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Τώρα, tχετε πολλούς παραπάνω 
λόγους γιά νά άποκτήσετε αύτό • 
πού έπιθυμούσατε στήν eΕλλάδα! 
Κατάστημα, Γραφεία, !>Εργοστάσιο, Ξενοδοχείο, 
Μονοκατοικία, Διαμέρισμα, Οίκόπεδο, !>Εξοχικό σπίτι! 

'Όλα αύτά μπορεί νά σάς τά προσφέρει τό κτη· 
ματομεσιτικό Γραφείο: 
ΣΠΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ. 
Γνώστό άπό τό 1930, είναι τό πρωτο καί μόνο 
Γραφείο στήν 'Ελλάδα πού διαθέτει aρτια όρ· 
γάνωση, έξυπηρέτηση μέσω 'Ηλεκτρονικού Ύ· 
πολογιστή, πείρα καθώς καί τό πιό πλούσιο καί 
ένημερωμένο άρχείο άκινήτων. 

'Αξίζει νά κάνετε αύτή τήν άyορά! 
Στήν όδό Ξάνθου 5 (έναν άπό τούς πιό έμπορικούς 
δρόμους τής Πλατείας Κολωνακίου), κατάστημα μέ 
έμβαδόv 135m2, μέ κλιματισμό (ζεστό+ κρύο) καί μη
νιαίο είσόδημα 42.500 δρχ. Σήμερα, είναι έvοικια
σμένο σέ έστιατόριο πολυτελείας. 

Τιμή πωλήσεως 5.000.000 δρχ. 

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ 
Παλαιό Ψυχικό 
άριστη τοποθεσία, 1.238 m2 , 23.000.000 δρχ. 
Κεφαλάρι 
άριστη θέση , 1.580 m2

, 17.000.000 δρχ. 
'Εκάλη 
όριστοκρατική τοποθεσία, 1.680 m2 , 15.500.000 δρχ . 
Πολιτεία 
γωνιακό, κεντρική θέση , 600m2 , 10.000.000 δρχ . 
Χαλάνδρι 
μεγάλη πρόσοψη, 730 m2, 6.600.000 δρχ. 
Χολαργός 
ώραία θέση, 1.000 m2 , 15.000.000 δρχ. 
Βούλα 
καλή τοποθεσία, 765 m2 , 10.700.000 δρχ. 
Βουλιαγμένη 
σπάνια θέση, 770m2, 15.000.000 δρχ. 

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΆ 
Λεωφ. Συγγρού 
820 m2 , 55.000.000 δρχ. 
Λεωφ. Συγγρού 
1.800 m2, (κατάλληλο γιά ξενοδοχείο), 90.000.000 
δρχ. 
Σέ Κεντρική Λεωφόρο 
οικόπεδο διαμπερές, 370m2, 19.000.000 δρχ. 
'Ομόνοια 
280 m2, 30.000.000 δρχ. 
Σέ μαrαζότοπο 
260 m , 11.500.000 δρχ. 

Μονοκατοικία στήν Πολιτεία (Κηφισιά) 
Πολυτελής, μέ έμβαδόν 350m2, κτισμένη σέ 1 έπίπε
δο, διαθέτει: 4 ύπvοδωμάτια, 3 μπάνια, γραφείο, 
βοηθητίκούς χώρους, άπεριόριστη θέα καί οίκόπεδο 
1500 m2 

Τιμή πωλήσεως 40.000.000 δρχ. 

ΓΡΑΦΕΙΑ- ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ 
Κεντρικός όροφος Γραφείων 
ενοικιασμένος αέ 'Υπουργείο όντ ί 70.000 δρχ . 
μηνιαίως , πωλείται 7.500.000 δρχ. 
'Ομόνοια 
2 καινούργια συνεχόμενα καταστήματα, 
ενο ικιασμένα όντί 53.000 δρχ. μηνιαίως, τό κάθε 
~να, 13.000.000 δρχ. 
Όδός Πανεπιστημίου 
γωνιακό κατάστημα μέ εισόδημα 190.000 δρχ., 
πωλείται 29.000.000 δρχ . 
Σε σπάνιο έμπορικό κέντρο 
πωλοϋνται 4 ένοικιασμένα καταστήματα μέ μηνιαία 
εισοδήματα 25.000, 34.000, 60 .000 καί 75.000 δρχ., 
όντ ί 3.500.000, 4.750.000, 7.800.000 καί 10.500.000 
δρχ. όντιστοίχως. 



Όδός 'Ακαδημίας 
γωνιακό κατάστημα μέ μηνιαίο εiσόδημα 145.000 
δρχ., πωλείται 21.000.000 δρχ. 
Σέ καλό σημείο 
κατάστημα · έστιατόριο πολυτελείας · μαζί μέ τόν 
έξοπλισμό του , 18.000.000 δρχ. 

'Εκπληκτική βίλα στίς Σπέτσες! 
Στό κοσμοπολίτικο νησί τών Σπετσών, πωλείται πέ
τρινη πολυτελέστατη βίλα σέ νησιώτικο στύλ, μέ έ
ξασφαλισμένη τήν ήρεμία καί τήν άπομόνωση, μέσα 
σέ κτήμα άκρωτήρι 35 στρεμάτων, πού καταλήγει σέ 
ίδιωτική σας παραλία μέ λιμανάκι γιά νά δένετε τό 
σκάφος σας' 
Β μεγάλα δωμάiια, χώρος studio, άποθήκη κρασιών, 
δεξαμενή νερού 150 m3, μεγάλη άποθήκη, τζάκι, 
πολλά λουτρά καί W.C. Διαθέτει έπιπλέον καί ένα 
πέτρινο ξεχωριστό σπίτι.' 

Τιμή πωλήσεως 950.000 $ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Τ Α 
Κολωνάκι 

διαμέρισμα - πλήρης όροφος, μέ θέα σέ πάρκο, 180 
m2, 11.000.000 δρχ. 
Κολωνάκι 
ρετιρέ, 250 m2

, 16.500.000 δρχ. 
Π. Ψυχικό 
πλήρης όροφος, 220m2 , 16.500.000 δρχ. 
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Μόνιμες έξοχικές κατοικίες ατή Βουλιαγμένη! 
Κάθε μία, άποτελεί κα{ μιά ξεχωριστή περίπτωση! 
Πολυτελούς κατασκευής, μέ άνεξάρτητο κλιματισμό 
(ζεστό+ κρύο), ρarking, γήπεδο άθλοπαιδιών, πισίνα 
μέ μπάρ, έκκλησία καί πανέμορφη θέα! 
Διατίθενται σέ έμβαδά: 65, 75, 97, 117, 130, 135, 137, 
169 καί 318m2 

Π. Ψυχικό 
όριστη θέση, 3 ύπνοδωμάτια, 125m2, 8.200.000 
δρχ. 
Φιλοθέη 
maissonette 153m2 , 10.700.000 δρχ. 

Κτίριο Γραφείων - Καταστημάτων! 
Πολυτελές, κλιματιζόμενα κτίριο στή Λεωφόρο Κη· 
φισίας, ή όποία έξελλίσεται στήν πιό όμορφη, σοβα· 
ρή καί έμπορική Λεωφόρο τής 'Αθήνας ' 
Διατίθενται πρός πώληση καταστήματα καθώς έπί
σης συγκροτήματα καί δροφοι Γραφείων, ένοικια
σμένα σήμερα σέ σοβαρή άλλοδαπή tταιρεία, μέ έ
τήσια άπόδοση 9%. 

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
Πολιτεία 
κεντρικό σημεϊο, όνεfπόδ ιστη θέα, κτίσμα 350 m2 , 

αέ οίκόπεδο 1.500 m , 40.000.000 δρχ. 
Π . Ψυχικό 
2.000 m2, 60.000.000 δρχ. 
'Αγία Παρασκευή 
παλαιό πέτρινο διόροφο μέ 800 m2, οίκόπεδο 
8.500.000 δρχ. 
Παραλία Γλυφάδας 
μονοκατοικία 4 ύπνοδωματίων, 38.000.000 δρχ. 

"! Είδικά τώρα πού ή άγοραστική δύναμη τού δολαρίου 
&χει ανέβει πολύ καί Ισχύουν είδικές έξυπηρετήσεις καί 
όπαλλαγές γιά τήν είσαγωγή συναλλάγματος. 

Συμπληρώστε καί στείλτε μας τό πάρα κάτω κουπόνι. Θά 
σάς στείλουμε ΔΩΡΕΑΝ ενα όλόκληρο κατάλογο 
όκινήτων, πού θά σάς κατατοπίσει σχετικά μέ τήν κίνηση 
στήν tλληνική όγορά. 
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~Επιστολες 

Ν ο mention of serious issues 

Editor: 
lt is a source of pride t o the Greek

American community that the. Board of 
Trustees of Temple UNiversity of Phil
adelphia νoted to honor Archbishop 
lakovos on the 25th Anniversary of his 
Enthronement as Archbishop of North 
and South America with an honorary 
Doctorate of Humane Letters for his 
efforts on behalf of human rights for all 
people. 

lt is, however, unfortunate that there 
was no mention, during the February 4th 
ceremonies at Temple University, of any 
of the serious issues of human rights 
which are of special concern to the 
Greek-American community and which 
have been addressed by the Archbishop. 
These issues include the Turkish invasion 
and continued occupation of 40% of 
Cyprus; the brutal harassment by the 
Turkish government of the Patriarchate in 
Constantinople; and the vicious suppres
sion by the Albanian government of the 
Greek Orthodox religion, language, and 
culture of the over 400,000 ethnic Greeks 
of Northern Eperius. 

All of us o f Greek descent, and 
especially those who occupy positions of 
prominence should be concerned about 
the rights of all people and, whenever 
appropriate, we should use suitable 
forums to make our special human rights 
concerns known to others. Those who 
aspire to positions of leadership in our 
community are obliged to recognize, 
care about, and be invo lved in our issues. 
lt is unfortunate that those at Temple 
University who organized the highly 
publicized ceremonies did not even 
acknowledge the human rights issues 
which most directly concern us. An 
important forum was lost. 

Sincerely, 
Marina Angel 

Professor of Law 
Temple University 

· Η 'Ομοσπονδία καί ή Β. ~ Ηnειρος 

Κύριε Διευθυντό, 

·Η έθνικ ή μας παρέλαση γίνεται κόθε 
χρόνο γ ιa νa έορτόσουμε την έθνική 
μας όνεξαρτησία, νa τιμήσουμε τοuς 
i)ρωες τοϋ 1821 καi νa κόνουμε αίσθητη 
την παρουσία μας στη χώρα αύτή . ' Η 
παρέλαση έπίσης μaς δίνει την εύκα ιρία 
νa προβόλουμε τa έθνικό μας θέματα, 
στa όποία πρώτη θέση κατέχε ι το κυ
πριακο στο όποίο δλοι συμφωνούμε. 

4 

Διαφωνοϋμε δμως aπόλυτα μi; τι'ιν 
όρνηση τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου 
τfjς ·Ομοσπονδίας νa συμπεριλόβη καi 
το θέμα τών aνθρωπίνων δι καιωμότων 
τών όδελφών μας Βορειοηπειρωτών σόν 
[να aκόμα έθνικο θέμα στην έθνική μας 
παρέλαση , πρaγμα το όποίο θa συνέ
βαλε στην έντονότερη προσοχη καi τοϋ 
κυπριακοϋ. 

Μένουμε πραγματικό f;κπληκτοι 
μπροστό στό πείσμα τοΟ διοικητικοΟ 
συμβουλίου τFjς 'Ομοσπονδίας νό a
γνoFj 400.000 ~ Ελληνες ποu ζοϋν κάτω 
όπο το πιο βάρβαρο δικτατορικο καθε
στώς. Καi το θλιβερότερο εΤναι δτι τό 
δ ιο ι κητικο συμβούλιο παραπλάνησε καi 
πολλοuς όλλους γιό νό ύποστηρίξη την 
aρνητική του θέση. Καi εΤνα ι aπαρά
δεκτο τη στιγμη κατό την όποία όσχο
λοΟντα ι μi; το θέμα ξένες κυβερνήσεις, 
κοινοβούλια καi διεθνείς όργανισμοi 
δ πως: 

' Η 'Επιτροπη τοϋ όμερικανικοϋ Κογ

κρέσσου , 

Το' Υπουργείο' Εξωτερικών μi; εκ θεσή 
του 

Καi · Επιτροπη τών ' Ηνωμένων' Εθνών, 
καi λαμβόνουν συγκεκριμένη καi θετικι'ι 
θέση σχετικό μέ την παραβίαση τών 
aνθρωπίνων δ ι καιωμάτων τών όδελφών 
μας τfjς Βορ. ' Ηπείρου. 

' Εμ είς, οί όμεσα ενδιαφερόμενοι, όγνο
οΟμε καi aποφεύγουμε επανειλημμένα 
νό πάρουμε θέση η καi νό προβάλουμε 
[να τόσο καυτο θέμα. Καi ρωτάμε: γ ι ατί 
το Διοι κητικο Συμβούλιο τfjς' Ομοσπον
δίας εΤναι ύπi;ρ τών aνθρωπίνων δι καιω
μάτων στiς φασιστικές δικτατορίεςδπως 
στι'l Χιλι'] καί στην ίδια την Τουρκία 
όκόμα, καi σιωπά η δi;ν ένδιαφέρεται γ ιό 
τό aνθρώπ ινα δικαιώματα στiς κομμου
νιστι κf:ς δ ικτατορίες, δπως ή δικτατορία 
το Ο· Εμβf:ρ Χότζα τfjς ' Αλβανίας δπου οΙ 
400.000 όδελφοί μας Βορειοηπειρώτες 
στεροϋνται καi τό π ι ο βασικό 
aνθρώπινα δικαιώματα. Καi διερωτό
μεθα τί θό εκαναν γ ιό ΤΟ κυπρ ιακο έόν ή 
Τουρκία ήταν κομμουνιστικι'ι δικτατο
ρία καi σύμμαχος τijς ΕΣΣΔ; 

Ε1ναι aπαράδεκτο νό χρησιμοπο ιοΟν
τα ι Ιδεολογικό καί κομματικό κρ ιτήρια 
γ ιό τό έθν ικό μας θέματα καi τό aνθρώ
πινα δικαιώματα. 

Οί ένέργειες τοϋ Διοικητικού Συμβου
λίου τfjς 'Ομοσπονδίας προβληματί
ζουν τον 'Ελληνισμο τij ς Μητροπολ ι 
τικFjς Νέας' Υόρκης διότι ύπόρχει το έν
δεχόμενο νό χρησιμοποιηθfj ή κυπριακη 
τραγωδία, γιό νό κάνουν τι')ν παρέλαση 
όντι-αμερικανικη έκδήλωση. 

Μετό τιμfjς, 
ΑΝΑΠ ΑΣΙΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ 
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Θέματα τοv Μηνδς 

Μετό τό ΠΑΣΟΚ, ή Χούντα! 

Σ το τεϋχος τοu Νοεμβρίου 1983, κα
ταχωρήσαμε στό έξώφυλλό μας aπό

σπασμα aποφάσεως της Κεντρικής' Επι
τροπής τοϋ ΠΑΣΟΚ στr)ν 10η Σύνοδο 
τοϋ Κόμματος. Στι'ιν aπόφαση έκείνη -
ποu Ισχύει aκόμη aφού δέν aνεκλήθη, 
δπως έπεβάλλετο - όναφέρεται ότι •ή 
συγκροτημένη παρέμβαση τijς όργά
νωσης στtς · Ελληνικt:ς Κοινότητες καΙ 
τοuς συλλόγους, άnοτελεί βασικό στοι
χείο συσπείρωσης καi ένερyοnοίησης 
τοϋ έλληνισμοϋ στό ' Εξωτερικό». 

Καθι.iις όποδοκιμάζαμε τr)ν ότυχέ
στατη έκείνη όπόφαση, δέν φανταζό
μαστε ότι λίγους μήνες aργότερα, τό 
ίχνη τοϋ ΠΑΣΟΚ θό όκολουθοϋσε ή 
Χούντα, ϊνα νέο κόμμα ύπό τr)ν έπω
νυμίαΈθνικι'ι Πολιτικr) "Ενωση (ΠΕΜΕΝ). 
Διαφήμιση τοu κόμματος αύτοϋ σt φω
τοτυπία, δπως aκριβώς δημοσιεύθηκε 
στον δμογενειακό τύπο, μεταφέρομε 
στό έξώφυλλό μας, γιό νό τονίσωμε 
πόσο όπαράδεκτη καί όλέθρια γιά τι)ν 

ένότητά μας εΤναι κάθε ιrπαρέμβαση» καί 
κομματικοποίηση τού αμερικανικού 
'Ελληνισμού - aπό δ που κι άν προέρ
χονται. 

.. .. .. 

' Εκείνο ποu μt τfιν εύκαιρία έπιθυμοΟ
με νό τονίσωμε, εΤναι δτι ή aντίθεση τού 
περιοδικού αύτού πρός το έξ 'Ελλάδος 
έπιχειρούμενα, δi:ν συνιστά έγκριση, ή 
όποδοκιμασία τών έπί μέρους κομμά
των σον πολιτικών όργανισμών καί ίδε
ολογικών φορέων, ποu κυβερνούν ήδη, 

Τοϋ κ. ΠΑΝΑΓ. Σ. MAKPIA 

ή φιλοδοξοϋν νό κυβερνήσουν τfιν γε
νέτειρα. 

'Ο έλληνικός Λαός έχει τι) ν ι1ποκλει
στικr) aρμοδιότητα νό έκλέγη τοuς κυ
βερνfjτες του. Ήθελε 'Ανδρέα καΙ τόν 
έχει. " Αν θελήση Παπαδόπουλο, μi: γειά 
του καί χαρά του. 'Εμείς ποu έλεύθερα 
κάναμε τr)ν έκλογη νό ζήσωμε d αύτόν 
τόν τόπο, δi:ν έχομε τό δικαίωμα όνο
μίξεως στο έλληνικό πολιτικό πράγμα
τα δσο, βέβαια, δi:ν aπειλείται σοβαρό 
ή γενέτειρα όπό τοuς έχθροuς τής Δη
μοκρατίας. Οίιτε καΙ μπορούμε νό 
εχωμε aντιρρήσεις γιο δποιο κόμμα 
φέρει στr)ν έξουσία ή έλεύθερα έκφρα
σμένη πλειοψηφία τών · Ελλήνων. 'Ε
κείνο ποu ζητούμε εΤναι νό μός άφήσουν 
fjσυχους! 

τ ό νέο κόμμα ποu μάς ι'ίρθε τώρα- καί 
6νοιξαν οί φίλοι του γραφείο στι'ιν ·Α
στόρια - καλεί τοuς όμογενείς νό γίνουν 
μέλη του. Γιο νό συγκεντρωθούν δολ
λάρια ... 
ΠρΙν aπό τι)ν Χούντα, πέρασαν όπό 

τήν Νέα 'Υόρκη περιβόητοι καπετάνιοι 
τού ΕΛΑΣ, ποu συνάντησαν τοuς έδώ 
«συντρόφουςιι τους καΙ κινήθηκαν μi: 
μεγαλύτερη 6νεση όπό έκείνη ποu εlχαν 
συνηθfσει στό Παραπέπτασμα. Kai έβα
λαν τΙς βάσεις γιο τι'ιν 'ίδρυση στήν 'Α
στόρια συλλόγου άγωνιστών ιιέθνικής 
aντίστασης». 

ν Αλλοι, ιιΦίλοι τfjς Αύγής», έπισήμου 

οργάνου τού Κομμουνιστικού Κόμμα
τος ' Εσωτ., ι.iιργάνωσαν έρανο γιο νό μ ή 
κλείση ή έφημερίδα, δπως τόνισαν, 

χωρlς δμως νό δώσουν λογαριασμό γιο 
τό ποσόν τών δολλαρίων ποu συγκέν
τρωσαν καΙ σε ποιόν τά παρέδωσαν. 
·Αλλ ο κai τό Κομμουνιστικό Κόμμα ' Ελ
λάδος, έξάρτημα τής Μόσχας, οργα
νώνει κai αύτό έράνους καί χρηματοδο
τείται έτσι aπό έδώ, τήν ·Αμερική, ή ύπο
νόμευση τού έλληνικοΟ πολιτικοΟ καi 

κοινωνικού συστήματος, τών aτομικών 
έλευθεριών κai τijς Ιδιωτική ς πρωτο
βουλίας. 

.. .. .. 
Βεβαίως, ή μεγάλη μάζα τής ' Ομογέ

νειας μένει aδιάφορη καi aσυγκίνητη 
όπό τiς κομματικi:ς δραστηριότητες κai 
τό κηρύγματα μίσους κατό τών θεσμών, 
τών ήγετών μας κai τών ίδρυμάτων μας. 
Δtν έντάσσονται οί νοικοκυραίοι όμο
γενείς σέ κόμματα έλληνικά. Ή 'Ομο
γένεια - 'Εκκλησία κai 'Οργανώσεις -
άποδοκιμάζει μέχρι τώρα τiς κομματικές 
ένέργειες κai τήν συνθηματολογία τοϋ 
πεζοδρομίου, μi: τήν έλπίδα δτι κάπου 
θό σταματήση ή είσβολή, όφοϋ τό 
έθνικό θέματα κai οί δύσκολες έθνικές 
περιστάσεις άπαιτοϋν πρώτα aπ' δλα, 
ένότητα. 

Καθώς, δμως, συνεχίζεται ή ι:'iλωση, 
δλο καi περισσότεροι ' Ελληνοαμερικα
νοl πιστεύουν δ τι ι'ίρθε ή wρα νό περάση 
ή 'Ομογένεια στήν aντεπίθεση. 'Όσοι 
μπορούν νό έπηρεάσουν τήν κατάστα
ση, άς έπέμβουν έγκαίρως, πρiν δλοκλη
ρωθεί ή διαίρεση. "Ας aντιληφθούν τiς 
εύθύνες τους, πρiν εΤναι πολu άργά ... 

«ΦIΛΟΙ» ΝΑ ΣΟΥ ΠΕΤΥΧΟΥΝ ... ΦΩΝΗ ΑΓΩΝΙΑΣ 

Δ /Ε ΡΩ τ Α τ ΑΙ κανείς τί θό έγραφαν ol κυβερνητικές έφη
μερίδες τών 'Αθηνών άν ή ν Εκθεση Ρήγκαν περιείχε τήν 

ακόλουθη παράγραφο: 

«Τό Συνέδριο δκουσε μέ αΙσθήματα πραγματικi'jς 
όδελφοσύνης την δήλωση στι']ν όποία προέβη ό 
Πρόεδρος ΡαοlιΦ Ντενκτός καί στι']ν όποία έξέθεσε τι']ν 
δίκαιη ύπόθεση τών Τουρκοκυπρίων. Το συνέδριο έξέ
φρασε τr'ι συμπάθεια καί ύποστήριξή του γιό τiς ένέργειες 
ποu κατέβαλε ή τουρκοκυπριακr'ι κοινότητα ιί.ίστε νό 
όποκτήσει ίσο καθεστwς μέ τοuς ' Ελληνοκυπρίους καί νό 
όποκατασταθοϋν τό δίκαιό τους». 

Δέν το εlπε, βέβαια, αύτό ό 'Αμερικανός Πρόεδρος. τα 
εΤπε ή Ισλαμική διάσκεψη τής Καζαμπλάνκας στήν όποία 
πήραν μέρος ol ν Αρσβες ιιφίλοι>ι μας. "Ας μήν έκπλαγοϋμε 
άν άργό ή γρήγορα, άρχfσουν οί μουσουλμανικές χώρες νό 
άναγνωρfζουν έπίσημα τό ψευτοκράτος. 

ΜΑΡΊΊΟΥ I, 1984 

Α Ντt;ΑΧΘΗΚΑ_ΜΕ συσι:ημ_ατικό στήν ~ομματ~κοπο~ηαη τής Ομογενειας. Παρσ την δραστηριοτητα των ιιΦιλων 
τού ΠΑΣΟΚ», ποu συχνό έπαιρνε προκλη τικές διαστάσεις, 
έμείς ύποστηρίξαμε δτι δέν έπρεπε νό δημιουργηθούν 
άντίροπες όργανώσεις γιατί αύτό θό όδηγούσε στήν 
διαίρεση καί τήν διχόνοια. 'Εμμέναμε στήν 6ποψη αύτή . 

Άπό τήν 6λλη πλευρό δi:ν μπορούμε νό μείνουμε 
όδιάφοροι στήν μαρξιστική έπέλαση πού διαβιβρώσκει ίδε
ολογικό τήν έλληνική κοινή γνώμη καί Ιδίως τό έλληνικό 
νειότα. 

'Ομογενείς έπισκέπτες στfιν 'Ελλάδα μιλοϋν μi: κατά
πληξη κai όγανόκτηση γιο τiς κόκκινες σημαίες πού κυμα
τίζουν στiς πανεπιστημιακi:ς σχολές, τό μαρξιστικό κai άντι
αμερικανικά συνθήματα πού καλύπτουν τούς τοίχους τών 
κτιρίων τους, τήν πλημμύρα τών μαρξιστικών βιβλίων καί 
έντύπων, τiς πολυδάπανες διαφημίσεις τοϋ κομμουνιστικού 
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κόμματος, τiς ιιέξυπvες" παρεμβολές όριατερών, μαρξιστι
κών, έαμικών, Φιλοκομμουνιστικών κσi φυσικά όντιαμερι
κανικών φράσεων σέ προγράμματα τηλεοράσεως, σέ έφη
μερίδες καi περιοδικά μεγάλης κυκλοφορίας. Kai ζητούν μέ 
τό δίκηο τους ιινά γίνει κάτι". Νά ύπάρξει όντίδραση. Χρειά
ζεται, λένε, νά δείξωμε τόνίδιο ζήλο γιά τr)ν 6μυνα τών έλεύ
θερων, δημοκρατικών θεσμών. 'Ανάλογο μέ τόν ζήλο πού 
δείχνουν of Μαρξιστές γιά τr)ν ύπονόμευσή τους. Πρέπει, 
λένε, νά βοηθήσουμε αύτούς πού στr)ν ' Ελλάδα πιστεύουν 
στi~ όρχές πού όποτελούν καi τό δικό μας πιστεύω, αύτούς 
που όγωνfζονται γιά νά καταπολεμήσουν τr)ν έκστρατεία 
τοϋ άντιαμερικανισμοϋ. 

Ε7ναι Φωνfι άγωνίας πού δέν θά πρέπει νά μείνει χωρiς 
όπάντηαη. 

ΠΕΡΙΕΡΓ Α ΠΡΑΓΜΑ Τ Α .. . 

ΠΕΡΙΕΡΓΑ πράγματα συμβαίνουν στr)ν 'Αθήνα. Ένώ Ολοι 
συμφωνούν ότι ή έμπλοκr) τοϋ Κυπριακού άπαιτεί τr)ν 

άμερικανικr) συμπαράσταση περισσότερο παρά ποτέ 
6λλοτε - καi καλείται ή 'Ομογένεια νά κινηθεί πρός τr)ν κα
τεύθυνση αύτr) - ό φιλοκυβερνητικός τύπος δέν άφίνει 
εύκαιρfα χωρίς νά έπιτεθεί κατά των ' Αμερικανών. ~ Ετσι όπό 
τr)ν πρόσφατη έκθεση τού Προέδρου Ρήγκαν γιά τό Κυπρι
ακό, πού ~ταν άπόλυτα εύνοϊκr) γιά τr)ν έλληνικfι πλευρά, oi 
κυβερνητικές έφημερίδες ξεχώρισαν μιά του φράση πού 
έλεγε δτι ή πρόταση Ντενκτάς γιά τr)ν άπόδοση τής Βαρό
σιας καi τοϋ άεροδρομίου Λευκωσίας, ήταν ένα βήμα πρός 
τr)ν όρθfι κατεύθυνση, γιά νά έπιτεθούν μέ έντελώς άδικαιο
λόγητη δριμύτητα κατά τού 'Αμερικανού Προέδρου, άγvο
ώντας τελεfως όσα εύνοϊκά γιά μ6ς περιείχε ή ~Εκθεση. 

Προφανώς, ή τακτικr) αύτr) θεωρείται στr)ν 'Αθήνα σάν 
δείγμα «έθνικής πλειοδοσίας" καi ιιόνεξάρτητης έξωτερικής 
πολιτικής». 

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΧΕ ΤΥΜΠΑΝΟ ... 

οδιακεκριμένος όμογενfις πρώην Δήμαρχος τοϋ 'Αγίου 
Φραγκfσκου κ. Τζώρτζ Κρίστοφερ, μιλώντας στό σεμι

νάριο τής ΑΗΕΡΑ στr)ν Ούάσιγκτων γιά τό Κυπριακό (βλέπε 
προηγούμενο τεύχος τής ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ) όναφέρει μεταξύ 
6λλων ότι ό όποθανών ατό μεταξύ 'Αμερικανός πρέσβυς 
στ.~ ν' Ελλάδα Χένρυ Τάσκα, τού εfχε πεί ότι εfχε μάθε ιιμερι
κές μέρες πρίν>ι ότι θά γινόταν τουρκικr) ε/σβολr) στήν 

Κύπρο ... 
'Αλλά αύτό τό έγvώριζε δλος ό κόσμος καί όχι μόνο ό 

Τάσκα. 'Ο τότε πρωθυπουργός · Ετζεβίτ εΙ χε πάει μέ ... τυμ
πανοκρουσίες ατό Λονδίνο γιά νά πείση τήν όγγλικr) Κυ
βέρνηση γιά κοινr) έπέμβαση, άλλά δέν τήν έπεισε . . . ~ Αλ
λωστε δέν χρειαζόταν νά εΤναι κανείς πρέσβυς ή ύπουργός 
'Εξωτερικών γιά νά μr) προεξοφλήση ότι oi Τούρκοι θά 
έκαναν εlσβολfι μόλις άνέλαβε τήν προεδρία ό Σαμψών . .. 
' Ο Ισχυρισμός δ τι όκριβώς γι' αύτό τόν λόγο δόθηκε ή προ
εδρία aτόν Σαμψών- γιά νά εΙσβάλουν oi Τούρκοι - πάσχει 
όπό τό γεγονός δτι ή προεδρία εlχε προηγουμένως προσ
φερθεί σέ 6λλους, άλλά κανείς δέν εlχε δεχθεί. Τότε στρά
φηκαν oi συνωμότες aτόν Σαμψών . . . 

Μήπως λοιπόν φταίνε καί aλλοι έκτός άπό τόν Κίσσιν
γκερ; Γιατί δέν μιλά πιά κανεiς γιό τό όνομα έκείνου τοϋ 
ιιΦακέλλου τfjς Προδοσίας»; 

Kai μιά λεπτομέρεια όπά τό «παραλειπόμενα» τής δια
σκέψεως: Ό ήγέτης τών Παλαιστινίων κ. 'Αραφάτ όχι μόνο 
χειροκρότησε τόν Τουρκοκύπριο ήγέτη κ. Ντενκτάς, άλλά 
έσπευσε καί νά τόν ... φιλήση μετά τr)ν όμιλία του! 

