑΗΕΡΑ Supreme President Peter 
Η. Cardiges said it "was the most 
important conference eνer held in the 
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in your future missions." 

United States on Cyprus, and I believe it 
will help to bring the issue onto the front
burner of American foreign policy." 

Conference highlights included 
speeches by one of America's pre
eminent statesmen, George Ball; 
Matthew Nimetz, a former Counselor of 
the Department of State; Senators Christ
opher Dodd, Paul Tsongas and Paul Sar
banes; former Mayor George Christoph
er, and Leslie Gelb, national security cor
respondent for The New York τimes. 

After short welcoming comments by 
Supreme President Peter Η. Cardiges and 
Cyprus and Hellenic Affairs Committee 
Chairman John G. Plumides, Congress
man Nicholas Maνroules of Massachu
setts opened the conference. 'Όver the 
next two days, we will explore the nature 
of the international conflict that has 
thrown the Republic of Cyprus into 
turmoil," the Congressman said, "and we 
will look at Cyprus as it is seen against a 
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backdrop of regioπal aπd world politics." 
Seπator Sarbaπes also greeted the par

ticipaπts, sayiπg that AHEPA's coπfereπ
ces "haνe beeπ of eπormous use aπd 
value," aπd that "the ΑΗΕΡΑ has serνed 
aπ extremely importaπt purpose ίπ maiπ
taiπiπg a focus ο π the coπtiπuiπg crisis ο π 
Cyprus aπd the Easterπ Mediterraπeaπ." 

The first preseπtatioπ was giνeπ by Vaπ 
Coufoudakis, professor of political 
scieπce at the Uπiversity of lπdiaπa. Ι π his 
lecture, "Cyprus Siπce lπdepeπdeπce -
Απ Historical Reνiew" Professor Cou
foudakis traced eνeπts ίπ Cyprus through 
to the Noνember, 1983, uπilateral decla
ratioπ of iπdepeπdeπce (U.D.I.) of the 
Turkish Cypriots. Απ eνeπt, he added, 
that has brought Cyprus "closer to parti
tioπ, a plaπ which has beeπ adνocated 
aπd promoted siπce the early days of the 
Cypriot aπti-coloπial struggle." 

After stressiπg that preνious attempts at 
a Cyprus solutioπ haνe beeπ deνeloped 
by outside forces, he coπcluded that "if 
today we are iπterested ίπ a jυst, stable, 
aπd peaceful solutioπ, there caπ be πο 
solutioπ such as those worked ουt ίπ the 
abseπce of the Cypriots ίπ Zurich aπd 
Lοπdοπ ίπ 1959, or those preseπted by 
(Deaπ ) Achesoπ ίπ Geπeνa ίπ 1967. 
Political expedieπcy has ποτ serνed our 
foreigπ policy iπterests ίπ the past, ποr 
those of the Cypriots. More thaπ eνer 
before, the problem of Cyprus has 
become a test of America's commitmeπt 
to humaπ rights, law, morality, aπd the 
credibi lity of our foreigπ policy." 

POLICY STAHMENT 

The State Departmeπt's Special Cyprus 
Coordiπator Richard Haass preseπted the 
Ad m ί π istratioπ's fi rst major policy 
statemeπt οπ Cyprus siπce the Tυrkish 
Cypriot secessioπ ίπ Noνember. Haass, 
the Deputy for Policy to the Assistaπt Sec
retary of State for Europe, preseπted this 
positioπ as part of the first paπel discus
sioπ , "U.S. Foreigπ Policy & Cyprus: Bal
ancing Human Needs aπd Strategic Con
siderations" which also heard the νiews of 
former Uπder-Secretary of State George 
Ball, Seπator Paul Tsongas, aπd journal ist 
Leslie Gelb. 

Haass begaπ by saying that "πο one 
should doubt how importaπt Cyprus is as 
a couπtry aπd as aπ issue to this admiπis
tratioπ." He also stressed that the U.S. 
fully supports the U.N. Secretary Gen
eral's iπitiatiνes on Cyprus, as he is "ίπ the 
best positioπ to achieνe a resolution of 
the Cyprus dispυte." 

GEORGE BALL 

Former Uπder Secretary of State 
George Ball, perhaps οπe of the most 
important U.S. policymakers of the post
war era, said there were two problems 
relating to Cyprus: first , the mechaπism 
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At the receptioπ on honor of the Ambassadors of Greece and Cyprus are from left to 
right: Cyprus Ambassador Aπdreas Jacoνides, Supreme President Peter Η. Cardiges, 
Greek Ambassador George Papoulias, Mayor George Christopher, and Past ΑΗΕΡΑ 

Supreme Presideπt Loυis G. Manesiotis. 

for deνeloping a solutioπ and, secoπd, 
the solutioπ itself. Α key player of the 1964 
eνeπts in Cyprus, Ball described former 
Cyprus Presideπt Makarios as 'Όne of the 
shrewdest and most able men I haνe eνer 
met." Referring to American policy, he 
said that he had "neνer wanted to see a 
partition except by the free consent and 
agreement of the (Cypriot) people." Ball 
also pointed to the difficult economic 
problems that partition woυld create. 

PAUL TSONGAS 

Senator Paul Tsongas of Massachusetts, 
a figure of national political prominence, 
said that the " Greek Ame rican 
community has a lot to learn about 
politics," and expressed his hope that 
Greek Americans woυld get more deeply 
inνolνed in Americaπ political life. He 
said that "Cyprus is not a high priority for 
the Administration, nor are they willing to 
pυt the pressure on Turkey, in my opinion 
to make things moνe." 

LESLIE Η. GELB 

Attempting to indicate how the Reagan 
Administration νiews the Cyprυs prob
lem, journalist and former Assistant Sec
retary of State for Politico-Military Affairs 
Leslie Η. Gelb outlined six factors 
goνerning American policy towards 
Cyprus. These are 1) the problem has a 
long history; 2) Greece cannot let diplo
macy fail becaυse of the military might of 
Turkey; 3) that between 1974 and 1978 
U.S. pressure was applied to Tu rkey, but 
that pressure fai led; 4) Greek Cypriots 
haνe lost many opportu nities to nego
tiate, but they should not lose the oppor
tυnity proνided by recent Tυrkish Cyp
riot actions; 5) due to its strategic impor- SENA TOR DODD 
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tance, Turkey is νiewed in a better light in 
Washington than eνer before; and 6) 
Greek influence in Washington has 
decreased because of the actions of the 
current Greek goνernment. 

DERWINSKI HONORED 

Following the morning panel, ΑΗΕΡΑ 
hosted a luncheon in honor of State De
partment Counselor Edward Derwinski, 
who serνed in the House of Represent
atiνes from 1959-1983. Derwinski said the 
conference was "probably as thorough a 
presentation of the situation as anybody 
will present to any audience." He said 
that "time is of the essence" and that 
while on his recent trip to Cyprus, both 
Greek and Turkish Cypriots had told him 
that "too much time had been allowed to 
keep the two peoples diνided." 

The afternoon began with a panel on 
"Cyprus: Mirror of Greek-Turkish Rela
t ions?" The participants, all career 
diplomats, were Ambassadors Robert 
McCioskey, who serνed in Greece from 
1978-1981, Daνid Η. Popper, who serνed 
in Cyprus from 1969-1973, and James 
Spain, who serνed in Turkey from 1980-
1981. 

AMBASSADOR McLOSKEY 

Ambassador McCioskey emphasized 
that "no Cyprus settlement is possible 
without a major inνestment by the United 
States, one that recent administrations 
haνe not undertaken." This inνolνement, 
he said, would haνe to be equal to U.S. 
inνolνement in the Middle East. Ambas
sador Popper stressed that Cyprus is just 
one of many issues between Greece and 
Turkey. He said that the recent Turkish 
Cypriot declaration of independence is 
'Όf course an illegal act ... but legal or 
illegal it is a fact." Popper also said that in 
his νiew the inνo lνement of the U.N. 
Secretary General is the most important 
νehicle for a solution, and that "we must 
get together behind (the U.N. as) the only 
interested third party." 

ln his remarks Ambassador Spain told 
the audience that the problems originat
ed on the island of Cyprus, and the 
solution must be found there. Of the 
outside powers only Turkey, he added, 
'Όbνiously has the power to withdraw its 
troops." 

