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

'Όλα αύτά μπορεί νά σάς τά προσφέρει τό κτη
ματομεσιτικό Γραφείο: 
ΣΠΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & YIOI. 
Γνωστό άπό τό 1930, είναι τό πρώτο καί μόνο 
Γραφείο στήν 'Ελλάδα πού διαθέτει δρτια όρ
γάνωση, tξuπηρέτηση μέσω 'Ηλεκτρονικού <γ. 
πολογιστή, πείρα καθώς καί τό πιό πλούσιο καί 
tνημερωμένο άρχείο άκινήτων. 

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

Τιμή πωλήσεως 5.000.000 δρχ. 

ΑΚΙΝΗΤΑ 
Κεντρικό Ξενοδοχείο στήν 'Αθήνα! 
Γ' Τάξεως, 80 κλινών , Full air conditioned . 
(τρόπος πληρωμής πού σδ.ς συμφέρει aπόλυτα!) 

Τιμή πωλήσεως 35.000.000 δρχ. 

0/ΚΟΠΕΔΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ 
Παλαιό Ψυχικό 
μοναδ ική θέση , 650m2, 12.500.000 δρχ. 
'Εκάλη 
γωνιακό, 1.020 m2 , 8.200.000 δρχ. 
'Εκάλη 
ώραία θέση , 2.000 m2, 16.000.000 δρχ. 
Πολιτεία 
όμφ ιθεατρικό, 1.600 m2, 14.300.000 δρχ. 
Βριλήσια 
μοναδική θέση , 1.880 m2 , 

16.000.000 δρχ. (Πωλείται καί τό μισό). 

Άγία Παρασκευή, 
ώραία θέση, 1.440 m2, 20.000.000 δρχ. (Πωλείται καί 
τό μισό). 
Γλυφάδα 
καλή τοποθεσία, 655 m2 , 8.000.000 δρχ. 
Βουλιαγμένη 
σπάνια θέση, 770m2, 15.000.000 δρχ. 

0/ΚΟΠΕΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΆ 
Περιοχή Hilton 
750 m~: κατάλληλο γιά ξενοδοχείο η κτίριο 
πολυτελών γραφείων, 75.000.000 δρχ. 

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

Τιμή πωλήσεως 40.000.000 δρχ. 

Σέ μεγάλη κεντρική λεωφόρο 
πωλείται στήν άξία τοϋ οiκοπέδο υ tνα παλαιό 
όκίνητο, aρίστης καταστάσεως, μέ μηνιαίο 
είσόδημα 145.000 δρχ. 
'Επιφάνεια οίκοπέδου 260 m2, τιμή πώλησης 
29.000.000 δρχ. 
Λεωφ. Συγγρού 
820 m2 , 55.000.000 δρχ. 
'Εθνική Όδός 
κοντά στήν 'Αθήνα, 15.000 m2 , (κατάλληλο γιά 
έμπορικό κέντρο), 200.000.000 δρχ. 
'Επί Λεωφόρου, 
γωνιακό, 430 m2 , 6.400.000 δρχ . 

ΓΡΑΦΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
Κεντρικός όροφος Γραφείων 
ένοικιασμένος σέ 'Υπουργείο aντί 70.000 δρχ. 
μηνιαίως, πωλείται 7.500.000 δρχ. 



Σε σπάνιο έμπορικό κέντρο 
πωλοϋνται 4 ένοικιασμένα καταστήματα μέ μηνιαία 
είσοδήματα 25.000, 34.000, 60.000 καί 75.000 δρχ., 
όντί 3.500.000, 4.750.000, 7.800.000 καί 10.500.000 
δρχ. όντιστοίχως. 

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

Τιμή πωλήσεως 950.000 $ 

Όμόνοια 
καινούργιο κατάστημα μέ είσόδημα 47.500 δρχ. 
μηνιαίως, πωλείται 6.000.000 δρχ. 
Σύνταγμα 
σπάνιο κατάστημα μέ μηνιαίο εiσόδημα 300.000 
δρχ. πωλείται 40.000.000 δρχ. 
Φωκίωνος Νέγρη 
γιά ίδιοχρησία, κατόστημα 134m2 , μέ πατάρι καί 1ο 
όροφο, 21.000.000 δρχ. (Πωλείται καί τμηματικό). 
Παγκράτι 
κατάστημα 50m2 , μέ ύπόγειο καί πατάρι, 4.000.000 

Μόνιμες έξοχικές κατοικίες στή Βουλιαγμένη! 
Κάθε μία, άποτελεί καί 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 
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ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΑ 
Στά 'Ανάκτορα 
πολυτελές ρετιρέ 3 ύπνοδωματίων, 20.000.000 δρχ. 
(Διαθέτει καί 2 θέσεις garage). 

Κτίριο Γραφείων ·Καταστημάτων! 
Πολυτελές, κλιματιζόμενα κτίριο ατή 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 όροφοι Γραφείων, ένοικια
σμέvα σήμερα σέ σοβαρή άλλοδαπή έταιρεία, μέ έ
τήσια άπόδοση 9%. 
Κολωνάκι 
καινούργιο διαμέρισμα, 95 m2 , 5.700.000 δρχ. 
Π . Ψυχικό 
ρετιρέ-πλήρης όροφος, μέ δώμα, 280 m2, 21.000.000 
δρχ. 
Π. Ψυχικό 
2ος όροφος (τελευταίος), 90m2 , 7.000.000 δρχ. 
Φιλοθέη 
maissonette 153m2, 10.700.000 δρχ. 

ΜΟΝΟΚΑ ΤΟΙΚΙΕΣ 
Π. Ψυχικό 
σπίτι 300 m2, μέ 900 2 οίκόπεδο, 30.000.000 δρχ. 
Κηφισιά 
μονοκατοικία 500m2, μέ οίκόπεδο 2.500 m2 (μπορεί 
καί μεγαλύτερο), πευκόφυτο, 40.000.000 δρχ. 
Βούλα 
καινούργια μονοκατοικία 500 m2

, 28.000.000 δρχ. 
Χαλάνδρι 
παλαιό διόροφο σπίτι μέ 1000 m2 οίκόπεδο, 
10.000.000 δρχ. 

~ΕΙδικά τώρα πού ή όγοραστική δύναμη τού δολαρίου 
~χει ανέβει πολύ καί Ισχύουν εΙδικές έξυπηρετήσεις καί 
aπαλλαγές γιό τήν εΙσαγωγή συναλλάγματος. 

·----------------------· I Πρόςτ~ν: I 
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~Επιστολες 
Το the Ed itor: 

Congratulations to Theodore Ο. Prounis, for an 
article well written and does indeed νoice the sen
timents of most Americans of Greek descent. 

Unfortunately, Ι belieνe he is missing the reason for 
the anti-American feelings that haνe been deνeloping in 
Greece for many years. 

lt is obνious that the anti-American feelings is a 
controlled and deliberate campaign in order to bring 
about Socialistic or Communistic sympathy as has been 
proνen in the recent elections. 

We as Americans must ask questions such as - How 
can Greeks condemn Amer ica and at the same time ask 
for assistance? 

ln Greece today there is an oνerwhelming sen
timent against America, and from many who came here 
earned a great deal of money and haνe assured them
selνes of financia l security from the νery nation that they 
are constantly knocking. 

What bothers me eνen more is that many Greeks 
haνe come here and today are drinking the milk and 
honey of this Great Country, and damning America as 
they raise their fami lies, put money in the bank, liνe in 
beautiful homes, d riνe beautiful cars ... 

America is a melting pot where people came from 
eνery nation in this world. I personally belieνe it should 
be respected, loνed and defended. We must all keep a 
constant νigil in order to keep and maintain the free
doms we haνe in this country and not let the lnterna
tional Communist conspiracy do its work here and 
Greece as we see happening. 

Sincerely, 
HARRY FOTOPOULOS 

Εύχt:ς όπο το Λονδίνο 

Φίλε κ. Μακριά , 
ίδιαίτερα, που τόν βλέπω νά άσχολfjται 
καi μΕ τά έλληνικά του. 

ΜΕ πολλή χαρά εΤδα δτι ή όγαπητη 
ιcΝέα 'Υόρκη» συμπληρώνει 36 χρόνια 
συνεχοuς έκδόσεως καi δτι άπό 1 ης ' Ια
νουαρίου 1984 €γινε δεκαπενθήμερη. 
Θερμότατα συγχαρητήρια καi πάντα 
όξιος. 

Μέ τήν εύπρόσδεκτη αύτr'ι όπόφασή 
σας ή δυναμική φωνr'ι τfiς έλληνικfiς 
όμογενεiας της ' Αμερικής θό €ρχεται 
κοντά μας συχνότερα γιό νό μδς φέρνη 
τό μήνυμα τοu πνεύματος καi τfjς ψυχfjς 
της, τό μήνυμα τfjς ζωντανfjς καi πολι 
τιστικfjς παρουσίας της. Καλή έπιτυχiα. 

ΚΩΠΑΣ Ν. ΧΑΠΗΠΑΗΡΑΣ 

• Υπερήφανος πατέρας 
'ΑγαπητΕ κ. Μακριά, 

Σάς εύχαριστίίι noλu που aρχίσατε 
τήν όποστολή τοu περιοδικοu σας στόν 
γ ιό μου. " Οπως βλέπω, κάθε φορό ποu 
τό παίρνε ι , όφίνει στήν όκρη κάθε άλλο 
εντυπο που εχει στο χέρια του καi 
aρχίζει νά διαβόζη μΕ ίδιαίτερο ένδια
φέρον τήν ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. ~ Ετσι , χαίρομα ι 
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ΜΕ άγάπη, 

JOHN KASTON 

Σuααρητήρια καλοϋ φίλου 

'Αγαπητέ μου Πfiτερ, 

Σάς συγχαίρω γιά τr'ιν όπόφασή σας 
νά έκδίδεται ή συμπαθέστατη cιΝέα Ύ
όρκη» δυό φορ(ς τόν μfjνα. 

• Ετσι διπλασιάζεται ή χορό καi όπό
λαυσις τών πιστών όναγνωστών σας. 
• Ετσι, έπίσης, τό καλογραμμένα, σο
βαρό καί σωστό κύρια όρθρο καi 
σχόλιό σας καί όλλα όρθρο συνεργα
τών, θό κάμνουν διπλό καλό γιά τήν 
προώθησιν τών έθνικών συμφερόντων 
της ' Ελλάδος καί ' Αμερικής καi γιο τήν 
καθοδήγησιν της όμογενείας έν 'Αμε
ρικfj καi παγκοσμίως στόν δρόμο όμο
νοίας, προόδου καi πνευματικής όνα
πτύξεως. 

Φιλικώτατα δικός σας, 

ΑΧΙΛΛΕΥΣ Ν. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ 

Tel. (212) 947-3180 
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Θέματα τοv Μηνος 

., Ω ρο vό έκφράσωμε εύyvωμοσύvη 

~Η 25η Μαρτίου, ή~ Ελλος καi ή ~ Αμερικη 

Τοϋ κ. ΠΑΝΑΓ. Σ. MAKPIA 

Μ Ε τfιν εuκαιρία τοϋ έορτοσμοΟ τfjς 'Εθνικfjς Πααλιγγενεσίος τών 'Ελλήνων άποκτό ίδιαίτερη έπι
καιρότητο τό θέμα τών σχέσεων' Ελλάδος- ΗΠΑ. Καί 
καλούμεθα σον ύπεύθυνοι άνθρωποι νό συνειδητο
ποιήσωμε δ τι ή 'Αμερική ύπfjρξε ό πρώτος φίλος τfjς 
πρώτης Πατρίδος πρΙν καΙ μετό τον ξεσηκωμό τοΟ 
1821. ΉΆμερικι) ήταν ή πρώτη χώρο ποu άνογνώρισε 
τον άγώνο τfjς Άνεξορτησίος, 45 μόλις χρόνιο μετά 
τον ίδικό της καi δεν σταμάτησε; άπό τόtε, νό εΤναι ό 
στοθερώτερος, είλικρινέστερος καί πιο aνιδιοτελής 
φίλος καi πιστός σύμμαχος τfjς 'Ελλάδος. 

'Ο άμερικονικός λαός κοi δλες οί Κυβερνήσεις του 
συμπαραστάθηκαν όπό τότε τι)ν ' Ελλάδα σ ' δλες τiς 
δύσκολες ώρες, σ · δλες τiς έθνικες συμφορi:ς κοί τίς 
θεομηνίες .. - ν /σως νο μη ύπάρχη προηγούμενο στίς 
διακροτικεςσχέσεις ποu ενος λαός έδωσε τόσα πολλά 
σε ϊνα άλλον κοί έλαβε τόσο λίγο! ~ Ας προσκομίση τήν 
aριθμομηχανή του δποιος άμφιβάλλει . . . 

* * * 
Χρέος ολων ήμών τών έλληνικfjς κοτογωγfjς πολι

τών τfjς μεγάλης, γενναιόδωρης κοi μεγαλόψυχης ού
τfjς χώρος, εΤναι νό διοκηρύξωμε τfιν βαθειό εύyvω
μοσύνη μας γιο δσο έπραξε κοi δσο προσφέρει καΙ σή
μερα ό όμερικονικός λαός κοi ή Κυβέρνησή του στήν 
'Ελλάδα. 

Χρωστάμε ούτι'ι τι'ιν εuγνωμοσύνη στοuς Άμερι
κονοuς έθελοντες ποιJ έδωσαν τι)ν ζωή τους στον 
έθνικό ξεσηκωμό. Τι)ν χρωστaμε στον Πρόεδρο 
Μονρόε, ό όποίος άνεγvώρισε τήν ·Ανεξαρτησία τfjς 
'Ελλάδος με τό εμπνευσμένο Μήνυμά του προς τό 
Κογκρέσσο τό 1822. Τι)ν χρωστaμε στον διάσημο 
γιατρό Σάμουελ Γκρίντλεϋ Χάου, ποu κυριολεκτικό ξε
σήκωσε τfιν ' Αμερικι'ι ύπερ τfjς 'Ελλάδος τό 1827. Χρω
ατό με εύγνωμοσύνη στον κοθηγητfι κοί βουλευτή v Εν
τουορντ 'Υ Εβερεττ, aποδέκτη τfjς επιστολfjς το Ο. Αδο
μοντίου Koρofj με τήν aπεγνωσμένη, δρομοτικι) έκ
κληση γιο βοήθεια τfjς Μεσσηνιοκfjς Γερουσίας προς 
τόν όμερικονικό λαό. Στόν VΕντγκαρ Υ Αλλον Πόε ποu 
r'ίθελε νο πάη έθελοντfις στήν 'Ελλάδα. Στοuς άμέτρη
τους φιλέλληνες ποιJ 'ίδρυσαν 'Επιτροπες σ ' Ολη τfιν 
Άμερικfι κοi έκαμαν έράνους γιο τήν 'Ελλάδα, όχι 
μόνο τό 1821, άλλο κοi 100 χρόνιο όργότερο, μετό τι)ν 
Μικροσιοτικι) καταστροφή, δτον ή' Ελλός δέχθηκε τfιν 
στρατιά τών προσφύγων. Σ ' έκείνους τοuς 'Αμερικο-
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νοuς ποu πρωτοστάτησαν στήν άποστολή τών φορ
τίων με το πολύτιμο έφόδιο γιο τοuς'Έλληνες άγωνι
στές. Σ ' έκείνους τοuς Άμερικανοuς ποu άρχισαν τiς 
άρχαιολογικi:ς άνασκαφες στήν 'Αθήνα καί έφεραν 
στήν έπιφάνεια τήν φυλετική μας κληρονομιά, τοuς 
άνεκτίμητους θησουροuς τοϋ έλληνικοϋ παρελθόν
τος. Σ · έκείνους ποu 'ίδρυσαν το τρία Κολλέ
γιο κοi τήν Γεννάδειο Βιβλιοθήκη. Στον Πρόεδρο 
Ρούζβελτ ποu πρότεινε, γιο πρώτη φορά, στροτιωτικι) 
βοήθεια προς τήν 'Ελλάδα- τό 1941, λίγο πρίν τήν γερ
μανική είσβολή. Στον Πρόεδρο Τρούμαν, ποu έσωσε 

τήν 'Ελλάδα άπό τον κομμουνισμό. Στον στρατηγό 
Μάρσαλλ, με τό σχέδιο τοϋ όποίου aνοικοδομήθηκε. 
Στον Πρόεδρο Τζώνσον, ποu έμπόδισε δυό φορες τοuς 
Τούρκους νό είσβάλουν στήν Κύπρο. Στον Πρόεδρο 
Κάρτερ, γιο τήν έπάνοδο τfjς ·Ελλάδος ατό ΝΑ ΤΟ. Καi 
ολους τοuς 'Αμερικονοuς Προέδρους ποu συνέχισαν 
καί συνεχίζουν τήν στροτιωτικι) βοήθεια προς τι)ν 'Ελ
λάδα. 

* * * 
'Η έκφραση τfjς εύγνωμοσύνης ούτfjς γίνεται 

περισσότερο όπαραίτητη σ ' οuτi::ς τiς στιγμες 
δοκιμασίας τών έλληνοομερικονικών σχέσεων. Σ' οu
τες τiς ώρες ποu φθάνουν άπό τήν 'Αθήνα συνθήματα 

εχθρικό, πεζοδρομιοκες ϋβρεις κοi έπίσημοι καταλο
γισμοί εuθυνwν στι)ν Ούάσιγκτων, όκόμη κοi γιά . .. 
ύποτιθέμενες πράξεις τών Τούρκων ... 

Δi::ν άποιτείτοι ίδιοίτερη προσπάθεια γιά νά κοτο
λάβη κανεiς τήν πικρία γιο εσφαλμένους χειρισμοuς 
κοi ένέργειες τfjς έπίσημης Ούάσιγκτων ποu δίνουν 
τfιν έντύπωση φιλοτουρκικών aποκλίσεων. 'Αλλά δεν 
προάγονται διόλου οί έλληνικοi έθνικοi στόχοι μi:: τήν 
έπίρριψη ολων τών εύθυνών, γιο δ, τι δυσάρεστο συμ
βfj, στι)ν πατρίδα τών τόσων φιλελλήνων μελών τοΟ 
Κογκρέσσου ... 

'Η 25η Μαρτίου aς γίνη όφορμfι σκέψεων κοi προ
βληματισμών σοβορώτερων κοi περισσότερο ύπευ
θύνων άπό εκείνους ποu όδηγοΟν σε άδιέξοδο τiς πα
τροπαράδοτες φιλικi:ς σχέσεις μετοξu τών δύο χωρών. 
Εivαι βαρύτατες καΙ της' Ομοyεvείας οί εύθϋvες σ' οu
τοuς τοuς δύσκολους καιρούς, κοθwς πολιτικi:ς κοi 
όλλες σκοπιμότητες μός ύποβάλλουν σε δοκιμασίες 
ποu πρώτη ή πολιτική κοi πνευματικι'ι ήγεσίο τfjς 'Ελ
λάδος εlχε κοθfjκον νό έπισημάνη - καi νό κοτονο

ήση ... 
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Θέματα τοv Μηνος 

Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ! 

Μ Ε πραγματικr'ι άγανάκτηση κai άγωνία 6κουσε ή Όμογένεια 'Αμερικής δ τι τουρκικά πολεμικό σκάφη 6νοιξαν 
πυρό έναντί ον τού έλληνικού άντιτορπιλλικού ιιΠάνθηριι, δ τι 
ή έλληνικfι Κυβέρνηση κήρυξε συναγερμό κai άνακάλεσε 
τόν πρέσβυ της στην· Αγκυρα! · Εθεωρήθη σόν ή χειρότερη 
μέχρι σήμερα πρόκληση τών Τούρκων ατό Αίγαίο. 

Άλλά, τr'ιν έπομένη, πληροφορήθηκε μέ κατάπληξη (κai 
πολλό έρωτηματικό) δτι δέν ήταν έτσι τό πράγματα. 'Ότι ή 
·Ελλάς δέχθηκε δεύτερες τουρκικi:ς έξηγήσεις, δτι δεν 
έπρόκειrο περi σειράς όμοβροντιών, άλλά άπλώς γιά θραύ
σματα άντιαεροπορικών όβίδων ποu έπεσαν κοντά ατό έλ
ληνικό πολεμικό σκάφος, άφού εΤχαν tκραγεί aτόν άέρα ... 
Τ ό ιιΠάνθηριι παρακολουθοϋσε τουρκικό γυμνάσια, δ πως γί
νεται όμοιβαίως, γιά τό όποία ε Τ χε εΙδοποιηθεί έγκαίρως ή έλ
ληνικr'ι Κυβέρνηση. 

· Αφού δέχθηκε τΙς tξηγήσεις, ή • Ελλός δεν άπέσυρε τόν 
πρέσβυ της, δπως εΤχε έπίσημα άναγγείλει, κai ύποτίθεται 
δτι δεν ύπfjρξε κόν έπεισόδιο. Kai δτι γαλήνη έπικρατεί κai 
πάλι ατό Αiγαίο . .. 

• Εμειναν μόνο οί άνακοινώσεις κai οί δηλώσεις! Τού 
Πρωθυπουργού τής ' Ελλάδος, λίγες μόνο ώρες πρΙν γίνουν 
δεκτές οί τουρκικtς έξηγήσεις. ΕΤχε πεί ό κ. Παπανδρέου δτι 
ήταν ιισαφώς μιό εσκεμμένη πρόξη, πού θό μπορούσε νό 
προκαλέαη θύματα, νό εΤχε βυθίσει τό έλληνικό άντιτορ
πιλλικό, η νό σκοτώση τούς ψαρό δες έναντί ον τών όπα( ων τό 

HOTEL GRANDE BREτAGNE 

ATHENS GREECE- Tel. 3230.251 
Telex. 219615- Cables: ΗΟΤΒRΙτΑΝ 

WORLDFAMOUSHOTELCENTRALLYLOCATEDON ΤΗΕΜΑΙΝ SQUARE 
OF ΤΗΕ CIYY WITH MAGNIFICENT VIEW OF ΤΗΕ ACROPOLJS 

450 bedrooms equipped with eνery modern comfon. Fully air-conditioned. 
Intcrnational bar, superb cuisine, luxurious restaurant. Conνention rooms 

with full congτess facilities. 
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τουρκικό πολεμικό εΤχαν έπίαης aνοίξει πύριι. 

Μένουν, tπίαης, οί δηλώσεις καί τό τηλεγραφήματα τού 
'Αρχιεπισκόπου 'Αμερικής κ. 'Ιακώβου καί πολλών μελών 
τού Κογκρέσσου ποu ήταν φυσικό νό λάβουν ατό σοβαρό 
τr'ιν άρχικr'ι καταγγελία- άλλά ποu δέν θό βιαστούν τόσο τr'ιν 
έπόμενη φορό ποu πιθανόν νά χρειαστfj. Μένει, τέλος, ή 
πικρr'ι γεύση άπό έκείνο ποu τό έλληνικό ύπουργείο 'Εξω
τερικών τόνισε aτόν 'Αμερικανό έπιτετραμμένο στην 'Α
θήνα, δτι ή Άμερικr'ι εlναι . .. ιιμερικώς ύπεύθυνηιι γιό τήν . .. 
τουρκικr'ι έπίθεση λόγω τfjς ιιγενναιοδώρως παρεχομένης 
άμερικανικfjς βοηθείας καί τής συνεχοuς ύποστηρίξεως τών 

τουρκικών άξιώσεων . . ·"· 
Μέχρι τr'ιν wρa ποu τό περιοδικό αύτό τυπωνόταν, δέν 

ε Τ χε μεταδοθεί τίποτε σχετικό μέ έκφραση λύπης τfjς · Ελλά
δος γιό τr'ιν διατύπωση τfjς tπίσημης βαρύτατης κατηγορίας 
tναντίον τής 'Αμερικής. 

