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"Επιστολες 

Διαφωνίες σε δρθρο μας 

' Αγαπητέ Κύριε Μακριά, 

Παρακολουθώ μέ: ένδιαφέρον - καi 
ύπερηφάνεια - τόν ώραίο έθνικό όγώ
να τόν όποίο κόνετε με τό περιοδικό σας, 
με γνώμονα πόντοτε τό έθνικό καί όμο
γενειακό συμφέρον.'Όμως, στό τελευ
ταίο τεϋχος σας, Νο. 425/1.3.1984 καi 
στην σελίδα 5, ότυχήσατεl Δεν μπόρεσα 
νό κατανοήσω τι)ν σκοπιμότητα τοϋ 
τόσο αύστηροϋ καi δδικου κυρίου 
όρθρου σας, τό όποίο εύρίσκεται σε κα
ταφανfj όντίθεση με τό σχόλιό σας «ΦΩ
ΝΗ ΑΓΩΝΙΑΣ» τfjς αύτf'jς σελίδος! ... 
Προφανώς όγνοείτε η δέν έχετε tκτι

μήσει τι')ν σοβαρότητα καi τι')ν τραγικό
τητα ποu διέρχεται σήμερα ή Πατρίδα 
μας καi γενικώτερα ό Έλληνισμός. 

Γ ιό τό ύφιστόμενο έθνικό - κοινωνικό
οΙκονομικό όδιέξοδο τf'ις χώρας μας, δεν 
εύθύνεται μόνον Α aποκλειστικό μόνον 
ή έpυθpοπρόσινη φατρία ποu μδς 
Κυβερνά, όλλό τι')ν τραγικι') κατόσταση 
έδημ ι ούργησαν αί κυβερνήσεις τfjς Ν.Δ. 
καi οί όλλοπρόσαλλοι ήγέται της, διότι 
αύτοi tδίχασαν τι)ν μεγάλη συντηρητικι') 
παράταξή μας, έστέρησαν αύτι)ν όπό 
ενα σαφές Ιδεολογικό πιστεύω (όπό τοϋ 
ριζοσπαστικοϋ φιλελευθερισμοϋ κλπ.) , 
ένομιμοποίησαν τό όντεθνικό καi 
προδοτικό Κ.Κ.Ε. δνευ δρων καi προε
τοίμασαν- σuν Θεψ- τι) ν μεταβίβαση 
της κυβερνητικf'jς έξουσίας πρός τό μαρ
ξιστικό ΠΑΣΟΚ. 

Γ ιό τοuς λόγους αύτοuς - καi δλλους 
πολλοuς - ή ύγιά συντηρητικι) έκλογικι) 
βάσις έγκατέλειψε την Ν.Δ. (1974- 54%, 
1977-41%, 1981 - 36%) καi όνεζήτησε 
ενα αύθεντικό παραδοσιακό Δεξιό 
πολιτικό όpγανισμό καi έτσι όνέκυψε ή 
έθνικη όνόγκη δημιουργίας τfjς ΕΠΕΝ. 

Οί συντηρητικοi - δεξι οί ψηφοφόροι 
δεν δέχονται νό ψηφίζουν ενα κόμμα 
κεντρώο δπως τό tχαρακτήρισε ό κ.· Α
βέρωφ, χωρiς σαφη Ιδεολογικό προσα
νατολισμό. Αύτι)ν την όλήθεια, αύτι)ν 
τι')ν πραγματικότητα φαίνεται δτι δεν 
έχετε κατανοήσει έσείς καi ό ήγε τι κός κύ
κλος τf'ις Ν.Δ . Μέσα στό συνταγματικό 
πλαίσια συνεστήθη καί δραστηριοποι
είται ή ΕΠΕΝ, μέ εναν δξιο πολιτικό ήγέ
τη, τόν κ. Γ. Παπαδόπουλο, ό όποίος 
όσφαλώς μπορεί νό έπικαλείτα ι ύπερη
φάνως δτι καλό προσέφερε aτόν · Ελλη
νικό λαό καi τι)ν πατρίδα. 

. Υπfjρξε παρών εΙς τοuς όγώνας της πα
τρίδος καί σε κάποια κρίσιμη στιγμη 
έκρινε δτι έπεβόλλετο ή όποτροπι') της 
έγκαθιδρύσεως στ ι') χώρα μας της όναρ-

χίας καί τοϋ κομμουνισμοϋ. Πιθανόν
λόγω πολιτικης όπειρίας- νό διέπραξε 

μερικό λόθη, όλλό ποίος ί'jσκησε πολιτι
κι)ν έξουσίαν στι)ν πατρίδα μας καi δέ:ν 
διέπραξε μικρό η μεγόλα λόθη; 

Συνεπώς, tμείς οΙ καταπροδομένοι 
όστοί- δεξιοί ψηφοφόροι,tκρίναμε καί 
όποφασίσαμε- όσκοϋντεςόναφαίρετο 

συνταγματικό δικαίωμα - νό Iδρύσου
με ενα Δεξιό - συντηρητικό δημοκρατι
κό κόμμα, τι)ν ΕΠΕΝ καi όπευθυνόμαστε 
πρός τόν κυρίαρχο ' Ελληνικό λαό γιό νό 
έκτιμήση καi tγκρίνη τι)ν πρόθεσή μας 
νό aποκαταστήσουμε καi επαναφέρου
με στόν λαό μας την αΙσιοδοξία καi τι')ν 
πίστη ατό πεπρωμένα τfjς φυλfjς μας. 

Έόν αύτό δέν όρέση στό πολιτικό κα
τεστημένο, αύτό εΤναι αύτονόητο. · Εμείς 
θό προχωρήσουμε, μαζi καi κοντό aτόν 
προδομένο - όπό τrΊν πολιτι κι') ήγεσία 
του - λαό μας καί πιστεύω, δτι 

σύντομα, πολ u σύντομα, ό λαός θό κάνη 
τι')ν σωστrΊ tπ ιλογή του . 

Πειραιεlις 

Με έξαιρετικι') εκτίμηση , 

ΑΝΤΩΝΗΣ Π ΑΘΗΣ 

Δικηγόρος 

Διευθυντής ' Εφημερίδος ιιΠειpαϊκός 
Κόσμος», Πρόεδρος τοu Συνδέσμου 

'Ελληνοαμερικανικής Φιλίας Πειραιώς. 

Φίλος άπό τήν Λευκωσiα 

27 τοϋ Μόρτη, 1984 
' Αγαπητέ μου κ. Μακριά, 

Μέ μεγάλη μου εύχαρίστηση εΤδα τι')ν 
καινούργια προοδευμένη έμφόνιση τfjς 
πολύχρονης Έλληνοαμερικάνας σας 
ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ, ποu μδς τι')ν κάμετε, 
τώρα, δεκαπενθήμερη. 

Τr')ν ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ τι')ν διάβασα δλα της 
τό χρόνια, (37), όρχίζοντας όπό τι')ν 
ήμέρα, που ό ίδρυτι')ς καi πρώτος εκδό
της της, κοινός μας φίλος όγαπητός, 
Σπύρος Μινώτος, τι')ν εfχε έκδώσει σόν 
μηνιαία tφημερίδα. 

Θερμότατα συγχαρητήρια γιό τήν 
πρόοδο, ποu δέν όμφιβάλλω πώς θ ' 
aποδειχθεί, όπό κάθε έποψη, ώφέλιμη 
όλλαγή. 

Σδς εύχομαι καλr')ν έπιτυχία πόντοτε. 

Με φιλικοuς χαιρετισμούς, 

Σ. ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Λευκωσία, Κύπρος 

'Απαράδεκτη δρνηση 

Κύριε διευθυντά, 

Δικαίως tπικράνθη καi ό · Ελληνισμός 
τf'jς 'Αμερικf)ς καi Καναδά γ ιό την δρνη-
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ση τοϋ πανεπιστημίου τών · ιωαννίνων 

νά δεχθη τΙς 100.000 δολλάρια ώς 
δωρεάν τών · Ηπειρωτών · Αμερι κ ης πρός 
έξοπλισμόν τοϋ Χημείου, διότι ή δωρεά 
αύτιΊ συνοδευόταν μΕ τιΊν παράκληση 
νά δοθη στό Χημείο τό όνομα τοϋ όει
μνήστου Πατριάρχου ' Αθηναγόρα, 
όστις κατήγετο όπό τιΊν βασανισμένη 
"Ηπειρον . 

·Η ποικιλότροπη έθνικοθρησκευτική, 
καρποφόρα δρόση τοϋ · Αθηναγόρα θό 
παραμείνη ύποδειγματικιΊ καΙ καύχημα 
της ' Εκκλησίας μας. 

Γιατί λοιπόν τόση στενοκεφαλιά καΙ 
μάλιστα σε πανεπιστημιακό κύκλο ; 

Μήπως οΙ σημερινοl φοιτητές καi 
αύριανοl φωστηρες θά εΤναι χωρiς · Ελ
ληνορθόδοξολάδιfiκανδήλατηςψυχης 
των ; Ή πνευματική μας ήγεσία θά 
πρέπει νό όνησυχη γιό τιΊν ί';λλειψη 
αύτη της Νεολαίας μας. 

Μί:: φιλικους χαιρετισμούς, 

Αrδ. ΖΑΝΟΣ ΓΟΥΓΟvτ ΑΣ 

Detroit, Mich. 

'Απόντηση σi: Βουλευτfι 

· Αξιότιμε κ. Διευθυντά, 

Καπιταλισμός, Ιμπεριαλισμός, βάσεις 
θανάτου καi πύραυλοι, έξοπλισμοί, 
καταπίεση, κοινωνικη όνισότητα, «εί
ρήνη» καi δλα τό όλλα σχετι κά καi 
συναφη μ έ τό φωνογραφικό προπα
γανδιστικό πρόγραμμα , γνωστό όπό τη ς 
έποχης τοϋ Λένιν, ήσαν καi πόλιν οί 
δηλώσεις τοϋ βουλευτού τοϋ ΚΚΕ 
(έξωτ.) κ. Διαμαντi'j Σ. Μαυροδόγλου, 

στιΊν πόλη μας. 

'Ο κ. Μαυροδόγλου δί::ν όφηκε τίποτε, 
που νό μη έκστομfση έναντίον της ' Α
μερικανικi'jς Δημοκρατίας, τών έλευθέ
ρων θεσμών, τοϋ όντιπροσωπευτικοϋ 
μας συστήματος διακυβερνήσεως καi 
της ότομικης πρωτοβουλίας, ποu εΤναι ή 
βάση της οiκονομικης εύημερίας τών 
κρατών της Δύσεως. 

Δέν Εχομε πρόθεση ούτε νό τόν έλέγ
ξωμε ούτε νό τόν έπιτιμήσωμε γιό τίς μο
νολιθικές αύτές όπόψεις του. Θέλομε 
μόνο νό έρωτήσωμε τόν κ. Μαυροδό
γλου: 

Πρώτο: 'Ημπορεί νό μδς όπαντήση, 
όν ή ' Αμερική, που έθυσιάσθη σε δύο 
Παγκοσμίους Πολέμους, γιό νό σώση 
τιΊν aνθρωπότητα - καi αύτη τη Ρωσία 
- όπό τη δουλεία καi τόν έξανδραποδι
σμόν, [χη ύπό την κατοχή της εστω καi 

μία σπιθαμιΊ ξένου έδάφους ιϊ καταδυ
ναστεύη, εστω καi 'έναν έλεύθερον όν
θρωπο~όπουδήποτετfiςγη~ 

Δεύτερο : Ποϋ όνήκει ό περιλάλητος 
Ιμπεριαλισμός, δταν τό Κρεμλίνον εχη 
ύποδουλώσει τους εύγενείς Λαους της 
' Ανατολικi'jς Εύρώπης, τό ' Αφγανιστάν 
καΙ όπειλεί δλους τούς Λαοuς τοϋ κό
σμου; 

Τρίτο: Ό όνθρωπος, πού έπλάσθη 
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έλεύθερος εlναι όυνατον νά έργάζεται 
καΙ προοδεύει σιδηροδέσμιος, κάτω όπό 
τό φάσγανον τi'jς τρομοκρατίας; 

τέταρτο: ΕΤναι fι δεν εΤναι όλήθεια 
φρικτή, πώς οΙ πύραυλοι θανάτου εύρί
σκονται στην ' ΑνατολιΊ καΙ τά κινήματα 
«είρήνης» ατή Δύση, κατά τιΊν εύστοχη 
παρατήρηση τοϋ Προέδρου της Γαλλι 
κi'jς Δημοκρατίας κ. Φρανσουά Μιτ

τερόν; 

Πέμπτο: Ποιοi πρωτοστατούν σε έξο
πλισμους καί διατηρούν στρατους καi 
στόλους, στρατιές ότελείωτες ετο ι μο
πόλεμες καi κατά δεκάδες χιλ ιάδες τό 
τόνκς καΙ όεροπλόνα; Οί ·Α μερ ι κανοί, 
οί όποίο ι έτάχθησαν νό προστατεύσουν 
μαζu μέ τους έλευθέρους Λαους τιΊν 
έλευθερία τi'jς ΟΙκουμένης ιϊ ή ίμπερια
λιστική, πράγματι , Σοβιετικη n Ενωση; 

n Εκτο: Ποϋ εύρίσκονται τό στρατόπε
δα συγκεντρώσεως, τό περίφημα αγκου
λάγκ•, με τοuς πολιτικους κρατουμέ
νους; ΣτιΊν ' ΑμερικιΊ Fι στιΊν aπολυταρ
χία τi'jς σιδηρδς αύλαίας; Γιατί εΤναι δε
σμώτης, έπl χρόνια ό μεγάλος ' Αντρέί 
Ζακχόρωφ καΙ δεκάδες χιλιάδες όλλοι 
Ρώσοι , όντιφρονοϋντες μΕ τιΊ φρικώδη 
τυραννία τοϋ όδυσωπήτου κομμουνι
σμού, που φέρει, σήμερα, τό χρυσό
χαρτο τοϋ «ύπαρκτοϋ σοσιαλισμού » ; 

'Έβδομο: Εfσθε έλεύθερος κ. Μαυρο
δόγλου νά μεταβi'jτε στιΊ Μόσχα καΙ νό 
διακηρύξετε · «όχι στους έξοπλισμους 
τών Σοβ ι έτ»; · Ασφαλώς, τιΊν"ιδια στιγμη 
θό έγκλεισθητε σε ε να νοσοκομείο τρελ
λών καi ψυχοπαθών, ώςέλαφρότερη τι
μωρία σας. Καί, όκόμη, έξελέγητε έλεύ
θερα σό «βουλευτιΊς» ιϊ σδς έπέβαλεν ό 
τρομακτικός μηχανισμός τοϋ κόμματος; 

Διαφημίζετε 

τΙς έπιχειρήσεις σος 

στfιv ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

"Ας όφίση , λοιπόν, ό κ. Μαυροδόγλου 
δλη αύτιΊ τιΊ στερεότυπη προπαγάνδα 
που το Ο λένε νό λέη. ' Εδώ ε Τ ναι · Αμερι
κή ! · Εδώ δλοι εΤναι έλεύθεροι καi δλοι οί 
έργαζόμενοι προοδεύουν καi εύημε-

ροϋν. 

Μί:: διακεκριμένη τιμή, 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΜΑΜΑΗΣ 
New York, Ν.Υ . 

Εύχi:ς Πρωτοπρεσβυτέρου 

• Αγαπητε κ. Π. Μακριδ, 

• Ερχομα ι καΙ έγώ μεταξυ τών πολλών 
σας φίλων καΙ τακτικών όναγνωστών 
τi'jς «Νέας 'Υόρκης», νό σδς συγχαρώ 
όλόψυχα διό τιΊν έπαινετήν σας όπό
φασιν δπως έκδώσητε κατά δεκαπεν
θήμερον τό έξαίρετον περιοδ ικόν σας. 
Γνωρίζω δέ καi βέβαιοςεΤμαι δτι ι'jδη εχει 
έκτιμηθη παρ ' δλων. Δέν όμφιβάλλω 
ούδόλως δτι ύπεκίνησε τό ένδιαφέρον 
πολλών όμογενών νά έγγραφοϋν ώς 
τακτικοl συνδρομηταi καi ύποστηρικταi 
τοϋ θαυμαστού σας τούτου Εργου που 
ενημερώνει aπροκατάληπτα καi πληρο
φορεί τό όναγνωστικόν κοινόν μέ τιΊν 
δρδσιν τών ' Ελληνορθοδόξων Κοινοτή
των, τών Σωματείων καi 'Οργανώσεων 
καi όμερόληπτα περιγράφε ι θέματα καi 
γεγονότα, τό όποία όφοροϋν τιΊν' Ελλη
νοαμερικανικήν μας Όμογένειαν. 

Σδς συγχαίρω όλόθερμα δ ιό τήν όξιέ
παινόν σας ταύτην χειρονομίαν καi ί';ν
τονον προσπόθειαν καi εύχομαι έκ 
βάθους καρδίας καλήν έπιτυχίαν καi 
προκοπήν. Μέ τήν εύκαιρίαν αύτι'lν σδς 
εύχομα ι ΚαλιΊν Τεσσαρακοστήν. 

Μετά πολλί'jς όγάπης καΙ έκτιμήσεως, 

Πρωτ. π. Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ATHENS CENTER HOTEL 
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

• Κεντρικός κλιματισμός - 136 δωμότια, 
λουτρό, τηλέφωνο,ραδιόφωνο,βερόντα 

• · Εστιατόριο πολυτελεfος, μπόρ, ρούφ 
γκόρντεν, πολυτελεΤς dίθουσες ύποδο
χι'\ς κοί Ιδιωτικό γκορόζ. 

·Από 15 Μαρτίου- 31 'Οκτωβρίου 
Τιμοί δωνατίων: Μονόκλινα 2.177 δραχμ. 
Δίκλινα 3.125 δροχμ. Τρίκλινα 3.792 δρχ. 
Συμπεριλαμβόνεται κοντινένταλ μπptίc-
φαστ. Διό ρεζερβέσιονς όποταθι'jτε στ ή Ν. 

· Υόρκη (212} 483-0642 κ. · Αρσένη I\ γρόψατε 
Sophocleous & λthenas 26, λthens, Greece. 
Tel. 524-8511-7 Telex 4488 ALCY 

"NEW YORK" 



~Ελεύθερο Βήμα 

ΟΧΙ ΝΕΟ ΔΙΧΑΣΜΟ! 

Τοϋ στρατηγοϋ έ.ά. ΠΕΡΙΚΛΗ Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Τον κίνδυνο διχασμοϋ τijς Όμοyένειας- δπως το 
τονίσαμε κατ' επανάληψιν - άπο τιΊν δραστηριότητα 
τών έλληvικών κομμάτων στήν 'Αμερική, έπισημαίνει ό 
t.ά. στρατnvοc Πεοικλiίς Σ. Παπαθανασίου στο yραφf:ν 
yιcΊ τιΊ_ν «Νέα ΎόQΚη>> δρθρο του,_ ποu άκολουθεί. Ότι
μημένος μf: 34 παράσημα στρατιωτικός ήyέτης yιcΊ τιΊν 
άνδρεία του σε τρείς πολέμους (Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, 
Συμμοριτοπόλεμο, Κορέα), tφυλακίσiJη καί έξωρίσθη έπί 
τριετίαν, περίπου, tπi δικτατορίας, yιά νό συνεχίση, 
μετό τιΊν πτώση της, προσφέρων τiς ύπηρεσίες του σε 
άλλους τομείς: ' Επi πενταετία, περίπου, διετέλεσε Πρό
εδρο~ τοίί Μετοχικοϋ Ταμείου Στρατοίί, τijς Γενικijς 

Οί έν 'Αμερικη, όπόδημοι 'Έλληνες, που f)λθαν έδuί 
παλαιότερα φορτωμένοι μ€ τόν φανατισμόν, «Βασιλικοί» 
η «Βενιζελικοί», χρειάστηκαν πολλες δεκαετίες καί σχεδόν 
δύο γενιές, γ ιό νό όμβλύνουν καί τελικό ξεχάσουν τό μίση 
καi τό πάθη που τους χώριζαν στόν f:δώ όγώνα της ζωης 
των. 

Χρειάστηκαν δυνατοί καi Εμπνευσμένοι άνθρωποι, 
γιό νό μπορέσουν σιγά-σιγό καi ξανασμίξουν τίς εκκλη
σίες καi τiς κοινότητες, της αuτης πόλεως. Χρειάστηκαν 
σκληρές προσπάθειες καi φοβερ€ς θυσίες, πάρα πολλών, 
έξ δλων τών κατηγοριών, όνθρώπων, που ιϊξευραν νό 
έρεθίζουν τό θετικό προτερήματα τοϋ~ Ελληνος, καί μάλι
στα τοϋ όποδήμου, διό νό τόν κατευθύνουν, έκεϊ που 
επρεπε - κο] δπως επρεπε. 

Χρειάστηκαν οί πόλεμοι τοΟ "40-49 καi ή σύμφορο 
τi'jς Κύπρου, γιό νό ξαναβρεθοϋμε, νό ξανασμίξουμε καi 
νό ξανασυναντηθοϋμε, μικροi καί μεγάλοι, έπίσημοι καί 
μή, μορφωμένοι καi όπλοi βιοπαλαισταί, γιό μιό σωστή 
βοήθεια στήν πολυδοκιμασμένη ·Ελλάδα μας, σέ σύγ
χρονα μάλιστα επίπεδα έπιστημών κο] τέχνης, δπου γιό 
aλλη μιό φορό φάνηκε ή σημασία τοϋ όξιώματος«ή ίσχυς 
έν τ~ ένώσει». 'Εδόθησαν, πράγματι, πολλές μάχες ατό 
καπιτώλιον της' Αμερικi'jς καi οί νίκες μας, f]σαν καi εΤναι 
πάρα πολλΕς καi σπουδαίες. 

ν Ηρχισε τό γνωστό πλέον "GREEK LOBBY" νό όναγνω
ρίζεται παγκοσμίως, διό τι']ν δυναμικήν του επιρροήν, καi 
νό ύπολογίζεται σε πάρα πολλές διεθνείς περιπτώσεις που 
ποτ!:: άλλοτε δi::ν μετροϋσε 'Ελληνική φωνή. 

ν Εζησα καi σπούδασα δλα τό πάρα πάνω άπο κοντό, 
σε διάφορα σημεία της 'Αμερικfiς καi κατό διαφόρους 
έποχάς, που f]λθα έδώ έίτε διό σπουδές, έίτε διό επισκέ 
ψεις. Γνώρισα πάρα πολλους καi Εζησα γεγονότα, που 
πάντα μi: εκαναν νό νοιώθω λεβεντιό καi ύπερηφάνεια, 
δ ταν καμάρωνα τους ' Ελληνοαμερικανους Γερουσιαστός 
καi Βουλευτός μας, νό όρθώνωνται στό Καπιτώλιον. Τοuς 
1200 Καθηγητός τών Πανεπιστημίων καί Κολλεγίων νό 
πρωταγωνιστοϋν . Τοuς χιλιάδες πετυχεμένων επιχειρη
ματιών διεθνοΟς μάλιστα έπιπέδου. Καi τιlν όπειpίαν τών 

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 15, 1984 

Τραπέζης ·Ελλάδος καi τοίί Νοσηλευτικού ' Ιδρύματος 
τοϋ Μετοχικοϋ Ταμείου Στρατοϋ- μέχρι τόν Ίανουά-

. ριο τοϋ 1982, όπότε παρητήθη καi άνέλαβε, tπi πεντά
μηνο, ώς Γενικός ΔιευθυντιΊς τοϋ Κόμματος τijς «Νέας 
Δημοκρατίας>>, 'Από τόν Νοέμβριο τοϋ 1982 ζij σε 
προάστειο τijς Ούάσιyκτων, μf: τήν σύζυγό του Κάθρην, 
το yένος Πανταζij άπό τό Ντόλλας, ποu ύπηρετεί στιΊν 
διπλωματικιΊ ύπηρεσία τών ΗΠΑ. Ό διακεκριμένος 
στρατιωτικός ήyέτης ποu διέπρεψε καi ώς τραπεζίτης, 
εχει μετεκπαιδευθij στiς ΗΠΑ, ήταν ό πρώτος διοικητιΊς 
καi ίδρυτιΊς τοίί σώματος τών άλεξιπτωτιστών καi διε
τέλεσε διοικητής τijς ήρωίκijς Γ Μοίρας Καταδρομών. 

• 
λοιπών κατηγοριών κο] δραστηριοτήτων τfjς πολιτικης 
καί τfjς έπιστήμης. 

Το τεράστιον τοϋτο κατόρθωμα τοϋ 'Ελληνισμοϋ, 
επετεύχθη γιό δλλη μ ιό φορά, στ ή μακρό ίστορία μας, μi: 
κύριον κο] βασικόν συντονιστι']ν τιlν' Εκκλησίαν μας (τfjς 
τοΟ Χριστοϋ θρησκείας μας) διό τών έπισήμων έκάστοτε 
έκπροσώπων της, μαζί μi:: τiς δημιουργηθείσες, κατό
πιν πολλών θυσιών, ύπο εμπνευσμένων όνθρώπων, πα
ράπλευρες οργανώσεις (κληρικολαϊr~ών, ΑΗΕΡΑ, κ.λ.π. ) 
wστε σήμερον νό ύπάρχουν παντοί', όδελφοί καi μόνον 
~Ελληνες. 

Οί παραπάνω, διό νό έπιτύχουν, τ& ·τεράστιον αuτο 
εργον, καi νό ερεθίσουν τό θετικό προτερήματα τών' Ελ
λήνων, ποu τό σπουδαιότερα εΤναι: ή φιλοπατρία, ή αu
ταπάρνησις, ή αυτοθυσία, ό όλτρουϊσμός, ή aνιδιοτέλεια 
κ .λ. π. καί νό κτισθη ό τεράστιος αuτος Πύργος, ώς θεμέλια 
καi κολώνες, χρησιμοποίησαν καί πάλιν, τήν θρησκείαν 
μας, τήν Πανένδοξον ίστορίαν μας, τήν όληθινώς έκφρα
στικι'] γλώσσα μας καi τός 'Εθνικός η τοπικός μας παρα
δόσεις, που μαζί μf: τό Έλληνικο πνευματικο δαιμόνιο, 
έπέτυχαν τόσους ίστορικους καί παγκοσμίως γνωστους 
σταθμούς. 

* * * 
Μέσα στους τελευταίους 15 μfjνες που ξαναβρίσκο

μαι έδώ, εΤδα καi άκουσα, εκπροσώπους πολιτικών κομ
μάτων της μητέρας Πατρίδος, νό κινοϋνται σ' δλη τιlν ' Α
μερική , μi:: φανατισμό, διό ενα νέο διχασμό τοϋ 'Αποδή
μου ' Ελληνισμοϋ. Στήν όρχι'] δΕν τό πίστευα, όλλό το 
βλέπω τώρα σόν πραγματικότητα. Τοϋτο θό εΤναι,ίσως, 
τό μεγαλύτερον έθνικον Εγκλημα τών ίστορικών μας 
αΙώνων. 

Τί μδς φταίει νό ξαναδιχάσωμεν τόν ώραίον αuτον 
όπόδη19ιν, προοδευμένον καi πετυχημένον παντοΟ, Έλ
ληνισμόν, κο] νό τον όποδυναμώσωμεν, ώς μαζική καί 

σωστή δύναμι (Gree·k Lobby) διό τός όποιασδήποτε μι
κροπολιτικός, έπi το έπι εικέστερον, σκοπιμότητας τών έν 
'Ελλάδι κομμάτων τό όποία πρέπει νό γνωρίζουν καi έκτι-
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μοϋν, την έπί 'Εθνικοϋ έπιπέδου καi μόνον βοήθειαν καί 
συμπαράστασιν τί.ί.ιν άποδήμων, άλλά καΙ τάς έπιδιώξεις 
τί.ί.ιν έχθρί.ί.ιν μας η άσπόνδων φίλων. 