MEMBERS OF CONGRESS 

"Foreign Aid as Foreign Policy: The 
Case of Cyprus & Congress" concluded 
Friday's sessions. The discussants were 
Senator Christopher J. Dodd and Repres
entatiνes George Gekas and Robert Tor
rice lli. Congressman Edward Feighan, the 
sponsor of legislation seeking to ban mili
tary aid to Turkey, was unable to attend 
because of a flight cancellation, howeνer, 
his aide read a statement on his behalf. 
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On Saturday the ΑΗΕΡΑ conference heard a distinguished panel discuss 
intercommunal relations. From left to right are Matthew Nimetz (standing) the Coun
selor at the Department of State under President Carter, moderator John G. Plumides, 
Dr. Vamik Volkan, an American psychiatrist of Turkish Cypriot descent, and Dr. Stanley 

Kyriakides, a professor of constitutional law. 

Senator Dodd, one of the Senate's 
leading spokesmen on foreign policy 
issues and an ΑΗΕΡΑ member in Connec
ticut, expressed his belief that Turkey's 
"credibility (on Capitol Hill) is seriously 
jeopardized" by the recent Turkish 
Cypriot action. He expressed his pleasure 
that the Administration reacted strongly 
to the Turkish Cypriot secession, but 
"what I want to see is whether or not the 
Administration actions are going to 
match their rhetoric." He added that 
'ΆΗΕΡΑ has done an excellent job in 

Rep. ROBERT TORRICELLI 

working with the Congress, but you haνe 
got to keep it up." 

Representatiνe George Gekas of Penn
sylνania pointed out that the conflict in 
Cyprus and between Greece and Turkey 
has deep roots and discussed the " mind
_set" of the State Department, Pentagon, 
and White House concerning the impor
tance of Turkey. Gekas, also a member of 
ΑΗΕΡΑ, is a νocal supporter of a strong 
U.S. defense policy and said he did not 
belieνe it was possible to completely 
restrict aid to Turkey. He did, howeνer, 
emphasize that conditions must be 
applied to U.S. aid to Turkey. 

Robert Torricelli, a member of the 
House Subcommittee on Europe and the 
Middle East, recently returned from a trip 
to Greece and Turkey. After speaking 
briefly about his trip, Torricell i said that 
for Greece and America "how we handle 
these next few months, how we handle 
the current crisis on Cyprus presents a 
challenge and an opportunity." The chal
lenge, he said is to tell Turkey: "We do 
not ask eνerything for$1 billion a year, we 
don't ask many things, but for $1 billion a 
year in American assistance we don't 
want to be made fools of, we don't want 
to see our good money and aid be used 
counter to American principles and 
against the things America stands for. 
That is all we ask." 

Congressman Feighan sent a statement 
which was read to the audience by his 
foreign policy aide, George Stephano
poulos. "Cyprus is one nation, with one 
goνernment, and one seat in the United 
Nations," said Feighan's statement. "The 
U.S. must join our western allies, and do 
eνerything we can to condemn and 
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reνerse this latest power grab by the 
Turkish goνernment." 

INτERCOMMUNAL RELA YIONS 

After a Friday eνening reception in 
honor of the Ambassadors of Greece and 
Cyprus, the conference continued on 
Saturday, )anuary 28, with a discussion on 
Cypriot intercommunal relations. Panel 
participants were former State Depart
ment Counselor Matthew Nimetz, 
Professor Stanley Kyriakides, and Profes
sor Vamik Volkan. 

C. Edward Dillery, Clifford Hackett, and 
John Dancy, concluded the morning ses
sions by examining the relationship of the 
Cyprus issue to other regional and inter
national problems. Dillery, the Director 
of the State Department's Office of 
United Nations Political Affairs, outlined 
the responsibilities of the United Nations 
in th is conflict. He reiterated that the U.N. 
still had a νery important role to play con
cerning Cyprus, particularly since it is 
νiewed as impartial and without repres
enting any national interest. ln su mma-
tion, Dillery noted that the United Na
tions " is not doing too well these days ... 
it could use a success, and we hope 
Cyprus will be that success." 

JOHN DANCY 

The comments of NBC news corres
pondent )ohn Dancy proνided an addi
tional perspectiνe to this discussion. 
Dancy reported on the 1974 Turkish 
inνasion of the Republic and said that 
there may be one benefit to the current 
situation. The de facto partition of the 
island "may haνe headed off another 
Lebanon with intense factional fighting 
between the two sides and ultimately two 
hostile, bigger powers facing each other 

across the Green Line. But," he added, " Ι 
don't think this de facto situation can be 
allowed to remain." Dancy suggested that 
a Camp Daνid type of meeting between 
the Greek and Turkish Cypriots, to 
attempt to achieνe a breakthrough such 
as that which deνeloped between Egypt 
and lsrael. 

The former staff director of the House 
Subcommittee on Europe and the Middle 
East, Clifford Hacket catalogued all the 
bad effects of the current situation. How
eνer, he felt there was also a positiνe side 
to the Turkish Cypriot secession "from 
the point of νiew of a solution on the 
island, I think U.D.I. has shown the futility 
of the present course of the Turkish and 
Turkish Cypriot behaνior. I think the 
opportunity that U.D.I. now giνes is one 
that must be taken." Hackett also express
ed his hope that perhaps an emerging 
Cypriot nationalism can be used to get 
Greece and Turkey away from Cyprus. 

GREEK AMERICAN LEADERS 
ΤΟ DISCUSS STRAHGY, INVOLVEMENT 

An extremely inspirational speech was 
made by George Christopher, the former 
Mayor of San Francisco and recent U.S. 
representatiνe to the U.N., at the 
luncheon on Saturday. Mr. Christopher 
outlined the struggle of the early Greek 
immigrants, and how their inνolνement 
in Cyprus is simply a part of their Amer
ican citizenship. 

The afternoon was deνoted to an open 
discussion on Greek American inνolνe
ment in the Cyprus issue. ln 'Ίhree De
cades of lnνolνement : Greek Americans 
and the Cypriot Struggle for Self-Deter
mination," prominent members of the 
Greek American community participat-
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ed, including George Christopher, 
former Mayor George Athanson, Eugene 
Rossides, and )ohn G. Plumides. 

Mayor Athanson, currently an inter
national relations professor who has 
νisited both the free and occupied parts 
of Cyprus, talked about the need to get all 
Greek Americans inνolνed in the Cyprus 
problem. He stressed the need for grass 
roots action " on a local basis, with ΑΗΕΡΑ 
chapters and the churches." 

G. CHRISTOPHER 

Ιπ his remarks, Christopher referred to 
the fact that seνeral American officials 
expressed their surprise that the Turkish 
Cypriots haνe attempted to secede from 
the Republic, and said that "frankly, Ι am 
surprised that they could be surprised, for 
we haνe been prop hesyi ng this 
eνentua l ity since the inνasion of Cyprus .. 
regretfully, we must be outspoken today 
because any circuitous reference to the 
true picture only blurs aπ already cloudly 
pol itical situation." 

Mayor Christopher explained in gr:at 
detail seνeral meetings he had held wιth 
Henry Tasca, the U.S. Ambassador to 
Greece during the 1974 Cyprus crisis, and 
said that Tasca knew in adνance of the 
Turkish inνasion of Cyprus. Christopher 
asked Tasca "Did you conνey this infor
mation to your superiors in Washing
ton~" and Christopher relates that Tasca 
told him "Ι called Secretaryof State Henry 
Kissinger and Mr. Kissinger instructed me 
to 'keep quiet, say nothing . . . that it was 
not my concern.' " Christopher said that 
Tasca repeated the admission later that 
eνening in front of a group of 25 people. 