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΠΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣΜΟΣ 

ΕΙΜΑΣΠ κai έμείς άπρόσεκτοι ατό θέμα τού άντιαμερικα
νισμού. Σt πρόσφατη εύγλωττη κατάθεσή του στην ' Υπο

επιτροπή ·Εξωτερικών ' Υποθέσεων τfjς Βουλής γιό τό Κυ
πριακό, ό κ. Andrew Manatos, έκπρόσωπος τής 'Ελληνο
αμερικανικής Συμμαχίας, τής U.H.A.C., κai τής Παγκυπρια
κής 'Ενώσεως, άναφέρθηκε ατό γεγονότα τού 1974 κai 
έντελώς όβασάνιστα έπανέλαβε τΙς ίστορικtς άνακρίβειες 

πού άποτελοuν τό ίδεολογικό ύπόβαθρο τού όντιαμερικα
νισμού ατή ν · Ελλάδα. Εlπε ό κ. Μανάτος: ιιΟί Τούρκοι εΙσέ
βαλαν στήν νfjσο μi; προηγούμενη γνώση τών Η.Π.Α. ποu 
έμειναν άδρανείς χωρίς νό καταβάλουν καμμιό προσπάθεια 
γιό νό σταματήσουν τr'ιν είσβολή, δπως εΤχε πράξει ό Πρό

εδρος Τζώνσον τό 1964ιι. 
~Ας βάλωμε τά πράγματα στήν θέση τους. α) Τήν δικαιο

λογία γιό τήν πρώτη εlσβολr'ι τήν έδωσε ή βλακώδης ένέρ
γεια τοϋ δικτάτορας 'Ιωαννίδη ποu άνέτρεψε μi; πραξικό
πημα τόν Μακάριο καί τόν άντικατέστησε μi; τόν Σαμψών. 
β) 'Η άμερικανική κυβέρνηση έστειλε τόν Σ ίσκα πού άγω
νίστηκε ύπεράνθρωπα νόtμποδίσει τήνείσβολή. γ) Τό1964δ 
Πρόεδρος Τζώνσον διέθετε τεράστιο κύρος. Τό 1974 ό τότε 
Πρόεδρος Νίξον περνούσε τi ς τελευταίες μέρες του aτόν 
Λευκό ΟΤκο πρiν άπό τήν ταπεινωτική του παραίτηση. δ)Ό 
δρόμος γιό τόν δεύτερο ιι'Αττίλα" 6νοιξε δταν άνόητα άπορ
ρίψαμε στην Γενεύη τήν είσήγηση τής' Αμερικής κai τής Βρε
τανίας νά δεχθούμε ιικατ' άρχήνιι ενα δμοσπονδιακό κράτος 
ατό όποίο τό Τουρκικό τμfjμα θό ήταν γύρω ατά 22 έκα
τοστά. 

'Όσο άρνούμεθα νό άτενίσουμε τό δικά μας σφάλματα 
κατάματα καi δσο προσπαθοuμε νό ρίξωμε τό βάρη σε 
6λλους, τό σφάλματα θό συνεχίζωνται. 

ΠΟΛ YTEXNEIO ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ 

ΗΣύγκλητος τοu Πολυτεχνείου στfιν 'Αθήνα μέ άπόφαση 
ποiι πήρε στiς 3 Φεβρουαρίου 1984 δεν θό στέλνει ατό 

μέλλον tκπροσώπους σt οργανώσεις fj ύπηρεσίες πού άνή-

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



κουν η έξαρτώνται άπό τό ΝΑΤΟ καi δέν θό έγκρfνη προ
γράμματα έρεuνών πού χρηματοδοτούνται άπό τό ΝΑ ΤΟ. 
' Η Σύγκλητος έπίαης δέν έπέτpεψε τιΊν συμμετοχή ένός κα
θηγητού τού Πολυτεχνείου σέ είδ ικιΊ όμάδα έμπειpογνω
μόνων γιο ύδρομηχανική καi συναφή προβλήματα. 

'Αποτελεί αύτό μ ιό άπαράδεκ τη έκδήλωση σκοταδισμού 
καΙ μισαλλοδοξίας πού δέν θό περfμενε ποτέ κανε/ς όπό κα
θηγητtς τού 'Ελληνικού Πολυτεχνείου, τό όποίο σέ παλαιό
τερα χρόνια κατείχε διεθνώς περίοπτη θέση γιο τό έπιστη
μονικό του έπίπεδο. 

'Αλλά εlναι έπίσης ή όπόφαση τής Συγκλήτου δείγμα τών 
τραγικών επιδράσεων πού εχει δ συνεχιζόμενος aντιαμερι
κανισμός. 'Ανυπόστατες αίτιάσεις κατά τής 'Αμερικής καi 
τοϋ ΝΑ ΤΟ, έσκεμμένα ψεύδη πού έμειναν όναπάντητα, συ
κοφαντίες ποu μετετράπησαν μt τήν συνεχή έπανάληψη σέ 
όδιάσειστες ιιόλήθειες», ώδήγησαν τό πράγματα σέ τέτοιο 
σημείο ποu έπιστήμονες- κορυφαίοι θό πρέπει νό δεχθούμε 
γιο νό διδάσκουν ατό Πολυτεχνείο- όρνούνται συνεργασία 
μέ τό ΝΑ ΤΟ σόν νό η ταν μ ιό τέτοια έπιστημονική 
συνεργασία προδοτική fj όντεθνική! Θό πρέπει νό τό έπα
ναλάβωμε: 'Επιβάλλεται νό γίνει σοβαρή προσπάθεια γιο νό 
καταπολεμηθεί ό όντιαμερικανισμός ποu μόνο τούς έχ
θρούς τής ' Ελλάδος έξυπηρετεί. 

ΤΟ ΟΛ ΥΜΠΙΑΚΟ ΦΕΣΠΒΑΛ 
ΚΑΙ Η ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 

Ηχώρα πού έδωσε aτόν κόσμο τοuς Όλυμπιακοuς 'Αγώ
νες καi καλλιέργησε δσο καμμιό τiς Καλές τέχνες, δέν 

ηταν δυνατό νό όπουσιάση όπά τό Φεστιβόλ Τεχνών τών 'Ο
λυμπιακών τοϋ 1984. Εlναι γι ' αύτόόξιέπαινη ή πρωτοβουλία 
τής οργανώσεως American Hellenic Alliance νό άρχίση 
μεταξu τών όμογενών τών ΗΠΑ έρανο γιο τήν ένίσχυση τής 
έλληνικής συμμετοχής ατό Φεστιβόλ αύτό, πού θό εlναι ή 
μεγαλύτερη μέχρι τώρα έκδήλωση τέχνης ατό Δυτικό ' Ημι
σφαfριο. ΣτιΊν προσπάθεια αuτή τής ιι' Ελληνικής Συμμαχίαςι> 
τής δποίας προεδρεύει ό κ. Γιώργος Π. Λιβανός μετέχουν 
ένεργό ή οργάνωση United Hellenic American Congress πού 
προεδρεύεται άπό τόν κ. Andrew Athens καi τόν Παγκύπριο 
Σύνδεσμο τού δποίου ήγείται δ κ. Φίλιππος Κρίστοφερ. Τήν 
προσπάθεια ύποστηρίζουν πολλές ·Ομοσπονδίες καΙ άνε
ξάρτητες οργανώσεις καi θεωρείται βέβαιο δτι θό πραγμα
τοποιηθή χωρίς δυσκολία δ στόχος τής συγκεντρώσεως 

200,000 δολλαρίων. 
Θό εlναι αύτή, μ ιό όκόμη προσφορά τής ' Ομογενείας 

πρός τήν μητέρα ' Ελλάδα - όχι πρός τό ΠΑΣΟΚ η τι) ν Νέα 
Δημοκρατία. Γι ' αύτό, δέν έχει κανένα Κόμμα καi καμμιό 
έλληνικιΊ πολιτικι) παράταξη τό δικαίωμα νό ίδιοποιηθή τήν 
προσπάθεια, άλλά καi ούτε έπιτρέπεται νό χρησιμοποιη
θούν τό χρήματα αύτό τής · Ομογενείας γ ιό τήν προώθηση 
πολιτικών, fj aλλων σκοπών . .. 

Κάποιοι, δμως, φαίνεται νό έχουν aλλες iδέες. Κάτι θό 
πρέπει νό συμβαίνη όπά έλληνικής πλευράς, όφοϋ έπιχει
ρείται νό όγνοηθή πλήρως δ όμογενειακός ρόλος στ ή ν συγ
κέντρωση τών χρημάτων ποu χρειάζονται. 

'Αναφερόμαστε ατό έπίσημο Δελτίο τής Έλληνικfjς Πρε
σβείας στι)ν Ούάσιγκτων (27 Φεβρουαρίου) τό όποίο όνα
φέρεται μέ λεπτομέρειες στιΊν έπίσκεψη τής Κα ς Μαργαρίτας 
Παπανδρέου καί τfjς ίιπουργού Τεχνών καί Πολιτισμού Κας 
Μελίνας Μερκούρη στίς ·Ηνωμένες Πολιτείες, ιιγιό νό βοη
θήσουν στιΊν χρηματοδότηση καi τήν προετοιμασία τfjς 
έλληνικής συμμετοχής ατό Φεστιβόλ Τεχνώνιι. 

Τό Δελτίο τού Γραφείου Τύπου καί Πληροφοριών aπο
κρύπτει τό γεγονός δτι ή πρόσκληση πρός τiς δύο Κυρίες 
έγινε όπά τι)ν όργάνωση American Hellenic Alliance ποu όνέ
λαβε μέ τίς άλλες οργανώσεις καί τό έξοδα τής πολύ δαπα
νηρής αuτής περιοδείας. 

'Ανεξάρτητα όπό τούς λόγους πού έχει τό Γραφείο Τύπου 
κσi Πληροφοριών νό ιιπνίξηι> τήν πληροφορία αύτή, ή έπι
τυχία τού έράνου, aτόν όποίο κσλούμε καi έμείς δλους νό 
συνεισφέρουν, όφείλει νό στείλη ενα μήνυμα στήν έλλη
νική πρωτεύουσα: 'Η ' Ομογένεια εlναι πάντοτε πρόθυμη νό 
συνεισφέρη γιο τούς καθαρό έθνικοuς σκοπούς, χωρiς νό 
έξετάζη ποιο Κυβέρνηση κυβερνά τfιν γενέτειρα. 

ΑΠΟ ΤΟΝ Γ. ΠΡΟΞΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Α ΠΟ τόν Γενικό Πρόξενο τfjς Κύπρου στι)ν Ν. 'Υόρκη κ. 
Θεόφιλο Θεοφίλου, λάβαμε καi εύχαρίστως δημοσιεύ

ομε τι)ν κατωτέρω έπιστολή, μέ τίς θερμές ευχαριστίες μας 
γιο τό καλά του λόγια καi τiς εύχές του: 

Αyαπητέ κ. Μακριό, 

Η πρόοδος και η προκοπή των ομογενών μας στην 
Αμερική μάς yεμίζει πάντοτε μέ περηφάνεια και αισθήματα 

-
ΚΩΙΤΑΙ ΚΑΙ ΒΙΚΥ ΙΚΟΥΦΑΡΑΙ Κ. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΙ 

ΕΠΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΠΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΠΗΣΗ ΣΑΣ 
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ικανοποίησης. Γιατί εκτός του οτι συμβάλλει στη γενικώ
τερη ανάπτυξη και προβολή τού Ελληνισμού αποδεικνύει 
επίσης τις μεγάλες δημιουργικές ικανότητες του' Ελληνα. 

Μέσα σ · αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η περίπτωση 
του έγκυρου περιοδικού σας αΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» που έγινε 
τελευταία δεκαπενθήμερο. Η κυκλοφορία του δυό φορές το 
μήνα είναι και επιβεβαίωση της επιτυχίας του και της εμπι
στοσύνης με την οποία το περιβάλλει τό αναγνωστικό του 
κοινό. 

Σας εύχομαι κάθε επιτυχία προσωπικό και επαγγελ
ματικό. 

Με πολλούς χαιρετισμούς, 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Β. ΘΕΟΦΙΛΟΥ 

Γενικός Πρόξενος 

«ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ» -ΠΑΣΟΚ 

ΣΗΜΕΙΩΝΟΜΕ τήν λήψη μιός έπιστολfjς, μέ τι']ν όποfα 
έρωτόται ή «Νέα Ύόρκη» γιατί έξισώνει τόν «'Εθνικό Κή

ρυκα» μέ τι'] ν ιιΠρωϊνή» σ' δ, τι όφορό τι'] ν ύποστήριξη που καί 
οί δυό αύτές έφημερίδες παρέχουν ατό ΠΑΣΟΚ, βοηθώντας 
έτσι τήν διαίρεση τfj ς ·Ομογένειας. 

Εlναι άμέτρητα το κείμενα τοϋ «' Εθνικοϋ Κήρυκα» που 
θό μπορούσαμε νό έπικαλεστοϋμε. Περιοριζόμαστε δμως 
ατό δσα έγραψε δ ίδιος ό έκδότης τfjς έφημερίδας κ. 'Αντώ
νης Διαματόρης, ό όποίος μέ πολu όντιαμερικανισμό καί 
μένος κατό τfjς Δεξιός καί τοϋ «κατεστημένου», ύπεγράμμισε 
μέ τιΊν εύκαιρία των δυο χρόνων διακυβερνήσεως τfjςχώρας 
όπό τό ΠΑΣΟΚ, δ τι οί δημοκρατικi:ς διαδικασίες στιΊν ' Ελ
λόδα, σε έλόχιστες μόνο περιπτώσεις λειτούργησαν σωστά 
ιικαί μόνο μέ τιΊν όνοχή τών 'Αμερικανών». Καί συνέχισε ό 
έκδότης τοϋ ιι' Εθνικού Κήρυκα»: 

α' Η έκλογικι) νίκη τοίί ΠΑΣΟΚ άποτελοϋσε μ ιό άνα
πόφευκτη Ιστορικι) έξέλιξη πού κάποτε θό 
πραγματοποιούνταν. " Ο, τι πραγματοποιήθηκε, πρίν δυο 
χρόνια, όφείλεται στίς ώριμες ίστορικές συνθηκες καΙ 
στι)ν ήγετικι) προσωπικότητα τοϋ ·Ανδρέα Παπανδρέου. 
Τ ό έλληνικό κατεστημένο, κατόρθωσε νό άρνηθεί τό άνα
φαίρετο δικαίωμα σε μιό μεγάλη μάζα τοϋ έλληνικοϋ 
λαοϋ νό κυβερνήσει τόv τόπο, δηλ. έμπόδισε τι)ν πορεία 
πρός τι)ν ούσιαστικι) έκδημοκρατικοποίηση τijς χώρας, 
καταφεύγοντας συχνό στι)ν ώμι) βία η καί στι)ν πολιτικι) 
νοθεία». 

Τά γραπτό έχουν τό .. . έλάττωμα νά μένουν. Καί νά όκο
λουθοϋν άμείλικτα δσουςάσκοϋν τήν δημοσιογραφία, δ πως 
καί τούς πολιτικούς. Μέχρι τέλους! 

ΤΟ .. . ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ! 

ο κ. ":"αν~τος εΤπε καί κάτι ?λλο κατά τήν ~ατάθεσ1 τουπου, θα έπαναλάβωμε, σε άλλα σημεία υπfjρξε ευγλωτ
τη καί εύστοχη: 

ιι' Εάν ή ' Αμερικανικι) πολιτικι) tναvτι τijς . Ελλάδος καί 
τijς Κύπρου έξακολουθήση τι) ν σημερινή της πορεία ύπάρ
χει μεγάλη πιθανότης στι)ν προσεχij δεκαετία ή· Ελλάδα νό 
περόση στό Σύμφωνο τijς Βαρσοβίας». 

Πολυ τολμηρι'J ή προφητεία, νομίζομε. Ή Άμερικι'] 
έπfjρε σαφώς άντιτουρκική στάση δταν ήσκησε δλη τήν 
έπιρροή της γιο νά μήν άναγνωρισθfj τό ψευδοκρότος τοϋ 
Ντενκτάς. Καί ύπάρχουν βασιμώτατες ένδείξεις δτι θά 
άσκοϋσε πίεση έ πί τής Τουρκίας γιά νά βελτιωθfj σημαντικά 
ή θέση τfjς Έλληνοκυπριακfjς πλευράς σέ μιά Όμοσπονδι
ακιΊ Δημοκρατία τfjς Κύπρου. Άλλά δi:ν εlναι δυνατόν νά 
βοηθήση ή ΆμερικιΊ δν δέν άρχίσουν οί διαπραγματεύσεις. 

· Καί έφ' δσον ή έλληνική πλευρά θέτει ώς δρα τιΊν προηγού-
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μεν η ιιάνάκληση>ι το Ο ψευδοκράτους, διαπραγματεύσεις δεν 
πρόκειται νά aρχίσουν. 'Επομένως, aς μι'Jν τά ρίχνωμε δλα 
στfιν Άμερικfι καί μόλιστα λέγοντας δτι ή όμερικανική έξω
τερικfι πολιτική θό έξωθήση τήν 'Ελλάδα γιά νά περάσει ατό 
Σύμφωνο τfj ς Βαρσοβίας, όφοίJάκόμη καί τά Κομμουνιστικά 
Κόμματα· Ιταλίας καί Γαλλίας έχουν ταχθεί ύπέρ τfjς παρα

μονfjς τών χω ρω ν αύτών ατό . .. ΝΑ ΤΟ . .. 

ΠΩΣ ΓΡΑΦΕΤΑΙ Η /ΣΤΟΡ/Α ... 

ο Ι σπουδαστές ατή ν Σχολή ' Ενωμοταρχών τfjς 'Ελλάδος 
διδάσκονται τά όκόλουθα βάσει τοϋ βιβλίου ιι' Εκλογική 

καί Πολιτικfι Συμπεριφορό στι'] Μεταπολεμική ' Ελλάδαιι: 

• Οί ~ Αγγλοι καί οί 'Αμερικανοί δημιούργησαν τόν Δε
κέμβρη καί τον . Εμφύλιο Πόλεμο γιά νά έξοντώσουν τίς δη

μοκρατικi:ς δυνάμεις καί νa βάλουν τήν ' Ελλάδα κάτω όπό 
τον έλεγχό τους. 

• Οί κυβερνήσεις τής Δεξιός ήσαν κυβερνήσεις μέ Ξ ΕΝ Ι
ΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ. (Δηλαδι'] ό σημερινός Πρόεδρος τfjς Έλλη
νικfjς Δημοκρατίας Κων. Καραμανλfjς που κυβέρνησε τήν 
'Ελλάδα άπό τό 1955 εως τό 1963 ήταν όργανο τών ξένων;). 

• ' Η χώρα ένετάχθη ατή ν ΕΟΚ χωρίς άμεση λαϊκή έντολιΊ 
καΙ «χωρlς νά περάσει άπό τό στάδιο τής όλόπλευρης έθνικfjς 
όλοκλήρωσηςιι. 

• 'Όταν κυβερνούσε ή Δεξιά ιι τά μέσα ένημέρωσης ήταν 
δεσμευμένα όπά τοuς μηχανισμους τών δεξιών πολιτικών 
' Ελίτ». 

Π διαφορετικό θά έδιδάσκοντο δν τον ' Εμφύλιο τον εΤχε 
κερδίσει τά ΚΚΕ; 

ΟΥΤΟΠΙΑ'Ή ΟΥΔΕΤΕΡΌΤΗΤΑ~· 

Μ /Α ιι. Επιτροπfι γιά Δημοκρατία καί Πρόοδο» που ίδρύθη 
ατό Σικάγο, εlχε πρά ήμερών συνεστίαση των μελών 

της καΙ δ πως διαβάζομε σέ όνταπόκριση ατή ν ιιΠρωϊνήιι, ιιδεν 
εΤχε τήν άναμενόμενη συμμετοχή». 

Αύτά έχει μικρότερη σημασία όπά τά λεχθέντα στfιν 
συνεστίαση όπά τον έκπρόσωπο τίjς ' Επιτροπfjς αύτfjς: 

ιιΠιστεύουμε στι)ν θέση δτι όποιαδήποτε πράξη η ένέρ
γεια μέσα σ' δλες τiς βαθμίδες καi δραστηριότητες τijς κοι
νωνικijς ζωijς εlναι πράξη η ένέργεια πολιτική. Είμαστε 
έναντίον αύτοίί πού λένε μερικοί, ιιούδετερότητα», [να τέ
τοιο κήρυγμα άποτελεί ούτοπία καί εύθυνοφοβία, μέσα στό 
συγκεκριμένα κοινωνικό χώρο πού ζοϋμε καί παλεύουμε η 
έίμαστε μέ τό μέρος τijς προόδου πού έκφράζει τό 
συμφέροντα τijς πλειοψηφίας τοίί λαοϋ η έναvτίον του, φο
ρώντας τι)ν προβιά τοϋ ούδέτερου, τοϋ άμέτοχου, τοϋ 
πάνω άπό κόμματα καi άπό τι)ν πολιτικι) δπως πολλοi λένε, 
δέν κάνουμε τίποτε άλλο παρά νό έξυπηρετοίίμε τό συμ
φέροντα τfjς συντήρησης καί τfjς έκμεταλλεύτριας τάξης. 
'Η πραγματικότητα, tτσι κι άλλιώς μδς βρίσκει έvτόξει είτε 
μέ τι)ν πλευρά τών έκμεταλλευτώv η μf: τι)ν πλευρά τών 
έκμεταλλευόμενων. Τρίτος δρόμος δέν ύπόρχειιι. 

Τά παιδιά τίjς ιιπροόδου>ι μέ τά μαρξιστικά συνθήματα, 
ίσως νά έχουν δίκηο. Εlναι καιρός νά ξυπνήση ή σιωπηρή 
πλειοψηφία τfj ς. Ομογενείας γιά νa όντινετωπίση τους ύπο

νομευτός τfjς Δημοκρατίας. Τούς έχει ήδη όπομονώσει, 
άφοϋ έλάχιστοι προσέρχονται γιά νά όκούσουν τίς σαχλα
μάρες περί «έκμεταλλευτών καί έκμε ταλλευομένων", όλλά 
φαίνεται δτι αuτό δέν εΤναι άρκετό. 'Όσοι πιστεύουν στfιν 
ιισυντήρηση" καί στους έλεύθερους θεσμους τίjς · Αμερικα
νικfjς Δημοκρατίας εfναι καιρός, καί γιά λόγους φιλοτίμου, 
νa μή δέχωνται aπαθείς τήν έλληνικίjς προελεύσεως μαρξι
στικfι είσβολfι aτόν όμογενειακό χωρο ... 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΕΙΚΟΣΑΕΙΙΑΣ 

Θετικοi καρnοi τίjς συμnορείας 
Πατριαρχείου καi Βατικαvοϋ 

Τον ' Ιανουάριο συμπληρώθηκε μ ιό 
20ετία aπό τr)ν ' Ιερη συνάντηση τοϋ 
Πάπα καi τοϋ Οiκουμενικοϋ Πατριάρχη 
στό 'Ιεροσόλυμα. Το γεγονός αύτό θεω
ρείται πλέον όρόσημο στιlν πορεία έπα
νασυναντήσεως των δύο όδελφών ' Εκ
κλησιίίιν, της Ρωμαϊκi'jς καi τfjς ' Ορθοδό
ξου. "Ο λες οΙ έλπίδες ποlι άνοιξαν τον 
διάλογο κορυφής μεταξlι τών Πρωτο
θρόνων 'Ιεραρχίίιν της Χριστιανοσύνης, 
βρίσκουν τιlν προοδευτικη εκπλήρωσή 
τους, παρό τό κλίμα καχυποψίας ποlι 
δέν έξαλείφθηκε καi τ<':ι σφάλματα έκ
κλησιαστικfjς τακτικfjς ποu δtν Ελε ιψαν. 
'Όλες οΙ κινδυνολογίες, ποlι κατό και
ροuς παρουσιάσθηκαν, όπόδείχθηκαν 
όφελείς aστειότητες. 

Στην τελευταία όνάλυσή τους έκθέ
τουν δσους τiς <ψηχανεύτηκαν». Αύτό 
ποu θεμελιώθηκε aτόν Πανάγιο Τάφο τό 
Θεοφάνεια τοϋ 1964, μετά 525 χρόνια 
σιωπής τίίιν δύο' Εκκλησιίίιν, έγκαινίασε 
μ ιό νέα έποχή, έίτε τό θέλουν, έίτε δέν τό 
θέλουν μερικοί. τα γεγονότα εfναι επάλ
ληλα καi τρέχουν. Ποιό εΤναι αύτά, μέ 
κάθε δυνατη συντομία; 

1. Πραγματοποιήθηκαν άλλες τρείς 
Συναντήσεις τών Προκαθημένων Ρώμης 
καi Κωνσταντινουπόλεως (δύο τό 1967 
καi μία το 1979), ποu δέν ι'jσανάπλtςέθι
μοτυπικές επισκέψεις μεταξu έκκλησια
στικίίιν ήγετίίιν, άλλά, μέσα όπό τά όν
ταλλαγέντα κείμενα καi τiς έκκλησια
στικές πράξεις όμοιβαιότητος, εδειξαν 
την κοινιl έκκλησιολογικη καταβολη των 
δύο όρχαίων Πατριαρχείων καi τiς δυ
νατότητες γιό προοδευτικη άρση των 
πολλών δυσκολιίίιν, ποlι οί αiίίινες καi 6 
μακρόχρονος χωρισμός εχουν σω
ριάσει. 

2. μΕγιναν δύο πράξειςέξαιρετικό συμ
βολικές : 'Η άρση τίίιν όναθεμάτων τοϋ 
1054 όπό τόν Πάπα, παρουσία τfjς Β Βα
τικανfjς Συνόδου το 1965, καi ό 
όσπασμός τίίιν ποδών τοϋ ·Εκπροσώπου 
τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου ατό 
Σiξτειο παρεκκλήσιο κατό τόν έορτασμό 
τί'jς Α δεκαετίας τί'jς άρσεως, τό 1975. Καi 
οΙ δύο αύτές πράξεις εκλεισαν μέ δημό
σιες έκδηλώσεις τiς σελίδες ένός θλι
βεροΟ παρελθόντος καi εδωσαν τό 
νόημα τίίιν νέων καιρίίιν. τα «όναθέμα
τα» τελείωσαν. Περνοϋμε όπό την έποχιl 
τί'jς έπάρσεως καi τοϋ φιλήματος τfjς 
«Παπικi'jς έμβάδας», στr'ιν έποχη τi'jς όλ-

ΜΑΡΊΊΟΥ 15, 1984 

ΤοΟ κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΠΑΝΩΤΗ 
(ΣτιΊv αΚαθημερινή>ι) 

Σημαντικη πνευματικη καρποφορία 

στον όμπελώνα τοϋ Χριστοϋι παρό 

την ϋπαρξη δύστροπων γεωργών ... 
Ταυτότητα θέσεων στό παγκόσμια προβλήματα. 
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ληλοστηρίξεως σέ πνεϋμα Νιπτfjρος. 
Τέρνα στον «ΕΚκλησιαστικό» Iμπερια
λισμό καί στην άντιρρητικη νοοτροπία . 