_Ηναι λυπηρόν καi έπικινδύνωςμικροπολιτικόν, νόμε
ταφερωμεν τόν δημιουργηθέντα σκοπίμως, άπό τοιΌις έκεί 
πολιτικούς μας, άντι-' Αμερικανισμόν τfiς ' Ελλάδος καΙ εΙς 
τοιΌις έν 'Αμερικi'j " Ελληνας, δταν fιδη εΙ ναι · Αμερικανοι 
πολίτc;ιι f) δν δέν εlναι, άπολαμβάνουν τοϋ μεγαλείου τfjς 
έλευθερας οΙκονομίας καi θησαυρίζουν έπi σταθερός καί 
μονίμου βάσεως - πρδγμα ποu σχεδόν πουθενά όλλοϋ 
δέν εlναι δυνατόν. 

·Η · Αμερικη μδς όνέστησε μετά τούς τελευταίους πο
λέμους καί μαζl μέ την βοήθειαν καΙ τΙς προσπάθειες τών 
έδί.ί.ι όποδήμων, μδς εφεραν την μεγίστηv εύημερfαν εΙς 
την οlκονομίαν τi'jς χώρας μας, διό νό φθάοωμεν ήμεiς 
σήμερον καi μt πολλοuς έν 'Αμερικi'j σπουδόοαντας, ατό 
σημείον τfjς πρωτογόνου όχαριοτίας, όδίκημα τό όποίον 
ο! πρόγονοί μας, κατά την χρυοi'j των περίοδον, τιμω
ροϋοον διό δημοσίου λιθοβολιομοϋ. 

Σεβόμενος τόν έαυτόν μου καΙ την όνιδιοτελi'j μακρο
χρόνιον Ιστορία μου, ποιΌι πάρα πολλοl γνωρίζουν, θά 
~~ελο άπό τό σκαλοπάτι τfjς έθνικfjς κοί μόνον εύθύνης, 
να συστήσω οτοιΌις όθώους καi άγνοuς" Ελληνος όποδή
μους: «ΜΑΚΡΥ Α» όπό την όθερόπευτη χολέρα τοϋ φο
νατιομοϋ καΙ τοϋ διχασμοϋ. Στοuς θεμιτοιΌις η όθεμίτους 
δολιοφθορείς τi'jς ένότητος, συνιστώ νά σκεφθοϋν, 
~οίους θά Εξυπηρετήσουν όπό τόν διχασμόvκοi τί μδς 
εχει διδάξει ή τριοχιλιετης ίστορίο μας, όν την γνωρίζουν. 

Τά τελευταία χρόνια, στην μητέρα Πατρίδα , μιλοϋν 
συνεχώς περl «ήπίου κλίματος» κai «λησμονιάς τοϋ παρελ
θόντος». ΕJvαι ώραίες Ιδέες, μόνο που πρέπει νό εΤναι εύ
ρέος φάσματος καΙ εlλικρινοϋς έφαρμογfjς ύφ · δλων. Ό 
λαός μας όποτελείται, τό πλείστον, όπό βιοπαλαιοτός καΙ 
νοικοκυραίους, ποιΌι οΙ διάφοροι πολιτικοl διαχωρισμοί 
«όριοτεροϋ», ccδεξιοϋ», «κεντρώου», «φιλελεύθερου>> , ccδη
μοκρατιοϋ» κ.λ.π. δέν εχουν θέσιν, η εφαρμογήν, διότι 
εlνοι γνωστό τό φρονήματα τοϋ μεγίστου ποοοστοϋ τών 
' Ελλήνων. Κα Ι δέν εχουν προσορμογη ο! δροι ούτοΙ. 

κ λ ' Π , σ' όλους 
α ο ασχα τοι)ς πελάτες 
κοi φίλους ποu μός προτιμούν 

γ ιό 13 συνεχfl χρόνιο! 

ΚΟΣΜΙΚΉ Τ ΑΒΕΡΝΑ 
308 East 86th Street, Manhattan 

628-9100 

Είμεθα μικροαστικός κai νοικοκυρεμένος Λαός μέ οΙ
κογενειακές κai θρησκευτικές όρχές, μέ την δύναμιν τί.ί.ιν 
όποίων ζήσαμε έπi χιλιετηρίδες κοί δέν μδς πi'jραν οί 
όέρηδες τί.ί.ιν όκροβατισμών κai της όοταθείας, δπως 
τόσους άλλους ΛαοιΌις ποιΌι δtν εlχον δυνατές καΙ σταθερές 
όρχtς κai έξηφανίοθηοαν. 'Ελπίζω πι.Lις δέν ~λθε όκόμη ή 
Uιρο μας. 

Βεβαίως, μπορεί ό καθένας μας νά ουνειοφέρη μέ τόν 
δικό του, όλλό όχι ένοχλητικό η προκλητικό, τρόπο, δ,τι 
θέλει ώς φίλος τοίί οΙουδήποτε κόμματος η ύποψηφίου 
ότομικί.ί.ις. ·Αλλά ποτε όρyανώσεις- διχασμός καi δόλιος 
φανατισμός είς τiς χώρες τί.ί.ιν όποδήμων κai Ιδιαιτέρως 
της ' Αμερικfjς, όπό την όποίαv δλα μας έξαρτώνται. 
Μακρυά όπό την κατάρα τών έχθρών μας, μακρυά όπό τά 
πρωτόγονο ενστικτα ποιΌι δtν ταιριάζουν ατό Λαό μας, 
άλλά όνήκουν οέ όπολίτιστους, μη tξυπνους καΙ όνελευ
θέρους όνθρώπους. Τουναντίον, συσπειρωμένοι ύπό τός 
νομίμους έν · Αμερικfj όργανώσεις κai · Εκκλησίαν μας, νό 
πράξουμε τά πόντο διό την πρός την' Ελλάδα ( κοί όχι 
κόμματα) βοήθειαν, δπου κοί δταν χρειασθη . ' Αλλά 
πόντο, ΜΟΝΟ tπi έθνικοϋ έπιπέδου, καi όχι ώς 
όντίδροοιν, άλλά ώς σχέσιν. 

• • • 
Διερχόμεθο σοβαρόν κρίσιν ,·ισως σοβαρωτέραν όπό 

δσον πολλοί θέλουν νό νομίζουν, όπόρροιαν πολλών 
σφαλμάτων κai ένεργειών, ποιΌι μόνο σώφρων καί έθνικώς 
κινουμένη πολιτικι'] μπορεί νό μδς συγκρατήση, εστω καί 
εΙς τό χείλος τοϋ γκρεμοϋ , δπου βριοκόμεθο, καi δέν 
θέλομεν νό τό παραδεχθί.ί.ιμεν . Δtν μδς φταίει κανείς, 
παρά μόνον ό έαυτός μας, πού τόv όφίνουμε νό παρα
σύρεται, πολύ συχνό, όπό τοιΌις κατ· tπόγγελμα συμφε
ροντολόγους καί δημαγωγούς. 

Το όρθρο τοϋ 1(. Παπαθανασίου θΟ δημοσιευθη 
Ι(αί στο άyyλιl(ά, στο προσεχtς τεϋχος. 

Καλδ Πάσχα 

στην έκλεκτη πελατεία μας 

καi σ' όλόκληρη την 'Ομογένεια 

Coach House 
110 WAVERLY PL. , NEW YORK, Ν.Υ. 

Tel. (212) 777-0303 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



Θέματα τοϋ Μηνδς 

ΚΑΤΩ Τ Α ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ! 
Τόν προσεχη μηνα φθάνει στην Νέα 

' Υόρκη aντιπροσωπεία το Ο' Υπουργείου 
Παιδείας της 'Ελλόδος. Αύτό όναφέρε
ται σε μιά ... πονηρη όνακοίνωση ΠΟU 
εξεδόθη μέσω τοΟ ΈλληνικοΟ Γραφείου 
Τύπου καi Πληροφοριών Ν. 'Υόρκης, 
ΠΟU εχει ώς έξης: 

«Τό ύπουργείο Παιδείας με εύθύνη 
καΙ συνέπεια άγωνίζεται γιό τήν συ
νεχii ένίσχυση καi βελτίωση τijς πα
ρεχόμενης έλληνικijς έκπαίδευσης 
καΙ άγωγί)ς τών 'Ελληνόπουλων τοίί 
έξωτερικοίί. 

Πρωταρχικός τους στόχος εlναι ή 
διατήρηση δχι μόνο τijς γλώσσας 
μας άλλό καΙ τijς έθνικijς καί nολιτι
στικijς μας κληρονομιίίς. Βάσει αύ
τοϋ τοίί στόχου άποφάσισε τήν άπο
στολη στήν ΝέαΎόρκη κατό τό πρώ
το δεκαπενθήμερο τοϋ Μάη έκπρο

σώnων του γιό νό lλθουν σε έπαφη 
καί συζητήσουν μέ τοuς ένδιαφερό
μενους φορείς έκπαίδευσης, τοuς 

"Ελληνες έιι:nαιδευτιιι:οuς καί τοuς άν
θρώnους τών i:λληνιιι:ών όμοσπον
διών σοβαρό προβλήματα τijς έκnαί
δευσης τών kλληνόnουλων τί)ς · Αμε
ρικijς γ ιό την όσο τό δυνατόν πιό γρή
γορη έnlλυσή τους». 

'Η όποστολη αύτη πρέπει νό ενταχθη 
στην έπίσημη διακήρυξη καi προσπά
θεια το Ο κυβερνώντος την' Ελλάδα κόμ
ματος (10η Σύνοδος Κεντρικi'jς Έπιτρο
πi'jς ΠΑΣΟΚ), νό πα ρέμβη στοuς συλλό
γους καi τiς κοινότητές μας. 

Οί προσπάθειες της Κυβερνήσεως γιό 
τό θέμα της Παιδείας εfνα ι φανερες καi 
δεν πρόκειται νό παρασυρθη κανείς. 
Στην παραπάνω όνακοίνωση γίνεται 
λόγος γιό «Φορείς» τi'j ς εκπαιδεύσεως, 
ένώ εΤναι γνωστό δτι ~νας μόνο Φο
ρ έ α ς ύπάρχε ι έδώ καi αύτός εfναι ή ' Εκ
κλησία μας. Σ' αύτη ν εχει όναθέσει ή' Ο
μογένεια τό βαρu εργο τi'j ς 'Ελληνικi'jς 
Παιδείας καi την ενστάλαξη στiς καρδιες 
καi τό πνεΟμα τών παιδιών μας τών 

• 

όρχών καi τών διδαγμάτων το Ο ' Ελλη
νοχριστιανικοΟ ΠολιτισμοΟ, ποu όποτε
λοΟν άρνηση τοΟ ΜαρξισμοΟ ... 
Τό ύπουργείο Παιδείας ός όσχοληθη 

καλύτερα μέ την κατάσταση ποu έπι
κρατεί στην στοιχειώδη, Μέση καi' Ανώ
τατη ·Εκπαίδευση στην ' Ελλάδα. Καi ός 
όφήση fισυχη την ' Ομογένεια νό μεγα
λώση καi νό διδόξη τό τέκνα της μέ την 
όλήθεια τοΟ Χρι στοΟ κα1 τiς όξίες της 
έθνικi'jς μας κληρονομιάς δπως τό διδα
χθήκαμε εμείς . .. 
Κάτω τό χέρια όπό τήν όμογενειακη 

έκπαίδευση, πρέπει νό εΤναι τό μήνυμα 
ποu θό όκούσουν ο! aπεσταλμένοι τοΟ 
ύπουργείου Παιδείας. ΔΕ: ν θό επιτρέψω
με επεμβάσεις, ο ίί τε ύποδείξεις, γιατί 
εκείνοι ποu προσφέρονται νό «βοηθή
σουν» ε Τ ναι όκατάλληλοι ... ' Η 'Ομογέ 
νεια δέν χρειάζεται την βοήθεια τοΟ 
Κέντρου. Διαθέτει πλήρη αύτόρκεια -
οΙκονομική, εκπαιδευτικη καi πνευ μα
τική! 

Μήνυμα άπελπισίας κατό τοu άθείσμοu 

Τό τί συμβαίνει στό έ:λληνι κό σχολεία 
περιγράφουν επιγραμματικό σέ ενα 
«Μήνυμά» τους ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ'Έλλη
νες ΠΟU δημοσιεύθηκε προσφάτως στην 
'Αθήνα . Τό μεταφέρομε έδώ μέ μερικό 
μόνο όνόματα διακεκριμένων καθηγη· 
τών Πανεπιστημίου , έπιστημόνων, 'Α-

καδημαίκών καi άλλων προσωπικοτή
των, γ ιό νό όντιληφθi'j ό όναγνώστης δτι 
δεν πρόκειται περί δημοσιογραφικi'jς 
ύπερβολης, η κάποιας μεμονωμένης 
ενέργειας κάποιου ... παράφρονος. 

100.000 διακεκριμένοι καΙ όλλοι ·· Ελλη

νες οφείλει νό προβληματίση δλους μας, 
γ ιό νό όποκpούση σύσσωμη ή ' Ομογέ
νεια την είσβολη στό σχολεία καi τiς Κοι
νότητές μας. Τό όγωνιώδες <<Μήνυμα» 
όκολουθεί: Τό βαρυσήμαντο αύτό κείμενο, στό 

όποίο εβαλαν την ύπογραφή τους 

cιΜέ λύπη παρακολουθοίίμε τη συστηματικη διάβρω
ση τοίί Σχολείου. ΚαΙ έρωτοϋμε δλους τοuς 'Υπευθύνους
δποιοι ΚΙ δν εlναι - nou δεν άρνοϋνται νό όνομάζονταϊ Ε λ
λ η ν ε ς καί · Ορθό δ ο ξ ο ι, φρουροί της · Ορθοδοξίας καi 
τοϋ Συντάγματος: 

»·Επιτρέπεται ούτοΙ νά άγνοοίίνται σιι:όnιμα ότι ή άγω
yή τών ·Ελλήνων πρέπει νό εfναι • Ελληνικη καΙ Χριστιανική; 

»Παρακολουθούμε ότι δ άθείσμός δέν στέιι:ει στον τό
πο μας άνεξfθρησκος, δπως παρουσιάζεται γιό τό Σχολεία 
της Κεντρικί)ς Εύρώπης, άλλο με μίσος μάχεται τήν • Ελλη
νοχριστιονιιι:ή άγωyή έδώ στη γενέτειρά της. Mt σύστημα 
χτυπά δ άθείσμός τiς βάσεις τοϋ ~Εθνους μας: 

"Παραχαράσσει τήν 'Ιστορία του. Φθείρει τη γλώσ-

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 15, 1984 

• 
σα του. • Εξαφανίζει σταδιακό κάθε lιι:φραση τοίί Χριστια
νισμοίί άnό τά διδακτικά βιβλία. 

,,· Αποδοκιμάζει τή_ν ηρωίνη nροσευχη καί τόν · Εκκλη
σιασμό - δπου μπορέσει - Δυσφημεί τόν οίκογενειακό 
δεσμό γιά Πατερναλισμό, καi εύνοεί τήν άνάπτυξη τοϋ έξ

τρεμισμοίί. 

»Απαγορεύει την διάδοση στά Σχολεία χριστιανικών 
έντύπων ιι:αi έκδίδει διδακτικά βιβλία, στά όποία δεν ύπάρ
χει ιι:αμμιά άπολύτως λέξη θρησκευτική - δπως σε . Ανα
γνωστικό της Β' Δημοτικοίί «ή γλώσσα μου11. 

.. κατασυντρίβει. τήν προσωπικότητα τοίί ' Ειι:nαιδευ
τικοϋ, τόν όποίόν παρουσιάζει yιό έχθρό της χαρδς καi τοϋ 
νεανικοϋ παλμού (όπως π.χ. στό «ή έκδρομη τοϋ Δημη-
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τροϋ» η τό «Πώς tγινο δάσκαλος» σελ. 32, 39 cιΚεiμενο» 
της β_ ' rυμνοσίου). 

11' Επιλέγει άποσπάσμοτο τέχνης μέ έλκυστικΓι φρασε
ολογία, κατάλληλο γιό νό προκαλούν ιιέξάρτηση" άπό τήν 
πέννα τοϋ Συγγραφέα τους - ένός Συγγραφέα πού εχει στό 
φονικό του στόχαστρο τήν Χριστιονικι'ι 'Αγωγη της ' Ελ.λη
νικης ψυχης. 

.. τ ό Μ ή ν υ μ ο ούτό ύπογράφουν δνθρωποι εύρείος 
λοϊκijς βάσεως - κάθε μορφωτικού έπιπέδου - πού τούς 
συνδέει βαθύτατο ή Πίστη κοί ή · Αγάπη στό Χριστό κοi 
στην ·Ελλάδα. 

»Κάνουμε εκκληση στούς ~ Ελληνος Βουλευτός κοί. Η
γέτας πού δυστυχώς μέχρι τώρα δέν παρεμπόδισαν τη 
φθορά τijς ' Ελληνοχριστιονικijς άγωγί\ς, η δείξανε άδιο
φορίο γιό τό γκρέμισμά της. Koi έπισημοiνομε τι}ν ε ύ θ ύ
ν η τους, γιό τiς όλέθριες συνέπειες στό ~Εθνος μας. 

, ·Απαιτούμε την άποκοτάστοση τών δικαιωμάτων 
τοϋ Πνεύματος. Koi προειδοποιούμε δτι τό -Εθνος δi:ν θό 
άνεχθεί τη συνέχιση της φθοράς Νεολαίος, θρεμμένης 
μέχρι σήμερα άπό τό άθάνοτο κρασί τοϋ εΙκοσιένα, πού ά
ποτελεί ούθεντική εκφραση ' Ελληνισμού κοi Χριστιονι
σμοϋ». 

' Υπογράφουν: Καρμίρης 'Ιωάννης, 
Καθηγ. Πανεπιστ. · Αθηνών, · Ακαδη
μαϊκός. Μaριόπουλος · Ηλίας, Καθηγ. 
Πανεπιστ. ' Αθηνών, ·Ακαδημαϊκός. 
Μπόνης Κωνσταντίνος, Καθηγ. Πανε
πιστ. · Αθηνών, ' Ακαδημαϊκός. Παπ

πάς ' Ιωάννης, Καθηγ. Ε. Μ. Πολυτεχνεί
ου, ' Ακαδημαϊκός. · Αγγελόπουλος · Α
θανάσιος, Καθηγ. Πανεπιστ. (Α.Π .Θ.). 
Αργυρόκος · Ιωάννης, Καθηγητr)ς Ε. Μ. 
Πολυτεχνείου. Γαληνός · Ανδρέας, Κα

θηγητης Πανεπιστημίου. Γιαννιώτης 

τρος, Καθηγητής Ε. Μ. Πολυτεχνείου. 
Θεοφανόπουλος Νικόλαος, Καθηγητης 
Ε. Μ. Πολυτεχνείου.Θωμόπουλος Χρί'j
στος, Καθηγητι')ς Ε. Μ. Πολυτεχνείου. 

νος, Καθηγητης Ε.Μ. Πολυτεχνείου , Αε
κάκος Νικόλαος, · Επ. Καθηγητης Χει
ρουργικιϊς Πανεπ. 'Αθηνών, Μανόφης 
Κωνσταντίνος, Καθηγητής Φιλοσοφικί'jς 
Σχολί'jς Πανεπιστημίου · Αθηνών, Μόνε
σης 'Εμμανουήλ, Έπ. Καθηγητής Πανε
πιστημίου (εiδ. Παθολόγος), Μαυρίδης 
Λυσίμαχος, Καθηγητης Πολυτεχνικί'jς 
Σχολης (Α.Π .Θ. ), Μουρατίδης Κωνσταν
τίνος, Καθηγητης Θεολογικί'jς Σχολi'jς 
Πανεπιστημ ίου · Αθηνών, Μπαντέλaς 
- Ανθιμος, Καθηγητης Πολυτεχνικί'jς Σχο

λής (Α.Π .Θ.), Νιαβί'jς Κωνσταντίνος, Κα
θηγητη ς · Ανωτάτης Γεωπονικfiς Σχολfjς, 
Νικολόπουλος Παναγιώτης, Καθηγ. Ε.Μ . 
Π ολυτεχνε ίου - Πρόεδρος τfiς Πaνελλ. 
Όμοσπονδ. Καθηγητών A.E.I . ( ΠΟΚΑ
Ε Ι ) . Παντελίδης Γεώργιος, Καθηγητης 
Ε .Μ. Πολυτεχνείου . Παπαγεωργίου Βα
σίλειος, Καθηγητr)ς Πολυτεχνικfjς Σχο
λης (Α.Π.Θ . ). Παπαγεωργίου Νικόλαος, 
Καθηγητης Ε.Μ. Πολυτεχνείου. 
Παπαζαχaρίου ' Ιωάννης, Καθηγητης 
Πανεπιστημίου · Αθηνών. 

· Αλέξανδρος, Καθηγητής Σχολfjς Νομι

κών καί ΟΙκονομικών (Α.Π.Θ. ). Δόίκος 
Γεώργιος, Καθηγητης ' Ιατρ. Σχολής Πα
νεπιστημίου 'Αθηνών. Δασκαρόλης Γε
ώργιος, Καθηγ. Πανεπιστημίου (Δ. Π. 
Θ.). Δεμίρης Κωνσταντίνος, Καθηγητής 
Πολυτεχνικής Σχολής (Α.Π.Θ.) . Δεντό
κης Βασίλειος, Καθηγητr)ς Πανεπιστημί
ου 'Αθηνών. Δημοκόκος Παναγιώτης, 
Καθηγητης Πανεπιστημίου 'Αθηνών. 
Διακόπουλος Χριστόφορος, Καθηγητης 
Α.Σ.Ο.Ε.Ε. Διάμεσης · Ιωάννης, Καθη
γητης Ε. Μ. Πολυτεχνείου. Ζήσης Θεό
δωρος, Καθηγητης Πανεπιστημείου (Α. 
Π.Θ.) . Θαναηλόκης ' Αντώνιος, Πρύτα

νις Δ. fl. Θράκης. Θεοδωρακδκος Πέ-

ΠΕΡ/ «Π/ΣΤΩΝ» ΦΙΛΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΩΝ! 

· Ιωαννίδης ' Ιωάννη ς, Καθηγητης Ε. Μ. 
Πολυτεχνείου. Κογκετσώφ Λεων., Κα
θηγητης Πολυτεχνι κί'jς Σχολί'jς, π. Πρύ
τανις Δ. Π. Θ . Κομίνης ·Αθανάσιος, Κα

θηγητης Φιλοσοφικιϊς ΣχοΜς Πανεπι
στημίου· Αθηνών. Κοντόπουλος Γεώργ. , 

Καθηγητης Φυσικομaθηματικί'jς Σχολί'jς 
Πανεπιστημίου ' Αθ ηνών, Κορρές Γεώρ
γι ος, Καθηγητ ι')ς Φιλοσοφικί'jς Πανεπι
στημίου ' Αθηνών, Κουνάδης· Αντώνιος, 
Καθηγητι')ς Ε.Μ. Πολυτεχνείου , Κουρε
μένος Δημήτριος, Κaθηγητr)ς Ε.Μ. Πο
λυτεχνείου, τ. ' Αντιπρύτανις, Κρικώνης 
Χρί'jστος, έ π . Καθηγητης Πανεπιστημίου 
(Α.Π.Θ.), Κυριακόπουλος Γεώργιος, Κα-

θηγητr)ς Ε . Π. Πολυτεχνείου, Κυριακό
πουλος Εύθύμιος, · Αναπληρωτr'ις Κα
θηγητι')ς Ε.Μ. Πολυτεχνείου, Κωνσταντι
νίδης Κωνσταντίνος, Κaθηγητης Ψυχια
τρικί'jς Πανεπιστημίου ' Αθηνών, Κωτσο
βίνος Νικόλαος, Καθηγητής Πολυτεχνι 
κιϊς Σχολιϊς (Δ.Π.Θ. ), Λαμπρινος Πανα
γιώτης, Κaθηγητης Πολυτεχνικής Σχο
λιϊς (Δ. Π.Θ.) , Λασκαρίδης Κωνσταντί-

»Καi όκολουθοϋν περισσότερες όπό 
έκατον χιλιάδες ύπογραφές Νομικών, 
· Εκπαιδευτικών, ' Ιατρών, Μηχανικών, 
·Επαγγελματιών, Τεχνιτών, ' Εργατών καί 
' Ι διωτών». 

ΣΤΗΝ έπιθεώρηση U.S. News & World Report, τής 2ας 'Α
πριλίου, διαβάσαμε γιά τοuς φόβους τού Κρεμλίνου μή

πως ή Τουρκία δεχθή τήν έγκατάσταση ατό έδαφός της 
πυραύλων Κροuζ καί Πέρσινγκ 11. 'Επίσης, οτι τό Κρεμλίνο 
φοβάται μήπως ή 'Αμερική χρησιμοποιήση τΙς βάσεις της 
στήν Τουρκία γιό ένδεχομένη έπέμβαση aτόν Περσικό. · Η 
Τουρκία διαβεβαίωσε αΙφνιδιαστικώς έπισκεφθέντα τfιν 

κάμουν αύτό, - καΙ δπως έιμαστε σέ θέση νά γνωρίζωμε -
βρίσκονται σε δυσχερή θέση oF ύποστηρίζοντες τά έλληνικά 
έθνικά θέματα στr']ν Ούάσιγκτων. ·Ο λόγος εΤνοι πολu άπλός. 
Τόν γνωρίζουν καΙ τά μικρά παιδιά: Ή Έλλάς όχι μόνο δέν 
κάνει τίποτε γιά νά άποδείξη δτι εΤναι aξιόπιστος σύμμαχος, 
άλλά πείθει γιά τό όντίθετο. ·Ο χι μόνο δέν προσφέρεται νό 
δεχθή πυραύλους Κρούζ καΙ Πέρσινγκ /1 ατό έδαφός της, 
άλλά άπειλεί σε κάθε εύκαιρία δ τι of όμερικανικες βάσεις θό 
κλείσουν μετά τr']v λήξη τfίς συμφωνίας. Καί, τονίζει, δτι δεν 
θά έπιτpέψη τr']ν χρησιμοποίηση τών όμερικανικών βάσεων 
σέ περίπτωση κρίσεως aτόν Περσικό.~ Αν σ' αύτά προστεθfj 
ή άρνητικr'ι στάση τής 'Ελλάδος σ· δλα τά θέματα κοινής 
όμύνης τού έλεuθέρου κόσμου καΙ ή συνεχιζόμενη έπίσημη 
όντιαμερικανικr'] ρητορικr'] (πού τόσο αύστηρά καταδίκα

σαν τά πέντε έλληνικής καταγωγής μέλη τού Κογκρέσσου), 
δέν χρειάζεται . . . φιλοσοφικfι Fκανότης γιά νά όντιληφθή 
κανε/ς τούς λόγους τής άλλοτε φαινομενικής καΙ 6λλοτε 
πραγματικής aποκλίσεως τής όμερικανικής πολιτικής πρός 
τr']ν Τουρκία. Ό Πρόεδρος τής 'Επιτροπής 'Ενόπλων Δυνά
μεων, γερουσιαστr'ις τζών Τάουερ, σέ πρόσφατη κατάθεσή 
του στr']ν · Επιτροπr'] 'Εξωτερικών Σχέσεων τής Γερουσίας ύπε
στήριξε δτι τό έθνικό συμφέρον τών ΗΠΑ έπιβάλλει 
συνέχιση τής στρατιωτικής βοηθείας πρός τι}ν Τουρκία καΙ 
6λλες δυό χώρες. Τό κύρια tπιχειρήματά του ήταν ή στρα-

• Αγκυρα Σοβιετικό διπλωμάτη, δτι δέν πρόκειται νά κόμη, 
ούτε τό ένα, ούτε τό aλλο. Αύτό, κατά τήν όμερικανι κr'] έπι
θεώρηση, έπιβεβαιώνει τr'] ν άποψη δτι ή Τουρκία δέν πρέπει 
νά προεξοφλείται σόν πιστr'] φίλη τής· Αμερικής, έν όψει μά
λιστα τής προσπάθειας τοϋ Κογκρέσσου νά περικόψη τr']ν 
βοήθεια πρός τr']ν Τουρκία. 