Christopher concluded that "Neither 
Greece nor Cyprus seek expansion - they 
do not coνet any nation's land- they want 
only peace and happiness and mutual 
progress with their neighbors. Mean
while, we haνe no choice. We must insist 
that the terms by which the Turki sh 
embargo was lifted be adhered to as a 
preliminary step. We must respectfully 
call to the attention of the U.S. adminis
tration that these terms haνe been 
breached and therefore all aid to Turkey 
must cease forthwith ... The time of pro
crastinat ion, and sweeping this intense 
problem under the political carpet must 
be ended. The time for a sane, ciν ili zed 
and responsible solution, based on all the 
precepts of true American justice is now." 

EUGENE ROSSIDES 

Eugene Rossides, a founder and 
counsel of the American Hellenic lnsti
tute explained that "the current effort of 
ΑΗΕΡΑ ranks with their finest hour. " He 
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made four key points that must be under
stood bt Greek Americans, including that 
one, Cyprus is not a Greek-Turkish 
dispute but an American problem; two, 
the four centers of power in formulating 
U.S. policy; three, the tasks of the Greek 
American community and the leadership 
role of the ΑΗΕΡΑ, and four, legislatiνe 
tactics. 

JOHN PLUMIDES 

ΑΗΕΡΑ Cyprus and Hellenic Affairs 
Committee Chairman John G. Plumides 
gaνe an emotional address on how Greek 
Americans felt when Turkey used 
American arms on Cyprus, and he related 
it to the great loνe which all Greek 
Americans feel towards the United States. 
He concluded by saying "we will not rest 
until all the Turkish troops are remoνed 
from Cyprus . . . we know we are right in 
this issue." He said that the ΑΗΕΡΑ will 
continue to take the leading role in the 
Cyprus issue. 

Serνing as moderators for the con
ference were Kenneth ]. Dillon, director 
of the Face-to-Face Program of the Car
negie Endowment for lnternational 
Peace; Barry Rubin, a senior fellow at the 
Georgetown Uniνersity Center for Strat
egic and lnternational Studies, ]ohn G. 
Plumides, Chairman of the ΑΗΕΡΑ 
Cyprus and Hellenic Affairs Committee, 
and Peter Agris, Publisher of the Hellenic 
Chronicle. 

"Ι think the ΑΗΕΡΑ conference has 
made an important contribution to an 
understand of the history of Cyprus, and Ι 
hope we are making a contribution to the 
future of Cyprus. We have presented the 
Greek American community and 
American public with the most informed 
commentary on the Cyprus problem to 
date. lt is now time for our membership 
and all Americans to act so that the 
Cypriot people can finally achieνe self
determination." 

FEBRUARY 15, 1984 

The first panel, U.S. policy and Cyprus, included (seated from left to right) Richard 
Haass, the State Department's Special Cyprus Coordinator, former Under-Secretary of 
State George Ball, Senator Paul Tsongas, and New York Times national security corres-

pondent Leslie Gelb. 

The oνer 200 people who attended AHEPA' s conference on Cyprus, held in Washing
ton, DC, from January 27-28, heard about the present situation from some of the 
America's most informed foreign policy analysts, members of Congress, & academics. 
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Ozal: Λ way jrom Socίalίst path 

Turkey ~ Prίme Mίnίster, on relatίons wίth Greece, the 
Cyprus problem and the dίrectίon of hίs country·. 

Turgut Ozal, Turkey's new prime minister, discusses his plans and goals, and the switch 
to ciνilίan rule from military rule in the followίng excerpts of an ίnterνίew with the U.S. 
News & World Report in Ankara. The interνiew was published in the Washίngton Yimes. 

Q. Dr. Ozαl, α.~ heαd of α neιvly elected 
government in Turkey. do you plαn major 
changes in relations with the United States 
and other Western αllίes? 
Α. Νο . Ι should say this: Turkish foreign 

policy basically follows the originaJ design 
of Kemal Ataturk, founder of the Turkish 
Republic. He foresaw the westernization of 
Turkey. Today, we are members ofWestern 
iηstitutiσηs such as the OECD, Iηterna
tiσηal Moηetary Fuηd, Wσrld Bank aηd 
Ν Α ΤΟ, and eveηtually we want to becσme a 
member σf the Commσn Markeι This 
policy wiJI not chaηge. 

Q. Whaι does Turkey need most from the 
United States? Do you think you shou/d get 
more mίlitarγ and economic as.~istance? 

Α. I thiηk mσre of both. First of all, we are 
a gσσd ally σf the U ηited States. The Turkish 
armed fσrces are large, after the United 
States the largest in Eurσpe. But σur equip
ment is not modern. We still have taηks from 
Korean War times aηd outdated aircraft. 
They are ηο match for our enemies' σr 
mutuai enemies'. What's more, we caηnσt 
iηdefinitely fiηaηce new military purchases 
because Turkey comparatively is the pσσrest 
cσuηtry in the ΝΑΤΟ alliance. We have a 
natiσηal per-capita incσme σf oηly around 
$\,000. 

Q. The Turkish part of Cγprus has _just 
declared its independenc·e, and Turkey was 
the first nαtion to recognize it. Won't that 
mαke more confrontation with Greece 
i,neνitable? 

Α. It's very difficult fσr me tσ make any 
cσmment ση Cyprus because our people 
have said the mσve was taken by the Turkish 
federated state without Turkey's kησwing 
about it. 

There are two regions of Cyprus today. 
This is a fact. Οηe cσmmuηity iives ίη the 
nσrthern area, the other iη the south, Jike 
Nσrth aηd South Kσrea σr eveη North and 
Sσuth Vietnam. The Turkish Cypriots have 
said all alσng that they would like tσ reach 
sσme agreemeηt with the south, but only if it 
included acceptance σf their basic rights. Up 
tσ now nothiηg has been sσlved. 

This problem dσes increase tensiση 
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between us and Greece. But this is only part 
σf brσader problems with Greece that the 
peσple σf the United States shσuld knσw 
abσut. 

All the Aegean islaηds as clσse as three 
miles to the Turkish mainland are in the 
haηds of Greece, a thousaηd miles awav. 
Cyprus is like a kηife poiηted at the middJe 
σf Turkey, much like the U nited States case 
with Cuba. This makes a nervous situation 
for Turkish defense. We would prefer basic
ally good relations with Greece. But the 
preseηt Greek administration, especiall:~· 
Mr. (Premier) Papaηdreou, is full of coη
tradictioηs. Sσ it is nσt easy to reach 
agreement. 

That is why Ι have always thought that in 
order to improve relations we must set aside 
these subjects such as Cyprus aηd concen
trate ση imprσviηg economic relations as a 
first step. But as to Cyprus itself, we will 
stick by our campaigη promise to support 
the decisioηs σf the Turkish Cypriσt cσm
muηity. 

Q. Doesn't your posίtion on Cγprus hurt 
chances of gettίng more U.S. aίd? 

Α. Νσt if the U.S. Coηgress considers 
what I have just said aηd other facts. For 
instance, the Congress wants to keep a ratio 
of military assistaηce to Greece and Turkey 
of about 7 tσ 10, respectively - despite the 
fact that Greece has a populatioη of some
thiηg like 9 million and Turkey almσst 50 
million. Also, quite a large number of 
Warsaw Pact fσrces are right across our 
eastern border. 

Q. Does expαnsίon of exisιίng ΝΑΤΟ 
bases ίn Turkey αnd the bui/ding of new ones 
mean Turkey is reαdy to assume an expand-

avgeι711os 
Specializing in Greek Catering 
for home and business parties. 

