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

'Όλα αuτά μπορεί νά σός τίι προσφέρει τό κτη· 
ματομεσιτικό Γραφείο: 
ΣΠΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ. 
Γνωστό άπό τό 1930, είναι τό πρώτο καί μόνο 
Γραφείο στήν 'Ελλάδα πού διαθέτει όρτια όρ· 
γάνωση, έξυπηρέτηση μέσω 'Ηλεκτρονικού Ύ· 
πολογιστή, πείρα καθώς καί τό πιό πλούσιο καί 
ένημερωμένο άρχείο άκινήτωv . 

'Αξίζει νά κάνετε αύτή τήν άyορά! 
Στήν όδό Ξάνθου 5 (έναν άπό τούς πιό έμπορικούς 
δρόμους τής Πλατείας Κολωνακίου), κατάστημα μέ 
έμβαδ6ν 135m2, μέ κλιματισμό (ζεστό+ κρύο) καί μη
νι αϊ ο είσόδημα 42.500 δρχ. Σήμερα, είναι ένοικια
σμένο σέ έστιατόριο πολυτελείας. 

Τιμή πωλήσεως 5.000.000 δρχ. 

ΑΚΙΝΗΤΑ 
Κεντρικό Ξενοδοχείο στήν 'Αθήνα! 
Γ' Τάξεως, 80 κλινών, Fu l l air conditioned. 
(τρόπος πληρωμής πού σός συμφέρει άπόλυτα!) 

Τιμή πωλήσεως 35.000.000 δρχ. 

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

, 

16.000.000 δρχ. (Πωλείται καί τό μισό). 

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

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

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

Τιμή πωλήσεως 40.000.000 δρχ. 

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

ΓΡΑΦΕΙΑ- ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ 
Κεντρικός δροφος Γραφείων 
ένοικιασμένος σέ 'Υπουργείο άντί 70.000 δρχ. 
μηνιαίως, πωλείται 7.500.000 δρχ. 



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

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

Τιμή πωλήσεως 950.000 $ 

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

' · 

Μόνιμες έξοχικές κατοικίες στή Βουλιαγμένη! 
Κάθε μία, άποτελεί καί μιά ξεχωριστή περίπτωση' 
Πολυτελούς κατασκευής, μέ άνεξάρτητο κλιματισμό 
(ζεστό + κρύο), ρarking, γήπεδο άθλοπaιδιών, πισίνα 
μέ μπάρ, έκκλησία καί πανέμορφη θέα! 
Διατίθενται σέ έμβαδά: 65, 75, 97, 117, 130, 735, 737, 
169 καί 318m2 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
Στά 'Ανάκτορα 
πολυτελές ρετιρέ 3 ύπνοδωματίων , 20.000.000 δρχ. 
(Διαθέτει καί 2 θέσεις garage). 

Κτίριο Γραφείων- Καταστημάτων! 
Πολυτελές, κλιματιζόμενα κτίριο ατή Λεωφόρο Κη
φισίας, ή όποία έξελλίσεται στήν πιό δμορφη, σοβα
ρή καί έμπορική Λεωφόρο τής 'Αθήνας! 
Διατίθενται πρός πώληση καταστήματα καθώς tπί
σης συγκροτήματα καί δροφοι Γραφείων, ένοικια
σμένα σήμερα σέ σοβαρή άλλοδαπή tταιρεία, μέ έ
τήσια άπόδοση 9%. 
Κολωνάκι 
καινούργιο διαμέρισμα, 95 m2 , 5.700.000 δρχ. 
Π . Ψυχικό 
ρετιρέ-πλήρης όροφος, μέ δώμα, 280 m2

, 21.000.000 
δρχ. 
Π . Ψυχικό 
2ος όροφος (τελευταίος), 90m2, 7.000.000 δρχ. 
Φιλοθέη 
maissonette 153m2 , 10.700.000 δρχ. 

ΜΟΝΟΚΑ ΤΟΙΚΙΕΣ 
Π. Ψυχικό 
σπίτι 300 m2, μέ 900 2 οiκόπεδο, 30.000.000 δρχ. 
Κηφισιά 
μονοκατοικία 500m2, μέ οίκόπεδο 2.500 m2 (μπορεί 
καί μεγαλύτερο), πευκόφυτο, 40.000.000 δρχ. 
Βούλα . 
καινούργια μονοκατοικία 500 m2, 28.000.000 δρχ. 
Χαλάνδρι 
παλαιό διόροφο σπίτι μέ 1000 m2 οίκόπεδο, 
10.000.000 δρχ. 

~ΕΙδικά τώρα πού ή όγοραστική δύναμη τοίι δολαρίοu 
~χει ανέβει πολύ καί ίσχύοuν είδικές tξuπηρετήσεις καί 
άπαλλογές γιά τήν εΙσαγωγή σuναλλάγματος. 

·----------------------· I Πρόςτ~ν: I 
I Θ ΣΠΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ 11 
I ΚΤΗΜΑτΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
I Ζaλοκώστα 5 · Σύνταγμα - 10671 ΑΘΗΝΑ- I 
I ΕΛΛΑΣ I 
1
1 

Παρακαλώ νά μοϋ στείλετε ΔΩΡΕΑΝ (καί χωρίς καμμιά ύ· I 
ποχρέωση γιά όγορά) κατάλογο μέ όκίνητα πού διαθέτει 

Ι πρός πώληση τό Γραφείο σας. I 
I ΕΠΩΝΥΜΟ I I ΟΝΟΜΑ ΠΟΛΗ I 
1 ΟΔΟΣ ΑΡΙΘ. Ρ.Ο. Βοχ__ I 

Ι---------------------·1 
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~Επιστολ'ές 

'Eni της όρθροyροφίας μας 
Mr. Peter Makrίas: 
'Αξιότι με κύριε Διευθυντά, 

Στό όρθρο σας,;· Ωρα νό έκφράσουμε 
την ευγνωμοσύνη μας», στην ~κδοση της 
15ης Μαρτίου της άγαπητης ιιΝέας 'Υ
όρκης», έπιτρέψατέ μου νό παρατηρή
σω τό έξης: 

Νομίζω δτι ή μεγίστη πλειοψηφία της 
όμογενείας έπανειλημμένως εχει έκφρά
σει καi μi:: λόγια καi μέ [ργα την όγάπη 
τη ς καί την όφοσίωσή της στην καινούρ
για Πατρίδα, τη Μεγάλη ' Αμερική. 

Ό 'Ελληνοαμερικανικός κόσμος, μέ 
την έργατικότητά του, την έντιμότητά 
του καi την πίστη του στΓιν όμερικανικη 
Πατρίδα όπέδειξε τόν έαυτόν του όξιον 
καi Ισότιμον μi:: κάθε όλλον όμερικανόν 
πολίτην όνεξαρτήτως καταγωγης. 

Γ ράφετε στό όρθρο σας: 

" .. : Ισως νό μην ύπάρχη προηγούμε
νο στίς διακρατικές σχέσεις που ενας 
λαός εδωσε τόσα πολλά σ' εναν όλλον 
καi ~λαβε τόσο λίγα». 

Σωστό. 'Όπως σωστό εΤναι καi τό ό
. κόλουθο: 

,r Ισως νό μην ύπάρχη προηγούμενο 
στι')ν ίστορία της γης μας που ενα μικρό 
• Εθνος, ~δωσε τόσα πολλά σέ τόσους 
πολλους κι· [λαβε τόσο λίγα». 

Δέν θά όνατρέξω στη συμβολr'ι της 
όρχαίας · Ελλάδος στην τέχνη, τiς έπι
στημες καί γενι κό στό πολιτισμό, οί.ίτε 
στό παληό ήρωίκά χρόνια καi στους 
Μηδικους πολέμους δταν οί -Ελληνες 
ύπερασπιζόμενοι τό πάτρια έδάφη τους, 
ύπερασπίζοντο έμμέσως τiς χwρες της 
δυτικfις Εuρώπης, άπό τiς όσιατικές βαρ
βαρικές όρδές. 

Θό όναφερθw στr'(ν τ ε λ ε υ τ α ία 
παγκόσμια σύρραξη δταν ό πολιτισμέ
νος κόσμος κινδύνευε κάτω όπό τr'ιν πι ό 
στυγνη τυραννία τοϋ Νατσισμοϋ.'Όταν 
ό Χίτλερ διεκήρυττε την νέα τάξη πραγ
μάτων καί τό Ράϊχ τwν χιλίων έτwν. Τότε 
που σχεδόν δλοι oi λαοi έκλήθησαν νό 
δώσουν έξετάσεις έντιμότητας, όξιοπρε
πείας, φιλοπατρίας, δημοκρατίας. 

Νομίζω δτι κανεiς καλόπιστος δνθρω
πος θό όρνηθη στην ' Ελλάδα καi στό 
λαό της τό δριστα! 

Μέ δύο ΟΧΙ ή' Ελλάδα. ΚαΙ τό δεύτερο 
OXI « • • • γνωρίζοντας πwς ο! Μηδοι 
τελικό θό περάσουν .. . ». 

Μέ τό όλοκαύτωμα, μέ την θυσία τι')ν 
όλοκληρωτική, γιό τό φιλότιμο, γιό τη 
βαρειό έλληνικr'ι κληρονομιά. 

Κι' δταν μετά τη λήξη τοϋ πολέμου oi 
δλλοι Εuρωπαϊκοί λαοί έχαίροντο τά ό
γαθό τi'jς aνοι κοδομήσεως με τό σχέδιο 

Μάρσαλ όπό τόν γενναιόδωρο όμερι
κανικό λαό, ό 'Ελληνικός λαός βρέθηκε 
σε όλλον όγwνα έναντίον τοϋ κομμου
νισμοϋ. Κανένα παλληκάρι τwν συμμά
χων δέν εδωσε τr'(ν ζωή του στόν όγwνα 
αύτόν. 'Υπόθεση των παιδιών τfjς 'Ελ
λάδος ή προάσπιση της έλευθερίας κι · 

αuτό θυσιάστηκαν. 

'Όμως f:να χρόνο όργότερα ό δυτικός 
κόσμος έκλήθη νό στε ίλη τά παλληκά
ρια του στη Νότ ια Κορέα έναντίον της 
κομμουνιστικfjς εiσβολης όπό τι')ν 
Βόρειο Κορέα. Εfναι γνωστές οί θυσίες 
της ' Αμερικfις τόσο σέ [μψυχο ύλ ι κό δσο 
καί σέ όψυχο στόν πόλεμο αuτόν. 

'Ύστερα όπό 10 περ ίπου χρόνια τό 
Vietnam μέ τiς 60.000 νεκρους μf: την 
αίμορραγ ία τοϋ έθνικοϋ πλούτου μέ την 
διάσπαση της έθνικfις ένότητας. Χωρίς 
ν· άναφερθw στίς 250.000 νεαρές ύπάρ
ξεις ποu κατέστρεψαν τη ζωή τους μέσα 
στη φρίκη αuτοϋ τοϋ πολέμου. Κι ' δλες 
αύτf:ς οί θυσίες μός λέγαν οί κυβερνών
τες τότε ήσαν θυσίες γιό τά συμφέροντα 
τοϋ όμερικανικοϋ λαοϋ καi [πρεπε νό 

γίνουν ! 

Θυμόσθε την θεωρία τοϋ Ντόμινου; 
Λοιπόν, έάν ή Νότιος Κορέα καi τό Νότιο 
Βιετνάμ ήτο ζωτικός χώρος τwν όμερι
κανικwν συμφερόντων, δi::ν εΤναι λογικό 
νό συμπεράνουμε δ τι ό έλληνικός χώρος 
θό πρέπει νό εlναι ζωτικός χwρος των 
όμερικανικwν συμφερόντων σε πολλα
πλασία μοίρα; Στην πρώτη περίπτωση 
κατά τοuς Ιθύνοντος της όμερικανικης 
έξωτερικης πολιτικης ό όμερι κανικός 
λαός ήτο ύποχρεωμένος νά ύποστη τiς 
τεράστιες θυσίες, στη δεύτερη περίπτω
ση που οί θυσίες ήσαν έλάχιστες έν συγ
κρίσει καi καμμιό [μψυχος, ή ' Ελλάδα 
βγηκε καταϋποχρεωμένη γιό πάντα λές 
καi δέν Εδωσε τό πάντα στόν πόλεμο. 

Κύριε Μακριά, 6 aντιαμερικανισμός 
στr'(ν ' Ελλάδα έδημι ουργήθη όπό τό 

τρομερό σφάλματα της έξωτερικης πο
λιτικη ς της' Αμερικfjς. 

Θυμδσθε τόν Σεπτέμβρη τοϋ 1955 ό
πόταν ό όχλος τi'jς Κωνσταντινουπό
λεως ένθαρρυνόμενος άπό τiς τουρκι
κές όρχές, κατέστρεψε, έλεηλάτησε, ε
καψε, ότίμασε. Κι' αuτοi όκόμα οί έλλη
νικοί τάφοι κατεστράφησαν. 

Ποιό ήτο ή όντίδραση τοϋ uπουργεί
ου έξωτερικwν της ' Αμερικης; ·Ο κ. John 
Foster Dυlles fστειλε τηλεγραφήματα 
Ιδίου περιεχομένου καί στι')ν κυβέρνηση 
της 'Ελλάδος καί στην Τουρκία. Έβαλε 
δηλαδη στr'(νΊδια μοίρα τους θϋτες καi 
τό θύματα. 

Πρέπει κανεiς νό παραδεχθi'j έκ τwν 
γεγονότων δτι, oi Ιθύνοντες την όμερι
κανικr'ι έξωτερικη πολιτική, παρ' δλον 
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τόν πακτωλόν χρημάτων που εχουν 
πάρει καi εξακολουθοϋν νά παίρνουν 
οί Τοϋρκοι, οί Ιθύνοντες τοϋ ύπουργείου 
εξωτερικων θεωροϋν τους έαυτούς των 
ύποχρεωμένους στι'lν Τουρκία που μδς 
κάνει την τιμη νά εfναι σύμμαχός μας. 
Μιά συμμαχία πού εδω που τά λέμε εfναι 
άδύνατον νά άποδειχθfj ή εΙλικρίνε ιά 
της διότι γιά νά άποδειχθfj θά πρέπει νά 
γίνη όλοκληρωτικός άτομικός πόλεμος 
όπότε ... άντίο Γρανάδα!!! 
'Η συγχωρεμένη ή μάνα μου μοuλεγε 

συχνά: «Παιδάκι μου εμaς τό cfιμα μας 
εΤναι πικρό". 

Τελειώνοντας θόθελα νά όναφέρω 
(να στίχο τοϋ 'Οδυσσέα' Ελύτη: " ... Kai 
ή ποτε καμμιά ... ή καμμιά ποτε γιά μδς 
όνταπόδωση». 

Πιθανόν νά ύπερβάλω, πιθανόν ή ό
πόλυτος, ή όδολη άγάπη μου γιά την· Ελ
λάδα μου δέν μ ' άφίνει νά σκεφτω aντι
κειμενικά. Μ' εφαγε βλέπεις ό Βαλαω
ρίτης μέ τό " ... Νοιώθω γιά σε Πατρίδα 
μου ατά στήθεια χαλασμό!» 

Εuχαριστώ γιό την φιλοξενία. 

Μέ πατριωτικους χαιρετισμούς, 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΥΛΙΝΗΣ 

Salt Lake City, Utah 

Τό ένδιαφέρον yιa τήν 'Ελλάδα 

'Αγαπητέ Κύριε Μακριδ, 

' Ως τακτικός συνδρομητης καi όνο
γνώστης τοϋ περιοδικοϋ σας, σδς συγ
χαίρω εγκαρδίως διό τό όρθρο σας, πού 
γράφετε με την όρθην εννοιαν τοϋ 
άκραιφνοϋς πατριώτου καi δημοσιο
γράφου. 

Θά περιορισθώ στην παρότρυνση 
πρός τους άναγνώστας σας νά άπέχουν 
άπό τά εσωτερικά της 'Ελλάδος, διότι 
εμείς ζω μεν εΙς τι']ν ' Αμερικήν, ιϊτις μδς 
εξασφαλίζει τό σπάνιον προνόμιον τf'jς 
·Ελευθερίας καi πρέπει νά σκεπτώμεθα 
γιά την πατρίδα πού ζοϋμε. ΕΙς αuτό 
(χετε δίκαιον. Πλην δμως, πώς εΤναι δυ
νατόν νά παραβλέψωμεν καi νό μην 
ένδιαφερθοϋμε, δταν διαβάζωμε τό έ
σώκλειστον άπόκομμα εφημερίδος άπό 
την ' Αθήνα, δτι ώρισμένοι μαθητές 
διετάχθησαν άπό τους δασκάλους νά 
τηρήσουν σιγι']ν ένός λεπτοϋ είς μνήμην 
τοϋ Λένιν ... ενώ ο Μεταξδς, ποu μέ τό 
ίστορικον OXI εδόξασε τι']ν 'Ελλάδα, έ
λησμονήθη. 

Κατά συνέπειαν, ή άτομική μου γνώμη 
εfναι δτι εάν δείξωμε άδιαφορία, ή 
λαμπάδα τοϋ πατριωτισμοϋ γιό την 
φυλή μας θό σβήση. Σείς, βέβαια, ώς δη
μοσιογράφος, άφήνετε άμερόληπτα εΙς 
ήμδς νά γνωμοδοτήσωμε. 

Διατελω μέ εlλικρινi'j έκτίμησιν, 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΗΡ Οι\ΙΑΣ 
Pittsbυrgh, Pa. 
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Εύχl:ς άπό εύyενική φίλη 

'Αγαπητέ κύριε Μακριδ, 

w Αργησα νά σος γράψω καi νά σδς συγ

χαρώ γιά την διπλfj τόνμfjνα εκδοση τοϋ 
περιοδικοϋ μας, μά ελπίζω νά με συγ

χωρήσετε. 

v Επειτα ξέρετε την εκτίμησή μου γιά 
σδς, άπο τότε που μέ τόν κύριο Μαρ
κέτο είχατε άναλάβε ι την εκστρατεία γιά 
τό δίκαια της Κύπρου μας. Τά όρθρο σας 
ήσαν πύρινα, καi κρατω όκόμα εκείνο τό 
μικρό όρθρο σας (μt μεγάλο περιεχό
μενο) ιcΘρηνοϋμε». 

Εuχομαι ή ιcΝέα 'Υόρκη» καi ό διευ
θυντής της νά ζοϋν πολλά χρόνια καi νά 
δοϋν την Κύπρο μας 'Ελεύθερη. 

Mt όληθινη εκτίμηση, 

ΧΡΥΠΑΛΛΕΝΗ ΛΟΥΚΑ· Ι ·ΔΟΥ 

Long lsland, Ν.γ. 

Τ ό δρθρο τοϋ κ. Παπαθανασίου 

Κύριε διευθυντά, 

'Η επιστολι'] το Ο στρατηγοϋ Π. Παπα
θανασίου που δημοσιεύσατε ατό τεϋχος 
της 15ης 'Απριλίου, όπηχεί τiς όπόψεις 
της ύγιώς σκεπτομένης Όμογενείας καi 

θά πρέπει νά της δοθη ή προσοχη που 
της όξίζει στι']ν έλληνικι'] πρωτεύουσα. 

'Η επιστολι'] αuτι'] δικαιώνει τiς θέσεις 
καi τοuς όγώνες τfjς ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ νά 
κρατηθf'j ή 'Ομογένεια 'Αμερικης μα
κρυά άπό τά πολιτικά πάθη της γενέ
τειρας. Θερμά συγχαρητήρια καi στόν 
στρατηγο καi σε σδς. Προσφέρετε 
μεγάλη ύπηρεσία ατό W Εθνος. 

Μέ όγάπη, 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥ ΛΟΠΟΥ ΛΟΣ 

Chicago, 111. 

'Υπερβολικό το περί Παιδείας 

'Αξιότιμε κ. Διευθυντά, 

Νομίζω δτι ή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ύπf'jρξε 
ύπερβολικη με τό όρθρο-σύνθημα «Κά
τω τά χέρια όπο την δμογενειακι'] εκ
παίδευση>>. 

'Υπερβολικοί, έξ όλλου, εfναι καi οί 
φόβοι των καθηγητών, δπως 
καθρεπτίζονται στο κείμενο που κατα
χωρήσατε. Ξεχνδτε δτι τά διδακτικά βι
βλία στην 'Ελλάδα χρειάζονταν προσ
αρμογη καi άνανέωση. Γιατί σδς ένώ
χλησε τόσο ό επιχειρούμενος διαχωρι
σμος της γενικης εκπαιδεύσεως όπό την 
θρησκευτική; Είδατε ατό όμερικάνικα 
σχολικά βιβλία τίποτε γιό θρησκεία; 

Καιρος νό προσαρμοστοϋμε ατά δε
δομένα τf'jς έποχης. 

New York, Ν.Υ. 

Μετά τιμf'jς, 

ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΒΑΣΗΣ 

·Η ·Ομογενειακή 'Εκπαίδευση 

'Αγαπητι'] ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 

Εfσαι άξια συγχαρητηρίων γιό τά δσα 
εφερες στην προσοχη τf'jς 'Ομογενείας, 
σχετικά με την επιχειρούμενη «παρέμ
βαση» τοϋ έλληνικοϋ ύπουργείου Παι
δείας στά εκπαιδευτικά μας θέματα. " Ας 
διορθώσουν πρώτα την όξιοθρήνητη 
κατάσταση που επικρατεί σε δλες τiς 
βαθμίδες της έκπαιδεύσεως στην 'Ελ
λάδα καi μετά νό όσχοληθοϋν μέ έμδς οί 
όρμόδιοι τοϋ ύπουργείου Παιδείας. 

New York, Ν.Υ. 