·Η έλληνικr'] πλευρά, κο/ κυρίως έκείνοι πού έργάζονται 
νά έπηρεάσουν τό Κογκρέσσο ύπέρ τής' Ελλάδος, θά μπο
ρούσαν νά έκμετσλλεuθοϋν τr']ν όρνητικr'] αύτή θέση τής 
Τουρκίας, γιό νά τονίσουν δτι ή χώρα αύτή δεν εΤναι aξιόπι
στη φίλη κο/ σύμμαχος, τr']ν στιγμή μάλιστα ποu όλοκληρώ
νετοι τό πρόγραμμα έγκαταστάσεως τών νέων όμερικανι
κών πυραύλων στr']ν Εύpώπη. Δεν μπορούν δμως νό τό 
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τηγική θέση τής Τουρκίας κοί τό γεγονός δτι ή χώρο αύτή 
δέν ... aπειλεί τό κλείσιμο τών άμερικανικών βάσεων δπως 
κάνει ή ' Ελλάς . .. 

ΚΑΙ ... «ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΕΙΡΗΝΗΣ» 

ΚΑΠΟΙΑ ήμέρο τού περασμένου μηνός, έτηρήθη στήν 
Ελλάδα καΙ αέ πολλές άλλες χώρες τού κόσμου, σιγή ένος 

λεπτού, ύπέρ τής εΙρήνης. Το χρονικό δμως αύτό διάστημα 
τού ένός λεπτού, φαίνεται δ τι δεν έκρίθη aρκετό στfιν · Ελ
λάδα ... Γι' ούτό, ώρίστηκε ενο δλόκληpο .. . «δεκαήμεpοεί
ρήνης», πού περιλαμβάνει δμιλίες, διασκέψεις, κολλιτεχνικfι 
έκδήλωση ατό γήπεδο Καισαριανής καΙ Μαpαθώνεια πορεία 
άπό τον τύμβο τού Μαpοθώνος μέχpι τό Πεδίο τού~ Αρεως. 

Δεν έΊδομε το πλήpες πρόγραμμα τών διαφόρων φιλει
ρηνικών έκδηλώσεων, άλλό έχοντες ύπ' όψη . .. τά κέφια τών 
'Ελλήνων μαρξιστών γ ιό διαδηλώσεις καΙ φεστιβάλ, 
νομίζομε δτι δέν θά εlναι άρκετό το δεκαήμερο! Δυό-τpείς 
μήνες συνεχών έορτοσμών, μέρα-νύχτα, μέ το κλείσιμο 
δλων τών κρατικών, ήμικροτικών, κοινωνικοποιημένων, 
ήμικοινωνικοποιημένων, προβληματικών κοί ήμιπροβλημα
τικών έπιχειpήσεων, θά παρείχε στΙς «δυνάμεις είpήνης» τfιν 
εύκαιpία νά έκδηλώσουν «ΠλέριΟι> το aντιπολεμικό μένος 
τους μέσα σε μ ιό θάλασσα κόκκινων σημαιών . . . 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 

ΤΟ Γραφείο Τύπου καΙ Πληροφοριών τής ' Ελληνικής Πρεσβείας στήν Ούάσιγκτων, φαίνεται νά εlναι άλλεργικό μi:. 
δ,τι άφορά τους' Ελληνοαμεpικανούς καΙ τους ήγέτες τής ' Ο
μογένειας. 'Επισημάναμε ήδη δ τι τίποτε δεν f.γροψε το 
Δελτίο γιό τον όμογενειακο ρόλο aτόν f.ρονο γιά τό Φεστι
βόλ τέχνης τών 'Ολυμπιακών.~ Αλο κρούσμα: Στο έπίσημο 

ΔΕΛ ΠΟ που έκδίδει κάθε έβδομάδο στfιν άγγλική, ό έοp
τοσμός τής 25ετηpίδος τού 'Αρχιεπισκόπου περιλαμβάνεται 
μέ λίγες άράδες ατό rrσύντομα» νέα . .Γίνεται έκεi λόγος γιά 
τον Μεγαλόσταυρο τής Τιμής που έπεδόθη aτόν Σεβοσμι
ώτατο όπό τον πρέσβυ κ. Παπούλιο, όλλά ό π ο κ p ύ π τ ε
τ α ι το συγχαpητήpιο τηλεγράφημα τού Πρωθυπουργού 
κ. Άνδp. Παπανδρέου. Γιατί; 

ΚαΙ γιατί ατό ϊδιο κείμενο αναφέρεται μόνο ό Δήμαρχος 
Κότς ατό γεύμα που ακολούθησε τfιν οίκουμενικfι δοξολο
γία, ατό ξενοδοχείο Waldorf Astoria, καΙ ό π ε κ p ύ β η το 
γεγονός δτι ι'jταν παρόντες καί έκεi ό πρώην Πpόεδpος 

Κάρτεp καΙ οί ήγέτες τών περισσότερων Χριστιανικών δογ
μάτων, ό γεpουσιοστfις Σαρμπάνης καΙ πολλi:.ς άλλες προ
σωπικότητες; 

ΕΚΘΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ 
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΤΥΠΟ 

ΠΑΡΟΥΣ/Α τοu Προέδρου τής Δημοκρατίας κ. Κ. Καρα
μανλή, μελών τής Κυβερνήσεως, άpχηγών κομμάτων καΙ 

άλλων προσωπικοτήτων, f.γινον τον περασμένο μήνα στήν 
'Αθήνα, τό έγκαίνιο μιάς έκθέσεως ' Ελληνικοί} Τύπου. Οί έπί
σημοι καΙ δλοι οί έπισκέπτες εΤχαν τήν εύκαιpία νό δούν 
παλαιi:.ς έφημεpίδες καΙ νά λάβουν μ ιό γενικfι Ιδέα τής έξελί
ξεως τών έλληνικών έφη μερίδων καΙνά έκτιμήσουν τους πο
λύχρονους όγώνες του ύπi:.ρ τών δημοκρατικών θεσμών καΙ 
τών έκάστοτε έθνικών θεμάτων. 

Θαυμάσιο ή πρωτοβουλία τής ' Ενώσεως Συντακτών' Α
θηναϊκών' Εφημερίδων 'Αθηνών. Γιατί δ μ ως δεν έκρίθη καλό 
νά έκπροσωπηθή σ' αύτη την f.κθεση καΙ δ ' Ελληνικός τύπος 
'Εξωτερικού; ~Εχει καΙ ούτος ατό ένεργητικό του άγώνες 
ύπi:.ρ τού" Εθνους καΙ τίτλους πού δέν ύστερούν έκείνων τοu 
τύπου τής Μητροπόλεως. Koi βεβαίως, δέν λησμονούν οί 'Α
θηναίοι συνάδελφοι δ τι ατό έξωτερικό έκδόθηκον οί πpώτες 
έλληνικες έφη μερίδες γιά νά ξεσηκώσουν το Γένος ... Ή 'Έ
νωση Συντακτών μποpεi νό διοpθώση τήν παράλειψη με μιό 
είδικiι έκθεση όμογενειακοu τύπου, στfιν όποία θά όντιπρο
σωπευθοuν δλο τά όμογεναιοκό έντυπο που τυπώνονται καί 
κυκλοφοpοuν έκτός' Ελλάδος. Mi:. τ τ) ν εύκαιρία, θά ι) ταν δυ
νοτfι ή οργάνωση ένός Συνεδρίου 'Αποδήμων δημοσιογρά
φων που θό συνέχιζε το πpοκαταpτικό έpγο τού 
συγκληθέντος τό 1978 πpώτου τέτοιου Συνεδρίου. 

ΠΟΣΟ ΕΥΚΟΛΑ ΑΛΛΑΖΟΜΕ .. . 

ΘΑ πpέπει, βεβαιότατα, νά καταγραφή στΙς έπιτυχίες τής 
Ομογενείος 'Αμερικής ή έγκριση όπό τήν 'Επιτροπfι 'Ε

ξωτερικών Σχέσεων τής Γερουσίας τροπολογίας μέ τήν όποίο 
περικόπτονται 39 έκοτομμύρια όπό τό συνολικό ποσό τής 
στρατιωτικής βοηθείας πρός τήν Τουρκία, καΙ ή έξάρτηση 
τής χορηγήσεως τής δωρεάν στρατιωτικής βοηθείας, ίiψους 
216 έκατομμ. δολλ. , άπό τfιν έπιστpοφfι τής περιοχής' Αμμο
χώστου- Βορωσίων, στήν νόμιμη κυβέρνηση τής Κύπpου. 

Ό κ. Andrew Α. Athens, πρόεδρος τής UHAC, σέ όνακοί-

ΚΩΣΥΑΙ ΚΑΙ ΒΙΚΥ ΙΚΟΥΦΑΡΑΙ Κ. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΙ 

ΕΠΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΙ 
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νωσή του άνσφερόμενη στήν άπόφσση αύτή τής · Επιτροπής 
tπισημσίνει τ/ς προηγηθείσες συνομιλfες τοϋ 'Αρχιεπισκό
που κ. ·Ιακώβου κσ16λλων δμογενών ήγετών μέ παράγοντες 
τής Γ ερουσίσς καΙ τΙς προσπάθειες γιά τδν έπηρεααμό τής· Ε
πιτροπής καΙ εύστοχα τονίζει πόσο άποτελεσμστική μπορεί 
νά εlναι μιά συντονισμένη δμογενειακή προσπάθεια στήν 
Ούάαιγκτων. Μέ τι)ν προϋπόθεση, βέβαια, δτι στΙς προσπά
θειες σύτές δέν μετέχουν οΙ διάφορες ·Επιτροπές τών Φίλων 
έλληνικών κομμάτων . . . 

'Η άπόφσση τής 'Επιτροπής ·Εξωτερικών Σχέσεων προ
κάλεσε Ιδιαίτερη άγαλλfαση καi ίκανοποίηση στίς Κυβερνή
σεις' Ελλάδος καί Κύπρου καΙ τονίστηκε Ιδισfτερσ στiς tφη
μερfδες καi τών δυό πρωτευουσών .. . 

Άλλά, δπως έιχσμε σημειώσει ατό τεύχος μας τfjς 1ης 
Μαρτfου, οfίδιες αύτές Κυβερνήσεις καΙ οfίδιες tφημερfδες, 
τά εlχαν βάλει μέ τόν Πρόεδρο Ρίjγκαν, μόλις δυό μήνες πρίν, 
δ ταν στι)ν lκθεσή του πρός τό Κογκρέσσ_ο εlχε θεωρήσει σάν 
ένα βήμα πρός τι)ν όρθή κατεύθυνση τι)v πρόταση Ντενκτάς 
γιά τήν tπιστροφή τών Βσρωσίων καΙ τοϋ 'Αεροδρομίου τής 
Λευκωσίας. 

Τώρα, ή Ιδέα τής tπιστροφής τών Β σ ρ ω σ f ω ν μ όνο 
(χωρ/ς τό άεροδρόμιο πού έπίσης προσέφερε τότε ό 
Ντενκτάς)_ προκάλεσε άπέρσντη εύτυχίσ aτούς χθεσινούς 
έπικριτές. Γιά νά έπιβεβσιωθή έκείνο πού lχει δεχθεί τό Παν
ελλήνιο, άλλά έξακολουθεί νά παραμένη . . . άδιόρθωτο: 
"Οτι κάθε προτεινόμενη λύση τοϋ Κυπριακού εlναι 
χειρότερη άπό τΙς προηγούμενες πού άπέρριψε άσυζητητί .. . 
~Η, γιά νά τό ποϋμε καΙ άπό τήν ... άνάποδη, κάθε προτει
νόμενη λύση εlνσι καλύτερη άπό τήν έπόμενη . .. Καμμιά 
άντfρρηση; 

Η ΠΑΝΗΠΕΙΡΩτJΚΗ 

ΣΧΗΙΚΑ μt δσσ σημειώσαμε ατό προηγούμενο τεϋχος 
μας, γιά τό Βορειοηπειρωτικό καί τήν θέση τfjς Πανηπει

ρωτικής Όμοσπονδfας ΗΠΑ καί Καναδό έπl τών προσφά
των δηλώσεων τοϋ Πρωθυπουργού τής 'Ελλάδος κ. Α. Πα
πανδρέου, πσραθέτομε έδώ tπίσημη άνσκοίνωση έπl τοϋ 
θέματος, ή όποία ύπογράφεται άπό τόν Πρόεδρο κ . • Ηλfα 
Μπέτζιο κσί τόν Γ. Γραμματέα κ. Φ. Γκσλίτση: 

«' Η ΠανηπειρωτικιΊ ' Ομοσπονδία ' Αμερικι;ς καΙ Καναδδ 
tσπευσε νά συγχαρεί δημοσίως τον Πρωθυπουργό της ' Ελ
λάδος κ.· Ανδρέα Παπανδρέου γιά τίς [ντονες καΙ αύστηρές 
δηλώσεις του, στΙς 21 Φεβρουαρίου στά Γιάννενα, έναντίον 
τf'jς κυβερνήσεως τι;ς ' Αλβανίας, γιό τήν κατάφωρη κατα
πάτηση των όνθρωπίνων δικαιωμάτων της «' Ελληνικfiς μειο
νότητας της' Αλβανίας>~. 

11ΤοΟτο γιατί ϋστερα όπό 40 όλόκληρα χρόνια σιωπf'jς, 
όκούστηκε επιτέλους μία έπίσημη φωνιΊ ποu ύπόσχεται τι')ν 
προστασία των όδελφων μας της Βορείου ' Ηπείρου . ΚαΙ θό 
έπανσλόβωμε πολλές φορές τά συγχαρητήριά μας, έόν ό 
Πρωθυπουργός πραγματοποιήσει τr)ν ύπόσχεσή του . 

•' Ωστόσο, δέν μδς βρίσκει όπόλυτα σύμφωνους στο 
δεύτερο μέρος των δηλώσεών του περί των συνόρων στό 
Βαλκάνια, δεδομένου δτι μέ τι')ν ' Αλβανία ή ' Ελλάδα διατηρεί 
πόντο τίς έπιφυλόξεις της, καθ' δτι το συνοριακό θέμα 
μεταξu τίίιν δύο χωρών έκκρεμεί όκόμα στο Συμβούλιο τίίιν 
'Υπουργών τίίιν Έξωτερικων τίίιν Τεσσάρων Μεγάλων Δυ
νάμεων. 

»Θέλομε νό πιστεύωμε δτι, έάν οΙ παροΟσες συνθi'jκες 
ποu όπειλοϋν τι') ν όνεξαρτησία της 'Ελλόδος, έπιβάλλουν 
αύτοϋ τοϋ έιδους τΙς δημόσιες δηλώσεις, δέν θό έμποδίσουν 
ώστόσο τιΊν κυβέρνηση νό διαπραγματευθεί μετό τi'jς ' Αλ
βανίας τό θέμα δπως όπαιτεί το συ μ φέρον το Ο ~ Εθνους καΙ ή 
έθνική ύπερηφάνεια τοΟ έλληνικοίί λαοΟ)) , 
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ΜΕ ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΝΤΡΟΠΗΣ 

Α /ΣΘΗΜΑ tντροπής δοκίμασαν of Έλληνοαμερικανοl 
πού εlδσν ατά άμερικσνικά τηλεοπτικά δίκτυα, σκηνές 

άπό τήν έπίσκεψη τοϋ ύπουργοΟ 'Αμύνης τών ΗΠΑ κ. 
Κάσπσρ Γουάϊνμπέργκερ στήν Άθήνσ. 01 δρόμοι τής 'Αθή
νας φαινόταν πλημμυρισμένοι μέ κόκκινες σημαίες πού 
έφεραν έξσγριωμένοι διαδηλωτές μαζί μέ tπιγραφές μίσους 
κατά των ΗΠΑ καΙ τής Άτλαντικής Συμμσχfσς καΙ τών έλεu- . 
θέρων Εύρωπσίων. 

Μέ τΙς ρωσικές σημαίες, of κομμουνιστές, πού εΤχσν 
όργσνώσει διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στι)ν ·Αθήνα, Πάτρα 
καΙ Θεσσαλονίκη, ύπενθύμισσν aτόν έλληνικό λαό τήν πίστη 
καΙ άφοσfωσή τους στήν Μόσχα καΙ δ χι στήν ' Ελλάδα, άφοϋ 
άπσρνήθηκσν τι)ν ύπερήφσνη, γαλανόλευκη σημαία τής 
χώρας στήν δποfσ γεννήθηκαν καi ε7νσι πολίτες ... 

Τά ίδια σίσθήμστσ tντροπής, μσζ/ μέ βαθύτατη λύπη, 
δοκίμασε ή 'Ομογένεια 'Αμερικής γιά τά νέα κρούσματα 
τρομοκρατίας, τήν δολοφονία ένός ΒρετσνοΟ διπλωμάτη καΙ 
τής ' Ελληνίδας γραμματέως του, καθώς καΙ τόν τραυματισμό 
ένός Άμερικσνοϋ λοχfσ στι)ν 'Αθήνα. Εlνσι άπίστευτο τό δτι 
συμβσfνοuν αύτά στήν πρωτεύουσα τής Παλλάδος ' Αθηνάς 
καΙ τήν χώρα τοΟ Ξενίου Δία. 

Οί πράξεις σύτές έιμσστε βέβαιοι δ τι καταδικάζονται μέ 
άποτροπισσμό άπό δλους τούς "Ελληνες άφοϋ εΤναι ξένες 
πρός τόν έλληνικό χαρακτήρα, τfιν παράδοση, κσi τι)ν 
έλληνική Ιστορία. 

• • • 
Τά αiσθήματα τής Όμογενείσς διερμήνευσε καi διεμή

νυσε πολύ εύστοχα ό Άρχιεπfσκοπος 'Αμερικής κ. 'Ιάκωβος 
μέ τό άκόλοuθο τηλεγράφημα πρός τόν Βρετανό πρέσβu 
στ ή ν 'Ελλάδα: 

«Ο συνερyότης σας ποu επεσε ύπηρετώντας την πα
τρίδα του στΓιν 'Ελλόδα εJναι τό δεκατοτέταρτο θϋμα 
πολιτικης δολοφονίας στ Γιν ·Αθήνα όπό τό 1975 μέχρι 
σήμερα. ΟΙ δολοφονίες αύτtς εJναι ιένες πρΟς τόν χαρα
κτijρα τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ - (pyo ξένης πρΟς τΙς παρα
δόσεις του νοοτροπίας. ΟΙ (λληνες της 'Αμερικης, όπως 

όσφαλώς καi ολοι οΙ ϊλληνες, δπου κι' δν βρίσκονται, 
συμμεριζόμαστε τό πένθος σας yιό την όποτρόπαιη δο
λοφονία τοϋ πρώτου Γραμματέα της Πρεσβεiας σας Κέ
νεθ Γουίτυ•. 

ΗΑΡΡΥ EASTER 

Mr. and Mrs. EUGENE 
PANAGOPOULOS 

And Family 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ" 



ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

C1 Ημέρες της ντροπί}ς 
κοi τοϋ έξευτελισμοϋ 

Το Κίνημα τών έλληνικών δυνάμεων στην Μ.· Ανατολr1 

1ov 

Με μεγάλη στενοχώρια καί δισταγμό γράφω τή θλιβερή 
αύτή ίστορία δταν μάλιστα πρόκειται νό δημοσιευθεί σε πα
σχαλινό τεϋχος τfjς «Νέας Ύόρκης». ·Απ' την άλλη μεριά, 
σκέφτηκα δτι εΤναι καλό γ ιό μδς τούς~ Ελληνες νό βλέπουμε 
καθαρό μπροστά μας τό χάλια στο όποία μδς όδηγοϋν ή 
όκρότητη ότομική φιλοδοξία καί ή διχόνοια. Μδς φέρνουν 
όπό το ϋψη τfjς δόξας στο βάραθρα τοϋ έ:ξευτελισμοϋ καi 
πpλλες φορές κοντό στό σβήσιμο κι αύτfjς τfj ς έ:θνικfjς μας 
ύπάρξεως. Kai δέ:ν εΤναι τό έ:λάττωμα αύτό κάτι τό πρόσκαι
ρο fΊ μόνο τών μοντέρνων χρόνων. Εfναι έ:λάττωμα της 
ράτσας μας, όπό την όρχή της έθνικfjς μας Ιστορίας. 

·Ο έθνικός μας flρως Θεόδωρος Κολοκοτρώνης πού εΤχε 
ζήσει τέτοιες περιστάσεις πολλές φορές κατό το χρόνια της 
άπελευθερωτικfjς έπαναστόσεως το Ο 1821 εΤχε πεί: • Εμείς οΙ 
~ Ελληνες είμαστε τρελλοί άλλο ε χ ου με γνωστικό Θεό! »~ Οταν 
τό άνόφερα αύτό σέ tνα φίλο μου τότε μέ τι'ιν κρίση το Ο Κυ
πριακοϋ, τό 1974, γιό νό τοΟ δώσω θάρρος, μοϋ όπάντησε: 
«Ναί, άλλΟ αύτές τiς μέρες θό πρέπει ό Θεός μας νό δουλεύει 
δβερτόίμ, (ύπερωρίες), γιό νό μδς σώσει» ! 

'Όταν ~μουνα παιδί εΤχα δ ιαβάσε ι τό βιβλίο τοϋ Σπύρου 
Μελό ,; Ο Γέρος τοϋ Μωριδ», ποu ήταν ή Ιστορία τοϋ Κολο
κοτρώνη κai ούσιαστικό τfjς έπαναστάσεως τοϋ 21. Μετό το 
πρώτα κεφάλαια, τίςδόξεςτών μαχών, Βαλτέτσι, Τριπολιτσά, 
Δερβενάκια κ.λ.π., άρχίζει τό κεφάλαιο cί Ο Διχασμός καi · Εμ
φύλιος Πόλεμος» μ έ: το λόγια: 

«' Αγαπητέ: όναγνώστη, μόλις όρχίσεις νό διαβάζεις 

Ε: τους! 

ΤοΟ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 

τό κεφάλαιο αύτό θά σοϋ Ε:λθει άηδία κai τέτοια στενο
χώρια πού θό θέλεις νά πετάξεις τό βιβλίο αύτό γιο νό μήν 
όντικρύσεις τόν έθνικό μας έξευτελισμό. Μr'ιν τό κάνε ι ς 
αύτό. Διάβασε τό κεφάλαιο αύτό προσεκτικό καί χώνεψε 
καλό τό περιεχόμενο, γιό νά μάθεις σον~ Ελληνας καλό τό 
μάθημα γιο τίς συνέπειες τοίί όλληλοφαγώματος. Καί πέ 
ρασε τό μάθημα αύτό καί στο παιδιά σου»! 

Ποτέ δέν ξέχασα το λόγια αύτό καί κάθε φορά πού πή
γαινα στήν 'Αθήνα καi έπισκεπτόμουνα τό ' Εθνικό Μουσείο, 
Ε:βλεπα πόντο έκεί έκτεθειμένο τό κρανίο τοϋ Πόνου Κολο
κοτρώνη, όγνο ίί όγωνιστοίί, γιοΟ τοΟ Θεόδωρου, μέ μιό 
τρύπα σφαίρας δταν τόν δολοφόνησαν οΙ πολιτικοί όντί
παλοι το Ο πατέρα του. Δέν τόν i:χουν έκεί π ιό. Δf.ν ξέρω γιατ ί 
τό βγάλανε, άλλο θό ε πρεπε νά τό ξαναβάλουν πόλι καΙνό τό 
δείχνουν στοuς μαθητές τών σχολείων δταν τούς πηγαίνουν 
στό μουσείο γιο έπίσκεψη. 

Τά ίδια λέγω κι έγw στοuς άναγνώστες της Ιστορίας 
αύτη ς, καΙ τούς ζητώ συγγνώμην άν τοuς δημιουργώ αΙσθή
ματα μεγάλης στενοχώριας, τi ς χαρούμενες αύτέ:ς ήμέρες 
τοίί Πάσχα. 

Τά γεγονότα ποu περιγράφω εΤναι όκριβώς δπως τά 
Ε:ζησα μέσα στό στασιασμένο πλοίο, στο στρατόπεδα αiχμα
λώτων ποu μδς i:βαλαν oiw Αγγλοι, στά Στρατοδικεία κ.λ.π., 
κ.λ.π. Δέ:ν κάνω σχόλια καθόλου, γιατί τό συμβάντα εΤναι 
άκόμα φρέσκα, γιο νό μπορεί κανείς νά σχηματίσει μ ιό ίστο
ρικr'ι εΙκόνα χωρίς προκατάληψη. 

w Ανοιξη τοΟ 1944, μήνας Μάρτιος, ύπη
ρετοϋσα ώς Α · Μηχανικός στην 
κορβέτα «Αποστόλης». Είχαμε βάση 
στήν • Αλεξόντρεια κal οΙ έπιχειρήσεις 
μας ήταν νό παίρνουμε κονβόγια, 
(νηοπομπές), όπό τήν · Ανατολική Με

σόγειο, κυρίως τή διώρυγα τοϋ Σουέζ 
καi νά τά πηγαίνουμε συνοδεία μέχρι τό 
Γιβραλτάρ.· Από κεί βγαίναμε Ε:ξω στόν 
·Ατλαντικό κόπου 100-200 μίλια καi πα
ραλαβαίναμε άλλα κονβόγια όπό το 
συνοδό τοΟ • ΑτλαντικοΟ, κυρίως όμε
ρικόνικα κai το φέρναμε στήν ' Ανατο
λικη Μεσόγειο. «' Αλλέ-ρετούρ», ενας 
μήνας, κ ι Ε:τσ ι δέ:ν χάναμε καί τό λογα
ριασμό τών μηνών κai τών έποχών τοϋ 

·Η Μεσόγειος εfχε σχεδόν καθαρίσει 
όπό τούς Γερμανο - ' Ιταλούς καί οί μά
χες γινότανε στό ' Ιταλικό μέτωπο καi στό 
Ρωσικό βέβαια δπου οΙ Ρώσοι πλησιά
ζανε στfι Βαρσοβία. Τό Κασίνο καi ή Νε
άπολη εfχαν πέσει άν θυμάμαι καλά, 
όλλό οί Γερμανοi βαστοϋσαν όκόμη το 
Βαλκάνια καί την Έλλόδα φυσικά. Ή 
όπόβαση στrΊν Β. Εύρώπη δέν εΤχε γίνει 
όκόμα. (Εγινε όρχές 'Ιουνίου τοΟ 44). 