3. Καθιερώθηκαν το τελευταία 10 
χρόνια έπίσημες άνταλλαγές · Αντιπρο
σωπειών, κατά τίς θρονικές έορτΕ:ς τi'jς 
Παλαιός καi Νέας Ρώμης (Κωνσταντι
νουπόλεως) στiς 29 ' Ι ουνίου καί 30 Νο
εμβρίου , ποu προάγουν τι'}ν άλληλο
αναγνώριση καί τών δύο άρχαίων εκ
κλησιαστικών κέντρων, άνακεφαλαι
ώνουν τοuς δεσμοuς άγόπης καί οlκοδο
μοίίν τι'}ν έκκλησιαστ ι κη καί θεολογικη 
συνεργασία τους. 

4. Πυκνώθηκαν οΙ έκκλησιαστικοϋ 
καί θεολογικοϋ χαρακτi'jρα έπαφές κατό 
τiς κοινές μεγάλες έορτές, τό διεθνi'j Συ 
νέδρια καί Σεμινάρια, στίς συλλογικές 
έκδόσεις γ ι ο σύγχρονα θέματα 
άμοιβαίου ένδιαφέροντος, καθwς καί οΙ 
Κληρικολαϊκές έπισκέψε ις στο δύο Πα
τριαρχεία, σέ Προσκυνήματα καί 'Ιδρύ
ματά τους. 'Ιδιαίτερα δρχισε μιό Ελευ
θεροκοινωνία μεταξu τών μοναστικών 
κύκλων, πολu σημαντικη γιά την βαθύ
τερη γνώση τi'jς έκατέρωθεν πνευμα
τικότητος. 

5. Στον χώρο καλλιέργειας της λαίκfjς 
εύσέβειας, ή Ρώμη πρόθυμα έπέστρεψε 
πολλό 'Ιερό Λείψανα δημοφιλών · Αγί
ων, δπως τών 'Αποστόλων 'Ανδρέου, 
Μάρκου καί Πτου, τών Μεγαλομαρτύ
ρων Δημητρίου καi 'Ισιδώρου, τών 
'Οσίων Σάββα καί Δαυίδ, τοϋ Φωτιστοίί 
τών Σλαύων Κυρίλλου, παρά τiς πολλές 
φορές μικρόψυχες καί προσβλητικές 
σκέψεις, ποu άκούοντο άπό έπίσημα 
χείλη δεκτών τi'jς προσφοράς της. Τά 
Λείψανα αύτά, μΕ: την παρουσία τους 
στον χώρο της ' Ανατολfjς, στήριξαν ΤΟ 
θρησκευτικό όρθόδοξο φρόνημα τοϋ 
Πληρώματος τfjς ' Εκκλησίας σε στιγμές 
έξαιρετικό δύσκολες. 

6. 'Εκδηλώθηκε ή ταυτότητα θέσεων 
στά μεγάλα παγκόσμια προβλήματα , 
δπως τών πυρηνικών έξοπλισμών, τfjς 
βfας, τi'jς πείνας, τών εκτρώσεων κ.δ., 
πράγμα ποu δυναμώνει τη φωνη τfjς 
Χρ ιστιανοσύνης κο] φανερώνει τη θέλη
ση γιό πρωτοπορία σε wρα επικίνδυνη 
γιο τό μέλλον τi'jς άνθρωπότητος. Πα
ράλληλα, έπεκτόθηκς ή συνεργασία σέ 
πολλοuς δλλους τομείς. Στην Οlκουμε
νι κη κίνηση, άπό κοινοίί πλέον διατυ
πώνονται οί θέσεις τi'jς παραδοσιακi'jς 
καi πατερι κfjς Θεολογίας. Στην ποιμαν
τορικη μέριμνα, σέ πολλές χώρες τi'jς 
Εύρώπης καί τi'jς · Αμερι κfjς, ύπάρχει 
στενη συνεργασία τών κατό τόπους 
'Ορθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολ ικών, γιο 
την καλύτερη διακονία τοϋ Λαοίί καi τοίί 
Θεοίί. · Η συνεργασία αύτη οΙκοδομεί 
«τό πνεϋμα τi'jς καταλλαγi'j9), χωρίς νό 
προδίδη την Iδ ι αιτερότητα τί'jς κάθε · Εκ
κλησίας ιϊ νό καταλύη αύτόβουλα άρχές 
καί δρ ια ποu tθεσαν οί Πατέρες μας. 
Παρό τό σπουδαία βήματα ποu 
συντελοϋνται, καi οΙ δύο πλευρές δέ-
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χονται πwς ή πλήρης κοινωνία θ~ γίνη 
μόνον δταν διαπιστωθη ή ταυτοτητα 
Πίστεως. 

7. Μετό την οlκοδομη ποu πρόσφερε 
δεκαπεντάχρονος περίπου Διάλογος 
' Αγάπης, δρχισε έπιτέλους δ Θεολογι
κός Διάλογος, άφοϋ πέρασε τiς συμπλη
γάδες τi'jς Έλλαδικfjς καί Ρωσικfjς άντι
δράσεως. ' Η πορεία τοίί Διαλόγου 
αύτοϋ εχει περάσει άπό πολλές περι
πέτειες. την πρωτοβουλία του την εΤχε 
πάρει τό Φανόρι, ποu άπό τό γεγονότα 
ξέρουμε πλέον πιlις βλέπε ι μακρύτερα 
κατό μισό τουλάχιστον αΙώνα. 

Το ΟΙκουμενικό μας Πατριαρχείο 
κρατεί την ήγετικη θέση του ώς πρωτο
πόρος καi δχι ώς ούραγός τών εκκλησι 
αστικών έξελίξεων, γιατί όπό παράδοση 
καi άπό ίστορικη εύθύνη εχει συνειδη
τοποιήσει ποιός εJναι δ ρόλος του."Ετσι 
προσπαθεί μέ την Β ' Πανορθόδοξη 
Διάσκεψη τό 1963 νό ξεκινήση τον Δ ιά
λογο μέ τη Ρώμη. · Αποτυγχάνει με εύ
θίίνες τi'jς ' Ελλαδικf\ς πλευρδς. Ξανα
φέρνει ΤΟ θέμα μετά ενα χρόνο στην Γ 
Πανορθόδοξη Διάσκεψη το 1964. Τώρα 
ή ' Ελλαδικη όντίδραση συναντάται μέ 
την ρωσικη ιιδιπλωματlα)) καί πόλι τορ

~).Μζετα ι ό Διάλογος.' Επανέρχεται πάλι 
τό θtμα στην Δ' Πανορθόδοξη Δ ιάσκε
ψη τό 1968, χωρίς θετι κό άποτέλεσμα, 
γιατί ή άντίδραση εμπλεξε πόλι τό πράγ
ματα. Πέρασαν ενδεκα χρόνια «διαβου
λεύσεων» καi εκκλησιαστικών πράξεων. 
Τελι κό όνοίγει ό δρόμος τοίί Διαλόγου 
άπό την Α Προσυνοδικη Πανορθόδοξη 
Διάσκεψη , ή όποία tγινε στο Πατριαρ
χι κό Κέντρο τοίί Σαμπεζη τί'jς Γενεύης 
κατό τον μi'jνα Νοέμβριο τοϋ 1976. Συ
στήθηκε μ ιό τεχνι κιl προπαρασκευαστι 
κη Θεολογικη Έπιτροπη γιό την εναρξη 
τοϋ Θεολογικοίί Διαλόγου . Το συμπερά
σματά της κοινοποιήθηκαν στη Ρώμη 
τον ' Ιούνιο τοίί 1977. Στη συνέχεια συγ
κροτήθηκε ή πρώτη Μικτη · Ο μόδα ' Ερ
γασίας, μέ δύο τετραμελείς ' Υποεπιτρο
πές. " Ενα χρόνο μετά, τόν ' Ιού νι ο τοίί 
1978, συνοψίσθηκαν στό Σαμπεζu τό 
συμπεράσματα τi'jς Μικτf\ς ·Ομάδας 
'Εργασίας, γιο τον σκοπό, τη μέθοδο καi 
το θέματα τοϋ Θεολογικοϋ Διαλόγου. 
Κα ένώ έπρόκειτο νό διορισθοϋν τό τα
κτικό καi άναπληρωματικό μέλη τf'ίς 
νέας Θεολογι κfjς Έπιτροπης, ποu θό 
προχωροϋσε στόν ούσιαστικό Διάλογο, 
συμβαίνει ή έκδημία τοϋ Πάπα Παύλου 
Π (6 Αύγούστου 1978). Τόν διαδέχεται ό 
Πάπας τών 33 ή μερών ' Ιωάννης-Παϋλος 
Α καi στη συνέχεια, στiς 15' Οκτωβρίου, 
όνέρχεται στό θρόνο της Ρώμης ό άπό 
Κρακοβίας Πάπας ' Ιωάννης- Παϋλος Β' 
δ Βοϊτύλα. Μέχρ ι νό ένημερωθfj καί νό 
ένεργοποιηθi'j ό Διάλογος, περνά tνας 
περίπου χρόνος. Μέ tνα γενναίο βfjμα, ό 
νέος Πάπας έγκα ι ν ι όζει τόν κυρίως Θεο
λογικό Διάλογο, μαζί μέ τον ΟΙκουμενι
κό Πατρ ιάρχη Δημήτρ ι ο, στό Φανόρ ι 

στίς 30 Νοεμβρίου 1979. Τον Δεκέμβριο 
τοϋ 1979 άνακοινώθηκαν άπό τίς δύο 
πλευρές το όνόματα τών διαλεγομένω~ 
Κληρικών καί Λαϊκών Θεολόγων, κ?ι 
στiς 29 Μάίου 1980 άρχίζει ή διαδικασια 
τοϋ Διαλόγου στην Πάτμο καi στη Ρόδο. 
Κατό την ·Ολομέλεια αύτη τών 'Αντι
προσώπων συστήθηκε ή Μικτιl Θεολο
γικη Έπιτροπη 'Ορθοδόξων καi Ρωμαι
οκαθολικών καi δρίσθηκαν οΙ ' Υποεπι
τροπές. ' Ο Διάλογος εκτοτε διενεργείται 
κατό φάσεις στiς' Υποεπιτροπές καi κάθε 
δύο χρόν ι α στην · Ολομέλεια.' Η πρώτη 
φάση εληξε μέ το κε ίμενο τοϋ Μ_ονόζο~ 
(1982), ποu Μειξε την κοι~η ~ιστη σ~ 
κεφαλειώδες έκκλησιαστικο θεμα. Στ<;Ι 
τέλη Μάίου τοϋ τρέχοντος ετους θα 
Ε χουμε τη λήξη της δεύτερης φάσης ΤΟ~ 
Διαλόγου μέ ενα δεύτερο θεολογικο 
κείμενο συμφωνίας. Καi ή ιιπορεία συνε
χίζεται>), δπως συνήθιζε νό λέη ό όραμα
τιστιlς τοϋ Διαλόγου αύτοϋ άε ί μνηστος 
Πατριάρχης ·Αθηναγόρας. 

' Επομένως, μέσα σε 20 χρόνια συνε
χοϋς συμπορείας τών μεγάλων εκκλη
σιαστικών κέντρων τi'jς Ρώμης καί τi'jς 
Κωνσταντινουπόλεως, σημειώνεται ση
μαντι κη πνευματικη καρποφορία στον 
άμπελώνα τοίί Χριστοϋ , παρά την 
ϋπαρξη δύστροπων γεωργών ποu έξα_
κολουθοίίν νό βλέπουν τό πράγματα με 
την ψυχολογία τοίί ιιχωριατόπαιδου)) 
τών άρχών τοϋ αΙώνα.' Η οlκοδομη τi'jς 
ένότητας προχωρεί, χωρίς νό ύποτιμών
ται οί σοβαρές δυσκολίες ποu ύπόρ
χουν. • Αλλο εΤναι ή σοβαρότης καί ή 
ύπευθυνότης στό τόσο λεπτό θέματα 
τοϋ Διαλόγου, καί δλλο ή με μψιμοιρία, 
ή κομπλεξικη καχυποψία καί ό πονηρός 
έπαρχιωτισμός. ·Από δσα ή άντίδραση 
εfχε προ ε Ικοσαετίας «προφητεύσει>), μέ 
μία δνευ όρίων κινδυνολογία, τίποτε δ~ν 
συνέβη: Ούτε ή ' Ορθοδοξία «προδο
θηκε)), ούτε μός κατέλαβε ό «Παπισμός», 
ούτε βρέθηκε καi ενας 'Ορθόδοξος νό 
φιλήση την ιιπαπικη έ~βόδω) ! ' Απλ?ύ~ 
στατα γιατί οΙ καιροι δλλαξαν κα ι ο 
Χριστός επανέρχεται «έν μέσω ήμών))' 
κάτι ποu δέν μποροϋν άκόμη νό κατα
λάβουν δσοι σκέπτοντα ι καί ένεργοίίν 
δπως στόν μεσαίωνα. 

•• Citiooσηo 
153 Σ. 53.ι lt. 
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Σοβαρες ήττες τίjς σοβιετικίjς πολιτικίjς 
Ή κλιμάκωση τών πυρηνικών έξοπλι
σμών καί ή έπικείμενη όνάπτυξη τών 
πυρηνικών δπλων δεν μπορεί νό 
χαροποιεί κανένα . ΟΙ Ρώσοι άρχισαν μέ 
τοuς 55-20 ποu στοχεύουν τr)ν Εύρώπη. 
Τό ΝΑΤΟ καί οΙ ΗΠΑ όνταποκρίθηκαν 
στr'ιν πρόκληση μέ τι'jν έγκατάσταση τών 
Πέρσινγκ-2 καί Κροuζ στι'jν Δυτικr) Εύ 
ρώπη. ΟΙ Ρώσοι εφυγαν, μετά, όπό τiς 
συνομιλίες της Γενεύης γιό τόν όφοπλι
σμό καί ύποσχέθηκαν νό όναπτύξουν 
νέους πυραύλους στr)ν 'Ανατολικι'j Εύ
ρώπη (σύμφωνα μάλιστα μf: όρισμένες 
πληροφορίες κai στr)ν Βουλγαρία) καί 
νό στείλουν περισσότερα ύποβρύχια 
κοντό στiς όμερικανικf:ς όκτf:ς - στι'jν 
ούσία παρέχοντας διευκολύνσεις στι'jν 
πυρηνικr) δύναμη που εfχαν έλπίσει νό 
έγκαταστήσουν στι'jν Κούβα τό 1962. 
' Αλλά αύτό δέν εfναι δυνατό νό δίνει 
όπολύτως καμιά χαρά στοuς Ρώσους. Το 
ε τος' Αντροπωφ ύπηρξε όρκετό άσχημο 
γι' αύτοuς κai ή κλιμάκωση τών πυρηνι 
κών έξοπλισμών δέν θό έπιλύσει τό προ
βλήματά τους. 

Πρώτα όπ' δλα, το μεγαλύτερο λάθος 
ποu εκαναν ε Τ ναι πολιτικό. Πίστεψαν δτι 
οΙ Εύρωπαίοι θό έφοβοϋντο καί, γιό ε να 
διάστημα, φάνηκε πως ή εύρωπαϊκr) 
κοινr) γνώμη 'ίσως στρεφόταν έναντίον 
της όπόφασης το Ο ΝΑΤΟ νό έγκαταστή
σει τοιΊς Πέρσινγκ-2 καi τοuς Κρούζ. 
Κατέφυγαν σε προσπάθειες γελοιοποί
ησης καί λοιδωρίας τοϋ Ρηγκαν, προ
σπάθησαν νό έκμεταλλευθοΟν τό στρα
τιωτικό πραξικόπημα στr)ν Γρενάδα 
(«Σώστε τr)ν Γρενάδα») κai όπείλησαν 
τοιΊς Δυτικογερμανοuς κο] δλους τοuς 
άλλους, όκριβώς δ πως κο] ό ΚροΟστσεφ 
εfχε όπειλήσει νό κόψει τr)ν Ρώμη, τι'jν 
'Αθήνα καί τό Κάϊρο. Παρουσίασαν τι'jν 

·Επανόρθωση 

τέσσερις nαράyροφοι άnο το nαραnάνω 
όρθρο τοϋ ιιαθηyητοϋ ιι. Μαιιρίδη περιελή
φθησαν ιιατό λάθος, στι'ιν σελιδοnοίηση, 
στο ιιείμενο διαλέξεως τοϋ ιιαθηyητοϋ ιι. Δ. 
Κούσουλα στiιν 'Αθήνα, nou ιιαταχωρήθηιιε 
στο τεϋχος μας τίjς 1ης Φεβρουαρίου. ΟΙ 
nαράyροφοι αύτές εJναι μεταξu τών ύnο
τίτλων •Μέση Άνατολiι ιιαl Λατινιιιiι Άμε
ριιιι'ι• ιιαl •Κiνα ιιαl Ρωσία•. 

' Εξ δλλου, στο τεϋχος τίjς 1ης Μαρτίου, 
σημειώθηιιε δλλο λάθος.· Η τελευταία nαρά
yροφος τοϋ σχολίου aΌ ιιόσμος τδχε τύμ
nανο •••• στι')ν σελlδα 6, εnρεπε νό ήταν ή τε
λευταία nαράyραΦΟς τοϋ σχολiου •Φίλοι νό 
σοϋ nετύχουν .••• τίjς σελ. 5. 

Ζητοϋμε συyyνώμην yιό τό λάθη αύτά, 
ιιαθι.iις ιιαi yιό ένδεχόμενα όλλα. Πάντως 
nροσnαθοϋμε νό τό nεριορiζωμε ιιατό το 
δυνατό ... 

ΜΑΡΊ'IΟΥ 15, 1984 

Τοϋ ROY MACRIDIS 
Καθηγητοϋ στό Πανεπιστή μιο Brandeis 

όμερικανικr) κυβέρνηση ώς«δμηρο•• τών 
μ ιλιταριστών, ένώ τι') ν 'ίδια στιγμη κάθε 
καλό πληροφορημένος Εύρωπαίος γνω
ρίζει δ τι το στρατιωτικό κατεστημένο 
στr'ιν Ρωσία ύπό τόν Ούστίνωφ, έξελίσ
σεται σέ πραγματικr) Ισχu πίσω όπό τό 
κομμουνιστικό κόμμα καί τόν σημερινό 
ήγέτη του, τόν όποίο κανείς δέν εχει δεί 
έδώ καi τρείς μηνες. (Δέν εfνα ι εΙρωνεία, 
πού , ένώ στiς ΗΠΑ δλος ό κόσμος ξέρει 
τί τρώει γιό πρωινό ό Πρόεδρος κάθε 
μέρα , στι'jν άλλη ύπερδύναμη ό κόσμος 
δέν ξέρει όν ό ήγέτης του εfναι ζωντανός 
η πεθαμένος;' Ελπίζω οΙ" Ελληνες νό δια
βλέπουν τr'ιν εΙρωνεία τοΟ πράγματος). 
·Ε, λοιπόν, οί σοβιετικες προσπάθειες 
δέν εφεραν όποτέλεσμα . ΟΙ Εύρωπαϊ
κf:ς κυβερνήσεις παρέμειναν σταθερές 
στiς όποφάσεις τους. 

ΑΠΟΥΥΧΙΕΣ ΚΑΙ 

ΣΥΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

' Η όποτυχία στr)ν Εύρώπη ε Τ ναι ε να 
όπό τά σοβαρό προβλήματα. 'Υπάρ
χουν πολλά άλλα. Ύπόρχουν όποτυ
χίες στό έσωτερικό. ΟΙ ήγέτες τοϋ Κρεμ
λίνου παρουσίασαν τr'ιν όμερικανικr) ό
νόπτυξη τών Πέρσινγκ-2 ώς άμεση 
όπειλr) έναντίον τοΟ σοβιετικοΟ λαοΟ
ύποτίθεται δτι οΙ. Αμερικανοί εΙναι ετοι 
μοι νό έξαπολύσουν πυρηνικό πόλεμο. 
Τώρα ποιΊ έγκαθίστανται οί πύραυλοι, 
τό Σοβιετικό κοινό μπορεί νό πανικο
βληθεί καί, δπως τό κοινόόλλωνχωρών, 
νά όρχίσει νά θέτει έρωτήματα. Τό νά 
χρησιμοποιείς τόν πυρηνικό κίνδυνο 
μπορεί νά φέρει όπό τr)ν πλευρό τών 
Ρώσων τό εΙδος έκείνο της όντίδρασης 
ποιΊ οΙ Σοβιετικοί ι'jλπιζαν δτι μποροΟ
σαν νά έμπνεύσουν στοuς Εύρωπαfους. 

<Υπάρχουν Κ Ι άλλα προβλήματα στο 
έσωτερικό ... Ολοι οΙ αύτοανακηρυγμέ
νοι Μαρξιστές εΤδαν έδώ κ ι ενα χρόνο 
τι') ν «τελευταία κρίση» τοΟ καπιταλι
σμοΟ. ' Αλλό ή οΙκονομία τών ΗΠΑ έξα
κολουθεί νό έπιφυλόσσει έκπλήξεις. ' Ο 
ρυθμός οίκονομικfjς όνόπτυξης θό εfνα ι 
περίπου 7% - ψηλότερος κai όπ' αύτόν 
όκόμα της · ιaπωνfας, ό πληθωρισμός 
μόνον 4,8% γιά τό 1983 καi ή όνεργία θό 
μειωθεί περίπου 2%- παρά τό γεγονός 
δτι το ποσοστό θά έξακολουθήσει νό 
θεωρείται ύψηλό, όφοΟ εΤναι 9%. 'Η Ι
στορία εΤναι τελείως διαφορετικr) στr)ν 
Ρωσία καί στοιΊς δορυφόρους της στιΊν 
ΑνατολικιΊ Εύρώπη. Τό συνολικό τους 

χρέος στό έξωτερικό, στιΊν Δύση δηλα
δή , εfναι τουλάχιστον 75 δ ισεκατομ
μύρια δολλόρια. ' Ορυθμός οlκονομικης 
όνόπτυξής τους εχει έπιβραδυνθεί μόλις 
«σέρνεται» στό 2%.' Ο πληθωρισμός αύ
ξάνεται ( στr)ν Π ολωνία δπου ή 

οΙκονομία βρίσκεται σε τέλμα θό 
αύξηθεί έκ νέου ή τιμ η τοΟ ψωμιοΟ). ·Η 
Άνατολικr'ι Γερμανία όλοένα καi περισ-
σότερο έξαρτδται όπό τi ς Δυτικογερ
μανικf:ς πιστώσεις. Πολλf:ς χώρες -
«πελάτες» της Σοβιετικης" Ενωσης - κυ
ρ ίως ή Κούβα κai ή Συρία - aποδεικνύ
οντα ι όλοένα καi περισσότερο δαπα
νηρf:ς καί δf:ν όξίζε ι τόν κόπο νό τiς 
συντηρεί κανείς όν δέν παρέχουν στρα
τηγ ι κf:ς κai διπλωματικές έπ ι τυχίες στr)ν 
Σοβιετικr'ι 'Ένωση . Πάνω όπ ' δλα, ή 
σοβ ι ετικη οίκονομι κη γραφε ι οκρατ ία 
δf:ν εχει καταφέρει νό συναγωνιστεί τό 
τεχνολογ ι κό έπιτεύγματα τών ΗΠΑ, της 
'Ιαπωνίας καί της Δυτικης Εύρώπης. Δέν 

καταφέρνει νό Ικανοποιήσει τίς όνάγκες 
το Ο ΣοβιετικοΟ κα ταναλωτη καi 
περιμένει όπό τr'ιν έποχr) της 'Επανά
στασης νό δεί τ Γιν όρχι) της «όΦθονίας». 
Τό μοναδικό θετικό σημείο εfναι πως τό 
όμερικανικό σιτηρά θό έξακολουθή
σουν νό στέλνονται, για νό Ικανοποιή
σουν τΙς βασικές όνόγκες διατροφης το Ο 
μέσου σοβιετικοΟ νοικοκυριοΟ. Το μόνο 
πδγμα γιά τό όποίο δέν μπορεί νά κατη
γορηθεί ό πρόεδρος Ρηγκαν! 