Με όγάπη, 

ΕΚΠΑΙΔΕντΙΚΟΣ 

'Επίσκεψη Κομμουνιστοϋ 

Κύριε διευθυντά, 

Ή έπίσκεψη τοϋ Γενικοϋ Γραμματέα 
τοϋ Κομμουνιστικοϋ Κόμματος ' Ελλά
δος (Εσωτ.) κ. Μπανιδ ατό Γραφεία τf'jς 
ιcΠρωϊνfjς» καi τοϋ ιc' Εθνικοϋ Κήρυκα» θό 
όφείλεται, προφανώς, στην επιθυμία 
τοϋ κομμουνιστη ήγέτη νό εuχαριστήση 
καi προσωπικό τους συντάκτες των δυό 
εφημερίδων που εfχαν ύπογράψει την 
εκκληση γιά νά σωθη ή ιcΑuγή», τό κομ
ματικό δργανο τοϋ Κόμματος αuτοϋ ... 
Στό μεταξύ, οί συντάκτες τών δυό Ε

φημερίδων καi οί άλλοι κύριοι που εΤχαν 
ύπογράψει την εκκληση έκείνη πρός την 
'Ομογένεια, δέν άνακοίνωσαν πόσα 
χρήματα συγκεντρώθηκαν.' Εντάσσεται 
καi αύτό στiς ιιδημοκρατικές» μεθόδους·, 

Μετό τιμης, 

MAPIA ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 

"Α γιος Φραγκίσκος 

ΝΕΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ>> 

(212) 921-0086 

• Παρακαλοϋμε σημειώσατε 

τr']ν παραπάνω όλλαγη τηλεφώνου , 
καθwς καi τr']ν νέα διεύθυνση 

τών Γραφείων μας: 

• "NEW YORK" 
130 W. 42nd Street- Sυite 704 
New York, Ν.Υ. 10036 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



θέματα τοv Μηνός 

~Η 'Επιστολι) 'Αβέρωφ 

ο ΡΙΣΜΕΝΕΣ έφη μερίδες στιΊν 'Αθήνα καi π) ν Ν. Ύόρκη έγραψαν δτι ό ήγέτης τής «Νέας Δημοκρατίας» κ. 'Αβέ
ρωφ έδειξε μιcΊ έπιστολr'ι σε φίλους του στiς ΗΠΑ, ζητώντας 
1 ους νcΊ ένιαχύσουν τίς προσπάθειες τής Ν. Δημοκρατίας. Οί 
έν λόγω έφη μερίδες έπετέθησαν κατcΊ τοϋ κ. ' Αβέρωφ σcΊν νcΊ 
ε Τ χε διαπράξει έγκλημα καθοσιόσεως- παρακάμπτοντας εύ
σχήμως τό γεγονός δτι τό ΠΑΣΟΚ καί οί «Φίλω» του συνεχώς 
ζητούν χρήματα άπό τfιν 'Ομογένεια. Κάθε τόσο διαβάζομε 
γιcΊ τr'ιν 6φιξη βουλευτών τοϋ ΠΑΣΟΚ καί τοϋ ΚΚΕ, άκόμη καί 
πρώην ιικαπεταναίωνιι τοϋ ΕΛΑΣ καί 6λλων έκπροσώπων τής 
' Ελληνικής 'Αριστεράς πού καταφθάνουν έδώ γιcΊ νcΊ 
τιμήσουν με τfιν παρουσία τους χοροεσπερίδες, συνεστιά
σεις καί 6λλες έκδηλώσεις- τών δ ποίων οΙ εΙσπράξει ς, όπως 
μάς λέγουν, πηγαίνουν γιcΊ νά ένισχύσουν τά άντίστοιχα 
κόμματα στιΊν 'Ελλάδα. Γιατf, τότε, τόσο μένος έναντfον τοϋ 
κ. 'Αβέρωφ έπειδιΊ ζήτησε ένίσχυση τής Ν. Δημοκρατίας; 
Γιατί πρέπει ή Ν.Δ. νά κριθή μέ 6λλα μέτρα καί 6λλα σταθμά; 

Άλλά οί έφημερίδες αύτες φαίνονται νά ένωχλήθηκαν 
ίδιαίτερα άπό τfιν φράση στιΊν έπιστολiι τού κ. 'Αβέρωφ δ τι 
θεωρεί τfιν δημιουργία τοu άντι-άμερικανικού κλίματος 

ΟΙ <<AMEPIKANOI 
ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» 

"ΑΠΟΚΑΛ ΥΠΤΟΝΤΑΣιι τfιν έπιστολr'ι 'Αβέρωφ, οΙ 'ίδιες 
έφη μερίδες έδωσαν έκτε ταμένη κάλυψη μιάς νέας όρ

γανώσεως ύπό τιΊν έπωνυμfα «AMEPJKANOJ Φ/ΛΟ/ ΤΗΣ ΕΛ
ΛΑΔΟΣ». Δέν μποροuμε νά θυμηθοuμε 6λλη προηγούμενη 
περίπτωση πού μιcΊ όργάνωση προκάλεσε τόσο ένδιαφέρον, 
πρiν όκόμη όνοκοινώση ή ίδιο τι'ιν'ίδρυσή της! 

Ζητήσαμε πληροφορίες όπά έκείνους ποu άναφέρονται 
ώς Ιδρυτές. Μάς ε Τ παν δ τι ή όργάνωση πράγματι έχει Ιδρυθεί 
καi δτι άντικειμενικός της σκοπός εlναι νά ένισχύση τούς 
δεσμούς 'Ελλάδος καί ΗΠΑ προωθώντας τiς έλληνικές 
άπόψεις στfιν Άμερικr'ι καi άπ ' τr'ιν 6λλη πλευρά aντιμετω
πίζοντας τiς διαστρεβλώσεις καi έσκεμμένες παρερμηνείες 
ποu τροφοδοτούν τόν άντι-άμερικανισμό ατή ν' Ελλάδα. 

'Η όργάνωση, σύμφωνα μέ τοuς ύπεύθυνους έκπροσώ
πους της, δέν εχει καμμιά κομματικr'ι διασύνδεση, οuτε μέ 
κόμματα στfιν. Ελλάδα, οuτε μέ κόμματα έδώ. ΤιΊν δημιουρ
γία της ένέπνευσε ή διαπίστωση δτι ό άντι-όμερικανισμός 
στήν 'Ελλάδα ύπονομεύει τiς προσπάθειες τών φίλων μας 
στό Κογκρέσσο καί έξυπηρετεί τά συμφέροντα τών tχθρών 
τής ' Ελλάδος. 

Πιστεύομε δτι μιά τέτοια όργάνωση θά έπρεπε νcΊ εΤχε 
Ιδρυθεί πρό πολλού. 'Ιδιαίτερα έπικροτούμε τόν μη κομμα
τικό της χαρακτήρα. Kai μάς fκανοποιεί ή διαβεβαίωση τών 
fδρυτών της δτι πολu σύντομα ή όργάνωση θά καλέση τοuς 
όμογενείς νό ένισχύσουν τό έργο της. 

Ή παρουσία κορυφαίων ήγετικών στελεχών τής δμογε
νείας ατό διοικητικό συμβούλ ιο τής όργανώσεως άποτελεί 
έγγύηση καί γιό τfιν σοβαρότητα ποiι θά έχη ή προσπάθεια, 
άλλά καί γιά τοuς άκομμάτιστους aντικειμενικούς της σκο
πούς. Περιμέναμε μέ Ιδιαίτερο ένδιαφέρον τfιν έπίσημη 
έμφάνισή της. 

ΜΑ·Ι·ΟΥ 1, 1984 

στιΊν 'Ελλάδα «καταστρεπτικιΊ» γιά τά έλληνικcΊ συμφέροντα 
καί δτι εlναι άποφασισμένος νά άγωνισθή έναντίον τοϋ 
κλίματος αύτοu γιά νcΊ προασπίση τοuς μακροχρονίους πο
λιτικοiις καί ήθικούς δεσμούς μt τίς ΗΠΑ, ιιμέ κάθε κόστος». 

Περιμέναμε έπi πολiι χρόνο γιά νά άκούσουμε τόσο σώ
φρονα καi θαρραλέα λόγια. Μόνο αύτοί πού πάσχουν άπό 
πολιτικr'ι μυωπία δtν μπορούν νά δοϋν δτι ό άντι-Άμερικα
νισμός έξυπηρετεί μόνον τcΊ συμφέροντα τών έχθρών τής 
'Ελλάδος. Μέχρι τώρα, οί πιέσεις τής 'Αριστεράς εlχαν έπι
τύχει νά έπιβάλουν σιγή άκόμη καί σε έκείνους ποu έβλεπαν 
τίς συνέπειες τοϋ άντι-άμερικανισμοu. Τώρα, ό κ. 'Αβέρωφ 
διακηρύττει με παρρησία καί πολιτικfι τόλμη, δτι δέν πρό
κειται νά τόν προήση τόιικόστοςιι τώνάριστερώνέπικρίσεων 
γιά «ύποτέλειαιι στiς ΗΠΑ! 

Αύτοί πού ένοχλήθηκαν άπό τfιν έπιστολιΊ 'Αβέρωφ 
εΤχαν δίκη ο νά ένοχληθοϋν. Γιαυτό τά λόγια τοu άρχηγοϋ τής 
'Αξιωματικής 'Αντιπολιτεύσεως σημαίνουν δ τι πέρασε ό και
ρός πού ή · Αριστερά χρησιμοποιώντας τόν ιιμπαμπούλαιι τής 
«ύποτέλειαςιι μποροuσε νό συνεχίζη άνενόχλητη τιΊν άντι
άμερικανική της προπαγάνδα, δηλητηριάζοντας συστημα
τικά καΙ άκατάπαυστα τόν 'Ελληνικό λαό ... 

ΕΥΣΤΟΧΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ 

Μ /ΛΩΝΤ ΑΣ στfιν Κοινοβουλευτικr'ι 'Ομάδα τοϋ ΠΑΣΟΚ, τόν περασμένο μήνα, ό Πρωθυπουργός κ. Α. Παπαν
δρέου, χαρακτήρισε σάν «Πραγματικά άξιοθαύμαστεςιι τίς 
προσπάθειες τής 'Ελληνοαμερικανικής Κοινότητος. Καί 
συγχαίρων τοuς δμογενείς, τόνισε δτι συνιστά «μέγα 
έπίτευγμα» ή μείωση άπό τfιν 'ΕπιτροπιΊ 'Εξωτερικών Σχέ
σεων τής Γερουσίας, τής βοήθειας πρός τfιν Τουρκία καί τfιν 
έξάρτηση τής δωρεάν στρατιωτικής βοήθειας πρός τfιν χώρα 
αuτή, άπό τήν aποχώρηση τών τουρκικών στρατευμάτων 
άπό τά Βαρώσια. 

Δικαία καί εύστοχη ή πρωθυπουργικιj άναyvώριση, 
εlναι φυσικό νό προκαλή αΙσθήματα ύπερηφανείας καi Ικα
νοποιήσεως σέ δλους τοuς όμογενείς, άνεξαρτήτως πολιτι
κών τοποθετήσεων καi συμπαθειών. ΤcΊ συγχαρητήρια τοϋ 
Πρωθυπουργού aπευθύνονται πρός τό σύνολο τής 'Ομο
γενείας καΙ δ χι πρός τΙς έδώ 'Επιτροπές ι<Φίλων τού ΠΑΣΟΚ», 
οί όποίες, 6λλωστε, στερούνται δποιουδήποτε κύρους καί 
δέν εlναι δυνατό νό άσκήσουν όποιαδήποτε έπιρροή στfιν 
Ούάσιγκτων, άφοu τά μέλη τους εlναι ταυτισμένα μέ ί:να 
Κόμμα - καί δ χι μέ τ Γιν· Ελλάδα, δ πως ή συντριπτική πλειο
ψηφία τών 'Ελληνοαμερικανών. 'Όσο λοιπόν ένισχύονται οί 
'Επιτροπές αύτές μέ τιΊν προσθήκη νέων μελών, τόσο θά 
άποδυναμώνη ή όμογενειακή προσπάθεια γιά τfιν 
ύποστήριξη τών έθvικών δικαίων τής γενέτειρας. 

Αύτό δέν ίσχύει μόνο γιά τίς 'Επιτροπές τοϋ ΠΑΣΟΚ καί 
τής ΕΠΕΝ, άλλά καί τών 6λλων έλληνικών κομμάτων. νΗδη, 
πληροφορούμεθα δτι έτοιμάζεται νά έπισημοποιήση τfιν 
ϋπαρξή της στ ή ν Ν.' Υόρκη καί μιά 'Επιτροπή Φίλων τής Νέας 
Δημοκρατίας, ένώ οί φίλοι τοϋ Κομμουνιστικού Κόμματος 
'Εσωτερικοu (καί οί δύο ήμερήσιες έλληνόφωνες έφη μερίδες 
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της Νέας 'Υόρκης στο Γραφεία τους), έγκαρδίως ύπεδέχθη
σαν τόν περασμένο μfjνα τόν Γενικό Γραμματέα τοϋ 
Κόμματος αύτοϋ . .. 

Βεβαίως, ή 'Ομογένεια ε Τ ναι άποφασισμένη νό μείνη 
μακρυό άπό τούς κομματικούς όργανισμούς τfjς γενέτειρας, 
άκριβώς γιο νό εlναι πάντοτε σέ θέση νό τfjς εlναι χρήσιμη 
στο έθνικό θέματα- δπως κατ ' έπανάληψη τονίσαμε ... 

Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 

Μ Π Α τό δσα σημειώσαμε ατό τεϋχος μας τfjς 1 ης 'Απρι
λίου, γιο τΓιν προσπάθεια τών 'Ελλήνων Μαρξιστών νό 

άποδώσουν ιιταξικό» καi ιικοινωνικόιι χαρακτήρα στήν 'Επα
νάσταση τοϋ 1821, παραθέτομε lδώ χαρακτηριστικό κείμενα 
ήρώων τής 'Επαναστάσεως, καθηγητών καi 6λλων προσω
πικοτήτων. Τό βαθυστόχαστα αύτό κείμενα άποτελοϋν τήν 
αύθεντικώτερη έρμηνεία καΙ άδιάψευστη μαρτυρία της 
πραγματικής φύσεως τοϋ μεγάλου 'Αγώνα: 

Στροτηyος Μοιιφυyιάννης: ιιΣύ Κύριε, γράφει, θ ' 
άναστήσης τούς πεθαμένους 'Έλληνες, τούς άπογόνους 
αύτεινών τών περιφήμων άνθρώπων- σοφών καΙ ήρώων
δπου στόλισαν τήν άνθρωπότητα μ ' άρετή · καΙ ή άπόφασή 
σου δίκαια εΤναι νό μεταειπωθfj 'Ελλάς, νό λαμπρυνθfj αύτεί
νη ή θρησκεία τοϋ Χριστοϋ καΙ νό ύπάρξουν οί τίμιοι καi οί 
άγαθοi 6νθρωποι, έκείνοι δπου ύπερασπίζονται τό δίκιον». 

Σπυρίδων Τριιιούπης: ιι' Η ' Ελληνική 'Επανάστασις δια
κρίνεται τών λοιπών διό τινα ίδιαίτερα χαρακτηριστικό 
πολλοϋ λόγου 6ξια. 'Η ' Επαν6στασις αύτή μήτε τόν άπολυ
τισμόν η τόν δεσποτισμόν έπεχείρησε νό χαλινώση, μήτε τό 
κυβερνητικόν εlδος τοϋ τρόπου νό όλλ6ξη. 'Επεχείρησε έπι
χείρημα δεξιότερον καί &νδοξότερον, νό έξώση διό τών 
δπλων έκ τής 'Ελλ6δος ξένην καi άλλόθρησκον φυλή ν, ήτις 
διό τών δπλων ήχμαλώτισεν αύτήν πρό αΙώνων καΙ μέχρι 
τέλους τήν έθεώρει αlχμ6λωτον καi ύπό τήν μ6χαιράν της». 

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: ιι' Η έπαν6σταση ή έδική μας 
δέν όμοι6ζει μέ καμμιόν 6π ' δσες γίνονται τήν σήμερον ε/ς 
τήν Εύρώπην. Τής Εύρώπης αί έπαναστ6σεις έναντίον τών 
διοικήσεών των ήταν έμφύλιος πόλεμος. 'Ο έδικός μας 
πόλεμος ήτο ό πλέον δίκαιος ήτο lθνος μέ 6λλο έθνος, ήτα 
μέ lνα λαόν, δπου ποτέ δέν ήθέλησε νό άναγνωρισθή ώς 
τοιοϋτος, ούτε νό όρκισθη παρό μόνον δτι έκαμνεν ή βία. 
Ούτε ό Σουλτ6νος ήθέλησε ποτέ νό θεωρήση τόνΈλληνικόν 
Λαόν ώς Λαόν, άλλ ' ώς σκλ6βους». 

Κ. Ποπορηyόπουλος: ιι' Η 'Ελληνική 'Επαν6στασις δέν 
παρήχθη εκ τύχης άλλ. ύπήρξεν άποτέλεσμα 

άναπόδραστον δλων τών προηγουμένων περιστασεων, 
πόθων καi ένεργειών τοϋ 'Έθνους. Τό νΕθνος δέν άνέστη 
α/φνίδιον, άλλ ' άπλώς άνασυνέταξε τός δυν6μεις του, τός 
όποίας τοσάκις έχρησιμοποίησε άπό τfjς άλώσεως καΙ έξfjς 
καi συνετόνισεν ένεργείας του κινούμενον έκ τών ένδον τfjς 
ίδίας του άν6γκης καΙ διαθέσεως». 

Κοθηyητι)ς Ο. Κορολiδης: ιι' Η 'Ελληνική 'Επανάστασις 
ή ν έπανάστασις 'Εθνική ύπό τήν εύρυτ6την έννοιαν το Ο όνό
ματος, ήτοι τήν τής καθολικής έθνικι'jς άναστ6σεως καΙ διά 
τοϋτο διαφέρει πασών τών 6λλων συγχρόνων καΙ προηγου
μένων εύρωπαi"κών έπαναστάσεων, δτι ήτα i;θνική». 

Δ. Κόκκινος. ίστορικός καΙ άκαδημαϊκός: ιι . .. ή πνευμα
τική άναγέννησις "έγινε κατό μέγα μέρος διά τών κληρικών . .. 
Ό κλfjρος ύπήρξεν ό όδηγός τής φυλής καΙ τό στήριγμ6 
της ... ol αύτοθυσιασθέντες χ6ριν το Ο έθνικοϋ καθήκοντος 
κληρικοi καθ' δλην τήν περίοδον τής τουρκοκρατίαςάποτε
λοϋν ήρωικήν λεγεώνα». 

Σπϋρος Μελάς: ιιΤό πνεϋμα έτοίμασε τό 21 μ ' έπίμονη 
κai πολυχρόνια καλλιέργεια, στηριγμένο άπόλυτα στήν 'Ελ
ληνική Παράδοση. τίποτα τό ξενικό. Παρεξηγούν καΙ άδι
κοϋν τό μεγάλο έθνικό κίνημα δσοι τό νομίζουνάντίλαλο τfjς 
Γαλλικής ' Επαναστ6σεως». 

Δημ. Φωτιάδης: "Τό ΕΙκοσιένα, ·παρ' δλες τ/ς κοινωνικές 
άποχρώσεις του, δi:ν ήταν μιά ταξική έξέγερση. Υ Η ταν - δέν 
πειράζει πού τό ξαναλέμε - μ ιό έθνικοαπελεuθερωτική ' Ε
παν6σταση». 

Ν. Μοιιρης: ιι' Ο άγώνας τοϋ 21 έγινε άπό όλους μαζί, τόν 
Κλήρο, τούς πλούσιους προύχοντεs- τούς γενναfους κλέφτες 
καΙ άρματολούς». 

Μπροστά σ'· αύτό τό Ιστορικά κείμενα, πού δμιλοϋν 
μόνα των, τί μπορούν νά άντιτάξουν ol ιιlνστρούχτορεςιι τοϋ 
κακοϋ καi ιιτής μαρξιστικής άντίληψης τοϋ lστορικοϋ 
ύλισμοϋ»; 

Κ6θε άπόπειpά τους νό άμαυρώσουν τήν άπαστρό
πτουσα άιγλη καi τό κλέος τών προμ6χων τfίς ήρωοτόκου 
Γ ενεός τοϋ 21, γίνεται συντρίμμια μπροστό ατή μυριόστομη 
κραυγή τοϋ αίωνίου 'Ελληνισμού. 

NAOI ΚΑΤΑΜΕΣΤΟΙ! 

ΚΑΤΑΜΕΣΤΟΙ καΙ έφέτος offερoi Ναοί μαςόπό πιστούς, 
καθ ' όλη τήν έβδομόδα τών 'Αγίων Παθών καΙ τfιν Κυ

ριακfι τής Άναστ6σεως. 'Όλες καΙ δλοι, μικροί,_ μεγ6λοι, 

ΚΩΣΥΑΣ ΚΑΙ BIKY ΣΚΟΥΦΑΡΑΣ Κ. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ 

ΕΠΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥJΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕJΗΣΗ ΣΑΙ 

8 .. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



γυναίκες καi άνδρες, εύλαβείς προσκυνητές, μt έκδηλη 
θρησκευτική συγκίνηση κατέκλυσαν τiς ' Εκκλησίες, γιά νά 
δοξάσουν τόν άληθινόν Θεόν τfjς άγάπης, τfjς καταλλαγfjς 
καΙ τού λυτρωμού, τόν Δημιουργόν τού παντός. 

Αύτή ή άθρόα προσέλευση τών πολλών, ή όποία 
συνεχίσθη καί τι}ν έβδομάδα τής Διακαινησίμου, μέχρι τέ
λους τού μηνός, εΤναι μία άκόμη όπόδειξη δ τι εΤναι έντονο τό 
θρησκευτικό συναίσθημα στι}ν καρδιά τών όμογενών. 'Ο 
ύλισμός, παρ ' δλες τ/ς άρνήσεις, τίς φωνασκίες καΙ τίς κομ
πορρημοσύνες του, δέχεται κάθε ήμέρα όδυσώπητα πλήγ
ματα άπό τόν κόσμον, πού άγωνίζεται aτόν στίβον τής 
άρετfjς καi τής πίστεως καi ζή καί χαίρεται τόν θρίαμβον τfjς 
'Αναστάσεως, μt έλευθερία καί εύημερfα. 

Η TOYPKIKH ΑΔΙΑΛΛΑΞΙΑ 

Μ 
Ε τι} ν ιιάνταλλαγfι>ι πρέσβεων μεταξύ τfjς • Α γκυρας καi 
τού άνύπαρκτου ψευδοκράτους τού Ντενκτάς, άπε

καλύφθη γιό μιό όκόμη φορά ή κακοπιστία τών Τούρκων 
Fθυνόντων. Κα/ τό Κυπριακό παραμένει, έξ αίτίας τής τουρ
κικής όδιαλλαξίας, στάσιμο ή μάλλον σt κατάσταση όδιε
ξόδου πού ύποχρέωσε τι}ν Κυπριακι} Κυβέρνηση σέ νέα 
προσφυγή ατό Συμβούλιο 'Ασφαλείας. 

' Η δλη πολιτικι} τών Τούρκων εlναι ύπεκφυγές, κωλυ
σιεργίες, άρνηση καi άδιαλλαξία. Δέν έπιθυμούν λύση τού 
Κυπριακού γι ' αύτό καί δέν όνταποκρίθηκαν θετικά στίς 
προτάσεις τού Γεν. Γραμματέα τού ΟΗΕ. Έμμένουν στiς κα
τακτητικές βλέψεις τους. Γιατί ol ήγέτες τής 'Αγκύρας καί ή 
τουρκοκυπριακή ήγεσία άπεργάζονται τι') ν καταστροφfι τού 
Κυπριακού κράτους καΙ όνειρεύονται τήν πλήρη τουρκο
ποίηση τής Κύπρου. 'Υπονομεύουν τι}ν Κύπρον σέ διεθνή 
κλίμακα, ώς πολιτεία καΙ όνεξάρτητο έθνος μt χονδροειδώς 
όφελείς προσδοκίες. 

Γι ' αύτό όφείλομε ολοι ο Γ Ελληνες καi δλοι οί έλληνικfjς 
καταγωγής πολίτες, νό έιμεθα συνεχώς άγρυπνοι καi 
μαχόμενοι. Νό μι} λησμονώ με δτι ή Κύπρος, μολονότι τραυ
ματισμένη άπό τι}ν είσβολι} καΙ τούς 200.000 πρόσφυγες, 
προοδεύει σταθερά. 'Αντίθετα, τό κατεχόμενο τμήμα- τό 
πλουσιώτερο- εlναι βυθισμένο στfιν άθλιότητα. Τό μέλλον 
όνήκει στήν Κύπρον, τι}ν όνεξάρτητη καΙ ένιαία. ΚαΙ δπως 
διεκήρυξαν ol Κύπριοι ήγέτες, οί άγώνες θό συνεχισθούν 
μέχρις δτου καΙ ό τελευταίος 'Αττίλας έγκαταλείψη τό 'Ελ
ληνικά χώματα τής Κύπρου. 