έλληνική στό στολίσκο μας, ό << Σαχτού
ρης», κι Ε:τσι κάναμε καί λίγο παρέα τίς2-
3 ήμέρες τό μηνα που σταματούσαμε σε 
λιμάνι. Στόν «Σαχτούρη» ήταν Α' Μηχα
νικός ό Κώστας Χατζηευαγγέλου, καλός 
φίλος καί τότε καi μεταπολεμικό. Γιο νό 
διασκεδαστεί ή μονοτονία πιάσαμε 
καί ... κουμπαριά. ' Εκείνος μοϋ βάφτισε 
τό δεξί καζάνι τοϋ καραβιοΟ,- τδβγαλε 
Μανώλη, δέ:νξέρω γιατί, κι έγw τοϋ βά
φτισα τό όριστερό καί τόβγαλα Κωσταν
τή . Κάναμε καί πόρτυ κανονικό κai δια 
σκεδόσανε καί το πληρώματό μας. Σε 
άλλο ταξείδι λογαριάζαμε νά κάνουμε 
καi συνοικέσιο καi γάμους μέ τά άλλα 
δυό καζάνια μας. Καi άλλο πόρτυ 

ΑΠΡΙΛIΟΥ 15, 1984 

Τά ταξείδια μας ι'iταν μομότονα, μόνο 
ποϋ καi ποϋ κανένας τορπιλλισμός άπό 
ύποβρύχιο fΊ κανένας μεμονωμένος όε
ροπορικός βομβαρδισμός. ηποτα τό 
όξιόλογο. • Ηταν κι άλλη μ ιό κορβέττα 
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βέβαια! 

ΣΕ 'ένα ταξείδι χωρίστηκε δ στολίσκος, 
κai φτάσαμε στο Πορτ Σάίδ χωρίς ΤΟ 
«Σαχτούρη». Μπαίνοντας μέσα στο 
λιμάνι περνούσαμε aπέναντι όπο τον 
«' Αβέρωφ», ΤΟ παληο καί ενδοξο 
θωρηχτό μας, ποu άφού εΤχε δουλέψει 
καί σέ τούτο τον πόλεμο στή Μεσόγειο 
καί τόν ' Ινδικο · Ωκεανό, εΤχε πιό άρόξει 
στο Πόρτ Σαίδ καί ΤΟ χρησιμοποιούσε δ 
στόλος σόν βάση διερχομένων καί γιό 
σχολές. ~ Αλλο έλληνικο πολεμικό δέν 
ύπηρχε στό λιμάνι. 

Καθώς περνούσαμε , βγfjκε δλος ό κό
σμος τού«' Αβέρωφ» ατό καταστρώματα 
καi μος χαιρετοϋσαν μέ τό μαντήλια καί 
μέ ζητωκραυγές. «Ρέ μπράβο», σκεφτή
καμε κι έγώ καi μερικοί άλλοι άξιωμα
τικοi ποu κι έμείς στεκόμαστε ατό κα
τάστρωμα τi'jς κορβέττας μας, έπί 
τέλους έκτιμόει δ κόσμος τήν έργασία 
μας, δσο μονότονη καί ταπεινι'j κι δν 
ήτανε! Δέν πϊ;γε το μυαλό μας δτι κάτι 
άλλο κρυβότανε πίσω άπο τίς ζητω
κραυγές καί τίς χαιρετούρες, δπως μά
θαμε- καί πάθαμε- όργότερα.τ Ηρθε · 
δίπλα μας καί μ ιό βενζινάκατος τού «' Α
βέρωφ» καΙ Ιδωθήκανε καί κουβεντιά
σανε μεταξύ τους μερικοί τοϋ δικού μας 
πληρώματος μέ τού<<' Αβέρωφ». Δεν δώ
σαμε καμμιό σημασία. 

Μετά 2-3 ώρες, παίρνουμε διαταγι'j 
τοϋ " Ελληνα Ναυάρχου 'Αλεξανδρϊ;, 
' Αρχηγού τοϋ Ναυτικοϋ, νό φύγουμε 
άπο τό Πορτ Σαίδ καΙ νό πομε στι'jν · Α
λεξόντρεια . Μος φάνηκε κάπως παρά
ξενο, γιατί σχεδον πόντο τό κονβόγια 
aρχίζανε άπο το Πορτ Σαϊδ . Πόλι δέν 
δώσαμε σημασία καί ξεκινήσαμε. τ Ηταν 
περίπου μιθς μέρας πλούς. 

'Όπως πλησιάζαμε tξω άπό τι'jν ' Αλε
ξόντρεια, Ερχεται κοντό μου ενας 
ναύτης όπο τό πλήρωμα τfjς μηχανfjς 

καί μοϋ λέει κάπως διστακτικό καΙ φοβι
σμένα: « Κύριε Πρώτε, γίνανε φασαρίες 
ατό στόλο». ιι. τi φασαρίες βρέ Νικολό;» 
«fιδατε αύτούς πού ήρθανε άπό τόν ιι.' Α
βέρωφ»; φέρανε χαρτιά στό καράβι μας. 
~ Εγινε στάση στην· Αλεξάντρεια». «Α ντε 
ρε όπό δώ, (γινε στάση καί μοςστέλνει ό 
Ναύαρχος έκεί μέσα, στοϋ λύκου τό 
στόμα; Σος εχει πιάσει ή λαμαρίνα καΙ 
δεν ξέρετε τί λέτε. Νερούλιασε τό μυαλό 
σας όπό τό ταξείδιαl >> ~ Εφυγε χωρίς νό 
προσθέσει τίποτα άλλο. 

'Όπως μπαίναμε ατό λιμάνι τής · Αλε
ξόντρειας βλέπουμε δυό έλληνικό 
πολεμικά, τόν <i' Ηφαιστο>>, πλοίο- συν
εργείο τοϋ στόλου καΙ τό όντιτορπιλ
λικό «Κρήτη» δεμένο δίπλα του. Παρα
μέσα δυό έγγλέζικα καταδρομικά, ό 
,ί Ωρίων>> καί ή << Αρεθοϋσα,, αύτό πού 
ε Τ χε τορπιλλιστεί δταν ~ταν μαζύ μας σ ' 
'ένα κονβόϋ τfjς Μάλτας τό 42. Εlχε χάσει 
τότε κόπου 200 όνθρώπους, άλλά τώρα 
ήτανε έπισκευασμένο καΙ έν ένεργεία 
πόλι. Μοϋ (κανε έντύπωση τί γύρευαν 
τό καταδρομικό αύτό στο λιμάνι τfiς ' Α
λεξόντρειας τώρα πού πιό μόνο έλαφρά 
πολεμικό πλοία έσύχναζαν έκεί. ' Ηταν 
καί 4-5 κορβέττες καί φρεγάδες έγγλέ
ζικες φουνταρισμένες στόν προλιμένα. 
Δέσαμε δίπλα σε μιό άπ ' αύτές καί όκο
λούθησε ή ρουτίνα τοϋ λιμανιού, στε
ρέωση μηχανής, καζανιών, πυροβόλων, 
βομβών βυθού κ.λ.π. Βόρδειες λιμένος 
καί ή συνηθισμένη προετοιμασία γιό <<Ε 
ξόδου>> , δηλαδη άδεια λιμανιού γιό τό 
πλήρωμα . 

· Εκεί ποu περπατούσα στό κατάστρω
μα γιό την επιθεώρησή μου, βλέπω τόν 
κόσμο νό μαζεύεται σιγά-σιγά στό 
πλωριό ύπόφραγμα (διαμέρισμα πλη
ρώματος). Προχωρώ πρός τό κεί καί 
βλέπω 'ένα ναύτη πυροβολητη άνεβα
σμένο σε ενα κασόνι νό βγάζει λόγο . 

' Απ ' δσα πfjρε τ ' αύτί μου (λεγε δτι τό 
dίτημα τών πληρωμάτων ~ταν νό γίνει 
μ ιό ένιαία κυβέρνηση τού έξωτερικοϋ μέ 
την ' Ελλάδα δπου πολλά μέρη ~ταν 
έλευθερωμένα πιό καΙ έιωβερνοϋντο 
όπό την Κυβέρνηση τών Βουνών, δπως 
τι'] ν tλεγαν, καΙ νό έτοιμαστεί τό (δαφος 
ώστε μέ την τελικη aπελευθέρωση ποu 
φαινόταν πιό δτι θό έρχόταν σύντομα, 
νό aποκατασταθεί ή τάξις καΙ τακτικι'j 
κυβέρνηση στη χώρα, χωρίς νό 

δημιουργηθοϋν έπεισόδια μεταξu των 
διαφόρων κομμάτων, της Κυβερνήσεως 
τοϋ 'Εξωτερικοϋ, τοϋ Βασιλέως (Γεωρ
γίου τοϋ Β ', ποu ~ταν κιαύτόςστι'j Μέση 
'Ανατολή), καΙ της κυβερνήσεως (ii κυ
βερνήσεων) τwν βουνών.~ Εβγαλαν με
ρικοί καΙ Εδιναν aτόν κόσμο [να χαρτί 
ποu τό λέγαν «πρωτόκολλο" καi τούς 
ελεγαν νό τό ύπογρόψουν, δπως καi ε
καναν οί περισσότεροι. τ Η ταν, (λεγαν, ή 
αίτηση τών πληρωμάτων πού την ύπο
βόλλουν νόμιμα μέσω τού Ναυάρχου . 

"Ο λα καλό, όλλό μοϋ μπfjκαν ψύλοι 
στ ' αύτιό, τί δουλειά (χουν τό 
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πληρώματα νό ύποβάλλουν πολιτικό αΙ
τήματα στο Ναύαρχο, καi μάλιστα έν 
καιρώ πολέμου; 'Επενέβην, χωρiς νό δι
στάσω καi χωρiς νό σκεφθώ καλά-καλά. 
Προχώρησα πρός τόν όμιλητι') καi εfπα 
δτι αύτό που κάνουν μπορεί νό χαρα
κτηριστεί ώς άπειθαρχία, παρ ' δλο δτι 
αύτό που λέγαν έφαίνοντο λογικά, καi 
νό μη βιαστοϋν νό ύπογράφουν καi νό 

στέλνουν χαρτιό στό Ναύαρχο. Τό κα
ράβι εχε ι Κυβερνήτη, καi νό aποταν
θούν σ ' αύτόν γ ιό τίς έκφράσεις τών έπι
θυμ ιών τους.'Όσο γιό μένα το καθfjκον 
μου εΤναι νό πάω καί νό όναφέρω στον 
Κυβερνήτη τί γίνετα ι καί εΤμαι βέβα ιος 
δτι κι' αύτός θό πράξει δ,τι εΤναι ή τάξις 
γιό μιό περίπτωση τέτοια. Mi: όκουσαν 
μi; σεβασμό χωρiς νό κάνουν κανένα 
σχόλιο καί παραμέρισαν γιό νό βγω εξω 
aπό τό ύπόφραγμα κατευθυνόμενος 
πρός τό διαμέρισμα τοϋ Κυβερνήτου. 

Πρiν φθάσω, βλέπω νό βγαίνουν aπό 
μ ιό βενζινάκατο τοϋ «Κρήτη», δυό aξιω
ματικοί, ό Νίκος ό Πίττας, παληός φίλος 
καi συμμαθητι')ς aπό τι')ν ' Αγγλία κι ' όλ
λος 'ένας εφεδρος κι ' αύτός που δi:ν 
θυμόμα τό δνομά του. Κουλουμώσαμε 
τριγύρω τους καi μi: κατάπληξη aκοϋμε 
νό μός ρωτάνε: «Τί πάθατε κι' ήλθατε 
μέσα;» (στ ι') ν ' Αλεξάντρεια). «Πώς τό πά
θαμε, γιώτ έίμαστε; Δ ιαταχτήκαμε κι' 
ι'jρθαμε!» «Δi:ν ξέρετε δτι εχει έπανα
στατήσει ό στόλος;» Κοκκαλώσαμε. Στό 
γρήγορα μός εfπαν τίς λεπτομέρειες: 

'Όσα καράβια έλληνικό ήσαν στι')νΆ
λεξάντρεια, ή «Πίνδος», ή «Κρήτη», ό 
cc'Ήφαιστος» καi ό cc' Αβέρωφ, στο Πορτ 
Σάιδ έστασίασαν. Έπιτροπi:ς τών πλη
ρωμάτων πfιραν τι')ν έξουσία στό χέρια 
τους aπό τους aξιωματικους καi διευθύ
νουν τό πλοία. ν Εβαλαν τους aξιωματι
κους ύπό περιορισμό καi δέν ύπακού
ουν στiς διαταγi:ς τοϋ ν Αγγλου Ναυάρ
χου γιό ταξείδια, έκτός έόν Ικανοποιη
θούν τό αΙτήματα τών πληρωμάτων 
περί ένιαίας κυβερνήσεως μi: τι')ν 'Ελ
λάδα. Στι')ν « Πίνδο» πέταξαν τούς άξιω
ματικους στη θάλασσα μέσα ατό λιμάνι 
καί τους μάζεψε μιό φελούκα aράπικη 
καί τούς€βγαλε ~ξω. 

Αύτό tγιναν πρό μιδς έβδομάδος καi 
φαίνεται δτι τώρα κάπως έξομαλύνεται 
ή κατάστασις. ν Εβαλε όλλους όξιωμα

τικοuς ό Ναύαρχος καi εφυγε ή «Πίνδος». 
Τό συνεργεία τοϋ cc'Ήφαιστου» τελειώ
νουν καθαρισμό τών καζανιών τfjς 
«Κρήτης» καi θό tφευγε ΚΙ ' αύτι') Τό 'ίδ ι ο 
βράδυ aργά. ν Αλλες πληροφορίες δεν 
εΤχαν γιό όλλα καράβια, στη Μάλτα, 
στι')ν ·Αγγλία η aλλοϋ, δηλαδι') dν στα
σιάσανε η όχι. 

Θόλωσε τό μυαλό μου. νΕγ ιναν αύτa 
πρό μ ιός έβδομάδος καί μθς εφερε στό 
στόμα τοϋ λύκου ό Ναύαρχος. τί γινό
ταν; Ποιές σκοτεινές δυνάμεις εfχαν ξα
πολυθεί καi τί θό γίνει ; Τό συναίσθημά 
μου ~ταν σόν μ ιa φορό ποu ή μουνα μ' 

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 15, 1984 

'ένα βαποράκι που εκανε νερό καί βού
λιαζε σιγά-σιγό χωρίς νό μπορούμε νό 
δοϋμε όπό ποϋ μπαίνανε τό νερά. Μόνο 
τό βλέπαμε ν ' aνεβαίνουνε καi στεκό
μαστε όπρακτοι καί aπελπισμένοι. (Τι') 
φορό έκείνη τουλάχιστο τό κάτσαμε στό 
ρηχό τό βαποράκι καi τό σώσαμε τε
λικά!) 

Τρέχουμε στοϋ Κυβερνήτη το διαμέ
ρισμα. ΕΤχε ήδη καλέσει μ ' aγγελιοφόρο 
δλους τους aξιωματικούς. ν Ηξερε δλη 
τι')ν ύπόθεση γιατί εΤχε βγεί βιαστικό μέ 
τι')ν όφιξή μας καi πfjγε στό 'Αρχηγείο 
τοϋ Στόλου όπέναντ ι όπό κεί ποu 

fjμαστε φουνταρισμένο ι μi: τι')ν έγγλέ 
ζικη φρεγάδα. Ε1δε τόν Ναύαρχο καi 
γύρισε φέρνοντας μαζί του όδηγίες καi 
'ένα μάτσο χαρτιά. ' Ανάφερα δσα ε Τ χα 
δεί καi όκούσει στό ύπόφραγμα καi δσα 
μάς εΤχαν πεί οΙ δυο aξιωματι κοi τfjς 

ιιΚρήτης». Πρόσθεσα δτι δέν ξέρω γιό 
τους όλλους συναδέλφους όλλό έγw θό 
όκολουθοϋσα δ,τι διαταγές μός εδινε ό 
Κυβερνήτης εστω καί όν μ i: πετούσαν 
στη θάλασσα τό πλήρωμα. Κι' δλοι οί 
όλλοι άξιωματικοi μέ μιό φωνι') έπι βε
βαίωσαν τό 'ίδιο. Π ίiρε τόν λόγο ό Κυ
βερνήτης. Μδς διάβασε έγκύκλιο τοϋ 
Ναυάρχου δτι παρ ' δλο δτι εγιναν σο
βαρό εκτροπα στι')ν «Πίνδο» καi σέ όλλα 
πλοία τοϋ στόλου , ή κατάστασις έξομα
λύνεται κα ί προβλέπεται δτι θό έπέλθει 
πλήρης έπιστροφη τών πλοίων στό κα
νονικά τους πολεμ ι κό καθήκοντα πολu 
σύντομα . .. Οτι τό αίτήματα τών πληρω
μάτων δπως έξεδηλώθησαν μ i: τό ύπο
γραφi:ν πρωτόκολλο διεβιβάσθησαν 
κανονικό στ ι') ν Κυβέρνηση, καi δτι γιό τό 
σκοπό αύτό ό Ναύαρχος εστειλε στό 
Κάϊρο όξιωματικοuς τοϋ έπιτελείου του 

~ο 
~ οκράτης 
αριστ .... -·---

''* 2 

του f!Ελληνικου 
' ..,_J; .~ . .. _ •. ~ 

καφε 

Gl COFFEE 
ASSOCIATES 
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., Οταν είσαι τό HOMERIC, μπορείς 
νά προσφέρεις πάντα κάτι παραπάνω ... 
8 Τά μοναδικά ccSUPER CHARTERSι~ γιά τήν · Ελλάδα 
Kavo\IIΚd δρομολόγια CHARTERSμέ πj αpραγίδα τού ΗΟΜΕRΙCγιάσιγαιριά. Βμαστειj 
σωστότερη έιιλογιj γιά τό ταξίδι σπjν · Ελλdδα 

8 Τά καλύτερα άεροπλάνα 747-JUMBO 
Γ1ετDμε μ&vο μέ μεγάλα άεροπλάνσ γιά πj δοοί σας άνεση. Σιινδυάζαιμε πjν ποιότητα 
καί πjν οίκονομlσ στίς mήοεις μας 

8 Τά συχνότερα δρομολόγια 
Αναχωρούμε άnό τό άεροδpόι.ιιο KENNEDY κάθε ΠΕΜΠΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ καί ΔΕ'ΠΕΡΑ. 
Επίσης πολλές 6λλες tκτσκτες άναχωρήοεις γιά πj δοοj οσς έξυnηρέτηση 

8 Τήν καλύτερη όργάνωση 
· Υπεύθυνα καί σο8αρό όργανώναιμε τό δρομολόγιά μας καi οί πελάτες ι.ας είναι οοντο 
οί πρώτα πού ώφελοϋντaι 

8 Τή μεγαλύτερη σιγουριά 
Cιμσστε ό μεγαλύτερος Έλληνοαμερικάνικος Τουριστικός Όργανισμός μέ 
έππuχημένη 15:χρονη πεlρσ. Πρωτοπορούμε σπjν έλληνιισj ταξιδιωπκή άγορά καί 
έχουμε πjv έμnιστοσύνη τού ταξιδιωnκού κοινού. 

8 Τήν πιό άρτια έξυπηρtτηση 
Πεπειpσμtνο καί φι)ιιχό προσωrπκό άnavrά σπj γλώσοο ως κάθε έρώτησιj οσς καi σάς 
σuναδευει μέχρι τό άεροπλάνο 

8 Τήν πλουσιότερη ποικιλία tκδρομών «ΠΑΚΕτ Α)) 
Προσφέροuμε έκδρομές «ΠΑΚΕτΑ» σπjν .Ελλι:iδα, έλλη\ΙΙΚd νησιά, 'Ισραήλ. ΑΊγυτπο; Κύπρο. 
Φροvτίοσμε έμείς γιά δλσ, ξενοδοχεi:ι. ιφουσl)έρες, έmσκέψεις σέ dρχαιολογικούς χώρους. 
ξεναyούς. Μέ τό HOMERIC ένα τέτοιο ταξίδι δέν εlναι μόνο δνεφο. Ζητijστε τά Brα::hures μας ... 

• • • καί φυσικά τίς χαμηλότε ς τιμές! 
$ 

ΖΗΤΑΤΕ ΠΑΝΤΟΥ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ. ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ 

New York : 
595 Fιlth Ανe. 

Tel. 212 753-1100 

ΝΟ 1 CHARTER AND TOUR OPERA TOR ΤΟ GREECE 

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

ΑΣfΟΡΙΑ 

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

S~nford, cτ: 
906 Ε. Main St. 
203/359-2917 

Hιcksνιlle 
8 6 Νο Br.oadway 

5161487·1108 

Atbens, Greece: 
59 Panepistimiou St. 

Tel. 321-4777 



γιό νό έξηγήσουν καi ύποστηρίξουν τό 
αΙτήματα στόν Βασιλέα καί την Κυβέρ
νηση. Κανένα έπομένως πρόβλημα δεν 
παρουσιάζει ή κατάστασις καi εΤναι 
νόμινο καί κανονικό νά ύπογραφεί τό 
πρωτόκολλο καi άπό τούς άξιωματι
κούς, καί πρώτος ύπογράφε ι αύτός. ' Α
κολουθήσαμε δλοι με τη σειρά βαθμοϋ 
καi ήσυχάσαμε δτι τά πράγματα πfjγαν 
καλό καί έκάναμε καi [να θεάρεστο 

~ργο. ' Αλλά πίσω εΤχε ή άχλάδα την 
ούρά! 

'Ετοιμαστήκαμε νό βγοϋμε «έξόδου», 
κι ' έγώ Ιδιαίτερα νό πάω νά έπισκεφθώ 
τοuς άξιωματι κοuς τfjς «Πίνδου», πού 
f)ταν φίλοι μου oi πιό πολλοί όφοϋ εΤχα 
ύπηρετήσει στό όντιτορπιλλικό αύτό 
κόπου δυό χρόνια μαζύ τους. Κατέλυσα 
στό ξενοδοχείο ιιΜετροπόλ», δπου σύ
χναζαν πολλοί'' Ελληνες όξιωματικοi τοϋ 
Ναυτικοϋ, κι ' ~μαθα όπό κάπο ιους δτι ό 
φίλος μου Νίκος Κογεβίνας καί μερικοί 
άλλοι τfjς «Πίνδου» f)ταν τό βράδυ 
έκείνο στό σπίτι τοϋ Χωρέμη, ένός όπό 
τοι'.ις π ιό γνωστοuς •· Ελληνες τfjς · Αλε
ξάντρειας ποι'.ι συχνό μός φιλοξενοϋσαν 
στά σπίτια τους. πηγα έκεί καi τούς 
βρη κα. «Τί [γινε βρε παιδιά , πώς δημι
ουργήθηκε το κακό αuτό καί δεν έιχαμε 
πάρει χαμπάρι τίποτα τόσα χρόνια; 
Αύτό κι ' αύτό μός εΤπε ό Κυβερνήτης 
μας». Με πικρό χαμόγελο στό χείλη τους 
μοϋ [δωσαν διαφορετικη είκόνα της 
ύποθέσεως, όπ' δτι μός εΤχε δοθεί όπό 
τον Κυβερνήτη μας καί την έγκύκλιο τοϋ 
Ναυάρχου . Κατάπληκτος άκουγα όπί
στευτα πράγματα . Τό γράφω δπως μοϋ 
τά εΤπαν χωρίς νό προσθέσω σχόλια 
δικά μου : 

'Από όρκετον καιρό, [να-δυο χρόνια, 
εΤχαν δημιουργηθεί κόμ ματα στο Ναυ
τικό καi στό Στρατό, παρ ' δλο δτι ό πό
λεμος f)ταν στη βράση του καi τό aπο
τέλεσμά του δεν φαινόταν άκόμη 
καθαρά. Πολλοί πού εΤχαν φύγει ώς 
όπότακτοι μετά τό κίνημα τοϋ Βενιζέλου 
τό 1935 εΤχαν γυρίσει στίς • Ενοπλες Δυ
νάμεις με τό βαθμό ποι'.ι θό εΤχαν δν δεν 
εΤχαν άποταχθεί τό 35. Δηλαδη δν εΤχε 
φύγε ι [νας άξιωματικός τοϋ Ναυτικοϋ με 
βαθμό Σημα ιοφόρου τό 35, έγύριζε το 
1944 με βαθνό 'Υποπλοιάρχου fι Πλω
τάρχου καί πιθανώς τοϋ έδίδετο καi η 
διοίκηση πλοίου fι στρατιωτικής μονά
δος. Αύτό εΤχε συμβεί καi ώς όντίδρασις 
τρόπον τινά της δικτατορίας τοϋ Μετα
ξά, μετά την πτώση της · Ελλάδος το 1941. 
Οί όξιωματικοi εΤχαν χωριστεί σε δυο 
στρατόπεδα καi τό Ενα όποκαλοϋσε το 
άλλο «Φασίστες» η «Βενιζελικούς» . ·Εν τώ 
μεταξι'.ι ό Βενιζέλος εΤχε πεθάνε ι άπό τό 
1936 η 37, καi μόνο έμείς οί τρελλο.:· Ελ
ληνες μπορούσαμε νό ~χουμε άκόμα 
κόμματα στο όνομα πολ ι τικοϋ όνδρός 
ποu ε Τ χε πεθάνε ι πρό δεκαετίας περίπου! 
(' Εκτος βέβα ια άπό τοuς ΠΙΟ τρελλοuς 
κι ' όπό μδς' Ισπανούς, πού εΤχαν κόμμα , 
τοuς Καρλιστάς, στο όνομα μιανοϋ Βα-

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 15, 1984 

ΗΑΡΡΥ EASTER 

Southern Star Shίppίng Co., Inc. 
New York, Ν.Υ. 

Hellenίc Shίp Supply, Inc. 
Bonded Warehouse 

Custom House License Νο. 37 

CAPTAIN ALEX KORAKIS, Manager 

210 NORTH 13th STREET, ΤΑΜΡΑ, FL. 33602 
Tel. (813) 229-1507 

1122 Soυthern Blνd., Bronx, Ν.Υ. 10459, Tel. (212) 893-2500 

'Ο ίδιοκτήτης 

Mr. JOSEPH KOLOGLO U 

Εύχεται στοuς φίλους, πελάτες καί σ' δλη τfιν δμογένεια 

Καλο Πάσχα 
εΊμαστε ή μόνη 'Ελληνικr) ' Εταιρία ποu δ ιανέμουμε παγωτό σε έστιατόρια , 

diners, supermarkets, στη Νέα' Υόρκη , Long lsland, New Jersey 
καί Westchester County. 
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σιληδ που εΤχε πεθάνει πρiν 100 η 150 
χρόνιο ! ) 

' Η έπσνσφορό ου τη τών aξιωματικών 
τοϋ 35 εΤχε δημιουργήσει aντιδράσεις 
στους όλλους aξιωματικοuς ποu εfχαν 
ύπηρετήσει συνέχεια δλα τιΊ χρόνια τοϋ 
πολέμου κσi ξαφνικό βρισκόντουσαν 
κατώτεροι σε βαθμό καi aρχαιότητα 
όπό αύτοuς που έπανήρχοντο. ' Επίσης, 
πολλοi aπό αύτούς, ός τους ποϋμε Βενι
ζελικούς, εΤχαν δημιουργήσει σχέσεις 
δσο Ε.μεναν στι']ν 'Ελλάδα κατό τι'] ν κα
τοχή, καi πρiν κατέβουν στrΊν Μέση· Α
νατολι'] με τiς δυνάμεις της ' Αντιστά
σεως έκεί. Δηλαδι'] τό ΕΑΜ, ΕΔΕΣ καi 
όλλες.' Η πρώτη, που ήταν καi ή Ισχυρό
τερη, δσο πλησίαζε το τέλος τοϋ 
πολέμου καi ή ήττα τfjς Γερμανίας, τόσο 
προσανατολίζετο προς την όριστερό 
πολιτικη παράταξη καi σιγά-σιγό ή διοί
κησή της περνούσε στιΊ χέρια των συνει
δητών καi ώργανωμένων κομμουνι
στών, καi aπό όργάνωση καθσρης όντι-

στάσεως γινόταν όργάνωση μt πολιτικό 
πρόγραμμα. 