ΞΕΧΑΣΤΗΚΕ Ο <<ΘΙΑΣΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ» 

ΕΔΩ καί ένα χρόνο, περίπου, κάθε φορό πού ό κ. Σπύρος 
Κυπριανού έπισκέπτεται τr)ν Νέα' Υόρκη, όΕθνικός Κήρυξ» 

δημοσιεύει ένα πρωτοσέλιδο ορθρο, σέ πλαίσιο, μέ πολu 
κολακευτικά λόγια γιά τr)ν προσωπικότητα καί τίς ίκανό
τητες τού Προέδρου τής Κύπρου. ' Ακόμη καί τού' Αγίου Σπυ
ρίδωνος θυμήθηκε τόν κ. Κυπριανού ή όμογενειακfι έφη
μερίδα καί έξέφρασε τiς εύχές της κάτω όπό μιό τεράστια 
φωτογραφία τού κ. Κυπριανού, πάλι στήν πρώτη σελίδα. 

Στίς 16 Φεβρουαρίου, ήρθε πάλι γιά δυό μέρες στr)ν Νέα 
'Υόρκη ό κ. Κυπριανού καi ό «'Εθνικός Κήρυξ» τόνιζε τr)ν 
έπομένη σέ κύριο aρθρο του, πλαισιωμένο πάλι καί πρωτο
σέλιδο: 

«Ο πρόεδρος της Κυπριακtjς Δημοκρατiας Σπύρος 
Κυπριαvοϋ tπιβεβαιώvει, yιά μιά όκόμα φορά μt τι} νέα 
του tπίσκεψη στι} Νέα' Υόρκη τήv πλήρη όψοσίωση της 
ζωης του στόv Ιερό όyώvα yιά τι} δικαίωση τοϋ έλληvι
σμοϋ τijς μαρτυρικijς Κύπρου». 

"Αν δέν έρχόταν, δηλαδή, ό κ. Κυπριανού στήν Νέα 'Υ
όρκη, ... δέν θά έπιβεβαfωνε τό ένδιαφέρον του γιά τόν ίερό 
όγώνα τfjς Κύπρου ... 'Αλλά, πρiν ένάμισυ περίπου χρόνο, 

-
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ό κ. Κυπριανού, μέ τόν τότε ύπουργό ' Εξωτερικών κ. Ρολάν
δη ε Τ χε περιοδεύσει τήν 'Αμερική γιό νό ένημερώση τήν 
Κοινή Γνώμη πάνω ατό πρόβλημα τής χώρας τοu. 'Η ίδια 
έφημερίδα, κορόϊδευε τότε τόν Πρόεδρο τής Κύπρου καΙ 
τούς συνεργάτες του στήν Κυβέρνηση σόν περιοδεύοντα 
ιιΘίασο ΚυπριανοΟ» ... 

ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑ ΕΙΡΗΝΟΦΙΛΟΣ ... 

ΕΝΤΥΠΩΣΗ προκάλεσαν έδώ οί δηλώσεις τοϋ Πρωθυ
πουργού τής· Ελλάδος κ. 'Ανδρέα Παπανδρέου στ ή ν Μό

σχα, γιό τόν άποβιώσαντα ήγέτη τfjς Σοβιετικής 'Ενώσεως 
Γιούρι Άντρόπωφ: 

«Πιστεύω δτι στον τομέα τijς έξωτερικfις πολιτικης, 
ι\ταν (τανμένος) πρανματικο ύπέρ τfις εΙρήνης καί νι' 
αύτο ή aπώλειά του εlναι μενάληD, εfπε ό κ. Παπανδρέου. 
Καί σέ μήνυμά του πρός τον Πρωθυπουρνο τfις Ρωσlας, 
εfπε δτι δημιουρνείται lνα μενάλο κενό άπο τόν θάνατο 
aένος ήνέτη μέ νενικο όναyνωρισμένες Ικανότητες καΙ 
τοϋ όποίου οΙ προσπάθειες νιο την εύημερlα καΙ πρόοδο 
τοϋ Σοβιετικοϋ λαοϋ καΙ την βελτlωση τοίi διεθνοϋς κλί
ματος, ύπijρξαν σημαντικές», 

Άλλο οί πράξεις τού Άντρόπωφ, κάθε ολλο παρό τόν 
καταξιώνουν σάν εΙρηνόφιλο. ·Ο προεδρεύσας τής πιό 
στυγνής δικτατορίας aτόν κόσμο αύτό, ό Άντροπωφ, ήταν 
έκείνος ποu τορπίλλισε τΙς συνομιλίες γιό τούς πυραύλους 
μέσου βεληνεκούς καΙ τά στρατηγικά πυρηνικά δπλα. 
·Εκείνος ήταν πού εΤχε ~τοιμες τΙς ρωσικές μεραρχίες νά 
είσβάλουν στήν Πολωνία καΙ έκείνοι; ήταν ποu τΙς διατήρησε 
ατό 'Αφγανιστάν. 'Εκείνοι; ήταν άρχηγόι; τής KGB δταν 
έλήφθη ή aπόφαση γιά τr'ιν δολοφονία τού Πάπα Παύλου . .. 

ΣΟΒΙΕΠΚΗ ΜΥΣΠΚΟΠΑΘΕΙΑ 

Μ Ε τήν άλλαγr'ι ήγεσίας στήν Σοβιετική "Ενωση, ό παγκόσμιος τύπος άσχολήθηκε καΙ μέ τήν προσωπική ζωή 
τών κομμουνιστών ήγετών. Ή προσωπική ζωή τους εlνσι 
τόσο μυστική, ποu κανείς δέν γνωρίζει 6ν ό νέοι; Γραμμα
τέας τού Σοβιετικοί"' Κομμουνιστικού Κόμματοι;, Κονσταντίν 
Τσερνιένκο, εlναι παντρεμένοι; ή 6ν έχη παιδιά. Έξ ολλου, 
κανεiι; δέν ήξερε δτι ή χήρα τού Γ. Άντρόπωφ, Τατιάνα, 
βρισκόταν στr'ι ζωή, μέχρις δτου ή ίδια παρουσιάσθηκε γιά 
νά τιμήση τή μνήμη τοϋ νεκρού 6νδρα τη ι;. 

"Οπωι; μετέδωσε τό · Ασσοσιέίτεντ Πρέςς άπό τήν Μόσχα, 
εlναι γεγονός δτι ή ιιέλίτ» τήι; Σοβιετικής 'Ενώσεως ζεί μακριό 
άπό τόν ύπόλοιπο σοβιετικό λαό. Κρατικοl καΙ κομματικοi 
άξιωματοϋχοι, πηγαfνουν στr'ι δουλειά τους μέσα σέ 
πολυτελείς λιμουζfνες, ψωνίζουν άπό είδικά έπιλεγμένα κα
ταστήματα καΙ διαμένουν σε άπομονωμένες κατοικfες ατά 
περίχωρα τών πόλεων. ΟΙ πληροφορίες γιό τι}ν προσωπική 
ζωή τους εΤναι άγνωστες καΙ γιά τοuι; ξένους καΙ γ ιό τοuς Σο
βιετικούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εlναι ή βιογραφία 
τοϋ Κ. Τσερνιένκο, ποu δόθηκε έπίσημα στr'ι δημοσιότητα 
άπό τό πρακτορείο Τ ΑΣ καΙ ή όποία δέν περιέχει κανένα 
άπολύτως στοιχείο άπό τι}ν οΙκογενειακή ι'j προσωπικι) 
ζωή του. 

ΟΙ μόνει; περιπτώσεις ποu ή προσωπικι) ζωή τών 
Σοβιετικών ήγετών γfνεται γνωστή ατό κοινό, εΤναι δταν οί 
συγγενείς τους κατέχουν ύψηλες κρατικες θέσεις fί δταν 
ξεσπάση κάποιο σκάνδαλο. Έτσι, ό 'Iγκόρ Άντρόπωφ, γιός 
τοϋ έκλιπόντος προέδρου, έγινε γνωστός, διότι άκολουθεί 
καριέρα διπλωμάτου. 'Εξ άλλου, πολλοl πιστεύουν δ τι ή 
6νοδος τοϋ Γιούρι Άντρόπωφ βοηθήθηκε άπό Ε:να 
σκάνδαλο ποu σημειώθηκε στι)ν οίκογενειακfι ζωι} τοϋ προ
κατόχου του Λεονlντ Μπρέζνιεφ. Συγκεκριμένα, ατό τέλος 
Φεβρουαρίου τοϋ 1982, lνας άνώτεροι; ύπάλληλος ένόι; 
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τσfρκου, στενός φίλος τής κόρης τοϋ Μπρέζνιεφ, Γκαλίνας, 
συνελήφθη κατηγορούμενος δτι εΤχε παντρευτεί τρείι; φο
ρές. 'Ε π ίση ι;, συνελήφθη καΙ lνας καλλιτέχνης τού τσίρκου, ό 
όποίοι; Ισχυρίσθηκε δτι ήταν καί ό ίδιος φίλος τής Γκαλίνας 
Μπρέζνιεφ. Στό σπίτι του βρέθηκε συλλογr'ι όπό έργα τέχνης 
μεγάλης άξίαι;, τό όποία κατασχέθηκαν. Σύμφωνα μέ τίς 
tκτιμήσειι; Δυτικών παρατηρητών, of πληροφορfες αύτές, 
ποu φυσικά έγινε προσπάθεια νά μfιν διαρρεύσουν σέ εύρu 
κύκλο άνθρώπων, ήταν ί:να Ισχυρό δπλο ατό χέρια τού 
Γιούρι Άντρόπωφ, ό όποίος, σόν έπικεφαλής τής Κά-Γκέ
Μπt θό έπρεπε νά γνωρίζη γιά τίς συλλήψεις. 

Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

ο ΠΩΣ εΤχε κάθε δικαίωμα, ή Έλληνικr'ι Κυβέρνηση κατήγγειλε τήν σύμβαση άεροπορικών συγκοινωνιών με 
τΙς 'Ηνωμένες Πολιτείες. 'Η σύμβαση αύτη τοϋ 1946 ε Τ χε, 
πράγματι, ξεπεραστεί άπό τήν έξέλιξη τών άερογραμμών. 
·Εξ 6λλου, τέσσερις άμερικανικει; άεροπορικές έταιρίες ζή
τησαν τούς τελευταίους μfίνει; δικαιώματα δημιουργίας 
γραμμών, fί διελεύσεων άπό τfιν 'Αθήνα. Ή έπιχειρηθείσα 
δμως. . . πολιτικοποίηση τfjς καταγγελίας, πού παρουσιά
στηκε aτόν έλληνικό χώρο σάν . .. «χαστούκι» tναντίον τού 
Ρήγκαν, καΙ σάν ιιάντίποινα» γιό τήν έγκατάλειψη άπό τfιν 
άμερικανική Κυβέρνηση τής άναλογίαι; 7-10 στήν βοήθεια 
πρός 'Ελλάδα καΙ Τουρκία, δέν δείχνει τίποτε 6λλο άπό 
έλλειψη έπαρκούς σοβαρότητος, άφού ό Πρόεδρος Ρήγκαν 
δέν φαίνεται νά έχη . .. χάσει τόν ϋπνο του καΙ δέν εΤναι 
πολλοl έκείνοι ποu τρόμαξαν στήν Ούάσιγκτων άπό τfιν 
έλληνικfι ένέργεια . .. 

Άλλο δέν ήταν στίι; προθέσεις τής έλληνικής Κυβερνή
σεως, δπως 6λλωστε καί ό έκπρόσωπός της διευκρίνησε, νά 
έπιβάλη. . . άντίποινα μέ τήν καταγγελία τής συμβάσεως. 
Γι ' αύτό, προσέφεραν πολu κακι'ι ύπηρεσία οΙ έφημερίδες 
πού νόμισαν δτι θά έπανικοβάλλετο ή Κυβέρνηση Ρήγκαν 
ατό 6κουσμα τοϋ . . . τρομερού νέου! Χαρακτηριστική τής 
σημασίας πού έδωσε ή Ούάσιγκτων ατό θέμα, εΤναι ή παρά
λειψή τηι; νά άπαντήση σέ έλληνικό dΊτημα γιό τfιν τροπο
ποίηση τfjι; συμβάσεως. Πέρασαν δυό μήνες- κακώς-χωρlι; 
άμερικανικι'ι άπάντηση καΙ τότε προχώρησε ή 'Ελλάς σέ 
μονομερή tνέργεια, δπως διευκρινίζει καί τό Δελτίο τοϋ 
Γραφείου τύπου καΙ Πληροφοριών τfί ι; έλληνικήι; πρεσβείας 

στfιν Ούάσιγκτων. 

Εlναι προφανές δτι ή έλληνικfι Κυβέρνηση έπιδιώκει νά 
προστατεύση ώρισμένες γραμμές τής ' Ολυμπιακής, άλλά τό 
δλο θέμα θό πρέπει νά άντιμετωπισθή μέ εύρύτερο άπό αύτό 
πνεΟμα. Τό πιθανώτερο - 6ν 6χι βέβαιο- εΤνσι δτι θά συνέ
φερε τήν ·Ελλάδα ή διακίνηση περισσότερων έπιβατών 
μέσω 'Αθηνών καΙ ή δρομολόγηση καΙ ολλων άμερικανικών 
έταιριών. Αύτό θό έξασφάλιζε στήν ·Ελλάδα πολu περισσό
τερο (πολύτιμο) συνάλλαγμα άπό έκείνο ποu άντιπροσω
πεύει ή ένδεχομένη άπώλεια μερικών εΙσιτηρίων άπό τήν 
'Ολυμπιακή ... 

... ΚΑΙ τι ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΛ ΥΜΠΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Δ Et:J γνωρί.ζομε ~αν, ποιές εlνσι ο~ άμερικανικες ~εροπορι
κες έταιριες που ζητησαν δικαιωματα προσγειωσεωι; καί 

δημιουργfας γραμμών ΗΠΑ - ' Ελλάδος, άλλο δποιει; κι 6ν 
εlναι, πιστεύομε δ τι ή πρωτοβουλία τουι; συμφέρει στι)ν ' Ελ
λάδα . .' Ο λόγος εΤναι άπλόι;: <?ί ένδι?φερόμενες έταιρfc.ς θό 
προβαλλουν περισσότερο την γενετειρα aτόν άμερικανικό 
χώρο καΙ θό έκστρατεύσουν μέ τό πλούσια μέσα ποu δια
θέτουν στι'jν προσέλκυση περισσότερων τουριστών. "Αν 
χάση μερικούς έπιβάτες ή ιι'Ολυμπιακή», δεν χάλασε ό 
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~Ο κ. Γ. 'Αρσένης στι)v Ν.~ Υόρκη 
Τί εΙnε yιό τό οίκοvομικό τijς · Ελλάδος 

'Ο ύπουργός' Εθνικijς ΟΙκονομίας τijς' Ελλάδος κ. Γεράσιμος ' Αρσένης, πού εχει 
τι)ν εύθύνη γιό τfιν έλληνικι) οΙκονομία, έπισκέφθηκε τόν περασμένο μijνο τι)ν ' Α
μερικι) κοi εlχε tποφt:ς μt: τραπεζίτες, έπιχειρημοτίες κοί άλλους οΙκονομικούς 
παράγοντες. Κοτο τι)ν παραμονή του tδώ, μίλησε σέ μεγάλη συγκέντρωση όμο
γενών στό «Κρύστολ Πόλος•• τijς · Αστορfος κοi άπάντησε σέ διάφορο έρωτήμοτο. 
Κατωτέρω δημοσιεύομε τό κείμενο τijς όμιλίος του, γιο νο τον πιστώσωμε μt: τό 
γεγονός ότι άπόφυγε \'0 μιλήση σον κομματάρχης - πρδγμο άσυνήθιστο γιο το 
μέλη της Κυβερνήσεως κοί βουλευτές τοϋ ΠΑΣΟΚ, πού tρχόμενοι στήν 'Αμερική, 
παραβιάζουν τούς κανόνες φιλοξενίας καi δηλητηριάζουν τι)ν ·Ομογένεια μέ πολι
τικό καi κομματικό συνθήματα ... Ό λόγος τοϋ κ.' Αρσένη άκολουθεί: 

Θέλω νό σος εύχαριστήσω γιά την 
ύποδοχη που επιφυλάξατε σε μένα καi 
τοuς συνεργάτες μου. Γιό μένα προσω
πικό αύτη ή βραδυό εχει μεγάλη σημα
σία γιατί εχω περάσει f:να μεγάλο κομ
μάτι τί'jς ζωης μου στr)ν ξενιτιά καi 
θεωρώ κι έγw τr)ν ' Αστόρια σάνf:να κομ
μάτι της δικης μου πατρίδας. 

Στιγμες σόν κι αύτές, στιγμές έθνικό 
δύσκολες, εΤναι στιγμές συσπείρωσης 
τοϋ 'Ελληνισμοϋ σ' δλη την ύφήλιο. ' Ο 
'Ελλαδικός χώρος aντιμετωπίζει σήμερα 
δύσκολες στιγμές όπό έξωτερικοuς πα
ράγοντες. Καi τη στιγμη αύτη ό • Ελλη
νι σμός στόν έλλαδικό χώρο μαζί μέ 
αύτόν στη Βόρει · Αμερική , στη Γερμα
νία, παντοίί , ένώνουν τό χέρια γιό ν aν
τιμετωπίζουν με ψυχραιμία, προγραμ
ματισμό καi όποφασιστικότητα τrΊν ϋ
πουλη έπιβουλrΊ ένόντια στr)ν έθνικη ό
νεξαρτησία της · Ελλάδας μας. 

ΟΙ " Ελληνες δεν ζητονε τίποτα όλλο 
παρό νό ζήσουν εΙρηνικό, δημοκρατικά, 
στό χώρο τους. Δεν εΤναι δμως διατεθει
μένοι νά παραχωρήσουν ούτε μία 
σπιθαμrΊ γης, θάλασσας η όέρα, σε 
όποιαδήποτε ξένη δύναμη. Καi οί έχθροi 
πρέπει νό καταλάβουν δτι τέτοια σχέδια 
θό βροϋν σύσσωμο τόν ' Ελληνισμό γιό 
ν ' aντιμετωπίσει όποτελεσματικό 
όποιονδήποτε. 

Σ' έθνικό δύσκολες στιγμες f:να Ιδιαί
τερα βαρu εργο πέφτε ι στοuς ώμους τοίί 
• Ελληνισμοίί τfj ς · Αμερ ι κfjς. Καi στrΊν 
'Ελλάδα είμαστε σίγουροι δτι ό ' Ελλη
νισμός τfjς · Αμερικfjς θό πράξει τό καθfi
κον του κα i μέ αύτό τόν τρόπο θό προω
θήσει σε παγκόσμια κλίμακα τrΊ δημο
κρατία καi τrΊν εΙρήνη. 

Στην ' Ελλάδα, ο! ενοπλες δυνάμε ις, ό 
έλλην ι κός λαός εΤναι f:τοιμοι ν' aντιμε
τωπίσουν κάθε έπίθεση. Ξέρει δμως 
έπίσης δτι ή έθνικrΊ όνεξαρτησία δεν 
χρειάζεται μόνο στρατιωτικrΊ καi όμυν
τικrΊ Ικανότητα, χρειάζετα ι έπίσης καi 
μιό δυνατrΊ αύθύπαρκτη έθνικrΊ οΙκο
νομία. Καi γι' αύτό τό θέμα θέλω νό σδς 
πω λίγα λόγια σήμερα. Γιά τό τί κάνουμε 
στην· Ελλάδα γ ιό νά στεριώσει μ ιό αύτο
δύναμη έθνικrΊ οΙκονομία καi πώς προ
χωρομε γιό νό όναβαθμίσουμε τrΊν 
έθνικrΊ οΙκονομία, γιό νό όνεβάσουμε τό 
βιοτικό έπίπεδο τfjς ·Ελλάδας όπό τό 
σχετικά χαμηλό έπίπεδο σήμερα στό 
όναπτυγμένο έπίπεδο των χωρών τί'jς 
Εύρώπης. 

ΟΙ σκοποl ποu εθεσε ή κυβέρνηση 
στόν οΙκονομικό τομέα ήταν οί έξfjς: 
Πρώτο νό σταθεροποιηθεί ή οΙκονομία, 
καi νό όποφευχθεί τό κατρακύλισμά της 
ποu εΤχε όρχίσει όπό τά πρώτα χρόνια 
της δεκαετίας τοΟ ' 70 καi δεύτερο νό 

βάλει τi ς στερεές, θεσμικές βάσεις γιά 
μιά αύτοδύναμη οίκονομικη όνάπτυξη. 
Θέλω σήμερα νό σος πω καi νά το πω 

κατηγορηματικό δτι σχετικό μέ τον 
πρώτο σκοπό ποu εβαλε ή κυβέρνηση 
εχουμε πετύχει το σταμάτημα τοίί κα
τρακυλίσματος τι;ς οΙκονομίας καi 
εχουμε βάλει τiς βάσεις γιό μιό αύτο
δύναμη όνάκαμψη τfjς έλληνικfjς οΙκο
νομίας .• Ετσι , αuτό τό χρόνο, τό 1984, γιό 
πρώτη φορό όπό τό 1981 θά εχουμε μιά 
αίίξηση σέ πραγματικες τιμές τοίί έθνι
κοϋ εΙσοδήματος τfjς τάξης τοίί 1,5 μέ 
2%. Ένώ τό περασμένα χρόνια είχαμε 
όντιμετωπίσει έιτε όρνητικοuς όριθ
μοuς είτε στασιμότητα. 
Τό tλλειμμα στό Ισοζύγιο έξωτερ ικών 

πληρωμών εΤχε παρουσιάσει τρομα
κτικό όνοιγμα τό τελευταία χρόνια τfjς 

Οί όμογενείς μποροϋν νό 
συμβάλουν όχι μόνο με 
κεφάλαια, όλλό καΙ με τιΊν 
) ' ) , 
επιχειρηματικη εμπειρια 

που όπόκτησαν στο έξω
τερικό ... 

δεκαετίας τοΟ' 70, γιατί οί προηγούμε
νες κυβερνήσεις δέν εΤχαν πάρει 
έγκαίρως τό μέτρα γιό νό βελτιώσουν 
τό έλλειμμα στό Ισοζύγιο έξωτερικών 
πληρωμών. " Ετσι παραλάβαμε f:να Ε:λ
λειμμα τρεχουσών συναλλαγών στό 
Ισοζύγιο πληρωμών τfjς τάξης των 
2.500.000.000 δολλαρίων. Τό Ελλειμ μα 
αύτό μετά όπό προσπάθειες τό κατε

βάσαμε στό 1.900.000.000 δολλάρια καi 
Ε:χουμε πρόγραμμα νό μειώσουμε αύτό 
τό Ε:λλειμμα σε σχέση με τό όκαθόριστο 
έγχώριο προϊόν όκόμα περισσότερο 
οϋτως ώστε τό ϋψος το Ο έξωτερικοϋ δα-

κόσμος- άλλά καΙ αύτό εΤναι άμφίβολο. Θάπροκύψη δμως 
πολu μεγαλύτερο δφελος γιά τήν έλληνική οΙκονομία, γιά τά 
ξενοδοχεία, τά έστιστόρια κσί, γενικά, δλες τ/ς έπιχειρήσεις 
ποu άσχολοϋνται μέ τόν τουρισμό. 

Δέν εΤναι δυσχερές νά κατανοήση κανείς τr']ν φιλοδοξία 
τών διοικήσεων τής 'Ολυμπιακής νά μειώσουν τό έτήσιο 
έλλειμμα τής έταιpίας, άφοϋ στι')ν άσυναρτησία του, τό · Ελ
ληνικό Δημόσιο τήν θέλει νά λειτουργή σάν ιιέπιχείρηση», 
χωρίς δμως νά σταματά τΙς παρεμβάσεις του καΙ τοuς διορι
σμοuς κατά χιλιάδες. Γι ' αύτό καί τό έλλειμμα τής έταιρίας 
μεγαλώνει συνεχώς. 

τά έλλείμματά της οί 'Έλληνες φορολογούμενοι, ός τήν 
άφήση έλεύθερη. ·οχι μόνο γιά νά αύτοδιοικηθή, άλλά καί 
νά άντιμετωπίση σέ μιά έλεύθερη άγορά, τόν άνταγωνισμό 
τών 6λλων άεροπορικών έταιpιών. Αύτό θά έχη σάν 6μεσο 
άποτέλεσμα δυό πράγματα: την σημαντικι') μείωση, άν όχι 
τι') ν έξσφάνιση τών έλλειμμάτων της μέ τr']ν όρθολογιστικώ

τερη όργάνωσή της καί τήν βελτίωση τής δλης λειτουργίας 
της καί τών ύπηρεσιών της πρός τοuς ταξιδιώτες. 

"Αν τό ' Ελληνικό Δημόσιο θέλει τήν Όλυμπιακι') νά λει
τουργήση σάν Ιδιωτική ιιέπιχείρηση» καΙ νά μή πληρώνουν 
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"Η, άκόμη καλύτερα, καΙ γιά τήν 'Ολυμπιακή καί γιά τό 
'Ελληνικό Δημόσιο, θά ήταν ή παραχώρησή της σέ Ιδιώτη. 
'Όλοι γνωρίζομε δ τι έπ/ 'Ωνάση, με τό ... μισό προσωπικό 
καΙ τόνίδιο περίπου άριθμό όεροσκαφών, ή έτσιρία όχι μόνο 
πλήρωνε μίσθωμα στό Δημόσιο, άλλά πραγματοποιούσε καΙ 
κέρδη ... 

MAP'fiOY 1, 1984 



νεισμοϋ στr') χώρα μας νό παραμείνει 
χαμηλό καi νό έξασφαλίσουμε ~τσι τiς 
συνθf'jκες γιό αύτοδύναμη όνάπτυξη τf'jς 
οΙκονομίας μας. 

Τό πρόβλημα τό ξέρουμε δλοι μας, ή 
παραγωγικότητα στην έθνικη οΙκονομία 
εJναι χαμηλή, εΤναι περίπου μιση της πα
ραγωγικότητας τών όνσπτυγμένων 
χωρών. 

Καi μπορεί κανεiς νά ρωτήσει γιατί οί 
" Ελληνες δ ταν βρίσκονται νό δουλεύουν 
στό έξωτερικό προκόβουν καi ή παρα
γωγικότητά τους εJναι ύψηλr') όν δέν 
εlναι ύψηλότερη τών δλλων έθνικοτή
των καi γιατί μέσα στόν έλλσδικό χώρο 
οί ίδιοι δνθρωποι εχουν μ ιό μικρότερη 
όπόδοση. 

Ή όπάντηση σ' σύτό τό βασικό έρώ
τημα βρίσκεται στι'jν Ελλειψη όναπτυ
ξιακών θεσμών στr') χώρα μας. Δεν 
είχαμε καi τώρα μόλις γιό πρώτη φορά 
προσπαθοίίμε νό όναπτύξουμε τους 
θεσμους που θό θέσουν τr')ν όξιολόγηση 
τf'jς όπόδοσης γιό μιό όξιοκρατ ι κη δια
λογr') τών Ικανοτήτων. 

Τό πρόγραμμα της κυβέρνησης γιό 
την όνάπτυξη της οΙκονομίας μπορεί νό 
συνοψιστεί στό έξης: 

Πρόγραμμα έκσυγχρονισμοϋ της οΙ
κονομίας μέσα όπό 'ένα πρόγραμμα 
δημοσίων καi Ιδιωτικών επενδύσεων γιό 
μιό τεχνολογικη όναβάθμιση της οΙκο
νομίας. Στό δημόσ ι ο τομέα , τό 
πρόγραμμα τών δημόσιων επενδύσεων 
συνοδεύεται μ ' 'ένα πρόγραμμα έκδη
μοκρατισμοϋ της δημόσιας διοίκησης, 
τίίιν δημόσιων έπιχειρήσεων καi όργα
νισμίίιν. 

'Όλοι δσοι εχουμε άμεση η εμμεση 
έπαφη με τό δημόσιο τομέα έίτε στό 
εσωτερικό ε'ίτε στό έξωτερικό ξέρουμε 
?πό πρώτο χέρι δτι ό δημόσιος τομέας 
εχει όναπτυχθεί γιό νά καταδυναστεύει 
τόν πολίτη κι όχι γιό νό τόν έξυπηρετεί. 
Αύτό τό πράγμα ή κυβέρνηση τό άλλά
ζει καi βάζει στη διάθεση τοϋ πολίτη τόν 
δημόσιο τομέα. Βάζει, τέλος, μιό καi 
καλή, στη γραφειοκρατία, στην όντι
αναπτυξιακr') νοοτροπία που χαρακτή
ριζε τr') δημόσια διοίκηση στόντόπο μας. 
Kai τό κάνει αύτό με μιό βαθιά τομη 
στόν δημόσιο τομέα. ΕΊδικώτερα: στό 
χίίιρο τών δημόσιων έπιχειρήσεων καi 
όργανισμών, βάζουμε τέρμα στη γρα

φειοκρατία, στr')ν όδιαφάνεια, στι'jν ό
διαφορfα, στr')ν όντιπαραγωγ ικότητα 
καi θέτουμε αύτους τους όργανισμοuς 
κάτω όπό την έποπτεία τών κοινωνικών 
φορέων ΠΟU άμεσα η Εμμεσα εχουν 
σχέση μ[ τiς ύπηρεσίες αύτές τών όργα
νισμών. 

V Ετσι, τό σύστημα τών συγκοινωνιών 
στr')ν ' Ελλάδα καi έδώ συμπεριλαμβά
νουμε καi την Όλυμπιακη τίθεται κάτω 
όπό την έποπτεία τών καταναλωτών 
ποu χρησιμοποιοΟν τiς ύπηρεσίες. ' 
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Αύτη ή έπανάσταση που έπιτελείται 
σήμερα στην 'Ελλάδα θά όλλόξει 
τελείως τr') μορφr') της έλληνικης οΙκονο
μίας καi κοινωνίας, θά όναβαθμίσει τr')ν 

ποιότητα τών ύπηρεσιών στό δημόσιο 
τομέα, θό αύξήσει τr')ν παραγωγικότητά 
του καi θό γίνει καi αύτός με τι'] σειρά 
του μία κινητήρια δύναμη γιά τι'jν άνά
πτυξη όλόκληρης τf'jς έθνικης οΙκονο

μίας καi τοϋ ΙδιωτικοΟ τομέα. 