Οί Κύπριοι, δλοι οί 'Ομογενείς νό μι} λησμονώμε δτι ό 
όγώνας γ ιό τι} ν 'Ελευθερία συνεχfζεται. 

ΕΛΛΑΣ_, ΑΡΑΒΕΣ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ 

Μ Ε lκανοποίηαη διαβάσαμε στήν Wall Street journal (τό 
άρθρο όναδημοσιεύεται στΙς όγγλικές μας σελίδες), τήν 

έπιχειρουμένη στροφή τfjς έλληνικής πολιτικής άπέναντι ατό 
'Ισραήλ. 'Ελπίζομε νό όδηγήση τάχιστα ή όλλαγfι αύτή, στήν 
τόσο καθυστερημένη όναγνώριση τού κράτους αύτού, καi 
στήν όποκατάσταση κανονικών διπλωματικών σχέσεων 
μεταξύ τους. ' Η' Ελλάς εlναι ή μόνη εύρωπαϊκfι χώρα πού 
δέν τό έπραξε άκόμη. 

Χρειάστηκαν δυόμισυ χρόνια γιό νό άντιληφθή ή έλλη
νικι} Κυβέρνηση δτι δέν πρέπει νό περιμένη τίποτε όπό τούς 
• Αραβες (ποu ύποσχέθηκαν τεράστιες έπενδύσεις καi δέν τ/ς 
έκαμαν), ούτε καΙ νό παίρνη πολu σοβαρό τόν κ. 'Αραφάτ 
(πού άντάλλαξε φιλάκια καί μt τόν κ. Ντενκτάς στι}ν 
πρόσφατη διάσκεψη τών όραβικών χωρών). 'Η μέχρι τώρα 
όρνητική πολιτική τής ' Ελλάδος όπέναντι ατό ' Ισραήλ, καΙ τό 
κρούσματα όντισημιτισμού ατή ν 'Ελλάδα, στοίχισαν στ ι} ν 
γενέτειρα 6χι μόνο οίκονομικά, άλλά καΙ έβλαψαν πολιτικά 
τήν θέση της μεταξύ τών εύρωπαίκών συμμάχων καί φίλων, 
πού τής συνιστούν, άπό χρόνια, νό άναγνωρίση αύτό τό 
Κρδτος. 

'Όπως άναφέρεται ατό άρθρο τής Wall Street journal, οί 
• Αραβες προτίμησαν νό tπενδύσουν τό δολλάριά τους στήν 
Δυτική Εύρώπη καi στι}ν 'Αμερική! Καi όντl νό αύξήσουν, 
μείωσαν τ/ς εfσαγωγές έλληνικών άγαθών. Ταυτόχρονα, 
αύξησαν τ/ς εfσαγωγές τουρκικών προϊόντων ... 

ΕΥΣΤΟΧΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ 

ο 
Ι 'Έλληνες τού · Εξωτερικού, εΙς τή συντριπτικι} πλειο
ψηφία των εlναι άντισοσιαλιστές, γιατ/ έπέτυχαν στΙς 

Χώρες δπου ή ίδιωτικr) πρωτοβουλία άνέδειξε τό δημιουρ
γιό προσόντα τής φυλής μας. 

Αύτά έτόνισε προσφάτως ό βουλευτι}ς κ. Νικ. 'Αναγνω
στόπουλος καΙ προσέθεσε: Οί ~Ελληνες τού Έξωτερικού 
προοδεύουν δπου εΤναι έλεύθεροι νό άναπτύσσουν τίς ίκα
νότητές των. Δέν ύπάρχει προηγούμενο συμπατριωτών μας 
άπό τr)ν Τασκένδη (Σοβιετικiι 'Ένωση), οί όποίοι νά ώρθο
πόδησαν fj νά έστειλαν ποτέ συνάλλαγμα είς τι}ν Πατρίδα. 

'Όσοι παρασύρονται όπό τούς ιιίνστρούχτορες", πού 
κατά καιροuς μός tπισκέπτονται καί έδώ, άς έχουν ύπ ' 6ψη 
αύτές τ/ς διαπιστώσεις γιά τοι)ς ιισοσιαλιστικοuς παραδεί
σους" τού c;ιδηρού παραπετάσματος. 

-
ΚΩΣΥΑΣ ΚΑΙ ΒΙΚΥ ΣkΟΥΦΑΡΑΣ k. ΖΑΦΕΙΡΑkΗΣ 

ΕΠΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΠΗΣΗ ΣΑΙ 

HELLENIC HELLENIC 
SHIPPING AIR FREIGHT 

HEίL~~IC 
MOVING 

HELLENIC HELLENΙC 
DISTRIBUTOR$,' ·WARE HOUSE 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: 28-05 DlτMARS BL VD., ASTORIA, Ν.Υ. Tel. (212) 274-5054 

ΕΛΛΑΔΟΙ: ΕΡΜΟΥ 14, ΑΘΗΝΑ (τel . 321 .8611) ΚΟΛΟΚΟΤΡΏΝΗ 102-104 ΠΕΙΡΑΙΑ (τel. 411.3416) 

ΜΑ·Ι·ΟΥ 1, 1984 

-

9 



. μοναδικό έλληνικό έργοστάσιο πού κατασκευάζει 
αλουμινένια παράθυρα σέ δλους τούς τύπους 

Πωλήσεις καί άποστολές 
παρhθύρων γιά · Ελλάδα 

· Επισκεφθε ίτε μας γιά τό 
συμφέρον σας!! ή τηλεφω
νείστε μας νά έρθουμε έ
μεϊς. Ν Αν δtν άγοράσετε 
παράθυρα άπό τό Good Deal 
τότε σίγουρα χάνετε χρήματα THERMO 

GLASS 
Πωλήσεις 

καί 
άποστολtς 
παραθύρων 

γιά 
'Ελλάδα 

I
. Τ ώρα γιά δική σας εuκολiα άνοί
, ξαμε καί aλλη μιά έκθεση ατό 
i Brooklyn (67-ο1 5th Avenue) 
! 

$ 89ο~ 

fΓr~~~~ ΙΔΙΟι<τΗΤΕΣΣΠΙτΙΩΝ: 
· Επιμείνατε στούς έργολό.6οuς 7ά προίόνrn 
vάxouv τήν έyyύηση τού Gooo Deaι 
· Επιμείνατε στήν ποιότητα κaί στίς φθηνές 
τιμές 

ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 
Κερδίστε -χρήιnτα καί χρόνο άγοράζονmς 
άπό τό Good Deal 

Τά μοναδικά διπλά 
παράθυ{Χl πού 

κρατούν τό σπίη ζεστό 
τό χειμώνα καί 

δροσερό τό καλοκαφ~· ~~ ~~~~§ 
•τιμές σrο έιδη της ~ _/ 

άnοθήκης μας 

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!! 

Πρέπει σύντομα ν · άδειάσουμε τήν άποθrΊκrJ μας 
γιά νά παραλάβουμε τίς νέες παpαwελίες. Πολλά 
παράθυρα διαφόρων μεγεθών καί κουζίνες πρέπει 

γρήγορα νά φύγουν. 

ΦΑΝΤ ΑΠΙΚΕΣ τΙ ΜΕΣ 

ΤΙΜΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

t212) 204-2001 22-17 ASTORIA BLVD. ASTORIA (212> 238-0039 
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ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

~Ημέρες της vτροπης 
καi τοϋ έ~ευτελισμοϋ 

Τό Κίνημα τών έλληνικών δυνάμεων στην Μ.' Ανατολιl 

·Η ζω η στό άποκλεισμένα πλοία το Ο Στόλου. -'Επιτά
φιος καi Πάσχα. -·Η νυχτερινιl μάχη στό πλοία. 

Στό στρατόπεδα αίχμαλώτων. 

Τοϋ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 

Περίληψις τοϋ προηγουμένου: Τό πλοίο στό όποίο ύπηρετοϋσα, ή κορβέττα 
ιι'Αποστόλης», φτάνει στό Πορτ Σαίδ καί τi)ν Άλεξάντρεια τi)ν ~ Ανοιξη τοϋ 1944 
οπουμαθαίνουμε δ τι εrχε tκδηλωθεί έπανάστασις στό πλοία τού. Ελληνικού Στόλου 
πρό μ ιός έβδομάδας καί εrχαν πετάξει τοι.Ίς όξιωματικους τfίς ιιΠίνδου» στi) θάλασ
σα. Παίρνουμε διαταγές καί όδηγίες όπ ' τόν Ναύαρχο 'Αλεξανδρή νό κρατήσουμε 
συμβιβαστικi) στάση έστω καί tξευτελισμοίις ύφιστάμενοι, μέχρι νό tξομαλυνθεί 
ή κατάσταση, δπως όνεμένετο, σέ μερικές ήμέρες. Άπό τόν 'Αλεξανδρή τόν ίδιο 
όκούω τΙς ίδιες διαταγές σ ' lνα φιλικό σπίτι. 'Από τοίις όξιωματικοίις τijς ιιΠίνδου» 
μαθαίνω δτι πρόκειται γιό "δυό κινήματα, fνα ιιμαλακό» όπό τούς πρώην ιιΒενιζελι
κους» γιό νό γίνει ένιαία κυβέρνηση μέ τi)ν ' Ελλάδα ο ταν έφευγαν οί Γερμανοί, καi 
6λλο, δεύτερο, δτσν πijραν τιΊν έξουσία στό χέρια τους, όπάνω στό πλοία, όριστερό 
στελέχη, όπαδοί τοϋ ΕΑΜ καi tγκαθίδρυσαν tπαναστατικές έπιτροπές. 'Όταν εrδαν 
τί συνέβη, οί όπαδοί τοϋ πρώτου κινήματος τό σκάσανε όπό τό πλοία κι· 6φησαν 
έμάς που ταξιδεύαμε συνεχώς καΙ δέν ξέραμε τί γινόταν vό βγάλουμε τό φίδι όπό τι') ν 
τρύπα του.' Αντi ή κατάσταση vό tξομαλύvεται, οί" Αγγλοι έκαναvόποκλεισμό ολων 
τών έλληvικών πλοίων. Άποκλειστήκαμε στό καράβια, κι' of tπιτροπές δέν 6φιvαν 
κανέναν νό βγεί fj νό μπεί. 

2ov 
Στr)ν · Αλεξόντρεια ήταν και εμειναν 

μετό τr)ν ή μέρα το Ο όποκλεισμοΟ ό «u Η

φαιστος», έμείς, ή κορβέττα «Σαχτού
ρης», δλλη μιό, ό «Τομπάζης», όν θυμδ
μαι καλό, μερικό ναρκαλλιευτικό καίμε
ρικό βοηθητικό τοΟ στόλου. UΟλα στα
σιασμένα, καθώς καί οί περισσότερες ύ
πηρεσίες ξηρδς. Πρωθυπουργός ήταν ό 
Σοφοκλι;ς Βενιζέλος, γ ιός το Ο ' Ελευθε
ρίου, μέ Εδρα το Κό'iρο δπου ήταν καί ό 
Βασιληδς. 

Καύσιμο πετρέλαιο έιχαμε όρκετό 
γιατί πάντα τό πολεμικό εJχαν τίς δεξα
μενές τους γεμδτες. u Ετσι μπορούσαμε 
καi κάναμε νερό όπό τη θάλασσα μέ τόν 
βραστήρα, (συσκευη όποστόξεως), όρ
κετό γιό τίς όνόγκες μας. Τρόφιμα έιχα
με όρκετό στίς όποθi'jκες μας όλλό μδς 
λείπανε τό φρέσκα, χορταρικό, κανένα 

ΜΑ·Ι·ΟΥ Ι, 1984 

ψάρι κ.λ.π. Σιγό-σιγό δμως πi'jραν 
χαμπάρι τί συνέβαινε οΙ όραπόδες καί 
μδς φέρνανε κρυφό κανένα φρέσκο με 
τίς φελοίίκες τους καi τοuς πληρώναμε 
μέ λεφτό ποu έιχαμε όπό την τσέπη μας. 

Οί μέρες περνούσανε χωρiς νό γίνει 
καμιό έξέλιξη τi'jς καταστάσεως. Μετό 
μιό έβδομάδα όπό τόν όποκλεισμό, 
φτάνει 'ένας ύπαξιωματικός όπό το ύ
πουργείο Ναυτικών καi μδς φέρνει 
λεφτό γιό τήν ... μισθοδοσία τοϋ 
πληρώματος! Π ο ιός νό τό πιστέψει , στα
σιασμένα καράβια καί τό ύπουργείο 
στέλνει τrΊ μισθοδοσία τών στασιαστών. 
Μόνο μέ μδς τοuς" Ελληνες γίνονται τέ
τοια παράδοξα πράγματα. Πάντωςαύτό 
?ιταν μιό σαφης ένδειξις δτι ή πολιτικr) 
ποu όκολουθούσαμε σύμφωνα μέ τiς 
διαταγf:ς τοϋ Ναυάρχου ένεκρίνετο καί 
όπό τr)ν νόμιμη κυβέρνηση.' Αλλό καμία 

έπικοινωνία με τό όρχηγείο, καμιό δια
ταγή, ούτε φωνrΊ ούτε όκρόαση όπό τrΊ 

στεριά, καi οί μέρες περνοϋσαν καί πλη
σίαζαν καί οί μέρες τi'jς Μεγάλης · Εβδο
μάδας καi τοίί Πάσχα. 

· Από τό ραδιόφωνο όκούγαμε τό Ελ
ληνικό νέα τοΟ Κdiρου. Μισόλογα καi 
όοριστίες, δτι γίνονται συνεννοήσεις με 
τiς όνταρτικές κυβερνήσεις τών « βου
νών» στr)ν ' Ελλάδα, καί δτι σύντομα θό 
έπέλθουν συμφωνίες, δτι θό κατέβα ι νε 
ό Παπανδρέου (Γεώργιος) στrΊ Μέση · Α
νατολrΊ γιό νό φέρει συμβιβασμό κ.λ.π., 
κ .λ. π. Κα μ ιό σαφrΊς όδηγία η διαταγη γιό 
τό στασιασμένα πλοία. Καταλάβαμε 
δμως δτι εlχε στασιάσε ι καi ό Στρατός, 
χωρiς νό πάρουμε δμως λεπτομέρειες. 
Μδς φαινόταν δτι οί όπό' ξ ω εlχαν ξεχό-

Στό στρατόπεδο αίχμαλώτων μετά τιΊ 
μάχη. Βοηθώ ifvα συνάδελφο, (όκόμα 
εναv όπό έμάς τό ιικορόϊδα»! ), νό πλυθεί. 
'Ο τενεκές τοϋ πετρελαίου εrvαι ενας όπ · 
αύτους που όναποδογύριζαν of όρου-

ραίοι τijς έρήμου. 
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σειδη δπ~ρχομε κάν. 

Μιό μέρα ήρθε στο πλοίο μας όπο τή 
διπλανή i:γγλέζικη φρεγότο - μ i: άδειο 
τi'jς επιτροπi'jς βέβαια! - ό ν Αγγλος κυ

βερν~της της ποu fιταν κοi ό όρχηγος 
τοϋ στολίσκου ποu όνιϊκε καΙ ό «' Απο
στόλης». Μ δ ς tβγολε λόγο, δη πρέπει νό 
σεβώμοστε τοuς όνωτέρους μας κοi νό 
ύποκούουμε στίς διαταγές τους κ.λ.π., 
κ.λ.π. • Ητον κοi όρκετό μεθυσμένος 
δταν i:βγοζε το λόγο του καi μi: μεγάλη 
μας όπογο~τευση καταλάβαμε δτι δi:ν 
εΤχε ούτε τήν παραμικρη Ιδέα τfjς κατα
στάσεως ποu i:πικρατοϋσε. Αύτος 
tβλεπε ενο πλοίο στασιασμένο καi την 
εσωτερικη ύπηρεσίο του νό γίνεται κα
νονικό καi θό εΤχε φθάσει στο συμπέρα
σμα δη δλοι μας, όξιωμοηκοί καi πλ~
ρωμα είμαστε δλοι στοσιαστοί. Ποϋ νό 
καταλάβει τiς f:λληνικi:ς πολιηκi:ς μο
νοϋβρες κοi πλεκτάνες! 

Αύτο μδς όνησύχησε πολύ. Τό μιλ~
σομε μεταξύ μας οί όξιωμαηκοi κοi ό 
Κυβερν~της καi aποφασίσαμε νό προ
σπαθ~σω νό περάσω έγιλι κρυφό τη νύ
χτα στο εγγλέζικο κοi νό μιλ~σω τοϋ Κυ
βερνήτου κοί νό εξηγήσω την κατάστα
ση. Το άλλο βράδυ στό σκοτεινό περ
νόω όπαροτήρητος κοi ζητώ όπό τον 
ν Αγγλο σκοπο νό μt πόει στον Κυβερ

νήτη του. Τον βρfiκα ξεμέθυστο κοi τοϋ 
εΤπο ποιος εΤμαι, καί δτί εJ)(ο σπουδόσει 
στήν ' Αγγλία κοi εfχα ύπηρετήσει στiς 
· Αγγλικi:ς δυνάμεις. ' Επίσης τοϋ εξήγησα 
τί διατογtς έιχαμε πάρει όπό τον Ναύορ
χό j.loς κοi δη όπο τότε φαινόταν δη μδς 

εΤχον ξεχόσει i:ντελώς. Τον πορεκόλεσο 
νό διοβιβόσει στο aρχηγείο μας κοi στον 
Ναύαρχο dίτησή μας νό μδς όνονεώσει 

τίς διαταγές του η νό μδς δώσει καινού ρ· 
γιες. νΕχουμε τρείς έναλλακηκtς λύσεις 
εJπα : Νό συνεχίσουμε τήν παροϋσα κα
τάσταση , σύμφωνα μi: τiς όρχικές διατα
γές, πρδγμα ΠΟU θό όδηγοϋσε όργό η 
γρ~γορα σε κάποια σοβαρή κρίση, η νό 
προσπαθήσουμε νό φύγουμε όπο τό 

πλοίο μας οί όξιωματικοi κρυφό, κολυμ
πώντας η δπως όλλοιώς θό μπορούσα
με, fι νό βουλιόξουμε το καρό β ι μt i:κρη
κηκό σόν μ ιό προσπάθεια νό τελειώσει 
ή στάση, καi όργότερα το σηκώνανε όπο 
τον πάτο τοϋ λιμον ιοϋ μt νουογοσω
σηκή επιχείρηση. ΝόΤΟ όνακοταλάβου
με μi: δπλο θό fιταν άσκοπη οίματοχυ
σίο γιατί κοi λίγοι είμαστε κοί άοπλοι 
όφοϋ ή επιτροπή εJχε πάρει το 
όπλοστάσιο στό χέρια της. 

Mt άκουσε μt προσοχr'ι κοi πfiρε καi 
σημειώσεις όλλό δtν μοϋ φόνηκε νό 
πfiρε στό σοβαρό δσο τοϋ tλεγα fι δτι μt 
πίστεψε. Στό πειθαρχημένο i:γγλέζικο 
μυαλό του η εJσοι στασιοστης fι εΤσοι 
νομιμόφρων. Τό δυο μοζi νό συνυπόρ
χουν στο ίδιο πλοίο δtν εJνοι δυνατόν. 
Ούτε μπορεί ποτi: ενας ναύαρχος νό 
δίνει διοταγi:ς γιό συνεργασία μέ τοuς 
στασιαστός, εστω καi νό εΤναι μόνο γιό 
τήν εσωτερικη ύπηρεσία τοϋ πλοίου. 
ν Α ρο τοϋ λέω μποϋρδεςΙ ' Εν πόση περι

πτώσει δtν όκούσομε τίποτα διό τi'jς 
όδοϋ αύτης, πρός μεγόλη μας σύγχυση 
καί στενοχώρια. 

Μιό μέρα fιλθε κοντό στο πλοίο μας 

•tCitί,..-p 
ΙS3 Ε. 534 Ιι. 

N ... Y-IoCity 
(ZIZ)688-DZ8 

Open7.ι.,.. 

~ 

μ ιό άκατος μi: 2-3όξιωμοηκοuς μέσα καΙ 
ε να μεγάφωνο. Πορώτρυναν ΤΟ πλ~ρω
μο νό επανέλθει στήν νομιμότητα καi δη 
οί συνεννο~σεις μέ τήν ·Ελλάδα συνε
χίζοντο ίκονοποιηηκό κ.λ.π., κ.λ.π. 'Η 
όπόντηση ήταν ενα βροντερό «Ζ~τω το 
ΕΑΜ!» Κοτόλοβα δη τό πρόγματα παίρ
νανε κακο δρόμο. 

Κάθε 2-3 ήμέρες όντάλλοζαν έπισκέ
ψεις ή i:πιτροπή τοϋ πλοίου μας μi: την 
έπιτροπη τοϋ <<' Ηφοιστου». Προφανώς 
εδινον κοi επαιρνον όδηγίες. 

Είχαμε κι ' ενο έλοφρώς κωμικό επει
σόδιο μ ιό μέρα.' Εκεί ποu καθόριζαν οί 
πυροβολητtς το κανονόκι μας τών 40 
χιλιοστών, ενο μικρο όντιοεροπορικό, 
τοuς φεύγει μ ιό βολή καi πόει τό βλi'jμα 
καί σκάζει πόνω όπο το έγγλέζικο κατα
δρομικό«' Ωρίων». Αύτοi μδς εJχον φαί
νεται διαρκώς ύπο παρατ~ρησιν κοi 
ίσως νόμισαν δη .. . τοuς βομβαρδίζαμε 
μi: την πιτσιλίθρο μας! Βλέπω τiς κανο
νάρες τοϋ κοτοδρομικοϋ νό γυρίζουν 
όμέσως κατό πάνω μας.' Αχοϋ Παναγία 
μου σκέφτηκα δt θό μείνει ούτε ρου
θοϋνι όπό μδς! ΕJχε φύγει μόλιστα τη 
μέρα i:κείνη όπό δίπλα μας ή έγγλέζικη 
φρεγάτα ΠΟU θό μδς προστότευε του
λάχιστο μi: τήν παρουσία της. Εύτυχώς 
οί πυροβοληταi σηκώσανε όμέσως σή
ματα «λόθος tγινε», ήσύχοσε ό «'Ωρίων» 
κοί στερέωσε τό κανόνια του στή θέση 
τους! την άλλη μέρα ήλθε άλλη 
φρεγότα δίπλα μας. 

ν Εφθασε ή Μεγάλη 'Εβδομόδα, πραγ

μοτικη έβδομός τών παθών καi γιό μός ! 
Δi:ν ι'\ τανε δύσκολο νό κόνουμε νηστεία 
γιατί λίγα τρόφι μα μ δ ς είχανε μείνει πιό. 
Φηάσανε μερικοί κεριό όπο άλοιμα τi'jς 
μηχανfjς καi κόναμε καf ... έπιτάφιο, γυ
ρίζοντας στο κατάστρωμα μi: τ' όναμ
μένα κεριό καi ψάλνοντας: «Κύμοη θο
λόσσης, τω κρύψανη τώ πόλοι διώκτην 
τύροννον ... »,<<' Η ζωή εν τόφω)), «Αί γεν-

ΚΩΣΥΑΣ ΚΑΙ ΒΙΚΥ ΣΚΟΥΦΑΡΑΣ Κ. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ 
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νεαi πδσαι» κ.λ.π. 