·Ο Ναύαρχος · Αλεξανδρης ήταν κι ' 
αύτός άπό τους aποτάκτους τοϋ 35 καί, 
κατό την γνώμη αύτών που μδς τό 
Ε.λεγαν αuτά, μαζυ μi: όλλους aνώτε
ρους aξιωματικους τοϋ Ναυτικού καi 
τοϋ Στρατού ιlθελαν νό παρουσιάσουν 
δτι οί " Ενοπλες Δυνάμεις έπιθυμοϋσαν 
νό γίνει ένιαία Κυβέρνηση μt τι']νΈλλά
δα κ.λ.π., κ.λ.π. · Αλλό οί aνταρτικtς δυ
νάμεις aντιστάσεως, καi έπομένως καi ή 
«Κυβέρνηση τών Βουνών» ήσαν κυρίως 
της ΕΑΜ καi έπομένως της όριστερfjς 
παρατάξεως, πρδγμα που δi:ν όρεσε 
καθόλου ούτε στόν βασιλέα ούτε στους 
• Αγγλους. 

Mi: μεγάλη άπλοϊκότητα λοιπόν οί 
ιιΒενιζελικοi » aνώτεροι aξιωματικοi όρ
χισαν ε να μαλακό πολιτικό κίνημα γ ιό νά 
επιτύχουν νέο προσανατολισμό τής ' Ελ
ληνικfjς Κυβερνήσεως στό Κάϊρο, όπότε 
καi φυσικό θό παίρναν καi τiς όνώτερες 
θέσεις! Έόν το έπιτύχαιναν, δi:ν θό γύ-

LOUIS S. FERRIS, M.D. 
Τ AKES PLEASURE /Ν ANNOUNCJNG 

HIS ASSOCIA ΤΙΟΝ IN HIS PRACτJCE WΠΗ 

STEVEN Β. W ACHS, M.D. 
WHO SPECIALIZES ΙΝ INTERNAL . 

MEDICINE, NEUROLOGY 
a.nd HEADACHES 

465 PARk AVENUE, NEW YORk, Ν.Υ.10022 
(RITZ TOWERS, PARk Α VE. ΑΤ 57th ST.) 

ΒΥ ΑΡΡΟΙΝΤ ΜΕΝΤ (212)355-2128 

ΤΗΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕ FELLOWSHIP 

ριζε κι' ό Βασιληc:':ίς στι']ν · Ελλάδα κατό 
πδσαν πιθανότητα. 

Αυτοi δ μ ως που όρχισαν τό «μαλακό» 
εκείνο κ ίνημα λογάριαζαν χωρiς τόν ξε
νοδόχο! Παράλληλα με τiς δικές τους κι
νήσεις, εΤχε όργανωθεί στiζ ΕνοπλεςΔυ
νάμεις καi όλλη κίνηση μΕ: πυρηνες 
σκληρους καi ώς f:πi τό πλείστον κομ
μουνιστικfjς Ιδεολογίας καi προγράμμα
τος.· Επιτροπες εΤχαν καθοριστεί aπό τό 
πληρώματα που θό aναλάμβαναν τη 
δ ιοίκηση των πλοίων καi των όλλων μο
νάδων δταν θό δινόταν τό σύνθημα. 
~Ας ποϋμε σόν τό Σοβιi:τ τfjς Ρωσικfjς Ε
παναστάσεως. Μόλις οί έπιτροπές αuτtς 
εΤδαν δτι όρχι σε τό κίνημα τών «Βενιζε
λικών», κινητοποιήθηκαν καi πηραν τrΊν 
έξουσία στό χέρια τους. Μερικοi aξιω
ματικοi των πλοίων ΠΟU ήταν μιλημένοι 
aπό πρiν γιό τό κίνημα των «Βενιζελι
κών», μόλις εΤδαν τί Ε.γινε την aμόλυσαν 
καi φύγαν aπό τό πλοία καi όφισαν έμδς 
τιΊ κορόϊδα που ταξειδεύαμε μέ τό πολε
μ ικό συνέχεια καi δεν έίχαμε τι']ν παρα
μικρι'] ίδέα τοCί τί συνέβαινε, νό βγάλου
με τό φίδι όπό τι']ν τρύπα του , χωρiς νό 
μc:':ίς δώσουν καμιό προειδοποίηση. 'Εξ 
ού καi ή διαταγη τοϋ Ναυάρχου νό 
φύγει τό πλοίο μας όπό τό Πόρτ Σα'ίδ καi 
νό πάει μέσα στη σφηκοφωληό της' Α
λεξάντpειας, γιό νά φανεί δτι καi τό δικό 
μας πλήρωμα ύποστήριζε την επιφα
νειακό θεάρεστο Ιδέα νό γίνει ένιαία κυ
βέρνηση με τι'ιν ' Ελλάδα μετό την aπε
λευθέρωση. 

'Επίσης οί φίλοι μου μοϋ περιέγραψαν 
καi πως τοuς πετάξανε στη θάλασσα 
σύμφωνα μi: τiς διαταγi:ς τfjς i:παναστα
τικfiς έπιτροπfjς. Τους πιάναν όπό τό χέ
ρια καi τό πόδια, δπως ήταν μέ τrΊ στολή 
τους, ενα, δύο, τρία καi μπλούμ! Μόνον 
εναν εφεδρο aξιωματικό έκ Πολυτε
χνείου, δπως ι'jμουνα κι· έγώ, τοϋ εfπαν 
δτι έπειδη ήταν καλό παιδi τόν όφίναν 
νό πηδήσει στη θάλασσα μόνος του! 
. Από κάτω ήταν ενας βαρκάρης όράπης 
με τη φελούκα του καi μάζευε όπό τό 
νερό εναν-εναν δπως πέφταν όπό πάνω. 
Οί όνθρωποι κλαίγανε aπό τη ντροπή 
τους καi αύτός τους παρηγοροίίσε, ιιμα

λές, μαλές ... » ( Δέν πειράζει, δ!: ν πειρά-

Wίshes ίts members, ίts frίends 
and αΖΖ the Greek-Amerίcans 

ΗΑΡΡΥ EASTER 
President: 

CAPTAIN NICHOLAS Ε. KULUKOUNDIS 

18 «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



ζει ... ). Μετό τόν τελευταίο, ρώτησε όπό 
κάτω «f.σει όλλον;», καί δμα του εfπαν 
δχι, τράβηξε καi τοuς f.βγαλε στόν ((Υ Αλ

φα Σίγμα» ποu ήταν τό κοινό όνομα του 
'Αρχηγείου Στόλου (Α.Σ.). Τον Κυβερνή
τη Φίφα δεν f.ρριξαν στη θάλασσα όλλό 
τον πfίραν συνοδε ία δεμένον καί τον πα
ρέδωσαν σε μιό ύπηρεσία στη στερηό 
που ε Τ χε κι' αύτη στασιάσει, καi τόν φυ
λάκισαν έ.κεί. 

Κι' αύτa δλα εΤχαν γίνει πρό μιδς έ
βδομάδος στην 'Αλεξάντρεια καί μδς ε
φερε κι ' έ.μδς έ.κεί ό Ναύαρχος. Μνή
σθητί μου Κύριε!' Επi πλέον, μέ. τό'ίδιο ε
παναστατημένο πλήρωμα, μf: την "ιδια 
έ.πιτροπrΊ που εfχε κάνει το ρεζιλίκια αύ
τά, Ε.φυγε ή «Πίνδος>> μf: όλλους όξιωμα
τικους ποu διώρισε ό Ναύαρχος γιο νa 
πάει ταξείδι. Οuτε ψύλος στόν κόρφο 

τους! 

Αύτa μου f.λεγαν, κι' έγw όναυδος 
όκουγα έντελώς χαμένος στόν κυκεώνα 
αύτόν τών συνωμοσιών καί πλεκτανών, 
μην ξέροντας τί νό πιστέψω καί τί νό μην 
πιστέψω! Γιο €να πρδγμα μόνο r'jμουνα 
βέβαιος, γνωρίζοντας στενa καi προσω
πικό τους άνθρώπους αύτους που εΤχαν 
ριχτεί στη θάλασσα.~ Ηταν άξιωματικοi 
aξιοπρεπείς, εύσυνείδητοι, καi παλλη
κόρι α.' Ο Κογεβίνας μάλιστα πρός ένός
δύο μηνών βούτηξε στη θάλασσα όπό 
τrΊ γέφυρα τοϋ πλοίου μf: κίνδυνο τfίς 
ζωfίς του, καί f.σωσε 'ένα ναύτη που 
σάρωσαν τό κύματα όπο τό κατάστρω
μα σ' ενα ταξείδι μέ μεγάλη φουρτούνα. 
'Ήταν πόντο εύγενείς προς τό πλήρωμα 
καi φρόντ ιζαν γιο δλες τiς όνόγκες τους. 
Εfμαι πεπεισμένος δ τι όσχετα όπό το πο
λιτ ι κό, καμιό aπολύτως δικαιολογία δΕν 

ύπfίρχε γιό τη συμπεριφορό που f.δειξε 
ή έπαναστατικη έπιτροπη του πλοίου. 

Κι ' όπάνω στiς συζητήσεις αύτές φτά
νει στό σπίτι του Χωρέμη κι' ό Ναύαρ
χος 'Αλεξανδρfίς! Κάθησε άρκετη wρα 
καi έ.ξέφρασε πάλι τη γνώμη του δτι τό 
πράγματα θό έ.ξομαλύνοντο κ.λ.π. Αύτη 

τη φορό δμως δΕν μοί.ί φάνηκε δτι θό 
έξελίσσοντο f.τσι τό πράγματα.' Η εΙκό
να πού f.βλεπα ήταν διαφορετικη τώρα, 
μετό όπό δσα μοϋ εΤπαν οί φίλοι μου, 
παρό όπ' δτι έμφανίστηκεδταν μδςδιά

βασε ό Κυβερνήτης μας την έγκύκλιο 
τοϋ Ναυάρχου τό πρwί στό πλοίο μας. 

Τόν · Αλεξανδρfί γνώριζα καλό γιατί 
εΤχα ύπηρετήσει όρκετόν καιρό στό 'Ε
πιτελείο του. ~ Ηταν επαγγελματικό κα
λός, μορφωμένος καi εύγενέστατος. Κι· 

αύτός μέ έ.χτιμοϋσε γιό την μόρφωσή 
μου, την εύσυνειδησία μου καί γιο την 

προθυμία μου πάντα νό εκτελέσω κάθε 
άποστολη δσο δύσκολη η επικίνδυνη 
καί νό ήταν. 

"Οπως f.φευγε όπό το σπίτι τοϋ Χωρέ
μη, τόν σταματώ στό κεφαλόσκαλο: 
«Κύριε Ναύαρχε έπιτρέπεται;>> «Ναί, Πα
ναγόπουλε, βέβαια, τί θέλεις;>> «Κύριε 
Ναύαρχε, έφθάσαμε σήμερα με τόν «·Α
ποστόλη» καi τό γεγονότα μδς κατέλα
βαν έ.ντελώς aπροετοίμαστους. Κι· έγw 

καi οί συνάδελφοί μου στό πλοίο μας 
δΕν f.χουμε σαφη εΙκόνα της δλης κατα
στάσεως καί ποιο πρέπει νό εΤναι ή 
στάση μας χωρίς νό εχουμε όμφιβολίες 
δν κ άνου με σωστό η όχι. Μπορείτε νό 
μου πείτε σαφώς ποιf:ς εΤναι οί διαταγές 
σας, γιό νό τίς διαβιβάσω καί στους 
όλλους συναδέλφους μου, μιό καί εΤχα 
την εύτυχfί εύκαιρία νό σάς συναντήσω 
προσωπικώς όπόψε;>> 

Σταμάτησε γιό μερικό δευτερόλεπτα 
χωρiς νό μιλήσει , μόνο μέ κύτταζε στό 
μάτια. ΕΤχα την έ.ντύπωση δτι πάλευε με 
τη συνείδησή του. Μετό λέει,- καi θυ
μδμαι τό λόγια του σόν νό ήταν χθές: 
ιιΝό γυρίσετε στό πλοία σας κai νό 
προσπαθήσετε πάση θυσία νό διατη
ρήσετε τr)ν έσωτερικη ύπηρεσία κai τrΊν 
συντήρηση τών πλοίων wστε νό εΤναι 
'έτοιμα δταν λυθεί ή κατάστασις αύτη νό 
επαναλάβουν την πολεμική τους δράση. 
• Εστω καi Ε:ξευτελισμους ύφιστάμενοι. 

-

Αύτό εΤναι τό ύπέρτατο πρός τr)ν Πα
τρίδα καθfiκον σας. Καληνύχτα σας>>. 
Καi γύρισε καί κατέβηκε τr) σκάλα χωρiς 
νό μέ ξανακυττάξει. 

Το εΤπα αύτά στους όλλους, μέσα στό 
σπίτι. Κούνησαν τά κεφόλια τους σόν 
aπελπισμένα, κι' 'ένας έπρόσθεσε: ιι'Ο 
Θεός νό βάλει τό χέρι του νό μην πδνε 

χαμi:νοι οί κόποι καi οί θυσίες μας δλα 
αύτό τά χρόνια τοϋ πολέμου». 

Καληνύχτισα κι' f.φυγα με πλακωμένη 
καρδιά . 0 1 διαταγf:ς ήταν σαφείς άλλά 
τό προαίσθημα τfίς έπερχομένης συμ

φοράς πολU δυνατό. 

Πέρασα τη νύχτα στό <<Μετροπολ» καi 
νωρiς τό πρωί ήλθε ό Χρfίστος ό Πιτέλ
λος, γ ιός μι δ ς' Αλεξαντρι νfίς οlκον,ένε,ια ς 
που συνυπηρετοϋσε μαζύ μου στον<< Α
ποστόλη>>, νά μέ πάρει νά πάμε στό 
πλοίο. Κατεβαίνουμε στό λιμάνι νό 
πάρουμε τr) λάντσα γ ιό μέσα. Στην πύ~η 
μάς σταματάει 'ένας • Αγγλος φρουρος 
βαρειά ώπλισμένος. Τά έλληνικό πλοία 
εΤναι aποκλεισμένα καi κανεiς δf:ν έπι
τρέπεται νό μπεί. Ούτε τρόφιμα οuτε 
νερό ούτε τίποτα δεν έπιτρέπεται νό 
πάει aπάνω. Μείναμε όναυδοι. Γιατί; 
ιιΔf:ν εΤναι ή δουλειά μου νό γνωρίζω, 
αύτες εΤναι οί διαταγf:ς τζέντλεμεν>>. 

Γυρίζουμε πίσω στό ξενοδοχείο 
μήπωςβρουμε καiρωτήσουμεκανέναν 
όλλον aξιωματικό που νa r'jξερε κάτι. Τη
λεφωνοϋμε στό ' Αρχηγείο ιι" Αλφα- Σίγ
μα», καμιά aπάντηση. • Η ταν κλε ι στό! Τά 
'ίδια μέ τό ύπουργείο Ναυτικών που ήταν 
κι' αύτό στην Άλεξάντρεια. Ξαφνικό 
συναντάμε τρείς aνωτέρους Πλοιάρ
χους τοϋ 'Επιτελείου, ντυμένους πολι
τικό. ' Ο f.νας ήταν ό Δαμηράλης που τόν 
r'jξερα όπό τότε που ύπηρετοΟσα στό 

' Επιτελείο. ιιΤί συμβαίνει κύριε Πλοίαρχε, 
τί νό κάνουμε;>> «Κανείς δέν ξέρει τί συμ
βαίνε ι Παναγόπουλε. Οί Υ Αγγλοι aπό
κλεισαν τό πλοία μας καi δf:ν ύπόρχει 
καμιό !:πι κοινωνία μ' αύτά. Τό μόνο πού 

ΚΩΣΥΑΙ kAI BIKY ΙΚΟΥΦΑΡΑΙ Κ. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΙ 

ΕΠΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΙΗΣΗ ΣΑΙ 
! 

HELlENIC HELLENIC 
SHIPPING AIR FREIGHT 

HELLENIC 
MOVING 

HELLENIC HELLENlC 
DJSTRIBUTORS ... WARE HOUSE 

~-. .. . .. ·r 
HELLENIC 

TRAVEl 
HELLENIC FIN~ 
CARS IMPORTS 

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

ΕΛΛΑΔΟΣ: ΕΡΜΟΥ 14, ΑΘΗΝΑ (τel. 321.8611) ΚΟΛΟΚΟΤΡΏΝΗ 102-104 ΠΕΙΡΑΙΑ (τel. 411.3416) 
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μπορώ νό σδς συμβουλέψω εΤναι νό 
βγάλετε τη στολή σας καί νό φορέσετε 
πολιτικό γιό νό μην σάς πιάσουν οΙ 
ν Αγγλοι. ' Ακούω πιiις συλλαμβάνουν 

όλους τούς ~ Ελληνες πού βλέπουν μέ 
στολη aτούς δρόμους. Καί κρυφτείτε 
κάπως περιμένοντας νό δοϋμε τί θό 
όπογίνει». 

' Ωραlα συμβουλη καί μάλιστα όπό τόν 
'Επιτελικό διευθυντή τοϋ Γραφείου Β ', 
πού ~ταν ή ύπηρεσία πληροφοριών καί 

όvτικατασκοπείαςΙ Σόν νό μδς περιέ
χυσε κάποιος μέ παγωμένο νερό. Νό 
βγάλουμε τη στολή μας ποu την είχαμε 
τιμήσει τόσα χρόνια πολέμου καί νό 
κρυβόμαστε σόν κλέφτες καi έγκληματί
ες; Ποτέ! Κάναμε μιό σύσκεψη μέ τό 
Χριϊστο. Τοϋ λέω αuτό κι' αuτό μοΟ εfπε 
ό Ναύαρχος χθές τό βράδυ στοϋ Χωρέ
μη. Ό Κυβερνήτης μας κι' δλλοι όπό 
τοuς όξιωματικοuς που δέν ήταν «έξό
δου• θό εΤναι μέσα. ΜποροΟμε νό τοuς 

Dionysios S. Spyropoulos 

AJJORNEY ΑΙ LAW 
15 V ALAORITOU STREEY 

ATHENS Τ.Τ. 134, GREECE 

Tel.: 361-8189 

299 BROADWAY 

NEW YORK, Ν. Υ. 10007 

Tel.: (212) 227-8655 

WISHJNG YOU 

Happy Easter 

c Ο Κυπελλοϋχος 
'Αμερικής 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ 
,, , 

ευχεταιστους - , 
πα ι χτες του, τους 

φιλάθλους του καί 
όλη τήν όμογένεια 

ΚΑΛΟΠΑΣΧΑ 

Τό διοικητικό Συμβούλιο 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 

όφίσουμε ετσι μόνους καί Ερημους;Υ Οχ ι 
βέβαια, θό πρέπει μέ κάθε θυσία νό 
πδμε μέσα . Πδμε όπό τόν «Υ Αλφα - Σίγ
μα» νό βροΟμε όπό κεί καμ ιό λάντσα 
ύπηρεσιακη νό μδς πάει στό καράβι. 

Πδμε καΙ βρlσκουμε έκεi όπ' δλο τό 
' Επιτελείο μόνο τόν 'Αρχιμηχανικό τοϋ 
Στόλου, τόν Βαγγέλη τόν Στυλιανίδη. fί. 
μαστε συμμαθηταi στό Πολυτεχνείο έπί 
2-3 χρόνια. Εfχε ~ρθει έκεί νό σπουδάσει 
δταν τόν όπέταξαν όπό τό Ναυτικό ώς 
κινηματία τοϋ 35. Υ Εμειναν έξόριστοι 
στην 'Ιταλfα μερικό χρόνια καi μετό γύ
ρ ισαν στην · Ελλάδα δταν έδόθη όμνη
στfα. ΕΤχε φύγει ώς ' Ανθυποπλοίαρχος 
καi έπανfjλθε ώς Πλοίαρχος τό 44 καΙ το Ο 
δόθηκε ή θέση τοΟ ' Αρχιμηχανικοϋ τοΟ 

Στόλου στό ' Επιτελείο. 

« τί γίνεται Βαγγέλη;» «Δέν ξέρω τίποτα 
νό σδς πω γιατί κανε Ι ς όπό τούς· Επιτε
λικοuς κι ' οQτε ό Ναύαρχος ~χουν tλθει. 
Τό γραφεία εfναι κλειστό κι ' έγιiι μόνος 
μου δνοιξα πρΙν λfγη ώρα. · Η «Κρήτη>> 
Εφυγε Τή νύχτα όφοϋ τελεfωσε ό «u Η
φαιστος» τή δουλειό τwν καζανιών της. 
Κάτι σοβαρές όποφόσεις θό πfjραν οΙ 
'Εγγλέζοι τή νύχτα γιό ν ' όποκλείσουν 
ετσι τό στόλο μας». 

«τί νομίζεις πρέπει νό κάνουμε;» 

ιιΚόμετε δ,τι σδς φωτίσει ό Θεός.~ Αν 
όποφασίσετε νό πδτε μέσα εχω μιό 
λάντσα που μπορεί νό σδς πάει, μόνο 
ποu θό τραβήξει όπ ' όξω, όπό τόν προ· 
λιμένα μην σδς δοΟν καί σδς ρίξουν ο1 
'Εγγλέζοι άπό τά καταδρομικό». 

• Αλλη σύσκεψη μέ τό Χρi'jστο! Έγιiι έ
πέμενα νό πάμε μέσα. « ΑφοΟ τό λές 
έσύ», μ ο Ο λέει ό Χρί'jστος, ιισυμφωνw νό 
πάμε, καί νό δείς τί εχουμε νό πάθουμε! » 
Τώρα, όλα τό χρόνια της φιλίας μας μi: 

τό Χρηστο, όπό φοιτηταί στην · Αγγλfα 
καί μετό στό πολεμικό τοΟ στόλου, έγιiι 
έθεωρούμουν ό πιό ... γνωστικός, καί 
λόγω ήλικίας καί λόγω Ιδιοσυγκρασίας. 
τη φορά αυτη όμως τά λόγια τοϋ 
Χρήστου ήταν τό πιό γνωστικό, καί δέν 
τδχω ξεχάσει ποτέ . Καί τί δέν πάθαμε σ' 
δσα άκολούθησαν μετά τήν έπιστροφή 
μας στό πλοίο! ΚαΙ δtν είχαμε καί ύπο
χρέωση νά γυρίσουμε μιά καί οί τελευ
ταίες, ός ποϋμε διαταγi:ς άνωτέρων μας, 
~tαν δσα μδς εfχε πεi ό Δαμηρόλης γιό 
νό κρυφτοϋμε κ.λ.π. ' Εν πόση περιπτώ
σει δέν μοϋ έπέτρεπε ή συνείδησή μου, 
δσχετα όπό διαταγές καί γνώμες δλλων, 
ν' όφήσουμε τόν Κυβερνήτη μας καί 
τοuς δλλους συναδέλφους μόνους. 

Φτόνουμε στό καράβι μέ τή λάντσα 
κι ' όνεβαίνουμε όπόνω . Μέ κατάπληξη 
βλέπουμε μιό όπίστευτη σκηνή: Ό Κυ
βερνήτης μας εΤχε μπεί στην δκατο τοϋ 
πλοίου γιό νό βγεί tξω στόνy Αλφα - Σίγ
μα νό δεί τί γίνεται, γιατί δέν επαιρνε 
άπόντηση στό σήματά του κι ' ούτε ξέ
ρανε άκόμα δ τι εΤχαν άποκλειστεί τό έλ
ληνικό πολεμικό. ΠρΙν ξεκινήσει ή δκα
τος, έμφανίζονται τό 5 μέλη τηςέπανα-
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στατικης έπιτροπης, ή όποία προφανως 
εΤχε διοριστεί τι'ι νύχτα, ώπλισμένοι μέ 
οπλοπολυβόλα Τόμπσον άπό τι'ιν όπλα
ποθήκη τοΟ πλοίου , τό όμερικόνικα 
αύτό ποu εΤχαν οί γκάγκστερ τοϋ Σικά
γου καi τό βλέπαμε στον κινηματογρά
φο καμιό φορά. Τό χρησιμοποιοΟσε ό 
·Αγγλικός στρατός κο] στόλος καi τό εfχα 
«δουλέψει» κι· έγιiJ δταν ύπηρέτησα στό 

σώματα των Κομμόντος στι'ιν 'Αγγλία . 
Με εύγένεια όλλό καΙ με τρόπο που 

δεν άφινε καμιό όμφιβολία δτι δσα λέ

γανε τό έννοοΟσαν όπόλυτα, εfπαν τοϋ 
Κυβερνήτη νό βγεί όπό τι'ιν άκατο καi 
έδήλωσαν σε δλους δτι δεν θό επέτρε
παν σε κανέναν νό βγεί όπό τό πλοίο. 
Τό πλήρωμα, δήλωσαν, ήταν με τό 
μέρος τους, καΙ θό συνέχιζαν την Ε:σωτε
ρικη ύπηρεσία τοΟ πλοίου καi τιlν έσω
τερικι'ι πειθαρχία όλλό δεν θό ύπήκουαν 
καμιά διαταγη τοϋ ·Αρχηγείου η τοϋ 
ν Αγγλου Ναυάρχου γιό ταξείδι τοΟ 

πλοίου. Δηλαδη ή όνώτατη f:ξουσία 
ήταν στό χέρια τfjς επιτροπfjς αύτfjς, ή 
όποία επαιρνε διαταγες όπό άλλη , κεν
τρικη f:πιτροπη που εΤχε Έδρα στον "Η Η
φαιστο» η aτόν ., · Αβέρωφ». Ποτε δεν 
μάθαμε άπό που διευθύνετο ή δλη αύτη 
κίνηση , όλλό νομίζω δτι ή κατεύθυνση 
έρχόταν άπό την όργόνωση ΕΑΜ στι'ιν 
·Ελλάδα. 'Απ' δτι κατάλαβα άν όχι δλο 
τό πλήρωμα άλλό ή μεγίστη πλειονότης 
ήταν με τό μέρος των στασιαστων. 