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ 

ΛΑ JINIKH AMEPIKH 

· Αλλό καί οΙ έξελίξεις πέρα όπό τr)ν 
Ρωσία κai τιΊν Εύρώπη δέν εlναι ένθαρ
ρυντ ι κές. ΣτιΊν ΚεντρικιΊ · ΑμερικιΊ τό 
ρε Ο μα τι'jς ,; Επανάστασης» φαίνεται νό 
μι'Jν τραβάει πιό. ΟΙ Κουβανοί άναγκό
ζονται νό έγκαταλείψουν τιΊν Νικαρά
γουα, όφοΟ Ε:φυγαν όπό τr)ν Γρενάδα 
καi τό Σουρινάμ καi οΙ Κουβανοi «έργά
τες οΙκοδομών" δέν Εχουν πιό ζήτηση 
πουθενά.· Ο Κάστρο μπορεί νά όναγκα
στεί νό φέρει πίσω τοιΊς μισθοφόρους 
του όπό τr)ν Μέση· ΑνατολιΊ κai τιΊν Α Ι
θιοπία. Οί μισθοφόροι πάντα όκολου
θοΟν τιΊν λογικr) τοΟ συσχετισμοΟ τών 
δυνάμεων κai ή aποδυνάμωση τι'jς σο
βιετικfjς θέσης στr)ν ΚεντρικιΊ · Αμερ ι κr'j 
μπορεί νό όνοίξει τόν δρόμο γιό τr)ν 
όποχώρησή τους. 

ΣτιΊν Μέση ·Ανατολή, οΙ Σοβιετικοί 
διπλωμάτες ~χουν όπελαθεί όπό τό ' 1-
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ρόν, τό όποίο όνακαλύπτει τώρα δτι, 
έκτός όπό τΙς Η.Π.Α. ύπόρχει κι όλλη μ ιό 
«σατανικι'j δύναμη»: ή Σοβιετικι'j ··Εν ω
ση! 'Ο πόλεμος ' Ιράν-' Ιράκ συνεχίζεται 
καθιστώντας πολύ δύσκολο καί γιό τούς 
Σοβιετικοuς νό πάρουν θέση ύπtρ τi'jς 
μ ιός li της όλλης πλευράς- Ιδιαίτερα έν 
όψει τi'jς φιλοδοξίας τfiς Συρίας νό όπο
κτήσει ύπεροχη στην περιοχή. Στι'jν 
ούσία μόνον ή Συρία μένει, καθwς ή PLO 
διαλύεται, παρό τι'jν όντίθετη θέληση 
τών Ρώσων. 'Η Αίγυπτος, τό 'Ισραήλ, ή 
Ιορδανία φαίνετα ι νό μι'jν έχουν κουνη
θεί καθόλου όπό τiς θέσεις τους. Kai ή 
επίδειξη τfiς όμερικανικi'jς όποφασιστι
κότητας φαίνεται νό εκπλήσσει τοuς 
πάντες. 

KINA- ΡΩΣΙΑ 

'Ο διάλογος όνάμεσα στι']ν Κίνα καi 
τοuς Σοβιετικοuς δi;ν όc~ηγεί πουθενό 
καi ή 'Ιαπωνία - ίσως ή μεγαλύτερη 
βιομηχανικιl δύναμη - όρχίζει 
σταδιακό νό επανεξοπλίζεται, σε πείσμα 
δλων τών σοβιετικών όπειλών ... 'Απ' 
δποια πλευρό κι όν κοιτάξει κανεiς τό 

πράγματα, δεν μπορεί κανεiς νό 
χαίρεται στό Κρεμλίνο - τίποτα δf:ν 
ύπόρχει ποu νό χαροποιεί τόν · Αντρό
πωφ η τόν Ούστίνωφ η τόν Γκρομύκο! 
'Αλλό τό γεγονός δτι δf:ν ύπάρχει χορό 
στό Κρεμλίνο, δΕν δίνει σf: κανένα μας 
χαρά. 'Αντίθετα , ή σοβιετικη ήγεσία, 

όλοένα καi περισσότερο στό χέρια τών 
στρατιωτικών, μπορεί νό φτάσει σi:: 
σημείο aπελπισίας καi νό ψάχνει γιό 
όμεσες λύσεις έναντίον τfiς Δύσης. 'Ε
ξακολουθούν νό εχουν τόν Ισχυρότερο 
στρατό καi εfναι όριστος καi ό έξοπλι
σμός καi ή τεχνολογία τών ένόπλων δυ
νάμεών τους. Γιό μεγάλο διάστημα -
όκόμη καi πρiν όπό τι']ν ·Επανάσταση 

τών Μπολσεβίκων - οί Ρώσοι ήγέτες 
παρέμεναν aπόμακροι καί χωριστό όπό 
τόν ύπόλοιπο κόσμο. ·Ελάχιστοι έχουν 
ταξιδέψει η τοuς έχουν έπιτρέψει νό τα
ξιδέψουν στό έξωτερικό τό τελευταία 
χρόνια.· Ο λαός βλέπει τόν έξω κόσμο μέ 
τό γυαλιό που τοϋ εχει δώσει ή γερον
τολογία τοϋ Κρεμλίνου. · Η όνώτατη 
ήγεσία εfναι aπομονωμένη καί τό dΊ 
σθημα δτι εfναι «περικυκλωμένη», εχει 
ένταθεί όπό τι'jνίδια τηνόπροθυμία της 
νό ένεργήσει μαζi μf: όλλους. 'Όταν, έ
πομένως, ή οΙκονομία, ή διπλωματία καi 
oi συμμαχίες δέν πόνε καλό, ύπόρχει μ ιό 
σχεδον όναπόφευκτη τάση νό ρίχνουμε 
την μομφη στούς όλλους- d αύτη την 
περίπτωση στίς ΗΠΑ καi την Δύση. 

Αύτη εΤναι ή μεγάλη όπειλι'j γιό τόν 
κόσμο σήμερα. 
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Διαφημίζετε 

τiς επιχειρήσεις σας 

ση1v ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

"Ε να στιγμιότυπο όπό τι'jν έπίσημη τελετι'j στι'jν' Ακαδημία· Αθηνών κ ατό τι'jν όποία 
έγινε ή έπίδοση τοϋ βραβείου της' Ακαδημίας στόν κ. Κ. Ν. Χατζηπατέρα καi στι'jν 
κ. Μαρία Σ. Φαφαλιοϋ, γιό τό aριστουργηματικό έργο τους «Μαρτυρίες 40-41». Τό 
βραβείο έπεδόθη παρουσία τοu Προέδρου τfiς Δημοκρατίας κ. Κ. Καραμανλi'j καi 
πολλών έκπροσώπων τfiς πολιτικfiς καi τοϋ πνεύματος. Στην φωτογραφία, ό Πρό
εδρος της 'Ακαδημίας κ. Μενελ. Παλλάντιος, συγχαίρων τόν κ. Χατζηπατέρα καi 

τι'jν κ. Φαφαλιοϋ. 

ΣυνΕργΕίο επισκΕυών 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
FOREIGN & 
DOMESτiC 

Sρecializing in Mercedes, BMW, Fiat, 
Volνo, Toyota, Datsun 

ΕΙδικευμένος - Ελληνας όρχιμηχανικός με 15ετii πείρα σε έnισκεui:ς 
εύρωπαϊκης καΙ ίδιαίτερα γερμανικης κατασκεuiiς αύτοκινήτων. 

WALLINGTON SHELL 
165 Paterson Aνenue, Wallington, New Jerseγ 07057 

Tel. (201) 779-9528. (201) 473-1784 

ATHENS CENTER HOTEL 
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

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

• 'Εστιατόριο πολυτελείας, μπάρ, ρούφ 
γκάρντεν, πολυτελείς dίθουσες ύποδο
χί'\ς καΙ Ιδιωτικό γκαράζ. 

Τώρα καi μέχρι 15 Μαρτίου 

Τιμαi δωματίων: Μονόκλινα 1.510 δραχμ. 
Δίκλινα 2.346 δραχμ. Τρίκλινα 2.913 δρχ. 
Συμπεριλαμβάνεται κοvτινένταλ μπρέκ
φαστ. Διό ρεζερβέσιονς όποταθί'\τε στ ι'} Ν. 
·Υόρκη (212) 483-0642 κ.' Αρσένη ι'\ γράψατε 
Sophocleoυs & Athenas 26, Athens,Greece. 
Tel. 524-8511-7 Telex 4488 ALCY 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



'Επιβράβευση μ ιός πλούσιας προσφοράς 
"Ενας όκούραστος i:ργάτης της έθνικο
θρησκευτικης μας κληρονομιάς στiς 
ΗΠΑ, ό κ. Λούης . Αμοράτης, πρώην 
πρόεδρος της Κοινότητος τοίί 
Καθεδρικοίί ναού της 'Αγίας Τριάδος, 
ιlταν ό i:φετεινός aποδέκτης τοίί 
Ιδιαίτερα τιμητικού Βραβείου της· Αγίας 
Τριάδος. 

'Η έπίδοση τοίί βραβείου f:γινε aπό τον 
'Αρχιεπίσκοπο κ. ' Ιάκωβο, στήν διάρ
κεια της 56ης έτήσιας χοροεσπερίδας 
της Κοινότητος, στiς 18 Φεβρουαρίου, 
σε άιθουσα τοίί ξενοδοχείου «Πλάζα>> 
παρουσία τοίί Γενικού Προξένου της' Ελ
λάδος καi της κ. Ν. Καπελλάρη, τοίί Γε
νικοίί Προξένου της Κύπρου κ. Θεοφ. 
Θεοφίλου, τοίί Μητροπολίτου κ. Σίλα 
τού Ν. Τζέρσεϋ, τοίί Σκοπέλου Μεθο
δίου, τού 'Επισκόπου Μελό ης κ. Φιλο
θέου, τοϋ προέδρου τοίί Καθεδρικού 
κ. Μιχ. Σωτήρχου, τοίί ίερ. προϊσταμέ
νου αίδ. Δρος Στεφανοπούλου καi πλή
θους έκλεκτού κόσμου ποu προσfiλθε 
γιά νά τιμή ση τον κ.' Αμοράτη, διακεκρι
μένο καi Ιδιαίτερα εκτιμώμενο όπό τήν 
Έλληνικη Κοινωνία τfiς Νέας 'Υόρκης, 
πρωτοπόρον όμογενη. 

' Υπεύθυνος τfiς ώραιοτάτης έκδηλώ
σεως η ταν ό κ. Δη μ. Κόντος καiπρόεδρος 
τfiς · Επιτροπης τού Δείπνου ή κ. Φρόσω 
Μπέη. Πρόεδρος της ' Επιτροπfiς τοϋ 
όγκωδέστατου aναμνηστικοίί λευκώ μα
τος i']ταν ό κ. Μαν. Κουλουκουντfiς, καi 
τήν εuθύνη γιά τiς κρατήσεις θέσεων 
εΤχαν ή κ. Μαρία Λονγκ καi ή κ. Μαρία 
Λύρα. Πρόεδρος της Arrangement Com
mittee ιlταν ή κ. Μαίρη Μεταξά. 
Το βραβείο τfiς 'Αγίας Τριάδος aπο

νέμεται σε ότομα ποu διακρίθηκαν γιό 
τiς ύπηρεσίες τους προς τήν Κοινότητα 
καi το όμογενειακό σύνολο καi (χουν 
μέχρι τώρα τιμηθεί μΕ: αuτό, ό 'Αρχιε
πίσκοπος κ. 'Ιάκωβος, ό όείμνηστος 
Θεοδ. Π. Τσολαϊνός, ό κ. Μανώλης Κου
λουκουντfiς, ό κ. Γιώργος Π. Λιβανός, ό 
κ. Κ. Κοφφινάς γιό τά 60 χρόνια τfiς 
ΑΗΕΡΑ καi ό κ. Περικλης Λαντζούνης. 

'Ο κ. ' Αμοράτης ε Τ ναι μέλος της Κοι
νότητος τοίί Καθεδρικοίί τά τελευταία 50 
χρόνια καi μέλος τοίί Διοικητικού Συμ
βουλίου όπό το 1948, ύπηρετήσας ώς 
'Αντιπρόεδρος καi Ταμίας. Εfναι · Αρχων 
Πρωτόδικος τοίί ΟΙκουμενικού Πατρι
αρχείου κα] ενας όπό τοuς ίδρυτες τοίί 
Τάγματος τού ' Αγίου ' Ανδρέα καi μέλος 
τοίί LOGOS (League of Orthodox Stew
ards) όπό το 1972 .• Εχει τιμηθεί καΙ με τον 
Χρυσό Σταυρό όπό τον Πατριάρχη Διό
δωρο τών ' Ιεροσολύμων, κατά τήν έπί
σκεψη τού Πατριάρχη στiς ΗΠΑ, προ 
διετίας. 

. Ο κ. ' Αμοράτης εfναι όπό τοuς ίδρυτf:ς 
τfiς Κοινότητος Ζωοδόχου Πηγής καi 
ύπηρέτησε σόν μέλος τοίί Διοικητικού 

ΜΑΡτJΟΥ 15, 1984 

'Ο' Αρχιεπίσκοπος κ.' Ιάκωβος έπιδίδων στον κ.' Αμοράτη τήν τιμητική πλάκα τοίί 
βραβείου.' Από όριστερά, ή κ.' Αμοράτη, ό τιμηθείς, ό Σεβασμιώτατος, ό κ. Σωτηρ
χος καi ό αlδ. κ. Στεφανόπουλος. Οί νέοι ποu διακρίνονται, εfναι μέλη τιμητικού aπο-

σπάσματος δοκίμων τfiς Ναυτικής· Ακαδημίας τfjς · Ανναπόλεως. 

Ό Σεβασμιώτατος, τήν στιγμή ποu παραδίδει στον τιμηθέντα κ. Άμοράτην, τήν 
άναμνηστική πλάκα. 

Συμβουλίου γιό 15 χρόνια. ' Αλλά καi 
στήν δημιουργία τοίί 'Ελληνοαμερικα
νικοίί ' Ινστιτούτου τοίί Μπρονξ πρωτο
στάτησε καi διετέλεσε πρόεδρός του γιά 
δυό χρόνια. 

'Εκτός όπό τι'jν πλούσια , πολύτιμη 

τ ό έξώφυλλό μας 
Συγκινημένος ό κ. ' Αμοράτης, εuχα

ριστεί γιά την εξαιρετική τιμή. ' Εκτόςόπό 
τόν · Αρχιεπίσκοπο, διακρίνεται ή κ. ' Α
μοράτη καi ό συμποσιάρχης κ. James 
DeMetro, κρατών την τιμητικι'j πλάκα . 

προσφορά του στι'jν ·Εκκλησία μας, ότι
μηθεiς όμογενης δίνει πάντοτε τό 
«παρών» σ · δλα τά i:θνικά, φιλανθρω
πικά καi κοινωφελfi προσκλητήρια, μt 
τόν πηγαίο ενθουσιασμό, την άκατά
βλητη Εργατικότητα καi τι'jν γνωστι'j σ' 
δλους που τον γνωρίζουν εuγένειά του. 

·Ο κ. · Αμοράτης κατάγεται άπό την 
• Ανδρο. ' Ηρθε στι'jν · Αμερικη σi: νεαρή 
ήλικία καi /;πi μιά όλόκληρη δεκαετία, 
όπό τό 1932 [ως τό 1941 διετέλεσε πρόε
δρος τfiς γνωστfjς οργανώσεως' Ανδρί
ων ι( Ανδρος». Η ναι μέλος τού τμήματος 
«Δελφοί» τfiς ΑΗΕΡΑ άπό πεντηκοντα-
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ετίας. 

'Ο τιμηθείς όμογενής εφθασε στήν. Α

μερική τό 1916, σε ήλικία 17 tτών καi άπέ
δειξε πολU γρήγορα τό έπιχειρηματικό 
του πνεϋμα καi τήν έργατικότητά του, 
άφοϋ έγκατέλειψε τά νεανικό σχέδιά του 
νό γίνη καπετάνιος. · Αναμίχθηκε στό έμ
πόριο καφφt καi τσαγιοϋ καi εΤναι γνω
στός σε χιλιάδες όμογενείς ίδιοκτητες 
έστιατορίων καi ντάϊνερς .. Καί πρωτο
πόρησε σε κάτι ποl.ι θά [πρεπε νό προ
σέξουν Ιδιαίτερα οί ίδιοκτητες μικρό
τερων, όνεξαρτήτων έπιχειρήσεων. Πέ 
τυχε νό πείση όνταγωνιστές του νό δη
μιουργήσουν μ ιό κοινοπραξία επιχειρή
σεων ποl.ι εΤνα ι γνωστή σήμερα σ · δλη 
τήν Άμερικη ώς Coffee Associates. Ή 
έταιρία αύτή, ποl.ι έδρεύει στό Νιοϋ 
Τζέρσεϋ, παράγει τόν καφφt «Βενιζέλο» 
καi άλλες μάρκες γ ιό έστιατόρια καί γ ιό 
την λ ιανικη κατανάλωση. ' Η έταιρία τοϋ 
κ. ' Αμοράτη i'ιταν ή Τ (Taste) & Α (Aroma) 
Coffee Co. της όποίας δ ι ετέλεσε 
πρόεδρος γιό 32 χρόνια , πρiν συvχω
νευθη μt τίς όλλες όμοειδείς επιχειρή
σεις. · Υπηρέτησε στ ή ν συνέχεια, επί πεν
ταετία, ώς πρόεδρος της Coffee Asso
ciates, μέχρι που όπεχώρησε το 1975. 
'Η έταιρία αuτή εΤνα ι σήμερα μ ιό άπο τίς 
μεγαλύτερες χάρ ι ς στήν ορθολογιστ ι κή 
όργάνωσή της καί τη ν κοινή 
προσπάθε ια ίκανώτατων επιχειρημα
τιών ποl.ι προηγουμένως aνταγωνι ζό
ταν ό ενας τόν όλλον ο ο ο 

'Ο κ . ' Αμορότης καί ή σύζυγός του' Ε
λένη, τό γένος Χριστοφίδη, εΤναι οί εύτυ
χείς γονείς της κ. Κόθρην Νίκολας, ψυχο
θεραπευτρfας καi εχουν δύο εγγόνια, 
τόν Σωκράτη, δικηγόρο, καi τήν'Έλενα, 
ποl.ι έργάζεται στην παραγωγη διαφη
μίσεων γιό την Τηλεόραση. 

' Ο · Αρχιεπίσκοπος, ό όποίος ε Τ χε τελέ
σει τηννιδια ήμέρα aτόν Καθεδρικό ναό 
τό 40ήμερο ~νημόσυνο της όδελφης 
του Χρυσάνθης, έξηρε την προσωπι
κότητα τοϋ κ. · Αμοράτη καi την συμ
βολή του στην πρόοδο της ·Εκκλησίας 
καi της' Ομογενείας γενικώτερα. Μίλη
σαν έπίσης, έπα ινέσαντες τό εργο τοϋ 
κ. 'Αμορότη, ό Πρόεδρος τοϋ Καθεδρι
κού κ. Σωτηρχος καί ό κ. Δημ. Κόντος, 
γενικός πρόεδρος της · Επιτροπης γιά τό 
δείπνο, τό ·όποίο άφησε άριστες εντυ
πώσεις σε δλους. 

Βαθύτατα συγκινημένος γιό την 
μεγάλη τιμη καi μt την όχώριστη σύν
τροφό του ατό πλόϊ του, ό κ. ' Αμορότης 

εύχαρίστησε τους όμιλητtς καί δλους 
τοl.ις προσελθόντας, τονίσας δτι γιό την 
'Εκκλησία, την έλληνικη εκπαίδευση καi 
την έν γένει όνόμιξή του ατό όργανω
σιακό, δtν εκαμε τίποτε περισσότερο 
όπό εκείνο που τοϋ ύπηγόρευε ή συνεί
δησή του καί ή έθνική μας κληρονομιά. 

Συμποσιάρχης i'ιταν ό κ. james De 
~etro (Χατζηδημητρίου), ό πατέρας τοϋ 
όποίου, γνωστός έκπαιδευτικός Ν.Δ. Χα-
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ν Αλλο ενα στιγμιότυπο όπό τό δείπνο. 

τζηδημητρίου, όπέστε ι λε στόν κ.· Αμο
ράτη, μt την εύ καιρία τοϋ δείπνου, τι']ν 
όκόλουθη έπιστολή: 

· Αγαπητέ μου κ.· Αμοράτη, 

ΕΙς τόν κύκλον τών πολλών συγχαρη
τηρίων, τά όποία έδέχθητε άπό συγγε

νείς, φίλους καi συνεργάτες τό Σάββατο 
Φεβρουαρίου 18,1984 διό την έξαιρετ ι κη 
τιμή ποu σός όπένειμε ή Κοινότης το Ο 
Καθεδρικού μας Ναοϋ της 'Αγίας 
Τριάδος κατά την 56η ετησία χοροε
σπερίδα της, σός παρακαλώ δπως 
δεχθητε καί κατατάξετε σέ μιό έπιφανη 
θέσι τοϋ κύκλου αύτοϋ καi τό Ιδικά μου 
είλικρινη συγχαρητήρια. 

' Από τόν Σεπτέμβριο τοϋ 1938 που άνέ
λαβα την διεύθυνσι τοϋ μόνου τότε ' Η
μερησίου ' Ελληνοαμερικανικοϋ · Εκπαι
δευτηρίου της Ζωοδόχου Πηγης 
~πρόνξ καi σός έγνώρισα ώς ένεργόν 
μέλος καί έν συνεχεία ώς Πρόεδρον τοϋ 
Σχολείου , έξετίμησα δεόντως την όξιό
λογη συνεργασία σας μαζί μου ώς διευ
θυντοϋ, τό φιλοπρόοδα καi πατριωτικά 
σας αΙσθήματα , καθώς καί την έντατική 
προσπάθεια καί πολύτιμη συμβολή σας 
δ ιό την οlκονομικην ενίσχυσι καi προ
αγωγη τοϋ εργου το Ο ·Εκπαιδευτηρίου. 

Καθ ' δλα τό ί:τη ποl.ι άκολούθησαν 
όπό τότε μέχρι σήμερα ή συνεχιlς καi ί:μ 
πρακτη ύποστήριξίς σας πρός τό 
θρησκευτικά καi έκπαιδευτικά Ιδρύματα 
τοϋ όποδήμου ' Ελληνισμοϋ στη χώρα 
αuτή καί ίδίως πρός τι']ν Κοινότητα τοϋ 
Καθερικοϋ, όναγνωρισθείσα επαρκώς 
έν τψ συνόλψ της καi εκτιμ ηθείσα ώς 

προσφορό σημαντι κά εθνική, σός όξί
ωσε της εξαιρετικης τιμ ης, τήν όποία καί 
σός aπένειμε κατό τόν ώς άνω έτήσιο 
πανηγυρικόν έορτασμόν της, τιμη ή 
όποία σόςόνήκει έπαξίως καi δικαιότατα 
κατό τι']ν γενική όμολογία τών παρευ
ρεθέντων είς τήν έορτή καί δλων τών 
άλλων που την παρηκολούθησαν νοε
ρώς όπό μακρυά, τοl.ις γνωρίζοντας τή 

πατριωτική σας δράσιν. 

~έ τό έπ ίκαιρα καί σοφά λόγια τών 
προγόνων μας « Αξιον έστί τοl.ις όρί
στους τιμάν» καi μt την όλόψυχον εύχή 
μου πρός τόν Πανάγαθο Θεό, δπως σός 
χαρίζη ύγεία καi μακροζωϊα , σός συγ
χαίρω καί πόλιν καί σός παρακαλώ, 
bπως διαβ ι βάσετε πρός την εuγενεστά
τη σύζυγόν σας καi θυγατέρα σας οΙκο
γενειακώς τά έ:γκόρδια καί θερμό συγ

χαρητήριά μου. 

~ε πολλη έκτίμησι καί όγάπη 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΧΑΠΗΔΗ~ΗΤΡΙΟΥ 

Προαιρετικι) άσφάλιση 
όμοyενών τοϋ έξωτερικοϋ 
Οί ~Ελληνες ύπήκοοι καi οί όμογενείς, 

οί όποίοι εΤναι έγκατεστημένοι στό έξω
τερικό, όποκτοϋν τό δικαίωμα νό όσφα
λίζωνται προαιρετικώς στόν εΙδικό λο
γαριασμό ποl.ι θά δημιουργήση τό I.K.A. 
καί νά συνταξιοδοτοϋνται, δταν έγκα
θίστανται στήν ' Ελλάδα. 

Σχετικό νομοσχέδιο πρόκειται νό κα
τατεθi'j στη Βουλή, ώς όνεκοίνωσε δ ύ
πουργός Κοινωνικών' Ασφαλίσεων κ. Ε. 
Βερυβόκης, ό όποίος πρόσθεσε δτ ι θά 
όκούση έπi το Ο νομοσχεδίου τiςόπόψεις 
τών ένδιαφερομένων. 

·Εξ άλλου, δίδεται στοl.ις όνωτέρω τό 
δικαίωμα νά όναγνωρίσουν μt έ:ξαγορό 
τόν χρόνο ύπηρεσίας στiς · Ελληνικtς 
Ένοπλες Δυνάμεις καί, έφ' δσον εχουν 
συμπληρώσει κατά την δημοσίευση τοϋ 
νόμου τό 52ο ετος της ήλικίας των, νά 
έξαγοράσουν μέχρι 1000 ήμερομiσθια 
πρός συμπλήρωση τών συνταξιοδοτι
κών τους προϋποθέσεων. 