ιί Η οΙκονομία που προγραμματίζου
με, ή κοινωνία που όραματιζόμσστε γιά 
τό μέλλον, εΤνσ ι μία μικτr') οΙκονομία. ΟΙ
κονομία στην όποία ό δημόσιος τομέας 
κσi δ Ιδιωτικός τομέας συνεργάζονται 
κσi συνυπάρχουν, μέσα στό πλαίσια 
ένός πενταετοΟς προγράμματος που 
καθορίζει τους στόχους της έθνικf'ίς οΙ
κονομίας κσi τά πλαίσια μέσα στά όποία 
ή Ιδιωτικη πρωτοβουλία θό μπορέσει νό 
όνσπτυχθεί έλεύθερα κσi νό προκόψει. 

Αύτό θέλω νό τό τονίσω Ιδιαίτερα, 
γιατί πολλές φορf:ς γίνεται μία σύγχυση 
μεταξυ τf'ίς εννοισς τοϋ σοσιαλισμοίί καi 
της Ιδιωτικης πρωτοβουλίας. Πολλf:ς 
φορf:ς πολλοί μιλάνε γιό 'ένα τύπο σο
σιαλισμοϋ που καταδιώκει συστημα
τικό την Ιδιωτικη πρωτοβουλία, ένός 
σοσισλισμοίί που δέν δέχεται τr') λογικη 
τών κανόνων της άγοράς. ' Ενός σοσια
λισμοΟ που όνσπτύσσεσι κοινωνικό καi 
οΙκονομικό γύρω άπό ψηλό τείχη χωρίς 
κσμμίσ έπαφη με τόν ύπόλοιπο κόσμο. 
Αύτό δf:ν εΙναι τό δικό μας μοντέλο. Τ ό 

δικό μας πρότυπο, εΤνσι 'ένα πρότυπο 
ποu aνταποκρίνεται στiς κοινωνικές κσi 
οΙκονομικές άνά~κες τοίί τόπου μας καi 
θέτει τίς βάσεις γιό μιό κοινωνικr') καi οl
κονομικη εύημερία μέσα στό πλαίσια 
της δημοκρατίας γιά τόν 21ο αΙώνα. 

· Εμείς δε μιλάμε γιό έφσρμογη προ
τύπων σοσιαλισμοϋ παρωχημένης περι
όδου. Δεν έίμαστε θσυμαστf:ς της πα
ρελθοντολογίας. Κοιτάμε ρεαλιστικό τiς 
όνάγκες της χώρας μας κσi μέσα στά 

πλαίσια της δημοκρατικης μας παράδο
σης, μέσα στά πλαίσια τών δικών μας 
άξιών προωθοϋμε ενα σύστημα δημο
κρατικό, κοινωνικά δίκαιο, που χρησι
μοποιεί τό μάξιμουμ, τη φαντασία καi τη 
δραστηριότητα τοϋ " Ελληνα πολίτη. 

Μέσα σ' αύτά τά πλαίσια προγραμ
ματίζουμε μιά σημαντικΓι άνέλιξη της 
Ιδιωτικης πρωτοβουλίας. Αύτό που 
διαφοροποιε ί τ ό δικό μας τ ό 
πρόγραμμα, σ ' αύτό τόν τομέα, όπό 
προγράμματα άλλων χωρών εlναι δτι 
δημ ιουργοΟμε συγκεκριμένα πλαίσια 
μέσα στό όποία ή Ιδιωτικr') πρωτοβου
λία μπορεί νά κινηθεί. Τό πλαίσια αύτά 
δεν καθορίζονται όπό μία κεντρικΓι 
όρχή, αύθαίρετα . Εfναι όποτέλεσμα μιάς 
δημοκρατικfjς διαδικασίας, μέσα στά 
πλαίσια τοΟ δημοκρατικοϋ προγράμ
ματός μας. 

Πώς καί τί θά παραχθεί, ποιές θά εlναι 
οί προτεραιότητες γιά τη χώρα μας στη 
δεκαετία τοίί ' 80 όποφασίζονται μέσα 
στά πλαίσια τf'jς δημοκρατικf'ίς διαδικα
σίας που ~χε ι τr') βάση της στiς δημοκρα
τικές συνελεύσεις τοϋ χωριοΟ καί της 
πόλης. 

·Αν τονίζω αύτό τό σημεία, τά τονίζω 

γιατί πρέπει νό καταλάβουμε δτι τό πρό
τυπο της κοινωνικf'ίς καί οlκονομικης 

όνάπτυξης που προγραμματίζουμε ε Τ ναι 
'ένα πρότυπο πρωτότυπο, που όντικα
τοπτρίζει τiς όνάγκες της χώρας μας καi 
δεν όκολουθεί μοντέλα άλλων χωρών. 

v Αλλο, ό σοσιαλισμός της Γαλλίας καί 

άλλο τό σοσιαλιστικό δημοκρατικό πεί
ραμα της' Ελλάδας. 

Τό δικό μας τό πείραμα βασίζεται σέ 
δημοκρατικές διαδικασίες, στό σεβασμό 
το Ο" Ελληνα πολίτη, στr')ν πίστη μας στην 
πρωτοβουλία, στη φαντασία καί στη 
δραστηριότητά του. Καί στην όνάγκη 
γιά μιά κοινωνικη δικαιοσύνη. 

Σ αύτό τά πλαίσια ύπάρχει χώρος γ ιό 
συμμετοχη όχι μόνο τών' Ελλήνων στόν 
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έλλαδικό χώρο, όλλό καi τών · Ελλήνων 
τοϋ έξωτερικοϋ. 

'Εδώ δέν μιλώ γιό τό κεφάλαια τών' Ελ
λήνων τοϋ έξωτερικοϋ. Φυσικό δέν 
περιμένετε όπό μένα νό πώ δτι δεν χρει
άζονται καi κεφάλαια νό επενδύσουν 
στrΊν 'Ελλάδα. Άλλό αύτό δεν εlναι τό 
σημαντικότερο. Σημαντικότερο εlναι ή 
συμμετοχη τών ·Ελλήνων τοϋ Ε:ξωτερι
κοίί στην όναδόμηση τϊ;ς Ε:θνικϊ;ς οΙκο
νομίας, καi στην όναδιάρθρωσή της. 
Αύτο ποu λείπει όπό τη χώρα μας εΤναι ή 
έμπειpία διατήρησης τών έπιχειρήσεων, 
το πνεϋμα συνεργασίας στη διαδικασία 
τϊ;ς παραγωγϊ;ς καi ό σύγχρονος τρόπος 
διαχείρισης, στοιχεία που 1\χουν γίνει 
όπόκτημα καi έμπειρία τοίί • Ελληνισμοίί 
1\ξω όπο τον έλλαδικό χώρο. 
Μέσα στό πλαίσια πού καθορίζουν οί 

νόμοι γιό την όνάπτυξη τϊ;ς ' Ελλάδας, οί 
έπενδυτικοi νόμοι 26/87 καi ό νόμος 
12/62 δημιουργοίίνται τεράστια περι
θώρια έπενδύσεων. 

Καi ή μορφη αύτrΊ τών έπενδύσεων 
δεν παίρνει μόνο τrΊ μορφrΊ έπαναπα
τρισμοίί κεφαλαίων, παίρνει καi τη 
μορφη έπαναπατρισμοίί τοίί aνθρώ
πινου 1\μψυχου ύλικοϋ τοϋ ' Ελληνισμοίί. 

Καi με τοuς νόμους αύτούς, θεσμοθε
τοίίνται τό κίνητρα καi οί προϋποθέσεις 
γιό τον επαναπατρισμό τών 'Ελλήνων, 
που θέλουν νό λάβουν μέρος καi νό 
1\χουν μιό ένεργο συμμετοχη στό 
μεγάλο πείραμα τfjς όνάπτυξης τfjς 
χώρας μας καi στrΊ θεμελίωση μιδς 
έθνικϊ;ς οΙκονομίας, όνεξάρτητης, αύ
θύπαρκτης, πού θό μπορέσει νό θεμε
λιώσει το dίτημα τοϋ 'Ελληνισμοίί γιό 
έθνικrΊ όνεξαρτησία. 

··οταν μιλάμε γιό αύτοδύναμη, αύ
θύπαρκτη έθνικη οΙκονομία δεν μιλάμε 
βέβαια γιό κλειστrΊ οΙκονομία. Μιλάμε 
γιό μ ιό οΙκονομία, πού με 'ίσους δρους 
μπορεί νό διαπραγματεύεται με άλλες 
οΙκονομικές δυνάμεις καi με άλλους οί
κονομικοuς παράγοντες. 

'Εδώ πάλι δέν πρέπει νό γίνεται σύγ
χυση μεταξύ διαπραγμάτευσης μείσους 
δρους καi οlκονομικfjς ύποταγfjς. Πρό
τυπο της οiκονομικϊ;ς όνάπτυξης ΠΟU 
όκολουθοίίμε εΤναι ενα πρότυπο ποu 
δίνει τό δικαίωμα στη χώρα μας νό συν
αλλάσσεται πολιτικό καi οΙκονομικό στό 
ίδιο έπίπεδο μέ άλλες χώρες καi άλλους 
οlκονομικοuς παράγοντες. 

Έγγραφήτε Συνδρομηταi 
στην <<Νέα ·γ όριcη)) 
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ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΡΙΣΜΟΥ 
Τοϋ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 

-·Ο γιος τοϋ flρωος aρρωσταίνει βαρειά. 

-·Ο Αύγουστος σφηνώνεται πίσω όπό την ήλεκτρική. 
-·Η γίδα τοΟ Τούρκου τσοπάνη. 
-·Η έπισκευη της μηχανfiς τοϋ τούρκικου καϊκιοΟ. 
-·Ο' Ιατρίδης τραυματίζεται. 

Οί καμπάνες της Χίου χτυπδνε την' Αναστάσιμο. 

- Φραντζέσκος!! Φραντζέσκος!! ... 

Α ΛΕΞΑΝΤΡΕΙΑ, καλοκαίρι τοϋ 1944. 
ΕΤχαν περόσει 3-4 μϊ;νες μετό το κί

νημα της Μέσης ' Ανατολϊ;ς, τό στρατό
πεδα συγκεντρώσεως, τό στρατοδικεία 
καΙ ολοι οΙ άλλοι έξευτελισμοi ποu όκο
λούθησαν. Efχa βγεί όπό το νοσοκομείο 
όλλό έκούτσαινα όκόμα κai περπατοϋ
σα μόνο με μπαστούνι. 

Εύτυχώς, τουλόχιστον, εΤχα γλυτώσει 
όπό τίς ψείρες ποu εΤχα κολλήσει στο 
νοσοκομείο, εστω κai όν το έντομοκτό
νο μοϋ εΤχε προκαλέσει δερματικό εκ
ζεμα . ΟΙ έλληνικες ενοπλες δυνόμεις 
σχεδόν διαλυμένες κai μιό γενικΓι όπό
θεια, σόν νόρκωση, έπικρατοϋσε σε 
δλους, δηλαδη στοuς λίγους ποι'.ι δεν 
βρισκόταν «στό σύρματα», δπου εfχαν 
βάλει οί • Αγγλοι τiς στασιασμένες δυ
νάμεις μας τοϋ στρατοϋ καi τοϋ 
ναυτικοϋ. 

Εfχα γυρίσει στο ' Αρχηγείο τοϋ 
Στόλου κai περίμενα όδηγίες γιό περαι
τέρω ύπηρεσία. Έλαβα διαταγες νό έπι
βιβαστώ ΟΕ ενα <<Φί-Ταϋ>>, μαζi με. Αγ

γλους κομμάντος, tνa τμfιμα τοϋΊεροϋ 
Λόχου καi τόν Διοικητη ΑΙγαίου Μπουρ
δάρα που εfχε διοριστεί με τΓιν πρόβλε
ψη δτι οΙ Γερμανοi θό έκκενώνανε τό 
νησιό σύντομα, χωρiς μεγάλη όντί
σταση. 

«Φί-Ταϋ» f!ταν κότι ξύλινα σκάφη ·Α
μερικόνικα βοηθητικό τοϋ στόλου, 
"FLEH-ΠNDERS", έξ οίι κai τό όρχικό 
Φ-Τ. Θό πηγαίναμε μ ' αύτό στr) Χίο, 
Λέσβο καl ΛΓ)μνο δπου προεβλέπετο δτι 
θό δίναμε μόχη - δπως κai εγινε . 

Κυβερνήτης τοϋ καραβιοϋ ~ταν ό 
Βαλιάνος (Κώστας, όν θυμάμαι καλά), 
καi μηχανικός ό Αόγουστfις Πολέμης 
παληός φίλος κai συμφοιτητης όπό τι)~ 
' Αγγλί?. ' Αρχηγός τοϋ όγήματος, -
καμμια πενηνταριό άντρες ποι'.ι θό 
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κάναμε τiς όποβάσεις, - ό Πλωτάρχης 
Ρίτσος, γιος αύτοϋ ποι'.ι ήταν έπικεφαλfις 
τοϋ όποβατικοϋ όγήματος ποι'.ι έλευθέ
ρωσε τι) Χίο όπό τούς Τούρκους τό 1912. 
Μιό τούρκικη σφαίρα τόν χτύπησε κα
τάστηθα κai σκοτώθηκε στ ι) ν όπόβαση . 
Τοϋρριξε tνας χότζας όπό tνa μιναρέ. 
Τιμ ης tνεκεν, διωρίστηκε έπικεφαλfις, τιΊ 
φορό αότή, ό γιός του. 

Ξεκινήσαμε με ΤΟ<<Φή-Ταϋ 12>>όπότr)ν 
· Αλεξάντρεια χαράματα. Το βρόδυ 
φτόσαμε στιΊ Βηρυτό δπου θό ξενυ
χτούσαμε. Τr)ν άλλη μέρα θό τραβού
σαμε πρός τό Δωδεκόνησα κai θό 
περνούσαμε τό στενό της Ρόδου- Τουρ
κίας νύχτα. Τr)ν ήμέρα θό κρυβώμαστε 
σε όρμίσκους τών τουρκικών παραλίων 
γ ιό νό μήν μάς πόρουν χαμπάρι τό γερ
μανικό περιπολικό κal όεροπλόνα. 

Με τ Γιν άφιξη στη Βηρυτό πέφτει κάτω 
βαρειό άρρωστος ό Ρίτσος, μέ μεγάλο 
πυρετό.· Η θελε ό καϋμένος νό μείνη γιό 
την όνάμνηση κai πρός τιμr)ν τοίί πατέ
ρα του, όλλό ό • Αγγλος γιατρός διέταξε 
όμέσως νοσοκομείο. ΕΤπε κί ό' Ιατpίδης, 
ό fjρως τοίί ύποβρυχίου μας 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ, ποu fιταν ό γενικός 

διοικητιΊς δλων τών δυνόμεων τοϋ ΑΙ
γαίου, δτι tνας νεκρός όπό μιό οΙκογέ
νεια φτάνει, δυό πάει πολύ, καi διέταξε 
τόν Ρίτσο νό βγη . Τόν βγάλαμε σηκωτό 
τόν καϋμένο καί δλοι μας στενοχωρε
θήκαμε δσο κal όίδιος. Με τr)ν Ιστορία 
αύτr) χόσαμε καιρό καi μείναμε ετσι μ ιό 
tξτρα ήμέρα στr) Βηρυτό . 

Τ Γιν άλλη μέρα, άλλη Ιστορία πάλι !. Ο 

Αύγουστiiς Πολέμης πι;γε νό φτιάξη κάτι 
στό μηχανοστάσιο, πίσω όπό την ήλεκ
τρογεννήτρια τοϋ πλοίου . Μικρό τό 
καράβι , στενόχωρο τό μηχανοστόσιο, 
σφηνώθηκε έκεί κai δεν μποροϋσε νό 
βγi'j! 'Όσο τόν tπιανε όγωνία καί προ
σπαθοϋσε , τόσο φούσκωνε κai σΦnνω-

νότανε χειρότερα. Τό χόσαμε δλο; yιατί 
δεν ξέραμε τi νό κόνουμε γιό νό τόν 
έλευθερώσουμε τόν άνθρωπο! Καλοϋ
με ενα γιατρό όπό ενα όμερικόνικο πο
λεμικό πού βρισκόταν στό λιμάνι. 

«ΜιΊν όνησυχείτε>>, λέει, «θό τόν βγά
λουμε» . Κατεβαίνει στό μηχανοστάσιο 
κai πιόνει φιλικr) κουβέντα με τόν σφη
νωμένο Αόγουστfι. Πώς συνέβη το 
πράγμα, κ.λ.π., κ.λ.π. «Πιες ενα καφέ>>, 
τοϋ λέει , << κai δοκιμάζουμε μετά>> , κai 
τοίί δίνει μιό κούπα καφέ. 

Συνεχίζει τι) ν κουβέντα γ ιό λίγο όκόμα 
καί μετό τοϋ λέε ι: «γ ιό δοκίμασε τώρα νό 
βγfiς>> . Κάνει ετσι ό Αύγουστfις κai χωρiς 
καμιό δυσκολ ία έλευθερώνεται!! Πει
ράγματα, γέλια κai όνακούφιση σΕ δ
λους. Φαίνεται εΤχε ό γιατρός βάλει στόν 
καφε κάτι κατευναστικό κai αότό εκανε 
τ ή δουλειά του. Κανεiς δεν tμαθε τελικό 
τί εΤχε βόλει . Μπορεί κai τίποτα, καi ή 

δουλειό νάγινε μόνο με τr'lν καθησυχα
στικr'l κουβέντα τοίί γιατροϋ. ' Εφοπλι
στιΊς σήμερα καi καλός οΙκογενειάρχης 
ό Αύγουστfις πάντα θυμάται την Ιστορία 
τοϋ σφηνώματος καi πολλες φορές, 
δταν συναντιόμαστε, τό λέμε καi γελάμε 
με τiς όναμνήσεις αύτές. 

την άλλη μέρα κρυφτήκαμε σε εναν 
Ερημο όρμίσκο τών τουρκικών παρα
λίων, όπέναντι όπό τι) Ρόδο. Θό βγαί
ναμε νό συνεχίσουμε τό ταξίδι τr)ν 
νύχτα. · Εκεί πού χαζεύαμε κυττάζοντας 
όπό τό καρόβι τούς γύρω λόφους, σκε
πασμένους με πουρνόρια καi άλλους 
θάμνους, βλέπουμε κότι γίδες που 
βάσκανε χωρiς κανένα άλλο σημείο 
ζωiiς τριγύρω. <<Βρέ>>, λέει ό Βασίλης ό 
Καμίνης, όπό τη Χίο, - Θεός συχωρέσει 
τον, πέθανε μερικό χρόνια όργότερα, 
νέος άνθρωπος, όπό καρδιά,- «Ερημες 
ε Τ ναι! Πάμε νό σκοτώσουμε μιά-δυό», 
καi βγόζει όπό τr)ν τσέπη του ενα 
πιστολόκι διαμετρήματος 25, όπ' αύτό 
ποu βαστάνε καμιό φορό οΙ κυρίες στό 
τσαντόκι τους. «ΡΕ ι1 αύτό θό σκοτώσης 
γίδα;», ρωτάει κόποιος. <<Μήν όνησυ
χiiτε, ε Τ μαι σκοπευτης σπουδαίος. Μόνο 
κυνηγήσετε τiς γίδες πρός τό μένα >> . 

Βγαίνουμε Εξω, κόνουμε το στρατη
γικό σχέδιο πώς θό φέρουμε τiς γίδες 
κοντό στο Βασίλη πού κρύφτηκε πίσω 
όπό κάτι πουρνόρια, κι ' όρχίζει τό πι
στολίδι! 'Εγώ, λόγω φρονήσεως, εκανα 
τό στρατηγό, κρυμμένος πίσω όπό ενα 
κοτpώνι γιατί δεν εΤχα καμιό όρεξη νό 
λόβω τό ρόλο καμιάς γίδας στό πιστο-
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λίδι τοΟ Βασίλη! 

Βάλαμε μιά παχειά aσπρόμαυρη γίδα 
στο μάτι, άλλά αύτη ήρνείτο νό ... σερ
β~ριστη _φητη ~ο καράβι μας. «Μπόμ» 
το πιστολι, <ψπεε ... » ή γίδα καi σαλτό
ριζε όπο τον Ε:να βράχο στον aλλο, 
aτρωτος σόν τον 'Αχιλλέα. 

Μάς εlχε βγεί ή γλώσσα όπό τά τρε
χάματα, όπότε έμφανίζεται ξαφνικό 
Ε:νας Τοίίρκος τσομπάνης, χαλώντας τόν 
κόσμο όπο τiς φωνές καi τό κλάματα. 
Πραγματικό φέκαζε>>, που λένε κι· οί 
Λιδωρικιώτες! «τί λέει μωρέ;» ρωτάμε 
α_ύτόν ~ου εlχε (ρθει μαζί μας ώςδιερμη
νεας της όποστολης στό τούρκικα. «Φω
νά_ζει. γιό τή, γίδα του! » «ΕύχαριστοΟμε 
για τη διαφωτιση!» «Πές του δτι θά τοΟ 
την πληρώσουμε! » 

τίποτα ό ΤοΟρκος! Κατάλαβα δτι τά 
τούρκικα τοΟ διερμηνέως ήταν σάν τά 
δικό μου τά ... κινέζικα. Φωνές καi δια
πραγματεύσεις μέ τον ΤοΟρκο, όνευ 
aποτελέσματος.' Η γίδα στο μεταξύ, εlχε 
σκαρφαλώσει σ' Ε:ναν ψηλο βρόχο κι' 
όπο κεί παρακολουθοΟσε τiς διαπραγ
ματεύσεις όπό κάτω μέ μεγάλο διπλω
ματικό ένδιαφέρον σάν νά καταλάβαινε 
δτι εκεί εκρίνετο ή τύχη της! 

Φτόνει λαχανιασμένος ενας όγγελιο
Φό_Ρ?ς όπ.ο το καράβι μας μέ διαταγή 
του !ατριδη, - Θεός συχωρέσει τον, 
σκοτωθηκε μετά μερικό χρόνια σ' ενα 
δυ~πύχ~μα , .- ν~ γυρίσουμε όμέσως 
στο πλοιο και 10 μερες περιορισμό γιατί 
παραβήκαμε τlς διαταγi:ς νό μήν έχουμε 
κα~ιό ~παφή μέ τον τοπικό πληθυσμό 
στα τουρκικα παράλια, γιό νό μην μάς 

προδώσουν στους Γερμανους aπέναντι. 

~όν βρεγμένες γάτες δώσαμε μερικό 
γροσια Αiγυπτιακό στον τσομπόνη γιό 
νό πάψη νά ξεφωνίζη καi νό κλαίη. Τά 
πί'jρε δμα εfδε δτι εfχαν όπόνω το μου
σουλμανικο μ ισοφέγγαρο, καl πήραμε 
κι' tμείς την κατηφόρα κατά τό καράβι 
μας. Κυττόζοντας πίσω βλέπω τη γίδα νά 
κατεβαίνη με τήν ήσυχία της όπό Ε:να 

β~ό_χο .. Εf~αι βέβαιος δτι τό εfχε μιλη
μενα με τον τσομπάνη της γιό νό μάς 

φάνε τό γρόσια! 

Μδς χάρισε την ποινη ό' Ιατρίδη ς ύπο 
τόν δρο νό φέρναμε στο πλοίο μ ιό άλλη 
γίδα η όρνi σε κάποιο έπόμενο σταθμο 
άλλά μόνο μi: μέσα εΙρηνικό καi νόμιμα. 

, Τήν έπομένη προχωρήσαμε τη νύχτα 
με μεγάλη προσοχr'] καi τό χαράματα 
κρυφτήκαμε σε άλλο όρμίσκο καμου
φλαρισμένοι μi: κλαριά όπο πουρνάρια 
καί πεΟκα. Είμαστε σε επικίνδυνα νερό 
που περιπολοίίσαν τά γερμανικά όερο
πλόνα ΓιοΟγκερς 88. Εfχαν βουλιάξει το 
όντιτορπιλλικό μας ΟΛΓ Α καi Ε:να άλλο 
Εγγλέζικο μαζί του στη Λέρο καί εfχαν 
πάρει πολυ θάρρος. 

"Αμα ξημέρωσε, μπαίνει στόν όρμίσκο 
€να τούρκικο κόiκι σιγά-σιγά, πότε δου
λεύοντας τη μηχανή του καί πότε ρυ-
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μουλκούμενο με τά κουπιά όπό τή 
φελούκα του. ΣΕ Ερώτησή μαςόπόντησε 
δτι τοίί εfχε χαλάσει ή μηχανή του καl θά 
εφευγε μόλις τήν επισκεύαζε. Είμαστε 
βέβαιοι δτι ήταν κατάσκοποι τών Γερ
μανών καί θό μάς ρεπορτόριζε μόλις 
έβγαινε όπο τόν όρμίσκο. 

Με φωνάζει ό 'Ιατρίδη ς: «Παναγό
πουλε, πόρε συνεργείο καί πήγαινε στο 
κόίκι νά τοίί έπισκευάσης τή μηχανή. 
Ξέρει ι,, νά κάνης καλή επισκευή έτσι που 
νό μην μπορέση νό φύγη γιό κανά-δυο 
έβδομάδες». 

Κατάλαβα! Πέρνουμε μαζί μαςδλα τό 
έργαλεία «έπισκευι'jς», πρό παντός 
βαρυές, βαρυοποΟλες, κοπίδια, όξυ
γόνο καί παντός έίδους άλλα εργαλεία 
καταστροφης μάλλον παρά έπισκευης! 

·· Αμα μδς εfδε ό ΤοΟρκος χάρηκε που 
δείξαμε τέτοια εύγένεια καi προθυμία 
νότον βοηθήσουμε . Τώρα ΠΟU συλλογί
ζουμαι ΤΟ επεισόδιο αύτό, καταλαβαίνω 
δτι ό άνθρωπος ήταν όπλός καϊκιέρης 
καi όχι κατάσκοπος. Τότε δμως ήταν πό
λεμος καί έιμαστε καχύποπτοι καi γρή
γοροι στο νό πέρνουμε προφυλακτικό 
μέτρα. 

«Γιό χτύπα tδώ μαστρο-Βαγγέλη, νό 
λύσουμε τό καπάκι τοίί κυλίνδρου». 
Γκάπα-γκούπα μέ τη βαρυό, πάει το 
καπάκι κι' ό κύλινδρος, κομματιάστη
καν! «' Απο τό καβαλέτο θό στραβογυ
ρίζη ό aξονας, βόλε το όξυγόνο νά το λύ
σουμε». Φσσσ ... , κάηκε ό aξονας! Ό 
ΤοΟρκος που δεν έχτιμοΟσε καi πολu την 
«μαστοριά» μας, όρχισε νό μάς εuχα-

avge[il1os 
Sρecializing in Greek Catering 
for home and business ρarties. 

Tel. (2 7 2) 688-8828 

Συνεργείο έπισκευwν 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ριστιϊ θερμά γιό την τόση βοήθεια που 
τοίί δίναμε καi μάς παρακαλοΟσε νό 
φύγουμε! Κατάλαβα τη λέξη «έκμέκ», 
ψωμί, καi νομ ίζω μάς (λεγε δτι δεν θά 
μποροΟσε νά βγάλη το ψωμί της 
φαμίλιας του. Τελικό τοίί δώσαμε κι ' 
αύτουνοΟ δσα ΑΙγυπτιακά γρόσια εί
χαμε , γιό aποζημίωση καi γυρίσαμε στο 
καράβι μας. Έκανε μνεία στο ήμερολό
γιο ό Καπετάνιος: ,;· Ωρα 09.00 Συνερ
γείον Μηχανης παρέχει βοήθειαν εΙς 
φίλον τουρκικόν σκάφος προς έπισκευ
ην βλάβης μηχανης του. 11.30 πέρας 
έπισκευης καi έπιστροφή συνεργείου». 
Κάτι τέτοια έργα δημιουργοΟν φιλικοuς 
δεσμοuς μεταξu τών εθνών! Δi:ν ξέρω όν 
όκόμα βρίσκεται στον όρμίσκο εκείνον 
το κόiκι! 

την παραπάνω μέρα μπήκαμε καί την 
περάσαμε στο λιμάνι τοίί Μπουντρούμ, 
δπως λένε ο1 ΤοΟρκοι την · Αλικαρνασό . 
'Από << Αλικαρνασός» σi: «Μπουντρούμ», 
(λα Χριστi: καi Παναγιά I · Εκεί όγορά
σαμε €να όρνl σφαγμένο καi καθαρισμέ
νο κα i το δώσαμε στον ·Ιατρίδη σάν 
λύτρο που μδς χάρισε την ποινή. Το μα
γειρέψαμε βραστό μαζί μi: δ,τι όλλα κρέ
ατα καi ρύζια έίχαμε στο καράβι, μέσα d 
€να μεγάλο καζάνι γιό τά πεινασμένα 
παιδιά της Χίου που θό φτάναμε σύντο
μα σάν πρώτο σταθμό μας στά νησιά. 

ν Εξ ω όπο τό στενό πιά ταξιδεύαμε 
μέρα, όλλό πάντα ύπι'jρχε κάποιος κίν
δυνος όεροπορικί'jς έπιθέσεως. Διάταξε 
ό 'Ιατρίδης νό κάνουμε γυμνάσιο, πυρό 
μi: τό δύο Έρλικον των 20 χ ι λ. Είχαμε 
μέσα στο πλοίο καi τον Ζηρώ, έφεδρο 
όπό όσυρματιστη τοίί · ΕμπορικοΟ ναυ
τικοΟ, ποu εχει γράψε ι πολλi:ς ναυτικi:ς 
Ιστορίες γ ιό τό περιοδικά <<Ναυτι κή· Ελ
λάς» καi «Ναυτικό Χρονικό». Πιάνε ι νό 
ρίξη κί ούτος μερικi:ς βολές, όλλό κάπως 
τοΟ ξέφυγε το κανονάκι καi σπάζε ι το 
βλήμα f:να όπο τό στηρίγματα τοΟ κα
ταρτιοϋ . 

Δi:ν δώσαμε σημασία καi συνεχίσαμε. 
Μετό λίγη wρα, βλέπω Ε:να όπλωμένο 
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κόκκινο σημάδι ατό μπαντζάκι τοϋ 
δσπρου παντελονιοϋ τοϋ 'Ιατρίδη. «Κύ
ριε πλοίαρχε άκουμπήσατε σε κόκκινη 
μπογιό καί λερωθήκατε», τοϋ λέω. «Ποϋ 
βρέθηκε κόκκινη μπογιό βρf; Παναγό
πουλε, ποu εχει κατασκουριάσει τό 
καρόβι δβαφο όπό τότε ποu τό φτιάξαν 
οί 'Αμερικάνοι;!" Κάνει ετσι τό χέρι του, 
«ε1ναι κο] ζεστι') ή μπογιό» λέει με ενσ 
πονηρό χαμόγελο. «ΜΕ τραυμότισε ό 
Ζηρw καi θό πάρω τώρα κι' όλλο Πο
λεμικό Σταυρό!. 