Πεταχτήκανε οί 'Εγγλέζοι πάνοπλοι 
στο δικό τους κατάστρωμα γιατί 
νόμισαν δτι ετοιμαζόμαστε νό κάνουμε 
κανένα όπελπισμένοπραξικόπημα. Τοuς 
καθησυχάσαμε καi τους έξηγήσαμε δτι 
ήταν θρησκευτι κιΊ έορτή. Εiμαι βέβαιος 
δτι θό όποροϋσαν πώς μπορεί 
στασιασταi νό εΤναι τόσο εύλαβείς άν

θρωποι! 

Στο ραδιόφωνο όκούσαμε ξαφνικό δτι 
ό · Αλεξανδρης καi δλο του τό ·Επιτελείο 
διώχτηκαν καi "ένας άλλος ναύαρχος, 
Βούλγαρης, όνέλαβε ·Αρχηγός 7οϋ Ναυ
τικοϋ, με εντελώς νέο, δικό του επιτε
λείο. "Εβγαλε διακοίνωση προς δλα τό 
πλοία δτι θό πρέπει νό επανέλθουν στιΊ 
νομιμότητα εiδεμιΊ θό λαμβάνονταν 
αύστηρό πειθαρχικό μέτρα. Καταλά
βαμε δτι εγινε ριζικιΊ όλλαγιΊ στιΊ στάση 
τοϋ 'Αρχηγείου όλλό πάλι καμιά δια
ταγιΊ ή όδηγία πρός τοuς όξιωματικοuς 
η τους νομιμόφρονας γενικό ΠΟU τυχόν 
εΤχαν όποκλειστεί στό πλοία έπάνω. Δεν 
μπορώ όκόμα νό καταλάβω γιατί εγινε 

αύτιΊ ή παράλειψις, εκτός βέβαια δτι 
ήταν κι' αύτό όποτέλεσμα της γενικfjς 
συγχύσεως καi σχεδόν διαλύσεως που 
έπικρατοϋσε στιΊν ξηρό. 

Τό Πάσχα πέρασε μf; μεγάλη πικρία 
καi όνησυχία, δπως ήταν φυσικό. 'Αγο
ράσαμε όπό μιό φελούκα "ένα όρνi 
σφαγμένο, τό ψήσαμε καi μοιράστηκε 
όπό ενα κομματάκι γιό τό καλό στους 
100 όνθρώπους τοϋ πληρώματος. Τό 
συμπλήρωμα ήταν κόρν-μπήφ. · Αλλό 
βάψαμε καί μερικό αύγό μέ ... κόκκινη 
μπογιά μίνιο τοϋ πλοίου. 

Καί σύντομα εφτασε ή ή μέρα της Με
γάλης Κρίσεως!" Ο πως εγινε γνωστό όρ
γότερα, οί • Αγγλοι εδωσαν στιΊν έλλη
νική Κυβέρνηση καi στό ·Αρχηγείο τοίί 
Ναυτικοίί μιό έ:βδομάδα καιρό γιό νό 
τερματίσουν τή στάση τοίί έ:λληνικοίί 
Στόλου. ΕΙδεμή, εΤπαν, θό βούλιαζαν 
δλα τό έ:λληνικό πλοία στό λιμάνια της 
· Αλεξόντρειας καi Πόρτ Σα'ϊδ. Δεν μπο
ροίίσαν νό όκινητοποιοϋν τό καταδρο
μικό τους καi άλλα πλοία τους γιό νό 
φυλδνε τό στασιασμένα έλληνικό 
καράβια. τ ό χρειάζονταν σε άλλες πολε
μι κες περιοχές. Καi οί 'Έλληνες κατάλα
βαν δτι οί. Αγγλοι δf:ν εκαναν μάταιες 
όπειλές. · Εννοοϋσαν όκριβίίις αίιτό που 
εΤπαν. 

Μ ιό νύχτα, κατά τiς δύο μετά τό μεσά
νυχτα, πλησιάζει πρός τό πλοίο μας ενα 
ρυμουλκό όπό τι') ν όπέναντι πλευρό ποu 
είμαστε δεμένοι στιΊν όγγλικιΊ φρεγάτα. 
'Η καμπίνα του ήταν κάτω όπό τό κύριο 
κατάστρωμα καi τό φινιστρίνι της 

(βλεπε πρός τιΊν πλευρό που πλησίασε 
τό ρυμουλκό. Ξύπνησα όπό τό θόρυβο 
που εκαναν τό όπόνερα δπως πλησίασε 
τό ρυμουλκό καi κύτταξα Εξω όπό τό 
φινιστρίνι. Πέρασε κοντό άλλά συνέχισε 
τιΊν πορεία του χωρiς νό σταματήσει. 

ΜΑ·Ι·ΟΥ 1, 1984 

Τό λιμάνι τής ' Αλεξάντρειας δ ταν εγιvε τό κίνημα τοϋ 'Ελληνικού Στόλου. Τό κατα
δρομικό ιι' Αρεθοϋαα» φυλάει τa στασιασμένα έλληνικά μαζu μέ τό καταδρομικό 

ιι' Ωρίωνιι ποu δεν φαίνεται στ ή φωτογραφία. 

"Ακουσα όπό πάνω τους σκοπους τοϋ 
πλοίου μας νό τρέχουν πρός τι') ν πλευρό 
αύτή καi νό γεμίζουν τό τουφέκια τους. 
Δεν (γινε τίποτα. Δεν με επαιρνε ϋπνος 
καi άκουσα καi δεύτερη φορά νό 
περνάει τό ρυμουλκό κοντά μας, πάλι 
χωρiς νό συμβεί τίποτα. Δεν μ' άρεσε ή 
μανούβρα αύτή. Κάτι σήμαινε καi τό 
πρώί εκανα μιό γενικιΊ όνασκόπηση τfiς 
καταστάσεως. Εiδα δτι στιΊν έγγλέζικη 
φρεγάτα εΤχαν βγάλει τοuς προφυλα
κτfjρες τίίιν πολυβόλων τους, ετσι wστε 
νό μποροίίν αύτό νό γυρίζουν καi σε 
μικρες γωνίες πού ήταν κατά πάνω στό 

καράβι μας καi κυρίως στιΊν περιοχιΊ ποu 
είχαμε τiς βόμβες βυθοϋ στιΊν πρύμνη 
μας. Μετά εΤδα όκουμπισμένες στό κα
τάστρωμα τfiς φρεγάτας δυό μεγάλες 
φαρδειες σανίδες βαμμένες μαϋρες. 

• Ωρισμένως σκέφτηκα τiς θέλουν γ ιό νό 
γεφυρώσουν όνάμεσα στό δυό καράβια 

γιό νό περάσουν κάνοντας ρεσάλτο (έμ
βολή), όπό τό ε να πλοίο στό άλλο. · Α
σχημα τήν εχουμε! 'Επείσθηκα δτι κάτι 
θό γινότανε τόίδιο βράδυ. Μιλήσαμε με 
τόν Νίκο τόν Πίττα. Αύτός κοιμόταν τiς 
νύχτες σε μ ιό μικρη καμπίνα στιΊ γέφυ
ρα, μιό καi ήταν όξιωματικός ναυτιλίας. 
Τοϋ λέω νό (ρθει νό κοιμηθεί στιΊ δική 
μου τr'ιν καμπίνα ποu ήταν κάτω όπό τό 
κύριο κατάστρωμα κι· ετσι πιό προφυ
λαγμένη όν γινόταν μάχη στό κατά
στρωμα. «Αύτοϋ που μένεις», τοϋ εΤπα, 
«θό σε γαζώσουν έκατό τοίς εκατό με τό 
πολυβόλα». Εfχε ή καμπίνα μου μιό 
άδεια κουκέττα καi εφερε τό ροϋχα του 
κι ' επιασε αuτr')ν γιό ϋπνο. Μετά βγή-

καμε καi έξετόσαμε πώς θό μπορού
σαμε νό πέσουμε στη θάλασσα σε 
προφυλαγμένο μέρος, όνόμεσα στό 
δυό καράβια χωρiς νό βγοϋμε στό 
όπάνω κατάστρωμα καi πώς θό κολυμ
πούσαμε στο σκοτάδι πρός τόν λιμενο
βραχίονα." Οποιος φυλάει τό ροϋχα του 
εχει τό μισά! Κάναμε καi πρόβα μιό δυό 
φορες γιό νό μην ξεχαστοϋμε στr'ιν όνα
ταραχιΊ καi βγοϋμε καi όπό τιΊν όπάνω 
σκάλα γιατi θό βρισκόμαστε όνάμεσα 
στό πατιρντί, όκρι βίίις έκεί ποu θό δ ια
σταυρώνονταν οΙ σφαίρες. 

Πέσαμε νό κοιμηθοϋμε. " Εκανε ζέστη 
ΚΙ' έγι.IJ φοροϋσα tνα σώβρακο ΚΙ, tνα 

φανελλόκι. ' Ο Νίκος ποu ήταν καi 
χοντρός καi ζεσταινόταν πολu φοροίίσε 

μόνο ενα σώβρακο. 

Μόλις με εΤχε πάρει ό ϋπνος δταν ξυ
πνάω όπό τό θόρυβο τού ρυμουλκού. 
Πέρασε κοντό χωρ1ς νό γίνει τίποτα."Η
μουν βέβαιος δτι όν περνούσε καi δεύ
τερη φορά θό ήταν στ' όλήθεια γιό ρε
σάλτο. "Εμενα άγρυπνος. Τό ξανακούω 
γ ιό δεύτερη φορά όπό μακρυά καi πετά
γομαι όπάνω. Κυττάζω όπό τό φινιστρί
νι καi τό βλέπω νό ερχεται κατ' εύθείαν 
όπάνω μας τιΊ φορά αuτή. 'Ακούω όπό 
πάνω τό σκοπό νό φωνάζει τιΊν κανο
νικιΊ διαταγιΊ ιιέκ της λέμβου!» καi όμέ
σως μετά μιό τουφεκιά που ήταν σόν 
σινιάλο ν' όρχίσουν νό ρίχνουν ενα σω
ρό πολυβόλα κι' όπ' τό ρυμουλκό καi 
όπό όπέναντι όπό τr'ιν φρεγάτα. Σβήνω 
όμέσως τό φίίις κα1 κλείνω τό σιδερένιο 
κάλυμμα τοϋ φινιστρινιού γιά νό μι')ν 
μποίίν τίποτα σφαίρες στιΊν καμπίνα 
μέσα. ιιΣήκω Νικολfj», φωνάζω, ιιάρχισε 
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μάχη!» Τον βλέπω νό πηδάει άπ' την 
κουκέττα του που {ι ταν άπο πάνω άπό τη 
δική μου κι' δπως {ι ταν χοντρός καi 
βαρuς έτράνταξε δλο το καράβι . Τρέχει 
πρός τη σκάλα καi άνεβαίνει τρέχοντας. 
Χωρiς νό σταματήσει στο πρώτο κεφα
λόσκαλο σύμφωνα με τό σχέδιό μας, γιά 
νό βγεί στο κάτω κατάστρωμα.' Εγw που 
άκολουθοϋσα άπο πίσω του κατάλαβα 
δτι θά τραβοϋσε γιό το έπάνω κατά
στρωμα καi τοϋ φώναξα: «Μή, μην πδς 
άπάνω!» 'Αλλά μi: τον θόρυβο τών πο
λυβόλων καi μi: την άναταραχή του δέν 
κατάλαβε καi συνέχισε." Οπως εβγαινα 
έγw στο κάτω κατάστρωμα άκούω μιά 
ριπη πολυβόλου άκριβώς άπό κεί που 
πήγαινε ό Νίκος. Τον άκούω νά φωνάζει 
«βοήθεια!!» κι' ενα βαρυ γδοϋπο άπό 
σώμα που πέφτει. Πάει ό Νικολfjς, 
σκέφτηκα, άλλά δέν μποροϋσα νά κάνω 
τίποτα. 

'Από την (ξοδο της σκάλας πρός τό 
κάτω κατάστρωμα που fιταν άρκετό 
προφυλαγμένο, ετρεξα πρός την 
πλευρό wστε νό πέσω στη θάλασσα ά
νάμεσα στό δυό πλοία, σύμφωνα μi: τό 
«σχέδιο» που είχαμε κάνει καi νά κολυμ
πήσω προς τον λιμενοβραχίονα. Κά
ποιος δ μ ως φαίνεται με εfδε στο σκοτάδι 
άπό τό άσπρο σώβρακο καi το φανελ
λάκι καi μοuρριξε μέ πολυβόλο. Δi:ν με 
πέτυχε , άλλά οί σφαίρες χτυπήσανε τό 

σίδερα τριγύρω μου καi σπάσανε 
πετώντας μικρό κομματάκια δλο 
τριγύρω. Μερικό μέ πέτυχαν καi 
αΙσθάνθηκα κάτι τσουξίματα σε διάφο
ρα μέρη τοϋ σώματος, άλλά τίποτα τό 
σοβαρό. Πήδηξα πίσω μέσα άπό την ε
ξοδο τfjς σκάλας άπό την όποία εfχα βγεί 
γιό νά ξαναδοκιμάσω σέ λίγα δευτερό
λεπτα πόλι. 'Εκείνη τη στιγμη άκούω νό 
φωνάζει κάποιος τοϋ πληρώματός μας: 
«Ρίξτε τiς βόμβες βυθοϋ!! » 

Of βόμβες αuτές εfναι άνθυποβρυχια
κές, καi δταν πέσουν στο νερό μετό 
μερικό χρόνο που ρυθμίζεται άναλόγως 
το Ο βάθους τοϋ ύποβρυχίου σκάζουν μέ 
τρομακτικη δύναμη." Αν τiς ρίχνανε στό 
νερό fιταν ζήτημα μικροϋ χρονικοϋ δια
στήματος πρiν τιναχτοϋν καi τό δυό 
καράβια στόν άέρα άπό τiς έκρήξεις." Αν 
πάλι fισαν στο νερό δταν σκόζαν οί 
βόμβες αuτές, εστω καi σε μεγάλη άπό
σταση, ή πίεσις που δημιουργεί ή εκρη
ξις σέ σκοτώνει έκατό τοίς έκατό! 

Σκέφθηκα δτι ιιδύο κακών προκειμέ
νων, τό μη χείρον βέλτιστον» καi aπε
φάσισα νό έγκαταλείψω τό σχέδιο κο
λυμπήματος στό λιμενοβραχίονα καi νό 
κατέβω πάλι στην καμπίνα μου καi στό 
καρέ τών άξιωματικών που fιταν δίπλα 
της. 

'Εν τώ μεταξu εΤχαν σηκωθεί οί δυο κα
μαρώτοι που κοιμόντουσαν στό καρέ, 
εΤχαν άνόψει τό φώτα καi τρέχανε 
εξαλλοι τριγύρω, σόν φοβισμένα γαλιό. 
<<Σβi;στε τά φώτα καi κρυφτfjτε στiς γω-
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νίες! » τους φωνάζω καi κάνω κι ' έγw τό 
ίδιο." Αν κατέβαινε κανεiς άπο πάνω κι ' 
ήταν άναμμένα τό φώτα καi σ' (βλεπε 
μπορεί νό ξαφνιαστεί καi νό σοϋ ρίξει 
άμέσως. "Αν εfναι σκοτεινό δωμάτιο δέν 
μπαίνει κανεiς μέσα κι' ε τ σι σοϋ δίνεται 
ή εuκαιρία νό φωνάξεις καi νό συνεν
νοηθείς πρiν γίνει τίποτα τό άναπό
φευκτο. 

Καθισμένοι χαμηλό στο πάτωμα στiς 
γωνίες τοϋ σκοτεινοϋ καρέ περιμέναμε 
έξελίξεις. ' Από πάνω χαλοϋσε ό κόσμος 
άπό τό πολυβόλα καi ποϋ καi ποϋ 
φωνές: «παραδοθείτε!». Εfχε γίνει ρε
σάλτο καί άπό τό ρυμουλκό καi ταυτό
χρονα άπό τη φρεγάδα. ν Αραγε σκεπτό

μουνα πόσοι θό πδνε άπό άδέσποτες μέ 
τέτοια έπίθεση άπο άπέναντι κατευ
θύνσεις. 

Ξαφνικό άκούω μιό φωνι'] άπό τό κε
φαλόσκαλο: «Παραδοθείτε!!» Σόν νά 
γνώρισα τη φωνη τοϋ Τούμπα, τοϋ ή ρω-

ίκοϋ Κυβερνήτη τοϋ <<' Αδρία», που 
τόφερε πίσω μισο δταν χτύπησε τη 
νάρκη στό Δωδεκάνησα. Πλησιάζω 
προς τι']ν πόρτα τοϋ καρέ καi φωνάζω 
άπό κάτω: <<Δέν εfναι κανεiς στασιαστι']ς 
έδώ κάτω, μόνο άξιωματικοί!». Δέν μέ 
άκουσε άπο το θόρυβο τών πολυβόλων 
έπάνω. «Παραδοθείτε γιατί θό ρίξουμε 
χειροβομβίδες κάτω!» ξαναφωνάζει. 
«Πέστε μπρούμητα», φωνάζω στοuς δυο 
καμαρώτους καi βγαίνοντας πιό κοντό 
στι']ν πόρτα ξαναφωνόζω τό ίδια. Πάλι 
δi:ν μέ όκουσε. «Φέρτε τiς χειροβομβί
δες! » φωνάζει σέ κάποιους. Μπορεί νά 
ΤΟ φώναξε μόνο ετσι γιό νό μi: φοβίσει, 
άλλά τό χρειάστηκα. Δέν Ιjθελα νά βγώ 
πολU εξω άπο τι']ν πόρτα τοϋ καρέ γιατί 
μπορεί νό μοϋ την άνάβανε καμιό άπό 
πάνω, άλλ' άπό την όλλη μεριά ον ρί
χνανε καμιό χειροβομβίδα θό γινόμα
στε σαλάτα. Βγαίνω παραέξω καi φωνά
ζω τά ίδια μέ δση δύναμη εΤχα καi δση 
μοϋ εδινε κι' ό φόβος! Μ' άκουσε! 

ΜΕ το 
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«Βγείτε πάνω μt: τό χέρια ψηλό! » «Βγαί
νουμε!» Εύτυχwς, ή σκέψις μου τwν 
σβηστών φωτwν όπεδείχθη σωστή. 

•· Οπως φτόναμε στό κεφαλόσκαλο μδς 
κολούσανε 'ένα πολυβόλο στιΊν πλάτη 
καί φωνόζανε πόλι «ψηλό τό χέρια!», 
«Πιό ψηλό!» Πιό ψηλό καί πιό ψηλά, θό 
ψήλωσα δυό-τρείς ίντσες έκείνο τό 
βράδυ. Δt:ν εΤδα τόν Τούμπα έκεί ούτε 
κανέναν δλλον που έγνώριζα η μt: 
γνώριζε. 

'Εν τw μεταξu τό πολυβόλα εΤχαν σχε
δόν σταματήσει, γιατί φαίνεται εfχαν 
aπομονωθεί τό πλήρωμα ατό ύποφρόγ
ματα καi εΤχαν παραδοθεί. Μός όδήγη
σαν πρός την πλευρό τοϋ πλοίου δίπλα 
στιΊ φρεγότα, μt: τό πολυβόλα πάντα 
κολλημένα στιΊν πλάτη . Διόφορα σώ
ματα σκοτωμένων καi τραυματισμένων 
έκείτοντο ατό κατάστρωμα, καi όνά
μεσα ατό δυό καράβια ξαπλωμένος μt: 
όνοιχτό τό χέρια, καταματωμένος καi 
κυττάζοντας τόν ούρανό 'ένας aξιωμα
τικός τοϋ ναυτικοϋ. Ήταν ό καϋμένος 
ό Ρουσέν, έξαιρετικός aξιωματικός τwν 
ύποβρυχίων. Θεός συχωρέσει τον, εfχε 
γαζωθεί όπό πολλt:ς σφαίρες στό στf'ί-
θος του. Τό πέρασμα όπό τό 'ένα καρόβ ι 

. ατό δλλο ~ταν όκριβwς δίπλα του, καi 
δπως περπατούσαμε ξυπόλητοι βρέ
χονταν τό πόδια μας ατό cfιμα του. 

Μδς κατεβόζουν δλους σε 'ένα ύπό
φραγμα τf'ίς φρεγάτας. Mt: μεγάλη εκ
πληξη καi όνακούφιση βλέπω έκεί καi 
τόν Νίκο τόν Πίττα! Υ Η ταν γεμάτος άΊ
ματα, ·κρατοϋσε τόν ώμο του καi 
βογγοϋσε όπό πόνο. ν Εκατσα κοντά του 
καi προσπαθοϋσα νό τόν ένθαρρύνω. 
«Πονώ τό χέρι μου, πονώ τό χέρι μου ... » 
Ελεγε χιώτικα συνεχώς καi βογγοϋσε. 
' Εγw τόν εψαχνα όλλό δt:ν Εβλεπα κανέ
να τραϋμα. Μόνο dίματα. «ΔΕν βλέπω 

καμιό τρύπα βρt: Νικολf'ί, όλλουνοϋ άί
ματα θό' ναι αύτό!» Καi ποϋ νό τόν 
ψόξεις καλό που fιταν τόσο παχuς κι' 
δλο δίπλες τό σώμα του. 'Όπως aπε
δείχθη όργότερα, δπως περνοϋσε όπό 
τό 'ένα πλοίο στό δλλο, μt: τό χέρι α ψηλό, 
γλίστρησε ατό dίματα τοΟ Ρουσεν κι' 
επεσε κι ' εσπασε τι'ιν ώμοπλότη του. 
Πολu όδυνηρό τραϋμα όλλό όχι έπι 
κίνδυνο. 

Μδς εδωσαν ζεστό τσάϊ οί έγγλέζοι καi 
συνεφέραμε λιγάκι. Γιό μιό στιγμη 
παίρνει τό μάτι μου τόν Πλοίαρχο Σκου
φόπουλο που τόν i]ξερα. «Κύριε Πλοί
αρχε, τί γίνεται , πώς καταντήσαμε ετσι;» 
«Κυττάξτε παιδιά~>, μοϋ όπαντόει, «κά
μετε ύπομονι'ι γιατί όπως εΤναι ή κατά
στασις τώρα δέν ξέρει τό σκυλi τόν 
όφέντη του όλλό θό ξεκαθαρίσει ή κα
τόσταση, κάμετε ύπομονή», κι . εφυγε 
βιαστικό. ΟΙ δρόμοι μας ξανασταυρώ
θηκαν δταν μετό 'ένα χρόνο ώς Ναυτι
κός ·Ακόλουθος στιΊν πρεσβεία μας τf'ίς 
Οuόσιγκτων μοϋ εκανε τό χαρτιό γιό νό 
καταταχθw στό ' Αμερικανικό Ναυτικό. 

ΜΑ·Ι·ΟΥ 1, 1984 

τ ό ρεσάλτο ε Τ χε γίνει μόνο όπό Υ Ελ
ληνες έθελοντές, κυρίως τοϋ ΝαυτικοΟ. 
ΕJδα μερικοuς έγγλέζους στή φρεγάδα 
ώπλισμένους καi μt: τό πρόσωπα βαμ
μένα μαΟρα γιό νό μήν φαίνονται τή νύ
χτα, όλλό αύτοi φύλαγαν μόνο όπό τό 
πλοίο τους μην πόνε τίποτα δικοί μας καi 
ρίξουν τiς βόμβες βυθοΟ. 