τέλος, μt τό ίδιο νομοσχέδιο ρυθμί

ζονται καί θέματα όμογενών, οΙ όποίοι 
εχουν fjδη έ:παναπατρισθi'j. Οϋτω, 
παρέχεται εΙς αύτους ή δυνατότης νά 
όναγνωρίσουν μ€ έξαγοpό τόν χρόνο 
όπασχολήσεώς των στό έξωτερικό 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



Έρανίσματα άπό εva βιβλίο 

f! Ο Μάρτης στ ι) ν άyροτικη καi 
ποιμενικι) ζω ι) τών f! Ελλήνων 

Τοϋ ΒΑΣΙΛΗ ΛΑ ΜΝΑ ΤΟΥ 

·Εξαίρετες κριτικες όπόαπασε στι'ιν ' Ελλάδα ε να πρόσφατο βιβλίο το Ο λογοτέχνη 
Βασίλη Λαμνότου, με τίτλο «Οί Μfjνες στr']ν όγροτικι'ι καi ποιμενι κrΊ ζωrΊ τοϋ λαοϋ 
μας». Μεταφέρομε εδώ τό σύντομο κεφάλαιο γιό τόν Μόρτη, που εΤνα ι χαρακτη
ριστικό όχι μόνο τfjς όπέραντης όγόπης τοΟ συγγραφέα γιό τι'ιν ζωrΊ τfjς ύπαίθρου, 
δπου εχε ι ζήσει ό"ιδιος, όλλό κο] τών γνώσεών του γιά τά εθιμα κα] τiς λαίκi:ς άντ ι
λήψεις που συνδέονται μt τους μfjνες καί τi ς έποχές. 'Ο κ. Λαμνδτος έκτός όπό τίς 
λογοτεχνικές έ:πιδόσεις τους εΤναι γνωστός καί σάν ποιητής, τιμηθείς μάλι στα όπό 
τό Qυeens College, τό 1965. Ηναι τμηματάρχης τfj ς' Εμπορικfjς Τραπέζης, μέλος τfjς 
' Εταιρίας' Ελλήνων Λογοτεχνών καi άλλων λογοτεχνικών συλλόγων, συνεργάτης τfjς 
έλληνικfjς τηλεοράσεως καί πολλών έφημερiδων καi περ ιοδικών. Τό λαογραφικό 
του Ι:ργο χαρακτηρίστηκε όπό τr']ν κριτικ ι'ι σάν «Πολύτιμη κ ι · όξιόλογη έθνικ η 
προσφορά» ένώ ό Γιώργος Βαλέτας ώνόμασε τά βιβλία του «όληθινό έγκόλπια τοΟ 
π ιό γνήσιου 'Ελληνισμοϋ». 

·Ο μήνας μέ τά κλάματα καί τά χαμογέλιο, 
μέ τά πολλά καμώματα καί τά χελιδόνια. 

' Ο πρώτος μήνας τfjς • Ανοιξης ε Τ να ι ό Μάρτης, γί αύτό ό 
λαός μας τόν λέει κι · Ανοι ξιάτη. Τό έμπα του πιό παλιό ξεσή
κωνε τά μι κροπαίδια , πού πουρνόξυπνα επαιρναν σβάρνα 
τίς αύλόπορτες τών σπιτιών τfjς γειτονιάς καί τοίί χωριοϋ καί 
τραγου δοίίσαν χαρού μενα τόν έ:ρχομό του: 

·Ο Μάρτης κάνει τήν άρχή κι ούλα τά δέντρα άνθοΟνε 
καί ζευγαρώνουν τά πουλιά καί γλυκοκελαηδοΟνε. 

Στά βυζαντινά χρόνια ό Μάρτης ήταν ό Πρωτομήνας 
τοϋ χρόνου κι ή όρχή τοϋ Καλοκαιριοίί. Πίστευαν, οΙ 
όνθρωποι τfjς έποχfjς έ:κεiνης, πώς μέ τό φτάσιμο το Ο Μάρτη 
έφευγε π ιό ό Χειμώνας κι έμπαιναν οί καλοσυνάτες μέρες το Ο 
καλοκαιριάτικου καιροίί.' Ωστόσο δμως, ό μήνας αύτός εΤχε 
καί τίς έκπλήξεις του καi τ' όνόποδό του. 

'Η λαϊκή θυμοσοφία γιά νά δικαιολογήσει τήν όστάθεια 
τοίί μαρτιάτικου καιροίί καi τό καμώματα τοίί μήνα, δπως 
εΤναι παρι;tμυθοπλόστρα καί μυθολόγα τοϋ · πλεξε, 
άγνωστο ποτε, μιά φανταστική Ιστοριούλα, πού τήν έβαλε 
στό στόμα τοίί λαοϋ μας καί μολογιέται wς τά σήμερα. 

Λέει, λοιπόν, ή παράδοση πώς ό Μάρτης εχει δυό γυ
ναίκες. ' Η μ ιό όπ' αύτές εΤνα ι πολύ όμορφη καί φτωχιά κι ή 
όλλη όσχημη καί πολύ πλούσια. 

Ό Μόρτης, γιά νά τd χει καλό καί μέ τίς δυό, κοιμδται 
στή μέση. Έτσι, εχει καί τή μιά καί τήν άλλη.'Όταν γυρίζε ι 
πρός τή μεριά τ fjς όσχημης γίνεται κατσούφης, μαυρίζει όrl 
τό κακό του, στεναχωριέται, σκοτιδιάζει κι δλος ό κόσμος 
παίρνε ι τήν όψη του. Τότε όρχiζει τίς βροχές, φέρνε ι τά κρύα 
κι όσπρίζε ι τό βουνά. 

"Οταν, δμως, όλλάζε ι μεριά καί γυρίζει πρός τήν 
όμορφη, γίνετα ι όλλοιώτικος καί διαφορετικός, άμοιαστος 
πρός τόν πρώτον του έαυτό. Γελάε ι ,χαίρεται καί λάμπε ι όλό
κληρος όπό χαρά καί Ικανοποίηση. Μαζεύει γρήγορα τ' 
όπλωμένα του σύννεφα στόν ούρανό κι όφήνε ι όνεμπόδιστο 
τόν flλιο του, νά ρίξει τίς χρυσοντυμένες κόρες του πάνω στ ή 
λιγανθοσκέπαστη ήλάση. ' Επε ιδή, δμως, ή όσχημοπρόσωπη 
καΙ πλούσια γυναίκα τρέφε ι καί τήν καλλονή φτωχιά, π ' 
όγαπάει πιότερο ό Μάρτης, τίς πιό πολλές φορές, γ ιά νά 
τd χει καλά μαζί της, όναγκάζεται νό κοιμάται πρός τή μεριά 

ΜΑΡΊ'ΙΟΥ lS, 1984 

της, γι · αύτό παρουσιάζετα ι σάν κακομήνας κι όναποδο
μήνας. Δέν φταίει αύτός, δπως βλέπε ι ς, τοϋ χαλάει τήν 
καρδιά ή κακοφτιαγμένη γυνα ίκα, πού τόν κρατάει αiχ μά
λωτο μέ τόν πλοϋτο της καi δέν τόν όφήνει νά χαρεί τήν 
όμορφιό τfjς όλλης. 

'Η πρώτη μέρα το Ο Μόρτη βρ ίσκει τίς νοικοκυρές όνα
σκουμπωμένες καί, μέ τή σκούπα στό χέρι, νά καθαρίζουν 
τό σπιτικά τους. Σέ μερικό χωρι ό, οΙ γυναίκες μαζεύουν τό 
σκουπίδια μέ μεγάλη προσοχή καί τά ρίχνουν όξω όπ' τό 
κονάκι τους, σπάζοντας στήν πόρτα τους ενα παλιό λdίνι ι'j 
κάποιο πήλινο όγγείο, λέγοντας: 

Βγαίνει ό κσκόχρονος, 

μπαίνει ό καλόχρονος. 

"Οξω ψύλλοι, ποντικοί, 

μέσα Μάρτης καί χαρά 
καί καλή νοικοκυρά. 

"Οξω Κουτσοφλέβαρε, 

νά · ρθει ό Μάρτης μέ χαρά, 

μέ χαρές καί μέ λουλούδια. 

Τήν πρωτομαρτιό ο Ι κοπέλες, γιά νά μήν τfς «πιάσει ό 
flλιος», δένουν στό χέρια κόκκινες, χρυσές η λευκές κλωστές, 
πού τiς λένε «Μόρτηδες» καί τίς βγάζουν στό τέλος τοΟ μήνα 
η δταν πρωτοειδοϋν τά μάτια τους χελιδόνι ι'j πελαργό. 

"Οποια, δ μ ως, τώρα κοπέλα λησμονήσει καί δέν βόλε ι 
στό χέρ ι της μιά όπ' αύτές τίς κλωστές, έπε ι δ ή ή όκτινοβολία 
τοΟ /iλιου κατά τόν Μάρτη βρίσκεται στήν πιό μεγάλη 

ι:νταση τήν καίει πολύ. της μαυρίζει καί τfjς κηλιδώνει τό 
πρόσωπο όρκετά . Κι αύτό ξέρεις τ i σημαίνει σέ μιά λεύτερη 
κοπελ ιά, πού όνειρεύεται νό παντρευτεί αύτή τήν έ:ποχή . Γι' 
αύτό κι ό λαός μας λέει: «Τόν Μόρτη ό flλιος βάφει καί πέντε 
μfjνες δέν ξεβάφε ι» ι'j «τόν Μόρτη στόν flλιο μήν κοιμηθείς>> . 

ΣτΙς έ:νν ιά τοϋ Μάρτη εΤναι ή γιορτή τών ' Αγίων Σαράν
τα . Στή συνείδηση τοϋ λαοΟ μας ό όριθμός σαράντα (40) 
λογαριάζεται σάν Ιερός. «Σαράντα μέρες περπατώ» λέει τό 
τραγούδι· «σαράντα μέρες νηστεία», «μήν φδς σαράντα αύ
γό», «Τό σαράντα», «σαράντισε» κι άλλα πολλά. 

Οί συνήθειες κι οί προλήψε ι ς τήν ή μέρα αύτή , όνήμερα 
δηλαδ ή τfj ς γιορτfjς, παίρνουν καί δ ίνουν, δπως λέμε. ~Ετσι, 
όρ ι σμένες νο ικοκυρές θό φτιάξουν καί τ ίς σα ραντόπιτες. 
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Πίτες μέ σαράντα φύλλα r'j μέ σαράντα είδών λάχανα. Κι 
άκόμα, σαράντα τηγανίτες, σαράντα έιδη φαγητά μέ 
σαράντα είδών χόρτα κι όσπρια, πού μοιράζονται γιά τήν 
«ψυχή τών ζωντανών». 

Σαράντα νά φaς, σαράντα νά πιείς 

καί σαράντα νά δώσ ' γιά τήν ψυχή σ' . 

Τόν μαρτιάτικο καιρό ό όμπελουργός συμπληρώνει καί 
τό κλάδεμά του. Μπαίνει στ' όμπέλι του, κάνει τό σταυρό 
του κι όρχίζει τή δουλειά του, μόλις όρχίσει ή μέρα νά 
ζεσταίνει λίγο,όπ ' τό πρωϊνό άγιάζι. Βιάζεται, γιατί δπου νά ' 
ναι θ ' όρχίσει καί τό σκάψιμο τών όμπελιών.Θά πέσει ~ργατιά 
μέσα καί θά τό γυρίσει μέ τά δικέλια καί τά τσαπιά άπ' όκρη 
σ' όκρη, φτιάχνοντας μικρά άραδιαστά «βουναλάκια>> πού τά 
λένε «ΚΟυτρούλια>> r'j «ΚΟυλούμια>> r'j ιικλούμια ». 

Σκάβοντας, τραγουδοίίνε κιόλας κάνα τραγούδι.~ Ανοι 
ξη πιά, δέν τούς κρατάει ή δουλειά. Φτεροκοπάει ή καρδιά 
μέσ · ατά στήθια τους σάν πουλί καί δέν λογαριάζει τή 
δουλειά πού τfjς φέρνει ό καιρός. Μά κι οί ζευγάδες μέσ' ατά 
όργώματα τό 'ίδιο νιώθουν. Πετάει ΚΙ αuτών ή καρδιά ΚΙ 
όψηφάει κάθε κούραση. ιιΤήν "Ανοιξη οί καρδιές λευτερώ
νονται κι όγαπδνε>> λένε μερικοί. 

' Ο Μάρτης θεωρείται όπ ' τόν λαό μας σάν ό π ιό κρίσιμος 
μήνας τοίί χρόνου, γιατί όπ ' τόν Χειμώνα περνάμε στήν 
• Ανοιξη καί ατό Καλοκαίρι. Κι όκόμα, εfνα ι ό μήναςτfjς όστά
θειας τοίί καιρού, γιατί κάνει πότε κρύο καί πότε ζέστη · καί τί 
ζέστη, καλοκαιριάτικη , ζέστη πού σέ κάνει νά ίδρώνεις. Γι ' 
αuτό ΚΙ ό λαός μας λέει: ,( 0 Μόρτης τό πρωί τό ψόφησε ΚΙ wς 
τό βράδι τό βρώμισε» η ιιό Μάρτης τό πρωί τό ψοφάει ΚΙ wς τό 
βράδι τό βρωμάει». 

Οί τελευταίες του, δμως, μέρες κρύβουν πολλά 
όπρόοπτα πού σέ κάνουν νά θυμηθείς τόν μύθο τfjς γριάς. Σέ 
φέρνει κοντά ατή παράδοση τοίί λαοίί μας, πού λέει πώς μιά 
γριά όφοίί παράδερνε άπ' τό κρύο δλο τόν μήνα, στίς τελευ
ταίες μέρες του καυχήθηκε κι εΤπε στόν Μάρτη πώς δέν τόν 
φοβάται πιά. ιιΠρίτς, τώρα, Μάρτη μου» τοίί ' πε καί χαμο
γέλασε. 'Εκείνος τότε θύμωσε, δανείστηκε μιά μέρα άπ' τόν 
Φλεβάρη καί τήν πάγωσε τή γριά. ' Από τότε ό Φλεβάρης 
κουτσάθηκε καί γι ' αuτό τόν λένε καί Κουτσοφλέβαρο. τίς δέ 
τρείς τελευταίες μέρες τοίί Μάρτη τίς λένε ιιμέρες τfjς γριάς» r'j 
«Παγομέρες», δπως θό τίς πάρει τ· αύτί σου άπ' όρισμένους 
ξωμάχους. 

Σ ' αuτούς πού σκορπάει περίσσια χαρά ό ' Ανοιξιάτης, 
εΤναι aτούς πραματολόους, στούς όνθρώπους τών βουνών 
μας, πού όπό όνάγκη κάθονται ατά κατώμερα. Αuτοί, 

λοιπόν, μόλις μεσιάσει ό Μάρτης όρχίζουν νά νοιάζονται γιά 
τά ψηλά βουνά. «Πfjρε ό Μάρτης δώδεκα», λέει τό δημοτικό 
τραγούδι πού προμηνάει τό γυρισμό τών βλάχων ατά ψη

λώματα. 

.. Ολο τόν Μόρτη, οί τσοπάνηδες βάζουν ε να χέρι στό 
μέτωπο κι όγναντεύουν πρός τά πάνω, προς τίς κορφές των 
βουνών, πού φοροίίν άκόμα τή χιονάτη σκούφια τους καί 
σκεπάζονται τά βράδια όπό παγωνιά καί κρύο. Κι i:κεί πού 
κοιτάζουν πρός τά ψηλοβούνια τούς όκοΟς νά μονοκου
βεντιάζουν καί νό λένε: «Θά ' ρθει ό Λαμπριάτης καί θά σάς 
βγάλει καί τή σκούφια σας καί τότε, καλώς νά μάς δεχτείτε» . 

Στίς 27 τοίί Μόρτη φτάνει μιά μεγάλη γιορτή, πό' χει γιά 
τή Ρωμιοσύνη διπλό χαραχτήρα, διπλή σημασία, θά ' λεγα 
καλύτερα: τή Θρησκευτική καί τήν ' Εθνική. Εfναι ό Εuαγγε
λισμός τfjς Παναγίας, πού θυμίζει τό ίστορικό μπαρούτι τοϋ 
' 21 καί τή φλόγα τfjς λευτεριδς. Μιάς λευτεριάς πού παρα
μόνευε τετρακόσια όλόκληρα χρόνια τό δυνάστη. 

·Ο λαός μας πιστεύει άπόλυτα πώς μέ τόν i:ρχομό της 
ήμέρας αuτfjς μπαίνουμε πιό i:πίσημα στήν i:ποχή τfjς. Α

νοιξης κι ί:ρχονται καί τά πρώτα χελιδόνια. Τήν ή μέρα αuτή 
βγάζουν κι οί κοπελιές άπ' τά χέρια τους τούς<ψάρτηδες» καί 
τούς κρεμάνε στά κλαριά γιά νά τούς πάρουν τά χελιδόνια. τί 
εΤναι οί <ψάρτηδες» πρέπει νά θυμάσαι γιατί σοϋ μίλησα πιό 

πάνω. 

Οί ξωμάχοι μας τήν ή μέρα αuτή τή φυλάνε. ' Απέχουν 
άπό κάθε i;ργασία. Δέν κάνουν οίίτε τήν παραμικρή δουλειά, 
γιατί πιστεύουν πώς παραβιάζοντας τή γιορτή πέφτουν 
πολλά κακά στό σπιτικό τους. 

Περνώντας τοΟ Εlιαγγελισμοϋ, ή βλάστηση τfjς γfjς ορ
γιάζε ι καί τά τρυφερόχορτα πήζουν τό κορμί της. Αuτό τόν 
καιρό, ό τσοπάνης χωρίζει τ ' άρνιά του κι όποκόβει τά 

κατσίκια του. Καμιά φορά τή δουλειά αuτή τήν κάνει κι όργό
τερα r'j κι /;νωρίτερα , όνάλογα μέ τά φερσίματα τοϋ καιροϋ. 

Ό λαός μας γιά τόν Μάρτη εχει κι άλλα όνόματα. Τόν 
λέει: Γδάρτη, i:πειδή μάς γδέρνει μέ τά κρύα του. Παλουκο
καύτη, i:πειδή καίει καί τά παλούκια όκόμα στό τζάκι δ μα δέν 
ύπάρχουν ξύλα. Πεντάγνωμο, γιατί όλλάζει πολλές γνώμες 
όπ ' τήν αuγή wς τό βρόδι. Πότε κάνει κρύο καί πότε ζέστη. 
' Ανοιξιάτη, i;πειδή μ ' αuτόν μπαίνουμε στήν. Ανοιξη καί, 
καμιά φορά, τόν φωνάζει κι ' Αγέλαστο, δμα τύχε ι ΚΙ εχει τό 
μπουρίνια του. ' Επίσης, τόν λένε Φυτευτή καί Βαγγελιώτη. 

·Ο Μάρτης, στήν όρχαία i:ποχή , ήταν ό ενατος μήναςτοϋ 
όττικοϋ ήμερολογίου καί λεγόταν: ,ι Ελαφηβολιών». Τήν όνο
μασία αuτή τήν πfjρε άπ' τά έλάφια πού θυσίαζαν στή θεά 
τού κυνηγιοίί • Αρτεμη, πού τήν Ε:λεγαν όκόμα, κι ' Ελαφη-
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βόλο όπ · τήν πολλή της όγόπη, πού ' τρεφε ατό έλόφια . 
Τήν ήμέρα δέ πού θυσίαζαν τό έλόφια ατή θεό οί 

όρχαίοι, τ ή γιόρταζαν κι "έλεγαν τ ή γιορτή αύτή «' Ελαφηβό
λια». 

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 

-ιι Τά λόγια σου εΤνσι ψεύτικα σάν τοϋ 
Μαρτιοϋ τό χιόνι, 

δπου τό ρίχνει άποβραδύς 
καί τό πρωί τό λειώνει». 

-«Τά παλιά παλούκια καίει καί 
καινούρια πάει καί φέρνει». 

-«Μάρτης γδάρτης καί κακός παλου
κοκάφτηςι'. 

-«Ποιός έχει κόρη άκριβή, 

τοϋ Μάρτη ήλιος μήν τή δεί». 
-ιιΚάλλιο Μάρτης ατά δαυλιά, 
παρά ατά προσηλιακά». 

-«Μάρτης έβρεχε, Θεριστής χαιρότανε». 
-«Κάλλιο Μάρτης ατή γωνιά, 
παρά Μάρτης ατήν αύλή». 

-« Μάρτης έβρεχε, 

Θεριστής τραγούδαγε>>. 

-«Ξύλα φύλαγε τόν Μάρτη, 
νά μήν κάψεις τά παλούκια». 

-ιι' Ο Μάρτης ό πεντάγvωμος, 

πέντε φορές έχιόνιζε · 
καί πάλι το μετάνοιωσε 
πώς δέν έξαναχιόνισε». 

-ιι' Ο Μάρτης τό πρωί τό ψόφησε 

κι wς τό βράδι τό βρώμισε». 
-«Λείπει ό Μάρτης άπ · τή Σαρακοστή;» 

-ιι' Ο Μάρτης βρέχει, ποτέ μήν πάψεΙ>>. 
-ιι' Απ ' τόν Μάρτη Καλοκαίρι 

κι άπ · τόν Αίίγουστο Χειμώνα>>. 

-ιι' Ο Μάρτης καί χάδια κάνει, 

πότε κλαίει καί πότε γελάει». 

-«'Ο Μάρτης κι 6ν έχιόνισε, 

γρήγορα θά μαυρίσει». 
-ιι' Ο Μάρτης καί σάν έβρεχε, 

πάλι θέ νά κρατήσει». 

- « Τόν Μάρτη κι άν τόν άγαπάς, 
φίλο νά μήν τόν κάνει ς>> . 

--<<0 Μάρτης βρέχει κι ό Θεριστής 
χαίρεται». 

-«Μή σέ γελάσει ό Μάρτης τήν αύγή 

καί χάσεις τά παλούκια» . 

-ιι'Ο καλός ό Μάρτης ατά ~άρβουνα 
κι ό κακός σπ5ν fjλιο» . 

----------------------~ ---------------- ι ----------------------~ 

ESTAURAN 

Έξαιρετικη έλληνικi) 

κουζίνα σε τι μες 

άσυναγώνιστες 

117 East 15th Street 
Ν ew Υ ork City 

Tel. (212) 254-0960 

ΜΑΡΊΊΟΥ 15, 1984 

OYSTER ΒΑΥ 
CRYSTAL PALACE 

31-0 Ι BROADW Α Υ, ASTORIA, L.l. 11 I 06 
Tel. 545-8402 ιcαi 545-2990 

~Ανετες, πολιτισμένες αίθουσες γιά όλες τiς 
κοινωνικές σας έκδηλώσεις, Ιδιωτικες 

καi συλλογικές. 
'Αδελφοi ΤΟΜ ιcαi ΠΩΛ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ 

~-------------------------------------

Έλληνικό Φωτογραφείο 
στήν καρδιά τής Άστόριας 

ASTRO 
STUDIO 

Tel. i 21 2) 721-1550 35-35 30th Α VENUE 
ASTORIA. Ν.Υ. J I 103 
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ΜΝΗΣΙΠΗΜΩΝ ΠΟΝΟΣ 

.. Οταν ή μοίρCΥ χάρισε πέντε πα ι διό 
στον πατέρα μου, nou εfχε ζήσε ι σόν 
un.εκιόρης τό πενήντα tξι χρόνια του, 
όνελαβε τό ρόλο τοϋ " Ελληνα οΙκογενει
άρχη, καl έπωμίστηκε τό βάρος νό μδς 
άναστήσει, εύθύνη nou άνέκαθεν τήν 
εΤχε ή μόνα μου. 

Λίγο μετό τόν έρχομό μας, tκλεισε τό 
μαγαζί δπου δούλευε μάγειρας γιό πιά
τα της ώρας, άλλά έκείνος φόρεσε τό 
καλύτερο τρουό-πιες κουστούμι του 
καi την γκριζοκόκκινη ρεπούμπλικα κι 
εχοντός με καταπόδι του, περπατήσ~με 
στοuς δρόμους τοϋ Γοϋστερ, ώσότου 
βρf'ίκε άλλη δουλειά σ' ενα εστιατόριο 
ποu τόν πλήρωνε 50 δολλάρια τη βδο
μάδα. 

Δεν ήταν δυνατόν νό ζήσουμε μόνο 
με τό μισθό του, ετσι οί τρείς μεγαλύ
τερες όδελφές μου πιάσανε δουλειά d 
έλληνικf'ίς Ιδιοκτησίας έργοστόσιο, άρ
τοποίίας καί ζαχαροπλαστικi'jς, δπου 
ή γνώση τf'ίς όγγλικf'jς δεν ήταν aπα
ραίτητη. 