. Ανάφερα στον Κυβερνήτη τό δσα 
άκουσα όπό τό στόμα τοΟ Ναυάρχου 
· Αλεξανδρfi τό προηγούμενο βράδυ. Κι' 
αύτός εfχε καταλάβει τό ίδιο πνεuμα 
δταν επισκέφθηκε τον Ναύαρχο με την 
άφιξή μας καi πϊ;ρε τiς διαταγές του. ν Ε
τσι άρχισε μιό νέα ρουτίνα ύπηρεσίας 
κάτω όπό τiς aσυνήθιστες αύτες συνθιϊ
κες. Οί άξιωματικοi δίναμε τiς διαταγες 

γιό τι'ιν f:σωτερικη ύπηρεσία το Ο πλοίου, 
συντήρηση μηχανων, πυροβόλων κ.λ.π. 
καi τό πλήρωμα ύπόκουε παραδειγμα
τικό καΙ τiς έκτελοΟσε όμέσως. 'Αλλό 
λόγος γιό ταξείδι δεν γινόταν καθόλου 
κι' ούτε μποροΟσε κανεiς νό βγεί άπότό 
καράβι Εξω. • Αρχισε μ ιό κατάσταση 
μπορω νό πω πολιορκίας ποι'.ι κρότησε 
κόπου Ένα μϊ;να.' Η όλήθεια εfναι δτι στο 
δικό μας πλοίο τό πλήρωμα κο] οΙ άξιω
ματικοi ε'ίμαστε πόντο σε άριστες σχέ
σεις, νισως γιατί πολλο1 {]ταν εφεδροι άπό 
τό έμπορικό ναυτικό καΙ ε'ίχαμε Έναν 
επαγγελματικό δεσμό καi άμοιβαία εκτί
μηση. " Ετσι δεν εγινε κανένα εκτροπο, 
δπως εΤχαν συμβεί στην «Πίνδο» καi σέ 
άλλα καράβια. ' Από τοuς άξιωματικοι'.ις 
μόνο ό Κυβερνήτης 'Αλεξάνδρου καi ό 
~Υπαρχος Μουργινόκης ήταν μόνιμοι 
το Ο Πολ. Ναυτικοu. 'ΕγιiJ ήμουν Π ρω
τος Μηχανικός, δεύτερος δ Περρϊ;ς, εφε
δρος τοϋ' Εμπορικοϋ ΝαυτικοΟ, τρίτος δ 
Πιτέλλος. ' Αξιωματι κο1 Ναυτιλίας ήταν ό 
Νίκος Πίττας, !':ξάδελφος αύτουνοΟ που 
μδς εφερε τό νέα άπό την «Κρήτη» μέ τι'ιν 
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άφιξή μας, εφεδρος κι' αύτός έξ 'Εμπο
ρικοϋ ΝαυτικοΟ. Κα) οΙ περισσότεροι 
ύπαξιωματικοi μηχανfiς κα1 καταστρώ
ματος ήταν κι· αύτοi διπλωματοΟχοι μη-

χανικοi η καπετάνιοι τοΟ 'ΕμπορικοΟ 
ΝαυτικοΟ. 

'Η συνέχεια: Ιτό nροσεχες τεϋχος 

Καλό Πάσχα σ~ όλους rouς φίλους μας 

MEDITERRANEAN FOODS 
F oods and Delicacies from All Ν ations 
The Best Store of its Kind in Astoria 
SPECIALIST FOR HALOUMI CHEESE 

400 ΜΑΙΝ STREET 
GREENPORT, Ν.Υ. 11944 

(516) 477-2292 

33-20 30th Α VENUE 
ASTORIA, Ν.Υ. Ι 1103 

(212) 728-6166 

Καλό Πάσχα 
~!-

HUNTING - FISHING - CAMPING 
ALL KINDS OF SPORTING GOODS 

ATLANTIC CENTER 
For Guns and Sports Co. 

NICK KAPATOS 
32-90 STEINW Α Υ STREET 

ASTORIA, L.I.C., Ν.Υ. lll03 
TEL. (212) 728-2100 

Happy Easter 
From the Freiends of The Greek Shίp At East 

and Gulf Coasts of the Unίted States 

Alpha Marίne, Inc. 
Τώρα στiς ιδιόκτητες έγιcαταστάσεις της 

54-58 COMMERCE STREET 
BROOKLYN, NEW YORK 11231 

PROVISIONS - CΆΒΙΝ - DECK & ENGINE SUPPLIES 
SEVEN DA YS Α WEEK 8 24 HOURS Α DA Υ 

CAPTAIN STELIOS TATSIS 
After Offic:e Hours Call: 

(212) 224-8772- - (914) 337-0236 

Cable Address: ST AL ΤΟΝ NEW ΥΟRΚ. 
TELEX: 233716 ALPH UR 
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Phone (617) 426-3143 , -==:--- Ρ ΚΑΛ Q ΠΑΣΧΑ 
Cable: Paralia I ~ Α R Α ι I Α c ο R Ρ ο R Α τ I ο Ν 
Telex: 94 0656-:-::-- - -.::--::: . STEAMSHIP AGENTS & BROKERS 

80 BROAD STREET. BOSTON. ΜΑ. 02110 

at: Boston • Portsmouth · Providencc • Portland • (USA) 

BUNKERING • BROKERAGE • 
INTERNATIONAL FORWARDING 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ τΙ ΚΟΙ ΚΑΙ ΠΙΟ 

OIKONOMIKOI ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΓΙΑ ΖΑΧΑΡΑΔΙΚΑ- ΓΚΑΖΑΔΙΚΑ- ΠΑΛΙΟΣΙΔΕΡΑΔΙΚΑ 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΗΤΕ ΤΟ 'ΨARALIA" 

ΔΙΕΥΘΥΝΠ ΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ 
ΡΟΤΗ και JIMH ΑΝΔΡΕΟΥ 

29-19 23th Ανe. ASTORIA Ν. Υ. 
Τηλ.: (212) 728-9561 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ BIKY ΣΚΟΥΦΑΡΑΣ Κ. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ 

ΕΠΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΠΗΣΗ ΣΑΣ 

HELLENIC HEllENIC HELLENIC HELLENIC HELLENIC 
DISTRIBUTORS WARE HOUSE 
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~Η Νυχτερινή μας Ζωη Γράφει ό ΒΑΣ. τοΥΑΡΕκ 

Κάθε Πάσχα 
καί καλλίτερα 

Στό περισσότερα μέρη τοΟ κόσμου, 
καθwς καΙ στr)ν · Ελλάδα, τό θέατρα καi 
τό κέντρα i:κλεισαν γιό τrΊ χειμερινή τους 
σα ιζόν. Πf\ραν μαζί τους τον χειμώνα, 
άλλα μΕ τiς χειμωνιάτικες έπιτυχίες καi 
wραίες όναμνήσεις καi άλλα μΕ το βάρος 
τf\ς εύθύνης. 

~ Αφισαν πίσω τους προσπάθειες, όγω
νίες καi χειροκροτήματα.' Ακόμη όκού
γεται ό ήχος τους. 

Τό Πάσχα εΤναι ό ένδιάμεσος 
σταθμός, όνάμεσα στο χθΕς ποu εφυγε 
καi στο αuριο ποu !:ρχεται. Χειμώνας καi 
καλοκαίρι μί; συνδετικο κρίκο τη μεγάλη 

γιορτή . 
• Η ΚυριακrΊ TOU Πάσχα φέρνει ενα ση

μαντικό όριθμό καλλιτεχνών μακρυό 
όπο τό σπίτια τους καi μακρυό όπο κάθε 
συγγενικό τους σπίτι. 'η 'Ανάσταση 
δμως τοuς βρίσκει πάντα σ' ενα νυκτε
ρινό κέντρο νό τσουγκρίζουν τ' αύγό 
καi νό τρώνε τrΊ μαγειρίτσα συναδελ
φικό. Βέβαια ή σκέψη τους πετάει μα-

'Από τήν 'Ελλάδα, μi; άγάπη, ή 'Εμμα
νουέλα εύχεται σ' δλη τήν 'Ομογένεια 
Καλά Πάσχα κai ιιΧριατός 'Ανέστηιι. Μός 

ύπόσχεται δέ πώς σύντομα θό εΤναι 
κοντά μας γιο νό μός χαρίσει καi πάλι 
στιγμές άξέχαστες κεφιού μέ τή ζεστή 
φωνr'ι της κai μ' ί:να δίσκο L.P. ποu έτοι
μάζει μέ 12 περίφημα τραγούδια, γιά νό 

φέρει μαζί της. 

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 15, 1984 

Περαστικός όπά τήν Ν. Ύόρκη ό Σταμάτης Κόκοτας, διασκέδασε πρό ήμερών μέ 
συντροφιό ατή ν Ταβέρνα ιιΠαληό Άθήναιι. Περαστικός, έπίσης, ήταν καi ό Γιάννης 
Φλωρινιώτης ποu τραγούδησε γιο μ ιό μόνο βραδυά, τι') ν προηγούμενη έβδομάδα, 
σέ χώλ τού Edison, Ν.). Στή φωτογραφία μας, ό Κόκοτας στήν ιιΠαληa Άθήναιι. 

·Ομάδα συγχρόνου χορού τού Κέντρου ' Ελληνικού Πολιτισμού ποu δημιουργήθηκε 
πρόσφατα, εδωσε τi ς πρώτες παραστάσεις στήν άιθουσα τού ΚΕΡ στι')ν 'Αστάρια 
παρουσιάζοντας δυά κουλτούρες, τι') ν έλληνικι') κai τήν άμερικανικf'ι, μ' lνa μίγμα 
κλασσικού καi μοντέρνου χορού.' Η δουλειά τους άρεσε πάρα πολu κai ήταν σωστά 
τοποθετημένη. WΕδειχvε, με λίγα λάγια, δτι εγινε προετοιμασία γιά τό κάθε κομμάτι 
ποu παρουσίασαν. Στι)ν πρώτη φωτογραφία ή χορογράφος Μαριλένα Μαργέλου 
ίδέα τι'jς όποίας ήταν ή δημιουργία αύτι'jς τι'jς όμάδας, κai στι)ν δεύτερη ή Μαρία 

Άνθυμίδου μf: τόν Ron Rυb io . 

23 



κρυό στούς δικούς τους, σε όγσπημένσ 
πρόσωπα. ~Ομως τό καθfjκον τούς έπι

βόλλει τήν Μεγάλη Μέρα νό εfναι στήν 
πίστα, γιό νό δώσουν χορό στό κοινό καί 
νό πάρουν σόν όνταμοιβή τό χειρο
κρότημά τους. 

Δύσκολες οΙ χρονιές. w Αλλοτε τούς t
φερναν ιί.ίς τήν πιό μικρή πόλη με τήν 
f.λπίδα κάποιου μεροκάματου πού θό 
tκλεινε τiς πληγές ένός όλόκληρου χει
μώνα. Kai δημοφιλί'j όστέρια (χουν στίς 
όναμνήσεις τους τέτοιες τουρνi: πού 
περίμεναν την έισπραξη τfjς Κυριακfjς 
του Πάσχα γιό νό φάνε ενα καλό πιάτο 
φαγητό, μετό τr'ιν μακρότατη νηστεία 
τους. 

Σήμερα, βέβαια, αύτό δλα εχουν 
πάρει μιό έπιφανειακή ώραιότητα. Τότε, 
τό συνεχί'j ταξίδια ήταν το κλασσικό 
πλαίσιο πάνω ατό όποίο κινοϋνταν οί 
καλλιτέχνες. Κάποιο βαγόνι τpίτnι:; θέ
σης, i'\ κάποια όκρούλα ατό κατάστρω
μα. Οϋτε ή πολυτέλεια τών άεροπλό
νων, οϋτε τό Ι.Χ τών πρωταγωνιστών 
καλλιτεχνών, πού θό εφερναν τούς καλ
λιτέχνες στον προορισμό τους, ύπfiρ
χαν. 'Ωστόσο, αύτό όνήκουν στό χθές. 

Ξεχωριστή νότα ατό καλλιτεχνικό πεν
τάγραμμο, μέ πλούσια φωνητικό προ
σόντα, ή Σούλσ Νικολούδη, δίνει κάθε 
βράδυ έντυπωσιακό παρόν άπό τήν πί
στα τού κέντρου ιr' Ελληνική Σπηλιά", 

δnου έμφανίζετσι. 
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(!Η Νυχτερινή μας Ζωη 

'Η Μσρfα Στεφάνου άκολουθεί τήν 
παροιμία ποίι λέει: «Κάλιο ένα καί στό 
χέρι, παρά δέκα καΙ καρτέρει". Γι ' αύτό 
δi:ν βιάζεται. ·Ετοιμάζει τό δίσκο της LP., 
ποίι εΤναι ό πρώτος στήν καριέρα της, 

άλλά ίσως καί σταθμός. Σταθμός έπιτυ
χίας άφοϋ καi τά 12 τραγούδια τά έχει 
γράψει ό στιχουργός Δη μ. ' Ιατρόπου
λος καΙ ένορχηστρώνει ό Γιάν. Σπανός. 

Γιο πρώτη φορό στι)ν 'Α στόρια 
κάτι ποu ελειπε άπό τον 'Ελληνισμό 

Ούζερi 

<<ΒΑΡΕΛΙ 12» 
· Εκλεκτοi μεζέδες, ποικιλίες, τηγανητά, 

σχάρας, γαρίδες, σαλάτες, θαλασσινό κ.λ.π. 

Χταποδάκι στο κάρβουνο 

~ 
29-12 Β 23rd Avenue, Astoria 

Τηλ. (212) 728-0720 

"NEW YORK" 



Γράφει ό ΒΑΣ. ΤΟΥΑΡΕΚ 

'Επιτυχημένες βpσδυές κεφιοϋ συνεχίζει 
νά δημιουργεί, κάθε βρ6δυ, ατό και
νούργιο κέντρο " Port Adriatic" ή τρα
γουδίστρια μέ τό διεθνές ρεπερτόριο 
"Mercedes". Σέ κ6θε έμφάνισή της ή πί
στα «κσfγετσι» άπό τίς έκδηλώσεις τι.ϊιν 
κοσμικών τοϋ κέντρου. ' Η διεύθυνσις 
εlνσι 25-27 65th Street κσί Avenυe Ρ ατό 
Μπροϋκλυν. Στή φωτογραφία μας ή 
ιιΜερσέντεςιι μέ τήν γνωστή ήθοποιό 

Kate Jackson. 

Ποϋ μπορείτε 
' να 

διασκεδάσετε 
{(SI L VER ST AR" 

·Εστιατόρια με καλό φαγητό. Μιλάμε, 
γενικό, γιό δλα τό είδη εστιατορίων
όνοίγουν κάθε τόσο καi κλείνουν μετά 
άπό μιό ώρισμένη χρονικι'] περίοδο, 
γράφοντας κai την άποτυχία τους. ·Η 
άποτυχία δμως ούτι'] όφείλετα ι , κυρίως, 
στό δτι oi έπιχειρηματίες αύτοi πού 
άνοίγουν αύτό τό έστιατόρια, εfναι Εξω 
όπό τόν παλμό κai την νοοτροπία τοίί 
καλοφαγά. 

Σ' άντίθεση μ ' αύτούς τούς έ:πιχειρη
ματfες Ερχετα ι ό κ. Kostas Dragas, ίδιο
κτήτης τοίί •Σίλβερ Στάρ», πού ... εχει 
βάλει γυαλιά σε πολλούς παλαιούς καi 
νέους ίδιοκτfiτες έλληνικών καi ξένων 
έστιατορίων. 

Τό «Σiλβερ Στάρ», ποu βρίσκεται 
στούς 65 δρόμους κai 2α λεωφόρο, εlναι 
όνοικτό 24 ώρες, ένώ ή σάλα του, χωρη
τικότητος 250 ότόμων, δημιουργεί 4-5 
φορες την ή μέρα, όδιαχώρητο. Τό αΣίλ
βερ Στόρ» επισκέπτοντα ι τακτικό προ
σωπικότητες τ~ς Νεοϋορκέζικης κοσμ ι 
κi'jς κοινωνίας, κai τό βρόδυα πολλοί ή
θοποιοi τοίί κινηματογράφου κσi τοίί 
θεάτρου. 

' Εκτός όπό τόν κ. Draga, τό βράδυ τι']ν 
εύθύνη κai περιποίηση εχει ό Τζίμης, με 
•κοκταίηλ γούμαν» την κεφάτη καί πε
ριποιητικη · Αλέκα Κόλια. 

Τό «Σfλβερ Στόρ» ύπολογίζεται, σή
μερα , σόν μ ιό άπό τίς μεγαλύτερες έπι
χειρήσεις έστιατορiων, άφοϋ οί είσπρό
ξεις τi'jς έβδομόδος ύπερβαίνουν τiς 80 
χιλιάδες δολλάρια . 

' Η dίθουσα άποτελεί tνα στολίδι κομ
ψότητας στην καρδιά τοϋ Μανχόπαν 
καί προσφέρει ενα εστιατόριο γιά γρή
γορη καi σωστη Εξυπηρέτηση, άπό 
κουζίνα, σέρβις, καί ότμόσφαιρα. 

Συγχαρητήρια στούς fδ ι οκτ~τες. 

ΑΠΡΙΛΙΟΥ lS, 1984 

ΔιΑτιΘ~ΤΑι 
ΑΙΘΟΥlΑ ΓΙΑ 

ιΔι!ΗΙΚΕΣ 
EKΔHA()lf ι l 

... ΟΠΟΥ 
ΜΙΑ ΒΡΑΔΥΑ 
ΣΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΑΞΕΧΑΣΤΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ... 

ΕΛΑΗ lτtiN ΤΑΙΕΡΝλ 
•IΡλΚλ• 

ICλl ΙΝΩΡt ΣΗ ΤΟ ΜΕΓ λΛΕΚ> 
THl ΕΛΛΗΝIΚΗ1ΙC01Μ0110ΛΙtΙΚΗΣ 

ΔlλlKEΔAlHl 
23· 15 31sι SIREEI. ASTORιA. ΝΥ 11105 - Ιe lephone (2 12) 721 -3007 
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μοναδικό έλληνικό έργοστάσιο πού κατασκευάζει 
άλουμινένια παράθυρα σέ δλους τούς τύπους 

n.n•;:Jει.ι: καί άποστολές 
παραθύρων γιά · Ελλάδα 

· Επισκεφθε ϊτε μας γιά τό 
συμφέρον σας!! ή τηλεφω
νείστε μας νά έρθουμε έ
μείς ... Αν δέν άγοράσετε 
παράθυρα άπό τό Good Deal 
τότε σίγουρα χάνετε χρήματα THERMO 

GLASS 
Πωλήσεις 

καί 
άποστολές 
παραθύρων 

γιά 
. Ελλάδα 

..--

• EIID 
J 

I Τ ώρα yιά δική σας εύκολία άνοί
ι ξαμε καί δ.λλη μιά έκθεση στό 
i Brooklyn (67-01 5th Avenue) 
I 

$ 89 .ο~ ι 

~~§f;;Ξ~ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΣΠΙτΙΩΝ: 
' ΕπιμεΜ:Ιτε στούς έργολά6ους m nροίόvm 
νάχουν τrjν έwύryοη τού Gooo Deal. 
· ΕπιμεΜ:Ιτε στrjν ποιότητα κai στίς φθηνές 
ημές 

ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 
Κερδίστε χρήματα καί χρόνο άyοράζονmς 

άnό τό Good Deal 

Τά μοναδικά διπλά 
παράθυfΧJ. πού 

κρατούν τό σπίτι ζεστό 
τό χειμώνα καί 

δροσερό τό καλοκαιρ~- ~ι ~~~~~ 
•τιμές στά έ'ιδη τής ~~/, 

άnοθήκης μας 

-------------------------------------ι 

ΜΟΝΑΔΙΚΗ EYKAIPIA!! I 
Πρέπει σύντομα ν ' άδειάσουμε τήν aποΘrΊκη μας I 
yιά vά παραλάΒουμε τίς νέες παραwελίες . Πολλά I 
παράθυρα διαφόρων μεyεθώv καί κουζίνες πρέπει 

yρήyορα νά φύyοιιν. il: 

ΦΑΝΤΑΣ11ΚΕΣ τΙΜΕΣ 

·τιΜΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟν 

l212) 204-2001 22-17 ASTORIA BLVD. ASTORIA <212> 238-0039 
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ι: Ιστορίες τής ζωής 

Μιό Κοινωνικiι άλήθεια 
" Ενος έμπορευόμενος κύρ ιος γύριζε 
στό χωριό τi'jς πολύπαθης Κύπρου 
ζητώντας νό βρίσκη κοί ν ' όγορόζη 
ποληό πράγματα όρχοίο. Κτυποϋσε 
διακριτικά τό χτυπητήρι της πόρτας των 

σπιτιών της περιοχiiς Πάφου, παρου
σίαζε τόν εαυτό του κai επειτο ρωτοϋσε 
δν εfχαν κανένα ποληό γυαλικό η παληό 
επιπλο γιό πούλημα. Πολλές φορές 
μερικοί θέλουν νό ξεκόμουν μιό λάμπα 
η 'ένα δίσκο η 'ένα έπιπλο η 'ένα φόρεμα 
γιό νό πάρουν μερικό χρήμα το μετρητό . 
Βέβαια εfναι δύσκολο προγμο ν' όφίνη 
κονεiς η νά πετά κάτι ποu δέθηκε μέ τη 
ζωή του, άλλά κάποτε έρχονται κοί περι
στάσεις δύσκολες. 

Κάποιο ήμέρο ό έμπορευόμενος κύ
ριος εJχε φθάσει κοί σε 'ένα σχεδόν έρει
πωμένο σπίτι. Μιό /lσυχη γυναίκα καi 6 
σύζυγός της όνοιξον την πόρτο των μέ 
χαμόγελο.· Η γυναίκα φοροϋσε 'ένα δερ
μοτοκεντημένο φόρεμα καi ποληοφο
ρεμένες μπότες. · Αλλ' δταν έκαμε την 
προσφορά του πρός όγορόν τοϋ 
φορέματος, έκείνη εστρεψε τά 
βλέμματά της πρός τόν λαμπερό flλιο 
ποu ήταν γεμάτος όμορφιό καί πρός τά 
πολύχρωμα λουλούδια τi'jς ούλi'jς της 
καί, μέ ζεστασιά στη φωνη καί τό 
βλέμμα, εJπε: «Κύριε, έν έχω τίποτε ποu 
νά μη τό χρειάζωμαι, κai έν θέλω τίποτε 
ποϋ νά μη τό Εχω». 

· Η γυναίκα έκείνη ήταν πολu όπλi'j, 
άλλά πολu μυαλωμένη καi τό έπεισόδιο 
έκείνο σόν Ιστοριοίίλο ΕΧΕΙ γίνει σόν τες 
οΙκογενειακές ποραβολες στό χωριό 
έκείνο. WΟταν κανένας ύποστη τόν 

πε ιρασμό νό ποθήση κάτι περιττό η 
μηδαμινό fι έφήμερο καi όρχίση νό 
αΙσθάνεται παραπονούμενος, πρέπει 
τότε νά Ερχετοι στό νοϋ του τό έπεισό
διο της γυναί κο ς έκείνης ποu ήθελε νό π η 
δτι έχομε πολλά μπροστά μας: τr)ν ν Α
νοιξη εχομε τό κελάδημα τGιν πουλιών, 
τό τριαντάφυλλα καi τες όζέλ ι ες, τό 
Καλοκαίρι έχομε τό ζεστό fιλιο κai τοuς 
νόστιμους καρπούς, τό Φθινόπωρο έχο
με τό χρυσάνθεμο κοί τό ώροίο 
ήλ ιοβοσιλέματα κοί τόν Χειμώνα έχομε 
τες κοθορες σεληνοφώτιστες νύχτες κοί 
λαμπυρίζουσες χιονονυφάδες, γιατί δέν 
ύπόρχει καλός Γι κακός καιρός ύπόρ
χουν μόνον διάφορα είδη καλοϋ κοιροίί. 

'Όταν όναμετρήσωμε τό πλούτη ούτό 
ή ζωή μας περισσότερο καί περισσό
τερο πρέπει νό γε μίζη μέ χαρά καi νό 
βρίσκωμε δτι πραγματικό δέν θέλομε 
τίποτε ποu νό μη τό έχωμε. 'Ο Θεός μος 
προμηθεύει με δλα δσα χρειαζόμεθα δν 
έννοείται όνοίγωμε έλεύθερα τές αΙσθή
σε ι ς μας πρός τόν θαυμάσιο κόσμο της 

APRIL 15, 1984 

I 

ο'ι κ. κ. 

Αύγουστος Μιχαηλίδης 
καΙ 

ΧάρηςΧαραλαμπόπουλος 
το Ο συγκροτήματος των εταιριών ΧΑΝΔΡΗ 

Εϊιχοvται στοuς φίλους τους 

καΙ σ' όλόκληρη TrJV r Ομογένεια 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Τό γνωστό σ ' όλους aσφαλlστικό γραφείο 0/ΝΟ Α. RALIS 
τό γραφείο τfjς πλήρους έμπιστοσύνης προσφέρεί γιά τήν 

καλύτερη έξυπηρέτησή σας τό 

lkyνaτ Iι-cιwεllnι:o 
Τό ταξιδιωτικό γραφείο τfjς · Ομογένειας ειvαι έτοιμο vά 

έξυπηρετήσει κάθε ταξιδιωτική σας avάγκη 

SUPER CHARTERS μέ Boeing 7 4 7 
Onewayάπό $249 Rou~~όTrip $449 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
· Απριλίου 1 , 7. 22 

$349 
LOVE- Α- FARE 

· Απριλίου 1 , 7, 22 

$599 
· Επίσης κρουαζιέρες καί 
ταξίδια ατή ν Καραϊβική καί 

έσωτερικό 

ΚL\ΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ Α TLANTIC Clτv 

32-17 Broadway Astoria, Ν.Υ. 11106 
Τηλ.:(212)204-8880 

Διευθύνεται άπό τή δίδα CATHY PANOS 

27 



·Ο Θεοφ. 'Επίσκοπος Μεθόδιος ό δ ποίος 
tξελέyη ίιπό τοϋ Οlκουμεvικοϋ Πατρι
αρχείου · Επίσκοπος Βοστώvης καί θa tv
θροvισθfί τήv Βη 'Απριλίου ύπό τοϋ 'Αρ
χιεπισκόπου κ. 'Ιακώβου. Ό 'Αρχιεπί
σκοπος, tξαίρωv τήv προσωπικότητα 
τοϋ κ. Μεθοδίου, άvεκοίvωσε δτι θά 
συvεχίση τό έργο του ώς συvτοvιστοϋ 
τfίς 27ης Κληρικολαϊκής Συνελεύσεως. 

ΠΑΣΧΑΛΙΝΌ 

Τό Φιλί 
Tfjς ΑΓ ΑΠΗΣ τό φιλί 

τό δοκίμασαν πολλοί 
καί τό βρήκαν σκέτο Μέλι! 

* 
Tfjς ΑΓΑΠΗΣ τό φιλί 

τό δοκίμασαν πολλοί 
καί τό βρήκανε Φαρμάκι! 

* 
Μά φαρμάκι έίτε μέλι 
τό φιλί ποιός δέν τό θέλει! 

ΣΤ Α ΥΡΟΣ ΓΡΑΜ-

Φύσης nou δημιούργησε γιό μδς καl τόν 
στολίζει με διόφορα έιδη χρωμότων σόν 
iνας ΑΙώνιος Ζωγρόφος." Ο λα στ ή Φύση 
εJναι βαλμένα καί βολευμένα γιό νό εύ
φραίνουν τό μότια μας, τr'ιν καρδιό μας 
καΙ τόν νοG μας.' Ο ' Απόστολος ΠαGλος 
tλεγε: «Εμαθα νό ε Τ μαι αύτόρκης εlςδσα 
EXW». 