Μετό μερικt:ς ώρες δρχιζε πιό νό ξ η με
ρώνει. Κάποιος μπf'ίκε ατό ύπόφραγμα 
καi φωνόζει: «ΟΙ άξιωματικοi νό πόνε 
ύπό συνοδείαν πίσω ατό πλοίο τους γιό 
νό ντυθοϋν!>> (ΕΊμαστε δλο ι σχεδόν μΕ τό 
έσώρρουχα). w Ενας-'ένας φεύγουμε ύπό 
συνοδείαν, καi ποιός τυχαίνει νό συνο
δεύσει έμένα; ·Ο φίλος μου ό Κώστας 
Χατζηευαγγέλου, ό Α' Μηχανικός τοΟ 
«Σαχτούρη», ποu ετυχε νό εΤναι σt: δδεια 
δταν Εγινε τό κίνημα! «Βρέ Κώστα τί γί
νεται;» «ν Αστα, δστα, σωστό τρελλο
κομείο, τό πάντα διαλυμένα. 'Ό,τι κερ
δίσαμε τόσα χρόνια πολέμου καi δόξας 
τό χάσαμε τιΊ νύχτα τούτη. Κάνε ύπο
μονιΊ Εύγένιε, γιατί θό πάρει καιρό νό 
ξεκαθαρίσουν τό πρόγματα καi νό γυρί
σεις στό καράβι σου». 

Ντύθηκα μt: τή στολή μου, πfiρα καi 
μερικό έσώρρουχα καi τά ξυριστικό 
μου. Εfπα τοϋ Κώστα νό μοϋ φυλόξει τά 
δλλα μου πρόγματα, - δt:ν εΤχα καί 
πολλό στό πλοίο- καi Ιδίως μ ιό έπιστη
μονικιΊ μελέτη ΠΟU εκανα τόν καιρό 
έκείνο γιό τοuς δξονες καi τiς 'έλικες των 
πλοίων." Αν χανόταν έκείνη θά πήγαιναν 
χαμένοι καί πολλοί κόποι μου καi μελέ
τες μου. Τελικό δημοσιεύτηκε στήν ' Α
μερικιΊ τό 1950, καi εΤναι μιό άπό τiς 
βόσεις σχεδιόσεως των όξόνων καi των 
έλίκων τwν πλοίων τοΟ ' Αμερικανικοϋ 
Ναυτικοϋ όκόμα καi σήμερα. 

Μδς βάζουν σt: κάτι βάρκες μεγάλες 
σάν μαοΟνες, δλους μαζύ, ζωντανούς, 

τραυματίες καi σκοτωμένους καi πδμε 
πρός τό λιμάνι . την έπιτροπη το Ο πλοίου 
τοuς βάλανε χωριστό σόν πλώρη της 
βάρκας δίπλα στοuς νεκρους που ήταν 
σκεπασμένοι μt: κουβέρτες. ΣΕ μιά 
στιγμή όρχίζουν νό τραγουδοΟν τόν ' Ε
θνικό 'Ύμνο! Δt:ν κατάλαβα γιατ ί, όλλό 
όργότερα μοΟ εΤπαν δτι νόμιζαν δτι θό 
τους τουφέκιζαν έκεί , έπi τόπου χωρίς 

δίκη. Φυσικό δt:ν Εγινε τίποτα τέτοιο 
όλλό κανείς δt:ν ξέρει τί γίνεται σε τέτοιες 
περιστάσεις. Στiς βάρκες μέσα ήταν 
κυρίως φρουροί έγγλέζοι όλλό καi 
μερικοί 'έλληνες όπ' αύτους που κάνανε 
τό ρεσάλτο. 'Έναν-δυό όπ ' αύτους έ
γνώριζα, όλλά θεώρησα καλό νό μην 
όνοίξω συζητήσεις. Τό ρητόν «ή σιωπιΊ 
εfνα ι χρυσός», ένδείκνυτο στήν περί
πτωση τούτη ! 

Βγήκαμε όπό τiς βάρκες σε 'ένα μεγάλο 
ίιπόστεγο. Τοuς νεκροuς καi τραυμα
τίες πf'ίραν κάτι τραυματιοφόρα καi φύ
γανε όμέσως. Οί δλλοι περιμέναμε λίγες 
ώρες μέχρι ποu ijλθανε βάρκες καi όπό 
τά άλλα έλληνικό πλοία μΕ: παρόμοιο 
«φορτίο» σόν τό δικό μας. ΕΊδαμε καi 
άλλους συναδέλφους, άξιωματικους νέ
ους, όπ' αύτοuς ποu ταξειδεύαμε συνε
χώς σόν κορόϊδα , ένw οί δλλοι στιΊ 
στερηά πολιτικολογούσανε. ΕΊπαμε καi 
τό όνόματα αύτονwν που ~ταν μπλεγ
μένοι στό πρώτο, τό «μαλακό» κίνημα 
το Ο Ναυάρχου καί τwν «Βενιζελικwν» καί 
τό σκόσανε τεχνηέντως όπό τό πλοία 
δταν πf'ίραν την δύναμη στό χέρια τους 
οί έπιτροπές. «Μπρt: ώραία μδς τη φέ
ρανε, δρπα την κορόϊδα!», λέει 'ένας, ό 
Χρυσάνθης, ·Ανθυποπλοίαρχος, όπό 
τοuς μονίμους τοΟ Ναυτικοϋ , ποu τόν 
εΤχαν φέρει άπό τόν «Σαχτούρη». Μδς 

πιάνει δλους 'ένα ύστερικό γέλιο που δεν 
μπορούσαμε νά σταματήσουμε. • Η ταν ή . . 

Ή κορβtττα «'Αποστόλης» έχει τό 6vομα ένός όπό τούς πυρπολητάς μπουρλοτιέ
ρηδες τι'jς έπαvαστόσεως τού 1821. 

15 



άντίδραση όπό τό γεγονότα τfiς νύχτας. 
Μδς έβλεπαν οί ~ Αγγλοι φρουροi καi 
νομίσανε δτι τρελλαθήκαμε! 

Εlχε ξημερώσει καλό πιό καi βγί'jκε κι ' 
ό flλιος. Μάς φορτώσανε σέ κάτι φορ
τηγό αύτοκίνητα, ύπό ενοπλο όγγλικη 
συνοδεία καί μετό καμιό ι.ϊιρα δρόμο μδς 
ξεφορτώσανε t:ξω άπό την ' Αλεξάν
τρεια , ατό~ Αγκαμι, όν θυμάμαι καλά, σε 
ενα στρατόπεδο αΙχμαλώτων άπό τό 
όποίο εlχαν βγάλει τοuς ' Ιταλούς, δ ταν ή 
'Ιταλία εlχε συνθηκολογήσει καί ... t:γινε 
σύμμαχος κι' αύτή! 

Μδς δώσανε κάτι νό φάμε τό άπό
γευμα καί τη νύχτα κοιμηθήκαμε δπως
δπως, στην άμμο γιατi εΤχαν πάρει τίς 
σκηνές. την άλλη μέρα μάς δώσανε νό 
φάμε καλλίτερο συσσίτιο καi μδς φέ
ρανε καi σκηνες καi κουβέρτες. Περάσα
νε δλα μας τό ροϋχα άπό άπολυμαντικό 
κλίβανο, μδς ε κανε έμβόλιο Ε: να ς 'Ιταλός 
γιατρός καί μάς εβσλαν καi κουρέψαμε 
δλες τΙς τρίχες τοϋ σώματός μας με 
ψιλr'} μηχανη γιό νό μην πιάσουμε 
ψείρες. 

Σύνολον θό είμαστε κάπου χίλιοι 
άνδρες τοϋ Ναυτικοϋ, άλλό την επομένη 
φτάνουν άλλα φορτηγό που φέρανε την 
' Ελληνικη ταξιαρχία, αύτη ποu εlχε πο
λεμήσει ατό · Ελ · Αλαμέϊν, στην Κυρη
ναϊκή, καi στην Τύνιδα καΙ εΤχε στασιά
σε ι κι' αύτή. Κόπου πέντε χιλιάδες άν
θρωποι. 

Κι' ετσι οί tνδοξες ελληνι κi:ς δυνά
μεις, μετά τοuς τρομεροuς άγώνες κο] τiς . 
λαμπρi:ς νίκες βρεθήκαμε αΙχμάλωτοι 
μέσα ατό συρματοπλέγματα καi οί ' Ι
ταλοί ... όπόξω νό καμαρώνουν σάν 
νικηταi κι ' αuτοί. Ποϋ' σαι καϋμένε Κο
λοκοτρώνη νο δείς τό χάλια μας, σκε
πτόμουνα, καi νό ξαναπείς δτι είμαστε 
τρελλοί άλλά εχουμε γνωστικό Θεό. Νο 
δοϋμε δμως πότε θο έπέμβει με τη 
γνώση του γιά νό μάς σώσει! 

Μπήκαμε σε μι ο ρουτίνα ατό στρατό
πεδο, σύμφωνα μέ τοuς άγγλικοuς κα
νονισμοuς καi τη συμφωνία της Γενεύης. 
~ Εγινε μ ιό έπιτροπη διοικήσεως τοϋ 
στρατοπέδου άπό τόν 'Ύπαρχό μας τόν 
Μουργινόκη, Ε:να συνταγματάρχη καΙ 
μερικοuς άλλους τοϋ Ναυτικοϋ καi τοϋ 
Στρατοϋ . Δi:ν εΤχε καμιο πολιτικη σημα
σία ή έπιτροπη αύτή, ήταν όπλώς γιο την 
όργάνωση ύγιεινί'jς, ετοιμασία συσσι
τίου κ.λ.π. Κανένας Ε:λληνας δi:ν έμφα
νίστηκε άπ' έξω. Μόνο w Αγγλοι . Τό φα
γητό άρκετο καλό, συνοδευόμενο καi 
άπό πορτοκάλια καi λεμόνια γιό νο μην 
πάθουμε άποβιταμίνωση Ι 

Οί άξιωματικοi τοϋ Ναυτικοϋ μέναμε 
σε 2-3 χωριστές σκηνές καi με τοϋ 
Στρατοϋ δεν· είχαμε πολλά νταραβέρια . 
Αύτοi μδς φαίνονταν πολιτικο φανα
τισμένοι, ένώ έμείς όπλώς περιμέναμε 

νο γίνει κάποια άναδιοργόνωση τοϋ 
Ναυτικοϋ άπ' έξω, νό όναγνωρισrοϋμε 
ποιός fιταν ο καθένας καi νά γυρίσουμε 
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ατό καράβια μας. ΚαΙ το πληρώματά 
μας δεν ήταν φανατισμένα . " Ενα μέλος 
της έπιτροπί'jς τοϋ πλοίου μας - ήταν 
πέντε δλοι- δλοι- ήταν ύπαξιωματικός 
στη Μηχανή, εφεδρος διπλωματοϋχος 
μηχανικός τοϋ · Εμπορικοϋ Ναυτικοϋ, ό 
Κήρυκας Τελί'jς όπό τη Χίο. ~ Εξω όπό το 
πολιτικό θέματα ήταν πολu καλός 
άνθρωποςκαiμε όγαποϋσε καiσεβόταν 
ώς καλόν προϊστάμενό του . Κι ' έγώ τόν 
έκτιμοϋσα πολu ώς εύσυνείδητο καi 
Ικανό μηχανικό καi στρατιώτη. · Αν δέν 
Ιjτανε αύτο το πολιτικο στη μέση Γ Οταν 
εγινε τό κίνημά τους, τοϋ εfπα μισο
άστεία, μισο-σοβαρό, <<κάτω άπό τό κα
νόνια τών έγγλέζων βρήκατε νο κάνετε 
την έπανάστασή σας βρέ Κήρυκα;» 
~ Ηρθε καi μi: βρfiκε ατό στρατόπεδο καΙ 
μοϋ λέει: «Δίκαιο είχατε κύριε Πρώτε, 
κουταμάρες κάναμε!» 

Οί πιό πολλοi άνδρες τών πληρωμά
των ήταν μόνο μέ τό έσώρρουχά τους 
καi ξυπόλητοι, δπως είχανε βγεί άπό το 
καράβια τη νύχτα της μάχης, όλλCι εύ
τυχίiις ε κανε ζέστη π ιό καί μόνο τή νύχτα 
εφερνε μ ιό ψυχρούλα ή έρημος. υ Ενας 
μπελδς ήταν οί ποντικοί, η μάλλον 
άρουραίοι τfjς έρήμου, ες ού καi ή 8η 
Στρατιο τοϋ Μοντγκόμερυ εΤχαν πάρει 
τό παρατσούκλι Desert Rats. · Εξυπνό
τατα ζώα. Βάζαμε το φαγητά μας, δ,τι 
περίσσευε, σέ άδειους τενεκέδες τοϋ πε
τρελαίου καi τοuς σκεπάζαμε μf: καπάκι 
καi βαρειο πέτρα άπό πάνω. Αύτοi σκά
βανε τήν άμμο άπό τή μιο μεριά τοϋ 

τενεκέ μέχρι ποu άναποδογυριζόταν, ε
φευγε τό καπάκι καi ή πέτρα καi δρπα
ζαν στο γρήγορα δ, τι προλάβαιναν πρiν 
τοuς κυνηγήσουμε μέ ραβδιά η δ,τι άλλο 
βρισκόταν πρόχειρο. Σκαραβαίοι καί 
μερμήγκια ήταν μικρότερο πρόβλημα, 
άλλό επρεπε κανείς νό προσέχει γιο 
σκορπιοuς καΙ κάτι πολu φαρμακερf:ς 
όχιές ποu είχανε δυό σόν κερατάκια ατό 
πάνω μέρος τοϋ κεφαλιοϋ καί μέναν 
κρυμμένες κάτω άπό τήν άμμο με μόνο 
τό κερατάκια νο προεξέχουν άπό' ξω . 
~Ετσι δέν τίς tβλεπες καi μποροϋσες νο 
τiς πατήσεις κατό λάθος μέ σοβαρές συ
νέπειες. Εύτυχwς δtν είχαμε κανένα θϋ
μα δλο τόν καιρό ΠΟU μείναμε στο στρα
τόπεδα, άλλάξαμε άλλα δυό, συνολικο 
κόπου δυό μί'jνες. 

Μιο μέρα, εκεί πού σκάλιζα στην άμμο 
γιό νό φτιάξω σπιτάκια νό περνάει ή 
ι.ϊιρα, βρίσκω κάτι φυστίκια, με τό τσόφλι 
τους, άκριβίiις δπως βγαίνουν άπ' τή γη 
δταν τό μαζεύουν. Ψάχνουμε πάρα 
πέρα, γεμδτοςότόποςφυστίκια! Μήπως 
εΤναι τό μάννα τών έβραίων, σκέφθηκα, 
όπό τόν καιρό τοϋ Μωϋση; υ Ενας ντό
πιος · Αλεξαντρινός ναύτης Ελυσε τό μυ
στήριο : Πρό έτών, μεγάλες έκτάσεις τfjς 
έρήμου εΤχαν καλλιεργηθεί μέ ϋδρευση 
άπό τό Νείλο. Μάλιστα Ε:νας" Ελληνας, ό 
Τζανακλί'jς, ήταν πρωτοπόρος στίς έπι
χειρήσεις αύτες πρό τοϋ πολέμου καΙ 
μετά. Φαίνεται εfχαν καλλιεργηθεί φυ-

στίκια στήν περιοχή τοϋ στρατοπέδου 
καi δταν πί'jραν τήν περιοχή οί ενοπλες 
δυνάμε ις τίiιν ~ Αγγλων έγκατελείφθη ή 
σοδιό χωρiς νο τήν μαζέψουν.~ Ετσι συμ
πληρώναμε τήν τροφοδοσία μας με 
ώραία φυστίκια πού εΤχαν διατηρηθεί 
θαυμάσια μέσα στην ξερη άμμο. Μόνο 
νο είχαμε καi κανένα ούζόκι νό πήγαινε 
μέ τό φυστίκια! ' Η καλλιέργεια τών φυ
στικιών γίνεται στην Αίγυπτο, δπως καΙ 
σέ πολλο μέρη τί'jς · Αμερικfjς γιο παρα
γωγή φυστικόλαδου, μαργαρίνης, 
τροφη χοίρων κ.λ.π. (Στην περίπτωση τή 
δική μας καi τροφή ... αΙχμαλώτων!) 

Ο! ' Ιταλοi φεύγοντας άπό το στρατό
πεδα άφισαν κάτι όγάλματα καi άλλα 

καλλιτεχνήματα γλυπτικί'jς πραγματικο 
άριστουργήματα . Κανένας δεν ξεπερνά 
αύτόν τόν λαό στiς καλες τέχνες. ' Ιδίως 
οί Μαντόνες καi μερικες άλλες διακο
σμήσεις έκεϊ ποu κάναν τίς λειτουργίες 
τους, νόμιζες δτι τiς εΤχε φτιάξει ό 
Μιχαλάγγελος! ' Ανακάτευαν τήν άμμο 
μέ κάτι ύγρό φαίνεται καi γινόταν μιό 
μαλακιό πέτρα, σον άμμόλιθος φυσικός, 
καΙ μετό σκαλίζανε τό άγόλματα. 

ΟΙ πιό πολλοi άπό μδς, οντας νέοι, 
προσαρμοσθήκαμε στοuς δρους ζωης 
τοϋ στρατοπέδου δσο καi νό αΙσθανό
μαστε ντροπιασμένοι καΙ έξευτελισμέ
νοι. ' Ο Κυβερνήτης μας δ μ ως τό εΤχε 
πάρει κατάκαρδα, όνκαiπροσπαθοϋσε 
νο μην τό δείχνει. 

Δέν εχω δεί ποτε άνθρωπο ΠΟU νο 
άσπρίζουν τό μαλλιά του τόσο κατα
φανώς όπό τη μ ιό μέρα στ ή ν άλλη." Οσο 
μπορούσαμε τοϋ κάναμε συντροφιά, 
καi λέγαμε καi κανένα άστείο ποϋ καi 
ποϋ. Kai οί μέρες περνοϋσαν χωρiς 
κανένα νέο η άλλη Ε:ξέλιξη . 

'Ένα βράδυ άργά, έρχεται ατή σκηνή 
μας λαχανιασμένος καi κατατρομαγμέ
νος Ε:νας ' Ανθυπολοχαγός τοϋ Στρατοϋ. 
«Σάς παρακαλώ κρύψτε με», εΤπε. «Στή 
σκηνη που μένω μέ άλλους άξιωματι
κούς εΤναι δλοι φανατισμένοι καi μοϋ 
ρίχτηκαν άπάνω μου δταν εlπα κάτι, δτι 
τό κίνημα δi:ν ήταν σωστό κ.λ.π .. 'Ο
πωσδήποτε όν μείνω μαζύ τους θό με 
σκοτώσουν. Κρατί'jστε με μαζύ σας, σάς 
παρακαλώ! » Τοϋ δώσαμε μερικο 
ναυτικό ροϋχα ποu περισσεύανε, τοϋ 
άλλόξαμε καi τό όνομα κι ' εμεινε μαζύ 
μας χω ρΙς κανένας νο τό καταλάβει η νό 
τόν γυρέψει. , Ηταν ό Γιάννης Λόίζος. Τ όν 
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ξανασυνάντησα τό 1953 δταν επιασε 
tργασία στό Γραφείο τών Γουλανδρέων 
ατή Νέα 'Υόρκη καi έκεί έργόζεται καl 
μέχρι σήμερα. 

"Ενα άλλο βράδυ μετά κανό-δυό έβδο
μόδες, ατό πρώτο στρατόπεδο, [ρχεται 
στιΊν πύλη τοϋ στρατοπέδου ενας έγ
γλέζος Πλοίαρχος τοϋ Ναυτικοϋ μέ άλ
λους δυό τρείς κατωτέρους του άξιωμα
τικοuς καi Ισχυρη συνοδεία. Φωνόξανε 
άπ' tξω τό όνομά μου καΙ ήρθαν καi μοϋ 
τό ' παν. Πi'jγα στήν πύλη: cc'O' Ανθυπο
πλοίαρχος Παναγόπουλος; >> 

ccΜόλιστα». 

«Σπουδάσατε στι)ν · Αγγλία και υπη-
ρετήσατε στiς όγγλικές δυνάμεις; >> 

ccΜόλιστα>>. 

«Ποϋ; » 

ccΣτό Πανεπιστήμιο τοϋ Νιουκόστελ 
σπουδές δοκτορότου καΙ ύπηρεσiα ατό 
Ναυπηγικό Σώμα τοϋ · Αγγλικοϋ Ναυαρ
χείου καi στίς μονάδες Κομμόντο τοϋ 
Συντάγματος Σόμερσετ». 

•. Ενας άπό τοuς άξιωματικοuς ψιθύρισε 
στόν Πλοίαρχο: «Αύτός εΤναι>>. 

«Θέλουμε νά σδς μιλήσουμε, κύριε 
Παναγόπουλε, περάστε tξω παρακα
λοϋμε». 

Βγfjκα μέ συνοδεία δυό ώπλισμένων 
στρατιωτών, μπήκαμε σε μιά παράγκα 
καi κάτσαμε γύρω άπό [να τραπεζάκι. 
Δέν γνώριζα κανέναν άπ ' αύτούς, άλλά 
φαντάστηκα δτι ή όμιλία μου τη νύχτα 
ποu γλfστρησα άπό τό καράβι μας στιΊν 
έγγλέζικη φρεγάτα μέ τόν Κυβερνήτη 
της, εφτασε στ ' αύτιό τfjς ' Αγγλικi'jς Δι
οικήσεως, δν όχι τfjς ' Ελληνικής! 

·Ο Πλοίαρχος μοϋ έξήγησε πρώτα
πρώτα δτι δεν μποροϋσε νά μέ βγάλει 
άπό τό στρατόπεδο ΠΟU ήταν τό πνεύ
ματα τόσο tξημμένα. 

Μοϋ έξέφρασαν την συμπάθειά τους 
γιό τiς περιπέτειές μου, με χαιρέτησαν 
εύγενέστατα καl εφυγαν σκεπτικοl καi 
κάπως άπογοητευμένοι. Γύρισα κι ' έγώ 
μέσα πόλι, με την ατιμητικι)» συνοδεiα 
τών δύο tνόπλων έγγλέζων κο] tξήγησα 
στοuς συναδέλφους καi τόν Κυβερνήτη 
μας τί διημείφθη." Ολοι συμφώνησαν με 
τiς άπόψεις ποu tξέφρασα. 

ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ: 

"Επιστροφη στό πλοία.- ΚαΙ 
άλλες περιπέτειες. - Στρατο
δικεία καi Καταδίκες. - ·Επί-

λογος. 