τ el. (212) 688-8828 

ed role in ιhe Wesιern Al/iance? 

Α. We are a reliable ΝΑΤΟ partner. Our 
responsibilities should be limited tσ thc 
framewσrk of the ΝΑΤΟ agreemeηts. 

Q. Wh;• did Turkeγ refuse at first - as 
Greece sti/1 does - ιο a/low the United 
States milίtarγ to use Turkίsh bases to 
re.fupply peacekeeping forces in Lebanon? 

Α. Lebaηon - aηd, fσr that matter, the 
Ara b-lsraeli conflict - is ηοt a Ν Α ΤΟ 
problem. It is basically a superpower 
prσblem in which we wi!J η σι have much of a 
role to play. We shσuld not be mixed up in it. 

Q. What course will Turkey 's relations 
with the Soνiet Union tαke under your 
/eadership? 

Α. Generall)', we could have better com
mercial and economic relatiσns with the 
Sσcialist bloc. We are quite ηear ιο their 
markets, but the trade system we have 
emplσyed up to now has not beeη effective 
ίη increasiηg commercial relations. Perhaps 
we will find a way to sσlve that . 

Q. Ηο"'' independent will your goνern
ment be with martiαl lαw stίll in force αnd 
President Eνren, α generαl, αnd other 
generals /ooking oνer your shoulder ~ 

Α. There is a new Turkish cσnstitutiση ίη 

place that Jegally defines t he rσle of all 
parties. Cσmpared to previσus cσnstitu
tions, this σne gives more pσwer tσ the 
presideηt. But this was necessary, siηce the 
previσus cσηstitutiσn was sσ liberal that it 
helped aηarchy in Turkey. It gave beηefits to 
the enemies of Turkey iηstead of increasiηg 
pσlitical l iberalizatiσn. 

The new coηstitutiση says in general that 
everybody shσuld wσrk together. There
fore, Ι hσpe fσr good cooperatiσn. 

Q. The generals who ruled Turkeγ for the 
lα.~t ιhree γears haνe been accused of human
rights vίolations ίn their efforts to sιαmp out 
terrorism. How much freedom of expres
sion αnd of the press wίll you allow? 

Α. Ι believe ίη prσgress on these matters, 
but progress shσuld take place according to 
the level of develσpmeηt in the country. 

My fσrmula is this: The free-market eco
nσmic system is the underlying fσundation 
for democracy. I have seeη this all σver 
Westerη civilization. During the 1970's, 
Turkey went heavily into a socialist 
approach in its ecoηomy. 

We wi\1 fight tσ build a free-market 
econom)7• While this system is beiηg estab
lished ίη Turkey, Ι am sure political liberali
zation will come. But if we gσ too far too 
quickly, then the free market will backfire. 
All σf σur fήends in Westerη Eurσpe or iη 
the United States shσuid realize this aηd 
help us ση this matter. 
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Fund Raising for 1984 Olympics Art Festival 
The American Hellenic Alliance is the 

coordinator of a nationwide fund raising 
effort to raise funds to enhance Greece's 
participation in the 1984 0\ympics Art 
Festival. 

The A lliance began the planning 
process in August and enlisted the 
support and cooperation of more than 35 
Greek American organizations, who are 
responsib le for the activities at the local 
level. 

ln October the Al liance extended an 
invitation to Mrs. Margaret Papandreou 
and Cultural M in ister Melina Mercouri to 
participate in the national fund raising 
tour as guests of honor. They have 
gracioucly accepted that invitation, 
which will undoubted ly contribute great
ly to the oνerall success of the tour. 

The Los Angeles Olympic Organizing 
Committee has invited the 17 countries, 
which have hosted the games, to partici
pate in the Olympics Arts Festival. Com
mencing in June throughout the los 
Angeles area, the festival w il l continue for 
ten weeks. 

Greece's participation will include six 
performances of Oedipus Rex by the 
Greek National Theatre directed by 

Minos Volonakl is. Th is was the feature 
presentation of the 1982 Festival at the 
ancient theatre of Epidaurus. An out
standing archaeological exhibit io n of 
ath letic devices and art ifacts are being 
organ ized for exhibits of paint ings and 
embroidery. 

The festival was recently reported in 
the New York Times to be the largest of its 
kind ever held in the Un ited States. ln
volved Greek-Americans across the 
country are working together to show the 
culture of the birthplace of the Olympics 
in a most favorable light. 

Fund ra ising events are p lanned in New 
York March 4, in Detroit March 6, in 
Chicago March 7-8, in los Angeles March 
9 and San Francisco March 10. Local 
organ izations w il l publ icize the t imes and 
places that they have planned in each city 
of the tour. 

All Greek-Americans wi\1 have an op
portunity to support a worthwhi le effort 
as citizens of this Olympic's host country. 

American Hellenic 
Deνelopment Alliance 

Atlantic Bank of New York sponsored a Holiday Art Contest for the sixth graders at St. 
Demetrios School in Astoria. Winning entries were selected by a joint panel of judges 
from the Bank and the school. The winners from the school pictured (left to right) are 
Maria Kapetanos (2nd prize), Ourania Rafaelidis (1st prize), and Maria Sa katis (3rd 
prize). Gifts awarded we re a 35 m.m. camera, a portable stereo cassette player and an 
AM/ FM radio headset, respectively. Shown with the winners are (left) ι\ΛS· Susa~ 
Moshoyannis of St. Demetrios School, and Mary Parasso, Manager of Aιlant ιc Bank s 

30th Avenue office. 
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Dukakis and Sarbanes 
Endorse Mondale 

Senator Paul Sarbanes, the first Greek
American elected to the U.S. Senate, and 
Governor M ichael Dukakis, the nation's 
only Greek-American Governor, today 
declared their unqualified support for 
Walter Mondale as the Democratic 
nominee for President. 

The two leaders said they enthusiastic
ally endorsed Mondale because "he is 
clearly the most experienced Democ
ratic candidate to assume the complex 
responsibilities of being President. Ad~i
tional ly, throughout h is long and d ιs
tinguished caree r, he has shown himself 
to be a loyal friend of the Greek-Amer
ican community." 
"Wa lter Mondale is a proven public ser

vant who will be a strong and responsible 
president at a t ime when we urgently 
need his leadership. We have worked 
with him in Congress and during his Vice
Presidency. We have had the opportυnity 
to observe first hand his abi lity to govern 
and h is clear vision for America," added 
Dukakis and Sarbanes. 

They also cited his specitic and long
time suppo rt for issues o f special conce rn 
to the Greek-American commun ity. 
"Fritz Mondale, like his mentor and close 
friend Hubert Humphrey, has been a 
faithful friend of our Community," the 
Greek-American leaders said. "Because 
of h is values he is committed to bringing 
justice and freedom to the people of 
Cyprus, and ending Turkish harassment 
of the Ecumenical Patriarchate in lstan
bul." 

Scholarships fo r 
High School Seniors 

The Hellenic Univers ity, Club of New 
York (HUC) will award a number of 
$750.00 scholarships to college bound 
high school seniors of Hellen ic ancestry 
who reside in the Metropolitan tri-state 
New York area. 

The Hel lenic University Club has 
awarded undergraduate scholarships for 
over 25 years to high school seniors who 
have demonstrated high scholastic 
achievement and financial need. Those 
interested should contact: HUC by 
March 19, 1984: 

U n de rgrad uate Scho la rsh ί ps 
Hellenic University Club 

Ρ.Ο. Βοχ 1169 
Grand Central Station 
New York, Ν.Υ. 10163 
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Hellenic American Museum 
and Cultural Center in Chicago 

The creation of a Hellenic American 
Museum and Cultural Center in Chicago 
which is being coordinated by the United 
Hellenic American Congress has receiνed 
expanded support from two fronts. This 
has come from increased support from 
Chicago area organizations and financial 
aid from one of the early supporters of 
the center project. 

lt was reνealed at a recent meeting of 
the Committee for the Hellenic American 
Museum and Cultural Center which is 
carrying on a feasibility study that was 
held at SS. Constantine and Helen Greek 
Orthodox Church in Palos Hills, Ιllinois 
that such a project meets with the 
approνal of the community represent
atiνes that attended this area-wide 
assembly. 