Τόν εΤχε πάρει ενσ μικρό θραϋσμα 
άπό τό βλi'jμα ποu εκοψε τό στήριγμα 
τοϋ καταρτιοϋ κΙ ούτε κάν τό κατόλαβε. 
Δέσαμε τό τραϋμα μi: έπίδεσμο καi δi:ν 
χρειάστηκε νό γίνη τίποτε ολλο.~ Εκλεισε 
μόνο του καί τό θραϋσμα ί:μεινε μέσα. 
Περίεργο πρδγμα, τόσα χρόνια 
πολέμου aτόν «Παπανικολiϊ», τό ί:νδοξο 
ύποβρύχιό μας καί τό μόνο ποu δεν βού

λιαξε στον πόλεμο, τόσους βομβαρδι
σμοuς όπό όεροπλόνα, βόμβες βυθοίί 
όπό όντιτορπιλλικό, τορπιλλισμοuς καi 
τόσους δλλους θανάσιμους κινδύνους 
πέρασε ό όνθρωπος χωρiς νό πάθη ούτε 
γραντζουνιό καi τραυματίστηκε ατό 
όσήμαντο γυμνάσιό μας όπό [να μικρό 
λαθάκι. Μι') χειρότερα! 

Τέλος, πλησιόζουμε στη Χίο. Τό όερά
κι φέρνει την εύωδία τοϋ μυροβόλου 
νησιοϋ μακριό, σi όνοιχτά. Θυμόρι καί 
όνθός λεμονιδς. 'Όλοι στό κατόστρω
μα, με μάτια βουρκωμένα, δπως πλησι
όζουμε τό πρώτο έλεύθερο χώμα της 
Πατρίδας. Σιγό-σιγό ξεχωρίζει όπό τόν 
θόρυβοτώνμηχανώνόγλυκόςήχοςόπό 
καμπόνες ΠΟU χτυπδνε τι')ν άναστάσιμο. 
Τό βούρκωμα τών ματιών γίνεται άκρό
τητα δόκρυα. "Ενας Νεοζηλανδός ταγ
ματάρχης τών κομμάντος, ενσ σωστό 
θηρίο aτόν πόλεμο, κλαίει κι· αύτός 
δίπλα μου. 

«ΔΕν μπορώ νό καταλάβω γιατί κλαίω 
κι' έγιi.ι μαζi μέ σδς τοuς Καλισπέρας>>, 
μοϋ λέει σκουπίζοντας τό μάτια του. 

(Ετσι μδς εlχαν βγόλει παρατσούκλι έμδς 
τοuς'Έλληνες οί ολλοι κομμόντος). Ποϋ 
νό τοϋ έξηγήσω τί ξυπνοGσε μέσα μας ό 
ήχος αύτός άπό τίς καμπάνες. Πόσων 
αΙώνων θρίαμβοι , δόξες, λύπες καi σπα
ραγμοί! 'Όλα κλεισμένα σφιχτό καi 
στεγανό μέσα μας καi τό έλευθέρωνε ό 
ιiχος τi'jς καμπόνας σόν τiς θύελλες ΠΟU 
βγi'jκαν όπό τόν όσκό τοϋ Αiόλου δταν 
τόν δνοιξε ό 'Οδυσσέας. 

Σιγά-σιγό μπαίνουμε ατό λιμάνι τiϊς 
Χίου. 'Όλος ό κόσμος κατεβασμένος 

στην προκυμαία ζητωκραυγάζουν καi 
κουνδνε τό μαντήλια τους μιό ψηλό 
στόν όέρα καί μ ιό στό μάτια τους, σκου
πίζοντας τό δάκρυό τους. Πλησιάζουμε 
κοντό στόν μώλο γιό νό δέσουμε. 'Ένα 
σωρό πιτσιρίκια πέφτουν στη θάλασσα 
καi κολυμποϋν στό πλοίο μας. Τ όνε
βάζουμε όπάνω καi τό πδμε κσi εύθείαν 
ατό καζόνι μf; τό κρέας καί τή σούπα. 
«Φδτε παιδιά, φδτε!>><<" Οσο θέλουμε Κα

πετάνιε;" <<Οσο θέλετε!» Βουτοϋσαν με 
τiς φοϋχτες γιατί τό κουτάλια δΕν 
πιάνανε άρκετό πρδμμα. 'Ένας μικρός, 
δπως εσκυψε γιό νό φτόση στον πάτο 
τοϋ καζανιοϋ δπου ήταν τό πιό πηχτό 
ρύζι πέφτει όλόκληρος μέσα! 

Οί σειρi;;ς τοίί πυκνοίί κόσμου στό 
μώλο όνοιγαν ποίί καi ποίί καi όφιναν νό 
περάσουν στι')ν πρώτη σειρό μερικοί 
ποu φώναζαν όνόματα συγγενών τους 
ποu ήσαν στiς ' Ελληνικi:ς δυνάμεις τi'jς 
Μέσης 'Ανατολi'jς, κα1 πιό πολλο1 ατό 
Ναυτικό, δπου ύπηρετοϋσαν συνήθως 
οί Χιώτες. Κυρίως ήλικιωμένοι ονθρωποι 
φώναζαν τό όνόματα, καi κόθε τόσο 
κόποιος άπό τό καρόβι μας ποu ι'\ξερε 
τόν δνθρωπό τους όπαντοϋσε: «Καλό 
εΤναι, καλό εfναι!» Κι' αύτοi γύριζαν κι' 
εφευγαν κλαίγοντας όπό χαρά, γιό νό 
κάνουν τόπο σε ολλους. 'Ακοϋμε [να 
όνομα πού τόν ξέραμε δτι εfχε σκοτωθεί 
aτόν ΑΔΡΙΑ. Μαυροντυμένη γυναίκα, ή
λικιωμένη, μi: τόν δντρα της πολU γέρο 
ποu φαινότανε μόλις νό στέκεται ατό 
πόδια του. «Πήγαινε φέρτους όπάνω», 

μοϋ Αεει ό ' Ιατρίδης. Κατεβαίνω καi τοuς 
λέω: «Σδς θέλει ό Καπετόνιος νό σδς 
μιλήση». 

Σόν νό ξέρανε κότι, γιατί ή φωνή τους 
ήταν κομμένη κί εΤχαν κιτρινίσει πρiν νό 
τοuς μιλήσω κόν. «Πόρε τη γυναίκα μου, 
παιδί μου», μοϋ λέει 6 γέρος, «έγιi.ι 
βαστόω, πολέμησα στό ~ Επος τό 12». 
«~ Επος» εfναι τό βουνό τi'jς Χίου. "'Οταν 
βγi'jκαν οί " Ελληνες στό νησi νό τό 
πόρουνε τό 1912, μερικοί Χιώτες τοuς 
βοήθησαν με γκρόδες καi δίκαννα νό 
καταλόβουν τό βουνό δπου ήσαν οχυ
ρωμένοι of Τοϋρκοι. 

Πi'jρα τη γυναίκα σχεδόν σηκωτη στό 
χέρια. Δεν μιλοϋσε καθόλου, μόνο 
εκλαιγε μέ λυγμούς. την πi'jγα ατό 
δω μ ότι ο τοϋ ' Ιατρίδη. Εfδα τό γέρο σύ
ζυγό της νό κόθεται στό χώμα καί νό 
σκεπόζη τό πρόσωπό του μέ τiςπαλόμες 
του . Οί ολλοι τριγύρω του δνοιξαν λίγο 
όπό σεβασμό νό τόν όφίσουν νό κλόψη 
χωρiς νό φαίνουνται δτι τον προσέχουν, 
γιό νό μην ντραπi'j. 

·Από τό κατάστρωμα όκούω μ ιό 
γριούλα νό φωνάζη: «Φραντζέσκος! !, 

Φραντζέσκος! 1 .. ·" Πετάχτηκα σόν ή
λεκτρισμένος. Τόν εΤχα στην κορβέτα 
ΑΠΟΠΟΛΗΣ ύπαξιωματικό. Εfχε τραυ
ματιστεί, όλλό ήταν καλά. Ξαλόφρωσα 
όπό :ην θλίψη τi'jς γυναίκας μέ τό σκο
τωμένο παιδί. «Καλό εΤναι κυρά μου, 
καλό εΤναι , τραυματίστηκε όλλό εΤναι 
καλό!» Παρ' δλη τι') ν όπόσταση εfδα τό 
μότια της ποu δστραψαν όπό χαρά. 
<<Αχ, παιδόκι μου, πές μου τήν όλή
θεια ... ». «Στήν τιμή μου θείτσα, στην 

τιμή μου ... ». Με πίστεψε. «Κί ή μανούλα 
σου νό σε δεί καi νό τη δείς με τό καλό, 
παληκάρι μου, τή μανούλα σου ... ». 
Γύρισε σκεπάζοντας τό μάτια της μi;; τό 
μαϋρο τσεμπέρι της γιό νό σκουπίζει τό 
δόκρυό της κι' εφυγε γιό νό κάνει τόπο 
σε όλλους. 

Βγήκαμε τό άπόγευμα μετό τή δοξο
λογία καί καταλύσαμε ατό ξενοδοχείο 
<<' Ακταίον••, πόνω στι')ν παραλία. Παντοϋ 

ΚΩΣΥΑΙ ΚΑΙ ΒΙΚΥ ΙΚΟΥΦΑΡΑΙ Κ. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΙ 

ΜΑΡΊΊΟΥ 1, 1984 

ΕΠΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕJΗΣΗ ΣΑΙ 

HELLENIC HELLENIC HELLENIC FINS 
CARS IMPORTS 
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μ δ ς άγκάλιαζαν καί μ δ ς φιλοίiσαν με δά
κρυα στά μάτια. " Ενα γλυκό i:δίίι, tνα 
οίιζο παραπέρα, δεν ξέρανε πίίις νά μδς 
δείξουν τή χαρά τους. Τό βράδυ πήγαμε 

στόν τοπικό κινηματόγραφο όπου ή 
είσοδος ήταν <ψισή όκά καρπός», δη
λαδή μιση όκά στάρι η καλαμπόκι. 

Πήγαμε γιά νά συνεφέρουμε λιγάκι 
άπό τά συμβάντα τι;ς ήμέρας που μδς 
εΤχαν συνταράξει στό μυαλό καί στην 
καρδιά. Περπατήσαμε γιά λίγο μετά, 
όναπνέοντας τόν μυρωμένο όέρα καί 
κατά τό μεσάνυχτα τραβήξαμε γιά τό 
ξενοδοχείο. ' Ο δρόμος σκοτεινός γιατί οί 
Γερμανοί εΤχαν όνατινόξει τήν r'ιλεκτρική 
τi'jς Χίου πρίν φύγουν. Σόννό όποτελοίi
σε ή r'ιλεκτρ ι κη τfjς Χίου όπειλή κατά τι;ς 
Γερμανίας που κατέρρεε πιά! 

Στήν είσοδο, μπαίνοντας, μi: σταμα
τάει μ ιό γρηούλα. Δi:ν τήν γνώρισα. «'Ε
σύ' σαι παιδί μου που μοϋ εΤπες τά νέα 
γιά τό γιό μου τόν Φραντζέσκο;» αΝαί 
κυρά μου, έγw ι'\μουνα». Μοϋ βάζει στά 
χέρια ενα μικρό καλαθάκι. «Σοίιφερα 
μερικό μαντερίνια, γιέ μου, καί μερικά 
φρέσκα μύγδαλα. Δi:ν εΤναι άκόμα ώρι
μασμένα καλό, άλλά δi:ν εΤχα τίποτα 
όλλο νό σοϋ φέρω». Mi: φίλησε στά δυό 
μάγουλα όπως στεκόμουνα όναυδος 
σάν κούτσουρο καί όπομακρύνθηκε 
μουρμουρίζοντας : «ΜΕ τό καλό νά σε 
δεί ή μανούλα σου, μi: τό καλό νά σε δεί 
παληκόρι μου .. ·"· 
Ξάπλωσα νά κοιμηθώ κάτω άπό τήν 

κουνουπ ιέρα που ήταν ύποχρεωτική 
άπό τους κανονισμους τοίi • Αγγλ ι κοϋ 
Στρατηγείου , γιό νό μην μεταδίδεται ή 
έλονοσία. Τό τούλι σε εκλεινε άπό τόν 
εξω κόσμο καί αΙσθανόσουνα μόνος μ i: 
τίς σκέψεις σου καί τά όνειρό σου. 'Ύ
πνος δεν έρχόταν καί στριφογύριζα όκα
τόπαυστα. "Ο λα τά χρόνια καί τά έπει
σόδια τοίi πολέμου γύριζαν στό μυαλό 
μου καί ολοι οΙ χαμένοι φίλοι περνοίiσαν 
καί ξαναπερνοϋσαν άπό τήν ταραγμένη 
φαντασία μου σόν τίς ψυχi:ς τοίi " Αδη 
μπροστά όπο τον ' Οδυσσέα .. : Ο Δiiμος 
Δημάδης δίπλα στο τσακ ισμένο καί 
καμένο όεροπλάνο του, ό Γκόντφρυ Τό
κεϋ δίπλα στο κατεστραμμένο τάνκ του 
στό Κασiνο, ό Τάκης Πετρίδης κρεμα
σμένος όπό τους Γερμανους στο Αίγιο, 
οΙ παληοί πα ιδ ι κοί φίλοι σφαγιασμένοι 
σε σωρους στή ράχη τοίi Καπι; στά Κα
λάβρυτα, κί όλλο ι , κί άλλοι πολλοί, άτέ
λειωτη σειρά, οί νεκροί τοϋ έμφυλίου 

. πολέμου στην · Αλεξόντρε ια, ό w Αγγλος 
άεροπόρος μέσα στη θάλασσα με 
κυττάει στό μάτια λίγο πρίν τόν πάρουν 
άπο κάτω οί προπέλλες μας, οί βαρε ιά 
τραυματισμένοι Γερμανοί στην Τύνιδα, 
σειρά χωρίς όρχή καί χωρίς τέλος. 

τί κάναμε με όλο αύτό τό dίμα τίίιν 
όθώων; • Ηταν σωστός ό πόλεμος; 
Κάναμε ΤΟ καθi'jκον μας όσο επρεπε; 
Κάναμε μεγάλο κακό μήπως τίς λίγες 
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φορtς που σάν άνθρωποι λιποψυχή
σαμε; Μά κ ι' ό Χριστός λιποψύχησε, «εί 
δυνατόν παρελθέτω όπ' έμοϋ τό ποτή
ριον τοίiτο ... ». τί θά λέγανε οΙ πρόγονοί 
μας, είτε χλαμίδα φοροϋσαν είτε φου
στανέλλα; Θά μδς κατόκριναν όραγε ri 
θά μδς δεχθοίiν ώς 'ίσους όταν ερθει ή 
ώρα; Κουτi:ς 'ίσως σκέψεις, άλλά πολυ 
εμμονες που μοίi τριβέλιζαν ΤΟ μυαλό. 

Λίγο-λίγο σάν μιά θολούρα γέμισε τό 
χίίιρο μέσα άπό την κουνουπιέρα.· Η κό
πωσις νικοϋσε την έξημμένη φαντασία. 
"Ενα πρόσωπο όκαθόριστο, χωρίς 
σχfiμα καί χωρίς χαρακτηριστικά μοίi 
φάνηκε πwς ήλθε κοντό. Εfχα την έντύ
πωση πwς ήταν ή γρηά μητέρα τοίi 
Φραντζέσκου, όλλό μοίi μίλησε στην 
καθαρεύουσα: «Καλίίις έπράξατε». 'Η
ταν δυνατόν; Μήπως ήταν ό Λεωνίδας 
όπό τίς Θερμοπύλες, η ό Παπαφλέσσας 
όπό τό Μανιάκι , fι ό Γιαμπουδόκης όπο 
τό ' Αρκόδι; Δεν μπόρεσα νό δίίι καλύ
τερα γιατί μετά τό λόγια αύτά ενας 
γλυκός, fiσυχος uπνος μοίi f:κλε ι σε τό 
μάτια ώς τό πρωϊ. 

· Η πρώτη μέρα τοϋ γυρ ισμοϋ ε Τ χε 
περάσει. 

ΕΥΓΕΝ Ι ΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥ ΛΟΣ 
Νέα 'Υόρκη, 'Ιανουάριος 1984 
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Μερικές μέρες μετό τrΊ σύλληψή της, 
ρίξανε τr) Μαριόνθη στό κατώι μαζi με 
τους άλλους κρατούμενους, έκτός όπό 
τήν 'Ελένη Γκατζογιόννη. ' Η περιγραφή 
της γιό τίς έ:κεί συνθiiκες συμπίπτει μέ 
τr)ν έ:ξιστόρηση της Ντίνος Βενέτη. 

' Εκείνη την έποχrΊ ύπηρχαν έι κοσι πέντε 
μέ τριόντα κρατούμενοι στό μικρό 
κατώι, τόσο στριμωγμένοι που επρεπε 
νό κοιμοίiνται καθιστοί, όκουμπώντας 
ό ενας πάνω στόν άλλο. την περίοδο 
έκείνη δλοι έιχανε τό χέρια τους δεμένα, 
έκτός όπό τr)ν 'Αλέξω Γκατζογιάννη, 
ίσως έπειδή οί όντάρτες ενιωθαν πwς 
ήτανε πολυ μεγόλη γιό νό επιχειρήσει νό 
δραπετεύσει. «Τί θαυμόσια γυναίκα 
fιταν! » όναφωνεί ή Ντίνο Βενέτη. «ΉΆ
λέξω γυρνοϋσε όπό τον ενα στόν άλλο 
καί μάς ετριβε τό χέρια καί μδς κουνοίi
σε τό κορμιό γ ιό νό ξεμουδιόσουν. ' Ενώ 
μδς περιποιόταν εκλαιγε γιό τη μεγάλη 
κόρη της τr)ν 'Αρετή, έκείνη που τό' χε 
σκόσει. ιιΑίιτό τό παιδί μ' όγαποίiσε πιό 
πολυ όri δλα», ελεγε. «Καί τώρα μέ κατέ
στρεψε». 

ΟΙ κρατούμενοι fιταν βρώμικοι, 
γεμότοι ψείρες. τους πήγαιναν κατό ό
μόδες στόν όπόπατο μ ιό~ δυο φορές τη 
μέρα, όλλό όχι τόσο συχνό wστε νό 
μποροίiνε νό κρατηθοΟν, ετσι ή μπόχα 
στό κατώι fιταν aποπνιχτική. Μιό φορό 
τr) μέρα, τους εδιναν σε τσίγκινα πιάτα 
μιό όραιη σούπα, τό περνούσαν όπό τό 
σιδερόφραχτα παράθυρα γειτόνισσες 
που τίς εΙχ~ν διατάξει νό τrΊ μαγειρέ
ψουν. Ή WΟλγα Βενέτη θυμάται πwς 
κόποια μέρα πέρασε μέσα στό κατώι 
σαρόντα πέντε μερίδες σούπα, δμως ό 
άριθμός των κρατουμένων αύξομειω
νόταν σημαντικό, γιατί άλλους τους 
επαιρναν γιό νό τους εκτελέσουν καί 
άλλους τούς εφερναν όπό μακρινό 
χωριά. 

Σχεδόν κόθε βρόδυ, ό Σωτήρης, ό 
Ζέλτας καί άλλοι πολιτοφύλακες κατέ
βαιναν στό ύπόγειο καί ξεχώριζαν κά
ποιο κρατούμενο που τόν κλωτσοΟσαν 
καί τόν χτυποΟσαν μπροστό στούς ύπό-

ΜΑΡΊΊΟΥ 1, 1984 

Τό όριστούργημα 
τοΟ Nicholas Gage 

λοιπους. ' Εκείνους που συχνότερα διά
λεγαν ~ταν ό Σπύρος Μιχόπουλος καί ό 
Βασίλης Νίκου, μολονότι δση ώρα τοuς 
tδερναν καi οί δύο φώναζαν πwς ήτανε 
όθώοι, όπόλυτα πιστοί στούς όντάρτες. 

"Οταν εφτανε ή μέρα γιό νό έκτελεστεϊ 
κάποιος κρατούμενος, τόν καλούσαν τό 
βράδυ νό βγεϊ όπό τό ύπόγειο, τόν 
επαιρναν όπόνω κι όπό τότε οΙ άλλοι δέν 
τόν ξανάβλεπαν. Τό κροτόλισμα όπό 
αύτόματο εδιωχνε συχνό τόν ϋπνο στό 
Περιβόλι καί ή Μαρίνα ΚολλιοΟ κρυφο
κοιτοΟσε όπό τό παράθυρό της στ ή χαυ
νωτικr) καλοκαιριάτικη νύχτα, κατα
γράφοντας στη μνήμη της τrΊ θέση ένός 
όκόμη τάφου. 

Μερικοί όπό τούς συγκρατουμένους 
παραμένουν ζωηροί στη μνήμη της Ντί
νος Βενέτη καί της Μαριάνθης. "Ενας ό
πό αύτούς ήτανε τρελός, ενας μισοπά
λαβος βοσκός πού τόν εΤχαν πιόσει για
τί τόχα μετέφερε μηνύματα στόν κυβερ
νητικό στρατό, άν καί δi:ν fιταν σε θέ
ση μήτε νό μιλήσει καταληπτά."Οταν 
οΙ όντόρτες τόν tδερναν καί τόν κλω
τσοΟσαν, τραύλιζε φρενιασμένα άκα
ταλαβίστικες άρλοΟμπες καί στίς άκριες 
στο στόμα του τό σάλια εφτιαχναν φου
σκόλες καi τρέχανε στό βρώμικα ροΟ
χα του. 

Στό κατώϊ ύπήρχανε παπόδες μέ γε
νειόδες, ΚΙ Ενας γέροντας πατριόρχης 
μέ μπαρμπέτες πού τόν έιχανε συλλό
βε ι δταν οί όντόρτες πήγανε νό πιόσουν 
τό φαντόρο γιό του σ' ενα χωριό κον
τό στόν Καλαμά. Παρ' δλο που δέν επι
τρεπόταν νό μιλάνε συναμεταξύ τους οί 
κρατούμενοι, καί τους παρακολουθοΟ
σαν συνεχώς δεσμοφύλακες που κρυ
φοκοιτοΟσαν όπό τrΊν κλαβανr) στό ντα
βόνι, καί όπό τr)ν πόρτα καί τό παρό
θυρα τοΟ κατωγιοΟ, έκείνοι κατόφερ
ναν νό ψιθυρίζουν μέ τοuς πλαϊνούς 
τους. ' Η Ντίνο Βενέτη θυμάται μ ιό λι
πόσαρκη νέα όπό τό Γκρίμποβο, <ψιό 
τσιλιβήθρα», τη Σοφία Μήτρου . Οί δε
σμοφύλακες τfιν πειρόζαν όλοένα, έπει
δη τύλιγε τό μαντίλι της γύρω άπό τό 
πρόσωπό της με τόν παλαιίκό τρόπο, δ
πως οΙ θυγατέρες τiiς ' Ελένης. Tr) Σοφία 

τr)ν πιόσανε δταν οΙ όντόρτες πήγανε 
στό σπίτι της γυρεύοντας τόν πατέρα 
της, ενα παπό που τόν όγαποίiσε μέ τr) 
θυγατρικη όφοσίωση 'Ηλέκτρας. Ή 
Ντίνο ενιωθε ξεχωριστό οfκτο γιό την 
κοπέλα, που οΙ πολιτοφύλακες όποφό
σισαν νό τr) δε ίρουνε μιό νύχτα μπρο
στό στους άλλους, ρίχνοντός τη χάμω 
καί κλωτσώντας τη μέ τό γουρουνοτσά
ρουχό τους, ώσότου οί ύπόλοιποι νόμ ι 
σαν πwς εfχε πεθόνει. ' Αργότερα ή Σο
φία ζάρωσε πάνω στην Ντίνο καί παρη
γοριότανε: «Τουλάχιστον ό πατέρας μου 
ξέφυγε». 

Κόποια νύχτα ή Σοφία καί ή Ντίνο εf
δαν παρόξενα όνειρα · τό πρωl τό διη
γήθηκαν ή μιό τiiς άλλης ψιθυριστά. 
Η Ντίνο εΤχε δεί πwς ϋφαινε στόν όργα
λειό καi πέταγε πέρα δώθε τη σα'ίτα. Στ' 
όνειρό της ή Σοφία τύλιγε νημα d ενα 
κουβόρι , δμως τό νι; μα τέλειωσε, έ:νώ τό 
κουβάρι ~ταν άκόμα πολU μικρό." Οσο 
καi νa ψαξε, δεν κατάφερε νa βρει άλλο. 

· Οπως οί περσότερες χωριότισσες, ή Σο
φία ~ταν άσσος στό ν' όνακαλύπτει τό 
σημόδια στό όνειρα. «Τό δικό σου ση
μαίνει πwς θό σε όφήσουν λεύτερη», εΤ
πε ή Σοφία στr)ν Ντίνο μ' ενα θλιμμένο 
χαμόγελο. ιιΤ όνειρό μου σημαίνει πwς 
ή ζωή μου τέλειωσε». 'Εκείνη τη νύχτα 
πι;ραν τη Σοφία όπό τό κατώϊ καί δεν ξα

ναγύρισε. 

Τόσο ή Μαριάνθη Σπυροπούλου, δσο 
καί ή Ντίνο Βενέτη, θυμούνται όνεξό
λειπτα μιό κρατούμενη που τη λέγανε 
Δέσπω, μιό ψηλή, έ:ντυπωσιακό φρέ
σκια τριαντόρα μέ σγουρό μαλλια- τrΊν 
έιχανε πιόσει κοντό στό χωριό της, τό 
Μαυρονόρος, που εfχεν έκκενωθεί, δταν 
έπιχείρησε νό γυρίσει κρυφό στό σπίτι 
της γιό νό πόρει μερικό φαγώσιμα . Στό 
ύπόγειο κρατητήριο ή Δέσπω tκλαιγε 
όλοένα γιό τό δυό μωρό όγοράκια της. 
Τό ξύλο εΤχε όρχίσει νό έπηρεόζει τό 
μυαλό της καί ζοίiσε d ενα παραλήρη
μα φόβου, όνίκανη ν' όντέξει τr) σκέψη 
τι; ς σφα ίρας που θό τη σκότωνε.-Ολη 
τr) νύχτα παραμιλοϋσε, κλαίγοντας καί 
παζαρεύοντας μέ τό θάνατο. Κόποι α νύ
χτα τό χέρι της Δέσπως άγγιξε [να μα
κρυ καρφί καρφωμένο d ενα άπό τό ό-
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κατέργαστα πάτερα τοίί κατωγιού. Κα
τάφερε νά τό ξεκολλήσει, ενα σκουρια
σμένο σουβλί καμ ιά δεκαριά πόντους 
μάκρος. Μέ μιά σπασμωδικη κίνηση τό 

. σφιξε στά δεμένα της χέρια καΙ το χωσε 
βαθιά στην κοιλιά της,; . κάτω όπό τό 
πλευρικό τόξο. 

' Η όπόπειρα της αίιτοκτονίας της Δέ
σπως όπέτυχε. Παρά τη βαθιό τρύπα, 
δεν πέθανε καΙ δ ιατήρησε τίς αΙσθήσεις 
της, παρακαλώντας τοuς δεσμοφύλακες 
νό τη βοηθήσουν - ενα έπίδεσμο, κάτι 
ποu νά σταματήσει τόν πόνο - έκείνοι 
δμως τη χλεύαζαν. Τό βογκητό της κρα
τούσαν ξάγρυπνους τοuς ύπόλοιπους 
δεσμώτες, ποu σχεδόν ανακουφίστη
καν, δταν ενα βράδυ πηραν όπόνω τη 
Δέσπω, μαζί μέ τόν όσπρογένη γέρον
τα. Μόλις κατάλαβε πως ό ϋστατος φό
βος της βγαίνει όληθινός, ή Δέσπω γέμι
σε τό σπίτι στριγκλιές, ποu όκούγονταν 
καθαρά στό κατώϊ. αΘά μi: σκοτώσετε! 
Τό ξέρω!».v Υστερα άκουσαν τη σαρδό
νεια φωνη τοϋ Κατη νά τi'jς aποκρίνε
ται : Ημείς νά σκοτώσουμε την καλή μας 
τη Δέσπω, τη χαϊδεμένη μας;» ΚαΙ πά
νω όπό i όναφιλητό τηςτόνδκουσαννά 
προσθέτει: «Πρέπει νό γράψεις στόν 
στρατηγό Μάρκο καί νό τοϋ ζητήσεις 
χόρη . Μπορεί νά σου δώσει» . 

" Υστερα όκούστηκε περιφρονητικη ή 
φωνη του γενειοφόρου γέροντα: «Χά
ρη I» φρούμαξε. «Χάρη Γ Εσείς θό μέ σκο
τώσετε, μό δi: θό μέ κοροϊδέψετε!». 

' Αργότερα έκείνη τη νύχτα οΙ κρατού
μενοι άκουσαν τοuς πυροβολισμοuς 
ποu tβαλαν τέλος στην όγωνία της Δέ
σπως. 

"Οποτε κατέβαινε στό κατώϊ βράδυ 
ενας όντόρτης καi φώναζε τ δνομα κά

ποιου κρατουμένου γ ιό νό τόν πάει όπό
νω, οί ύπόλοιποι άφηναν όθέλητα ενα 
στεναγμό όνακούφισης.ν Ας ι'jτανε δαρ
μένοι, γεμάτοι ψείρες, πεινασμένοι , βου
τηγμένοι στiς ίδιές τους τiς μαγαρισιές, 
όνήμποροι νό μιλήσουν όψανό η νό 

κουνήσουν τά χέρια τους, ώστόσο τοuς 
ε'ίχανε χαρίσει μιά μέρα όκόμα . ' Εκτός 
όπό την · Αλέξω Γκατζογιόννη, οί άλλοι 
ε'ίχανε γαντζωθεί όπό την έλπίδα, περι
μέναν χάρη, σωτηρία η κάποιο θαυμα. 

· Η δεκαοχτάχρονη Μαριάνθη Σπυρο
πούλου εΤχε την όκρόδαντη θρησκευ
τι κή της πίστη , ΠΟU τη στήριζε. την Εδερ
ναν συχνά, κάποια φορό την πετάξανε 
τόσο δυνατά σε μιό ξύλινη κασέλα στά 
πόνω δωμάτια, ΠΟU ραγίσανε κάμποσα 
παίδια της. Τό πέλματα καi τά καλάμια 
της είχανε πρηστεί όπό τό ξύλο τόσο, 
που δi:ν τfjς χωρουσαν τό παπούτσια, 
δμως ή πίστη της στό θαυμα ποτi: δεν 
κλονίστηκε. Καi κάποιο βράδυ, λίγο πρΙν 

όπό της Παναγίας, εΤδε ενα δνειpο. 