Διαφημίζετε 

τiς έnιχειρήσεις σας 

στι)v ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

ΜΑ·Ι·ΟΥ 1, 1984 

Ό έκτελεστικός διευθυντής τού Τάγματος τού Άγfου Άνδρέα, σfδ. Dr. Milti
adis Β . Efthimiou άνάμεσα σt 'ισραηλινούς στρατιώτες στiς όχθες τού 'fορ
όάνη ποταμού, δ που έπήγε προσφάτως, έπικεφαλής 40 · Ελληνοαμερικανών ίε
ρέων έκδρομέων. Κατά τήν παραμονή του στό 'Ισραήλ, ό αίδ. Κ. Εύθυμίου, 
tξουσιοόοτημένος άπό τό Παγκόσμιο Συμβούλιο ' Εκκλησιών, προέβη σέ διά
βημα καΙ ή Ίσραηλινή Κυβέρνηση ματαίωσε τό γύρισμα τής ταινίας ιιΤελευ
ταίος Πειρασμός», πού έπρόκειτο νά όρχίση έκεί όπό τήν άμερικανική έταιρfα 
ιιΠαραμάουντιι. • Αρθρο τού αίδεσ., ό όποίος προίΌταται καi τού τμήματος 

ιι' Εκκλησία καi Κοινωνία», δημοσιεύεται στiς όγyλικές μας στήλες. 
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τ ό άνοιξιάτικο . , -
ετησιο yευμα 

τ·ης Φιλοπτώχου 

Με μεγάλο ένδιαφέρον άναμένεται το 
ετήσιο όνοιξιάτικο γεϋμα καί έπίδειξη 
μόδας ποu όργανώνει ή Φιλόπτωχος' Α
δελφότης τοΟ ΚαθερικοΟ Ναοϋ 'Αγίας 
Τριάδος Νέας Ύόρκης. 

Τιμώμενο πρόσωπο έφέτος εJναι ή κ. 
Βασ. ΒλαβιανοΟ. Τό γεΟμα θό δοθf'ι τι')ν 
Τετάρτη, 16 Μαϊου, στο ξενοδοχείο 
• Πλάζα>>. Θό έπιδειχθοϋν συλλογές 
Christian Rυpert, Christie Brothers, Frank 
Oliνe, γούνινα καπέλλα Lenore Mar
shall καί κοσμήματα Fortunoff. 

Γιό το κλείσιμο θέσεων οί ένδιαφε
ρόμενες κυρίες μποροΟν νό 
τηλεφωνήσουν στι')ν κ. Μιχ. Σιδέρη 
(744-1235), Ρ. Constantine (543-7235) καi 
Κ. Λογοθετίδη (759-7917). 

Μιό άξιόλοyη 
μαθητικiι έφημερίδα 
'Ιδιαίτερα ένδιαφέρουσα ή μαθητικη 

έφη μερίδα «Παιδικοί ' Αντίλαλοι», ποu 
έκδίδουν οί μαθητές τfiς 8ης τάξεως 
τοϋ Σχολείου Μεταμορφώσεως 
(Corona, Ν.Υ.) με τι')ν έπίβλεψη καi 
καθοδήγηση της δασκάλας τών 'Ελλη 
νικών κ. 'Ελένης Καλογερό - ' Ανδριο
πούλου. 

Τό 10σέλιδο εντυπο ιιΠαιδικοί , Αν- . 
τίλαλοι» περιέχει κείμενα ύψηλης ποι
ότητας, μεστό όπό νοήματα καί με 
ώραία διατύπωση. Το φύλλο ποu λά
βαμε εJναι όφιερωμένο στό 1821, καί 
ή δλη σύνθεσή του, με τι')ν ποικιλία 
ϋλης, τι') δομη καί έμφάνιση εJναι 
όξιέπαινο. 'Αποτελεί συμβολr') στην 
Παιδεία τών παιδιών της όμογενείας. 
~ Αριστος τρόπος γιό την καλλιέργεια 
τfjς ' Ελληνικi'jς γλώσσας καί τr')ν έκ
μάθηση τfjς ' Ελληνικi'jς ' Ιστορίας. 

·Απ<'> δσο γνωρίζουμε όπ ' την ίστο
ρία της όμογενειακi'jς έκπαιδεύσεως 
οί «Παιδικοί ' Αντίλαλοι» θό πρέπει νό 
εΤναι το πρώτο σοβαρο μαθητικο 
εντυπο. 

Σημειώναμε, έπίσης, τη μεγάλη εύ
αισθησία τών μαθητών τfjς Μετα
μορφώσεως γιό τό όρφανό Κυπριω
τόπουλα . 'Εκτός όπό τr')ν όποστολι') 
τών εΙσπράξεων στο Cyprus Children 
Fund, 'ένα σημείωμα - σχόλιο δείχνει 
το μεγάλο έθνικο-πατριωτικο Ενδια
φέρον τους. 

· Η παρουσία τών «Παιδικών 'Αντί
λαλων» τιμά τοuς μαθητές, το 
Σχολείο τi'jς Μεταμορφώσεως καί τι')ν 
Κοινότητα όλόκληρη. 'Αλλά, σίγουρα 
ό μεγάλος επαινος όνήκει στην σύμ
βουλο - ύπεύθυνη τfjς όξιόλογης 
αύτfjς προσφοράς, τήν κ. 'Ελένη 
Καλογερδ - 'Ανδριοπούλου. 
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ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ- ΒΙΖΑ 
Βοηθήσαμε δλους, τώρα μποροϋμε νό βοηθήσουμε καί σένα. ' Εόν χρειάζεσα ι 
πράσινη κάρτα, άδεια έργασίας, φο ιτητική Fι τουριστική βίζα η ό,τιδήποτε 
άλλα εγγραφα όπό τη μεταναστευτικιl ύπηρεσία πολιτογραφήσεως, τηλε-

φώνησε iΊ [λα σε μός όμέσως. 

ΠΟΛ Υ ΛΟΓΙΚΕΣ JIMEΣ, ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ό aμερικανικός νόμος τίς περισσότερες φορές εlvaι μέ τό μέρος σας. 

DE κιοιτ, Ιnc . 

1780 Broadway (γωνία 57 δρόμ.) Suite 1005 (10ος όροφος) 

Τηλ. (212) 346-8850 Δευτέρα - Παρασκευη 9:30 π.μ . - 5 μ.μ. 
Τραίνα: ΑΑ, S, Ν, RR, CC 1 (Columbus Circle 57th Street). 

Ο ΚΩΣΤΑΣΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΣ 
στη Νέα Υόρκη! 

Στην ξεκαρδιστική 
επιθεώρηση και ιtωμωδία 

MAIPH ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 
και ΠΕΤΡΟΣ ΦΥΣΣΟΥΝ 

Επίσης 

Ερρικα Μπρόγιερ 
Μάρκος Λεζές 
Ευστρατία Σκορδάλου 

Τόλης Βελοvάκης 
Σιμέλα Κοτρίδου 
Ηρα Μαύρου 

(Στάρ Ελλάς 1984) 

την Κυριακή, 13 Μαϊου στις 7:00 μ.μ. 
στο 

Queens College-Colden Center 
(μόνον 1 Ο λεπτά από την Αστόρια) 

Εισιτήρια μόνον $18 και $12 29-11 Ditmars Blνd . 
Astoria, Ν .Υ. 11105 
Τηλ. (212) 721 -7990 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 
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'Επιτυχίες τijς Βίνιας Τ σόπελα 

Ή Βίνια Τσόπελα επέστρεψε τελευταί
ως άπό περιοδεία στην Καλιφόρνια, ποu 
περιλάμβανε ρεσιτάλ πιάνου στην περί
φημη dίθουσα συναυλιών Ambassador 
Auditorium στό Λός ν Αντζελες, καi έμ
φάνιση στη σειρά Today's Artists Concert 
Series στό Σάν Φρανσίσκο. 

' Ο μουσι κοκρ ιτικός τών Λός ν Αντζελες 
Τ6ϊμς την άποκάλεσε ιιεξαιρετ ι κό προι
κισμένη», κι' Εγραψε πwς «ΤΟ μνημειώδη 
περιγράμματα ποu πέτυχε ή Τσόπελα 
ήταν άνηπροσωπευτικά τοϋ στuλ έρ
μηνε ίας της. 'Η εντασή της μο ιάζει 
όκάματη · ή δύναμή της άξιοθαύμαστη· 
όνήκει στην ίδια κατηγορ ία μέ όλλους 
άκούραστους, δυναμικοuς πιανίστες, 
δπως ό Λαζάρ Μπέρμαν» . 

·Ακολούθησε μεγάλη δεξίωση, ποu όρ
γανώθηκε όπό μιά όμόδα δραστήριες 
' Ελληνοαμερικανίδες τfις περιοχfις, μΕ 
έπικεφαλfις τίς κυρίες" Ελεν Σταθδτος καi 
Ντίνο νΟλντνοου. 

Τό ρεσιτάλ της στό Σάν Φρανσίσκο 
Εγινε στό Masonic Auditorium, όπό τίς 
μεγαλύτερες dίθουσες συναυλιών στην 
πόλη, ποu γέμισε κι ' αύτό μ' ενα Ενθου
σιώδες κοινό. · Ανάμεσά του βρισκόταν 
ό ·Ελληνοα μερ ι κανός πολ ιτε ι ακός 
γερουσιαστής Νίκολας Π ετρr;ς, ό 
βουλευτης Λοϋ Πάπαν καί πολλοί πανε
πιστημιακοί καθηγητες καi άλλο ι 
διαπρεπείς" Ελληνες. ' Ιδιαίτερα δραστή
ριος στη διοργάνωση τfις συναυλίας 
ήταν ό Γενικός Πρόξενος τϊ;ς Έλλόδος 
στό Σάν Φρανσίσκο κ. Χρϊ;στος 
Μπότζιος, θερμός ύποστηρι κτής κάθε 
καλλιτεχνικης εκδήλωσης, μΕ ίδιαίτερο 
ένδιαφέρον γιά τή μουσική. 

'Ο πολu αύστηρός κριτικός τi'jς έφη με
ρίδας San Francίsco Chronicle Hewlette 
Tircuit, άποκάλεσε τό ρεσιτάλ της 
Τσόπελα ιι πρότυπο έντυπωσι ακi'jς τε
χνικf)ς, ποu χρη σιμοποιήθηκε γιά τό 
ύψηλότερο καλλιτεχνικό άποτέλεσμα», 
καί πρόβλεψε δτι πρόκε ι ται νά κάνη 
λαμπρη δ ιεθνη καριέρα . ιι' Η Τσόπελα», 
συνεχίζει, «Παίζει σε πολιJ ύψηλό 
έπίπεδο εντασης. ' Ακόμα καi σύντομες 
στιγμές σιωπϊ;ς πάλλονται άπό συγκί
νηση .. Ωστόσο, δεν εφτανε ΠΟΤΕ στην 
ύπερβολή, καi δεν όφηνε τόν έαυτό της 
ούτε στιγμη νά χάση τόν Ελεγχο της μου
σικfiς» . 

Οί έπιτυχίες της Βίνιας Τσόπελα συνε
χίζονται: φέτος τό καλοκαίρι εχει προσ
κληθεί νό παίξη τό κοντσέρτο ύπ' άρ. 4 
τοϋ Μπετόβεν, μέ την ·Ορχήστρα της 
Φιλαδέλφειας στό θερινό φεστιβάλ τοϋ 
Σαρατόγκα Σπρίνγκς, στίς 16 Αuγού
στου, στίς 8 Μ.Μ. 
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Στόv Γολyοθδ 
Θεέ μου πάλι θό σέ σταυρώσουμε 

τά βήματά Σου θάφίσουν σημάδια 
ατό 6ρος τών ·Ελαιών ατή ν πικρή νύχτα. 
Ή προσευχή Σου θ' άκουστfί γιά δλους, 
γιά μάς πού φτάξαμε θά παρακαλέσης 

μέ τήν άγνή ψυχή Σου τόν Παντοδύναμο. 

Δέξου κύριε καί τή δική μου προσευχή, 
τό πνεύμα μου Σού στέλλω θυμίαμα 
τόν πόνο μου σέ δάκρυα μετανοίας 

δέν έχω τίποτε δικό μου aτόν κόσμο · 
τf νά Σοϋ προσφέρω Χριστέ μου; 

Κουρελιασμένο τό κορμί, ή έρημη ή καρδιά. 

Στείλε Θεέ μου τή βροχή άπόψε 

νά σβύση τίς φωτιές πού καίνε τό νοϋ 

πού άθελα σέρνεται σέ φυλακές δίχως φράχτες. 
Τό όθώρητο χέρι τού πονηρού παραμονεύει 
νά κόψη τήν τελευταία κλωστή τfjς ψυχfjς. 

Πρόφθασε Κύριε. ν Α περάση κ. αύτό τό ποτήρι. 

Στή σιγή τfjς νύχτας ή καρδιά τρέμει· 
σβύνει καί τό τελευταίο φώς τής ψυχfίς μου 
δέν μένει πιά τίποτε, έγυρε τό κορμί όπό πόνο, 
δώσε μου Χριστέ τό χέρι Σου νά στηριχθώ 
κοντά Σου θέλω νά συρθώ aτόν Γολγοθά, 
μαζύ Σου καί aτόν σταυρό Κύριε. 

Τήν όγάπη πού τόσο άπλόχερα 
χάρισες στήν ψυχή μου τήν σκόρπισα 

τήν έριξα ατό κϋμα καί κανένα δέ φέλεψε. 
Δέν έχυσα τό μϋρο της ατά πόδια Σου, 
ούτε μέ τά μαλιά μου τά στέγνωσα. 
Δέν σέ πρόφθασα άργησα πολύ Κύριε. 

Τώρα μόνο τόν σταυρο Σου προσμένω 
μ ' όνήμπορη νά τόν σηκώσω Θεέ μου. 
ΝΟμως θα α' όκολουθήσω ατού μαρτυρίου τά πάθη, 
τά καρφιά τοϋ πόνου θά δεχθώ όγόγγυστα, 
καί τό μϋρο τfjς ψυχfjς θά χυσθfj φαρμάκι 
aτόν Γολγοθά, καί στήν καρδιά. 

Θά Σέ όκολουθήσω Χριστέ aτόν τάφο Σου, 
θά δώ τούς μαθητές Σου νά τρέχουν, 
τόν άγγελο νά όποκυλό τήν πέτρα, 

τήν Μαγδαληνή νά ρωτά πού Σέ έθηκαν. 
Μ ' όλλοίμονο ή πίστη μου δέν θό φθάση 
νά δij καί τήν Θείον Σου Άνάσταση. 

ΧΡΥΠΑΛΛΕΝΗ ΛΟΥΚΑ·t ·ΔΟΥ 

Πάσχα 1984 

Στον ·Αρχιεπίσκοπο 

( Επi τη έπετείω των 25 χρόνων όπό της 
ένθρονίσεώς του) 

Θερμό σέ χαιρετούμε 

κατάφορτε Διαβάτη, 

ποi.ι τfjς ζωfjς διαβαίνεις 

όρθός τό μονοπάτι. 

ΣτοιΊς ώμους Σου σηκώνεις 

τών νέων τiς έλπίδες, 

τών γέρων τιΊν παρηγοριά, 

σέ τρών ' οί καταιγίδες, 

σέ δέρνουν of όνέμοι 
μό δέν δειλιάζεις διόλου. 

Τό σθένος τfjς ψυχfjς Σου 

δέν κάμπτεται καθόλου. 

fίθ' ό καλός Θεός μας 

δύναμη νό Σού δίνη 

πάντα νό έπιπλέης 

μέσ ' στfjς ζωfjς τfιν δίνη. 

Νό φέρης τόν Σταυρό Σου 

τ ' όγκάθια ατό κεφάλι, 

φάρος γιά μός νά εΤσαι 

μέσ' στήν όνεμοζάλη. 

ΑΘΗΝΑ ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ 

(Νέα 'Υόρκη) 

Το Θησαυροφυλόκιόv μου ..• 
Στήν όποδημία μου ... 
όπεκόμισα καί τό 

Θηααυροφυλάκιόν μου ... 
Of άψυχοι θησαυροί δέν μεταφέρονται
χάνονται ι'j θάβονται . .. 
Οί έμψυχοι . . . δμως όποκλεfεται 

νό ταφοϋν, 

εΤναι τά Φωτοβόλα ν Αστρσ . .. 
ποi.ι άπλώνονται έπάνω στήν Γijν ... 
ποi.ι όγκαλιάζουν 'Ανατολή ... καί Δύση 
καί τήν Δύση πρός τήν 'Ανατολή ... 
Το Φωτοβόλα Άστρα . .. 
πρός φωτισμό τοϋ Πλανήτη μας .. . 
πρός όναψυχι) τής πορεfας μας .. . 
πρός όνάταση τοϋ κόσμου μας .. . 
πρός ο}στρον ... 
πρός εύφροσύνη . . . 
πρός παλιγγενεσfα . . . 
πρός 'Ανάταση. 

Τό ΑΠΑΛΟ ΓΛΥΚΟ ΦΩΣ ... , 
Af • Ηλιακτίδες . . . 
Τά Φωτοβόλα • Αστρα .. . 
Τό Ζωογόνον 'Ύδωρ . .. τό ζών, 

ποi.ι άπαλύνει τό Ε1ναι .. . 
ποιΊ όναμορφώνει τόν • Ανθρωπον 
τόν έμψυχον Θησαυρόν . .. 

ΛΕΝ/Α Γ. Π/ΕΡΙΔΟΥ 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ., 



Γιώρyος Λιβιερδτος 
(Ο ( Ομογενιlς nou εφερε τό Penny Stocks 

στιlν' Ανατολικη 'Ακτη τfiς' Αμερικfiς 

"Ενας άπό τούς όμογενείς πού εφθασαν 
άδέκαροι σ' αύτήν τήν χώρα καi κατά
φεραν μέσα σέ λίγα χρόνια νό προοδεύ
σουν καi νο κάμουν αίσθητη την 
παρουσία τους, σάν έπιχειρηματίες, 
στr)ν οίκονομικr) ζωr) τfjς 'Αμερικfjς, 
εΤναι καi ό κ. Γιώργος Λιβιερδτος πρό
εδρος τοϋ ΔιοικητικοΟ Συμβουλίου τfjς 
μετοχικiiς έταιρίας Worldwide Ventures 
Corρoration, που εχε ι τr)ν εδρα της στο 
Orange, New Jersey. 

Πρόκειται γ ιό εν α δυναμικό επιχει
ρηματικό όργανισμό, πού έκτείνε ι τiς 
δραστηριότητές του σε πολλους τομείς 
καi εχει τεράστιες π pοοπτικές άναπτύ
ξεως κάτω άπό τr)ν έμπνευσμένη ήγεσία 
ένός άπλοΟ όνθρώπου, πλουτισμένου 
μΕ; έργατικότητα, θάρρος καi aποφασι
στικότητα. ' Ο κ. Λιβιερδτος ε Τ ναι πολlι 
λίγο γνωστός στιlν ' Ομογένεια, γιό τον 
πολύ άπλό λόγο δτι δέν εΤχε μέχρι σή
μερα συνεργαστεί με πολλοuς όμογε
νείς σε έπιχειρήσεις καi διότι τό ταξίδια 
του στιlν ' Αμερικη καi στr)ν Εύρώπη δεν 
τοΟ έπιτρέπουν νό άνήκη σε κάποια όρ
γάνωση, ον καΙ παρακολουθεί πάντοτε 
μέ ίδιαίτερο ένδιαφέρον τiς έξελίξεις τών 
έθνικών θεμάτων της πρώτης Πατρίδας 
του ... 

·Ο κ. Λιβιερδτος μδς μιλδ μέ συγκίνη
ση γιό τό σκληρά χρόνια τοΟ πολέμου, 
ποu τό (ζησε στr)ν ' Αθήνα καi τό όνειρα 
πού ετρεφε άπό παιδi νό φύγη γιό 
δλλους τόπους, νέους όρίζοντες ... · Η 
σημερινή έταιρία ποu διευθύνει, με με
τοχή στο Χρηματιστήριο (Oνer the 
Counter), εΤναι το όποτέλεσμα πολύ
χρονων, ύπεράνθρωπων προσπαθειών 
καi σκληρης έργασίας. ' Αποτελεί ενα 
άκόμη βημα προς το έμπρός, δπως μδς 
εfπε ό δημιουργός της. Στόχος του εJναι 
νο δημιουργήση, δσο τό δυνατό συντο
μώτερα, τήν μεγαλύτερη έπενδυτικι') 
έταιρία στήν ·Αμερική. 

" Οταν γ ιό πρώτη φορό πάτησε τό πόδι 

του στιlν ' Αμερικη τό 1959, σόν λαθραί
ος ναυτικός ποu έγκατέλειψε τό έμπο
ρικό σκάφος στο όποίο έργαζόταν, γιό 
χάρη μιδς ' Αθηναίας ποu συνάντησε 
στιlν Νέα ·Υόρκη, δtν εΤχε τόσο μεγα
λεπήβολα σχέδια .' Η κύρια φροντίδα καi 
άνησυχία του, ήταν πώς νά άποφύγη 
τοuς πράκτορες της 'Ομοσπονδιακης 
'Υπηρεσίας Μεταναστεύσεως πού 
έκείνα τό χρόνια εψαχναν παντοΟ γιό 
λαθραίους. ' Η σύλληψή του θό σήμαινε 

χωρισμό άπό τι')ν νέα που όγαποϋσε ... 

ΜΑ·Ι·ΟΥ 1, 1984 

Τό κακό (γινε. Πιάστηκε καi ύποχρεώ
θηκε νο φύγη όπό την' Αμερική. 'Εγκα
τέλειψε άλλα σκάφη στό όποία έργαζό
ταν, μέχρι πού τελικό πέτυχε νο (ρθη σε 
έπαφη μΕ: τι')ν φίλη του. · Αργότερα παν
τρεύτηκε καi άπόκτησε δυό παιδιά, τον 
Γιώργο, 24 έτών σήμερα, καi τι') ν Μελίνα, 
16 έτών. 

"Ολων τών εΙδών δουλειές ••• 

'Από τrΊν πρώτη φορό πού βγηκε 
λαθραίος στήν ' Αμερική μέχρι σήμερα, 
ό Γιώργος Λιβιερδτος προσπάθησε 
νύχτα καΙ μέρα με τόλμη καi aποφασι
στικότητα νά έξασφαλίση τό μέσα πού 
θο τοϋ έπέτρεπαν νά άπολαύση τι')ν 
ζωι') καi νό όνέβη στά έ:πίπεδα τfjς έπι
τυχίας πού έξασφαλίζουν τι')ν προσω
πικι') εύτυχία καi την πνευματικrΊ Ικανο
ποίηση. 'Από τό 1959 εχει άναμιχθfj σέ 
διάφορες έπιχειρήσεις γιό κέρδος καi γιο 
τι'lν Ικανοποίηση πού προσφέρει ή aντι
μετώπιση τών προκλήσεων ποu συναν
τοϋ με δ λ οι στι')ν ζωή μας." Οπως ολοι οί 
αύτοδημιούργητοι, έργάστηκε σε δλων 
τών είδών τίς δουλειές, άπό έργάτης, 
μέχρι άξιωματοϋχος ίδικών του καi 
άλλων έπιχειρήσεων . 

Διετέλεσε πρόεδρος της έταιριας 
Greek lnternational Ventures, τfjς όποίας 

οί δραστηριότητες στiς είσαγωγές καi έ
ξαγωγές τον εφεραν σέ έπαφή με 
χιλιάδες εταιρίες καi τοϋ έξασφάλισαν 
πολύτιμες γνωριμίες καi φιλίες σε δλο 
τον κόσμο. Μ ιό όπό τiς δραστηριότητες 
αύτtς τον ε Τ χε φέρει σε έπαφή με τον' Α
ριστοτέλη 'Ωνάση, σε μ ιό προσπάθεια 
έξασφαλίσεως τfjς όποκλειστικι;ς έκμε 
ταλλεύσεως τών πετρελαίων τι;ς Βολι
βίας. 