• Τr)ν όδερφή μου τr) Φωτεινr) κι έμένα, 
εντεκα καi δώδεκα χρονών, μδς εστει
λαν στό δημοτικό σχολείο τί'\ς γειτο
νιδς, nou δtν εfχε τμf'ίμα γιό μη άγγλό
φωνους μαθητές. την πρώτη μέρα βρε
θήκαμε σε μιό όπροσδιόριστη τάξη γε
μάτη παιδιά, με δλα τό σουλούπια καi 
τό μπόγια ποu δπως γρήγορα καταλά
βαμε, ήταν δλα καθιστερημένα. Σύντο
μα κατάφερα νό μάθω όρκετό έγγλέζικα 
ώστε νό προβιβαστώ σε κανονικr) τάξη. 
Πρός μεγάλη μου εκπληξη, ή δασκάλα 
δtν Εδερνε τοuς μαθητές της, άλλό μοϋ 
όγκόλιαζε τόν ώμο ένθαρρυντικά, δπο
τε άγωνιζόμουν νό ηώ τr)ν άνάγνωση, 
μητρικr) χειρονομία nou άγγι ζε μέσα 
μου κάποιο πηγάδι μοναξιδς. 

Μολονότι ή Φωτεινή επαιρνε καλοuς 
βαθμοuς στ ή ν ' Ελλάδα, δέν προσαρμό
στηκε noτt όλότελα στό σχολεία της ' Α
μερικf'ίς καi τό παράτησε άμέσως, μόλι ς 
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Τό όριστούργημα 
τοΟ Nicholas Gage 

εφτασε στr)ν ήλικία πού σταματάει ή ύ
ποχρεωτικr) έκπαίδευση - στά δεκάξι. 

. ο πατέρας μου εστρεψε άμέσως την 
προσοχή του στό ζήτημα πού ήταν ή 
πιό μεγάλη σκοτούρα τf'jς μάνας μου: ν 
άποκαταστήσει με καλοuς συζύγους τiς 
τέσσερις θυγατέρες της. Μέσα σε δέκα 
χρόνια άπό τόν έρχομό μας στην' Αμε
ρική, δλες of κοπέλες έιχανε βρεί γαμ
πρό, άρχινώντας όπό τη μεγαλύτερη 
καi κατεβαίνοντας. 

• Αν καi ή νΟλγα εfχε χάσει τr'ιν πολύτιμη 
προίκα της, ή άμερικανικη Ιθαγένε ια τf'ίς 
ήταν άρκετη προίκα. Λίγους μi'jνες μετό 
τόν έρχομό μας, εφτασε ενα γράμμα μέ 
τr)ν ταχυδρομικη tνδειξη: «Καστοριά, 
·Ελλάς», άπόνα νεαρό γανωτζή,τόν Κων-
σταντίνο .Μπαpτζώκη, nou ή φαμελιά 
του εμενε πρώτα στό Λ ιό. Γι αύτό τιμοϋ
σε τόσο τό όνομα Γκατζογιάννης, εγρα
φε ό νέος, πού θά τό θεωροϋσε τιμή του 
δν ό πατέρας μου τόν λογάριαζε γιά ύ
ποψήφιο σύζυγο, όποιασδήποτε άπό τίς 
θυγατέρες του . 'Ο Χρηστος άπόντησε 
πι.Uς τόν δεχόταν γαμπρό γιά τή μεγα
λύτερη, καί θό τοϋ ετοίμαζε τά χαρτιά 
νό μεταναστεύσει. 

' Η νΟλγα εfχε έγκαταλείψει τό όνειρό 
της νά παντρευτεί μόνο έπιστήμονα, καi 
άορίστως θυμότανε τόν ψηλό, μαυρομ
μότη Κωνσταντίνο, πού έπισκεπτόταν 
τούς συγγενείς του στό Λιά, δταν έκείνη 
ήτανε κοπελίτσα. 'Όταν εφτασε ό γαμ
πρός, ό πατέρας μου τοϋ βρfiκε δουλειά, 
νό φτιάχνει τlς σαλάτες, στό έστιατόριο 
nou κι αύτός έργαζόταν, καi μάλιστα 

Τό όριστούρyημο ιιΕΛΕΝΗ)) 
τοϋ Nick Gage 
στό ·Ελληνικά, μπορείτε 
νό τό nρομηθευθfίτε 
στέλνοντας έnιτοyη 15 δολλ. 
στi)ν διεύθυνση: ELENI 

Ρ.Ο. ΒΟΧ 592 
WESTBOROUGH, ΜΑ 01581 

μός έπιτρέψανε νό χρησιμοποιήσουμε 
μιό όπό τiς Ιδιαίτερες dίθουσες γιό τό 
γεϋμα καi γιό τό χορό nou άκολούθησαν 
τό γόμο. 

Στό 1954 6 πατέρας μου εΤχε βάλει 
στήν άκρη άρκετό χρήματα, γιό νά στεί
λει την Κόντα στήν ' Ελλάδα, φαινομε
νικό γιά νά πουλήσει τό μισό μαγαζi nou 
εΤχε άκόμη στό Γ ι άννινα, άλλά καi νό 
ξοδέψει τό τίμημα, ώστε νά έτοιμαστεί 
γιό τό γάμο της, όφοϋ βρηκε τόν κατάλ
ληλο γαμπρό, ύπό τr)ν έπιτήρηση τοϋ 

παπποϋ μου . 

' Από τη στι γμr) πού τήν προϋπάντησε 
δ Κίτσος στό καράβι, στόν Πειραιά, κα
τακλύσανε τr)ν Κόντα χιονοστρόβιλος 
οί προσκλήσεις όπό τό συγγενολόϊ άνύ
παντρων παλικαριών, ώστόσο, μονάχα, 
σόν εφτασε στό Λιό καi συνάντησε ενα 
λεπτό νέο με μουστάκι, τόν Εύόγγελο 
Στράτη , ή Κόντα τό όποφάσισε. Λίγες 
μέρες μετό τη συνάντησή τους, εγινε δ 
έπίσημος άρραβώνας, καi μετό τό γόμο, 
ή Κάντα γύρισε στή δουλειά της, στήν 
παραγωγη τοϋ τέίμπλ Τόκ Μπέίκερις 
στό Γ οϋστερ, ώσότου έπιτρέψανε στόν 
άντρα της νά μεταναστεύσει καί βρηκε 
δουλειά σε κ όποιον" Ελληνα μανάβη. 

" Ενα πάτωμα δεν εφτανε πιά γιά νό 
στεγάζεται ή φαμελιά μας πού μεγάλω
νε, ετσι δ πατέρας μου άγόρασε ενα τρι
ώροφο ξύλινο σπίτι στό Γοϋστερ, γιά 
13.000 δολλόρια.' Η νΟλγα καi ό Κων
σταντίνος με τό νεογέννητο μωρό τους 
tμειναν στό πάνω πάτωμα, ή Κόντα καi 
6 άντρας της στό μεσαίο, καi οί ύπόλοι
ποι μέναμε στό Ισόγειο. 

· Η Γλυκερία εΤχε πιά παλιώσει στό τέ
ίμπλ Τόκ, δταν πήγαμε οΙκογενειακώς d 
ενα συγγενικό σπίτι στό Γοϋστερ νάκα
λωσορίσουμε τόν Προκόπη ΟΙκονόμου, 
έικοσι όκτι.U χρονών, πού μόλις εΤχε φτά
σει άπό τό Μπαμπούρι, άφοϋ εfχε βρεί 
δουλειά d ενα έργοστόσιο ύποδημότων 
στό Γοϋστερ. Ή Γλυκερία εντυπωσιά
στηκε άπό τr)ν άφέλε ια καi τr)νντομπρο
σύνη στό στρογγυλό του πρόσωπο." Ο
ταν, σε tνα έλληνικό πfκνι κ, ό Προκόπης 
άρχισε νό τραγουδάει παλιά τραγούδια 
της άγόπης καi νό τr)ν κοι τάζει με νόη
μα, έκείνη κατάλαβε πι.Uς ό θαυμασμός 
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της εΤχε βρεί aνταπόκριση.~ Αν καί δέν 
εΤχε τό λεύτερο ή Γλυκερία νό βγαίνει 
ραντεβού, oi δυό τους κουβεντιόσανε 
μερικές φορές στό τηλέφωνο. Ό Προ
κόπης της έξήγησε πwς δέν μποροΟσε 
νό παντρευτεί πρiν όποκατασταθεί ή ό
δελφή του στη Έλλόδα. 'Όμως ή Γλυ
κερία δέν εΤχε χάσει την ύπομονή της, κι 
εταξε προθεσμία στό νεαρό νό ξεκα
θαρίσει τίς προθέσεις του η νό μη της 
ξαναμιλήσει ποτέ. Τελικό ό Προκόπης 
όψήφησε τους γονιούς του καi παντρεύ
τηκε τη Γλυκερία στό 1956. 

· Η Φωτεινη ~ταν ή μόνη που διάλεξε 
τόν άντρα της όλομόναχη. Πηγεμέ τόν 
πατέρα μας στην όνομαστικη γιορτη Ε
νός συγγενii στη Φιλαδέλφεια, δπου συ
νάντησε εναν δμορφο νεαρό επιπλο
ποιό, όπό τό Φατήρι, τό Μηνδ Μπότο. 

Γυρνώντας, ή Φωτεινι'ι όνόγγε ιλε στiς ό
δελφές της πwς ~ταν έ.ρωτευμένη. την 
προειδοποίησαν νό μην πάρει τέτοια ό
πόφαση μονάχη, σε ήλικία δεκαεννιό 
χρόνων, όλλό ή ΦωτεινrΊ εμεινε όμετό
πιστη. Ό μοναδικός Ερωτας στό τέσ
σερα κορίτσια, ~ταν καί ό μοναδικός 
γόμος που κατέληξε σε διαζύγιο. 

·Η ·Ελένη Γκατζογιόννη εΤχε περάσει 
τίς γέννες τεσσάρων θυγατέρων προτοΟ 
τελικό γεννήσει τό γιό, oi θυγατέρες της 
δμως ~φεραν στόν κόσμο, συνολικό, 6-
χτw όγόρια καl μόνο δύο κορίτσια. 

Ή~Ολγα, που ποτέ δέν εμαθε καλό τό 

έγγλέζικα η την περίπλοκη όμερικόνικη 
ζωή, γέννησε τρία όγόρια κai ενα κορί
τσι . 'Όλα τό παιδιά της άρχισαν τι']ν 
πρώτη δημοτικοίί, μιλώντας μόνον Ελ
ληνικό, ώστόσο όποφοίτησαν όπό όνο
μαστό κολέγια γιό νό γίνουν δικηγόροι 
η γιατροί. 

Κάτω όπό τό βόρος τών οΙκογενεια
κών ύποχρεώσεων, ό πατέρας μου όνο
δείχθηκε σε εύϋπόληπτο πατριάρχη, δχι 
μόνο της καινούργιας του φαμελιάς, όλ
λό καί της όναπτυσσόμενης κοινότητας 

τών προσφύγων όπό τό Λιό.'Εγγυήθηκε 
διαδοχικό γ ιό δλους τους συγγενείς που 
μδς όκολούθησαν στό Γοίίστερ, ώστό
σο ό Χρηστος Γκατζογιόννης ~γινε όνο
νός της μεγάλης κοινότητας όπό τό Λιό 
καi τό Μπαμπούρι, που έ.γκαταστόθηκε 
έκεί. 

Στό έβδομήντα καi στό όγδόντα τόσα 
χρόνια του, ό πατέρας μου καθόταν μέ 
βασιλικη όρχοντιό στην τιμητικη θέση, 
στό έ.τήσιο καλοκαιρινό πίκνικ που όρ
γόνωναν oi Λιώτες το Ο Γοίίστερ.~ Ενα φί
δι όπό χορευτές στριφογύριζε γύρω 
του, κότω όπό τη σκιό τών βελανιδιών, 
καi oi έ.κατοντόδες μετανάστες που τοίί 
χρωστοΟσαν τη νέα τους ζωή, έκφρό
ζανε τόν σεβασμό τους γιό κείνον. ~Αν 
καi πολλές πετούσανε τη σκούφια τους 
γιό τόν έπιφανη χηρο, ποτέ δέ σκέφτη
κε νό ξαναπαντρευτεί, μετό τό χαμό της 
μόνος μου, καi ποτέ δέν τόν άκουσα νό 
μιλήσει γιό άλλη γυναίκα . 

~Αν ό πατέρας μου ~ταν ό νονός της 
κοινότητας τών μεταναστών, έ.γw ~γινα 
ό συμβουλάτορας όφότου μπηκα μέ ύ
ποτροφία στό κολέγιο."Ωςό μόνος μορ
φωμένος "Ελληνας, όνέλαβα νό φτιά
χνω δλα τό χαρτιό γιό τiς μεταναστεύ
σεις, τiς αΙτήσεις γιό κτήση τfjς ίθαγέ
νειας, τiς φορολογικές δηλώσεις κai τiς 
Ιατρικές βεβαιώσεις τοίί όκμαίου έλλη
νικοΟ πληθυσμοίί. Βοηθοίίσα γιό νό 
γραφοίίν τό παιδιά τους στό σχολείο 
κai μετέφραζα δποτε fιτανε όνόγκη, ό
νάμεσα σέ συχωριανούς μου καi σέ 'Α
μερικανους γιατρούς, δασκάλους κai δι 
καστές. 

"Οταν γύρισα στό Λ ιό γ ιό πρώτη φορό 
στό 1963, κουβαλοΟσα ενα πορτοφόλι, 
παραγεμισμένο μέ χρήματα, που εστελ
ναν δώρο oi μετανάστες το Ο Γ οΟστερ 
στους συγγενείς τους στι']ν Πατρίδα. Οί 

· Ελληνες, μόλις πατοίίσαν στό όμερικα
νικό Εδαφος, όφομοfωναν τr'ιν καλβινι
κη έ.ργασιακη ήθική, λησμονοίίσαν τό 

μεσημεριανό ϋπνο καΙ τiς μακρόσυρτες, 
όργόσχολες ώρες στό καφενεία, γιό νό 
δουλέψουν δεκατέσσερις ώρες τrΊν ή μέ
ρα - άντρες, γυναίκες καi παιδιό πλόί
πλάί. Πλήρωναν τοίς μετρητοίς γιό τό 
σπίτια τους καi τ αύτοκίνητό τους. Πολ
λοί όπό τους'Έλληνες τfjς Μουργκόνας 
στό ΓοΟστερ, όνόμεσά τους καi τέσσερις 

γαμπροί μου, ~βαλαν στην άκρη όρκε
τό, ώστε ν όνοίξουν τελικό πιτσερίες σέ 

διάφορα μέρη της Νέας ' Αγγλίας. 

ΣΕ κείνο τό πρώτο μου ταξίδι στην πα
τρίδα στό 1963, συνδέθηκα μέ τόν παπ
ποίί, τόν πατέρα της μόνος μου. Στη νιό
τη μου ήταν τόσο όπρόσητη μορφή, όλ
λό μεγάλοι , γινήκαμε φίλοι, δταν μοίί 
όποκόλυψε, σόν μιό χειρονομία συμ
φιλίωσης, τό μυστικό γιό τόν Τοϋρκο 
που εfχε σκοτώσει, τότε που ή μόνα μου 
fιτανε παιδί. 

Στό 1967 ή γιογιό μου, ή Μεγάλη, πέ-

ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΣτΟΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΏΝΗ 

ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ 

Πέρασα άπ ' τό Λ/ΜΠΟΒΙΣΙ 

ψάχνοντας ν6 βρώ τή βρύση 

πού σέ πότιζε νερό. 

Πέρασα ν6 προσκυνήσω 

- τιμής φόρο ν ' άποτίσω -
στό χωριό σου τό Ιερό. 

* 
Κι όταν γύρισα στό σπίτι 

σήκωσα ψηλά τή μύτη 

Κι εvοιωσα βαθειά στά στήθη 

τής ΑΠΛΟΤΗΣ καί τfjς ΔΟΞΑΣ 

τό αίώνιο ΠΑΡΑΜΥΘΙ .. . 
ΠΑΥΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑτΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΩΣJΑΙ ΚΑΙ ΒΙΚΥ ΙΚΟΥΦΑΡΑΙ Κ. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΙ 

ΕΠΤ Α ΤΜΗΜΑ Τ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛ ΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕJΗΣΗ ΣΑΙ 
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θανε όγδόντα πέντε χρονών. ~ Ηταν 
παντρεμένη μέ τόν παππού μου έβδο
μήντα ενα χρόνια, όφότου καi οί δυό 
τους fιταν σχεδόν παιδιά.· Αν καi ό Κί
τσος καυγάδιζε μέ τή γυναίκα του κάθε 
μέρα, δέν μπόρεσε νά ζήσει χωρiς έκεί
νη. 'Αρρώστησε καi πέθανε ενα μηνα 
όργότερα. Καθwς εσβηνε ή ζωή του, ό
κούμπησε τρείς χρυσές λίρες, ποu όπό 
χρόνια τiς εκρυβε, πάνω d ενα τραπέζι 
κοντά στό κρεββάτι του, καi εΤπε πwς θά 
τiς εδινε στόν πρώτο πού θά τοϋ' λεγε 
δτι 6 Ν ι κόλας όνηφορίζε ι τό βουνό.' Αλ
λά μιά κρίση στη δημοσιογραφικη δου

λειά μου μt καθυστέρησε, καi πέθανε 
χωρiς νό πάρε ι κανεiς τά συχαρίκια . 

'Ο παππούς μου όπό χρόνια ε Τ χε μt τόν 
μπάρμπα μου τόν Φώτο, άνταγωνισμό, 
γιά τό ποιός θά €θαβε τόν άλλο.· Ο παπ
πούς μου fιταν όγδόντα έφτά δταν πέ
θανε καi 6 Φώτος fιταν τότε όγδόντα 
πέντε. Σήμερα 6 Φώτος εΤναι έκατό, ό 

ΔΙΑτιΘΗΑΙ 

ΑιΘΟΥΣΑ Ι ΙΑ 
ΙΔΙΩ Ι IKEL 

ΕΚΔΗΛΩΣΕιΣ 

Μαθουσάλας της Μουργκάνας. · Εξακο
λουθεί νά πηγαίνει στό κυνήγι καi κάθε 
μέρα σκαρφαλώνει τήν όπότομη βου
νοπλαγιά, όπό τό σπίτι του wς τό καφε
νείο, στην πλατεία τοϋ χωριοϋ, τσου
γκρίζοντας τό πρώτο ποτήρι -τσίπουρο 
πρiν όπό τό μεσημέρι . Τό μυαλό του καi 
ή δη κτικη γλώσσα του εΤναι κοφτερή, δ
πως πάντα, καθwς γνέθει ίστορίες άπό 
τη μακρ ιά ζωή του, πώς σκότωσε τόν 
Τοϋρκο πού πρόσβαλε τι'ιν πρώτη του 
γυναίκα στό 1909· πώς εθαψε τό λείψανο 
της δεύτερης γυναίκας του, τη ς· Αλέξως, 
ποu τι'ιν έκτελέσανε of κομμουνιστές 
πώς χαράμισε τη ζωή του 6 γιός του 6 
Κώστας, γυρεύοντας μάταια νό έκδι
κηθεί τοuς φονιάδες της μάνας του. 

Μετά τι'ιν έκτέλεση της' Αλέξως, ό θεί
ος μου π η ρε καi τρίτη γυναίκα, σαράντα 
χρόνια νεότερή του, πού τοϋ φροντίζει 
τό σπίτι, τό ζωντανό καi τό περιβόλι , ά
φίνοντάς τον ilσυχο νό χα ίρετα ι τή μα-
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κροζωία του . Καθόλου δέν ένοχλείται ό 
Φώτος νό πίνει στόίδιο τραπέζι μt χω
ριανούς, ποu καταθέσανε εΙς βάρος της 
' Αλέξως, στή δίκη της. 

· Ο πατέρας μου 6 Χρηστος, σχεδόν 
φτυστός 6 άδελφός τοί.ι στ.ό παρουσια
στικό, άλλά τελείως διαΦοι;sετικός στό 
χαρακτηρα, φαινόταν πwς διαθέτει καi 
τή ζωτικότητα τοϋ Φώτου, δμως ζυγώ
νοντας τό ένενήντα, ή ύγεία του άρχισε 
νό κλονίζεται . Δtν μπορεί πιά νά όδηγή
σει τrΊν WΟλντσμομπίλ του , στό Γοϋ
στε, γιό νά επισκέπτεται τόν τεράστιο 
κύκλο τών συγγενών καi θαυμαστών.· Ε
νώ ό ·φώτος φαίνεται προορισμένος νό 
ζήσει γιό πάντα, ό πατέρας μου εχει τώ
ρα τσακίσει, τό μυαλό του τριγυρνάει 
στiς τραγωδίες τοϋ παρελθόντος, όνήμ
πορος νό περπατήσει, ή καρδιά του καi 
τό πνεμόνια του έξασθενίζουν. 

· Ο θείος μου συχνό καυχιέται πwς €ζη
σε τόσο πολύ, έπειδή εριχνε πίσω του 
τiς τραγωδίες της ζωης του, άλλά τόν 
πατέρα μου τόν εχε ι κ υριέψει σόν ί: μμο
νη Ιδέα, δλο καi π ιό εντονη, ό άδικος χα
μός της μάνας μου. Σέ τοϋτο, τοϋ μοιά
ζω. 

' Η συνέχεια: Στό προσεχές 

·Ελληνοαμερικανός μηνύει 
τό ((Νιούσyουηκ» 

Μετεδόθη άπό την ' Αθήνα δτι ύπε
βλήθη έκεί μήνυση γιά συκοφαντι κrΊ 
δυσφήμιση διό τοϋ τύπου κατά τών 
ύπευθύνων τοϋ όμερι κανικοϋ περιοδι 
κοϋ "Newsweek". Τήν μήνυση ύπέβαλε 
6 Παναγιώτης Βελιώτης, επιχειρηματίας, 
μετά όπό δημοσίευμα τοϋ "Newsweek" 
τό όποίο θεωρεί προσβλητι κό της τιμ fiς 
καi τfjς ύπολήψεώς του . Πρόκειτα ι γιά 

δημοσίευμα στό τεϋχος τfi ς 20fiς 
Φεβρουαρίου 1984 μt τό τίτλο: ιιΦοβοϋ 

τοuς 'Έλληνας κατέχοντες μυστικά". 

Τό παραπάνω άρθρο όναδημοαίευσε 
ή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ατόπροηγού μενο τεϋχος, 
ατό πλαίσιο τών όναδη μοαιεύαεων γιό 
τό τί γράφε ι 6 όμερικαν ικός Τύπος γιό 
τήν 'Ελλάδα καi τοuς ' Ελληνοαμερικα
νοuς - πράγμα πού δέν σημαίνει 
ί:γκριαη , η όποδοκιμααία τών δημοσι
ευμάτων αύτών ποu εΤναι, άλλωστε, 
όδύνατο νό έλεγχθοϋν γιά νό έξα κρι
βωθft ή όκρίβεια τοϋ περιεχομένου 
τους. 

Έγγραφήτε Συνδρομηταi 
στην «Νέα· Υ όριcη>> 

'Ετησία Συνδρομη 

$25.00 
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GREECE ΙΝ AMERICA 

Issues of the Month 

Time to Express Our Gratitude 
By PETER S. MAKRIAS 

ΤΗΕ celebΓation of GΓeek lndependence Day, the 
25th of MaΓch, bΓings to the foregΓound the question 

of GΓee k ·Amerίcan re l atίons, because the bonds of 
friendship between the two countΓies go all the way to 
the days when the GΓeek Nation was fighting fο Γ its 
fΓeedom . 

The United States was the fiΓst countΓy to extend a 
hand of fΓiendship and to Γecognize the GΓeek war of 
independence, 45 yeaΓs afteΓ its own, and has neνeΓ 
stopped being GΓeece's most consistent, most sίnceΓe 
and most unselfish fΓiend and ally. 

The American people and theiΓ goνernment stood 
by the Greek people eνeΓ since, in all thedifficult houΓs, 
all the natίonal stoΓms ... PΓobably there is no precedent 
in the Γelations among states with one nation giνing so 
much to anotheΓ and receiνing so little in ΓetuΓn. Those 
who doubt the tΓuth of this statement, might bΓing out 
theiΓ pocket calculato Γs ... 

• • • 

All of us who cherish our Greek heΓitage and who 
aΓe citizens of this geneΓous land, haνe a duty to expΓess 
our d e e ρ g Γ a t ί t u d e for the cooperation the Amer
ican people and their goνernment h a ν e g ί ν e n a n d 
continue to giνe to Greece. 