Σέ κάθε έλληνικό χωριό ύπάρχουνε 
κάμποσες γυναίκες ποu θεωρούνται Ιδι
αιτέρως εύλαβικές, προικισμένες μέ την 
Ικανότητα νό ξορκίζουν τό κακό μότι, νό 
διαβάζουν τό σημάδια καi νό βλέπουν 
προμηνύματα κάποιας έπικείμενης κα
ταστροφης στόν δγιο του οlκογενειακου 
είκονίσματος. ' Η Μαριάνθη ήταν μιά 
όπ' αύτi:ς τ1ς είιλογημένες γυναίκες, καi 
κανένας, προπαντός ή ίδια, δέν τό εκρινε 
όλλόκοτο τό νό τfjς έμφσνιστεί ή 
Παναγία. 

.ιCineeop 

153 Σ . 53d Ιι. 
NewY .. Ι.City 

(ZIZI 688-8828 
Op.n7 ιiAya 
L~ 

'Η Μαριάνθη ονειρεύτηκε πώς[κλαιγε, 
καi μi: τό κεφάλι χωμένο στό γόνατό της 
tλεγε καi ξανάλεγε: αΜητερ τοϋ Θεοϋ, 
σώσον με!», δταν, δπως τό διηγιέται ή 
ίδια, «Ενιωσα ενα δάκρυ νό πέφτει στό 
μπράτσο μου . Μόλις τό κοίταξα, φεγγο
βόλησε καί γίνηκε άσπρο. 'Ύστερα, ά- .• 
κο υ σα μιά φωνη νό λέει: • r Αρκεί! _Μοϋ 

ράγισες την καρδιa μΙ: τiς προσευχές 
σου". Σήκωσα τό κεφάλι μου καi κεί στό 
κατώφλι στεκότανε ή Παναγία, όλοζών
τανη , λαμποκοπούσε όπό τό φως. "Μη 
φοβάσαι", μοϋ λέει. Καi όπό κείνη τη 
στιγμη ι'jξερα δτι θά σωθώ». 

' Εκείνο τό βράδυ φωνάξανε τ' όνομα 

της Μαριάνθης καi την πfjραν όπόνω, έ
νώ την παρακολουθουσαν μέ συμπόνια 
τό βλέμματα τών άλλων κρατουμένων. 

'Όταν οί δεσμοφύλακες τη φέρανε στό 
πάνω πάτωμα, σφίξανε τό σκοινί στό xf:.. 
ρια της τόσο, που της σταμάτησε ή κυ
κλοφορία καi ή κοπέλα ξεφώνισε: «Καi 

Γερμανοί νό ~σασταν, δέ θό με πονού
σατε τόσο πολύ! Δέν μπορείτε νά τό ξε
σφίξετε λιγάκι; » Κάποιος όπό τοuς δε
σμοφύλακες τη συμπόνεσε κι εκανε δ, τι 
τοuς γύρεψε:Ύστερα τη σπρώξανε μέ
σα στην όποθηκούλα πίσω όπό την κου
ζίνα, δπου κρατουσαν την · Ελένη, όλ
λό ή ' Ελένη δεν ήταν πιό έκεί. 

·Η Μαριάνθη σωριάστηκε στό δωμά
τιο μέσα d ενα κροτάλισμα όπό τεντζε
ρέδες καi κατσαρόλες, καi μόλις τά μά
τια της συνήθισαν στό σκοτάδι, κατάλα
βε πως στη γωνιά ήταν ζαρωμένοςό' Αν
τρέας Μιχόπουλος, καi κείνος μέ τό χέ
ρια δεμένα. Τόν είχανε δείρει όγρισ τό 
ματια του ~τανε μαϋρα καi πρησμένα, 
τό μοϋτρο του ματωμένο, τρομαχτικό. 

· Η Μαριόνθη κάθησε σιωπηλή, καρα

τάροντας τό περίγυρο. · Υπi'jρχε (να 
παραθυράκι, οίίτε μισό μέτρο, μέ δυό 
κατακόρυφα σιδερένια κάγκελα στε
ρεωμένα στό ξύλινο κούφωμα. Τό κάγ
κελα ι'jτανε παλιό · δλα τό παράθυρα στό 

ΚΩΙΤΑΙ ΚΑΙ ΒΙΚΥ ΙΚΟΥΦΑΡΑΙ Κ. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΙ 

ΜΑΡΊΙΟΥ I , 1984 

ΕΠΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕJΗΣΗ ΣΑΙ 

HELLENIC HELLENIC 
DISTRIBUTORS 

• ·- 't. ~ "·• 
' , , <~ι , 

17 



18 

Το φθηνότερα είσιτήρια yιό ft Ελλάδα 

με τι)v ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

~ Απλη μετάβαση 4, 18 Μαρτ. $299 
Με tπιστροφη 4, 18 Μαρτ. $499 
Με tπιστροφη 11, 25 Μαρτ. $549 

CHARTERS γ ιό την~ Ελλάδα 
με JUMBO 747 

Ο~ΕΠ~ΑΥ $249.00 ROUN~~~p $449.00 
plus $5.75 tax 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
ΜΕ ΕΚΛΟrΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

MAPJIOI: 1, 8, 15, 22, 29 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ: 5, 12, 19, 26 
ΜΑ·Ι·ΟΣ: 3, 10, 17, 24, 26, 31 
ΙΟΥΝΙΟΣ: 2, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30 
ΙΟΥ ΛΙΟΣ: 2, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 
Α ΥΓΟΥΣΤΟΣ: 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: 1, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 27, 29 
Πλήρης ΚΑ Τ ΑΛΟΓΟΣ με Ολες τΙς ήμερομηvίες άvαχωρήσεως καi έπιστροφfίς άποστέλ

λεται ΔΩΡΕΑΝ- Γρόψατέ μας ή τηλεφωνήστε TOLL FREE: 1-800 231-2440. 

ANDREAD/S TRA VEL CORPORA Τ/ΟΝ 

46-02 BROADW Α Υ I A STORIA, NEW YO RK 

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) 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



Λιό fιταν θωρακισμένα μ αύτό τόν τρό
πο, συνήθεια όπό τiς μέρες τών ληστάρ
χων. 

Στό καμαράκι ύπί'jρχε [να ς μεγάλος σω
ρός άπό παπούτσια που ή Μαριόνθη κα
τάλαβε πως θό πρέπει νότον κρατουμε
νων ποίιχαν tκτελεστή. Μετό το φόλαγ
γα-τό κοινότατο βασανιστήριο-δπου σε 
χτυπάνε ατό πέλματα -δεν μπορείς πιό 
νό φορέσεις παπούτσια. Με τους ξυλο
δαρμούς, τό πόδια της Μαριόνθης εί
χανε πρηστεί, δμως κουβαλοΟσε πάν
τα μαζί της τό παπούτσια της, χωμένα 
παραμόσχαλα. • Ηταν άποφασισμένη 
νό μην τό χάσει, άκόμη καΙ την τελευ
ταία της ώρα, γιατi fιταν ώραία μαΟρα 
δερμάτινα παπούτσια, σχεδον καινού
ρια, που της τά" χε όγοράσει ό πατέρας 
της. 

' Η Μαριόνθη κι ό · Αντρέας κοιτάζον
ταν '. όμίλητοι, σίγουροι κι οί δυό πως 
τους εfχαν όνεβόσει άπόνω γιό νό τους 
έκτελέσουν. ~ Ακουγαν τους δεσμοφύ
λακες που όνόσαιναν έξω όπό τι'ιν πόρ
τα. ' Ακούγονταν κai aλλοι θόρυβοι - το 
φρούμασμα τών όλόγων πού fιταν δε
μένα κάτω όπό τό παράθυρο, τό γέλια 
τών όνταρτών ποu χαρτόπαιζαν σε ενα 
πλαϊνό δωμάτιο, κai τό όδιάκοπο κρο
τάλισμα άπό τους τεντζερέδες καΙ τiς κα
τσαρόλες μέσα στην όποθηκούλα. «Δέν 
ξέρω άν ι'jτανε ποντίκια f\ οΙ ψυχές τών 
σκοτωμένων», λέει τώρα ή Μαριόνθη, 
«δμως τεντζερέδες κai τό κατσαρόλια 
δέν σταμάτησαν στιγμη νό χτυποΟν. 
Τοϋτο μάς βοήθησε πολύ, γιατί οί φύ
λακες δέν aκουγαν τi λέγαμε». 

' Η Μαριόνθη εστριψε τό σκοινιό στό 
χέρια της ώσότου το δέρμα στοuς καρ
πούς της φουσκόλιασε, δμως τελικό 
λευτέρωσε τό [να της χέρι , ϋστερα κai 
το aλλο.νΕσκυψε στόν ' Αντρέα κai τοϋ 
ελυσε τό χέρια. «Θό μάς σκοτώσουν», 
τοϋ ψιθύρισε. «Πρέπει νό βγοΟμε άπό 
δώl». 

Τί'jς Μαριάνθης ποτέ δέν τfjς άρεσε ό 
Αντρέας, που fιταν κάποτε συμμαθητής 
της στο σχολείο τοϋ χωριοϋ. Τόν θεω
ρούσε καυχησιάρη κai φοβιτσιόρη, που 
εμπλεξε τόσους κο] τόσους χωριανούς. 
Η σκυλίσια ύποταγη στη μοίρα του την 
έξόργιζε .νΗτανε σίγουρη πως τ' όνειρό 
της σήμαινε δτι αύτη θό τό' σκαγε. 

«Ετσι κι όλλιιλίς είμαστε χαμένοι»! τοϋ 
σφύριξε. «Δώσε μου τό ζωστήρα σου». 

·Ο ' Αντρέα ς μέ κόπο έλυσε τό γερό 
πάνινο ζωστήρα όπό τη ματωμένη στο
λή του κai τί'jς τόν έδωσε. ' Η Μαρ;όνθη 
εδεσε την aκρη του ατό [να κάγκελο, 
το στεριωμένο στό κούφωμα του παρα
θύρου, καί πρόσταξε τον ' Αντι;>έ_α νό τη 
βοηθήσει νό τραβήξουν. Μ' [να τρά
βηγμα έσπασε τό ξύλο καi τό κάγκελο 
ξεκόλλησε, όφήνοντας ενα άνοιγμα κό
που τριάντα πόντους. Γιό μιό στιγμη ό 
Αντρέας κai ή Μαριόνθη άπολιθώθη
καν, ϋστερα το παλικάρι, παρά τiς πλη-
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γές του γλίστρησε μέσα όπό την τρύπα. 
Ηταν λεπτός καί χώρεσε εύκολα, μέ μιό 
τούμπα έξαφανίστηκε πέφτοντας κα
τακόρυφα στο εδαφος, βρόντηξε πάνω 
σ' tνa σωρό σκουπίδια. ' Η Μαριόνθη 
μόρφασε μέ τόν κρότο όπό τό πέσιμο 
καi τό βογκητο που ξέφυγε τοίί ·Αντρέα 
δπως βρόντηξε, ώστόσο, τίποτα δέν έ
γινε.ν Εσπρωξε tνα κασόνι κότω όπό τό 

παράθυρο καί προσπάθησε νό περάσει , 
δμως ι'jτανε πολU πιο γεμάτη άπο τον 

· Αντρέα καί σφήνωσε. Βαριανασαίνον-
τας στέριωσε τό πόδια της στο κασόνι 
άπό κάτω, aδραξε κι άπό τiς δυο μεριές 
το παράθυρο κι εδωσε μιό γερη σπρω
ξιά, που ξεκόλλησε όλόκληρο το κού
φωμα μέ τη Μαριόνθη όκόμη σφηνω
μένη μέσα. Μέ μιό κραυγη έπεσε πάνω 

στό σκουπίδια. Σηκώθηκε μέ κόπο καi 
όπαλλόχτηκε όπο τό κούφωμα. 

·Ο ' Αντρέας στεκόταν παραζαλισμέ
νος σόν νό περίμενε έντολές. · Η Μαρι
άνθη κράτησε την όνόσα της, δμως κα
νένας δέν βγfjκε νότους πιάσει~ Αξαφνα 
θυμήθηκετό παπούτσια της, που τό' χε 
όφήσει μέσα. Γ ιό λόγους που ή Μαριάν
θη άκόμα όδυνατεί νό έξηγήσε ι, μπfjκε 
ξανό γιό νό τό πάρει , βάζοντας τόν' Αν
τρέα νό την όνασηκώσει, ώσότου μπό
ρεσε νό σκαρφαλώσει μέσα όπό την 
τρύπα τοϋ παραθύρου:Όταν ξαναβγί'j
κε μέ τό παπούτσια παραμάσχαλα, προ
χώρησαν μερ ι κtς στιγμtς σκυφτοί στiς 
σκιές, άκούγοντας τiς φωνtς τών aνταρ
τών άπό μέσα." Υστερα ή Μαριάνθη a
δραξε το χέρι τοίί ' Αντρέα κι όρχίσανε 
νό τρέχουν όπό τiς σκιtς ατό χωράφια. 
Κόντευε νό χαράξει . Καθως ό ούρανός 
aρχισε νό φωτίζεται στήν ' Ανατολή, 
κρυφτήκανε d ενα καλυβάκι d [να χω
ράφι κοντό στη νοτιοανατολικη γωνιά 
τοϋ χωριοϋ, δπου χώθηκαν κάτω άπόνα 
σωρο φρεσκοκομμένα όστάκυα καλα
μποκιοϋ. 

την tξαφόνιση τοϋ ζευγαριού την ό-

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

νακόλυψαν οί όντάρτες κατάπληχτοι 
την αύγή, κι όρχίσανε μεγάλο κακο όπό 
φωνtς κai τρεχάματα, πού τ aκουγαν οί 
κρατούμενοι ατό κατιiJϊ. Ό διοικητης 
τfjς πολιτοφυλακfjς Χρί'jστος Ζέλτας, 
φρενιασμένος, πρόσταξε, δποιος χω
ριανός fιταν ίκανός νό βαδίσει νό πά
ρει μέρος στiς ερευνες γιό την όνακά
λυψη τών δυό νεαρών. Στiς [ξη το πρωl 
όλόκληρο το χωριό ι'jτανε ατό πόδι καi 
κατό περίμετρες όμάδες ράβδιζε τους 
θάμνους, tνώ οί όντάρτες πυροβολοϋ
σαν τό πυκνό δέντρα καi τίς θημωνιές, 

προσπαθώντας νό ξεπετάξουν τους 
δραπέτες. ' ΑκούγοντtJς το σαματά τρι
γύρω τους ό ' Αντρέας καi ή Μαριάνθη 
έμειναν δλη τη μέρα χωμένοι aτόν a
ποπνιχτικό γεμάτο χώματα σωρο τών 
καλαμποκιών, σχεδόν τρελοί όπό τή δί
ψα καί τή ζέστη. · Αφοίί έπεσε τό σκο
τάδι έκείνη τη νύχτα, γλίστρησαν έξω 
όπό τόν κρυψώνα τους καί χώρισαν, ό 

'Αντρέας τράβηξε γιό το πατρικό του 
σπίτι κάτω όπό τ' 'Αλώνια καi ή Μαρι
άνθη πfjγε κατό τό σπίτι τfjς γιαγιάς της 
κοντό στην ' Αγία Παρασκευή. 

' Η Μαριάνθη χτύπησε την πόρτα της 
γιαγιάς της, έλπίζοντας νό πάρει μ ιό όλ
λαξιό ροίίχα, γιατί ή κόκκινη μάλλινη 
φούστα της θό τραβοϋσε το βλέμμα 
τών διωκτών σόν φωτοβολίδα , δμως ή 
γριό κοίταξε όπο την πόρτα καi σφύρι
ξε: «Τρέχα, παιδί μου, γρήγορα! Τριγυ
ρίζουνε παντοίί κai σε γυρεύουν! ». 

«Τουλάχιστον, δός μου λίγο ψωμί!» 
τι'ιν παρακάλεσ~ ή Μαpιόνθη, όλλό ι1 
γιαγιά τί'jς πέταξε κοΦτό : «Δt σοϋ δίνω 
τίποτα.Φύγε όπό δώ!» 

Κλαίγοντας, ή Μαριάνθη, έτρεξε πίσω 
στο καλυβάκι μέ τό καλαμπόκια, μιάς 
κai δέν εΤχε νό πάε ι όλλοίί πουθενά, δ
μως κάποιος θό την εΤδε, γιατi λίγα λε
πτό όφότου ξαναθαύτηκε κότω-κάτω 
στό σωρό, άκουσε τούς όντόρτες νό πυ-

BANQUET CENT ER 
FOR AI_L OCCASIONS 
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for reserνations 
CALL 

(201) 636-2700 

BANQUET MANAGER 

Διευθυντής 
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ροβολοίίν ατό σκοτάδι καί νό φωνά
ζουν: «Μαριάνθη, βγές! Ξέρουμε ποίί 
εfσαι r Αν βγείς δεν θά πάθεις τίποτα, μά 
όν σε βροίίμε, θά λf:ς καλύτερα νά μην 
εfχα γεννηθεί!». 

Δυο aντάρτες μάλιστα όνοιξαν την 
πόρτα τi'jς καλύβας δπου κρυβότανε καί 
κοίταξαν μέσα, όλλά f:νώ ή Μαριάνθη 
ετοιμαζόταν γιό τη σφαίρα, σφάλησαν 
την πόρτα καi κάθησαν όri [ξω,όναγέρ

νοντας πάνω της.~ Εμειναν έκεί δλη τη 

νύχτα κι ή Μαριάνθη όκουγε κάθε κου
βέντα που λέγανε καί παρακαλοίίσε την 
Παναγία νά μην την κάνει νά φτερνιστεί 
τό χώμα τών καλαμποκιών. Κουλουρια
σμένη σάν μπάλα βαθιά μέσα στο καλα
μπόκι, δf:ν πi'jρε χαμπάρι πότε ξημέρω
σε, μόνο ϋστερα όπό πολλές ώρες άκου
σε τίς καμπάνες. «Πάμε», άκουσε νά λέ
ει ό ενας όντόρτης. «Είτε λάκησε, είτε τη 
βρi'jκε καμιά σΦαίpα». 

'Όταν εφυγαν, ή Μαριάνθη γλίστρησε 
[ξω όπό το καλιβάκι. Εfχε νά φάει καί νά 
κοιμηθεί σαράντα όκτw ώρες. Εfδε ενα 
μονοπάτι καί παρακάλεσε: «Μi'jτερ τοϊί 
Θεοϋ, κάνε νά μf; πάει στη Μεγάλη Ρά
χη». 

Βάδισε f:ξι ώρες χωρίς νά τη δοίίνε, καί 
πέρασε όπο δυο κουφάρια μισολιωμέ
να, όνάμεσα στίς ρίζες τών δέντρων -
όν ~τανε κουφάρια όνταρτών η φαντά
ρων δέν τό ξεχώρισε, ετσι δπως εστρι
ψε το βλέμμα όπο τά όόμματα πρόσω
πα που τi'jς εχασκαν. 'Όταν τελικό πα
ρουσιάστηκε στη Μεγάλη Ράχη καί χαι
ρέτησε τους έθνικόφρονες φαντάρους 
που ~ταν στρατοπεδευμένοι στην κο
ρυφή, όρνήθηκαν νά πιστέψουν πwς ή 
κοπέλα δf:ν ~ταν όνταρτίνα. την πρό
σταξαν νό προχωρήσει μέ τό χέρια πά
νω ατό κεφάλι της, καί κείνη κρατοίίσε 
όκόμα σφιχτό τό παπούτσια της. 

ΜΕ το 
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Οί τρείς πρώτοι φαντάροι που σίμω
σε τη θωρούσανε κατάπληχτοι. «Γιατί 
κουβαλάς τά παπούτσια σου καί δέν τό 
φοράς;» τη ρώτησαν. 

'Η Μαριάνθη δf;ν εϋρισκε τη φωνή της 
γιό νά τους όποκριθεί, καi στεκότανε 

κειδά άλαλη, δάκρυα τρέχανε όπό τά 
μάτια της. τέλος κατάφερε νά τους πεί 
πwς ~τανε ή θυγατέρα τοϋ Λουκά Ζιά
ρα καί πwς τό' χε σκάσει όπό τη φυλακη 
τών όνταρτών ατό Λιά. Οί φαντάροι τό 
θεώρησαν όπίστευτο πwς όποιοσδήπο
τε, καί μάλιστα κοπέλα, μποροίίσε νό 
κάνει τέτοιο πράγμα. 'Η Μαριάνθη δ
πλωσε τά χέρια της καi τους εδειξε τό έγ
καύματα καί τiς φουσκάλες όπό τό σκοι
νιά που τι']ν εϊχανε δεμένη τόσες μέρες, 
ετσι που τό κρέας της εfχε γίνει σταχτί. 
«Μάρτυράς μου τά χέρια μου», τους 

εJπε. 

Τελικό την πίστεψαν, ΚΙ ενας φαντά
ρος δπλωσε τό χέρι νό τi'jς πάρει τό πα
πούτσια που κρατοίίσε. Τό εσφιγγε τό
σες ώρες, wστε δf:ν μποροϊίσε νό i όφή
σει καi χρειάστηκε νό της όνοίξουν τό 
δάχτυλα. 

Μιό όμάδα όπό χωριανες που εψα
χναν, βρήκε τόν ·Αντρέα Μιχόπουλο 
ζαρωμένο d ενα χωράφι, κοντό στό σπί
τι του, νό καταβροχθίζει f:νa όγγούρι 
πού ' χε κλέψει, ξετρελαμένος όπό τι']ν 

πείνα καί τη δίψα.' Η Ξάνθω Στάμου, ή 
πρώτη που τόν εJδε κρυμμένο πίσω ό
πόνα θάμνο, δίστασε γιά μιά στιγμη 
μπρός στό ίΚ"ετευτικό του βλέμμα·: Ομως 
πρiν όπό λίγους μi'jνες είχανε συλλάβει 
την Ξάνθω, τιΊν είχανε δείρει καί όνο
κρίνει με τιΊν κατηγορία πwς παρακινοίί
σε νέες ατό κοντινό χωριό τοίί άντρα 
της, νό φύγουν· δπως στεκόταν έκεί, ό
ναποφάσιστη, συλλογίστηκε πwς όν δεν 
εtδοποιοϊίσε, μπορεί αuτο νά σήμαινε 
τό δικό της θάνατο. Κοίταξε τό πρησμέ
νο κόκκινα μάτια τοίί · Ανη)εα στό στα
χτί του πρόσωπο, τό κρεμασμένο σαγό
νι του, τό μισοφαγωμένο όγγόύρι ποuχε 
κολλήσει ατό στόμα του. · Ετοϋτος ό 
κουρελι']ς ετρεμε σάν νά' χε πυρετό καi 
κουνοίίσε τό κεφάλι του ίκετευτικά. 'Η 
Ξάνθω σήκωσε τό χέρι της κai τόν [δει
ξε. «Νά ό Άντρέας Μιχόπουλος!» τσίρι
ξε στiς άλλες. «Τρεχάτε! Τόν βρi'jκα!» 

' Η 'Ελένη, που τώρα την κρατοϋσαν 
στην κουζίνα, άκουσε τό ξεσήκωμα τών 
όνταρτών, μόλις όνακαλύψανε τιΊν όπό
δραση. 'Όπως οί κρατούμενοι ατό κα
τώϊ, ΚΙ αιJτη όφουγκραζόταν τiς κραυ
γf;ς καί τiς τουφεκιες που όντιλαλοίίσαν 
στό χωριό, δλη τι']ν έπόμενη μέρα κai 

νύχτα, πότε παρακαλώντας νό ξεφύ
γουν οί δραπέτες, καi πότε τρέμοντας, 
πwς στη φυγή τους θά την πλήρωναν οί 
ύπόλοιποι κρατούμενοι. 

Τό δεύτερο πρωϊνό, μετά την έξαφά
νισή τους, ή 'Ελένη παρακολουθούσε 
όπό τό παράθυρο τi'jς κουζίνας κάμπο
σους όντάρτες, νά τραβάνε όπό την 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



αύλόπορτα τόν 'Αντρέα Μιχόπουλο ξα

νά μέσα στό σταθμό της πολιτοφυλα
κi'jς, τό πόδια του σέρνονταν στό χώμα . 

ΟΙ όντάρτες φρόντισαν νό παρακο
λουθήσουν δλοι οί κρατούμενοι την τι 
μωρία τοϋ • Ανρτέα. Στην μπροστινη 
αύλή, όντίκρυ στό παράθυρα τοϋ κα
τωγιοϋ καi τi'jς κουζίνας, τόν γδύσανε 
τσιτσίδι καi τόν δέσανε πάνω d ενα δο
κάρι, δπως σουβλίζεις γιό νό ψήσεις ε
να όρνi ~ μ ιό γίδα . Κρέμασαν τό δοκά
ρι όπό δυό διχάλες, wστε νό μποροϋν 
νό γυρίζουν τό κορμi τοϋ παλικαριοϋ, 
δπως γυρνδς μιό γίδα γιό νό την όλεί
ψεις μέ λαδολέμονο. Κατόπιν, οί πρώην 
συντροφοί του , μf: βάρδιες, όρχίσανε νό 
δέρνουν τόν · Αντρέα με στειλόρια,γυρ
νώντας τον μιό όπ' έδώ, μιό όπ' εκεί, 
στόν fjλιο τοϋ Αuγούστου, καi γρήγο
ρα το κορμί του εγινε κατάμαυρο. ·Η 
γλώσσα κρεμότανε όπο τό στόμα του, 
δμως ~ταν όκόμα ζωντανός. Βογκοϋσε 
σόν τό βόδι , καi ~ταν γεμάτος dΊματα, 
πού ε'ίχανε κολλήσει στό μαλλιά του, 
κι όνακατώνονταν με τiς βλέννες πού 
τρέχανε όπο τη μύτη καi όπό το στόμα 
του. 

' Η · Ελένη πάσχιζε νό μην όκούει καi 
νό μη βλέπει την τιμωρία τοϋ νεαροϋ 
όντάρτη, ώστόσο, συνεχώς, μιό διε
στραμμένη περιέργεια την τραβοϋσε 
στό παράθυρο~ Ενιωθε το χτύπο όπο τό 
στειλάρια στη γυμνή του σάρκα, κι ε
βλεπε τό δέρμα του νό φουσκώνει. Πα
ρακαλοϋσε νό ξεψυχήσe~ τό παλικάρι. 

VΗτανε καρφωμένη στο παράθυρο, δ
ταν δ fiλιος όρχισε νό γέρνει , οί σκιες 
σπλαχνικό όπλώθηκαν πάνω σ' έκείνο 
τό πράμα πού κρεμόταν στην αύλή της. 
Πέρα μακριά ελαμπαν τό βουνό, ετσι 
πού ενα όγανό κίτρινο σύννεφο δπλω
νε τiς φτεροϋγες του πάνω όπό τό ή
λιοβασfλεμα, ώσότου πυρπολήθηκε με 
τό χρώματα τών φύλλων του φθινοπώ
ρου. 

Στεκότανε όκόμα έκεί, καθwς το φώς 
τραβήχτηκε ΚΙ Εσβηνε ΕνΟ όλόγιομο αύ
γουστιόΤΙΚΟ φεγγάρι ύψώθηκε όργό 
πάνω όπο τό κυπαρίσσια, γύρω στόν 
αύλόγυρο το Ο "Αη Δημήτρη. ·Ο γαλα
νός ούρανος χλώμιασε, καί οΙ βυσσινιες 
σκιf:ς τών δέντρων γλιστρήσανε σόν δά
χτυλα πάνω στ· όσόλευτο κορμί στη 
σούβλα, ένώ πέρα τό χαμηλώματα λού
ζονταν σε μ ιό παγερη διαύγεια. ' Ανάμε
σα στίς λυγερες σιλουέτες τών κυπα
ρισσιών, όπειρα όστέρια της εγνεφαν 
σόν γιασεμιά. Μιό βαριά σιγαλιά κρε
μότανε πάνω όπό την οΙκουμένη. 

' Ενώ παρακολουθοϋσε την τιμωρία 
τοϋ' Αντρέα, κατάλαβε ή' Ελένη γιό πρώ
τη φορά, πwς ό θάνατος μποροϋσε νό 
εfναι παρηγοριά , νό τον όγκαλιάσεις 
σόν όγαπητικό . Στην όρχη περνοϋσε 
δλες τiς ώρες της λιώνοντας δίχως την 
όγόπη τών παιδιών της, μ ιόν όγάπη πού 
όσταμότητα εΤχε θρέψει την ψυχή της. 

ΜΑΡΊΊΟΥ 1, 1984 

Μέρες τώρα εΤχεν όναγκόσει τόν έαυτό 
της νό παραμερίσει τη σκέψη τών παι
διών της καi νό τοιμόζεται γιό τό ταξίδι 
στόν όλλο κόσμο. V Ενιωθε την παρου
σία τi'jς πεθερδς της, τi'jς Φωτεινi'jς,νό 
σιμώνει, νό της'γγίζει τό βλέφαρα ένώ 
κοιμόταν, καi πάσχιζε νό' βρει παρηγο
ριά σέ τοϋτο. Τώρα δμως ενας φόβος 
την κυρίεψε, σούρθηκε όπό τούςίσκιους 
κάτω. ·Η · Ελένη παρακαλοϋσε ψιθυρι
στά νάνοι γρήγορος ό δικός της θάνα
τος. Πάντοτε τό πρόσεχε τόσο πολύ ν6. 
χει στη ζωή της εύπρέπεια καί αύτοκυ
ριαρχία, καi παρακαλοϋσε νό πεθάνει 
κατά τόν 'ίδιο τρόπο, σόν όνθρώπινο 
πλόσμα, όχι σόν τό ζώο. 

Τό όριστούργημα <<ΕΛΕΝΗ)) 
τοίί Ν ick Gage 
στο • Ελληνικό, μπορείτε 
νό τό προμηθευθητε 
στέλνοντας έπιταvιl 15 δολλ. 
στην διεύθυνση: ELENI 

Ρ.Ο. ΒΟΧ 592 
WESTBOROUGH, ΜΑ 01581 

Οί κρατούμενοι στό κατώϊ περίμεναν 
πwς ή μεταχείρισή τους θό χειροτερέ 
ψει , σε όντίποινα γιό την όπόδραση 
τi'jς Μαριόνθης καί τοϋ ' Αντρέα, ώστό
σο πρός κατόπληξή τους, τiς έπόμενες 
μέρες, Εγινε κομματάκι καλύτερη όri δ,
τι ~ταν πρίν. ·Η όλλαγη ήτανε άπειρο
ελάχιστη, δμως σέ δεσμώτες πού δεν 
εΤχαν νό κάνουν όλλο τίποτα παρό νό 
όναλύουν την κάθε χειρονομία καi την 
κάθε λέξη τών δεσμοφυλάκων τους, φά
νηκε πwς εΤχε βαθιό σημασία. 