· Ορφανός, στό πεζοδρόμιο 

" Ενα ψυχρό χειμωνιάτικο πρωϊνό το Ο 
1942, ό πεντάχρονος Γιώργος βρέθηκε 
μισοπεθαμένος όπό όσιτία, σκελετω 
μένο παιδί, σέ ενο πεζοδρόμιο της' Α
θήνας, δίπλα στο νεκρό σωματάκι τι;ς 
μικρότερης όδελφης του. Μεταφέρθηκε 
σε ενα νοσοκομείο καί μέ φρίκη θυμδ
ται την μιζέρια καΙ τόν πόνο τών μούρων 
κατοχικών έκείνων ή μερών, χωρίς γονείς 
κοί κανένα συγγενfj . . . Κανείς δεν ήξερε 
τό έπώνυμό του, noιoi καί nοϋ ήταν οί 
γονείς του .' Αργότερο τόν μετέφεραν σε 
ενα όρφανοτροφείο καί όπό έκεί τόν 
πηραν οί θετοί γονείς του, το όνομα τών 
όποίων φέρει. Τοϋ (δωσαν δλη τι']ν 
όγάπη τους καi τον όνέθρεψαν με αυ
στηρότητα μέχρι που τελείωσε τι']ν EU-

Ό κ. Λιβεριότος, όριστερά, με τόν στενό συνεργάτη του lorenzo Formato, ποu θε
ωρείται αύθεντία ατά χρηματιστηριακά, κατά τι'jν διάρκεια πρtς κόvφερεvς στι'jν 
όποία παρουσlασαν τά ξενοδοχειακό συγκρότημα ποu θά δημιουργήση ή tταιpία 

τους ατά βουνά Poconos. Τό έργο θά στοιχίση 50 έκατομμύρια δολλάpια. 
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αγγελικΓι Σχολr'ι Νέας Σμύρνης. 

Στά νεανικά του χρόνια, ό Γιίίιργος 
άκουγε δτι δταν μεγάλωνε, θό τόν ε
στελναν στr'ιν ' Αμερική , σε μ ιό οίκογε
νειακη επιχείρηση, όλλό τά σχέδια άλ
λαξαν λόγω παρεξηγήσεως με τόν έκα
τομμυριοϋχο θείο του που θό τόν 
εστελνε εκεί. Λίγο μετά όπό μιά προσ
τριβη μέ τόν θείο του αύτόν, έξασφάλι
σε δουλειά σέ Ένα καράβι σόν δόκιμος 
καί ταξίδεψε γιό μερικό χρόνια διευρύ
νοντας τους πνευματικοlις καί επιχειρη
ματικούς του όρίζοντες. 

'Ο άνήσυχος, γεμάτος ζωr'ι νέος, που 
εΤχε φθάσει στην Νέα 'Υόρκη μόνο μετά 
ροϋχα ποu φοροϊίσε, χωρίς φίλους η 
συγγενείς, εΤχε καταφέρει μέσα σε Έξη 
μfjνες νά κερδίζη όρκετό γιό νό κάνη μιά 
άνετη ζωή. Τό Χρηματιστήριο τράβηξε 
όπό την όρχη την προσοχιΊ καί τό Ενδι
αφέρον του καi ι'Ίταν ό πρίίιτος ποu 
εφερε στr'ιν 'Ανατολικι'J ' ΑκτιΊ τίίιν ΗΠΑ 
τό "Penny Stocks", τό 1978. 'Εκείνο τόν 
χρόνο 'Ίδρυσε την γνωστιΊ έταιρία 
"Worldwide Family Restaυrants" τf'jς 
όποίας ή μετοχη άρχισε τΓιν ζωή της 
'Όνer the Counter" με 'ένα σέντ, γιά νό 
ξεπεράση μέσα σε τρία χρόνια τό τρία 
δολλόρια μέ τό νέο όνομα Worldwide 
Ventυres Corp. 

Στο Χρηματιστήριο 

'Η μετοχη πωλείται τώρα όπό 14 Χρη
ματιστηριακοlις Οίκους σ· δλη τιΊν 'Α
μερική . Ή έταιρία όναδιοργανώθηκε τό 
1982 καί εχει ι'jδη ύποβάλει dίτηση στι'Jν 
Secυrities and Exchange Commission γιά 
νά συμπερ ιληφθη στό σύστημα 
NASDAQ, πράγμα ποlι αύτομάτως θά 
όνεβάση τι')ν άξία της. 

' Η έταιρία διευθύνεται όπό τόνίδιο τόν 
δαιμόνιο επιχειρηματία, που εΤναι ό κύ
ριος μέτοχός της, καθwς καί τόν Lorenzo 
Formato, πρόεδρο τf'jς έταιρίας, άνθρω
πο ίκανώτατο καί 'έναν όπό τοuς ιιέγκέ
φαλους» της Wall Street. 
'Ο κ. Λιβιερδτος εΤναι ύπερήφανος γιά 

την εμπιστοσύνη που δείχνουν στό πρό
σωπό του έκατοντάδες επενδυτές τότε
λευταία 15 χρόν ι α καi έκφράζει τΓιν ίκα
νοποίησή του διότι «δλοι εκαμαν χρήμα
ΤΟ» κοντά του. 

'Η έπιχεiρηση εΙδικεύεται, κατά κύριο 
λόγο, στην όγορά, όνάπτυξη, προβολή, 
επενδύσε ι ς, διεύθυνση καί έλεγχο δια
φόρων προϊόντων καί ύπηρεσιίίιν. Με
τέχει σε επιχειρήσεις όκινήτων καί εχει 
θυγατρικές έταιρίες μεγάλων προοπτι
κών όναπτύξεως καί κερδίίιν. 

SAFE-Τ -SCAPE 

' Η Worldwίde Ventures Corp. έξασφά
λισε την όποκλειστικη διάθεση σε παγ
κόσμια κλίμακα ένός ότομικοϋ συστή
ματος διαφυγf'jς σε περίπτωση πυρκαϊ
ίίιν σε σπίτια, καί πολυόροφο ξενοδο
χεία, πολυκατοικίες καί κτίρια γραφεί-
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Μέρος τοϋ όρχιτεκτονικοϋ σχεδίου, τοϋ ύπό όνέγερση ξενοδοχειακού συγκρο
τήματος Jίlly's Resort Complex, στι]ν Πενσυλβόνια. 

ων. Τό σύστημα αύτό όνομάζεται SAFE
T-SCAPE. Πρόκειται γιά 'ένα όπλΟ μηχα
νισμό, ποu στό μέλλον θά σώζη χιλιάδες 
ζωές. ΕΤναι ι'jδη τελειοποιημένος καi ή έ
ταιρία όσχολείται τώρα με τΓιν δημιουρ
γία δικτύου όντιπροσωπειών στr)ν 'Αμε
ρικr'ι καί σ ' δλο τόν κόσμο. 

Ταυτόχρονα, γίνονται έπιδείξεις τfjς 
συσκευης σε όργανισμούς προλήψεως 
πυρκαϊίίιν, σε όρχιτέκτονες, σε ξενοδο
χειακες επιχειρήσεις καί σε ίδιοκτfjτες 
condominium. 

• Η πρακτικr'ι συσκευη έπιτρέπει σε 'ένα 
άτομο που εχει παγιδευτεί σε μιά πυρ
καϊά, νό διαφύγη όκίνδυνα κατεβάζον
τας τόν έαυτό του όπό 'ένα παράθυρο, 
'ένα μπαλκόνι, η μιά ταράτσα ατό εσω
τερικό της οlκοδομf'jς. ' Η συσκευιΊ που 
δοκιμάστηκε ι'jδη σε διάφορες επιδεί
ξεις, μπορεί νά σηκώση βάρος μέχρι 650 
πάουντς. ' Ανεξάρτητα όπό τό βάρος, ό 
ρυθμός τf'jς καθόδου εΤναι ό Ιδιος. 

Οί συσκευες ποικίλουν, όναλόγωςτοϋ 
ϋψους τίίιν κτιρίων καi προορίζονται γιά 
οiκοδομες με ΊΟ 'έως 99 πατώματα. Μερι
κες εΤναι τόσο έλαφρές, wστε νό χωροϋν 
άνετα στι')ν βαλίτσα ένός ταξιδιώτη. 

Μέχρι σήμερα εΤναι δυνατΓι ή διάσω
ση όνθρώπων στόν 5ο η 6ο όροφο ένός 
κτιρίου. 'Η συσκευr) αύτr) μπορεί νά 
σώζη ζω ες όπό τον τελευταίο όροφο τοϊί 
ψηλότερου κτιρίου στον κόσμο, δπωςτό 
World Trade Center. 

· Εάν ποτt ύποχρεωθοϊίν τό ξενοδοχεία 
καi οί επιχειρήσεις που έκμεταλλεύον
ται ύψηλό κτίρια, νά έφοδιαστοϋν μt τό 
σύστημα αuτό, ή μετοχι'J τfjς Worldwide 
Ventures θό όνεβi'ί σέ όπίθανα ϋψη ... 

Συyιι:ρότημα στά Πόκοvος 

'Ανάλογες εfναι καί οί προοπτικες όνα
πτύξεως ένός συγκροτήματος κατοικιών 
καi ξενοδοχείου στό βουνά Πόκονο της 
Πενσυλβανίας. Πρόκειται γιά την κοινr) 
όξιοποίηση καί Εκμετάλλευση μέ τr)ν 
εταιρία Jilly's Enterprises τοϋ συγκρο
τήματος Ji lly's Resort and Sports Com
plex, στό Echo Lake της Πενσυλβάνια, 
που εχε ι ι'jδη όπασχολήσει τόν 
όμερικανικό Τύπο. 

Τό συγκρότημα α υ το που θά 
όνεγερθη σε μιό εκταση 127 acres, θά 
στοιχίση 50 έκατομμύρια δολλάρια. Θά 
περιλάβη 'ένα ξενοδοχείο πολυτελείας 
300 κλινών, 'ένα κλειστό στάδιο χωρη
τικότητος 5.000 ότόμων, έσωτερικες καi 
έξωτερικtς δεξαμενές κολυμβήσεως, 
πλήρη όγορά γιά παντός είδους ψώνια , 
dίθουσες διασκεδάσεως καί πολλά 
townhouse condominiums, μερικά όπό 
τό όποία θό διατεθοϋν γιά κοινη Ιδιο
κτησία. 

Τό συγκρότημα θό όνεγερθη δίπλα 
στό Ceasar's Pocono Palace Resort καί σέ 
όπόσταση μερικών μιλίων όπό τό 
Wayne Newton's Taminent Resort σε μιά 
περιοχη δηλαδιΊ ποu σύντομα θά προ
σελκύση μεγάλο ένδιαφέρον, όφοϋ ά
ναμένεται δτι ή Πενσυλβάνια θό έπι 
τρέψη τr)ν λειτουργία τυχερών παιγνι
διών (slot and νideo gambling machines). 
'Αναξάρτητα δμως όπό αύτό, οί δημι
ουργοί τοϋ συγκροτήματος αύτοϋ όνο
παύσεως καΙ όναψυχης, περιμένουν δτι 
τό δλο εργο θά εχη μεγάλη επιτυχία καί 
θά προσελκύση πολλοuς ενδιαφερομέ-
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νους. 

MEDIA MARK, Inc. 

Μ ιό θυγατρι κιΊ έταιρία που επίσης πα
ρουσιάζει προοπτικές άναπτύξεως, εfναι 
ή MEDIAMARK που λειτουργεί σόν δια
φημιστικος όργανισμος καi επιχείρηση 
Marketing στr'ιν περιοχιΊ Σαρασότα καi 
Τάμπα, στr'ιν Φλώριδα. Έκτος άπο την 
πελατεία της περιοχfjς, ή έταιρία αuτιΊ 
άναλαμβάνε ι διαφη μιστικά προγράμ
ματα, άνάλυση τfjς 'Αγοράς. άνάλυση 
μέσων διαφημίσεως καi μελέτες συνθη
κών της άγορός γιό διάφορα προϊόντα 
καί ύπηρεσίες καi σέ όλλες Πολιτείες. 

· Εξ όλλου, ή Worldwide Ventures Corp. 
εχει ένοικιάσει μιό περιοχr'ι 3.000 acres 
γης στο Wyoming δπου ύπάρχουν κοι
τάσματα άπο κάρβουνο (coal). ' Από γε
ωτρήσεις καi γεωλογι κές εκτιμήσε ι ς, ύ
πολογfζετα ι δτι τό ύπάρχοντα στr'ιν εκ
ταση αύτιΊ άποθέματα, ξεπερνοϋν τό 50 
εκατομμύρια τόννους. 

'Η έταιρία τοϋ κ Λιβ ιεράτου ύπέγραψε 
τελευταία συμφωνία με τιΊν έταιρία 
Doνe Cinema and Foxmoor Prodυctions 
Ltd. γιό μιά κινηματογραφ ι κιΊ ταινία μέ 
τίτλο 'Ήigh Country Pυrsuit". 
'Επίσης, συμμετέχει στιΊν παραγωγιΊ 

μιός νέας κινηματογραφικfj ς ταινίας μέ 
τίτλο ")onah", στην όποία θό πρωτα
γωνιστήση ό ήθοποιός Robert Conrad. 
Μεταξυ των όλλων που μπορεί νό 
λάβουν μέρος εfναι ό Lee Marνin, )oe 
Don Baker καi ή Heather Thomas. Τό βα
σ ικ ο τραγοϋδι Εγραψε ό Paul 
McCartney, (νας άπό τους Beatles. ' Ο 
προϋπολογισμος γιό τιΊν ταινία αuτη 
άνέρχετα ι σέ 10 έκατομμύρια δολλάρια. 

Σέ ερώτημα τfjς «Νέας' Υόρκης» κατό 
πόσο εfναι γνωστη ή μετοχrΊ τηςέταιρίας 
στό όμογενειακο κοινό καi ίδιαίτερα 
έκεί. νους που επενδύουν τiς οίκονομίες 

τους στο Χρηματιστήριο, ό κ. Λιβιερό
τος μός εfπε δτι δέν εγινε άκόμη συστη
ματική προσπάθεια. Οί ένδιαφερόμε
νοι, πρόσθεσε, μποροϋν νό ζητήσουν 
πληροφορίες γιά την εξέλιξη τfjς μετο

χίΊς της Worldwide Ventures Corp., όπό 
τά διάφορα χρηματιστηριακά Γραφεία , 
η γράφοντας στά Γραφεία της έταιρίας, 
στr'jν διεύθυνση 350 Main Street, Orange, 
Ν.) . 07050. Τό τηλέφωνο της επιχειρή
σεως εfναι: (201) 672-2535. 
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' Γεώργιος Κ. Φωκδς 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 

ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 12 - ΨΑΡΡΩΝ 17 
ΑΘΗΝΑΙ 

Τηλ.: 360-9086- 522-0260 

ΜΑΥ 1,1984 

'Ο Κυβερνήτης Μάριο Κουόμο μέ τόν Γιώρ~ο Λιβερι~τ~ στό ~φετεινό έ_τήσιο δεϊπν_ο 
τι'jς HANAC. 'Αριστερά, διαιφίνονται ό προεδρος της εκδηλωσεως Γεωργιος ΚαΙ?α
λης, ό πρόεδρος τfίς HANAC κ. Γ. Ντούρης καί δεξιά ή συνοδός τοϋ κ. Λιβιεράτου, 

ΔΙΑΤΙΘΠΑΙ 
ΛΙΘΩΥΣΑ r IΛ 

ΙΔΙCΗΙΚΕΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣ Ι ιl 

Laνerne Gunto, βοηθός τοϋ Φράνκ Σινάτρα. 

. .. ΟΠΟΥ 
ΜΙΑ ΒΡΑΔΥΑ 
.ΣΑΣ ΓΙΝΕΤ ΑΙ 
ΑΞΕΧΑ.ΣΤΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ... 

(Ι\ Α Η ΣτΗΝ Τ ΑΒΕΡΝΑ 

•IPAKA• 
ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΙΗ ΤΟ MHAI\EIO 

ΤΗΙ EI\1\HNIKHI ΚΟΣΜΟΠΟΙ\ΙΥΙΚΗΙ 
ΔΙΑΙΚΕΔΑΙΗΙ 

23 15 31st STREEl ASIORIA, Ν Υ 11 105 - Ιelephone (2 12) 721 ·3007 
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For comfort, service, reliability 
and low prices, always fly 

The National Airline 
of Greece. 

$599 li49 li99 
Novcιn\)ι) J ' 1, 1984- March :η , 191\5 Apι·il 1 - Junc 14, 1984 Junc 15 AU/ξUSI 15, 191!4 

Au~ust 16 - October 31, 191\4 

• Houndtrip Ncνv York or Bosιon ιο Λιheω; οι· Tl1cssaloniki. Childre n 2-12 pay 75% • Certain restrictions apply. 

Olymρic is )!ΟUΓ airline - the only Greek 
aiΓline to Greece. Olympic offeι·s you low 
fares on daily nonstop Bocing 747 departures 
from New York to Athens. Yuu ~e ι to choose 
\.YI1e n yοιι leave and retιιrn. From timc to 
time eνen lο\νeΓ t·aΓes aΓe aνailable on spe
cia l da tes. Olyιηρic is your w iscst choi ce. 
\Nith Ol)ιmpic you feellike yuuΊ·e in Gι·eece 
the ιηon1ent )'OU steρ on tl1c ρlanc . Olympic 
offeΓs you ι;reek music, Gι-eek magazines 
and f1igl1t cre\νs th<ιt can understand you. 

ι:onnecting f1i~hts within the US, Canada 
and in Greece aΓe made easy. Thcrc are 
m a ny connecting f1ights to ΝΥ f"rηm all uver 

the US and Canada at Olympic's through-fare 
prices. And in GΓeece, Olympic is the only 
a irline that takes you to all of Greece. Right 
fι-om ουr own pΓivate terminal in Athens. It 
coυldn't be easieι-. So for cοπιfοΓt, service, 
ι·eliability and lο\ν pι-ices always f1y Ol)1illpic. 
The aiι-line that serves GΓeeks in America. 

Please ιηake your reservations as soon as 
ρossible. The number of seats is limited. FοΓ 
ι-eservations call your travel agent orOlympic 
toll-free at (800) 223-1226. In New York City 
calJ (212) 838-3600. 

oz-v-..-.a•c 
AIR8WAY.S 

The National Airline of Greece 

"NEW YORK" 



RoτoNDA 
An outstanding wine 

from the country of sunJ 
sea and hospitality 

RoτoNDA 
Red and White 
Rotonda ιs the wιne in which the experιences 
ot a whole Greek trad ιtion may be tound 
lt has the taste ot the Greek sun and 
hospitalιty and the bouquet ot the vine: ι\ 
brι ngs to mιnd young Dionysos. 
lt is also the 1νιne in whose spirit is hidden a 
Greece ot myths and legends. 
Rotonda red or white. one ot the most 
be loved wines all over Greece. 

ROTONOA AND ITS FOREΙGN FRIENDS 
Το drink Rotonda ιs to teel the wonderful 
Greek sunlιght . Ιandscape and hospitality 
And when you have returned home. drink 
Rotonda and relιve these memories 
with a real taste ot Greece. 

boutarl 
One hundred years experience and traditlon. 

Tel. 516-489-7600 
212-631-3200 

ΜΑ·Ι·ΟΥ 1, 1984 

IMPORTERS & DISTRIBUTORS, INC. 

'ΉOUSE OF GREEK SPECIAL YIES" Ρ.Ο. Βοχ 2039 

515 Penlnιulo Blvd. 
Hempstead, Ν. Υ. 11550 
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Testimony before the Democratic 
Platform Committee 

George Livanos, Chairman of the 
American Hellenic Alliance, testified 
before the Democratic platform commit
tee on behalf of his organization, as well 
as Mr. Andrew Α. Athens, Chairman of 
the United Hellenic American Congress, 
and Mr. Philip Μ. Christopher, President 
of the Pancyprian Association of America. 
Mr. Livanos said, "Ι believe it is extremely 
important for the Greek-American com
munity to become a full participant in 
America's decision making process. This 
includes doing all that we can to assure 
that both the Democratic and Republican 
parties adopt just positions regarding 
American policy toward Greece, Cyprus, 
and Turkey. Our efforts before the 
Democratic platform committee will be 
replicated before their Republican coun
terpart. " 

M r. Liνanos told the Democratic plat
form committee, "American foreign 
policy toward Greece, Turkey and Cyprus 
has been a disaster. The defacto anti
Greek position that the United States has 
taken regarding the distribution and uti
lization of American arms among these 
nations cannot be continued if the United 
States wants to protect its interests in that 
part of the world. " 

Liνanos said, "lf the United States is to 
preserve its roots and heritalζe in the 

Olympic Airways to start 
Canada Service 

As a result of a new bi-lateral agree
ment between Greece and Canada, initi
ated on April 12, 1984 - Olympic 
Airways, the Greek national carrier, 
announces the opening of its Canadian 
serνice beginning June 4, 1984. 

ln cooperation with CP Air, Olympic 
Airways has been granted the right to 
operate on the route Athens- Montreal -
Toronto, with two flights per week, uti
lizing a jumbo 747 aircraft. 

The service is to be twice weekly each 
Monday and Wednesday, departing 
Athens at 9:05 hours, arriving Montreal at 
12:05 hours, and Toronto at 14:05 hours, 
and returning from Toronto the same day 
at 16:05 hours and from Montreal at 18:05 
hours, arriving Athens at 09:05 hours on 
Tuesdays and Thursdays. 

This adds 8,112 KMS to the worldwide 
routing of Olympic Airways which now 
total 83,592 KMS. The airline also serνes 
New York on a daily basis, non-stop from 
Athens with a boeing 747 aircraft. 
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ΝΕΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
cradle of democracy - Greece - we 
must alter our foreign policy toward that 
country. The United States must begin to 
realize the negative ramifications for 
Greece and Cyprus which stem from an 
unconditional American multi-billion 
dollar arms program to a nation which is 
openly territorily aggressiνe." 

ΤΗΣ ccNEAΣ ΥΟΡΚΗΣ» 

(212) 921-0086 

ΠαρακαλοΟμε σημειώσατε 

liνanos added," lf the United States is 
to maintain its position as leader of the 
free world, it must scrupulously maintain 
a prudent and just foreign policy that 
does not jeopardize America's long term 
interests. Under this criteria, American 
foreign policy toward Greece, Turkey and 
Cyprus needs a serious re-examination." 
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lssues of the Month 

Let's Stay Unίted! 
By Lt. General (ret.) PERICLES S. PAPATHANASIOU 

The danger of causing division and dίssension in our mίdst- α 
ιhreat noted by this magazine repeaιedly- wίth the activities ofιhe 
Greek poliιiωl parties is the subjea of the article of Gen. (reι.) 
PER!CLES S. PAPATHANASIOU, whίι·h was writtenfor "ΝΕΑ 
YORKH': This military leader who has reι·eived 34 decorations 
for hravery in three wars (Second World War, Guerrila War, and 
Korea) was imprίsoned and exiledfor almosι ιhree years during ιhe 
dictatorship. Afler the reιurn of democracy he ωntinued to offer 
his servίces in other public !;eι-tors: For approximate/y five years he 
was Presίdent ο( the Army Shareholder.s Fund (ΜΕΤΟΗ!ΚΟΝ 

The early Greek immigrants to the United States brought 
with them the fanaticism and the diνisions into "Royalists" and 
"Venizelists". lt took seνeral decades and almost two genera
tions before the hatred and the passions were toned down and 
eνentually forgotten. lt took strong and inspired leaders to 
bring our people back to our churches and our communities. 
lt took the wars of the decade of the 1940s and the tragedy of 
Cyprus to bring together all of us, young and old, persons of 
influence as well as ordinary citizens, rich and poor, in a joint 
effort to help our beloνed Greece, affirming once again that 
"unity means strength". We fought in Congress for justice and 
won many and important νictories . The so called "Greek 
lobby" receiνed international recognition as a force to be 
reconed with eνen in some places where the Greek νoice was 
seldom heard in the past. 