During the proceedings- or hearings
as the series of meetings being held haνe 
been dubbed by Leon Ν. Skan, Chairman 
Pro Tem of the now eνer expandingcom
mittee, the sum of $2,400 was presented 
to the group by George Stathos, president 
of the New Messinian Association "Papa
flessas." This represented the proceeds of 
their recent dinner dance at which time 
they honored Andrew Α. Athens, 
National Chairman of the United Hel
lenic American Congress and Thomas Α. 
Athens, Finance Chairman of U.H.A.C. 
The sum included a contribution made 
the eνening of the dinner by Congress
man Marty Russo (D. 3rd District 11). 
Other offers of financial support and in
kind haνe also been receiνed by the 
organizing committee from various 
quarters. 

Since the creation of the ad hoc 
committee to conduct a study in the fall of 
1981, the ever-expanding committee has 
held several hearings at which all 
organizations in the city haνe been 
inνited, as well as individuals who haνe 
professed an interest in furthering the 
creation of such an institution in the city 
of Chicago, which would be of national 
scope, and which would becomeanother 
innoνatiνe accomplishment of the prog
ressiνe Hellenic community in Chicago. 

U.H.A.C. is acting as a catalyst for the 
community as a whole to channel its 
efforts into a well coordinated effort, and 
at the inception of the ad hoccommittee, 
a sum of $10,000 was budgeted to prepare 
the feasibility study and to carry out the 
project to its successful conclusion. 

As work has continued to enlist ad
ditional support of the project, the 
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committee has moνed forward to incor
porate the group as a not-for-profit orga
nization in the State of Ιllinois, and cur
rently it is seeking tax free status from the 
lnternal Reνenue Service. 

ln order to get the widest community 
support, meetings of the group haνe 
been held in νarious sectors of the Chica
go area: downtown, north and south. lt is 
projected that a meeting in the west 
suburban sector will be announced 
shortly. 

lndiνiduals and organizations inter
ested in this project can contact the Hel
lenic American Museum and Cultural 
Center, Suite 2804, 151 North Michigan 
aνenue, Chicago, Ιllinois 312/565-0111. 
Serνing the committee as executive 
secretary is James Μ. Mezilson. 

At its inception the ad hoc committee 
included: Leon Skan, Chairman Pro Tem, 
Dr. Angeline Caruso, Reverend Chris 

Kerhulas, Dr. Andrew Τ. Kopan, Leon C. 
Marinakos, )ames Μ. Mezilson and James 
Α. Peponis. Serνing on the committee in 
an ex-officio capacity are: His Grace 
Bishop Jakoνos, Bishop of Chicago and 
Andrew Α. Athens, National Chairman 
of the United Hellenic American 
Congress. 

Among others on the committee are: 
Lucia Χ. Pappas, Dimitri Τ. Argoe, Maria 
Pappas-Culhane, Chris G. Kalogeras, Syl
νia Eliopoulos, james Pontikes, Sue Ky
riazopoulos, George D. Karcazes, Dr. Di
mitri Polydefkis, George Parhas, Kathryn 
Kardaras, Harry Milakis, Estelle Kanakis, 
Dr. Fotios Litsas, Katina Chiampas, Bess G. 
Smyrniotis, Sotiris Rekoumis, Sofia Shane, 
Maria Kyres, Nick Nickolopoulos, Erasmia 
Sukru, Dino Houpos, Helen Griνas, Eva Ε. 
Courialis, Nickolas Τ. Lianos, Beatrice 
Marks, Helen Demakis, )ohn Rassogianis, 
Nick Ellis, George Stathos and many 
others. 

The Little Orchestra Society's Conductor Dino Anagnost rehearses with four talented 
young νiolinists from the Pre-College Diνision of The Julliard School who played 
Antonio Vivaldi's Concerto Grosso for Four Violins and Strings in "Concerto Conνer
sations," the third concert in the 'Ήappy Concerts for Young People" series at Lincoln 
Center's Avery Fisher Hall on Saturday, February 11. Standing from left to right are Gil 
Shaham (age 12), Miranda Cuckson (age 11), Michael Shih (age 13), and Angella Ahn 
(age 12). 

Photo: Joe Cordo/Camera One 
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Lrene Simon Candidate 
as Mondale Delegate 

lrene Simon, prominent Riνerdale 
community leader and wife of Bronx 
Borough President Stanley Simon, has 
formally announced her candidacy in the 
April 3 primary for election as a Mondale 
delegate to the Democratic National 
Conνention in San Francisco next July. 

Mrs. Simon, who was named Riνer
dalian of the Year in 1982 by the Riνerdale 
Community Council, said she belieνes 
the νoters next Noνember " will reaffirm 
the Democratic Party philosophy, whose 
banner is best carried by Walter Mon
dale." 

She joins the Democratic slate of dele
gate candidates for Mondale in the 17th 
Cong. Dist., which includes State Sen. 
Franz S. Leichter, Assemblymen Oliνer 
Koppel and Richard Ν. Gottfried, City 
Council member Ruth W. Messinger, 
Bet ty Friedan, William Η. Nuchow and 
Ponsie Β. Hillman. 

Candidates for alternate delegate on 
the slate are City Council member Stanley 
Ε . Michels, Myrna Quinones and Allen Ν. 
Roskoff. 

The community actiνities of Mrs. Simon 
are ..extensiνe. 

A .. former speech improνement teacher 
with the Board of Education, she is a 
member of the board of directors of the 
Mental Health Association of Bronx and 
New York Counties, a member of the 
executiνe committee of the Riνerdale 
Branch, league of Women Voters, pres
ident of the Bronx Diνision of the Hebrew 
Home for the Aged, a trustee of the Riνer
dale ΥΜ-YWHA, former νice president of 
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The Story of Α Pioneer 
Greek- American 

By LEON C. MARINAKOS 
Under the title Α Biographical Sketch 

the tale of a Greek immigrant, an 
attractiνe paperback book of oνer 100 
pages was recently published. 1t 
describes, as its author S.D. Apostol states 
on the title page, "Α νariety of experien
ces during a long life and some interest
ing incidents." The book indeed sketches 
a lifethat began in Greece,and continued 
in America in an interesting progression 
of successiνe steps, up to his present 
situation as a νery actiνe retired business
man. 

Mr. Spero Apostol belongs to the 
pioneer generation of Greek immigrants 
who came to these shores in the first 
decade of this century. Most of those 
stories are ta les of heroism and success in 
the face of oνercoming the obstacles of 
being in a new land, not knowing the 
language, and the absence of economic 
cushions. The more preνalent successes 
were in the world of business. Mr. 
Apostol chose another road, in the 
professional world, in which he distin
guished himself. 

The book begins with his early remem
brances as a child in Greece, born in Vres
thena a νillage near Sparta in the 
Peloponnese. He is the great, great 
grandson of Captain Nickolas Apostoles 
who hailed from the island of Psara and 
relocated to Vresthena. The captain 
played an important role in Greece's War 
of lndpendence from the Turk which 
began in 1821. Spero Apostol, the last of 
thirteen children, came to the United 
States at the age of seνenteen, after finish
ing high school in Greece, where the first 
struggles in the land of opportunity were 
as a bus boy. After a few years the driνe for 
betterment began as a student at the Uni-

the Henry Hudson Chapter, National 
Asthma Center; a member of the execu
tiνe board of the Riνerdale Temple Sister
hood and a member of the executiνe 
boards of the Parents Association of 
Bronx High School of Science, J.H.S. 141 
and P.S. 24. 