Μητροπολlτης ' Ιεραπόλεως 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΠΟΛΥΖΩ·J·ΔΗΣ 

-~ίll$ ) , ~~~~ Καλο Πάσχα ~· 

Dr. Kimon Α. Legakis 
Athens University Law ·school • Master of Law. Harvard Law School 

Doctor of Law. Greece 
• Ceι1ificate of.lnternational Law. Hague Academy ot Ιnt'l Law 

Law Offices 
Legal Consultant Attorney at Law 

209 Garth Rd. 
~arsdale, ΝΥ 10583 
9141725·4717 • 9141737-8765 

1 4 Nikitaras Street 
Athens 1 42 , Greece 
3633-340; 6461-016 

W.ιth emphasis on: 
Settlement οΙ 1,-ι~rltances. Taxes. Disputed Prόpertles. 
Clνil. lnternatlonal. Famlly ~ndΊ.JU$1ιιess Law ln Gτ.eece 

Your legacy is here: ar t. democracy. the Olympic ideal. 
And your family is here. waiting. welcoιning. Come. feel the 
embrace ofGreece. So young it ne•·er stops singing. dancing. 
eating, mceting- there nre no st range~ in Greece. So 
et~rnaUy. stunningl)· beautiful thal its hills are a drama. its 
ught a11 emotion. And eνery tomorrow is more glorious ιhan 
the one before. Come to the country peιfeet for aU seasons. 
for alJ ιίmt". t'or ~ιιοw ..... r.,.,. .. eMJ 

O&YNP,C 
Α I #I 181' Α ... 

Greek NationaiTouήst Organization 
• 64S$thA~ι: .• ~C"νo YOf' ... !\Y 10022 Ι212Ι421 - Sίίί 
• \arιnnaf 8ιιnk o(C.rιof'rf' Βuίldιnιι: . 3 1 Sιιιιr 54 .. 
θοιιοn Μ λ 02 109 16 17) 227-7366 

• 168 \. Miι-h ieιι n λ\ f',, Ο.Μ:.ιJυ. IL ftOόO I 13121 782-IOH<t. 
• 61 I Q.1 hth Sc •• l .ιιι< ι\n,:t' lrι . <:Λ 90017 Ι213ι ()26-669fΊ 

·\ιΠ'W'-----------
λιidrru _ _____ ____ _ 

C iι~ !Sιιι ι ,.f7.ψ---------

)t~Τrιι,,.J ι\ ιι:'""'---------
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Δεξίωση στην 
Ούάσιyκτωv 
'Ο πρώην ύπουργος ΟΙκονομικών κ. 

· Αθαν. Κανελλόπουλος καi ό βουλευτης 
Δωδεκανήσου κ. Α. Παυλίδης, κατό την 
διόρκεια της έδώ παραμονfiς τους, τον 
περασμένο μfiνα, έπεσκέφθησαν καi την 
ΟUόσιγκτων δπου τούς έδεξιώθη στην 
olκio του, ό καθηγητr'ις τοϋ Πανεπιστη
μiου Howard κ. Δημ. Γ. Κούσουλας. 

Στι)ν δεξίωση παρέστησαν μεταξύ 

δλλων οί κ.κ. George Charles, Dr. Γ. ΟΙ
κονόμος, Dr. Ν. Κακαβιότος, Harry Ma
gafan, Δρ. Ε. Στασινόπουλος,' Αλεξ. Πα
παδημητρίου, Γ. Κοτζιάς, Σ . Κοτζιάς, Ν. 
Μπιλίντας, Δρ. Ν. Παπαδόπουλος, Α. 
Καρύδας, ' Αλαφόγ ιαννης, Σ. Γεωργι 
λόκης, Μίμης Τ σίντολας, ' Εμμ. 'Αθανα
σιόδης, Δρ. Ε. Κοτσέλας, Δρ. Χ. Σιμό
πουλος, Γιόννης Περδίκης, Σ. Χαλάς, Κ. 
Βασιλειόδης, 'Αρ. Ρούνης, Peter Stathis, 
G. Pappas, Bi ll Hunter κ.δ. 

· Εξ δλλου, προς τιμ ην τών δύο 
βουλευτών παρετόθη στο Crystal Palace, 
στην 'Αστόρια, δείπνο στο όποίο 
προσfiλθαν πολλοi φίλοι τους. 

· Εγγραφή τε Συνδρομηταi 
στήν ((Νέα Ύ όρκη)) 

REALTV1 INC. 
BROWNSTONES • CO-OP 

CONDOS • BUSINESSES 
RENTALS 

DENISE PARASCHOS 
Lic. Rea l Estate Broker 

Εlδιιιι:ευόμαστε στΙς όyορtς ιιι:οi 
nωλήσεις όιιι:ινήτων (οlιιι:ιών, δια
μερισμάτων, CO-OP ιcoi CONDO-

MINIUMS) στο ΜΑΝΗΑΠΑΝ. 

Σuμβουλεuθιjτε μας πplv όγορά
σετε ή πωλήσετε όκίvητο ατό 

Μαvχάπον. 

114 EAST 28th STREH 
NEW YORK, Ν.Υ. 10016 

Tel. (212) 679-3030 

ΑΗΡΙΛΙΟΥ 15, 1984 

Στιγμιότυπο άπό τήν πρόσφατη έτήσια χοροεσπερίδα τοϋ ίστορικοϋ Συλλόγου Σπαρτιατών Ν. 
Ύόρκης, κατά τήν διάρκεια τής όποίας έπεδόθη τό βραβείο τοϋ Σπαρτιάτη τής Χρονιάς στόν 
διακεκριμένο όμογενή κ. Σταθiiκο, πού διακρίνεται στό κέντρο τής φωτογραφίας, τήν στιγμή 
πού δέχεται άπό τόν Πρόεδρο τοϋ Συλλόγου, κ. Νίκο Παπαδiiκο το βραβείο, ένα άγαλματίδιο τοϋ 
Λεωνίδα πού έφερε άπό την Σπάρτη ό κ. Ν. Γουδfις. 'Αριστερά, ή Κα Σταθάκου. Διακρίνονται, 
έπίσης, τά μέλη τοί> διοικητικοί> Συμβουλίου κ. Π. Παναγilκος, Σaμ Κρικέλας, Χ ρ. Παβλερός 
καί Ν. Δημάκης, πρόεδρος τής 'Επιτροπής τής χοροεσπερίδος. 'Αντιπρόσωποι 30 περίπου 
άλλων όργανώσεων, ό Πρόξενος τής 'Ελλάδος κ. Ν. Βέης καi άντιπρόσωποι τών όμογεvειακών 
μέσων tνημερώσεως παρέστησαν στήν ώραιότατη έκδήλωση, στό περίφημο Prospect Hall τοϋ 
Μπροϋκλυν. Ώς γνωστόν, ό κ. Σταθiiκος iχει προσφί:ρει 300,000 δολλ. στην ίστορική Κοι
νότητα τοϋ Τιμίου Σταυροϋ τοϋ Μπροϋκλυv, γιά τήν δημιουργία τοϋ Σχολεfου τήι; Κοινότητος. 

~Ο κ. καi ή κ. Φαίδ. 'Αλεξάκη 

Εύχονται σ • όλους τοvς φίλους τους 
καί όλους τοvς ναυτιλλομένους 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Alpro Maritίme Agencίes, Inc. 
595 Madison Aνenue, New York, Ν.Υ. 

ιr~~1ft] 
22-81 31st STREET. 

ASTORIA, Ν . Υ. 11105 
Τηλ . (111) 932-7011 

GIFT SHOP 
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΒΑΠΠΣΊΊΚΛ - ΛΛΜΠΑΔΕΣ 

Ε/ΔΗ ΔΩΡΩΝ- ΔΙΣΚΟΙ- 8 TRACK TAPES - CASSEΠES 
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Seferis Exhibition at 
New York University 

ln 1963 poet George Seferis was the first 
Greek to receive the Nobel Prize for 
Literature. 

The Hellenic Heritage Foundation on 
cooperation with the Poetics lnstitute of 
New York University is presenting an 
exhibition of the works of Seferis ση April 
24th and 25th. The items are from the 
personal collection of Dimitris Tsitouras 
of Athens. 

Shown for the first time in 1981 at the 
French lnstitute in Athens on the 
occasion of the ten years after the poet's 
death, the exhibition is now being shown 
in the United States through the coope
ration of the Greek Ministry of Culture 
and Sciences, the Consulate General of 
Greece, New York, and the Embassy of 
Greece, Washington, D.C. ln addition to 
New York University, individual presen
tations will be shown at Princeton Univer
sity and the University of Maryland. 

The exhibition will include manu
scripts, personal items of Seferis', made 
available through the courtesy of the 
poet's wife, Maro Seferis, and paintings 
by artists such as Tsarouhis, Morales, Basi
leou, and Tassou who were inspired by his 
poetry. 

The exhibition will be open to the 
public on April 24th and 25th at the Fales 
Library of the Elmer Holmes Bobst Library 
on the NYU campus at 70 Washington 
Square South from 2 to 5 p.m. 

The Hellenic Heritage Foundation is a 
non-profit, non-political, institution 
dedicated to illuminating the ancient 
roots of the Greek and American cultural 
heritage. lts goal is to establish a Greek 
cu ltu ral center in New York. 

For further information, please contact 
Fran Pappas, Executive Director, at 212-
688-8900. 
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ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, 
ΝΕΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ιιΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗιι 

130 W. 42nd St. - Suite 704 
New York, Ν.Υ. 10036 
Tel. (212) 921-0086 

Γεώργιος Κ. Φωκάς 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ" λΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 

ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 12 · ΨΑΡΡΩΝ 17 
ΑΘΗΝΑΙ 

Τ11λ.: 360-9086 - SZZ-0160 

ΗΑΡΡΥ EASTER 

PERRAKIS 
MARINE SUPPL Υ CORP. 

Ship Chandlers 

Cabin, Deck and Engine Supplies 
Full Line of Dry and Fresh Proνisions 

271 40th STREH, BROOKLYN, Ν.Υ. 11232 
Phone: (212) 499-1700 Telex 422812 
Cable Address: "PERMARSUP'', Ν .Υ . 
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GREECE ΙΝ AMERICA 

Issues of the Month 

'Ίoyal" Friends and Allies 

I Ν the April 2issue of UoSo News and World Report, we read 
about the fears expressed by the Kremlin that Turkey may 

accept Cruise and Pershing 11 missiles on its soil. We also read 
that the Kremlin is afraid that the UoSo may use its bases in 
Turkey for a poss ible intervention in the Persian Gulfo Turkey 
assured a Soviet official who visited Ankara that Turkey will do 
neithero This, according to the magazine, gives credence to the 
view that Turkey shou ld not be taken for granted as a loyal 
friend of the United States, especially in view of the efforts in 
Congress to cut the aid to Turkeyo 

The Greek side, and especially those who are trying to 
influence Congress in favor of Greece might be able to take 
advantage of this negative position of Turkey to emphasize 
that Turkey is not a reliable friend and ally especially at this 
moment, when the deployment of the new American missiles 
is under way in Europe. But they cannot do so, because they 
face a serious problemo Even children know what the problem 
is: Greece, under the Socialist Government has done nothing 
to give proof of her loyalty to the alliance; instead she does 
everything to prove the oppositeo Not only she has made no 

25 YEARS OF PROGRESS 

τ ΗΕ celebration of the 25th anniversary since the day Arch
bishop lakoνos assumed the heavy burden of guiding the 

Greek Orthodox Church in this hemisphere was an occasion 
for expressing our pride and gratification for the progress our 
Church achieved under His guidanceo He raised its stature, and 
made it a dynamic, respected, influential, and honored institu
tion. Under his leadership the Church played a leading role in 
the Ecumenical moνement and in promoting and defending 
not only the causes of the land of our ancestors, but also the 
cause of human rights and freedom in the world. His accom
plishments receiνed recognition of the highest levels when he 
was honored with the Medal of Freedom by the United States 
and with the Grand Cross of the Order of Honor by Greece. 
The awarding of these two highest medals of the two countries 
is a deserved recognition which reflects on all of us and makes 
us proud of our Church and of our spiritual leadero 
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gesture to accept Cruise oor ·Pershing 11 missi les on Greek soil, 
but she threatens, with every opportunity, to close down the 
American bases as soon as the recent treaty comes to an endo 
And she adds that she will not allow the use of the American 
bases in the eνent of a crisis in the Persian Gulf. 

lf one were to add Greece's negative stand on all other 
issues of common defense for the free world and the continu
ing anti-American• rhetoric by Greek officials (a practice so 
seνerely denounced by the fiνe Greek-American Congress
men) one does not need great powers of perception to under
stand the reasons for the real or apparent tilt of American 
policy towar Turkey from time to timeo 

Seno Tower, the powerful chairman of the Senate Armed 
Serνices Committee, in a recent testimony to the Foreign Rela
tions Committee of the Senate argued that the national 
interest of the United States requires that military aid to Turkey 
and two other countries continueso His principal arguments 
were Turkey's strategic location and the fact that ο ο. Turkey 
does not threaten to close down the American bases like 
Greece. ο ο 

HOW EASIL Υ WE CHANGE! 

ΤΗΕ approνal by the Senate Foreign Relations Committee 
of an amendment reducing by $39 million the mil itary aid to 

Turkey is certainly an accomplishment of the Omogeneia. And 
so is the condition set by the Committee which stipulates that 
the $216 million of grants in military aid will be subject to the 
return of the Ammohostos - Varoshia area to the government 
of the Republic of Cyprus. 

Andrew Α. Athens, chairman of UHAC, in a statement 
referring to the Committee decision, noted the discussions 
Archbishop lakovos and other Greek-American leaders had 
with members of the Senate prior to the voting. He also 
mentioned the efforts to influence the Committee, and cor
rectly observed how effective a coordinated effort by the 
Omogeneia can be in Washington; provided, of course, that 
no committees representing Greek political parties will be 
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inνolνed . .. 
The decision of the Senate Foreign Relations Committee 

was receiνed with great satisfaction by the goνernments of 
Greece and Cyprus and was warmly greeted by the press in 
both capitals ... 

But as we noted in our 1 March issue, the same goνern
ments, and the same newspapers had attacked President 
Reagan just two months earlier, when in his report to Congress 
he had noted as " a step in the right direction" the Denktash 
proposal to return Varoshia and the Nicosia Airport to the 
goνernment of Cyprus. At that time the Greek side rejected 
the Turk-Cypriot offer. Now, the idea of getting Varoshia back 
(and this time without the airpost which was part of the 
Denktash offer) sent yesterday's critics to spasms of delightful 
rapturel Don't look for logic. lt's just one more illustration of 
what has happened so many times in the past : Eνery solution is 
worse than the one proposed before- the one the Greek side 
preνious ly rejected with disdain .. . O r, to state the same truth 
differently, eνery proposed (and rejected) solution is better 
than the one that follows later . .. Α sad truth ... 

WE FEEL ASHAMED 

τ ΗΕ Greek-Americans who saw on τν scenes from the νisit of 
U.S. Secretary of Defense Caspar Weinberger felt ashamed. 

The streets of Athens appeared to be flooded with red flags 
carried aloft by angry demonstrators, and with thousands of 
placards with slogans of hate against the United States, ΝΑΤΟ 
and free Europe. 

With Russian flags, the Communists who o rganized 
protest demonstrations in Athens, Patras, and Salonika, 
reminded the Greek people that they are more loyal to 
Moscow than to Greece since they discarded the proud, blue
and-white flag of the country where they were born and 
whose citizens they are .. . 

The Omogeneia felt no less shame and deep sorrow for 
the new terrorist incidents, the murder of the British diplomat 
and his Greek secretary, and the wounding of an American 
sargeant in Athens. lt is hard to belieνe that this is happening 
in the country where hospitality had Zeus as its own God. We 
are sure that these acts of νio lence are condemned with utter 
distaste by all Greeks since they are entirely foreign to the 
Greek character, the Greek traditions, the Greek history. 

NOW . .. ''TEN-DA YS FOR PEACE" 

L
AST month pacifists in Greece and in other countries ob
serνed one minute of silence for peace. lt seems that one 

minute was not enough for Greece. Now we hear there will be 
a " ten-day" celebration for Peace with speeches, conferences, 
artistic eνents at the kaisariani sports stadium and a marathon 
walk from the ancient Tomb at the field of Marathon to the 
center of Athens. 

We haνe not seen the full schedule for the pacifist eνents 
but knowing the great ... ferνor of the Greek Marxists for 
demonstrations and festiνals we fear that the " ten-day" period 
will be too short! Only two or three months of celebrations, 
night and day, with the closing of all state, semi-state, social
ized, semi-socialized, problematic and semi-problematic 
enterprises would afford the "forces of peace" the opportu
nity to express "fully" their antiwar sentiments- in a sea of red 
f lags ... 

Α SYMPTOM OF ALLERGY 

I Τ seems that the Office of the Press and lnformation of the 
Greek Embassy in Washington is allergic to anything relating 

to the Omogeneia and its leaders. We noted already that the 
Bulletin published by the Ο.Ρ. Ι. made no reference to the role 
of the Omogeneia in the fund-raising for the Art Festiνal of the 
Olympic Games. Now we haνe another symptom of this 
allergy: The O.P.I. Bulletin which is published in English eνery 
week, included just a few lines in its "brief items" about the 
celebration of the Archbishop's Silνer )ubilee. lt made a refer
ence to the Grand Cross presented his Eminence by Ambas
sador PP.noulias but it kept secret the teleιtram of congratula
tions sent by Premier Α. Papandreou. Why? 

And why the same news item mentionsonly N.Y.C.Mayor 
Koch at the luncheon giνen at Waldorf Astoria after the ecu
menical doxology and kept secret the presence of former Pres
ident Carter, the leaders of most Christian denominations, 
Sen. Sarbanes and many other personalities? 

Α SERIOUS OMMISSION 

Α Ν Exibit of the Greek Press was inaugurated last month in 
Athens, in the presence of President of the Republic C. 

-
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ BIKY ΣΚΟΥΦΑΡΑΣ Κ. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ 

ΕΠΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΙΗΣΗ ΣΑΙ 

HELLENIC HELLENIC 
SHIPPING AIR FREIGHT 

HELLεNΙC 
MOVING 

HELLENIC 
DISTRIBUTORS 

HELLENIC 
WARE HOUSE 

HELLENIC 
TRAVEL 

HELLENIC FΙNI 
CARS IMPORJS 

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

ΕΛΛΑΔΟΣ: ΕΡΜΟΥ 14, ΑΘΗΝΑ (τel. 321.8611) ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 102-104 ΠΕΙΡΑΙΑ (τe l . 411 .3416) 
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ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ 
ΜΟΝΟ ΜΕ 25 ΔΟΛΛ. ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ 

1 ώρα ε Τ ναι εύκαιρία νό γίνετε καi σείς συνδρομητής στήν ΝΕΑ 
ΥΟΡΚΗ -- ό.ν δέν εΤστε ~δη. Παρό τό δτι τό περιοδ ικό ~γινε ΔΕΚΑ
ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ όπό τόν 'Ιανουάριο, ή συνδρομη παραμένει ή ίδια. θό 
σδς ~ρχε ται τό περιοδ ι κό ατό σπίτι δυό φορές τόν μ~να, ένδιαφέρον 
πάντοτε, ζωντανό, μαχητικό. 

'Όσοι λαβαίνετε fjδη τό περιοδικό καi γιά κάποιο λόγο δεν πλη
ρώσατε όκόμη συνδρομή, εΤναι εύκαιρία νά τό κάμετε τώρα. 

Μαζi μέ την έπιταγή σας έτi όνόματι NEW YORK MAGAZINE, πα
ρακαλοϋμε νά συμπληρώσετε καi νά μδς στείλετε τό παρακάτω 
δελτίο : 

NEW YORK MAGAZINE 

oJ .....,.. - - Ρ.Ο. ΒΟΧ 675 

~~ GRAND CENTRAL STATION l NEW YORK, Ν.Υ. 10163 
-- ..... 

\ 
I Κύριοι, I 

' Εσωκλείω tπιταγrΊ 25 δολλ. γιό μ ιό tτήσια συνδρομή. 

1 I Ο Λαβαίνω r'jδη το περιοδικό. Ο Δεν λαβαίνω το περιοδικό. 

I ΝΑΜΕ ... ... ............. ............ . .... ..... . .. ..... . . . I 
I ADDRESS ........... ....... ... .... . ...... ......... . .... ... I 
I CITY .................. SΤΑτΕ . ....... ... ΖΙΡ . . . . .. .. .. .. I 
\ HLEPHONE . .. . . . .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . . . .. .. .. . . . .. .. .. .. .. ' ._.. __________ _, 

Karamanlis, members of the Greek government, party leaders 
and other personalities. The officials and the other visitors had 
the opportunity to see old newspapers and get an idea of the 
developm~nt of the Greek press, and to appreciate its long 
struggles ιn support of the democratic institutions and the 
national issues . 

OYSTER ΒΑΥ 
CRYSTAL PALACE 

. The Fair was a splendid undertaking by the Union of 
Edιtors of Athenian Dailies. But why did they feel proper to 
leaνe out ~he Greek Press oνerseas? The Greek newspapers 
an~ magazιnes abroad haνe fought in the serνice of the Greek 
natιon and have reasons to be proud, as much as their counter
parts in Greece. Certainly our Athenian colleagues must 
remember that the first Greek newspapers were published 
abroad _to call th~ nation to fight for national independence .. . 
The U~ιon _of Edιto rs can correct this ommission by organizing 
a specιal fa ιr for the press of the Omogeneia with all the news
p~pers and magazines published outside Greece. This fair 
mιght be accompanied by a Congress of Greek journalists from 
abroad, to carry forward the preliminary work of the 1978 first 
Congress. 
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31-01 BROADWA Υ, ASTORIA, l.l. 11106 
TEL. 545-8402 καi 545-2990 

~ Ανετες, πολιτισμένες αίθουσες γιά δλες τiς 

κοινωνικές σας έκδηλώσεις, Ιδιωτικές 

καi συλλογικές. 

'Αδελφοί ΤΟΜ καi ΠΩΛ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ 
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Long lsland Couple 
Feted on 25th Wedding 
Anniversary 

The loνely couple Dino and Sophie 
Drakou lias were literally oνerwhelmed 
with the surprise 25th wedding anniνer
sary dinner-dance reception tendered by 
their loνing parents George and Pene
lope Fa ll is, Valley Stream, L.l . and their 
wonderful children Tommy and Peggy 
Fallis, Syosset, L.l. as co-ordinators for this 
festiνe occasion. On hand to extend best 
wishes and heartfelt congratulations were 
many relatiνes, friends, business asso
ciates and the priest who blessed their 
wedding and had the extreme pleasure of 
baptizing the couples' two handsome 
sons Peter and George. 

The affair began with the inνocation by 
Father Papageorge, who toasted them on 
this first milestone of their blissful 
married life and wished them on their 
way toward the next twenty-fiνe years of 
health, joy and the heaνenly blessings of 
A lmighty God. There followed two con
secutiνe toasts by their best man and 
second ly their Father George Fallis. Both 
pou red out their fine sentiments of loνe 
and joyful exuberance for being present 
to enjoy the festiνities. Following the 
toasts the full course dinner was serνed 
with all the delicious side dishes. 

Throughout the dinner the orchestra 
played soft dinner music uninterrupt
edly. Many telegrams and special 
messages and many beautiful gifts were 
gladly receiνed from their many friends in 
America, Canada and Argentina, South 
America. 

The three fam ilies operate a νery pros
perous paper business on Long lsland. For 
many years they haνe generously con
tributed to many Greek Orthodox Chur
ches and Organizations. 

ΝΕΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ» 

(212) 921-0086 

• Παρακαλοϋμε σημειώσατε 

τfιν παραπόνω όλλαγfι τηλεφώνου, 

καθwς καί τήν νέα διεύθυνση 

των Γραφείων μας: 

• "NEW YORK" 
130 W. 42nd Street - Suίte 704 
New York, Ν.Υ. 10036 
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Το κατάστημα ' Ελληνικών Δώρων 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
ΑΣΤΟΡΙΑΣ 

31-12 23rd Ανe. (κοντά στήν 31st Sιreet) 
Τηλέφωνα (212) 721-9190 καί (2 12) 721-9191 

'Εκλεκτη συλλογη άπό μπουμπουνιέρες, στέφανα, βαπτιστικά, ύφανtά, 
έργόχειρα, άντικείμενα τέχνης, κεραμεικά, βιβλία, περιοδικa καί έφη

μερίδες. - Κάρτες γιa ολες τiς περιπτώσεις. 

ΠΛΟΥΣΙΩΤ Α ΤΗ ΣΥ ΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ 
καi TAPES, VIDEO CASSEΠES. 

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

Διεύθυνση: Χριστίνα Σαρηγιάννη 

ΜΕ το 

PETERS TOURS 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ 

Τ ΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Χωρiς Ταλαιπωρίες καi Τρεχάματα 

Ταξιδέψετε με τa κανονικa 
δρομολόγια τής 'Ολυμπιακής 

με JUMB0-747 χωρίς σταθμόν. 
Γιά τfιv κράτηση θέσεων καi κάθε πληροφορία 

Άποταθήτε στο δικό σας: 

PETERS TOURS, INC. 600 ΕιGΗΤΗ AVE., NEW YORK, Ν. Υ . 10018 Tel.: 39HJ200 

QUEENS ΩFFICE: 29- 14 DΙTMARS BLVD., ΛSTORIA , Ν . Υ. 11 ιο5 TEL.: 932·3366 

"NEW YORK" 
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Pan-Chrίstίan Trίbute to Archbίshop 

Caιholic Archbishop John J. Ο 'Connor, participating ίn the Ecuπιenical Doxology. 

Presidents, statesmen, religious and 
civic leaders from a broad spectrum of the 
world community paid tribute to Arch
bishop lakoνos as he celebrated the 25th 
year of his enthronement as Archbishop 
of the Greek Orthodox Church of the 
Americas on Apri l 1, 1984. 

An oνerflow crowd of 1500 people 
filled the Archdiocesan Cathedral of th e 
Holy Trinity for an Ecumenical Doxology 
which included Bible readings by major 
Christian leaders and an address by 
former President )immy Carter who 
spoke of his great admiration for the 
Archbishop and said the symbols of great
ness were similar for a nation and a 
church .... "support for ciνil rights at home 
and human rights abroad." 

The magnificence and spiritual splend
or of Greek Orthodoxy was refϊected in 
the domed Cathedral as the procession 
of black robed Seminarians and smartly 
uniformed West Point Orthodox Cadets 
led the procession of gold robed hier
archs and clergy down the center aisle 

APRIL J5, 1984 

From righι to Je_(t : Senator Moynίhan, Senator Sarbanes, ΑΗΕΡ"! President Peter Car
digej·, pasr Presidenι of Α Η ΕΡΑ Dr. Kίmon Doukas, α represenιaιινe o.f the State Depart
ment, Mr. George Ρ. Liνanω·, Presίdent of Hellenic-Arnerican Deνe/opmenι Allίance and 

other dignίtaries. 
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to the triumphal strains of brass and organ 
ensemble and the νoices of the Cathedral 
choir. 

Newly installed Roman Catholic Arch
bishop of New York, John J. O'Connor 
prefaced his reading with a pledge of 
"gratitude, loyalty and cooperatiνe sup
port toward Archbishop lakoνos .... de
spite the proximity of our ages, I willlook 
to him as spiritual father, and will support 
him in the serνice of you, God's people." 

The Grand Cross of Honor, Greece's 
highest ciνi lian award was presented to 
Archbishop lakoνos by the Honorable 
George Papoulias, Ambassador to th e 
United States from Greece on behalf of 
the President of Greece Constantine 
Karamanlis. 