"γστερα όπό ε'ίκοσι τέσσαρες ώρες 
κατεβάσανε τόν · Αντρέα όπό τη σού
βλα. Λίγες μέρες όργότερα τόν ξαναφέ
ρQνε στό κατώϊ, καi οΙ όλλοι κρατού

μενοι ε'ίδανε πwς φοροϋσε καθαρό ροϋ
χα καi οΙ πληγές του ήτανε δεμένες. Σω
ριάστηκε σε μ ιό γωνιά, όμίλητος, σέ μ ιό 
νάρκη , δμως ~ταν ζωντανός. 

' Ο τακτικός ξυλοδαρμός τών κρατου
μένων σταμάτησε, έκτός όπό καμιά 
σποραδικη κλωτσιά η γροθιά όπό κάνα 
δεσμοφύλακα. ' Επιτρέψανε στούς συγ
γενείς νό φέρουν φαγητό στούς κρα
τουμένους." Αν καi δf:ν όφηναν νό μποϋ
νε στό κατώϊ μεγάλοι καί νό τούς δοϋν, 
λίγες ~έρες μετά την όπόδραση έπιτρέ
ψανε στη Νίκη Γκατζογιόννη, τη μικpό
τερη θυγατέρα τi'jς ' Αλέξως, νό μιλήσει 
στη μόνα της. 

·Η Νίκη εΤχε πάει πολλές φορές στη φυ
λακη με φαγητό γιό την • Αλέξω καi κά
θε φορά οί δεσμοφύλακες της επαιρναν 
τό πιάτο, εκοβαν τό ψωμΊ μικρά-μικρό 
κομματάκια, γιό νά βεβαιωθοϋν πwς δf:ν 
εΤχε κρύψει τίποτα μέσα, καi της ελεγαν 

νό έπιστρέψει την όλλη μέρα τό πρωϊ, 
γιά νά πάρει τό όδειο πιάτο. · Αλλά μ ιό 
μέρα, στό μέσα Αύγούστου, οί δεσμο
φύλακες έίπανε στη Νίκη πwς μποροϋσε 
νά δεί τη μόνα της. Βγάλανε την ' Αλέξω 
όπο την πόρτα τοϋ κατωγιοϋ στην αύ
λή, δπου πετάρισε τό μάτια της στό φώς 
τοϋ fjλ ιου . ' Η Νίκη ετρεξε νά την όγκο
λιάσει , δμως ή ' Αλέξω της Εγνεψε νά 
σταθεί κάμποσο πέρα. «Μην ερχεσαι 
κοντά, γλυκό μου !» τi'jς εΤπε. «Εfμαι γε 
μάτη ψείρες».' Η Νίκη σταμάτησε, ύπο
ψιασμένη πwς ή μάνα της δf:ν ήθελε νό 
δεί πόσο 6σκημα την εΤχαν κτυπήσει. 
Κάτω όπό τό βλέμματα τών δεσμοφυ
λάκων, όλλάζανε μερικf:ς μισf:ς κουβέν
τες γιό το σπίτι καi γιό τό κοπάδ ι , προ
σπαθώντας νό μείνουν ήρεμες, uστερα 
ή' Αλέξω μέ δάκρυα εύχαρίστησε τη θυ
γατέρα της γιά τό φαγητό· καi την πεί
γαν πάλι πίσω στό σκοτάδι τοϋ κατω
γιοϋ. · Η Νίκη δf:ν ε Τ δε 'ίχνος όπό τη θεία 
της την ' Ελένη . 

· Από τό παρατηρητήριό της στό πα
ράθυρο τi'jς κουζίνας, ή ' Ελένη παρα
κολούθησε τη συνάντηση τi'jς Ν ίκης μf: 
την · Αλέξω , καi μπηκε στην Εγνοια τί 
εΤχε όπογίνει ή Γλυκερία . v Αρχισε ν' ό
ναρωτιέται μήπως εΤχαν πιάσει τό κο
ρίτσι στά σταροχώραφα καί τό ' χανε 
δείρει γιό νό τοϋ όποσπόσουν πληρο
φορίες γιό τη συνενοχη της μάνας του 
στην όμαδικη όπόδραση. 

Τό φαγητό πού δίναν στούς κρqτού
μενους όρχισε νά βελτιώνε.τα ι , κcaτqύς 
έπιτρέψανε νά πάρουν όλλαξιές, ροϋχα 
πού τούς εφεραν οί συγγενείς. Κάμπο
σες νϋχτες, μετά την τιμωρία τοϋ ' Αν
τρέα, δέν πήρανε κανένα στό περιβόλ ι 
νό τον εκτελέσουν. v Αγνωστο γιατί, εΤ
χαν λύσει καi τά χέρια τών κρατουμέ
νων. 

την τέταρτη μέρα, μετό την έξαφό
νιση της Μαριόνθης, έμφανίστηκε στο 
κατώϊ ό Σωτήρης, νωρiς τό πρω'ί, καi 
φώναξε τό όνόματα τών κρατουμένων 
όπο το Λιό: Ντίνο Βενέτη, · Αλέξω Γκα
τζογιάννη, ' Αντρέας Μιχόπουλος, Σπύ
ρος Μιχόπουλος καί Βασίλης Νίκου. Κα
θwς κοιτάζονταν συναμεταξύ τους εν
τρομοι, πρόσταξε νό τοuς πάρουν όπό
νω. Ποτf: δέν εΤχαν πάρει κρατούμενο 
γιό έκτέλεση πρω'ί, όναλογίζονταν.~ Αν 
ήτανε γιά νά τοuς όνακρίνουν καi νό 
τούς δείρουν ξανά, σίγουρα δεν θό τούς 
επαιρναν δλους μαζί. 

· Ο Σωτήρης καi οί δεσμοφύλακες όδή
γησαν τούς πέντε όπό τη σκάλα στό γρα
φείο της πολιτοφυλακης. Τό μπρούντζι 
νο κρεβάτι γυαλοκοποϋσε , τό εΙκόνισμα 
κρεμόταν στην όνατολικη γωνιά καi τό 
γραμμόφωνο βρισκόταν στη συνηθι

σμένη του θέση . Στην κάμαρη τοuς πε
ρίμεναν δυό όκόμη χωριανές : ήΈλένη 
Γκατζογιόννη καi ή Κωνσταντίνα 
Ντρουμπογιόννη . ' Ανακουφισμένη ποu 
Εβλεπε την · Ελένη καλό, ή • Αλέξω ετρε -
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ξε καJ την άγκάλιασε. 

Με διαταγη τοΟ Σωτήρη οΙ δεσμοφύ
λακες δρχισαν νό δένουν τοuς κρατού
μενους δυό-δυό. την' Ελένη καi την' Α
λεξω τiς δέσανε χέρι-χέρι. Τό Σπύρο Μι
χόπουλο τόν δέσανε με τόν άνηψιό του 
Αντρέα, ποu δύσκολα στεκόταν στό πό
δια του. Τόν Βασίλη Νίκου τόν δέσανε 
με τή Ντίνο Βενέτη. ·Η μόνη κρατού
μενη ποu δεν t:δεσαν ήταν ή Κωνσταν
τίνα Ντρουμπογιάννη. 

'Όταν δέθηκαν δλοι οί κρατούμενοι, ό 
Σωτήρης καθάρισε τό λαιμό του. «Σήμε
ρα ή τύχη σας μπαίνει στό χέρια τf'ίς λα
ϊκfiς δικαιοσύνης», εΤπε. «Εχετε τό ευ
εργέτημα νό δικαστείτε δημόσια, έμ
πρός σε δλους τοuς χωριανούς σας. Θά 
προσκομιστοΟν άποδείξεις γιό την έ
νοχή σας, θό κληθοΟν μάρτυρες καi θό 
σάς έπιτραπεί ν' όντικρούσετε τiς έν
αντίον σας κατηγορίες. Θό δείτε δτι ό 
Δημοκρατικός Στρατός δεν τιμωρεί τοuς 
όθώους, μόνο τοuς ένόχους». 

νΕγνεψε στοuς δεσμοφύλακες, κατόπιν 

εΤπε κοφτά: Έμπρός, οί δικαστf:ς [χουν 
φτάσει». 

·Η συνέχεια.· Στό προσεχές 

''ELENI'' 
Available 
inGreek 
Α Greek translation of 'Έieni" by 

Nicholas Gage, the most acclaimed book 
of last year in both the United States and 
England, was recently published in 
Athens and soared immediately to the top 
of Greece's best-seller list. 

The Greek language νersion was trans
lated by Alexandros Kotzias, a distin
guished Greek noνelist and critic, and it 
became an oνernight sensation in the 
author's native country. According to a 
recent article in the τϊmes Literary 
Sυpplement of London, "When the 
Greek translation was published in mid
December, it sold 4,000 copies on the first 
day, a rυn of 10,000 in another week, a 
further 10,000 νery soon afterwards, and is 
now in its third major printing. By Athe
nian standards these are qυite extraordi
nary figures and testify eloquently to the 
widespread public interest the subject 

still aroυses.'; 

'Έieni" will υltimately be pυblished in 
14 languages and will be made into a 
major motion picture to be directed by 
Peter γates, whose films include "Break
ing Away", "Bullit", and ''τhe Dresser". 

'Έieni" is the true story of Eleni 
Gatzoyiannis, the author's mother, whose 
struggle to keep her five children alive 
and together dυring the waνes of war, 
famine and reνolution that swept oνer 
her remote mountain village between 
1940 and 1949 ended before a firing squad 
in the closing days of the Civi l War. 

The Greek translation of 
the book is now available 
by mail order in the 
United States and may be 
obtained by sending 
a check for $15 to 

(ΈLΕΝΙ" 

Ρ.Ο. ΒΟΧ 592 
WESTBOROUGH, ΜΑ 01581 

~Εκλεκτijς ποιότητος, παντος εϊδους ' γουναρικα 
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\ ΣΕ ΤΙΜΕΣ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

Οίκονομιiτε περισσότερα 
δταν ψωνίζετε τα γουνα

ρικά σας άπ' εύθείας 
άπό ηΊν πηγή. 

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 

ΓΙΑ ΑΡΡΟΙΝΤΜΕΝΤ 

Δi:ν χρεώνομε έξτρα γιa 
είδικi:ς παραγγελίες 

MAKOS & ZIAS FUR CO. 
333 7th Α VENUE 

NEW YORK. Ν.Υ. 10001 
(212) 564-0062 - (212) 736-8332 

30 DUNC ΑΝ sτREET 
TORONTO. C ANADA 

M5V 2CJ 
(4 16) 977-3755-57-82 

Α THANASIOU DIAKOU 18 
KASTORIA. GREECE 

(467) 28 207 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



~Η ~Ωργανωμένη ~Ομογένεια 

'Ενώ τό Δ. Συμβούλιο της 'Ομοσnονδiας ·Ελληνοαμερικανικών Σωματείων 
Νέας 'Υόρκης δείχνει τήν συμπαράστασή του nρός τοuς μαρξιστες της Χιλiίς καΙ 
τόν θαυμασμό του nρός τόνν Αρη Βελουχιώτη καΙ άρνείται νό nρόξη τόίδιο yιό τό 
όδέλφια μας nou στενάζουν ύnό τό τυραννικό καθεστιlις τοίί · Εμβερ Χότζα, δλλες 
όρyανιίJσεις μας βρfσιι:ονται στην nριίJτη yραμμή τοίί άyιίJνα yιό τfιν nροάσnιση 

· τών tθνικών δικαίων της ·Ελλάδος. 

' Εκτός όπό τι')ν δραστηριότητα της 
ΑΗΕΡΑ καi τwν όλλων όργανώσεων 
στην Ούόσιγκτων, σημειώναμε έδw ενα 
Ιδιαίτερα εύστοχο γράμμα τοΟ Προ
έδρου τοΟ Παγκυπρίου κ. Φίλιππα Κρί
στοφερ πρός τι')ν έφημερίδα 
Washington τimes (7Φεβρουαρίου 1984) 
έπi μιός συνεντεύξεως τοϋ Τούρκου 
Πρωθυπουργοϋ κ. ' Οζόλ, ποu όναδη
μοσιεύθηκε ατό προηγούμενο τεϋχος 
τi'jς ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ. 'Η λακωνική, όλλό 
καi όποστομωτικη όπάντηση τοϋ κ. Κρί
στοφερ, εχει ώς έξης: 

'Ίn the Jan. 24 interνiew, ''τυrkish 
leader plans to ease nation away from 
socialist path," the new Turkish Prime 
Minister Turgot Ozal stated, " .. . we are a 
good ally of the Un ited States." As a 
patriotic American citizen, Ι woυld like to 
ask Mr. Ozal if a good ally woυld do these 
things Tυrkey has done: 

• Refυse to allow the use of American 
bases in Tυrkey to support American 
troops in Lebanon. American soldiers 
critically and mortally wounded in the 
Beirut bombing massacre had to betaken 
to Cyprus for emergency medical treat
ment. 

• Refuse for nearly nine years to 
account for the 15 American citizens that 
Turkey captured (using American arms) 
dυring its inνasion of Cyprυs. 

• Refuse the υse of Turkish land as a 
staging location for American helicopters 
trying to rescue American hostages being 
held in lran. 

• Refuse to allow Turkish land to be 
υsed to νerify Russian compliance for 
SAL Τ agreements. 

• Refuse to allow American planes 
to fly oνer Tυrkey during flare-ups inνolν
ing lsrael in the Middle East. 

• Refuse to allow Voice of America 
and Radio Free Eυrope antennae in order 

ovge[il1os 
Sρecίalίzing ίn Greek Catering 
for home and business parties. 

Tel. (212) 688-882t 

ΜΑΡτΙΟΥ 1, 1984 

to cou nter Soνiet jamming of broadcasts. 
• Ally against the United States in 

WWI and not strongly all ied with the 
United States in WWII. 

With a record of anti-Americanism like 
Prime Minister Ozal's, how can he come 
to the United States asking the American 
taxpayer to proνide him with nearly $1 
billion in foreign assistance because 
Turkey is a "good ally?" 

PHILIP CHRISTOPHER 
President, Pancyprian Association 

of America lnc. 
Washington. 

'Εξ 6λλου, ό Πρόεδρος τών Λακωνικών 
Σωματείων 'Αμερικής κσί Καναδά κ. ' Ε
λευθέριος Βουγιουκλής, μέ έπιστολή 
του στόν Πρόεδρο Ρήγκαν διαμαρτυ
ρήθηκε γιό τr}ν άνακήρυξη τοϋ ψευδο
κράτους τοϋ Ντενκτός καί τόν κάλεσε νά 
έργαστή γιά τr}ν άνατpοπή τής παρά
νομης άποφάσεως. 

Γιά λογαριασμό τοϋ Προέδρου άπάν
τησε ό κ. Dirk Gleysteen, ύπεύθυνος τοϋ 
Σταίητ Ντηπάρτμεντ γιά ύποθέσεις Νο
τιοανατολικής Εύρώπης, ό δποίος, μετα

ξύ 6λλων, γράφει aτόν κ. Βουγιουκλή: 

''τhe U.S. has not recognized the new 
entity and has strongly υrged other 
nations not to do so. We haνe also joined 
in support of the UN Security Council 
Resolution calling for a reνersal of the 
Turkish Cypriot action. 

The Administration desires a just and 
lasting solution to the Cyprus problem, 
and has been actiνely pursυing this in a 
recent series of high leνel meetings. The 
President had a highly productiνe session 
with Cypriot President Kyprianou at the 
White House. ln a subsequent meeting 
with Turkish Foreign Minister Turkmen, 
the President urged the Goνernment of 
Turkey to use its influence in reνersing 
the Turkish Cypriot declaration. The Vice 
President and Secretary of State also met 
with these officials, and Secretary Shultz 
saw Greek Prime Minister Papandreou, 
who expressed his thanks for US support 
on the Cyprus issue. ln addition, the Pres
ident has spoken with UN Secretary Gen
eral Perez de Cuellar, assuring him of 
strong US backing for his efforts to 
reestablish a dialogue between the two 
communities." 

Νέο Διοικητικο 
Συμβούλιο το Ο ACC 
Η πρόσφατες όρχαιρεσίες έξελέγη 

νέο Διοικητικό Συμβούλιο της όργανώ
σεως American Cyprus Congress. 
Πρόεδρος έξελέγη ό κ. Αύγουστος Μι

χαηλίδης, διαδεχθείς τόν καθηγητη κ. 
' Αντ. Βασιλείου . ·Αντιπρόεδρος ό κ. 
Τζέρρυ Λαστιχένιος, Β' 'Αντιπρόεδρος ό 
Δρ. Γ . ' Ιωάννου, Γραμματεuς ό κ. Νικο
λης Νεοκλέους καΙ Ταμίας ό κ. Χρηστος 
Λαζαρίδης. 

Δελτίο τοϋ Παyκunρίοu 

· Επεκτείνοντας την δραστηριότητά του 
γιό την προώθηση τwν έθνικwν δικαίων 
της Κύπρου, ύπό τr'jν ήγεσία τοΟ δρα
ατηρίου Προέδρου του κ. Φιλίππου Κρί
στοφερ, ό Παγκύπριος Σύνδεσμος ' Αμε
ρικ;;ς άρχισε τιlν εκδοση ένός δελτίου 
ατό όποίο καθρεmίζεται ή δραστηριό
τητά του σ' δλους τοuς τομείς καΙ Ιδιαί
τερα τόν πολιτικό. 

Τό Δελτίο κατατοπίζει τό μέλη τοϋ 
Παγκυπρίου πόνω στό έπίκαιρα θέματα 
ποu συνδέονται με τr'jν ύπόθεση της 
Κύπρου καi όποτελεί όπολογισμό ποu 
θό τόν ζήλευαν οί περισσότερες όπό τiς 
όργανώσεις μας καi περισσότερο έκείνες 
ποu όσχολοϋνται με τό όνθρώπινα δι
καιώματα στήν .. . Χιλή ... 

Νέο Δ. Συμβούλιο 
τοϋ ιl Αλιάκμονος» 

Στην τελευταία Γενική Συνέλε υση τοΟ 
Συλλόγου ι( Αλιάκμων» έξελέγη νέο Διοι
κητικό Συμβούλιο τό όποίο όπηρτίσθη 
σε σwμα ώς έξης: 

Σάββας Σιωτόπουλος πρόεδρος, Βαρ
βάρα Παπιγκιώνη όντιπρόεδρος, Νικ. 
Παπαδόπουλος γραμματέας, ' Ηλίας 
Τζέμος ταμίας, Κώστας Ντίνος, Θωμάς 
Νίκολας, ' Αργύρης Φίλιος, Ντένις Κάμ
περς, Σοφία Καμπερογιόννη, Βασίλης 
Γ ιός καi · Ελένη Γιο Ο. 

' Η γενικη συνέλευση aπεφάσισε νό δο
θοϋν δύο ύποτροφίες όπό 500 δολλάρια 
σε σπουδαστΕ.ς ΠΟU τελειώνουν φέτος τό 
γυμνάσιο κα] θό φοιτήσουν σε πανε
πιστήμιο της · Αμερικ;;ς με την προϋπό
θεση δτι οΙ γονείς τους εJναι μέλη τοΟ 
συλλόγου. 
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ft ΟμοyεvειακΓι έκδρομη στο Ρίο' Ιαvέίρο 

Μερικοί όπο τούς χαρούμενους έκδρομείς. Στήν όρι
στερη φωτογραφία, όπο όριστερά, ό κ. κοί ή κ.' Αθανασίου, 
ή κ. Βούλα Πίτουρος, ό ίοτρος κ. L. Nicoletti, ό ίοτρος Ν. Πί
τουρος, ή κ. Μιλάνου κοί ό ίοτρος κ. Μιλόνος. ΔΕΞΙΑ φω-

τογροφία, όπό όριστερά: · Ο κ. Steνe Karas, ή κ. Feranti · ·, ό 
κ. Ε. Fera1ti, πρόεδρος τοϋ Mr. and Mrs. Club, ή κ. Στέλλα 
Μολφέτας, ή κ. Κόντου, ή κ. Μαίρη Καρό καi ό κ. Εύρ. Κόντος. 

Πάνω όπο 80 δτομο, μέλη τοϋ Mr. and 
Mrs. Club τί'jς Κοινότητος τοϋ 'Αγίου 
' Ιωάννου Θεολόγου τοϋ Τενοφλάϋ , Ν.)., 
ελοβον έφέτος μέρος σε μιό έβδομο
διοίο έκδρομη ατό Ρίο ' Ιονέίρο κοi δλλες 
πόλεις τί'jς Βραζιλίας κοi γύρισαν ένθου
σιοσμένοι μ( την χώρο αύτή, όλλό κοi 
με κάποιο όπ"bγοήτευση γιό την κοθο
ριότητο-J,Ιερικών εστιατορίων. 

τ Η τον ή πέμπτη κοτό σειρό έτήσιο έκ
δρομη μιδς διολεχτί'jς συντροφιάς τi'jς 
όποίος πρόεδρος εΤνοι ό κ. Eugene 
Fera n ιi κοί διοργονωτης τi'jς έφετεινi'jς 
έκδρομi'jς ό κ. Πί'jτερ Μολφέτος. 

'Εκτός όπό τούς έμφονιζομένους στiς 
φωτογραφίες, στην έκδρομη Ελοβον 
μέρος ό κ. κοί κ.· Ανδρ. 'Αθανασίου, ό κ. 
κοi κ. Δη μ. ' Αγγελίδη, ό κ. κοί κ. Γ . Βιτσά
τση , ό κ. κοί κ. Χρ. Σκλιφδ, ό κ. Ed Colby, 
R. Walsh, ό κ. κοi κ. Ντίνου Δημητριάδη, 
ό κ. καi κ. Γ . Γοίτόνορου, ό κ. κοi κ. Κ. 
Χατζοπούλου, ό κ. κοi κ. Steνe Karangan, 
ό κ. κοi κ.· Αντ. Καράκης, ό κ. Α. Κολιός, ό 
κ. κοi κ. Α. Κωστάκη, ό κ. κοi κ. Thomas 
Kourgelίs, ό κ. κοi κ. Wίl lίam Manuel, 
ό κ. κοί κ. Peter Medes, ό κ. κοί κ. Βοσ. 
Μικέλη, ό κ. καi κ. Πi'jτερ Μολφέτο, ό κ. 

Ted Nίcholson, ό κ. Angelo Vagianos, 
ό κ. κοί κ. Ντίνου Πανογιωτοπούλου, ό 
κ. κοί κ. Δη μ. Ποποδοπούλου, ό κ. κοi κ. 
Gus Pappas, ό κ. καi κ. Socrates Pappas, 
ό κ. κοί κ. )ohn Pίrsos, ό κ. κοί κ. Γ . Τού
λος, ό κ. κοi κ. Γ. Τσούλη, ό κ. καi κ. Χρ. 
Βοστόνη, ό κ. κοί κ. Γ. Βέτσα, ή κ. Δέ
σποινα ' Ιωοννίδη, ή κ. Daisy Argeros, 
ό κ. κοi κ. Steνe Zafiris, ό κ. καi κ. Χρ. 
Ζοχοριόδη κοί ό κ. καi κ. Ζώτου. 
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....? 
·Από όριστερό, ό γνωστός ίατρος καi ή κ. Πύρρου , ό κ. Εύριπίδης Κόντος, πρόεδρος 
τί'jς έταιρίος Apollo κοi ή κ. Κόντου, ή κ. Μαίρη Δημητρίου κοi δ κ. ν Α ρης Δημητρίου, 

σε ενα έστιοτόριο τοϋ Ρίο 'Ιανέϊρο. 

OYSTER ΒΑΥ 
CRYSTAL PALACE 

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

νΑνετες. πολιτισμένες αίθουσες γιά δλες τiς 
κοινωνικές σας έκδηλώσεις. Ιδιωτικές 

καί συλλογικές. 
'Αδελφοί ΤΟΜ καί ΠΩΛ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ 

-.ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



~Ο ~Ελληνισμός τοϋ Καναδά Τοϋ Βασίλη ·Αβρό μη 

ccΒασιλικιl ~, Ενωσις» 

ΟΙ «Φίλοι τοϋ ΠΑΣΟΚ» δέν εΤναι πλέον 
μόνοι στό Τορόντο, μετά τιΊν 'Ίδρυση 
έδώ οργανώσεως μέ τίτλο «Βασιλικι) Ν Ε

νωσις». ' Η νεοϊδρυθείσα ενωσις ποu τά 
μέλη της ύπερβαίνουν τά 50, ~κοψε τι)ν 
βασιλόπητα τιΊν δεύτερη ΚυριακιΊ τοϋ 
'Ιανουαρίου μέ τiς εύχές το Ο Προέδρου 
κ. Νίκου Μιχελi'j γιό μιό σύντομη έπά
νοδο τοΟ πρώην βασιλέως Κωνσταν
τίνου στιΊν ' Ελλόδα. Προ το Ο κοψίματος 
τfiς πήτας προηγήθη άγιασμός καi 
έψάλη το πολυχρόνιο. 

• • • 
· Ομοyενιlς φωτογράφος 
Ό Καναδικός τύπος τοϋ Τορόντο a
σχολήθηκε τελευταίως μέ τόν όμογενi'j 
Πλάτωνα Μιχαηλίδη , έτών 81, συντα
ξιοΟχο, γιά τι)ν εκθεση φωτογραφίας 
ποu παρουσίασε στον" Αγιο Παϋλο τοϋ 
Κέντρου Λαμορό έπi της Finch Ανe., East 
Scarboro. 
Ό κ. Μιχαηλίδης εΤναι Ένας έπιτυχη
μένος φωτογράφος ποu άρχισε όπό 
ήλικία 13 έτών, νό φωτογραφίζη, μέ μιά 

σπουδαία προσωπικότητα . 

Το περασμένο καλοκαίρι, τά Σαββα
τοκύριακα, φωτογράφισε 30 εκκλησίες 
στιΊν περιοχιΊ τοΟ Scarboro, μεταξu τών 
όποίων καi τiς έλληνικές Ν Αγιο Νικόλαο 
καi " Α γιο ' Ιωάννη . 

Τ ό πιό ένδιαφέρον εΤναι δ τι ό κ. 
Πλάτων Μιχαηλίδης όμιλεϊ πέντε γλώσ
σες καi τυγχάνει τρίτος έξάδελφος τοϋ 
Sigmund Freud. Μεγάλωσε καi έμορ
φώθη στ ι') ν Αίγυπτο. ' Η μητέρα του ~το 
όπό τι)ν Αύστρία καi ό πατέρας του όπό 
τιΊν Κύπρο. 

·Ηρωϊκη πράξη 

Ό όμογενής μας Γιάννης Κρητικός 34 
έτών, τίμησε τό έλληνικό όνομα μέ τιΊν 
ήρωίκή του πράξη, σώζοντας Ένα όγο
ράκι 19 μηνών, ποu τό δρπαξε μt 
κίνδυνο τi'jς ζωi'jς του μέσα όπό το φλε
γόμενο αύτοκίνητο τών γονέων τοΟ 
μωροΟ, στό Highway 401 δυτικό τοΟ 
Dixie, κοντό στό διεθνΕ:ς άεροδρόμιο 
τοϋ Τορόντο. 

Τά Καναδικά μέσα ένημερώσεως ~δω
σαν εύρεία δημοσιότητα γιά τι)ν αύ
τοθυσία καi τόν ήρωϊσμό τοϋ Γιάννη 
Κρητικοϋ, ποu ένώ οί άλλοι αύτοκινη
τιστές ~βλεπαν τό αύτοκίνητο μέ τι)ν οΙ
κογένεια νό καίγεται καi δέν σταματοΟ
σαν, άντίθετα ό όμογενής μας Κρητικός 
σταμάτησε τό φορτηγό αύτοκίνητο ποu 
ώδηγοϋσε κι' εσωσε τι')ν ο Ικογένεια καi 
τό μωρό. 

' Ο πατέρας τοϋ παιδιοΟ εΤπε δτι ό 
Γιάννης Κρητικός θό πρέπει νό τιμηθfi 
άπό τόν Δfiμο μέ το City Merit Award, 
καi έπήνεσε τι)ν ήρωίκή του πράξη. 

* * * 

' Εφιαλ τικ η ταν ία 
Μεγάλη συζήτηση προκάλεσε στό 

Καναδικό Κοινοβούλιο καi έσχολιάσθη 
όπό τά μέσα ένημερώσεως τi'jς χώρας, 
Ένα φiλμ τοϋ Reνenue Canada, τό όποίον 
εχει σάν πρωταγωνιστιΊ Έναν ήλεκτρο
νικ<'> ύπολογιστιΊ-cοmρuter ό όποίος 
ξέρει δλα τά μυστικό τών φορολο
γουμένων. 

' Ο ήλεκτρονικός έγκέφαλος προει
δοποιεί δλους έκε ίνους ποu δέν δηλώ
νουν δλο τό εΙσόδημά τους δτι όργό i\ 
γρήγορα θό τοuς πιάσουν. 

Τό έν λόγω φίλμ προβλήθηκε καi σχο
λιάστηκε όπό τόν κρατικό τηλεοπτικό 
σταθμό CBC, κόστισε 195 χιλ. δολλόρια 
καi εJναι διαρκείας μόνο δώδεκα 
λεπτών. 

Το ολιγόλεπτο φίλμ, παρ' δτι σχεδιά
στηκε γιό νά καταπολεμηθfi ή φορο
διαφυγή, πολιτικοί παρατηρητές πι
στεύουν δτι το ύπουργείο εΙσοδήματος 
το παρατράβηξε προκειμένου νό φοβή
ση τοuς Καναδοuς φορολογουμένους 
μέ Ένα τέτοιο τρόπο. 

• * * 
·Η · Ελληνικη στο Τορόντο 

νΕκκληση πρός τοuς έλληνικοuς συλ
λόγους, κοινότητες καi άτομα κάμνει ό 
Καθηγητι)ς τών Νεοελληνικών Σπουδών 
στο Πανεπιστήμιο τοϋ Τορόντο κ. Γε
ώργιος Δανιήλ, γιά τιΊν οlκονομικιΊ ένί
σχυση τοΟ μαθήματος τών 'Ελληνικών 
στο Πανεπιστήμιο Τορόντο, ποu δπως 
γράφτηκε, πρόκειται νά καταργηθi'j 
λόγω έλλεiψεως πιστώσεων. 

Ό κ. ΔανιιΊλ όναφέρει δτι δtν ύπάρχει 
ούτε ενα κληροδότημα όπό έλληνικfiς 
πλευράς πρός τό Πανεπιστήμιο, Ι::νώ 
διάφορες άλλες έθνότητες εχουν 
προσφέρει κληροδοτήματα γιό εlδικοuς 

σκοπούς, ύποτροφίες κ.λ.π. 