We owe this to the AmeΓican philhe llenes who 
sacΓificed theiΓ liνes in the Greek waΓ of lndependence; 
to President MonΓoe who recognized the independent 
existence of the Greek nation in his State of the Union 
message in 1822; to the famous physician Samuel Howe, 
who mobilized American public opinion fοΓ GΓeece in 
1827; to the ProfessoΓ and Congressman Edawrd EνeΓett, 
who accepted the histoΓic letter of Adamantίos Koraes 
with the dΓamatic appeal fΓom the Messinian Senate to 
the American peop le; to EdgaΓ Allan Poe who wanted to 
go and fight in Greece as a νolunteeΓ; to the countless 
AmeΓican friends of GΓeece who formed committees in 
cities and UniνeΓsities throughout America and raised 
funds fοΓ the fighting GΓeeks of 1821- just as they did 100 
yeaΓs later to help the Γ.efugees who flooded into GΓeece 
afteΓ the catastrophe in Asia ΜίnοΓ in 1922; to those 
AmeΓicans who took the lead in sendin~ to GΓeece 
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cargoes with precious supplies; to those AmeΓicans who 
supported wίth thei Γ contributions and to those who 
used the aΓchaeologist 's spade to bΓing to I ight the price
less tΓeasuΓes of the GΓeek ancient past ; to those who 
established in GΓeece the thΓee colleges and the Gen
nadios Libra ry; to President Rooseνelt who pΓoposed 
militaΓy aid to GΓeece- before the GeΓman inνasion in 
1941; to PΓesident Truman who sa νed GΓeece f rom the 
communist menace; to General Marshal l who helped 
the Γeconstruction of GΓeece after the WaΓ, with his 
plan; to PΓesident Johnson who twi ce blocked a TuΓkish 
inνasion of CypΓus; to PΓesident CaΓteΓ who helped 
Greece Γegain ίts place in ΝΑΤΟ; and to all those AmeΓ
ican PΓesidents and LegislatoΓs who haνe supported and 
continue to support militaΓy aid to GΓeece. 

This expΓession of gratίtude becomes eνen m ο Γ e 
n e c e s s a Γ y at this time, when the GΓeek-American 
Γelations are being undermined by hostile slogans, 
νulgaΓ insults in stΓeet demonstrations, and official 
chaΓges against the U.S.- eνen fοΓ ... supposed Turkish 
acts. 

Of course, one can easi ly undeΓstand the disap
pointment we feel fοΓ mistaken actions by official Wash
ington, which gaνe the impΓession of a pro-Turkish ti lt in 
American foreign policy. But the Greek national inter
ests are not serνed by blaming eνeΓy unwelcomed on the 
country whose many philellene Congressmen and Sen
ators haνe stood by the Greeks in the past and support 
Greece today. 

.. . . 
The celebΓation of Greek lndependence day should 

become an oppoΓtunity fοΓ a serious re-eνaluation and 
for more responsible actions than those which in the 
recent past bΓought the traditional GΓeek-American Γe
lations to a low ebb. Τ h e r e s ρ ο n s ί b ί I ί t y of the 
Omogenia is heaνy at this difficu lt time, when po litical 
and otheΓ expediences place us in an awkward posit ion. 
The political and i ntelectua ll eadeΓship in GΓeece should 
be the first to know and understand the implications of 
this position in which we find ou rselνes. 
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Jssues of the Month 

WE AND ANIIAMERICANISM 

W Ε, too, are careless on this question of antiamericanism. 
ln a recent eloquent testimony to the Foreign Affairs Sub

committee of the U.S. House of Representatiνes, Andrew 
Manatos, speaking on Cyprus as the representatiνe of the 
American Hellenic Alliance, UHAC and the Pan-Cyprian Asso
ciation, recalled the events of 1974, and without serious think
ing repeated the historical inaccuracies which form the 
ideological foundation of antiamericanism in Greece. 

Manatos said: 

''τhe Turks invaded the island with the knowledge of 
the U.S. which stood idly by without trying to stop the inva
sion as President johnson had done in 1964." 

Let us set the record straight. (a) The excuse for the initial 
inνasion was provided by the stupid action of dictator loan
nides who engineered the coup to oνerthrow Makarios and 
pυt Sampson in his place. (b) The American goνernment sent 
to the area undersecretary Joseph Sisco who made superhu
man efforts to prevent the invasion. (c) ln 1964 President 
johnson had tremendous influence. ln 1974, then President 
Nixon was going through the ordeal of his last days in the 
White House just before his humiliating resignation. (d) The 
way for the second 'Άttila" opened when the Greek side 
rejected in Geneνa the advice of the Americans and the British 
to agree "in principle" to a federal state in which the Turkish 
district would have been only 22 percent. As long as we refuse 
to face squarely our mistakes and try to blame others we wi ll 
keep on making more mistakes. 

GO ΤΟ ΤΗΕ . .. WARSAW PACI! 

Μ r. Manatos said also in his testimony- which, we want to 
say again, was eloquent and sound on other points: 

"lf the American foreign policy towards Greece and 
Cyprus will continue in its present course, there is a good 
chance that within the next decade Greece will become part 
of the Warsaw Pact." · 

Τοο bold a prophecy, we think. The U.S. took a distinctly 
anti-Turkish position when it exercised all its influence to 
prevent the recognition of the pseudo-state of Denktash. And 
we find very positive indications that Washington would 
exercise pressure on Turkey to achieνe a considerable im
proνement of the Greek-Cypriot side in a Federal Republic 
of Cyprus. But Washington cannot help as long as negotiations 
do not start. And as long as the Greek side poses as a condition 
the preνious "recall" of the unilateral declaration of indepen
dence negotiations cannot start. Therefore, let us not blame 
again the U.S. - arguing that the American foreign policy will 
push Greece to join the Warsaw Pact! Eνen the Communist 
Parties in ltaly and France want the two countries to remain 
in ΝΑΤΟ ... 

ΝΑΤΟ AND ΤΗΕ POLYTECHNIC 

ΤΗΕ Senate of the Polytechnic School in Athens decided on 
February 3, 1984, to stop sending in the futυre any faculty 

members to organizations or agencies which belong or are 
related to ΝΑΤΟ, and will not approve any research programs 
financed by ΝΑΤΟ. The Senate also banned the participation 
of a faculty member in a special stυdy group on hydromecha
nics and related problems. 
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This is an unacceptable illustration of anti-scientific atti
tude by the faculty of an educational institution which in the 
past was deservedly internationally renowned. But it is also 
evidence of the tragic effects of the continuing anti-america
nism. Groundless accusations against the U.S. and ΝΑΤΟ, deli
berate lies which were allowed to go unanswered, slander 
turned through repetition into unassailable "truth" came to 
the point that scientists- who must be at the top of their pro
fession since they teach at the Polytechnic- refuse to coope
rate with ΝΑΤΟ on research as though such cooperation is 
treasonous and unpatriotic! We must say it again. lt is high time 
to embark on a serious effort to combat this anti-americanism 
which benefits the enemies of Greece. 

Α NEW VERSION OF HISTORY ... 

τ ΗΕ students in the junior Office School of the Gendarmerie 
in Greece are taught the followιng based on the textbook 

'Έiectoral and Political Behaνior in postwar Greece." 

8 The British and the Americans caused the December 
(1944 Communist uprising) and the Ciνil War (1946-1949) 
in order to destroy the democratic forces and to bring 
Greece under their control. 

8 The governments of the Right were goνernments under 
FOREIGN DOMINATION. (Does that mean that the present 
President of the Republiι. Con. Karamanlis who governed 
Greece between 1955 and 1963 was a foreign puppet?) 

8 Greece was put in the European Economic Community 
without a direct public mandate and "without going 
through a stage of all-sided national fulfillment." 

• When the Right was in power "the news media were 
controlled by the mechanisms of the Rightist political Elites." 

We wonder what these students would have been taught 
if the Communist party had won the ciνil war ... 

FLAMING DISPUTE 

τ ΗΑ τ'S quite a tug-of-war going on over the Olympic torch 
relay that will precede the Sυmmer Games in Los Angeles. 

On one side are certain Greek politicians and residents of the 
Greek village of Olympia, the site of the ancient Olympics and 
the home of the Olympic flame, who are offended that the l.A. 
Olympic Organizing Committee has invited businesses and 
indiνiduals to pay $3,000 a kilometer to sponsor the carrying of 
the torch across the U.S. to Los Angeles. They argue that the 
flame belongs to the ages and shouldn't be commercialized. 
On the other side is the LAOOC, which points out that money 
raised would be donated to youth organizations and denies 
that its sponsorship scheme commercializes the flame. That 
νiew is supported by the lnternational Olympic Committee, 
which has approved the L.A. plan. Asserting that it 'Όwns" the 
Olympic flame and that the Greeks are only the flame's 
"guardians," the IOC has warned that if the Greeks don't back 
off, the traditional torch-lighting ceremony will be moved 
from Olympia to IOC headquarters in lausanne, Switzerland. 

lt's hard to sympathize with anybody in this overblown but 
surprisingly emotional dispute. Contrary to what the Greeks 
imply, the torch relay doesn't go back to antiquity but was 
introduced for the 1936 Olympics. Το be sure, a flame was used 
as part of the religious rituals connected with the ancient 
Games, and present-day Greeks appear to be sincere when 
they refer to it with some reverence. On the other hand, that 

"NEW YORK" 



ΑΗΕΡΑ on the Cyprus Problem 
The following is a Statement of Peter Η. Cardiges, Supreme President of ΑΗΕΡΑ 

American Hellenic Educational Progressiνe Association before the Subcommittee on 
Europe and the Middle East, Committee on Foreign Affairs U.S. House of Represent
atiνes, February 21, 1984. 

Mr. Chairman, members of the sub
committee, I appreciate this opportunity 
to present the νiews of 55,000 Americans 
of Hellenic descent who are members of 
the American Hellenic Educational Pro
gressiνe Association, ΑΗΕΡΑ. 

ln presenting the Administration's 

Supreme President Peter Η. CardiJζes, 

foreign aid proposals for fiscal year 1985, 
Assistant Secretary of State Richard Burt 
testified before this Subcommittee that 
the Mediterranean is a success story for 
U.S. policy and that our foreign assistance 
is a key element of that success. As 
eνidence, he points to the fact that each 
of these four allies - Turkey, Greece, 
Spain, and Portugal - has in the last few 
years negotiated a major base agreement 
with the United States. 
Α successful foreign policy, howeνer, 

can not be measured solely bythesigning 

of base agreements. When we examine 
the political dimension of our foreign 
policy in the region, it becomes m~ch 
harder to label it a success. Our foreιgn 
policy failed to dissuade the Turkish Cyp
riots from their declaration of statehood 
and then failed to preνent recognition of 
the Turkish Cypriot secession by Turkey. 

Although Mr. Burt noted that 'Όur 
economic and military assistance 
programs haνe proνen to be an essential 
foreign policy instrument" these 
programs alone will not bring stability to 
the region. This Administration, in par
ticular, needs to be reminded that aid is a 
tool to implement U.S. policy; it is not a 
policy in itself. 

Appropriating millions of dollars ί~ 
foreign aid based simply on the recι
pient's geostrategic location does not 
make either military or diplomatic sense. 
Other factors must also be taken into 
consideration - for example, the 
recipient's political orientation, human 
rights record, economic system, trade 
relations, and its relations with 
neighboring countries - thus aid to 
Turkey must be considered within its full 
context, including Turkey's relations with 
Greece. 

Assistant Secretary of Defense Richard 
Perle, in his February 6 testimony before 
this Subcommittee, stated that if we 
reduce or condition aid to Turkey, we 
wou ld damage our own secu rity by weak
ening the ΝΑΤΟ Alliance. But, the 
current tensions between Turkey and 
Greece oνer Cyprus and the Aegean 
already undermine the basic ability and 
determination of the Alliance to act col
lectiνely in order to meet the Alliance's 
classical objectiνes of deterrence and 
defense. Regardless of the amount of aid 
we proνide to either Turkey or Greece, 
unless progress is made toward resolνing 
their bilateral disputes, NATO's south-

eastern flank will remain in disarray and 
unable to fulfill its assigned tasks. 

CYPRUS 
Α major issue of contention between 

Turkey and Greece is Cyprus. The time 
has come to discuss Cyprus as a separate 
issue, rather than as an appendage to U.S. 
policy toward Turkey and Greece. 

The Cyprus issue is both si mple and 
complex. lt is simple because it is nothing 
less than an inνasion and occupation of a 
soνereign nation, the Republic of Cyprus, 
by a foreign power, the Republic of 
Turkey, in νiolation of the Treaty of 
Guarantee. lt is complex because the 

·-------------------------
"Progress towards a Cy
prus settlement will ease 
the tension between Tur
key and Greece and create 
a positive environment for 
the resolution of other bi
lateral disputes." 

-------------------------
shadows of νiolence haνe loomed larger 
with the passage of time. lt is complex 
because the intercommunal negotiating 
process has often been dirrupted. lt has 
recently become more complex sin7e 
Turkish Cypriot leader Rauf Denktash ιl
legal ly declared the Turkish-occupied 
sector of Cyprus an independent state. 

There is one thing that is clear and 
common to all parties inνolνed- a sense 
of frustration. There is a strong sense of 
frustration among all Americans; frustra
tion that our goνernment's actions haνe 
not matched the intensity of its state
ments. Ι sense the same frustration in 
Congress; frustration that despite the 
measures that haνe been taken by 

doesn't preνent them from engaging inabitofcommercializa
tion themselνes. They promote Olympia as a tourist destina
tion, and once there, νisitors are welcome to stay at, yes, the 
Olympic Flame Hotel. Besides, there are in?ications that ~nti
American elements in Greece may be fannιng the torch ιssue 
for the distinct political purpose of embarassing the U.S. 

For all that, the Greek complaint put the LAOOC and IOC 
in an awkward position. Worthy though the beneficiaries of 
the LAOOC sponsorship program appear to be, the fact is that 
the selling of the relay is, by definition, commercialization. 

And whateνer the legalities, the IOC comes off as somewhat 
nerνy in loftily dismissing the inhabitants of Olympia-the only 
people on earth who are Olympians all their liνes- as merely 
the "guardians" of the flame. The IOC is certainly free to hold a 
torch-lighting ceremony in Lausanne, but in that case we'd no 
longer be talking about the Olympic flame. We'd be talking 
about the Lausanne flame, which somehow doesn't haνe the 
same ring. 

(Sports lllustrated - Febr. 22, 1984) 
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Congress and the promises of successive 
Administrations, there have been no 
Turkish concessions and, thus, there has 
been no progress. There is the frustration 
of the Cypriots themselνes, who despite 
ten years of de facto partition and 
repeated rounds of intercommunal talks, 
find themselves no closer to a single, 
sovereign, independent state. 

The passage of time serνes to conso
lidate the de facto partition, and it has 
become clear that a solution must be 
found n ο w. Το support their argument 
that reducing, conditioning, or suspend
ing aid to Turkey will not work, Admini
stration officials point to the fact that arms 
embargo did not work in 1975. At the 
same time, they neglect to mention that 
Congress lifted the embargo in 1978 
because of assurances that thus act would 
stimulate Turkish cooperation in seeking 
a Cyprus settlement. Lifting the embargo 
- as a catalyst for progress on Cyprus- has 
not worked either. 

The Administration maintains that if we 
show our friendship to Turkey- by giving 
it almost one billion dollars in aid - then 
Turkey will respond in kind. On Noνem
ber 14, 1983, President Reagan signed the 
foreign aid bill for fiscal year 1984 which 
contained more than $800 million worth 
of friendship; hours later, Turkey 
responded by recognizing the Turkish 
Cypriot secessionist state, although the 
State Department had repeatedly made it 
clear that such action was contrary to U.S. 
policy and would subνert the U.N 
Secretary General's efforts to stimulate a 
Cyprus settlement. 

The Administration points to the fact 
that "diplomacy has been νery active" 
since the Turkish Cypriot declaration of 
statehood. Mr. Denktash has submitted 
proposals concerning the resettlement of 
Varosha and the opening of Nicosia 
airport; President Kyprianou has also 
come forth with proposals for a 
comprehensive settlement. We now have 
- from both sides - proposals that could 
mean real progress in both the short and 
long term. 

ln his testimony Mr. Burt stressed that 
the 'Όnus" is on the Cypriot people. Ι 
believe that the onus is also on the Ad
ministration to strongly encourage all the 
parties involved to actively pursue these 
opportunities. The onus is also on 
Congress to take action that will ensure 
that U.S. aid is used to support the stated 
U.S. policy of a single, soνereign and 
independent Cyprus with majority rule 
and full minority rights. 

The involνement of the U.N. Secretary 
General in seeking a Cyprus settlement 
and our support of the U.N. initiative do 
not preclude a role for the United States 
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]oining the Little Orchestra Society in its 35th Anniνersary Season of Happy Concerts 
for Young People, illustrator Lisl Weil, the "Lady of the Dancing Chalks," creates a 
fascinating gallery of larger-than-life sketches in Mussorgsky's Pictures at an Exhibition 
with Dino Anagnost conducting "Musical Pictures" on Sunday, March 17, 1984, 11 

Α.Μ. and 1 Ρ.Μ. at Lincoln Center's Aνery Fisher Hall. 

in this process, particularly in bringing the 
parties together. The proposals submitted 
by both sides proνide an opening for the 
resumption of intercommunal negotia
tions. They may represent slightly more or 
slightly less than each party is willing to 
accept; but we cannot allow any more 
opportunities to slip by. 

TURKEY 
This year aid to Turkey represents an 

even greater dilemma than in preνious 
years. Turkey is regarded as a strategic 
asset on two levels: manifestly, as a 
partner on the southeastern flank of 
ΝΑΤΟ, and latently, as an access point to 
the Middle East. ln light of Turkey's 
growing ties with the Arab nations, it 
would be unrealistic to assume that access 
would be permitted for non-NA ΤΟ 
related activities. 

Administration officials haνe stressed 
both privately and publicly - that we 
should not attempt to "pressure" Turkey 
by linking U.S. aid to progress on Cyprus. 
The Administration's definition of "pres-

- •sure" precludes asking that Turkey abide 
bγ U.S. laws goνerning the terms under 

avge(711os 
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tor home and business parties. 
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which U.S. assistance is made avai lable. 
The Administration's definition of "pres
sure" also precludes asking that Turkey 
does not undermine our basic policy in 
the region. How then, is it possible to 
assert that our aid programs help 
implement our policy? 

The Administration's insistence on 
νiewing all issues through the prism of 
East-West relations, which has inflated 
Turkey's strategic νalue, is being success
fully played back by Turkey to its own 
advantage. While we clearly desire to 
work with Turkey for our common 
defense, Turkey has questioned its desire 
to work in concert with the United States. 

The Turkish government has stated 
publicly that it may cancel a recent agree
ment granting facilities used to supply 
men and material to the U.S. peacekeep
ing force in Lebanon. Turkish officials 
have also warned that congressional 
action to reduce aid to Turkey could 
proνoke counter-action, such as a 
revision of the U.S. Turkish base agree
ment. Consequently, whi le Turkey is 
effectiνely putting pressure on us not to 
tamper with aid and complaining that the 
proposed levels are already too low, we 
are dissuaded from discussing measures 
and incentives that could be used to 
encourage Turkish cooperation. We find 
ourselνes being held hostage by our own 
aid programs - we not only give aid, but 
we also allow the recipient to place 
conditions on our assistance. 

GREECE 
The last ten years have been marked by 

a deterioration in U.S.-Greek relations. 
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Ι do not seek to either endorse or 
condemn any Greek goνernment's 
policies. But, I feel that in general we are 
more prone to criticize the present 
goνernment because it represents a "so
cialist" ideology. Actually the Greek 
goνernment's position on nuclear pro
liferation, which is often used as an 
example of Greek opposition to U.S. 
policies, is no different that that of the 
British Labor Party or that of seνeral U.S. 
Presidential candidates. 

Unfortunately, the Greek goνernment 
- and the Greek people - are genuinely 
concerned with a possible Turkish attack 
against Greece, particularly against 
Greece's Aegean islands. Α ΝΑΤΟ 
guarantee reaffirming the borders of 
both countries would eliminate this 
concern. 

ln the last year, there has been a 
marked improνement in U.S.-Greek rela
tions, eνidenced by the signing of a new 
Defense and Cooperation Agreement. 
Americans of Hellenic descent, and the 
ΑΗΕΡΑ in particular, hope to contribute 
to the renewal of the traditional friend
ship between Greece and America. Α 
Cyprus settlement will immediately en
hance U.S.-Greek relations. 

CONCLUSION 
U.S. policy in the Eastern Mediterra

nean faces an eνen greater challenge this 
year. We must use all aνailable resources 
to bring stability to the region. We can not 
afford to score short-term geostrategic 
gains at the risk of damaging our long
term interests in the area. Α sense of 
urgency - and a sense of decency -
demand that we actiνely pursue a Cyprus 
settlement. 

The defense of ΝΑ TO's southeastern 
flank is based on Greek and Turkish 
forces working in concert - in the air, on 
land, and on sea. Progress towards a 
Cyprus settlement will ease the tension 
between Turkey and Greece and create a 
positiνe enνironment for the resolution 
of other bilateral disputes. Until these 
tensions are defused, no amount of aid to 
either country can ensure the protection 
of our security interests in the region. 

Ι urge and recommend that the Sub
committee take appropriate action to 
send a strong message to Turkey that 
progress on a Cyprus settlement is essen
tial. Το date, three bills haνe been intro
duced in the House of Representatiνes 
restricting aid to Turkey- H.R. 4400, H.R. 
4505, and H.R. 4749. The language con
tained in these bills shou ld be taken into 
consideration by this Subcommittee dur
ing its deliberations. 

Ι also recommend and urge that this 
Subcommittee maintains aid to Cyprus at 
the current leνel of $15 million. We hope 
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tion statements. that the Subcommittee will also direct 
that this aid be used for projects which 
foster mutual understanding and coope
ration between the Greek-Cypriots and 
the Turkish-Cypriots. 

Congress, and especially the members 
of the House Foreign Affairs Commmit
tee, haνe repeatedly expressed their con
cerns about Cyprus and the Eastern Med
iterranean. I belieνe that your decisions 
will be based on our security interests as 
well as our traditions of respect for the 
soνereignty of existing states, the right of 
all peoples to self-determination, free
dom, and majority rule with full minority 
rights. 

I do not suggest that we should use our 
foreign aid to dictate policy to any nation. 
But, Ι do bel i eνe that we haνe the right to 
ask that our aid is used in the furtherance 
of our foreign policy goals, and not in 
νiolation of our laws and principles. 

· Εγγραφή τε Συνδρομηταi 
στην «Νέα Ύ όρκη» 

The Subcommittee's report must also 
make clear that in order for the legislatiνe 
measures taken by Congress to be effect
iνe, they must not be undermined or cir
cumνented by contradictory Administra-
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Former President Jimmy Carter Will Speak at 
Ecumenical Doxology in Honor of the Archbishop 

Former President jίmmy Carter wi ll 
speak at an Ecumenical Doxology com
memorating the 25th Anniνersary of the 
enthronement of Archbishop lakoνos as 
Primate of the Greek Orthodox Church 
of North and South America on Sunday, 
April1, 1984 at the Archdiocesan Cathed
ral of the Holy Trinity in New York City. 

Participants in the Doxology will 
include: Archbishop Ρίο Laghi, Apostolic 
Delegate to the United States; Metro
politan Theodosius, Primate, Orthodox 
Church in America; Metropolitan Philip 
Cousin, President, National Council of 
Churches of Christ in the USA; Bishop 
john Μ. Allin, Presiding Bishop of the 
Episcopal Church; Bishop James R. Crum
ley Jr., President, lutheran Church in 
America; Archbishop Torkom Manoogi-

an, Primate, Diocese of the Armenian 
Church of America and George Gallup 
jr., President, The Gallup Organization, 
lnc. Also, Greek Orthodox Metropolitan 
Silas of New Jersey; Bishop Christopher, 
Serbian Orthodox Bishop of Eastern 
America and Canada; Bishop John 
Martin, The American Carpatho-Russian 
Orthodox Greek Catholic Diocese of the 
USA; auxiliary bishops to Archbishop 
lakoνos, Bishop Philotheos of Meloa; 
Bishop Kallistos of Zelon; Bishop 
Methodios of Scopelos; Bishop Philip of 
Daphnousia and Bishop Athenagoras of 
Dorylaion and representatiνes of several 
other jurisdictions and denominations. 

The Ecumenical Doxology will begin 
immediately following an Archierarchal 
liturgy with a Great Procession which will 

Dr. john Brademas Honorary Chairman 
of National Tribute to Greek Orthodoxy 

Dr. John Brademas, president of New 
York Uniνersity, has accepted the chair
manship of the Honorary Committee of a 
National Tribute to Greek Orthodoxy 
which will commemorate the 25th An
niversary of the enthronement of Arch
bishop lakoνos as Primate of the Greek 
Orthodox Church in the Americas and 
the 50th year of his ordination to the Holy 
Diaconate. 

Throughout 1984, Greek Orthodox 
faithful will join with religious, educa
tion, goνernment and community leaders 
in a celebration of Greek Orthodoxy in 
the Western Hemisphere. 

Metropolitan Silas of New Jersey is Ho
norary Co-chairman and the Committee 
members are: 

- The Most Reν. john Μ. Allin, Presid
ing Bishop, Episcopal Church. 

-Peter Cardiges, Supreme President, 
Order of Ahepa. 

-Joan Ganz-Cooney, President, Child
ren's Teleνision Workshop. 

-Bishop Philip R. Cousin, President, 
National Council of Churches. 

-Bishop James R. Crumley Jr., Pres
ident, Lutheran Church in America. 