Mrs. Simon serνed as a delegate last 
March to the World Conference on 
Soνiet Jewry in Jerusalem. 

Mother of two daughters, Suzette, 19, 
and lorette, 16, Mrs. Simon attended P.S. 
7, The Bronx, and earned her degree in 
Speech and Education at Queens Col
lege. 

νersity of Ιllinois in the field of electrical 
engineering. Volunteering in the U.S. 
Army for World War I, serνice interrupted 
his studies which were resumed after the 
war at the Armour lnstitute now the Ιlli
nois lnstitute of Technology. After his 
graduation, begins a long and successful 
career with the Commonwealth Edison 
Company. During a three year leaνe of 
absence from Edison in the mid-20's, he 
worked for the Electric Production Com
pany in Athens, which was being formed 
at that time. While in Greece he met and 
married his wife Mary who was a Greek
American going to school in Athens, a 
charming and gracious lady. Subsequen
tly they returned to Chicagoand theasso
ciation with the Commonwealth Edison 
resumed until retirement in 1959. 

Throughout the book, Mr. Apostol' s 
story abounds with interesting νignettes 
which shed light on the molding 
influence and his character. There is the 
incident of facing up to the family's mean 
bull at the age of nine which conνinced 
his mother that young Spero could take 
care of himself; the long trek on foot to 
the next νillage where the school was; the 
pet rooster; the long hours of work as a 
bus boy in Chicago restaurants; later, the 
crossing of paths with famous names like 
Dr. F.W. Gunsaulus, Dr. Charles 
Steinmetz and Samuel lnsull. And 
sprinkled throughout are the incidents of 
professional accomplishment for which 
Mr. Apostol can justly feel proud. Refer
ences are also made to his daughter Cleo 
a teacher married to Dr. George Andrews 
and liνing in California. And, his son, Dr. 
James Apostol, a surgeon and his wife 
Alexis. 

On the final page of the book, Mr. 
Apostol summarizes an assessment of 
himself. Reading the list, the underlying 
theme is a statement acknowledging the 
νalues that shaped him and guided him. lt 
is also a statement of gratitude for the 
many blessings that haνe come his way. 
And the book, as a whole, is a proclama
tion of the determination and fortitude 
that was characteristic of the pioneer 
generation of Greek immigrants to these 
shores. 

We are indeed fortunate that Mr. 
Apostol committed his resources to write 
his story, one more pebble in the heroic 
mosaic of Greek Americana, a story that 
others should also write, because such 
stories say much about who we all are. 
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Greek-American Builds New 
When Henry Luce, 11 1, paid tribute to 

those people who made the opening 
October 5th of The New Museum of Con
temporary Art a success, he first 
mentioned Demos Georgantzis. 
'Ύes," said Luce, who is president of 

the museum, to a black-tie gathering of 
250 people, "Ι must first single out 
Demos. Without him and his crew," Luce 
hesitated as the applause for Demos 
subsided, "we would not be here tonight 
to celebrate this wonderful new space," 

Demos was calm that evening - despite 
the fact that he has completed in less than 
three months, with a crew of 25, the 
gargantυan task of building the New 
Museum's new headquarters in 23,<Χ>Ο 
square feet. (Each person at the inaugural 
dinner-dance had paid $250 to $1200 to 
catch a f irst glimpse of the new museum 
and to feast on poached ch icken and 
champagne.) 

Demos Georgantzis, 43-years-old, is 
the general contractor for HQZ Enter
prises, which donated and designed the 
spacious headquarters of the museum in 
the Astor Building, at 583 Broadway in 
Soho. (The donation of $3.5 million was 
given jointly with 583-587 Broadway As
sociates, HQZ's general partner.) 

''τhe museum," Demos said quietly, 
" had to be completed," 

Forgotten, that evening, was the 
tension and strain of supervising a crew 
that worked around the clock to 
complete the museum and the restora
tion of the Astor Building. 

Forgotten were the hours spent on 
duplicating lonic capitals for columns 
spanning 20-foot heights. 

Forgotten were the anxieties of 
creating new 'Όid" wood and glass doors 
for the entrance to the museum and to 
the building itself. 

forgotten, too, the lo ng daysand nights 
and summer weekends he couldn't spend 
fishing. 

" Ι had a dream, many years ago," 
Demos said, "when I was sti ll a cabinet 
maker in Athens. I wanted to restore old 
buildings, BIG buildings." He lights a 
Marlboro cigarette. His dark brown eyes 
twinkle in his craggy face. He smi les. 

" My dream," he speaks softly, calmly, 
" has come true." 

Born in 1939 in Thessaly, Greece, 
Demos learned h is craft as an artisan in 
Athens, where he worked with his uncle. 
He learned the fine art of carpentry and 
cabinet-making; he learned the 
processes o f restoring and duplicating 
time-worn moldings, corn ices, mantels. 

After seven years of mastering his craft, 
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Demos Georgantzis 

Demos joined the Greek Naνy where, tor 
the next two years, he continued his craft, 
but this t ime around on the interiors of 
ships. 

ln 1962, he landed a job with the 
Liνanos ship-bui ld ing company in Athens 
and specialized in interior fittings. When 
one of Liνanos' sh ips sailed into New York 
Harbor in 1967, Demos was on board. He 
had planned, he now says, to νis i t his 
uncle, who was l iν ing on Long l sland: but 
Demos stayed. 

And it was only a short time later that 
Demos began to take the steps that would 
lead (but he didn't know it then) to the 

Museum 
realization of his dream. 

He was commissioned to build a 
houseboat on City lsland ("lt doesn't 
eνen have a motor!" he says) which is 
now docked at the 79th Street Boat Basin 
in Manhattan as the home of its proud 
owner. 

He worked on interiors of priνate 
houses and mansions on Long lsland, 
specializing in restor'ation and duplica
tion of moldings, cornices, columns: the 
elements of architectural interiors which 
Demos has always loνed . 

He established his own general con
tracting firm, so that Demos Georgantzis 
Contracting Co., based in Flushing, 
Queens, now has 20 employees, most of 
whom, Demos says, are of European 
origin . 

''τhey haνe the skills we need to restore 
old buildings and architectural details," 
he says with pride . They include his 
brother-in-law Dimitrios Georgiad is and 
his cousin, Gus Georgantzis. 

Three years ago, Demo met George 
Kazantzis, co-chairman of HQZ Enter
prises. And the rest, as they say, is history
in-the-making. 

HQZ Enterprises, at that time, had just 
been formed to specialize in the restora
tion o f old bui ldings. The company's 
design philosophy is to bridge the old and 
the new with classic, timeless interiors 
and restorations. lts requirements for a 
general contractor to execute plans and 
designs were, of course, more than 
matched by the talents and energy and a 
simi lar philosophy of Demos Geor
gantzis. 

" I don't work just for money," Demos 
says, lighting another Marlboro . " I work 
because Ι love what Ι do. Ι am proud of 
what Ι do. Ι take pleasure in it." 

HQZ acquired the Astor Building, at 
583 Broadway, in December, 1981. The 
company is now in the final process of 
turning the 12-storey skyscrapper (in 
1896, when the Astor Building was built, 
any build ing in New York ta ller than 10 
storeys was considered a skyscraper) into 
commercial real estate professionals 
seeking headquarters in the heart of 
Soho, the center of the international art 
world. 

But what Demos has done for HQZ 
inνolves more than The New Museum 
and the Astor Building. Already, he has 
completed a restoration project on West 
56th Street and the arch itectural and 
interior design plans for the new facilities 
of Andy Warhol Enterprises, another 
HQZ development project. 

At the Warhol facility, formerly a Con 
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The facade of the Astor Building at 583 Broadway, Soho's newest skyscraper. 