' Ο κ. ΚαθηγητιΊς άναφέρει έπίσης δτι 
ένώ κτίζονται τόσες έκκλησίες στό Το
ρόντο καi ένώ ύπάρχουν τόσοι γιατροί 
καi άλλοι επιστήμονες ΠΟU βγfiκαν όπό 
τό Πανεπιστήμιο, δέν εΤναι όρθό νό μη 
γίνωνται δωρεές στό Πανεπιστήμιο -
γιό Ένα τέτοιο σκοπό . .. 

ΚΩΙΥΑΣ ΚΑΙ ΒΙΚΥ ΣΚΟΥΦΑΡΑΣ Κ. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ 

ΕΠΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕJΗΣΗ ΣΑΙ 

HELLENIC 
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ΕΛΑΤΤΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΣΑΣ. 

ΑΠΟΣΥΡΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΣΑΣ 

ΜΕ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΔΟΛΛΑΡΙΑ! 

Μπορείτε νά τό έπιτύχετε μέ tναν 'Ατομικό 

Λογαριασμό Συνταξιοδοτήσεως (IRA). 
'Εάν έργάζεσΟε γιά νά κερδίσετε τό ψωμί σας. νομίζετε δτι πληρώνετε μεγάλους φόρους 
και σκέπτεσθε πώς θά έξοικονομήσετε άρκετά γ ιά νά εχετε άνεση στά γεράματά σας , 
τότε ύπάρχουν καί με ρικά εύχάριστα νέα. t!ναι n Άτομικός Λογαριασμός Συνταξιοδοτήσεως 
(IRA)τfjς Atlantic, πού προστατεύει τούς έργαζομέvους άνθρώπους άπό τή βαρειά 
φορολογία καί φροντίζει γιά τό μέλλον τους. Μέ τόν λογαριασμό αύτό aποταμιεύετε χρήματα 
πού κερδίζουν ύψηλό τόκο ό όποίος δέν φορολογείται στό παρόν, προστατεύετε μέρος 
άπό τό μισθό σας άπό τόν έτήσιο φόρο εiσοδήματος καί άρχίζετε νά κάνετε οίκονομίες οί όποίες 
μέ τόν καιρό (μαζί μέ τούς τόκους πού δέν ύπόκεινται στήν τρέχουσα φορολογία) μποροϋν 
νά γίνουν μία όλόκληρη περιουσία γιά τά γεράματά σας. 

ΙΙοιός δικαaοίιτυι \'ιί dνοίξει tό\' λuyαριαομό u.ύτό; Σχεδό"· 
6 καΟέ\ο-"ttζ πού έργάζεται η l:χr.ι διι.;f.ς τουέργασίες. Μπορείτε 
νά καταΟi:σι:τε μέχρι $ 2.000 tό\' χρόνο ί$2.250 έάν i:χr.τε 
σlζι.ιγΩ ποt> δέ\ι έργά~ε-ιαι). ri μέχρι S4.000 tάv καί οί 
δ(ΙΟ σι)ζι''(ΟΙ i:ρyάζο\1tαι . ΆκολουΟοίιν άπανη)σεις σt 

μερικέ:; άπό τiς J:ρωτήσι:ις πο\) σvνήUωc πολλο ί άνθρωποι 
ί:χουν σχετικό. μέ τοι)ς λογαριασμού; IRA'ς. Γι ιi 

περισσότερες π λ ηροφορίις. J:πισ.:r.φΟι:ιτε ί:να άπό τά 
Ι)ποιο:αταστήματιi μας. 

Ι Ιώς ••πορω νά γλι.ιτώσω φόροuς; Τό ποσό nl :; έτησiος 
ΟU\'tισφορός σα; άφαιρείτuι άnό τό ΟΙ.J\.'Ολικό σας είσόδη~ια 

πpυτuύ ύnολοΎiσετt tC')\~ φόροvς σας. ΊΞnίοη; ό tόt\OC πού 
παίρνετε οτίς IRA ιi nοταμ ιr.ίχτει ς δtν σιιμπεριλαμβάΗ:ται 
nτήν l:τησία φοριιλογική σας δήλωση. Ό πίνακα; 
ιto\J όιο::nλουΟεi δείχνε ι κα τά πόσο μχορr. ίτ r. νό tλcιττ6ΚJr.τι: 
η] ν έτ 11σία φορολογική σας ύποχρtωση . 

Φuρuλοyική 
ETI!ΣIA ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

Κλάση "Ατομο 'Εργαζόμενο Ζεϋyος 

$2.000 ΚατάΟι:ση S4.000 Κατάθεση 

30% s 600 $1 .200 
40% s 800 $1.600 
50",( SI .OOO $2.000 

Πόσα χρήματα μπορώ \'6 μοζέψω: ... Ενα άΎαμο έρyαζόμενο 
ι\τομο πού σι.ινεισφέρει S2.{)()() τόν χρόνο '(Ι ό tρι(ίντα 
χρόνιο μί: tτήσιο έπ'ιτόκω ιοι;ι• μnορεί \'ό μαζέψ::ι γύρω 
στό $360.000. όταν φτάσει σέ r)λη .. ία γιά σύνταξη . Τό ποσό 

αύτό φυσικά θό δι rιλ(ισιασΟr.i άν δΟΟ άτομα στ ή\• οίκογέ\·tια 
Cχou'\o' lRA'ς καί τό καθtvα "''"ιr.ισφέρcι $2.000 τόν χρόνο. 

Ti είδη >.οyοριοσμών προσφέρετε; 'Η Λtlantίc Bank 
προσφέρει καi μπορr.ί τε νά διαλέξεrε ϊ.να άrιό δί.ο είδη 
>.ογαριασμώ\· προθεσ)ι ίας IRA'ς ποU t-xouv ίιψηλή d-πόδοσι1 
Κ(!ί πού στά δW ό 'όκος ύπ()λογίζεται μt βάση τόν tόκ:ο 
η]ς χρηματαγοράς - Ι l ροσφl.ροψε ).οyαριuσμu(Jς 
προΟr.σμία; τών IH καί 30 )Ιη νι'i'ιν μέ σταΟιφύ τ<Jκu καί 
).ογαρισσμοι)ς προθt:σμίας ό·πό 18 μ~νr.ς μέχρι 5 χρόνια μt 
μεταβαλλόμενο ;όκο -πuύ ιcαί 'ά δύο ι:'ίδη r.χοην άnόδοση 
μi: βάσ 11 τiς συνΟηκι:ς τής ΧΡ'lματογορdς. 

Εlνσι ό λογαριασμός )tou ΙRΑάσφαλισμένος: Μάλιστα! 
Σέ άντiθεση μi: λο'(αpιασμοά; ΙRΛ'ς ποι'ι προσφέρουν τάμή 
τραπεζιι\ά iδρύματα, 6 λογαριασμός σας ε.Ιναι όσφαλισμένος 
μi:χρι τό μέγιστο Jιοσό ποι; στό παρόν προσφέρει 
τό FDIC. Καί έπί πλέον ή όσφόλεια α\..τ ή ε ίναι ξε-χ.ωριστή 
όrrό Qλλοιχ; λοyαριασμούς χοι'ι πιΟανόν έχετε μέ nlν 
Τράπεζr. . 

El"•uι εύκολο ν6 d\•οίξω i:\·α λο"(αριασ,ιόi Μάλιστα ! 

~Ι:: νας ε\δικευμέvος ύιτΝ:>.ληλος σt Ι RΑ'ι; στό τοnικό 
ι'Ιποκατάστημu τής Atlantίc Γ.χcι άnαντήσε ι ς γ ιά δλες τi ς 
tρωη,πι:ι ς σας. Έπισκεφθείτt μnς γιά πcρισσόη;ρι::ς 
π λ ι1ροφορiι:.; καί τά άn:αταί τη rα ~ντιJ πα νά άνοίξcτε 
τόv λu"{αριασ)Ι ό πας. 

* Ι ό tt:ι t(H(ta άΗ.ά(υuν r:ι:ριοόιι.:6. ι."(Η ό aριrοyjιΟ tι'>ό.; tCΙJ.oς Λυίί Οά 
, ερδiοιtt μtσn σt lι'('l διάσrημu tίρJ.ειών zρόνσ)ν •ι•ορci ,...s_ εί~'Οt 
μι.:ρόtt~ ι'1 μηαλύι ερο:;. 

Αι'fι). ήνει ... Λl)i\ άιιό tή\· 1\Αι.:ια tώ\' 59~ χραι·ων yι<ί όλλοιι<; λόyοvς tκ:-:6ς 
άιι6 θό\'<ΙtΟ ι1 6\"Ο:ιηρί(Ι μιι:οιιεi ,οό, ί.ΛΟΟ rοίιv αt lνa IRA φορολοyι..-ό 

•ruΧιτφrι J.U I l:ιι.ί Λlio\• σι tρ<)ιtε;η:ό Jtplin~ψt) tόJ.UV ΎΗi ιι.ρόωρη 
άvάλ.η~ι~η όrο λογοριησμ.:) ιιρuθεομια.:ftς .:utuOtoιωo; KaVO\•ι.:tς 

όιΟ\'(ψi'.ς ιφf.ιιι:ι H.l άρχiσονν ϊc:Μ..λ6χισ rον dιιιί ~ή'• ήλικ ίu ιώ,· 70~ 
zρ6n_J\, 

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝτΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΩl: 
ΤΗΣ Α TLANτJC ΒΑΝΚ 

Μ~ ΕτΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ $2.000 'Ή $4.000 
ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΠΟΚΙΟ 10%* 

Ο ΚΑΊΏΤΕΡΩ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΩΝ ΑΠΟτΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΡΑΜ.ΗΑ ΣΑΣ. 

ΣΥΙ'ΠΑ=:IΟΔΟΤΗΣΗ Σι:Ξ Ι!ΛΙΚ ΙΑ 65 ΧΡΟΝΩΝ 
'Αρχίζοντας 

Σf. Ήλι ιο:iα "Άγcψο 'F.ργαζόμι:νο '"Ατuμο 
($2.000) 

·εηαμο 'ΙΞρyα~όμεvο Ζε.Vγος 
($4.000) 

25 

30 

35 

4() 

45 

$973.704 

$596 2S4 

$216.364 

$126.005 

""f d: t•ΙJόκιο ιJ1,).6ζ.Ου\' •ιριοδικά 
καί ό πρcιyμοη"ός tόκιJG κού κι:ρόiζ(t( μtσα αt lνα ίSιάοtημο 
\iρκι1ώ'' zρό\'(όV )ttτoρti νό tί\'01 II IKpόrtpoς lf jΙι;yσλύτι;ριις. 
Τά άνωt έρώ ιtοσιi JJ.uαίζονΗ.ιι οΗjν iιιι-όθcοη ιsn yiνεrσ.ι 

μ.6,·ο μία trησίσ οιινι: ισφορQ ιrtήv dρχή t mi κάθt ;ιpόνου. 

SI.947.40B 

$1.1 92.508 

s 723.774 

432.728 

252.0 10 

Manhαttan: 960 Aιenue ot the Americos. New 'ιbrk. N.V. 10001· 695-5400 • 15 Moiden Lone. 
New Ίbι1<. N.V.10038 608-6430 QιMena: 29·10 Ditmors βovleνarά Α$Ιοήa. Ν.Υ.11105 7:21--2800 
33-12 30th Aιenue. Α$1οήa. N.V. ΊΊ1Ο3 932·2300 • 36·10 Br~ ntoria. Ν.Υ.11106 204·2600 
196-21 Northern βovlθiiOrd. Flu$hing. Ν.Υ.11358 357·7150 8ιooklyn: 8010 Fitth ι\ιenue, BrooklyΓΙ 
Ν.Υ. 11209 748·6400 • Member Federol Depo~t lnsuronce Corporotion 
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Issues of the Month 
Α DISTRESS CALL 

W Ε have opposed systematical ly the politicization of the 
Omogeneia. ln spite of the actiνities of the "Friends of 

PASOK" - which were often provocative - we argued that 
there shou ld not be opposing organizations by other parties 
because this would lead to disunity and conflict. We haνe not 
changed our mind. 

On the other hand, we cannot remain indifferent to the 
Marxist avalanche which erodes ideologically Greek public 
opinion and especially the young. 

Greek-Americans visiting Greece report with consterna
tion and dismay about the red flags flying over the university 
buildings, the Marxist and anti-american slogans covering 
their walls, the flood of Marxist books and publications, the 
expensive posters of the communist party, the "cleνer" inser
tion of leftist, Marxist, pro-EAM, pro-Communist, and, of 
course, anti-american phrases in TV programs, in large-circu
lation newspapers and magazines. 

They rightly ask that "someth ing should be done." They 
cal l for some action. lt is necessary they say to show the same 
zeal for the defense of the free, democratic institutions. The 
same zeal as that shown by the Marxists in their effort to 
undermine them. We must help, they say, those in Greece who 
uphold the principles we believe in, those who try to fight 
against the campaign of anti-americanism. 

Their cry of agony must not remain without response. 

STRANGE THINGS ... 

STRANGE things are happening in Athens. While all agree 
that the current situation in Cyprus calls for American co

operation more than ever before - and while the Omogeneia 
is asked to exert its influence in that direction - the pro
government press in Athens uses every opportunity to attack 
the Americans. Even when there is no reason at all. So, from the 
report President Reagan submitted to Congress on the Cypriot 
issue - a report which was strongly in our favor- they singled 
out one phrase in which he said that the Denktash suggestion 
for the return of Varosha and the Nicosia airport to Greek 
control "was a step in the right direction," and they lashed our 
against the President. Evidently, such tactics are considered 

"clever" in Athens and a display of "patriotism" and a proof of 
an "independent foreign policy'Ί 

WΠΗ SUCH FRIENDS ... 

W 
Ε wonder what the pro-government newspapers in 
Athens would haνe written if the report of President 

Reagan contained the following paragraph: 
''τhe Conference listened with truly brotherly feelings 

to the statement of president Rauf Denktash, in which he 
presented the just cause of the Tu rk-cypriot people. The 
Conference expressed its sympathy and support for the 
efforts of the TurkCypriot commu nity to achieνe equal 
status with the Greek Cypriots and restore its rights." 

Of cou rse, this statement was not written by President 
Reagan. lt was included in the final communique of the lslamic 
Conference in Casablanka which was attended by our Arab 
"friends". We should not be surprised if sooner or later the 
Moslem countries begin to recognize formally the Denktash 
"state." 

Α "PEACELOVING ΜΑΝ"? 

G 
REEK Premier Andreas Papandreou, in a statement to 
French television at the Moscow airport, hailed the 

departed Soνiet leader as having been a "most capable" head 
of State and a "reasonable" man. 

"Ι believe that in the sector of foreign relations, he was 
tru ly for peace and for this his loss is great," Papandreou 
said. He also sent a message to the Soviet Prime Minister 
Tickonov in which he stated that a " large vacuum" had 
been created by the " loss of a leader with generally 
recognized abilities and whose efforts for the prosperity 
and progress of the Soviet people and improνement of the 
international cl imate had been significant." 

We feel that very few people in the West will agree with 
Mr. Papandreou. The deceased Soviet leader did not work for 
peace. He torpedoed the Geneva talks on medium range 
missiles in Europe, as well as the strategic weapons talks. He 
was the one who kept ready the Soνiet army to invade Poland 
and he kept the Russian divisions in Afganistan. Mr. Andropov 
was the head of KGB when the decision was made to 
assassinate the Pope ... Α "peaceloving man"l 

ΑΗΕΡΑ Protests Foreign Aid Proposals 
We should not subsidize 
military sales to Turkey 
with our taxpayers money. 

ΜΑΡτΙΟΥ J, 1984 

AHERA Supreme President Peter Η. 
Cardiges has announed the AHEPA's 
strong opposition to the proposed for
eign aid request figures for Fiscal Year 
1985. 
Concern inι:ς the request for aid to 

Turkey, which the Administration pro
poses at $930 million, Cardiges said that 
''τhe ΑΗΕΡΑ is appaled by the Adminis
tration's proposals for two reasons. First, 
Turkey's recent actions in Cyprus do not 
warrant any foreign aid grants such as 
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Daughters of Penelope toSalute 
Betty White and Matina Horner 

Daughters of Penelope Grand Pres
ident Eleine Keνgas has announced that 

proposed by the $175 million in Economic 
Support Funds and $230 million provided 
under the Military Assistance Program; 
nor should military sales to Turkey be 
subsidized by American taxpayers, as they 
would under the $250 million in FMS 
loans." He added: "We will strongly 
oppose these appropriations." 

With regard to humanitarian aid to 
Cyprus, Cardiges said that the ΑΗΕΡΑ 
"totally opposes any reduction in human
itarian assistance to Cyprus. We ask: 
"What kind of a signal are we sending to 
Turkey and the Turkish Cypriots when we 
severely cut aid to Cyprus-which was the 
only country to permit the U.S. to fly the 
wounded Marines out of Beirut-and 
propose an increase in Turkish aid less 
than ten weeks after Turkey ignored U.S. 
requests and recognized the Turkish 
Cypriot rump state and cut aid to 
Cyprus?" He Continued: ''τhe ΑΗΕΡΑ 
believes that Congress is tired of subsidiz
ing Turkish intransigence, and we intend 
to make sure that these requests will be 
significantly modified before they 
become law." 

The Supreme President said that the 
concerns of Greek Americans regarding 
U.S. policy in the area were conνeyed to 
the Administration when a fiνe-member 
delegation headed by Cardiges met with 
Assistant Secretary of State for Europe 
Richard Burt and his deputy for policy, 
Mr. Richard Haass, on Thursday, January 
26. The delegation also met with State 
Department Counselor Edward Derwin
ski later that afternoon. 

Ceorge Christopher, the former mayor 
of San Francisco and recent member of 
the U.S. delegation to the United Nations, 
attended the meetings as part of the 
ΑΗΕΡΑ delegation. He also briefed the 
State Department officials of his meeting 
with Defense Secretary Casper Wein
berger that morning. Mr. Christopher 
issued a full public statement about that 
meeting at the ΑΗΕΡΑ conference on 
Cyprus on January 28. 

Also attending the meetings were 
Richard Thompson, Country Officer for 
Greece; Louis G. Manesiotis, chairman of 
the ΑΗΕΡΑ Board of Directors; Peter 
Agris, publisher of the Hellenic Chro
nicle; and ΑΗΕΡΑ Executiνe Director 
Timothy Maniatis. 
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educator Matina Horner and actress Betty 
White will be honored during the 
Daughters' 8th biennial "Salute to 
Women," to be held at the Washington 
Hilton Hotel, Washington, D.C., on 
March 23. President Kevgas said that the 
two women, both of Greek descent, 
symbolize the "possibilities for personal 
growth and social achievement" that is 
the goal of the Daughters. ' Ίn choosing 
these women for our Salute," she 
concluded, "we are not only honoring 
their individua l achievements, but we are 
paying tribute to the numerous accom-

8oth of Greek descent, 
symbolize the goal 
of the Daughters ... 

plishments of all American women of 
Hellenic descent." 

President of Radcliffe College since 
1972, Matina Souretis Horner was born in 
Boston, ΜΑ, and received her Α.Β. 
degree, cum laude, from Bryn Mawr 
College. After receiνing a Masters and 
Ph.D from the University of Michigan, she 
later became an assistant professor of 
Clinical Psychology at Harvard Univer
sity. Widely published in her professional 
field, she has received eight honorary 
degrees and is the recipient of a number 
of awa.rds, including the 1982 Roger 
Baldwin Award. of the Massachusetts 

Civil Liberties Union Foundation. Shealso 
serves on a number of boards and 
councils, including the Twentieth 
Century Fund; τime, lnc.; the Women's 
Research and Education lnstitute; the 
Groton School; the Federal Reserve Bank 
of Boston and the Advisory Council of the 
National Science Foundation. 

Born in Oak Park, IL, Betty White 
moved to Los Angeles as a child and 
graduated from Beνerly Hills High 
School. After playing small roles on radio 
she began her television career in 1949. 
Later, she formed a production company 
which produced the comedy series "Life 
with Elisabeth", for which Ms. White 
receiνed an Emmy in 1952. ln the last 
decade she has been a cast member of 
''τhe Mary Tyler Moore Show," and has 
appeared in several moνies for television. 
Married to Allen Ludden for 18 years, she 

has recently pursued her life-long 
interest in animal welfare, by serving as 
President of the Morris Animal Founda
tion, a national resea rch-oriented group 
dedicated to improving the health of 
companion animals, and as a trustee of 
the Los Angeles Ζοο Association. 

The Daughters of Penelope " Salute to 
Women" is held biennially and honors 
women who have achieved success in 
thei r chosen fie lds of endeaνor. Past reci
pients of the award include Senator 
Margaret Chase Smith, Dr. Sarah Ε. 
Stewart, Brigadier Generals Anna Mae 
Hays and Elizabeth Hosington, Mrs. Betty 
Ford, Congresswoman Lindy Boggs, 
Ambassador Shirley Temple Black, and 
Congresswoman Olympia Snowe. 

Greek-U.S. Relations 
Are Not 'Worsening' 
Το the Editor of the New York τimes: 

The headline you gave a jan. 18 news 
article from Athens, " Worsening Creek
U.S. Relations - Α Problem With Deep 
Roots," does not seem to reflect the 
substance of the story, which contains 
several elements indicating that relations 
between Greece and the United States 
are in fact improving. 

For instance, Prime Minister Papan
dreou is quoted as having told a Greek
American delegation visiting Athens that 
hostility against the United States was 
decreasing in the wake of the positive 
steps taken by Washington on the Cyprus 
issue, and that the recent signature of an 
agreement on the U.S. bases in Greece 
was 'Όne of the areas of progress toward 
normalcy in relations between the two 
countries." 

Relations on the individual level are 
reported to "appear generally warmer 
than in most European countries, and the 
experience of an American citizen 
resident in Greece is cited to conclude 
the article on a positive note. 

GEORGE D. PAPOULIAS 
Ambassador of Creece 

Washington, jan. 20, 1984 

Γράψετε [να φίλο σας 
συνδρομητη 

στfιν ••ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ•• 
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Archbishop Offers lnvocatίon 
at Opening of House and Senate 

NEW YORK, N.Y.-Archbishop lacoνos, 
spiritual leader of Greek Orthodox 
Americas, was singularly honored onFeb
ruary 7 when he became the first person, 
ever, to twice offer the invocation at the 
opening sessions of both the House and 
the Senate. The first time was five years 
age as he celebrated the 20th year of his 
enthronement and the 50th year of his 
ordination, as a clergyman . 

Escorted by Senator Paul Sarbanes 
(MD) and Senator Paul Tsongas (ΜΑ) he 
first offered prayer before the Senate 
which was followed by a statement by 
Senator Sarbanes in which he praised the 
leadership role of the Archbishop and his 
strong moral and re ligious commitment 
which has seen the Greek American com
munity come of age. 'Ύοu have giνen to 
your Church a sense of strong identity 
and to your people a keen sense of res
ponsibility and a strong visible presence 
in our Nation." 

Some twenty senators among them: 
Howard Baker (ΤΝ) ; Robert Byrd (WVA); 
Bill Bradley (NJ); Claiborne Pel l (RI); Al
fonse DΆmato (ΝΥ); Frank Lautenberg 
(NJ); Donald Riegle (ΜΙ); Arlen Specter 
(ΡΑ); Daniel lnouye (HI) ; Edward Zorin
sky (ΝΕ); James Exon (ΝΕ); Jake Garn 
(Uτ); Paul Trible (VA); and Ted Steνens 
(ΑΚ) paid their respects to His Eminence 
in the President's Room of the Capitol 
Building. 

lmmediately following, House Speaker 
Thomas O'Neil l welcomed the Archishop 
to his office where he presented h im with 
a certificate of recognition and apprecia
tion on behalf of the House. Then, escort
ed by Congressmen Gus Yatron (ΡΑ) paid 
their respects to His Eminence in the Pres
ident's Room of the Capitol Building. 

lmmediately following, House Speaker 
Thomas O'Neill welcomed the Arch
bishop to his office where he presented 
him with a certificate of recogn ition and 
appreciation on behalf of the House. 
Then, escorted by Congressmen Gus 
Yatron (ΡΑ), George Gegas (ΡΑ) and Mi
chael Bilirakis (FL) they proceeded to the 
House chambers where the Archbishop 
gave the invocation fo llowed by state
ments, among others, from Congressmen 
Yatron , Bilirakis and Mario Biaggi (ΝΥ). 
As is traditionaι all statements on the 
House and Senate floor were entered in 
Congressional Record. 
Α Luncheon hosted by the National 

Committee of the ''τribute to Greek Or
thodoxy" and chaired by Andrew Athens, 
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House Speaker Thomas ). O'Nei ll (ΜΑ) presents Archbishop lakovos w ith a certificate, 
in appreciation and recognition of his spir itual and moralleadership in this Nation, on 
the occasion of the 25th anniversary of his enthronement and 50th year of his ordina-

tion as a clergyman. 

United Hellenic American ι:ongress 
chairman of Chicago was attended by 
several distinguished guests including: 
Senate Chaplain Halvorsen; House Cha
plain Ford; Senators D' Amato, Pell, Sar
banes and Tsongas; Congressmen Nicho
las Mavroules (ΜΑ), Frank Annunzio (IL), 
Biaggi, Yatron, Bilirakis and Gekas; Am
bassador of Greece to the U.S. George 
Papoulias; Ambassador of Cyprus to the 
U.S. Andreas Jacovides; Peter Kourides; 
Michael Sotirhos; Sam Cachules of the 
Archdiocesan Council; Dr. Anthony 
Borden, Grand Commander of the 
Knights of St. Andrew; Timothy Maniatis 
of the Order of Ahepa; Phil ip Christo
pher, president of the PanCyprian Asso
ciation; Eugene Rossides of the Amer
ican Hellenic lnstitute; Linas Kojelis, 
White House publ ic affairs liaison and 
seνeral area clergy. 

Senator Paul Sarbanes offered a warm 
welcome on behalf of his Senate col
leagues as did Congressman Yatron on 
behalf of the House. Ambassadors Papou
lias and Jacovides congratulated His 
Eminence and applauded his efforts on 
behalf of a just, meaningful and honor
able solution on Cyprus. 

Archbishop lakovos, in an emotional 
response said: "We are dedicated to a 
cause - how to protect the rights of 
Greece and Cyprus in the objectiνe light 
of history. Το recognize these truths we 

must fight against al l rebellion and stand 
and defend the inalienable rights of men 
and women to be free. 

I am grateful to you, my spiritual sons 
and daughters, for you have unified us. 
We now see a united Greek Orthodox 
community which now acts in unity, 
th inks unity and in unison proclaims our 
faith, our patriotism and our devotion, 
through the language of loyalty, to the 
finest ideals of American and Hellenic 
trad itions." 

The historic day concluded with a re
ception in the Rayburn Building for mem
bers of the House of Representatives in
cluding, among others: Olympia Snowe 
(ΜΕ); Geraldine Ferraro (ΝΥ); Bill Green 
(ΝΥ); Joseph Addabbo (ΝΥ); Tom Foley 
(WA); Edward Feighan (ΟΗ); Clarence 
Long (MD); Beverly Byron (MD); Jim 
Wright (ΤΧ); Mel Levine (CA); Lindy 
Boggs (LA); Barbara Boxer (CA); Marty 
Russo (I L); George O'Brien (IL); Michael 
Barnes (MD); James Florio (NJ); Raymond 
McGrath (ΝΥ); and William Coyne (ΡΑ). 

Το διαφημιστικό τιμολόγιο 
τής «Νέας ·Υόρκης» 
εlναι άκριβώτερο κάθε dλλου 
έλληvικοϋ έvτύπου 
στiς Η.Π. Α. 
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BEFORE ΤΗΕ HOUSE HUMAN RIGHTS SUB-COMMITTEE 

The Tragedy of Greeks in Albania 
STATEMENT OF ELIAS BETZIOS 

President, Panepirotίc Federation 

The following is a statement of Mr. Elias Betzios, President of Panepirotic Federa
tion of America and Canada, before the Sub-Committee on Human Rights and lnter
national Organizations Committee of Foreign Affairs of the House of Representatiνes, 
on January 25, 1984. Among those who testified were the Metropolitan Seνastianos 
of Dryinoupolis Pogoniani and Konitsa, Dr. Nicholas Α. Stavrou, Professor of Political 
Science at Howard University, Representatiνe Chris Spyrou, the Minority leader of the 
New Hampshire, and three refugees from Albania. The text of Mr. Betzios' statement 
follows: 

On behalf of the Panepirotic Federa
tion of America and Canada, Ι wish to 
express my thanks and appreciation for 
your initiatiνe to hold public hearing on 
an issue which for too long has been 
ignored by the world organizations, the 
mass media and by most western govern
ments namely the gross violations of 
human and ciνil rights by the Albanian 
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government. 
These νiolations have been particularly 

harsh and detrimental to the Greek 
minority residing in that country for 
centuries. 

We may say though that not only the 
Greek minority but the entire Albanian 
people have been subjectiνe to unbear
able political oppression for more than 
forty years. 

Other witnesses have dealt with the 
specific aspect of the issue. Metropolitan 
Seνastianos presented to your Committee 
an eloquent statement on the deνastating 
impact that the policies of the Albanian 
regime had on religious freedom and on 
those who desperately tried to maintain 
the rights of worship as guaranteed by 
lnternational law and organizations and 
respected by the ciνilized members of the 
world community. 

I will limit myself to a few general 
comments justifying my presence here 
and our interest in highlighting the issue 
of humar.~ rights νiolations by the Tirana 
regime. Naturally, Ι will be happy to 
respond to any questions that you or any 
member of the Committee may haνe. 

Ι am speaking as the elected leader of 
the Panepirotic Federation of America 
and Canada, an organization 
representing approximately fifty-five 
thousand epirotans residing in these two 
countries. Our membership consists of 
Greek nationals from Northern Epirus (or 
as some would call it, South Albania), as 
well as Epirus proper. Approximately half 
of our membership comes from Northern 
Epirus. 

As the leader and spokesman of this 
large number of Northern Epirotans, I can 
attest to the fact that Ι am almost daily 
exposed to the anguish of fathers who 
haνe been separated from their children 
for almost fifty years; I see the pain of 

relatives searching to locate jailed or 
exiled sisters and brothers in Albania 
without success; and I witness the agony 
of our younger people who search to find 
their roots in a land forbidden to them by 
the regime of Enνer Hoxha- a regime that 
has made a mockery of international law 
and human decency. 

Mr. Chairman, we are here to ask your 
assistance in our efforts to influence the 
Albanian goνernment to treat all of its 
citizens humanely and, more important
ly, to stop in the daily persecution of 
Greek ethnics in Northern Epirus and to 
stop the Hoxha's policies of ethnic 
genocide. 