ARHBISHOP'S RESPONSE 
Archbishop lakoνos in an emotion

filled response said: 
" We are not here, my brothers and 

sisters, to honor a particular human being 
- but to honor the Creator, the lnspirer, 
the Guide, the Teacher - indeed the 
Saνiour of the human race. We did not 
come here to obserνe the anniνersary of 
an enthronement, but the νery enthro
nement of God in our hearts and souls, 
and this is, or should be, the ultimate aim 
of man in his serνice to his fellow man. 

ln haνe not journeyed alone. I haνe 
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From ιlιe Ecumenίca/ Doxology: Metropolίtan Theodosius, Archbίshop Ρίο Laghί, Apo
stolic Delegate to ιhe U.S .. President Carter, Archbishop O'Connor, Archbίs~op Torkom 
Mannogian of ιhe Armenian Church, Bίshop James R. Crumley Jr., Presιdent of ιhe 

L-ιιtheran Church and Bishop Chrisιopher of the Serbίan Church. 
(Photo by Yannis Demotsis) 
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not climbed any heights withlout haνing 
you by my side to encourage me. I haνe 
accomplished absolutely nothing with
out your help and understanding, my 
fellow bishops and priests, my fellow 
leaders in the ecumenical movement ..;. 
and al l of you, my brothers and sisters in 
Christ. You are the benefactors, while Ι 
am the beneficiary." 

DOXOLOGY PARτJCIPANTS 
Participating in the Ecoumenical Doxo

logy were Archbishop Ιakoνos, Primate 
Greek Orthodox Church of the Amer
icas, Mr. George Gallup Jr., President 
The Gallup Organization, Archbishop 
John J. O 'Connor Catholic Archdiocese 
of New York, Bishop Christopher Serbian 
Orthodox Church in the U.S.A. and 
Canada, Archbishop Torkom Manoogi
an, Primate Diocese of the Armenian 
Church of America, Bishop Philip R. 
Cousin, President The National Council 
of Churches of America, M etropolitan 
Theodosius, Primate Orthodox Church 
in America, Rt. Reν. John Μ. Allin, Presid
ing Bishop The Episcopal Church, Bishop 
james R. Crumley jr., President The Lu
theran Church in America, Archbishop 
Ρίο Laghi Papal Nuncio to the United 
States and President Jimmy Carter. 

ANNIVERSARY LUNCHEON 
President Rona ld Reagan surprised the 

crowd of 1500 people attending the Si lver 
Anniversary Luncheon at the Waldorf
Astoria Hotel with a phone call to Arch
bishop lakovos which was heard by a 
silent audience. 

'Ί'm sorry that I couldn't be with you 
today in person, Your Eminence," said 
the President, "but Ι appreciate this 

ΛPRIL 15, 1984 

Presidenι Carιer, His Eminence and Rev. Dr. R. Stephanopou/os, 
ρastor of the Ho/y Trinity Caιhedral. Righι: The President 

speakίng ay the Doxology. 
(Photos by Yannis Demotsis) 

From /eft to right: Consul Genera/ of Greece Mr. Ν. Kapellaris, Mrs. Kaρellaris, the Am
bassador of Cyρrus αι the U.N. Mr. Dίno Mousiouta!>·, the Ambassador of Cyρrus in 

Washington, D.C. Mr. Λ. lakovidis and other dignίιaries. 

chance to greet all Greek American lead- the Mediterranean. Υ ου have my full as
ers who are there for this great occasion surance that Secretary Shultz,Bud Mc
and Ι want to say congratu lations on Farlane, Counselor Derwinski and Rich
reaching this important milestone ίπ the ard Burt are working hard to encourage 
service of not only the Greek Orthodox progress on Cuprus. We are also work
faithful but. of the enti re nation. ing closely with the Secretary General of 

Ι know that one of your very special the United Nations and are encouraged 
concerns is the continuing problems in by the recent meetings with him and the 
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concerned parties, and hope they pro
νide impetus toward a fair and final settle
ment." 

Archbishop lakoνos in a warm res
ponse to the President's call said: 

''το you my President Ι pledge all pos
sible support in order that your mission 
for peace and justice in the world may 
be carried to the end successfully, tri
umphantly. Ι am especially gratified for 
the fact that you once again refer to the 
Cyprus problem - which is a problem of 
human ri ghts- the human ri ghts that you 
are propos ing, supporting and recom
mending to all nations of the world. We 
belieνe that some day throughout the 
belieνe that some day justice together 
with dignity will march hand in hand 
throughout the world and that demo
cracy and freedom and dignity will re
ally be the characteristics of the new so
ciety for which you, your associates ano 
all of us labor and work. 

ln return, I would like to express to you 
my most profound thanks for the call and 
also for each time that you call me to ~he 
White House to offer an opinion on all 
the great issues with which our nation is 
confronted. 

May God bless you, inspire you, and 
give you the strength so that all your 
dreams may come to a glo rious fru ition . 
May God eνer bless you." 

Honors also came from New York 
City when Mayor Edward I. Koch present
ed the Archbishop with the city's most 
distinguished award, a crystal "Big 
Apple" and said, 'Ήοw fortunate, rιow 
ecumenically blessed we New Υ orkers are 
that Archbishop lakoνos is liνing and 
working here among us. Among the 
things in my entire life of which Ι am most 
deeply proud is that I can call this won-

Mayor Kυch addressing ιhe gaιhering ac che Waldor.f Asιorίa. 

derful man my friend and the true friend 
of the city of New York. 

Archbishop lakoνos presented Pres
ident Carter with the Si lver Cross of the 
O rder of St. Andrew of the Ecumenical 
Patr iarchate of Constantinople "ln reco
gnition of his fearless adνocacy of 
religious freedom, human rights and 
social justice for all mankind and his com
mitment to the American spirit and faith 
in this nation." 

The President Bishop of the Episcopal 
Church John Μ. Allin, the luncheon's 
principal speaker, attested to the dignity 
and grace that the Archbishop brought to 
his ministry. 

Archbishop Ρίο Laghi, Papal Nuncio to 

the United States offered the benediction 
and brought to the Archbishop " the 
Pope's warmest wishes and warmest 
appreciation for your ecumenical en
deaνors." 

Metropo litan Si las of New )ersey, 
General Chairman welcomed all those in 
attendance and presented Dr. Matina 
Souteris Horner, president of Radcliffe 
College who serνed as mistress of cere
monies. Anthony Thomopoulos, pres
ident of ABC Broadcast Group 
introduced the dais and Mayor Edward 
Koch, and the inνocation was offered by 
Father Alexander Karloutsos. 

Among those dignitaries present for 
the day's eνents were: Ambassador of 

President Carrer wirh Metropolitan Silas o.f Ν. Jerse_y and Rev. Basil Gregory (rigfιt) be_fore 
the Dυxology. 
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Cyprus to the United States Andreas Jaco
vides; Ambassador of Cyprus to the 
United Nations Constantine ~oushou
tas; ~r. Takis Pelekanos, ~inister of 
Health of the Cyprus Republic; ~r. Aιha
nasios Kanellopoulos, member of the Par
liament of Greece; Sen. Alfonse D' Ama
to (R-NY); Sen . Daniel ~oynihan (D-NY); 
Sen. Paul Sarbanes (D-~D); Rep. ~ario 
Biaggi (D-NY); Rep. William Green (R
NY); Rep. Geraldine Ferraro (D-NY); Rep. 
Robert Edgar (D-PA); Former Governor 
Hugh Carey of New York; and ~r. Linas 
Kojeli s, Associate Director of the Office 
of Public Liaison, The White House. 

MESSAGES 
The follυwing message.~ }vere sent το 

Archbishoρ /akυvos on ιhe 25th anniver
sarγ o.f hi.~ enthronement. 

" Ι congratulate you and the faithful of 
the Greek Orthodox Church for your 
strong religious and moral presence in 
America. lt is my hope and belief that 
your success will be magnified in the 
years to come." 

PRESIDENT RONALD REAGAN 

'Ύοu are the vanguard of the spiritual 
aspirations of all Greek Orthodox and 
have kept alive the meaning of our 
heritage." 

The Pre!;idenι re~ρonding to α }Varm welcome, Hi~· Eminence and Metropolitan Silas. 

PresidentCONSTANTINE KARA~ANLIS ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Republic of Greece 

" I convey to you Pope John Paul's 
warmest wishes and deep appreciation 
for your ecumenical endeavors and 
prayerful greetings honoring you as a 
man of prayer and as a spiritual leader." 

ARCHBISHOP PIO LAGHI 
Papal Nuncio to the United States 

"Ι must give recognition from those 
outside of the Greek Orthodox 
Community who look to Archbishop la
kovos as spiritual father, wise counselor 
and devoted Christian." 

RT. REV. JOHN ~- ALLIN 
President Bishop 

The Episcopal Church 

ΝΕΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΤΗΣ <<ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ» 

(212) 921-0086 
Παρακαλοίίμε σημειώσατε 
τήν παραπάνω όλλαγη τηλεφώνου, 
καθwς καi την νέα διεύθυνση 
τίίιν Γραφείων μας: 

"NEW YORK" 
130 W. 42nd Street - Suite 704 
New York, Ν.Υ. 10036 
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DROULIA & CO. 
Members New York Stock Exchange 

Since 1957 

120 BROADWAY, NEW YORK, Ν.Υ . 10271 
Telephone (212) 349-JJ44 

LAUSANNE, SWITZERLAND 1002 
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ΑΗΕΡΑ Youth 
Aid Heart 
Surgery for 
Greek Youth 

The young women's auxiliary of the 
ΑΗΕΡΑ, the Maids of Athena, has pledged 
to raise $8,000 for a program treating 
children from Greece with serious heart 
problems at the Deborah Heart and Lung 
Center in Browns Mill, NJ. After visiting 
the Deborah Center recently, Maids 
Grand President Kukla Andros announc
ed that the " Number one prίorίty of the 
Maids this year will fundraising for 
Deborah' s program for Greek children 
and developing a better awareness of 
heart disease within the Greek American 
community. " 
Το enhance the ίr educational efforts, 

the Maids are working with the American 
Heart Association to train Α Η ΕΡΑ youth in 
various techniques of cardio-pulmonary 
resuscitation and to learn more about the 
causes of various heart problems. 

The money raίsed will be used to pay 
for two heart operations under De
borah's "Children of the World" Pro
gram. The first patient under this 
program, Kalliope Hazistasi, a 19-month 
old, has already been treated for a conge
nital heart defect. 

The "Children of the WoriJ" program 
was instituted by the Deborah Heart and 
Lung Center in 1972, and more than 350 
children from foreign countries have 
undergone life-saving cardiovascular su r
gery that could not have been performed 
in their native countries. 

Το όριστούργημα ιιΕΛΕΝΗ>) 
τοϋ Nick Gage 
στά • Ελληνικά, μπορείτε 
νι'.ι το nρομηθευθflτε 
στέλνοντας έnιταyiι 15 δολλ. 
στiιν διεύθυνση: ELENI 

Ρ.Ο. ΒΟΧ 592 
WESTBOROUGHι ΜΑ 01581 

Έγγραφήτε Συνδρομηταi 
στην «Νέα Ύ όρκ:η» 
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'Ετησία Συνδρομη 

$25.00 

Εύχονται Καλο Πάσχα 

WILLIAM G. CHIRGOTIS 
Summit, New Jersey 

Ό Άντιπρόεδρος τής Παγκρητικ:fjςΈνώσεως 

κ:. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΒΑΡΔΑΚΗΣ 

CONTINENTAL FOOD PRODUCTS 

31-45 Downing Street 
Flushing, New York 11354 

Tel. 358-7894 

For Deck, Engine and Provisions 

GULF MARINE And 
INDUSTRIAL SUPPLY, Inc. 

401 St . Joseph Street, New Or1eans , La . 70130 
Tel. [504] 525-6252 

STEVE KO UTSOURADIS, Manager 
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Bob Η ope R eceives the S ocratic Α ward 
ln an evening fi lled with outstanding 

speeches, the king of the one-l iners, Bob 
Hope, recipient of the Socratic Award, 
thoroughly excited and entertai ned the 
audience of more than 2,000 attending 
the 26th ΑΗΕΡΑ Biennial Congressional 
Banquet held in Washington, DC, on 
March 26. Hope said that the award "will 
hold a high place in my trophy room and 
in my heart." Senator Paul Tsongas of 
Massachusetts receiνed the ΑΗΕΡΑ Peri
clean Award that eνen ing. 

ln addition to Ahepans and their 
families from across the United States, 
more tha n 150 members of Cong ress and 
their spouses were also present at the 
banquet which has been held since 1929 
to honor the institution of Congress. 

After the presentation of the colors by 
the Marine Corps Band and Color Guard, 
Banquet Chairman C. Steven Georgi lakis 
welcomed the guests and introduced the 
toastmaster for the even ing, Louis G. Ma
nesiotis. 

Manesiotis said the banquet "is an 
expression of the appreciation we feel for 
the dedicated services rendered by you, 
the members of Congress, in the cause of 
good goνernment." He continued that 
" to be good, valuable, and productive 
citizens, is one o f the AHEPA's aims. We 
believe that to liνe is to se rνe; to rule is to 
obey; to rise is to lift up the fallen .. . 
ΑΗΕΡΑ is g iving its utmost. We are proud 
of our past, certain of our present, and 
look to you, the Congress wi th 
confidence for o ur future." 

Daughters of Penelope Grand Pres
ident Elaine Keνgas noted that "as Amer
icans of Hellenic descent we claim a 
heritage composed of the best moral and 
ethnic principles that our cultures - Hel
lenic and American - haνe given to us, to 
history, and to the world at large." 

Archbishop Ιakovosca lled on Congress 
to work to "bring about peace and justice 
in the world," and hoped that during a 
period when Congress must reduce the 
budget defi cit, thought would be giνen to 
reduce aid to those countries, such as 
Turkey, which violate human rights. 
"Nothing would please totalitarian 

Mr. Cardige.r preserιting Mr. Hope with α citation honoring lιim as recepierιt ofthe Socrarίc 
Award. Looking on ί.~ Mr. Manessiotis. 

ΗΑΡΡΥ EASTER 
JOHN S. LATSIS (U.S.A.) Inc. 

APRIL 15, 1984 

5 W est 54th S treet 
New Υ ork, Ν.Υ. 10019 
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regimes more," the Archbishop stressed, 
"than to see our morale broken and our 
commitment to the American dream to 
work and lead the world towards peace, 
shattered and destroyed." 

He concluded by saying that " the 
ΑΗΕΡΑ and the Greek Orthodox 
community in the United States express 
their hopes that you, the Members of 
Congress, will uphold what is legal, right, 
and just at all times." 

TSONGAS HONORED 

Se nator Paul Sarbanes of Maryland 
presented the Periclean Award, noting 
that it " is given in the spirit of the great 
ruler and statesmen for whom it is named. 
Even today, 2,500 years later, Pericles 
remains synonymous not only with the 
greatest achievements of Ancient 
Greece, but with the noblest, most 
enduring aspirations of civilized society." 

The award was giνen to Tsongas " for his 
steadfast dedication to the advancement 
in America of the Hellenic ideals of 
freedom and liberty; for his courageaous 
articulation of dynamic new ideas on the 
red irection of American governmental 
policy; and for a li fe of exemplary public 
serν ice on the loca l, state, national , and 
international l eνels . . . whether through 
his rigorous question ing of nominees for 
high public office, or his continuous op
position to needless foreign entangle
ments, Senator Pau l Tsongas has 
emu lated the Peri c lean ideal of 
leadership and citizenship." 

Accepting the award, Tsongas said that 
he and his wife are " looking forwa rd to 
going back to Massach usetts." He added 
that after ten years in Washington he did 
not have many regrets, although 'Όne of 
them is that I haνe been here for 10 years, 
through Presidents Ford , Carter, and 
Reagan, and Cyprus still is not free. lt 
didn't make any difference - Republican 
or Democrat- the priority of Greece and 
Cyprus simply were not there, and 
Greece is not appreciated as the ally it has 
been, is, and should be in the future." He 
said he hoped " the United States Con
gress willlead in human rights, not rheto
rica lly, but in actuality; and the test of that 
- as much as any place in the wor ld - is 
Cyprus. Ι hope we wi ll move on that this 
year." 

George Christopher, the former mayor 
of San Francisco, was the banquet's key
note speaker. He began by saying that 
"search everywhere, you will neνer find a 
more loyal group of American citizens 
that the people who are your hosts 
tonight. Their Ιονe for America has no 
bounds- it is a deep abiding love, and no 
words ca n express its depth. " After re
νiewing the life and struggles of Greek 
immigrants, Christopher added that to
day Greek Americans only ask their 
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Arι·hbishop /akoνos addressing rhe Ahepans and ιheir friends. 

members of Congress ιο abide by 
American laws and the international 
standards of morality. 

Toastmaster Manesiotis introduced the 
next speaker, Aleχ Spanos, by saying he is 
"a man whose belief in America is un
bending and unswerνing. Because he 
believes in America, he has dedicated the 
rewards of his eχceptional career to 

making America a better p lace in which 

to live. His philanthropy, particularly in 
the fields of culture and education, is a 
result of this dedication ." 

Spanos spoke briefly about the 
banquet's honoree, Bob Hope, noting 
that h is story " is one of the great legends 
of our time." Spanos said that Hope " is 
known as the 'King of Comedy' yet he has 
been hai led as 'Mr. Humanitarian' and 
Άmerica's Ambassado r of Goodwill' .. . 

You are minutes away 
from a unique expeήence 

Spend your summer 
at Hellenic College 

*υndergraduate courses * graduate courses 
* special one-week seminars 

For a complete catalog including course offerings, cost and application 
write or call 

Office of Admissions & Records 
Helenic College 

50 Goddard Avenue • Brookline, ΜΑ 02146 

731-3500 ext. 58, 59,60 
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in the entire history of show business, no 
one has traνelled so far, so often, to enter
tain so many." 

The Socratic Award was presented to 
Mr. Hope by ΑΗΕΡΑ President Peter Η. 
Cardiges who told the audience that "the 
ΑΗΕΡΑ, ever belieνing that outstanding 
ability and accomplishments must and 
should be publicly recognized, has estab
lished the Socratic Award- to be awarded 
to a person deemed worthy." 

ln addition to a bronze bust of Socrates, 
Hope was also presented with a hand
painted scroll honoring Hope's career. 
"Spanning over fiνe decades, he has 
brought joy and laughter to the people of 
the United States and the entire world. 
Throughout these decades, he has enter
tained American troops in combat, from 
the far away battles of World War 11 to the 
American Marines in Lebanon... His 
support of those battling the great issues 
of our time echoes the battles for truth 
and justice which has been identified 
throughout history with the life of 
Socrates. Mr. Bob Hope has exemplified 
the Socratic Philosophy in his courageous 
deνotion to the tenets of D emocracy, in 
his statesmanship, and in the strength of 
his integrity." 

'ΈFCHARISTO" 

Bob Hope accepted the award and 
began by saying 'ΆΙΙ I can say is e f c h a
r i s t ο. Ι owe a lot to the Greeks," he 
added, " if it weren 't for mythology, I 
wouldn't have been able to fill out my tax 
forms this year." Hope than dazzled the 
audience with a series of his famous one
liners and a hilarious monologue about 
Greek Americans, politics, and life in 
general." 

Cardiges concluded the program 
saying "We have much to be proud of in 
the accomplishments of our people, our 
country, and as indiνiduals. But, we are all 
aware of how much more there is that 
remains to be done. Therefore, permit 
me to rededicate us to the ideals upon 
which ΑΗΕΡΑ was founded, ideals based 
on the belief that all people must be free 
and haνe the right to determine their own 
destiny." 

He continued: "More than two 
thousand years ago Hellenic civilization 
gave birth to the revolutionary concept of 
democracy. The ancient Hellenes dedi
cated themselνes to the essential dignity 
of man, the pursuit of excellence and the 
freedom of the indiνidual." He ended his 
remarks by thanking the "honored guests 
and speakers for being here with us 
tonight, and for your contributions to 
America and the world." 

ΛPRIL 15, 1984 

From /eft tυ rίι;ht αre ΑΗΕΡΑ President Peter Cαrdiι;es αnd Mrs. Cardiges, Bob Hope. 
Dαughιers of Penefope President Elαine Kevι;αs, Sons o.f Pericfes Pre~·ident Peter Pαppαs. 

αnd Mαids of Athena Kukfα Andrω·. 

Mr. Afex Spanos, the well known businessmαn αnd philanthr()pi~·t, α ι·lo.~e.friend o.f Mr. 
Ηορe, 1vas one ofthe speαkers. MαnesιΌtis introduced Spanos by saying he ίs "α man who.~e 
belie.f in Amerίω is· unbendinι; αnd unswerving. Beωuse he belίeves in Amerίca, he hαs 
dedicated the rewards· of hίs exceptίonaf ωreer to making Amerίω α better place ίn whίch to 
lίve. His phίlanιhropy, pαrtίωlarly in the.field~· oj'c·ulture and educatίon, ί~· α resu/t ofthis 

dedicαtίon. " 

From left to rίght: Mr. Ηορe, Mr. Cαrdiι;es, Mr. Louis MαnessιΌtis 1vho served αs Toαst
master, Mr. G. Chrίstopher, Ηί.~ Eminence Arc:hbίshoρ !akovos. Mrs. G. Pαpoulίαs αnd 

Mr. Papouliαs, Ambαs~·ador of Greece. 
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From lefι ιο righι, Mr. Peter Kourioles, Mr. Peter Derzis, Past Supreme Presidenι of 
ΑΗΕΡΑ, Mr, William Chirgotis, also Past Presidenι, Mr. Chirgotis and Mrs. Derzis. 

Among New Yorkers aιιending were pasι Presidenι and Mrs. G. Koffinas, cenler. Congress
man Guy Molinarifrom Brooklyn, secondfrom right. Others pictured aboνe are,from lefι, 
Peιer Vliιas, Andrew Yannakos, Vice Presidenι, Brooklyn Chapιer, Aristotle Mirones, 

Dίstricι Goνernor Νο. 6, Peter Lamhros and Michael Vlasιakis. 

Α group of A HEPANSfrom New Jersey preJ·enι at the banqueι were,from lefι. Ν. Masιa
kas, Man, Logothetίs, John Anιholis and Andrew Arbes. 
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• 
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ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 
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ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

"NEW YORK" 



From left ι ο rιghι, Mr. Terry Michel, Treasurer ofthe Α Η ΕΡΑ Political A ction Commitree, 
and pasr Presidenrs Derzis, Chirgoιis and Nakis, during afund raising recepιion, ιhe night 

before ιhe banquet. 

Senaιor Paul Tsongas receiving the Periclean Α ward from his colleague Pau/ Sarbanes. 

ΛPR/L 15, /984 

Greek-American 
appointed Director 
of Leukemia Society 

Peter Ν. Cakridas has been appointed 
national executiνe director of the 
Leukemia Society of America, according 
to Wallace Dunlap, the Society's national 
president. Prior to his promotion, 
Cakridas had been the Society's national 
campeign director. 

ln making the announcement, Dunlap 
noted that "Cakridas' commitment, 
talents, and long experience with 
νolunteer health agencies ensure excel
lent leadership for the Society. His recent 
eleνation of our funding programs has 
enabled us to greatly expand our 
research, patient-aid, and educational 
efforts." 

Cakridas has had 25 years of experience 
with νoluntary health organizations. Al
though most of his serνice has been with 
the Leukemia Society, he has also he ld 
positions with the United Celebral Palsy 
Association and the National Multiple 
Sclerosis Society. ln addition to the 
campaign assignments, his positions haνe 
included that of field representatiνe and 
regional director. 

Cakridas, a natiνe of Boston, Massachu
setts, is a graduate of Boston Uniνersity. 
He serνed in the U.S. Naνy during the 
Korean conflict. 

The Leukemia Society of America is a 
national νoluntary health agency, funded 
by public contributions and dedicated to 
finding the causes and eνentual cure for 
leukemia and related diseases. National 
headquarters are at 800 Second Aνenue, 
New York, New York 10017. 
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Greek lndependence Day 
Celebrated in Southold, L.l. 

read a proclamation that follows : The 
American Greek residents of the Town of 
Southold haνe been actiνe and 
concerned citizens of the Town of 
Southold and Whereas: March 25th, 1984 
marks one hundred and sixty-three years 
of Greek lndependence and Whereas: 
the Greek reνolution against the tyranny 
of the Turks was started in the monastery 
of Saint Laνras, Patras, Greece by the 
Metropolitan of all Patras, Germanos, 
now therefore, be it Resolνed, that the 
Town Board of the Town of Southold 
hereby proclaim March 25th, 1984 as 
Greek lndependence Day in the Town of 
Southold." 

By CATHERINE TSOUNIS SIOLAS 

"Freedom is a citizen of Greece. 'Έief
theria" was born and nurtured in this 
land. lt is a gift blessed from the Lord. 
March 25th is their Day, when freedom 
was finally restored to its birthplace," said 
Reν. Sitaras at the March 25th Luncheon 
held Sunday afternoon at the Transfigu
ration of Christ Church in Mattituck. 

Nineteen-Eighty-Four is unique to the 
Greek community of Southold town. 
March 25th was proclaimed as Greek 
lndependence Day in Southold for the 
first time. Francis Murphy, Southold town 
superνisor and Mrs. Murphy attended to 
show their empathy for the Greek 
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national holiday and welcome Reν. 
Sitaras as pastor of the first established 
Greek Orthodox chu rch on the East end 
of Long lsland. Oνer one hundred and 
fifty persons filled the small church hal l 
with parishioners being turned away at 
the door for lack of seating accommoda-
tions. 

Poetry readings by Presνitera Sitaras 
and Mrs . Christaleni Loukaidou 
entertained parishioners, while an excel
lent flounder fillet dinner was serνed. 
" We are sorry Theofan Kyνernitis, the first 
president of the Transfiguration of Christ 
Church is unable to attend," said Reν. Si
taras. Mr. Kyνernitis was the founder of 
the Transfiguration Church and was 
unable to be present. His presence was 
missed by all who haνe seen him at 
church functions throughout the years. 

Southold Town Superνisor Murphy 

" Today, on March 25th, all who haνe 
aided our community such as Superνisor 
Francis Murphy are " Greeks for a Day"." 
explained the eloquent pastor. ''τhis is 
the Day of all Greeks who achieνed 
freedom after fiνe centuries of subjuga
tion. Lets keep it this way and see freedom 
come to other Greek speaking people in 
Cyprus and Northern Epirus." 

Reν. Sitaras has entered the rural com
munity with enthusiasm to attract young 
and old to the community. "Ι need the 
help of all people. Alone, I can't do it," he 
indicated. 

.---ΚΑΛ Ο ΠΑ ΣΧΑ 
Άπο την Διεύθυνση καi το Προσωπ.ικδ τοv 

Route 1-9, Woodbridge, N.J. 
Tel. [201] 636-2700 

for reserv•tions 
CALL 

(101) 636-1700 

BANQUET CENTER 
FOR ALL OCCASIONS 

Ac:c:omod•tloιυ from 10 to 1,100 
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"NEW YORK" 



Tel. S 16-489-7600 
212-631-3200 
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RoτoNDA 
An outstanding wine 

from the country of sun, 
sea and hospitality 

RoτoNDA 
Red and White 
Rotonda ι s the wine in which the experιences 
of a whole Greek trad ιtion may be found . 
11 has the taste of the Greek sun and 
hospιta l ιty and the bouquet of the vine: ιt 
brιngs to mιnd young Dionysos. 
lt ιs also the wιne in whose spιrιt ιs hιdden a 
Greece of myths and legends. 
Rotonda red or white. one of the most 
beloved wines all over Greece. 

ROTONDA AND ιτs FOREΙGN FRΙENDS 
Το drink Rotonda ιs to feel the wonderful 
Greek sun lιght. landscape and hospιta l ιty 
And when you have returned home. drink 
Rotonda and relive lhese memories 
wιth a real taste of Greece. 

IMPORTERS & DISTRIBUTORS, INC. 

''HOUSE OF GREEK SPECIAL τiES" 
Tel. 516-489-7600 

212-631-3200 

ιι.ο. Ιοχ 2039 
515 ιιeιιlnιulσ llνd. 

Hempιteσd, Ν.Υ. 11550 