Edison generator building, Demos has 
restored and replicated ceramic wall tiles. 
He has duplicated oak moldings, doors 
and windows (the orιgιnals were bought 
at auction by HQZ from the Federal 
Archiνes Building in Creenwich Village). 
He has executed, with painstaking detail 
and finesse. t he "fittings" for lnterνiew 
magazine, which Warhol, the world
famous artist, produces monthly in New 
York. 

Demos was appropriately designated as 
general contractor for the Warhol faci lity 
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Photo by Phillip Beard 

in a six-page article appearing in the Sep
tember '83 issue of Progressiνe Archi
tecture, a magazine that specializes in 
architecture and architectural interiors. 

So what does this man whose dream has 
come true see for the future? 

Perhaps his ιnterest, and then his insist
ence, on restoring the lobby of the Astor 
Building to its original 1696 interiors 
could stand as an indication of his future. 

' Ύes," he says, "I want to restore more 
buildings. That's what I Ιονe the most." 

FINE CUSTOM CATERERS 

IF ELEGANCE IS 
YOUR STYLE, WE ΜΕΕΤ 

YOUR STANDARDS 

8 Our Vicιo rian Grand Ball
room ιs o ur city's Largest 
and Μοsι Elegant 

8 Choose. your sty le and date 
from Twelνe Ballrooms 

8 Banqueιs. Weddings. Fash
ion Shows, Masquerade 
Bails, Fund Raisers, In
ternational Shows. Yien
nese Nights, Meetings. 
Co ncerts . Community 
Theater 

8 Uniq uel y Elegant Accom
moda tions fo r groups of 
any size. . . from 50 to 
2000 people 

8 The 'Όak Room". our 
Gour met Resιauranι. 
with its Medιeνal Decor 

8 Dιscover our Conιinental 
Cuisine 

8 Privaιe Yalet Parking 
.. w ~ ar~ ιn t ιι~ h~ar ι ο( Βrοολ: /μι .. 

263 PROSPECT Α VENUE 
BROOKL ΥΝ. Ν. Υ . 1121.5 
Telephone: (2 Ι 2) 788-{)777 
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~ο ~Ελληνισμός του Καναδa ΤοΟ Βασίλη > Αβράμη 

Στό ιrλαiσιο τί\ς διευρύνσεως της κυικλ~ρlος τi\ς οΝέας ' Υόρκης• στόν Κοναδδ, έyκαι
νιό~ομε μt τήν άντοιrόκριση αύτή, εΙδική σuνερyασlο τοϋ κ. Βοσfλη ·Αβρά μη. · Η στήλη του 
θά κολύιrτη κστό τρόιrο σύντομο, την δραστηριότητα, τό έιrπεύyματα καt τό ιrροβλήμοτα 
τοϋ άκμό~οντος ·Ελληνισμού τοϋ Καναδδ. Δεν θά ύnί\ρχε καλύτερος yιό τό lρyo αύτό. ·Ο 
κ.· Αβρόμης σιrούδοσε Τηλεόραση καΙ Δημοσιοyρο4Ιiο καΙ yνωρl~ει καλό τόν tκεί' Ελληνισμό 
nολαιότερο σάν όνταιrοκριτfις τοϋ ΙΕθνικοϋ Κήρυκα• Ν. 'Υόρκης καΙ τί\ς ιΜακεδονικί\ς 
Ζωi\ς• θεσσολονlκης. Μtχρι ιrέρισu διοτηροϋσε έλληνικι\ tκnομnη στό Κανάλι GLOBAL τν 
στο Τορόντο καt τώρα εfναι nαροyωyός καΙ nαρουσιοστι\ς δύο τηλεοιrτικών προyρομμάτων 
tξαιρετικοϋ tνδια~ροντος: Τί\ς έκnομπί\ς Greek Festiνa l στό ClrY τν καΙ τοϋ Greek Spectrυm 
στοΜτν. 

·Ο nρώτος έλληνικίjς 
καταyωyης Γερουσιαστιlς 

'Ο γνωστός δημοσιογράφος κai όρ
θρογρόφος στr'\ν Montreal Gazette, 
Philip Gigantes, tτών 60, διωρίστηκε στΙς 
13 'Ιανουαρίου ΓερουσιαστrΊς στι'ιν Ό
μοσπονδιακr') Κυβέρνηση τοϋ Καναδό, 
όπό τόν Πρωθυπουργό Pierre Drudeau. 
Ό κ. Τσιγάντες, ποu t:γ ινε Καναδός 

πολίτης τό 1970, εχει μακρό όκαδημαίκr'\ 
σταδιοδρομία κai εfναι γνωστός στόν 
δημοσιογραφικό κόσμο της χώρας. Ύ
πηρξε όνώτατος βοηθός τοϋ πρωθυ
πουργοϋ Ρ. Drudeau, διευθυντrΊς στό 
μέσα Ενημέρωσης στό Φιλελεύθερο 
Κόμμα καθwς καΙ ύποψήφιοςβουλευτr'\ς 
τό 1980 στό Τορόντο δπου κι όπέτυχε. 
. ο κ. τ σιγάντες εfναι 6 πρώτος έλλη

νικί'jς καταγωγης ποu διορίζεται γεροu
σιαστr'\ς στr'\ν Καναδικι'ι Κυβέρνηση. 
ΟΙ ύποψήφιοι έλληνικi'jς καταγωγης γι' 
αύτη τι'ιν θέση ξεπερνοίίσαν τοuς 30, 
κυρίως όπό τό Τορόντο, Μοντρεόλ καi 
ΒανκοΟβερ. · Η θητεία τοϋ Γερουσιαστη 
στόν Καναδό εfναι πενταετι'ις καi ό 
μισθός του φθάνει σήμερα στiς 60 χι
λιάδες δολλόρια. 

·Ο κ. Τσιγάντες εfχε ύπηρετήσει παλαι
ότερα σόν διευθυντr')ς τοϋ Γραφείου Τύ
που τfjς • Ελληνικfjς Πρεσβείας στι'ιν Ού
άσιγκτων. 

• Ελληνοκαναδικο 
Κοyκρέσσο 

Πρόεδρος εfναι ό καθηγητι'ις στό Πα
νεπιστήμιο τοϋ Τορόντο Δρ. Σπϋρος Ν. 

Φλέγκας. 

150 χρόνια τοϋ Τορόντο 
Ό Δημος τοϋ Τορόντο δρχισε έπίσημα 

τόν έορτασμό γιό τό 150 χρόνια όπό τfjς 
Ιδρύσεώς του . 

Στοuς Ιστοuς τών σχολείων Εχει όναρ
τηθεi ή σημαία τοίί Σέσκoυη-Centennia l 
ποu άπλούστατα σημαίνει 150 χρόνια . 
Στόν έορτασμό τών γενεθλίων τοίί Δή

μου εχουν προσκληθεί καi θό ί:λθουν ή 
Βασίλισσα · Ελισάβετ της ' Αγγλίας καi ό 
Πάπας της Ρώμης. 

Νέο Συμβούλιο 
Την Κυριακή της Πρωτοχρονιδς ώρκί

στηκε στον Καθεδρικό ναό τfjς Παναγίας 
τό νέο Διοικητικό Συμβούλιο τfjς Έλλη
νικης Κοινότητας ΜητροπολιτικοΟ 
τορόντο-πού προfjλθε όπό τiς έκλογf:ς 
τfjς 27ης Νοεμβρίου 1983 - γιό δύο 
χρόνια στην Κοινότητα. ' Από τοuς 36 
έκλεγέντες παρευρέθησαν στrΊν όρκω
μοσία 31 . 
Πρόεδρος εΤναι ό κ. Χρfίστος · Αντω

νίου, κοινωνικός λειτουργός. 