Our organization has pieced together a 
long list of Greeks incarcerated in Al
banian jails or labor camps. That informa
tion is available to your committee. Here I 
would only like to offer some general 
comments on the current situation in 
Albania, which underscore the essence of 
the problem we face. 

lt is a matter of common knowledge 
that Albania persists in ignoring or delib
erately νiolating al l basic human rights 
which haνe been defined as such by the 
United Nations and haνe been enshrined 
in its charter. Specifically, the Albanian 
government: 

- has νiolated and by decree abolished 
the right of its citizens to worship or 
belieνe in the existence of a Higher 
Being. 
- has and continues to νiolate the right 
of the Albanian people to legally and 
peacefully immigrate and the right of 
those who have immigrated to return 
to their homes unhindered as 
proνided by the UN Charter of Human 
Rights. 
- has engaged in ethnic genocide 
against the Greek minority which has 
become the primary target of almost 
forty years of oppressiνe policies. 
- has engaged in a systematic effort to 
eliminate the Greek language and has 
implemented policies aimed at forcing 
the younger Orthodox population to 
assimilate with the Muslim majority. 
- is currently engaging in economic 
discrimination against the Greek 
minority in order to expediate its 
abolition as a distinct ethnic group. 
The Albanian discriminatory policies 
take the form of insentiνe rewards to 
entice the Greeks to work away from 
their homes and a compensation scale 
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Bob Hope to Receive ΑΗΕΡΑ Award 
lnternationally renowned entertainer 

and humanitarian Bob Hope wίll be the 
recipient of the prestigious Socratic 
Award at the 1984 ΑΗΕΡΑ Biennial Con
gressional Banquet, Supreme President 
Peter Η. Cardiges has announced. The 
banquet will be held at the Washington 
Hilton Hotel in Washington, D.C., on 

which is designed to force the Greeks 
to migrate North for higher wages thus 
altering the character of the Northern 
Epirus region. 
- has introduced and enforces laws 
which prohibit the use of names which 
connonate Greek ethnic identity, 
cultural or rel igious preferences. 
- has ruthlessly remoνed entire Greek 
νillages and transplanted them into the 
middle of Albania (Eibasan region) in 
order to dilute the ethnic cohesiνe
ness of the South. 
- finally, the Albanian goνernment, as 
a matter of policy, has made the Greek 
minority the primary target of terror 
and the major source of its prison 
population which today exceeds 
35,000. 

A lthough we know that the Greek 
minority is the primary target of Hoxha's 
oppressiνe policies, we are not here 
demanding fair treatment of the Greeks 
alone. lndeed we are concerned for the 
human rights and νiolations of the Al
banian people as a whole. Human rights 
and principles are indiνisible and we are 
supportiνe of the efforts of the Albanian 
Muslim population to shake off the 
Hoxha regime, or at least to compel it to 
rejoin the ciνilized world. 

However, in the case of the Greek 
minority of Northern Epirus we face a 
dual problem. First, this minority has 
been singled out to bear a dispropor
tionate burden of Hoxha's oppressiνe 
policies. Almost half of the prison popu
lation is of Greek Orthodox origin, 
contrary to what Mr. Hoxha proclaimed 
in his speech of Noνember 10, 1982. 
Second, in the case of the Greek minority 
we are racing with time to preserνe its 
ethnic existence. The Hoxha policies of 
assimilation coupled with ruthless terror, 
extract dai ly their toll from our people 
there. We ask for your support to 
influence all the nations to apply pressure 
on the Albanian goνernment to reνerse 
these practices, and if that fails, to hold 
that country accountable before world 
public opinion for its violations of the 
spirit and the letter of international law 
and principles. 
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March 26. 
"We are very pleased that Mr. Hope 

will be accepting this award," Cardiges 
said. 'Όver the last 40 years he has not 
only entertained people in the comfort 
of moνie, theaters and American homes, 
but he has brought loνe and laughter to 
American soldiers throughout the 
world." 

The Congressional Banquet is held 
every two years to honor Congress, and 
all members of Congress and their 
spouses are guests of the ΑΗΕΡΑ that 
eνening. Although hosted by the ΑΗΕΡΑ 
Supreme Lodge, the 500 chapters of the 
Order inνite their elected representatiνes 
and each chapter sends its representat
iνes to the banquet. 

The 1982 banquet was attended by oνer 
200 members of Congress and their spou
ses. The keynote speaker was Congress
man Benjamin Rosenthal of New York 
and Senator Claiborne Pell of Rhode ls
land receiνed the Socratic Award. "We 
will be making a formal announcement 
of the other banquet speakers shortly," 
Cardiges concluded, "and I am sure the 
fina l parogram will make the 1984 Con 
gressional Banquets one of the best 
eνer." 

τickets are $60 per person. For reserνa
tions and more information contact Ex
ecutiνe Director Timothy ). Maniatis, 
ΑΗΕΡΑ National Headquarters, 1422 Κ 
κ Street, N.W., Washington, DC. 20005. 
Phone: 202-628-4974. 
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GREECE: 

Reagan Tips Aid Balance 
By Leigh Bruce 

The Christian Science Monitor, Feb. 8, 1984 

ATHENS - The United States govern
ment has proνoked a storm of protest in 
Athens with its fiscal 1985 aid proposals 
for Greece and Turkey. 

The Reagan administration has asked 
Congress to approve $500 million in mili
tary aid for Greece- all of it in the form of 
a low-interest loan - and a $1 .7 million 
training grant. For Turkey it has requested 
$755 mi llion in mi litary aid, including $230 
million as a direct grant, $250 million as a 
credit with favorab le terms, $275 million 
as a market-interest-rate credit, and a $4 
million training grant. The White House 
also asked for $175 million in economic 
aid to Turkey. 

According to the Greek government, 
these proposals violate the spirit and 
letter of the US-Greek Defense and Eco
nomic Cooperation Agreement signed 
last summer. That agreement provides 
that US military assistance shall be guided 
" by the principle set forth in United States 
law that calls for preserving the balance of 
m ilitary strength in the region." 

The Greeks have interpreted this 
language as committing the United States 

Despίte the U.S. denuncίa
tions of the Denktasaction 
Athens speaks of pro- Tur
kίsh Reagan leanings. 

to maintaining the 7:10 ratio in military 
aid to Greece and Turkey that is 
considered here as necessary to preserv
ing the balance between the two 
countries. Turkey has denounced the 
ratio and consistent ly requested more aid 
than the United States has granted. lt has 
called this year's proposal " disappoint
ing." 

The Reagan administration, like its 
predecessors, has refused to be expl icitly 
and legally bound to the ratio, although 
congressional resolutions have accepted 
it in principle. Last ycar Congressadjusted 
administration requests to bring them 
into line with the ratio, and it is expected 
to do so again this year. 

Greek government sources see a link 
between the aid request and M r. 
Reagan's recent praise ofτurkish-Cypriot 
proposals for an overall solution to the 

Cyprus problem as "positiνe steps" in his 
report to Congress on Cyprus. Those 
steps have been denounced by Athens 
and the Greek Cypriots as misleading and 
designed to legitimate the partition of the 
island. 

Despite the Reagan administration's 
denunciation of the recent unilateral 
declaration of independence by the 
Turkish sector of Cyprus, Greek govern
ment sources and many political 
commentators here see those two actions 
as a confirmation of Reagan's "true" pro
Turkish leanings. 

They believe that even if Congress 
redresses the aid balance, the pol itical 
signal inherent in the aid request and 
administration pra ise for Tu rkish and 
Turkish-Cypriot proposa ls for Cyprus wi ll 
o nly encourage Turkish intransigence. 

The Greek government has warned 
that these allegedly pro-Turkish actions 
would bring "severe consequences," 
although none seems ready to expla in 
precisely the mean ing of the threat. Some 
speculate that Greece's unilateral cancel
lation last weekend of the US-Greek civil 
aviation agreement was an attempt to 
retaliate for what the Greeks perceive as 
America 's negative actions. 

UNHAPPY WITH ΤΗΕ REAGAN PROPOSAL .. . 

Turkey threatens the U.S. 
By Sam Cohen 

The Christian Science Monitor 

ISTANBUL-Turkey was disappointed 
with the amount of military and 
economic aid the Reagan administration 
proposed for it last week. And if Congress 
cuts this aid further- as is expected- the 
Turkish ~overnment fears that a crisis in 
United States-Turkish relations might 

erupt. 
The administration has requested a 

total of $934 mi llion ($759 million in mili
tary and $175 million in economic aid) for 
Turkey for the 1985 fisca l year. Last month 
Turkey informed Washington that it 
needed $1 .3 billion in military and $300 
million in economic aid. 

Last year the administration proposed 
$934 million of aid. But as a result of con
gressional pressure to secure the tradi-
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U.S. Dίplomats tell the Turks 
they shou ld be happy with what has been 

proposed - not to ask for more ... 

tional 7:10 ratio in aid to Greece and 
Turkey, this amount was reduced to $857 
mi llion. Thus, in the current fiscal year, 
Turkey is receiving $715 million in mili
tary aid vs. $501 million for Greece. 
Α Turkish goνernment spokesman 

stated that the aid proposed for this year is 
"inadequate" and "we ll below the 
expectations." He said that the proposed 
sum "cannot meet our defense require
ments." 

Turkish officials say the Pentagon is 
quite aware that a minimum of $1 billion 

was required to meet the needs of 
Turkey's armed forces for the coming 
fiscal year. They say that the moderniza
tion program of the Turkish forces - the 
second la rgest in ΝΑΤΟ - might be 
affected by any reduction of this sum, and 
that the Turkish government might be 
obliged to review its commitment within 
the alliance. 

Turkey has undertaken a costly moder
nization program of its 560,000-man 
armed forces. This includes the 
replacement of some obsolete weapons, 
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the purchase of F-16 jet-fighters, and the 
construction of military bases, particular
ly in eastern Turkey. 

The fear here is that Congress may 
attempt (and succeed) to cut the 
proposed aid to Turkey further. The 
Greek lobby reportedly is preparing a 
campaign to reduce this aid because of 
Turkey's support for the self-proclaimed 
Turkish Republic of Northern Cyprus. Α 
congressional delegation that recently 
νisited Ankara, the Turkish capital, drew 
the government's attention to the need to 
make some gestures of goodwill on 
Cyprus - or face the consequences of the 
present policy with a probable action by 
Congress to impose sanctions on aid to 
Turkey. 

US diplomats are trying to tell the Turks 
that the administration could not, in this 
election year, ask for more aid for Turkey 
- which is the third largest recipient of US 
assistance after lsrael and Egypt- and that 
Tu rkey should be happy with what has 
been proposed. They also point out that 
the trend in Congress to " link" aid to the 
Cyprus problem is ineνitable and that the 
only way to stop it is for Ankara to show 
flexibility and help reach a settlement. 

The Turks are quite sensit iνe about this 
kind of linkage. They haνe bad memories 
of the arms embargo imposed by 
Congress in the mid-1970s, which 
proνoked a serious deterioration of ties 
between the two nations. 

Although Turkey's reaction to the fail
ure of the US administration to propose 
more aid to this country has been 
relatiνely moderate, obserνers say that 
congressional action to reduce aid to 
Turkey as a "punishment" for its Cyprus 
policy is likely to proνoke anger and 
perhaps counteraction - including the 
reνision of the US-Turkish base agree
ment. 

Turkish officials note that Turkey has 
time and again proνed its support of US 
policy and its allegiance to the Western 
alliance. ln fact, Turkey recently backed 
the US policy on Lebanon and granted 
facilities to the US peacekeeping force. 
Turkey has also endorsed the US position 
on the deployment of medium-range 
missiles in Europe. 

Officials say that in νiew of all this, 
Turkey deserνes " something better than a 
punishment" by Congress. 
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~rchbishop lakoνos receiνes the degree of Doctor of Humane Letters from Dr. Peter 
Lι~couras,_ president ?f Temple Uniνersity, Philadelphia, ΡΑ. Archbishop Ιakoνos, who 
thιs ye~r ιs celebratιng the 25th anniνersary of his enthronement, was honored in 
recognιtio~ of_ his "distinguished leadership in championing human rights and 
strengthenιng ιntercultural understanding among the world 's major re ligions. The 
honorary degree was conferred at a Special Conνocation February 4, high lighting the 

Centennial Celebration of Temple Un iνersity. 

'' Authority and Passion" 
Bishop's Demetrius 
of Vresthena, in Greek 

Bishop Demetrius of Vresthena Vis
iting Professor of Biblican Studie~ and 
Christian Origins at Hellenic College and 
Holy Cross Greek Orthodox School of 
Theology is the author of a new book 
published in Greece under the title 
Authority and Passion. Published in 
Greek, the book offers the Christological 
aspects according to the Gospel of St. 
Mark. 

ln the prologue, Bishop Demetrius 
explains that the book was written for one 
purpose only, "to offer the reader a νiew, 
howeνer limited, of the true Person of 
Christ as reνealed so beautifully in the 
Gospel of St. Mark." 

Authority and Pashion is a study which 
offers an analysis and interpretation of 
the basic νiews on Christ as seen in the 
texts of the New Testament. Bishop De
metrius has dedicated his latest book 
which may be obtained from the Helleni~ 
College/Holy Cross Bookstore, to h is 
mother Georgia, "with thanks." 

During the academic year 1980-81 
Bishop Demetrius was also a Visiting Pro
f~ssor at Hellenic College/ Holy Cross. ln 
hιs book he thanks his students at Holy 
Cross to whom he presented sections to 
~e included in the book. Bishop Demet
r!us ~eports that "their creatiνe participa
tιon ιn the classroom helped the sensitiνe 

effort and assisted in the clarification of 
difficult or unclear points." 

Highly respected in our country and 
abroad, Bishop Demetrius is an eminent 
scholar and a recognized authority in the 
field of Gnosticism. He is also a specialist 
in St. Paul and in this capacity he was one 
of 30 eminent scholars who participated 
in the 9th Colloquim Ecumenical 
Paulinum in Rome, ltaly last fall. Α highly 
respected hierarch and scholar of the 
Greek Ort hodox Church, Bishop 
Demetrius is the ranking auxiliary Bishop 
of Athens, Greece. He holds the Doctor 
of Phi losophy Degree from Harνard 
Uniνersity and the Doctor of Theology 
from the Uniνersity of Athens. 

Greek Dictator 
Forms New Party 

ATHENS - Col. George Papadopoulos, 
the imprisoned former head of Greece's 
military junta, announced the formation 
of a new political party to reνiνe right
wing opposition to the Socialist govern
ment. "Now history calls up the great 
party of national patriotism to join 
together democratically to become a 
fighting majority," Col. Papadopoulos, 
who is se rνing a life sentence for staging a 
coup in 1967, said in a message taped in 
his prison cell. 

The 30-minute tape was played at a rally 
attended by 5,000 people, according to 
police estimates. 
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Two new books ση Greek Orthodoxy 
by Rev. Dr. Stanley Harakas 

New Υ orkers Society 
in Athens, Greece 

ANNOUNCEMENT 

BROOKLINE - The Rev. Dr. Stanley S. 
Harakas is the author of two new books 
Toward Transfigured Life and Let Mercy 
Abound . Father Harakas is Professor of 
Christian Ethics at Hellenic College and 
Holy Cross Greek Orthodox School of 
Theology and the Pastor of the Anπuπ
ciatioπ Greek Orthodox Church ίπ 
Newburyport. 

Toward Traπsfigured Life, published by 
the Life aπd Light Publishing Co., of Miπ
πeapolis, Miπnesota, is a teπ chapter 
treatmeπt of the fouπdatioπs of Easterπ 
Orthodox Christiaπ Ethics, a valuable 
resource revealiπg aπ ethical traditioπ 
which is scriptural aπd patristicaπd which 
is emiπently capable of coπtemporary 
applicatioπ . Let Mercy Abouπd, publish
ed by the Holy Cross Orthodox Press ίπ 
Brookliπe, Massachusetts, is a chroπicle 
of statemeπts, eveπts and teachiπgs 
which bring to light a little kπown aπd 
little appreciated aspect of the life of the 
Easterπ Orthodox Church-social coπcerπ 
as aπ aspect of the life aπd thought of this 
aπcient "Mother Church" of the 
Christiaπ tradition. Both books have 
received eπthusiastic reνiews by theo
logians, scholars and religious educators 
of maπy Christiaπ deπomiπatioπs aπd 
traditioπs. 

Father Harakas was born ίπ 1932. He 
atteπded schools ίπ Penπsylvania and 
received a Diploma in Theology, a Bach
elor of Arts in Theology and a Bachelor of 
Divinity Degree from Holy Cross Greek 
Orthodox School of Theology in 
Brookline. He was ordained in 1956. ln 
1965 he received the Doctor of Theology 
degree from Boston University. He began 
teaching at Holy Cross in 1956 aπd has 
beeπ Visiting Professor at St. Vladimir's 
Orthodox Seminary in Crestwood, New 
York, Boston University School of Theo
logy, and Boston College Department of 
Theology. ln 1969 he was appoiπted 
Acting Dean of Hellenic College aπd 
serνed as Deaπ from June 1971 to january 
1975, holding conccurrently the positions 
of Dean of the undergraduate college 
and of the graduate school of theology 
for a period of five years. During his dean
ship both Hellenic College and Holy 
Cross Greek Orthodox School of 
Theology receiνed initial accreditation, 
the school of theology became a member 
of the Boston Theological lnstitute and 
three new degree programs were 
established. 

Father Harakas is the author of maπy 
books and numerous articles. He writes a 
weekly Religious column for the Hellenic 

34 

Chroπicle in Boston, and is a sought after 
speaker throughout the country. He is a 
member of numerous professional and 
ecumenical societies among which are 
the Orthodox Theological Society in 
America which he serνed as President; 
the Society of Christian Ethics; the Boston 
Min isters Club, the North American 
Academy of Patristics and many others. 
He has been actiνe in ecume;ιical actiνi
ties including local Councils of Churches 
and serνed his Church as a member of the 
Reformed-Orthodox Dialogue, the 
jewish-Orthodox Dialogue, the Greek 
Orthodox-Baptist Consultation, and the 
Lutheran-Reformed-Orthodox Dialogue. 
He has also serνed on the program board 
of the Division of Christiaπ Life and 
Mission of the National Council of 
Churches and preseπtly is a member of 
the Board of Trustees of the Massachu
setts Bible Society, and the Ecumenical 
Commission of the Roman Catholic 
Archdiocese of Boston. He was a delegate 
at the World Council of Churches Con
ference in Vancouνer, Canada. 

Father Harakas is married to the former 
Emily G. Maniates. They are the pareπts of 
fiνe children: Spyridon, Katherine, 
Demetrios, Angelica and George. 
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We announce the formation of our 
society in Athens. 

Our purposes are: 
1. Το put in touch all people now living 

in Athens, that have lived in New 
York City in the past. 

2. Το organize luncheons, dinπers, 
excursions, lectu res etc., among our 
members. 

3. Το noti fy our members of all Greek
Americaπ lectures and other activ
ities in the Athens area, that other 
Greek-American societies organize. 

4. Το make a yearly edition of Who is 
Who of New Yorkers in Athens. 

5. Το help newcomers from New York 
City wi th all their problems of relo
cating in Athens. We encourage 
them to write us BEFORE they move 
to Athens so that we can better offer 
them our experience and help. 

6. Το get in touch with interested res
idents of New York City. 

AGIS SARAKINOS 
Electr. Engineer MSEE ΕΜΠ 

Uniν. of Houston 
Chiou 4, Chalandri, Athens, Greece 

Tel. 672-5485 

Στην 'Α στόρια 
31 St. καi 34 Α ve. γωνία. 

Τηλ. (212) 626-3400 
"Εν~ κέντρο, πραγματικής 'Αθηναϊκής φινέτσας. Μιά 
.Γνη~ια ταβερ~α 'Αθηναϊκοϋ κεφιοϋ. Στην έλληνικη 
~στορια. Μ~ζεδες καi φαγητά γνήσιας άθηναϊκής κου
ζινας. Περιβαλλον ποu θa σάς θυμίζει πλακιώτικη γωνιά. 

••ΠΑΛΙΑ ΑΘΗΝΑ». Γνήσιο άθηναϊκό γλέντι. 
Με τό άγαπημένο ντουέτο τής ·Ομογένειας 

ΔΗΜ. ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ - ΑΝΔΡ. ΟΡΊ'ΥΓΚΑ 

"NEW YORK" 



Greek Government Expected to Pay More 
ln Arranging $500 Million Bank Credit 

By Peter Truell 
The Wall Street Journal, Febr. 14, 1984 

LONDON- Greece's central bank soon 
will ask a group of international bankers 
to lend the country $500 million. 

For most other recent big borrowers, 
interest charges haνe been coming down. 
But Greece, which borrowed $500 million 
last year, probably won't be able to get 
improνed loan terms this year because 
of its deteriorating. The country may eνen 
haνe to accept higher interest rates. 

That is the assessment of bankers here 
who haνe just met with a delegation from 
the Greek central bank. The delegation, 
on its annual νisit to london and New 
York, was sounding out bankers on pro
bable loan terms. The team included the 
central bank's counselor, Efstratios Papa
efstratiou, who manages mostof Greece's 
foreign borrowing. 

Greece is borrowing abroad to coνer its 
1984 deficit. Bankers νariously estimate 
its foreign borrowing requirement this 
year at between $1.4 billion and $1.8 bil
lion. 

Recent slow loan demand on the syndi
cated credit market has faνored borrow
ers. But while borrowers such as the lta
lian state energy agency, Ente Naziona le 
ldrocarburi, the Soνiet Foreign Trade 
Bank and lndonesia haνe proνed popular 
with banks, Greece mightn't be as lucky, 
bankers say. 

On last year's credit, Greece paid inter
est rates fiνe-eights of a percentage point 
oνer the London interbank offered rate, 
the cost of obtaining funds on the London 
money market. This year, potential lend
ers expect at least part of the loan will be 
priced at three-quarters of a percentage 
point oνer the London rate, currentlν 
about 10 1/8%. Some banks may offer 
to price the loan aboνe the U.S. prime 
rate, currently 11%, the fee banks charge 
their most credit-worthy customers. 

''τhe Japanese (banks) will take a third 
of the loan" says a U.S. banker in London, 
echoing general market opinion. Bankers 
belieνe that U.S. banks will proνide much 
of the remainder. 

Earlier this month, Gerasimos Arsenis, 

t~ 
Jimmy γ Linardos 

\ ., 
Orchestra 

Η επιτυχία του χορού σας 

Tel: (212) 539-8685 

ATHENS CENTER HOTEL 

MARCH Ι, 1984 

ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

• Κεντρικός κλιματισμός - 136 δωμότια, 
λουτρό, τηλέφωνο, ραδ ιόφωνο, βερόντα 

• · Εστιατόριο πολυτελείας, μnόρ, ρούφ 

γκόρντεν, nολυτελεΤς dίθουσες ύποδο
χi'\ς καi Ιδιωτικό γκαρόζ. 

Τώρα "ot μέχρι 15 Μαρτfου 

Τιμαi δωματίων: Μονόκλινα 1.510 δροχμ. 
Δίκλινα 2.346 δραχμ. Τρίκλινα 2.913 δρχ. 
Συμnεριλαμβόνεται κοντινέντολ μnρέκ
φαστ. Διό ρεζερβέσιονς όnοταθljτε στή Ν. 
'Υόρκη (212) 483-0642 κ.' Αρσένη 1\ γρόψοτε 
Sophocleous & Athenas 26, Athens,Greece. 
Tel. 524-8511-7 Telex 4488 ALCY 

national economy mister, traνeled to 
New York in an effort to persuade Amer
icans to increase their inνestments in 
Greece, and the socialist goνernment re
cently has been softening its strident anti
American stance. 

Greece's loan probably will coincide 
with a $300 million loan for its riνal Tur
key. The Turks are more popular with the 
banks at the moment, since they pay 
much higher margins for their borrow
ings. Turkey has more than $20 billion of 
foreign debt, while Greece-despite 
heaνy borrowing totaling $2.5 billion oνer 
the past two years-still has only about $4 
billion of foreign debt. 

Until recently, the Turkish loan was 
slated to total $250 million. Next week a 
group of at least 17 banks will submit an 
offer to raise a $300 million loan for the 
Turks. Margins on the proposed six
year credit are 1 1/2 percentage points 
oνer the London rate 1 118 percentage 
points oνer the U.S. prime rate. 

Greek hits U.S. 
on arms race 
The Washington Times, Feb. 7, 1984 

ATHENS-Greece's socialist prime 
minister, Andreas Papandreou, 
opened an East-West pacifist con
ference by accusing the United 
States of trigeering the escalation of 
the arms race in Europe. 

Mr. Papandreou told the con
ference, billed as the first major en
counter between Eastern and 
Western pacifists, that the deploy
ment of U.S. nuclear arms serνed as 
a justification for the installation of 
Soνiet nuclear missiles. 

Mr. Papandreou suggested that 
" third powers" such as Greece 
should interνene to stop the arms 
race and called for a "general, uni
νersal and immediate" freeze on 
nuclear arms. 

Senior goνernment officials were 
concerned about the timing of his 
remarks. They pointed out that Mr. 
Papandreou dispatched his finance 
minister, Gerassimos Arsenis, to the 
United States last weekend to 
counter U.S. perceptions that 
Greece is an unpredictable ally and 
pro-communist. 

The Moνement for National 
lndependence, World Peace and 
Disarmament, which is linked to 
Mr. Papandreou 's Pan Hellenic 
Socialist Moνement, brought 
delegates from 30 Eastern and 
Western countries to Athens for the 
conference. 
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τhe Mannerly Way of Life By οΝΑ sPIRIDELLιs 

Children 
Wanting one's child to be a consider

ate, attractiνe, self-respecting person is a 
normal desire of eνery parent, and giνing 
him a knowledge of manners is a giant 
step in his deνelopment as an indiνidual. 

You may not remember it now, but 
your parents undoubtedly tried to giνe 
you a jumping of place too. They 
probably made mistakes in their search to 
counterbalance the rigid standards of 
Greece toward the standards of Greek
American liνing. 

Despite the ineνitable trend toward 
assimi lation, Greek identity has persisted 
eνen through fourth generation. 

We want our children to deνelop, both 
mentally and physically to the fullest 
extent of his capability. 

We want him to recognize and follow 
his own inclination to do "his own thing", 
but we hope he will learn to appreciate 
the beauty and finess of being a Hellene. 
Therefore, the request instead of the 
demand offers a way of life through 
which one can get what one wants in a 
ciνilized way, offering options for your 
children (consideration), and thus, indi
rectly for yourself. The difference 
between demanding their church 
participation in related actiνities; and 
setting the example of consistent fami ly 
participation in either Hellenic fami ly 
gatherings or church re lated actiνities 
reflects far more than a difference in 
manners or polish; it represents real cul
ture - and character deνelopment. 

The consistent exposure wheneνer 
possible to the variety of cultural fund
raisers, museum exhibitions, G.O.Y.A., 
Philoptochos, Α.Η.Ε.Ρ.Α. sponsored pro
grams, Hellenic academics and continual 
pride of being a Greek-American in your 
political and wordly life experiences are 
all helpful, but liνing the 'Όrthodox" life 
truly exemplifies the aim of eνery Greek
American family. 

How can you teach a young child these 
aims - the best way to teach anything -
by instruction, consistency, firmness, and 
example! 
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Mrs. Ona Spiridel lis 

ΔΑΚrΥ ΛΟΓΡΑΦΟΣ 'Ελληνικης 
ζητείται γιά Γ ραφείο κοντά 
στην Sη Λεωφόρο. ' Εξαιρετικό 
περιβόλλον, μισθός Ικανοποι
ητικός. Τηλεφωνήσετε: 

(212) 628-2590 
καi ζητήσετε την κ. Σοφία . 

5ΑΥ. .. 
(, . l - ..... - - 11 

ι.ιv ι..ι ι (, ·;:- ~-.. .. 

Record Profits 
Reported by Atlantic 

Net income for the fu ll year 1983 was 
$3,007,663, compared to $1,774,277 for 
1982, an increase of 69.5%, announced 
H.S. Kostakopoulos, President of Atlantic 
Bank of New York. Net income for the 
fourth quarter was $831,360, an increase 
of 65.5% oνer $502,248 for the fourth 

quarter of 1982. 
The increase in net income was 

attributed to a number of factors, includ
ing: an increase in net interest income of 
20.1%, a substantial reduction in the 
proνision for credit losses - caused by a 
large recoνery of a charged-off loan in 
1982; a reduction in non-performing 
loans, and the results of efforts to control 
and reduce operating overhead. 

ιr~~1ft] 
22-81 Jlst STREET. 

ASTORIA , Ν . Υ . Ι Ι \05 
Τηλ . (111) 931.-7011 

GIFT SHOP 
ΜΠΟΜΠΟΝ/ΕΡΕΣ- ΒΑΠ71Σ7ΊΚΑ - ΛΑΜΠΑΔΕΣ 

Ε/ΔΗ ΔΩΡΩΝ- ΔΙΣΚΟ/- 8 TRACK TAPES- CASSEΠES 

"NEW YORK" 
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Καίτό 1984 
Μέ "SUPER CHARTERS" στήv ~ Ελλάδα 
μέ τή σφραγίδα τού HOMERIC γιά σιγουριά!! 

OneWay 
ΑΠΟ 

Κανονικά δρομολόγια "SUPER CHARTERS" μέ άεροπλάνα JUMB0-747 

ROUNTTRIP 
ΑΠΟ 

* Γιά 15 χρόνια σδ.ς δίνουμε τά 
Καλύτερα Ταξίδια καί φυσικά τίς 
Χαμηλότερες Τιμές 

* Δώοομε σrίς ναυλωμένες πτή
σεις, ποιότητα ~αί σιyοueιά καί ~ί 
πελατες μας ειναι οι πρωτοι που 
ώφελοϋνται 

* ·Αναχωρήσεις: Πέμπτη, ΣάββατοκαίΔεuτέρα 

ΖΗΤΑΤΕ ΠΑΝΤΟΥ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ. ΣΑΙ ΣΥΜΦΕΡΕΙ 

ΝΟ 1 CHARTER AND TOUR OPERA TOR ΤΟ GREECE 

New York: 
595 Fιfth Ανe. 

Brooklyn: 
79·04 5th Aνenue 
Tel. 212 833-6800 

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

Sqtnford, CT: 
906 Ε. Main St. 
203/359·2917 

Hιcksνιlle 
86 Νο Broadwaγ 

5161487·11 08 

Athens. Greece: 
59 Paneρistimiou St. 

Tel. 212 753-1100 Tel. 321-4777 



Apo/lo Fίllo 

ΙΤ DOESNT CRUMBLE, ΙΤ DOESNT STICK, 
ΙΤ DOESNT TURN SOUR 

lt stays Fresh for months in the refrίgerator. Ea~y 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 enveiope tc. 

APOLLO STRUDEL LEAVES 
ΒΟΧ 153 FAIR LAWN. N.J . 0741 Ο 

TEL. (201) 797-0888 