-Goνernor Michal Dukakis of Massa
chusetts. 
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-james Galanos, President, Galanos 
Originals. 

- George Gallup Jr., President, The 
Gallup Organization. 

-Martha Graham, President, Martha 
Graham Center of Contemporary 
Dance, lnc. 

- The Reν. Theodore Hesburgh, Pres-

Theodore Τ. Cambouris 
Senior Vice President 
of Atlantic Bank 

Theodore Τ. Cambouris has been ap
pointed Senior Vice President of Atlantic 
Bank of New York, announced H.S. Kos
takopoulos, President and Chief Execu
tiνe Officer of the Bank. 

Mr. Cambouris joined Atlantic Bank in 
1939. He serνed in νarious capacities 
through the years and in 1970 was ap
pointed Vice President. He is presently an 
officer in the National Banking Group 
located at the Bank's midtown Corporate 
Headquarters. 

Mr. Cambouris is a Director of the Hel
lenic American Chapter of Commerce. 
He is a member of the Order of Ahepa, 
Delphi Chapter Νο. 25 in New York and 
the Parthenon Lodge of F. & Μ. Νο. 1101 
in Floral Park, New York. He is also a 
member of St. Nicholas Greek Orthodox 
Church of Flushing. 

Mr. Cambouris and his wife, Eνmor
phia, reside in Flushing, New York. He has 
one son, Arthur, who is a Manhattan 
attorney. 

include an honor guard of Greek 
Orthodox cadets from West Point, Holy 
Cross School of Theology seminarians, 
acolytes, area clergy, the Cathedral Choir 
directed by Choirmaster Dr. Dino Anag
nost and the Dean of the Cathedral, the 
Rev. Dr. Robert G. Stephanopoulos. 
Α Silνer Anniνersary Luncheon will 

follow at the Waldorf Astoria Hotel 
beginning at 1:30 p.m. under the auspices 
of Metropolitan Silas of New Jersey and 
hosted by the Archdiocesan Council and 
the National Philoptochos Society. Prin
cipal speaker will be Bishop john Μ. Allin 
and expected to attend are President 
Carter, religious and goνernment leaders, 
members of the diplomatic corps, Greek 
Orthodox faithful and friends from 
throughout the United States. 

ident, Uniνersity of Notre Dame. 
- Dr. Matina Horner, President, Rad

cliffe College. 
-John Kapioltas, President, The Shera

ton Corporation. 
-Senator Edward Kennedy of Massa

chusetts. 
-Archbishop Ρίο Laghi, Apostolic Dele

gate to the United States. 
-Dr. Thomas Lelon, President, Hellenic 

College/Holy Cross School of Theo
logy. 

-Dr. Peter ). Liacouras, President, 
Temple University. 

-Senator Charles Percy of Ιllinois. 
-Peter G. Peterson, Chairman, Peter-

son, Jacobs and Company. 
-Senator Paul Sarbanes of Maryland. 
-Stephen Stamas, Chairman, Exxon 

Foundation. 
-George Staνropou l os, President, 

Staνropoulos Corporation. 
-William Ρ. Taνoulareas, President, 

Mobil Corporation. 
-Anthony Thomopoulos, President, 

Broadcast Group, ABC, lnc. 
-Senator Paul Tsongas of Mass. 

Γράψετε [να φίλο σας 
συνδρομητη 

στfιν ••ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ)) 
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Derwinski Briefs Andrew Athens 

Grants for Research 
on Cooley's Anemia 

Peter Η. Cardiges, Supreme President 
of the Order of the ΑΗΕΡΑ announced 
that research grants to undergraduate or 
post-graduate stυdents interested in con
ducting research in hematology, genetics 
and related fields of science and 
medicine at summer programs at 
hospitals, uniνersities or laboratories are 
now being accepted. The application 
deadline is April 30th. 

''τhe summer grants program was 
started four years ago to encourage 
research on Coo ley's Anemia and related 
blood diseases" ΑΗΕΡΑ Colley's Anemia 
Foundation Cha irman Stephen S. Scopas 
said. The scholarships wi ll be giνen f rom 
the proceeds of the ΑΗΕΡΑ and Sons of 
Pericles sponsored bile-a-thons recently 
held throughout the United States and 
Canada. 

Those interested in being considered 
for a grant should submit a resume that 
includes the applicant's education, 
honors, work experience and extracur
ricular actiνities. The student shou ld also 
enclose a description of the research pro
ject and the student's role in the project, 
a curriculum νitae of the project sponsor, 
and whether a statement conf irming the 
applicant's association with the insti tu
tion is obtainable. All application mate
rial should be sent to Timothy ). Maniatis, 
Executiνe Director, Order of ΑΗΕΡΑ, 1422 
Κ. Street, N.W., Washington, D.C. 20005. 

and the boundaries of our country are aπ 
accomplished fact." 

ln 1941 the Goνernment of Albania, 
then under ltalian occupation, declared 
war on Greece as Germany and ltaly 
began their i nνasion of Greece. The 
Communist regime of Enνer Hoxha that 
came to power at the end of World War 11 
did not recognize the 1941 war declara
tion and it has therefore not been 
rescinded. 

Despite this, Greece and Albania re
stored formal diplomatic relations in 
1971, and relations improνed. ln 1977 
Greece became the first Western country 
to establish weekly flights to τirana, the 
Albanian capital, although passenger 
t raffic has been minimal and the flights 
haνe been used mainly for cargo. 

Last month the two countries signed an 
agreement aimed at increasing trade, 
which had dropped from $46 million in 
1981 to $18 million in 1982, and to $3.4 
million in the first quarter of last year. 
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Andy Athens, Chairman of the United 
Hellenic American Congress, and speak
ing on behalf of the coordinated effort in 
Washington of the American Hellenic 
A lliance and its Chairman, George 
Liνanos, as well as the Pancyprian Asso
ciation of America and its Chairman, Phil 
Christopher, explained that the House 
Foreign Affairs Subcommittee on Europe 
and the Middle East has postponed action 
on their νote to determine the amounts of 
foreign assistance the United States will 
send to Greece, Turkey and Cyprus. 
Athens said, ''τhi s postponement comes 
as a result of the fact that Counsellor to 
the Secretary of State, Ed Derwinski, is in 
the midst of νery critical negotiations on 
Cyprus that could produce a break
through in the immediate future. On the 
chance that a νote could negatiνely 
influence the negotiations, the Subcom
mitee decided to postpone i ts considera
tion of the issue." 

Athens said, " Counselor Derwinski im
mediately flew to Chicago in order to 
brief me on the details of the situation. Ι 
asked that he share his information with 
the other Greek-American organizations 
in Washington and he indicated that he 
would be willing to do so in general 
terms." He added, 'Ίt is our hope that 
these efforts of Counsellor Derwinski wi ll 
result in a just settlement of the Cyprus . 
issue and that there would be no need for 
cutt ing aid to Turkey. Howeνer, the 
United Hellenic American Congress, the 
Hellenic All iance, the Pancyprian Asso
ciation and many of the other Greek
American orga ni zations that we 
coord inate with will utilize this postpone
ment to press eνen harder the members 
of that House Subcommittee to impose 
substantial sanctions aga inst American 
aid to Turkey in light of that country's 
illegal endorsement of the unilateral 
declaration of independence - a step 
away from a settlement of the Cyprus 
problem." 

He added that the Senate Foreign Re
lations Committee will be considering 
how much foreign aid should go to 
Greece, Turkey and Cyprus in fiνe weeks. 
He encouraged Greek-Americans l iνing 
in the states of these Senators to begin 
pressing νery hard to bring their νiews 
about seνere sanctions on Turkish aid to 
the attention of their Senators. The 
Senators on that Committee include: 
Sen ators Charles Η. Percy (R - IL) , 
Chairman; Howard Η. Baker, )r. (R-TN); 
Jesse Α. Helms (R-NC); Richard G. Lugar 
(R-IN); Charles Mc. Mathias (R-MD); 
Nancy L. Kassebaum (R-KS); Rudy 
Boschwitz (R-MN); Larry Pressler (R-SD); 
Frank Η. Murkowski (R-AK); Clairborne 

Pell (D-RI), Ranking Minority Member; 
Joseph R. Biden (D-DE); John Η . Glenn 
(D-OH); Paul S. Sarbanes (D-MD); 
Edward Zorinsky (Ο-ΝΕ); Paul Ε. Tsongas 
(D-MA); Alan Cranston (D-CA); and 
Christopher ). Dodd (D-Cη. 

Athens said, 'Όn l y through a 
concerted effort by all of us in the Greek
American community lending our poli
tical support, through our Senators and 
Members worki ng on our behalf on 
Capitol Hill, do we haνe any hope of 
affecting Washington's public policy 
making process and ultimately bring 
justice to the troubled island of Cyprus." 

Fund-raising by 
the Sotirhos, in D.C. 

Mr. and Mrs. Michael Sotirhos were 
hosts at their townhouse in Washington, 
D.C. at a fund-raising eνent on 
Wednesday, February 29th. 

The eνent was a complete success both 
socially and financially. All proceeds are 
to go to the National campaign lumina
ries as Frank Fahrenkopf, Jr. (RNC Na
tional Chairman), Ed Rollins (Campaign 
Director), and Lyn Nofziger (President 
Reagan's Political Adνisor). 

Many leading Greek Americans were in 
attendance, including: Peter Derzis, 
George Glat is, Dennis Kacoyanis, Theo
dore Manakas, Timothy Maniatis, )ohn 
Parker, Theodore Perros, Mr. and Mrs. 
Gus Cassis, Anthony Djinis, Dr. and Mrs. 
George Economos, Mr. and Mrs. Steνe 
Georgilakis, Mr. and Mrs. Tom Koro
logos, Eugene Rossides, Steνen Karikas, 
D.G. Kousoulas, Thomas Lykos, Theodore 
Pedas, and )ohn Staurulakis. 

A lso in attendance were Anna 
Chennault, Congressman and Mrs. 
Michael Bilirakis, Congressman William 
Green, Congressman Guy Molinari, Betty 
Heitman, Betty Murphy, and Ken Tom
linson (Voice of America). 
Oνer 150 guests attended representing · 

many ethnic groups. ln addition to his 
Republican Party post, Mr. Sotirhos is the 
chairman of 'Έthnic Voters" for the Pres
ident's campaign. 

Το διαφημιστικδ τιμολόγιο 
τής «Νέας Ύόρκης>> 
εlναι άκριβώτερο κάθε άλλου 
έλληνικοϋ έντύπου 

στίς Η. Π.Α. 
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Greece is Seeking Broad Talks With Albania 
By PAUL ANASTASI 

The New York Times, Febr. 26, 1984 

ATHENS, Feb. 25- The Greek Goνern
ment, responding to protests oνer the 
reported mistreatment of ethnic Greeks 
in Alban ia, says it hopes to ho ld ta lks with 
the Albanians soon to try to resolνe out
standing issues. 

The Goνernment sa id it had no terri
torial claims on Albania and wanted to 
end the technical state of war that has 
existed since 1941. Athens also hopes to 
discuss broadened diplomatic and com
mercial ties. 

''τhe intention of the Greek Goνern
ment is for a dialogue to commence 
quickly on al l pending issues between the 
two countries, including that of the 
human rights of the Greeks in Albania," a 
Government spokesman, Dimit ri os 
Maroudas, said. "But I also want to 
reiterate the statement by our Prime 
Minister that the borders between the 
two countries are defined, and that we 
want to have excellent relations with all 
Balkan countries." 

The latest protests erupted last Sunday 
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when riot policemen moνed in to end a 
15-day hunger strike by two ethnic 
Greeks outside the Albanian Embassy. 
The two hunger strikers, who fled Albania 
last year, were demanding the release of 
their fam ilies there. The hunger strike was 
supported by the conserνat i νe opposition 
party and nationalistic groups that 
contend that southern Albania, which 

"The borders in the Balkan 
Peninsula are a given fact 
and this is confirmed by 
The Final Actof Helsinski." 

they refer to as northern Epirus, belongs 
to Greece. 

The incident provoked criticism from 
the opposition, w hich took the issue of 
Albania's treatment of ethnic Greeks to 
the European Parliament. The Commit
tee for the Northern Epirus Strug~ l e, a 

group that is leading the protests, held a 
rally outside the Albanian Embassy on 
Wednesday. The march was led by priests 
carrying Greek flags and banners and by a 
10-year-old girl chained to a cross to sym
bolize what the protesters say is the 
religious and cultural persecution of 
Greeks in Albania. 

The committee says there are at least 
200,000 ethnic Greeks in Albania, while 
the Albanian's put the figure at 40,000. 
The committee also says persecution of 
ιhe Greek minority, through arrests, 
torture and internment in concentration 
camps, has increased. 

Prime M inister A ndreas Papandreou, 
eager not to strain relat ions with A lbania 
or with the Greek left, apparently tried to 
sat isfy both sides. He said that hunger 
strikes and ral lies were unnecessary, but 
that Greece "will not tolerate νio l ation of 
human rights of the Greeks resident in 
Albania." 

' 'τhe borders in the Balkan peninsula 
are a giνen fact and this is confirmed by 
the Final Act of Helsinki," he said, referr
ing to the Eu ropean East-West accord of 
1975. ''τhi s matter ended a long time ago 
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Home Equity Loans 
Offered by Atlantic Ban k 
Α new type of loan plan which enables 

homeowne rs to borrow against the built
up equity in their homes will soon be 
aνailable at Atlantic Bank of New York. 

Any home which has a market νalue 
substantially oνer the amount of its first 
mortgage can be used as collateral for a 
second mor tgage loan . Second 
mortgages haνe only been aνailable from 
banks in New York State since 1980, and 
response to this type of financing has 
been strong. 

Atlantic's new serνice is called Home 
Equity Loans. lt is aνailable to any person 
or persons owning a 1-6 family, owner
occupied residence in the fiνe boroughs 
of New York City, and Nassau, Suffolk, 
Westchester and Rockland counties. 
Loans are aνailable for up to 75% of ap
praised νalue, less the first mortgage 
balance, in amounts from $7,500 to 
$100,000. The maximum repayment 
period will be 15 years. 

Borrowers may use their loans for any 
good personal or business reason. Of 
course, as with any loan, the financial 
position of the borrower must be 
adequately strong so payments can be fit 
into their monthly budgets. 

Major adνantages of this type of loan 
are the relatiνely large amounts which 
can be borrowed, the length of the repay
ment period compared to other types of 
instalment lending, and the more faνor
able interest rates which can be charged, 
since the loan is secured by the house as 
collateral. 

Atlantic's rate on Home Equity Loans 

will be fixed for the entire term, so 
borrowers will know how much their 
monthly payment will be throughout the 
duration of the borrowing. 

Since the collateral of Atlantic Bank 
Home Equity Loans is a second mortgage, 
certain types of closing costs, and an ori
gination fee, wi ll be charged to borrow
ers. Full details will be aνailable when the 
loan plan is offered, which is scheduled 
for March, 1984. 

Metropolitan Singers 
Celebrate I ndependence 
in Alice Tully Hall 

Conductor Dino Anagnost, Metropo
litan Singersιτhe Greek Chora l Society, 
and The Little Orchestra Society will 
perform Prokofieν's complete Alexander 
Neνsky with mezzo-soprano Malka 
Scharz and Ralph Vaughan Williams' 
Dona Nobis Pacem with soprano Renee 
Santer and baritone Gene Boucher in 
Alice Tully HaiiSunday, March 25 at 8 p.m. 

The program also includes Va rνara's 
Song and Ballad from "Not Loνe Alone" 
by Rod ion Shchedrin, which features 
Miss Schwarz, and the ''τa Nikitiria" from 
the Symphony Νο. 1 by Manolis Kalo
miris, which is programmed in celebra
tion of Greek lndependence Day and 
obserνes the 100th anniνersary of the 
composer. τickets priced at $12, $10, and 

-

$8 are now on sale at the Alice Tully box 
office, (212) 362-1911, or may be charfed 
to major credit cards by call ing CENrER
CHARGE, (212) 874-6770. They also may 
be ordered by send ing a self-addressed, 
stamped enνelope with a check made 
payable to ORPHEON lnc., 1860 Broad
way, Suite 1714, New York, Ν.Υ . 10023. 
Special patron t ickets, whi ch include a 
post-concert reception, are aνailable for 
$75 through the Orpheon Office, (212) 
757-5496. Α l imited number of student 
rush/senior cit izen discount tickets wi ll 
be on sale at the box office the eνening of 
the performance for $6. 

Alexander Kaloudis 
dies in Germany 

Alexander Kaloudis of Viesbaden, W. 
Germany and Athens, Greece, died on 
February 26, of old age infirmities at the 
age of 97. The multimill ionnaire cigaret 
manufacturer of the well-known and 
best-selling Lord cigarets was also 
Honorary Consul of Greece in West 
Germany. He is surνiνed by his wife, Helle 
Kaloudis, three children, and seνeral 
grandchildren. His sister, Mrs. lphigenia 
Christopher Stefano liνes in the Ph iladel
phia suburb of Rosemont. The dist in
guished departed was a great benefactor 
of philathropic institutions in W. 
Germany and Greece. 

Γεώργιος Κ. Φωκάς 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 

ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 12 · ΨΑΡΡΩΝ 17 
ΑΘΗΝΑΙ 

Τηλ.: 360-9016 · 521-0160 

ΚΩΙτΑΣ ΚΑΙ ΒΙΚΥ ΣΚΟΥΦΑΡΑΣ Κ. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ 

ΕΠΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΙ 

HELLENIC HELLENIC 
SHIPPING AIR FREIGHT 

HELLENIC 
MOVING 

HELLENIC 
DISTRIBUTORS 

HELLENIC 
WARE HOUSE 

HELLENIC 
TRAVEL 

HELLENIC FINE 
CARS IMPORTS 

KENTPIKA ΓΡΑΦΕΙΑ: 28-05 DlτMARS BLVD., ASTORIA, Ν.Υ. Tel. (212) 274-5054 

ΕΛΛΑΔΟΣ: ΕΡΜΟΥ 14, ΑΘΗΝΑ (1el. 321.8611) ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 102-104 ΠΕ/ΡΑ/Α (1el. 411.3416) 
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Τό Φύλλο 

APOLLO 

, 
ε ει. 

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

Ε/ΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΦΡΕΣΚΟ 

Δουλεύεται εύκολα. "Ο ταν ψήνεται φουσκώνει 
καΙ γfνεται ροδοκόκκινο. Μένει πάντοτε άφρότο. 
Κατασκευασμένο μ€ τό άγνότερα ύλικό. Πε
ρισσότερα φύλλα στό πόουντ . Διατηρείται 
στό ψυγείο γιό μflνες. 

Διαφέρει. Διότι ή λέξη φύλλο εΤναι ταυτισμένη 
μ€ τr'}ν έταιρία μας. Διότι έΊμαστε πρωτοπόροι . 

Πρώτοι έμείς τό διαθέσαμε στην όμερικανικr'} 
Άγορό. 

Τ ό φύλλο APOLLO τό βρίσκετε σ· όλα τό έλλη
νικό παντοπωλεία καί d όλα τό σούπερμάρκετς. 
Παραγγελίες στέλλονται σ· όλη τr'}ν 'Αμερική 

καί Καναδό! 

Προτιμάτε καί τό όλλα έκλεκτό προϊόντα μας: 

ΤΥΡΟΠΙΤΤΑ- ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΤΑ- ΜΠΑΚΛΑΒΑ 

ΚΑΤΑΙ·ΦΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΜΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΚΑΙ ΟΡΓ ΑΝΩΣΕΙΣ 

σημαίνει ΦΥ ΛΛΟ 

ΦΥ ΛΛΟ σημαίνει 

APOLLO STRUDEL LEA VES CO. 
18-{)1 RIVER' ROAD 

FAIR LAWN, N.J. 07410 
Telephone: (201) 797-0888 
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"Οταν είσαι τό HOMERIC, μπορείς , , , , , 
να προσφερεις παντα κατι παραπανω ... 
8 Τά μοναδικά ccSUPER CHARTERs,, γιά τήν · Ελλάδα 
Κανονικά δρομολόγια CHARTERSμέ τή αρραγίδα τού ΗΟΜΕRΙCγιά σιyουριά. Βμαστεή 
σωστότερη έκλοyή γιά τό ταξίδι στήν ·Ελλάδα 

8 Τά καλύτερα άεροπλάνα 747-JUMBO 
Πετάμε μόνο μέ μεγάλα άεροπλάνa γιά τή δική σας dνεση. Συνδυάζουμε τήν ποιότητα 
ιmίτήνοίκονομίa στίς πτήσεις μας 

8 Τά συχνότερα δρομολόγια 
Αναχωροψε άπό τό άεροδρόι.uο KENNEDY κάθε ΠΕΜΠΤΗ, ΣΑΒΒΑ ΤΟ καί ΔΕΥΤΕΡΑ. 
Επlσης πολλές άλλες έκτακτες άναχωρrjσεις γιά τή διισj σας έξυnrιρέτηCΠ) 

8 Τήν καλύτερη όργάνωση 
·Υπεύθυνα καί οο6αρά όρyανώνουμε τά δρομολόγιά μας καί οί πελάτες μcις είναι mvro 
οί πρώτοι πού ώφελούνrοι 

8 Τή μεγαλύτερη σιγουριά 
Βμαστε ό μεγαλύτερος 'Ελληνοαμερικάνικος Τουριστικός ·Οργανισμός μ~ 
tπιτυχημένη 15χρονη πείρα. Πρωτοπορούμε στήν έλληνιισj τοξιδιωτιισj άγορά και 
έχουμε τήν έμπιστοσύνη τού mξιδιω1!ΚΟύ κοινού. 

8 Τήν πιό άρτια έξυπηρέτηση 
Πεπειραμένο καί φιλικό προσωπικό άπαντα ατή γλώσσα σας κάθε έρώτησιj σας καίαdς 
συνοδεύει μέχρι τό άεροπλάνο 

8 Τήν πλουσιότερη ποικιλία έκδρομών «ΠΑΚΕτ Α» 
Προαρέρουμε έκδρομές «ΠΑΚΕτΑ» στήν 'Ελλάδα, έλληvικά νησιά, 'Ισραήλ, ΑΊγυπτο; Κύπρο. 
Φροντίσαμε έμείς γιά δλα, ξενοδοχεi:1, κροuαl,Jέρες, έmσκέψεις σέ άρχαιολογικούς χώρους, 
ξεναγούς. Μέ τό HOMERIC ένα rtroιo ταξίδι δέν εlναι μόνa δνειρο. Ζητijστε τά Brochures μας ... 

••• καί φυσικά τίς χαμηλότε ς τιμές! 
$ $ 

ΖΗΤΑΤΕ ΠΑΝΤΟΥ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ. ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ 

Ne" York: 
595 Fιfth Ανe. 

Tel. 212 753-1100 

N01CHARTERANDTOUROPERATORTOGREECE 

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

ΑΣτΟΡΙΑ 
31-19DiτMARS Blvd 
Tel: (212) 721-6400 

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

Hιcksνιlle 

86 Νο Br.oadway 
5161487-1108 

Athens, Greece: 
59 Panepistimiou St. 

Tel. 321-4777 



Στο δεύτερο ετος λειτουργίας 

''MEDITERRANEAN ECHOS'' 
Μέλος τοΟ SPN (Satellite Program Network) 

ΟΝ CABLE TV COST-TO-COAST VIA SATELLΠE 
ΕΞΗ ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

Τό μοναδικό έλληνικό, όγγλόφωνο τηλεοπτικό σύστημα. Τό μεγαλύτερο 
σέ διάρκεια καi θεαματικότητα πρόγραμμα τοΟ έιδους. 

Φθάνει σε πάνω όπό 10~ Εκατομμύρια σπίτια 
μέσω 490 σταθμών CABLE TV σε 1,676 πόλεις 

καi κοινότητες 44 Πολιτειών. 

' Από την Νέα Ύόρκη μέχρι Καλιφόρνια, άπο την Φλώριδα 
μέχρι Βοστώνη . 

"Ε να ζωντανό, πλούσιο, ποικίλο καΙ συνεχώς άνανεούμενο πρόγραμμα, 
ποu προβάλλεται κάθε Παρασκευή, 10-12 μ. μ. Καi κάθε Δευτέρα, 2.30-4.30 
&όπό 9.00 εως 11 μ.μ. ταυτόχρονα σ' όλόκληρη σχεδόν τi]ν 'Αμερική. 

ΑΠΟ ΤΟΝ Ι Α ΝΟΥ APIO 1984 ΜΕΤΑΔΙΔΕΤ ΑΙ 
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΝΗΑ Π ΑΝ CABLE, CHAN

NEL STAτtON J, κόθε Δευτέρα, 3-5 μ.μ. 

Τό όποτελεσματικώτερο καi φθηνότερο 

μέσο διαφημίσεως σε παναμερικανικi] 

κλίμακα. 

Τό πρόγραμμα παρουσιόζει ή ELAINE PETERS 

M.N.S. CABLE T.V. Syndicators, lnc. 
Πρόεδρος TERRY PETERS 

600 EIGHTH AVENUE, NEW YORK, Ν.Υ. 10018 
Τηλ. 390-0200 