Νέα • Εκκλησία 
Στό θυρανοίξια της νεόκτιστης • Ελ

ληνορθόδοξης ' Εκκλησίας " Α γιος Νικό-

Έλληvικό Φωτογραφείο 

στήv καρδιά της Άστόριας 

λαος στό Σκάρμπορο, Τορόντο, συνελέ
γησαν πάνω όπό 200 χιλ. δολλ. δωρεες 
τών πιστών. Τό θυρανοίξια συνέπεσαν 
με τr'\ν ~ορτr'\ τοϋ · Αγίου. Εiναι ό μονα
δικός Βυζαντινοϋ ρυθμοίί ναός στό Το
ρόντο. 

·Η Μετανάστευση 

·Η · ΟμοσπονδιακrΊ Κυβέρνηση τοίί 
Καναδό σχεδιάζει νό περιορ ίση εφέτος 
τrΊ ν μετανάστευση στά 10%. 
Οί εΙσερχόμενοι μετανάστες στόν Κα

ναδό ξεπερνοϋσαν πέρισυ τiς 100 
χιλιάδες ένώ έφέτος θά κατέλθη σε δι 
ψήφιους όριθμοuς λόγω τfjς μεγάλης 
όνεργίας ποu ύπάρχει στrΊ χώρα. 

Γηροκομείο 
' Η ' ΟμοσnονδιακrΊ Κυβέρνηση · τοϋ 
Καναδό ένέκρινε δάνειο όκτw ~κατομ
μυρίων δολλαρίων μΕ τόκο 2% γιά τrΊν 
όγορά οΙκοπέδου καΙ την όνέγερση 

' Ελληνικού Γηροκομείου στό Μέτρο 
Τορόντο. 
'Η Διοίκηση τοϋ ' Ελληνικού Γηροκο
μείου με τrΊν έπ ιταγrΊ δέκα χιλιάδων δολ
λαρίων ποu πfjρε σάν προκαταβολή, 
άρχισε νό κινfjται γιό τrΊν όγορό καταλ
λήλου οίκοπέδου στό μητροπολιτικό 
Τορόντο, δπου ζοϋν 100 χιλιάδες 'Έλ

ληνες-

avge(111os 
Specializing in Greek Catering 
for home and business parties. 

Tel. (212) 688-8828 

'Ελληνοκαναδικό Κογκρέσσο δημι
ουργείται γιό τοuς Καναδοuς ύπηκόους 
έλληνικi'jς καταγωγί'jς μt Εδρα τό Μον
τρεάλ. Σόν προσωρινός Πρόεδρος τοϋ 
Κογκρέσσου ώρίσθη ό Dr. ' Ιούλιος Μη
τρόκος. 

Maζi μt την έλληνικι'ι Κοινότητα Μον
τρεόλ 9 δλλοι όργανισμοi θό aποτελέ
σουν τό • Ελληνοκαναδικό Κογκρέσσο, 
δπως οί έλληνικtς Κοινότητες Τορόντο, 
Βανκοϋβερ, Κίνγκστον, ·Εντμοντον, οΙ 
σύλλογοι Μεσσηνιακι'ι κai Παναρκα
δικη • Αδελφότης καθwς κai ή ΑΗΕΡΑ. 
Δέον νό σημειωθfj δτι πέρισυ Ιδρύθηκε 
ή 'Ελληνοκαναδικr) ·Ομοσπονδία τοϋ 
Οντάριο μέ tδρα τό Τορόντο, τi'jςόποίας 

ASTRO 
STUDIO 

Tel. (212) 721 -1550 
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(212) 947-3180 

Λευκώματα 

·Οργανώσεων 

καi Κοινοτήτων. 

Menus ·Εστιατορίων 

Στοιχειοθεσία γιa βιβλία, 
περιοδικά, 

διαφημιστικό κείμενα, 
κάθε εϊδους εκδοση. 

Hf\fA 
ΥΟΡΚΗ 

ΜΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΔΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ 

Στο τεϋχος Φεβρουαρίου 1983, σχολιάζοντας μιό πραγματικό μνη
μειώδη iκδοση yιό τι)ν Σμύρνη καί τον πολιτισμό της, yράφομε 

μεταξι) δλλων, στό crθέματα τοϋ Μηνός»: 

60 XPONIA ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ 
rτό πλσ/σιο δισφδρων ΕκδηλώσΕων πού lγινσν τόν ΤΕλΕυταίο 
~καιρό στήν 'Αθήνα, μΕ τήν Εύκσιρ/σ τής συμπληρώσΕως 60 
χρδνων όπό τήν Μικρασιατική καταστροφή, ή μΕγσλύτφη στήν 
Έλλόδσ άσφσλιστική tτσιρ/σ lntersmericsn, ΕξΜωσΕ lνσ ώ
ρσιδτστο τόμο - λΕύκωμα όφιφωμί:νο στήν Σμύρνη. Στόν 'Ιο
νικό πολιτισμδ, πού άνσπτύχθηκΕ στήν Ιστορική πδλη, στΙς ό
μορφιlι; τήν πρδοδο κσί τά ί:πιτΕύγμστσ τών κατοίκων της σ' 
δλους τοι)ς τομΕίς. ΠρδκΕιτσι γιά μιά ΕμπΕριστστωμίνη όνσ
δρομή, μι λδγο καΙ ΕiκόνΕς, στήν !στορ/σ κσί ΟΕ lva πολιτισμό 
ποι) δνθισΕ πολι) πρΙν πολιτισθή ή νΕώτφη Έλλόδα. 

Στδν μΕγόλου σχήματος τδμο καταχωρούνται φωτογραφ!Ες 
σπσνιώτατΕς καί παλσιΕς λιθογρσφ/Ες πού δ/νουν μιά Εiκόνα τής 
ζωής στήν Σμύρνη. ΠΕριλσμβόνοντσι, ίπ/σης. κσί κΕiμΕνσ γνω
στών ·Ελλήνων λογοτΕχνών, συγγρσφtων καΙ ποιητών κστσ
γομlνων άπδ τήν Σμύρνη, ποι) lρχοντσι μ€ τήν όθΕρόπΕυτη νο
στσλγlσ τους. 6χι μδνο νά προβλημστ/σουν ΕΚΕίνον πού 
φυλλομπρά τόν τόμο γιά τίς ΧσμlνΕς Πστρ/δΕς τού ' Ελληνισμού, 
άλλά κσί νά ύπΕνθυμ/σουν τήν όνΕκτίμητη συμβολή δλων σύτών 
τών πνΕυματικών άνθρώπων ατά Ελλαδικά Γ ρόμμστσ καΙ ΤlχνΕς. 

* * * 
· Επειδiι άρκετοi όμοyενείς ένδιαφέρθηκαν vιό τι)ν iκδοση αύτή, 

ζητήσαμε άπο τι)ν lnteramerican καi μδς εστειλε μερικό άντίτυπα 
τοϋ Ιστορικοϋ αύτοϋ iρyου το όποίο πωλείται yιό $50.00, συμπερι
λαμβανομένων καί τών ταχυδρομικών. 

οι ένδιαφερόμενοι μποροϋν νό μδς στείλουν την έπιταyη στι)ν 
διεύθυνση: 
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Apollo Fillo 

ΙΤ DOESNT CRUMBLE. lT DOESNT STICK, 
ΙΤ DOESNT TURN SOUR 

lt stays Fresh for months in the refrigerator. Easy to 
work with . More fillo in every pound. Low in calories. 
Sold in a!l Supermarkets from Coast-to-Coast, along 
with our other fine products : Spanakopita, Tyropita, 

Baklava , Kataifi, Kourabiedes, Foinikia 
and other pastries. 

SPECIAL PRICES FOR COMMUNITY 
FESTIVALS AND OTHER FUNCTIONS 

For Free recipe booklet. send stamped, self-addressed envelope to: 

APOLLO STRUDEL LEAVES 
ΒΟΧ 153 FAIR LAWN, N.J. 07410 

TEL. (201) 797-0888 