Ι haνe liνed through these experiences at different periods 
and in νarious parts of the United States during seνeral visits 
here. Ι always felt a sense of tremendous pride at the sight of 
our Senators and Congressmen rising in Congress; at the 
achieνements of our 1200 Uniνersity professors; at the success 
of the thousands of businessmen, professional men and 
women, scientists, civic leaders in all walks of life. 

This tremendous achieνement of Hellenism was once 
again spearheaded by our Greek Orthodox Church, under the 
guidance of its leaders, its dedicated clergy, and its many 
communities; and by our great fraternal organizations such as 
the Order of ΑΗΕΡΑ and the many other federations. 

Το foster this unity and progress, these leaders of Amer
ican Hellenism rekindled the wishes of our race, our love of 
country, self-sacrifice, selfessness, respect for our fellow men. 
They built this great edifice on the foundations of our Religion, 
our glorious history, our traditions, our expressive and rich 
language, our natiνe talents. 

This great edifice is now being threatened. ln the last 
fifteen months that I have been again in this country, Ι saw and 
I heard representatiνes from the political parties in Greece 
νis iting our communities in the United States, speaking with 
fanaticism and sowing the seeds of a new diνision among the 
Omogeneia. This is νirtually a crime. We must not disunite this 
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ΤΑΜ Ε/ΟΝ S TRATOU) ofιhe Genera/ Bank of Greece and the 
Medical Center of the Army Shareholder.s Fund- until January 
1982 when he resigned and assumedfor.five months the post of 
Director General of ιhe New Democracy party. Since November 
1982 he lives ίn a Washίngton ~·uburb with his ~vife Kathreen, ne 
Pantazes from Da/las, Tex., who is wίth the U.S. Diplomatic Ser
vice. Gen. Papathanasiou has received advance training in the 
U.S., was the founder and .first commander of the Greek para
troopers and commander of the famous Third Command Unit. 

Hellenism in America for the sake of petty partisan politics in 
Greece. The political parties in Greece should understand and 
appreciate the significance of unity of our Greek-American 
brothers; that they must seek their help only for our national 
causes. 

lt is a sad and dangerous practice to try to bring over here 
the anti-Americanism that Greek politicians deliberately 
promoted in Greece. One cannot understand why this anti
Americanism should gain ground among Greeks in the United 
States - Greeks who are either citizens or as residents enjoy 
and accumulate wealth in a way few people can do elsewhere 
in the world. Let us acknowledge that since the war, the United 
States helped Greece to recoνer economically and to remain 
free. American Hellenism assisted this effort. Yet, today we 
witness the spectacle of eνen some who studied in American 
Uniνersities and who attack this country in a display of 
supreme ingratitude. 

With a sense of national responsibility I would like to 
implore the honest and decent Hellenes in the United States to 
"STA Υ AWA Υ" from the scourge of fanaticism and dissension. 
And Ι wish to ask those who undermine the unity of the 
Omogeneia not to forget the lessons of dissension in our three 
thousand year history. 

ln the last few years, there has been much talk about the 
need for a mild political climate and for forgetting the past. 
This is a noble adνice proνided that it is respected by all. Our 
nation is made up of hard-working men and women. The poli
tical diνisions into Right, Center, left, Liberal or Democratic 
are irreleνant because we all know the beliefs of the greatest 
majority of the Greek people. We are people who belieνe in 
God, who loνe freedom, who uphold the sanctity of the family, 
who remain true to the principles that carried us through the 
centuries and helped us oνercome a multitude of threats and 
pressures that swept other nations away. 

Of course each of us is free to contribute in his own way to 
any party or indiνidual candidate, without being proνocatiνe 
or diνisiνe - without fanaticism and dissension. We must 
remain united under our legitimate organizations, our 
Church, to do eνerything we can for Greece, wheneνer it is 
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lssues o.f the Month 

Averof's Letter 

C ERT ΑΙ Ν newspapers in Athens and in New York, quoted a 
few days ago a letter sent by Mr. Averof to some of his 

friends in the United States, asking them to assist the efforts of 
the New Democracy party. These newspapers attacked Mr. 
Averof as though he had committed a terrible crime -
conνeniently forgetting that PASOK and its "friends" in the 
United States constantlytap the Omogeneia for funds. Eνery so 
often we read about the arrival of PASOK and ΚΚΕ parliamen
tary deputies, even of former ELAS "kapetanioi" and other 
spokcsmen of the Greek Left, who come over here to honor 
with their presence dances, banquets, and other festivities -
with the receipts going, we are told, to support the efforts of 
th~ respective parties in Greece. Why, then, is Averof' s appeal 
for support of the New Democracy, so objectionable? Why 
should N.D. be judged by different criteria? 

But these newspapers seem to have been particularly 
annoyed by the phrase that Mr. Averof considers the creation 
of the anti-American climate "disastrous" for the Greek 
interests and that he is determined to fight against this climate 

ΤΗΕ AMERICAN FRIENDS OF GREECE 

I Ν "exposing" the Aνerof letter, the same newspapers gave 
extensive coνerage to the AMERICAN FRIENDS OF GREECE. 

We recall no other case of an organization which attracted so 
much attention b e f ο r e it made a public announcement of its 
creation! 

We checked with those who are mentioned as its founders 
and we were told that the Organization has indeed been 
established with the objective of strengthening the ties 
between Greece and the United States, by promoting the 
Greek νiews in the United States and by taking steps to counter 
the deliberate distortions which breed the current anti-Amer
icanism in Greece. The Organization, according to its respon
sible spokesmen, has no affiliation with any political party in 
Greece or in the United States. lts creation has resulted from 
the realization that anti-Americanism in Greece undermines 
the efforts of our friends in Congress and serves the interests of 
the enemies of Greece. 

We find such an Organization long oνerdue. Particularly 
we applaude its non-partisan character. And we are heartened 
by the assurances of its founders that they will soon call on the 
Omogeneia to assist their efforts. 

The presence of νery prominent Greek-American leaders 
on its Board of Directors is a guarantee of the seriousness of the 
effort and of its non-partisan objectives. We look forward to its 
formal appearance. 

necessary, but always and ONL Υ on a national, non-partisan 
leνel. 

We go through a serious crisis, maybe more serious than 
many think. This crisis has resulted from many errors and 
misguided actions. We cannot blame others. We must be 
careful to aνoid pitfalls. Our influence and our ability to 
overcome such pitfalls, challenges, and threats will depend on 
our unity and absence of partisanship. 
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to protect the longterm political and moral ties with the United 
States "at any cost". 

We have been waiting for a long time for such wise and 
courageous words. Only those who suffer from political 
myopia are unable to see that the anti-Americanism serves 
only the interests of the enemies of Greece. Until now, the 
pressures from the Left had succeeded in silencing eνen those 
who were aware of the consequences of anti-Americanism. 
Now, Mr. Averof states with boldness and candor that he is not 
going to be intimidated by the political "cost" of the accusa
tions that may come from the Left, about "subservience" to the 
U.S.! 

Those who were annoyed by the words of Mr. Averof had 
a good reason to be, because the words of the leader of the 
New Democracy mean that the time is gone when the Left, by 
using the "specter" of the so called "submission" to the Amer
icans, could carry on its anti-American propaganda without 
opposition. 

GREECE, ARABS AND ISRAEL 

W Ε read with satisfaction in the "Wall Street Journal" 
(the article is printed in this issue), that Greek policy 

is becoming more favorable toward lsrael. We hope this 
shift will soon lead to the belated recognition of lsrael 
and the establishment of normal diplomatic relations 
between the two countries. Greece is the only European 
country that has not recognized lsrael. 

lt took two and a half years for the Greek 
government to realize that it can expect nothing from the 
Arabs (who promised laνish investments and came up 
with nothing) and that it cannot take Arafat too seriously 
(who exchanged brotherly kishes with Denktash at the 
recent conference of the Arab states). Greece's negatiνe 
stand on lsrael until now and the occasional displays of 
anti-semitism, proved very costly to Greece not only 
financially. They hurt Greece's position among her 
European friends and allies who recommend for years the 
recognition of lsrael. 

As stated in the article of the "Wall Street )ournal", 
the Arabs invested their dollars in Western Europe and in 
America! And instead of increasing they reduced their 
imports of Greek products - while they increased the 
imports of Turkish products... Lessons to keep in 
mind ... 

· Εγγραφή τε Συνδρομηταi 
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What ls Απ Archon? 
By Rev. Dr. MIL τiADES Β. EFTHIMIOU 

Recently, someone wrote this writer· 
"Ι would νery kindly like to ask you ... : 
about the title of Archons. What is this 
title? ... " The question is indicatiνe of 
many letters that are receiνed by the De
partment of Church and Society which 
also is the executiνe office of the Order 
of St. Andrew. This article w ill attempt to 
answer the question, " whatis the Order?" 
and "who are the Archons?" 

The Order of St. Andrew of the Ecu
menical Patriarchate was organized on 
the Sunday of Orthodoxy, March 10, 1%6 
when Archbishop lacovos conferred up
on 30 outstanding laymen of the church 
the νarious 'Όffikia" or offices of the 
Ecumenical Patriarchate on behalf of His 
All Holiness Ecumen ica l Patriarch Athe
nagoras I. This was not a new tit le or 
award, indeed, the history of the νarious 
offikia can be t raced back to Byzantine 
times where these titles of the Church 
and State had originated. Nor was this the 
first time a Patriarchal offikion had been 
conferred in recent years. Preνiously it 
had been limited to a νery few outstand
ing laymen who had been able to journey 
to the Patriarchate where the honor was 
personally bestowed by His All Holiness. 

HISTORY OF OFFIKIA 
From the earliest Byzantine times, the 

Church had a νery precise and comper
hensiνe list of clergy and lay officials 
whose main function was to serνe the 
Church. Professor Demo J. Geanokoplos 
of Yale Uniνersity, himself an Archon 
with the offikion, Didaskalos tou Genous, 

informs us that according to an imperial 
edict of the 6th century of Emperor 
Justinian, the Cathedral of St. Sophia, or 
the Great Church as it was always called, 
"was to be proνided w ith a staff of 60 
priests, 100 deacons, 40 deaconesses, 100 
readers, 25 chanters, and 100 custodians". 
The Byzantine System was a complex 
though carefully worked uot system that 
eνolνed throughout the centuries in the 
response to many of the demands of the 
changing society. For example, in the 
early centuries, the domesticos was in 
charge of the regiment that guarded Con
stantinople By the 13th century, the tit le 
Grand Domesticos was the Grand Com
mander of the State's Armed Forces. (This 
title is νe ry similar to that of the present 
Grand Commander, Dr. Anthony Bor
den) . 

ln the later Byzantine period, because 
of the fall of Constantinople in 1453, the 
titles became purely honori fic with no 
functional duties attached to them eνen 
though the Patriarch, during the Tu rkish 
subjugation, adopted some of the new 
titles that now began to appear in the 
Patriarchal court and which were taken 
from the older Byzantine imperial times. 
Some examples are as follows: in the 12th 
century, the Grand Logothete was the 
position of Byzantine Prime Minister in 
the goνernment. The Megas Hartophylax 
in the 14th century, was the chief Patriar
chal chancery. The Megas Protekdikos 
protected the rights of ecclesiastical pro
ρerty. The Megas Referendarios was the 

liaison between the Patriarch and the 
Emperor. The Megas Rhetor was usually 
an educated person and was skilled in 
Biblical exegesis. The Orphanotrophos 
was in charge of the welfare of orphans 
and was the social worker of h is time. The 
off ikia which the Archons hold therefore 
reach back ίn time as far as 1,000 years and 
each title has some significant historial 
meaning with either the Byzantine 
Church or with the lmperial Court. 

ST. ANDREW ΤΗΕ APOSTOLE 
St. Andrew, the "first-called" by Christ, 

is the Patron Saint of the Order. Andrew 
and his brother Peter made their liνing 
as fishermen on the Sea of Galilee. Both 
then became Apostles, and whi le Peter 
symbolically became to represent the 
Church of the West, Andrew likewise re
persents the Church of the East. Accord
ing to ecclesiastical tradition, Andrew 
began his missionary actiνities in the pro
νinces of Virthunia and Pontus on the 
southern shores of the Black Sea. Later 
he journeyed to the city of Byzantium, 
founded the Christian Church there, and 
ordained the first Bishop of Byzantium, 
Stachys, who was one of the 70 Disciples 
of the Lord. Th rough Andrew's preaching 
and performing miracles of healing in the 
name of Our Lord, many persons con
νerted to Christianity during his lifetime. 
By decree of the Proconsul Aegeates, 
Andrew was crucified on an X-shaped 
Cross with the body upside down so that 
he saw neither the earth nor his execu
tioners, but only the sky which he glo-
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rified as the heaνen in which he would 
meet his Lord. 

ΤΗ Ε ORDER OF ST. ANDREW 
The principle objectiνe of the Order of 

St. Andrew, with regional and state com
manders in each of the Diocese of the 
Greek Orthodox Archdiocese of North 
and South America is to aid and support 
the Ecumenical Patriarchate located in 
lnstanbul, (Constantinop le) Turkey. 
Article 11 of the constitution of the Order 
of St. Andrew has the five following aims 
of the organization: 
1. Το support the Ecumenical Patriar

chate of Constantinople and its phil
anthropic institutions. 

2. Το assist the Ecumenical Patriarchate 
in furthering the Ecumenical leader
ship of the Mother Church of Constan
tinople. 

3. Το uphold and defend the historical 
status of the Ecumenical P4triarchate. 

4. Το contribute to the su pport and 
maintenancc:: of philanthropic and 
education institutions in the United 
States. 

5. Το inculate and educate the Faithful 
of the Holy Orthodox Church and the 
friends of Orthodoxy eνerywhere with 
deeper insight into the historical role 

of the Ecumenical Patriar.chate in the 
development of both eastern and 
western Church relations. 

Most recently, the Order of St. Andrew 
has focused its attention, and that of the 
United States goνernment, on acts of dis
crimination and oppression against the 
Ecumenical Patriarchate especially since 
the end of World War 11. Meetings of the 
Order throughout the country are 
focused on raising enough νoices in the 
free world relatiνe to the atrocities that 
Turkey continuously imposes on the Ecu
menical Patriarchate. The following are 
some of the major intolerant conditions 
and suppressions that have taken place: 

The Turks have suspended Patriarchal 
periodicals; the theological school has 
been closed; the Turks haνe limited the 
electoral power of the Holy Synod; 
Properties haνe been confiscated; Re
pairs and eνen painting of the Patriar
chate haνe been prohibited; the function 
of the Patriarchate has been made extre
mely problematical and the life of the 
Greek Christian unbearable; Turkish of
ficials recently visited the Patriarchate. ln 
this holy place, which corresponds to the 
Vatican, all sacred items were registered 
and declared the national property of 
Turkey. 

ln the words of Dr. Anthony Borden, 
the National Commander of the Order, 
and one of the most νociferous and un
tiring champions for religious and human 
rights for the Patriarchate. "We appeal 

to al l world goνernments friendΊy to 
Turkey as well as to the leaders of the 
world's great religions, including the 
great leaders of lslam, to raise their νoices 
so that Turkey may allow the Patriarchate 
to function without the present harass
ment and interference." 

Reν. Mll TIADES Β. EHHIMIOU 
Director, Department Church & Society 
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Order of St. Andrew 

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, 

Ν ΕΟ ΤΗΛΕΦΩ ΝΟ 
αΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗιι 

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

Γεώργιος Κ. Φωκάς 
ΔΙΚΗΓΟΡΟt ΠΑΡ. ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 

ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 12 • ΨΑΡΡΩΝ 17 
ΑθΗΝΑΙ 

Τηλ.: 360-9016 • 522-0160 

Gιeece ls Ready fοι 
YOU Thls Summeι • 

30 

βe a ρatt of the 
ΑΗΕΡΑ Summeι College 
ln Gιeece οι Jouιney to 

Gιeece Pιogιam. 

Fοι aρρllcatlons and futtheι 
lnfoιmatlon call οι wιlte: 

τιmothy J. manlatls 
ΑΗΕΡΑ Natlonal Headquarters 

1422 Κ Street, Ν. W. 
Washlngton, D.C. 20005 

(202) 628-4974 

• • 

"NEW YORK" 



Papandreou Has Second 
Thoughts About lsrael 

By MELISSA CUΠER 
The Wall Street )ournal, March 28, 1984 

ATHENS-The Greek government has 
softened its stance toward lsrael, patrly 
because of its disappointment with the 
Arab countries for their minimal finan
cial and diplomatic support, and partly 
because Prime Minister Andreas Papan
dreou seems to have been taken aback by 
the sharp reaction to American and Euro
pean ]ews to his previous policy. Follow
ing lsrael's invasion of Lebanon in ]une 
1982, the government launched a strident 
anti-lsraeli and pro-Palestinian campaign 
that gave rise to anti-Semitic incidents 
here. 

Greece is the only European Commu
nity country that has not yet recognized 
lsrael. Although lsrael has a diplomatic 
mission in Athens, so does the Palestine 
Liberation Organization. Relations 
between the two countries are limited to 
tourism and low- level commercial 
exchanges. 

Mr. Papandreou spoke for the first time 
recently of his goνernment's "desire for 
an improvement of relations with lsrael" 
during a meeting in Athens with a West 
European delagation of the World Jewish 
Congress. He also stressed his 
goνernment's "firm position" on lsrael's 
right to live within safe and recognized 
borders. 

This is a far cry from Mr. Papandreou's 
early days. One of the first acts of the new 
Greek government was to upgrade the 
PLO office in Athens. At the same time, 
the goνernment announced that it had 
"no intention of revising the status" of 
the lsrae_li diplomatic mission here. 

lsrael's invasion of Lebanon triggered 
one of the worst official anti- lsraeli cam
paigns ever witnessed in Greece. 
Through its state-run radio, teleνision and 
newspaper channels, the Greek govern
ment launched aπ all-out effort to 
mobilize the population in support of the 
Palestinian cause. Organizations of all 
types-the Greek Orthodox Church, hos
pitals, government ministries, private 
commercia l enterprises, cultural and 
philanthropic institutions-joined in the 
effort to donate blood, food, funds and 
clothing for the Palestinians. Greek dock
workers in Piraeus refused to unload 
lsraeli ships. 

ln a national television broadcast, Mr. 
Papandreou greeted Faruk Kaddumi, a 
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high-ranking member of the PLO, with 
the remark, " What the Nazis did to them, 
the lsraelis are doing to you." Α demon
stration of about 15,000 people marched 
on the lsraeli mission, outside Athens, 
shouting "Begin Fascist Murderer" and 
"lsrael kills women and children." At te 
head of the demonstration was Margaret 
Papandreou, the prime minister's Amer
ican-born wife, as a representative of the 
Greek Women's Association. 

Greek ]ews began receiving threaten
ing, anonymous phone calls. Two bombs 
exploded outside the offices of lsraeli and 
American business. Α leftist group, the 
Reνolutionary Popular Struggle, claimed 
responsibility. Signs appeared on street 
wa lls saying "Death to the ]ews," or 
" Zionists Murderers of People." 

The joke in political circles here is that 
Greece is the only Arab country in the 
Middle East. The joke began when, after 
having been first eνicted from Lebanon in 
September 1982, Yasser Arafat chose 
Greece instead of an Arab country as his 
refu~e. At that time, the Greeks ~ave Mr. 
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Arafat-whom the government recogni
zes as the sole representative of the Pal
estinian people- a warm and emotional 
reception, and treated him as a conquer
ing hero. ln December 1983, the routed 
Mr. Arafat, together with his 4,000 Pales
tinian loyalists, were again rescued from 
Lebanon, with the aid of Greek transport 
boats. 

Leaders among the 5,000-member ]ew
ish community here told Mr. Papandreou 
of their fears. As ]ews around the world 
became aware of the officially inspired 
anti-lsraeli hysteria and of the resultant 
anti-Semitism in Greece, ]ewish 
businesses in the U.S. and in Western 
Europe began a spontaneous boycott of 
the Greek economy. New York shoe 
importers refused to buy the usual quota 
from Greece. As a result, an order of 6.5 
million pairs was cancelled, and two 
factories went bankrupt. Some travel 
agents refused to include Greece on their 
itineraries. 

Now, despite pressure by other 
European Community countries and the 
U.S., Mr. Papandreou still does not seem 
ready to extend full diplomatic recogni
tion to lsrael. His socialist ideology and 
leanings toward the more radical Third 
World countries have helped stamp his 
pro-Arab foreign policy. Above all, Mr. 
Papandreou's determined quest for 
urgently needed petrodollar investments 
in Greece, as well as for Arab support on 
the Cyprus issue in international forums, 
has lead him to embrace the PLO and the 
Palestinian cause. 

Mr. Papandreou has to be disappointed 
at financial support from the oil -rich 
Middle East. The Arabs have preferred to 
invest their petrodollars in Western 
Europe and in the U.S. They have also 
reduced their imports of Greek goods 
and at the same time have greatly 
increased their imports of Turkish 
products. 

Three months after the Papandreou 
government came to power, Sab Nahas, 
an officer of the Association of Arab 
Chambers of Commerce in Kuwa it, said 
here that the Arab countries were ready 
to invest $50 billion in Greece. As recent
ly as this past summer, Chadli Klibi , secre
tary-general of the Arab League, express
ed the Arab countries' confidence in the 
Greek economy. "Within the next two 
months we shall be in a position to an
nounce major investment programs in 

31 



Greece," he said in Athens. Sυch major 
investments have, so far, not materialized. 

When Mr. Papandreoυ went to Kuwait 
in 1982 in quest of hard-currency deposits 
in Greek banks in order to offset the rising 
foreign-exchange deficit, he came back 
empty-handed. Α similar fυnd-raising 
mission to Saudi Arabia by a high-ranking 
Greek official produced the same lack of 
results. Nor has Greece enjoyed prefer
ential treatment for its Middle Eastern oil 
purchases. ln 1982, Libya offered to repay 
a $1 billion debt to Greek companies, by 
selling oil to Greece at $2 above the 
market rate per barrel. 

The Arab nations generally υse as 
excυses for not investing in Greece the 
lran-Iraq War and the depletion of their 
national revenues becaυse of the oil glut. 
Without the massive inflυx of Arab 
capital, which Mr. Papandreou was led to 
expect, the Socialist premier's ambitious 
plan for economic and social reform has 
suffered. His program for higher wages 
and shorter hoυrs, the expansion of 
welfare benefits, the improvement of the 
country's educational and health systems, 
and the development of agriculture have 
taxed Greece's already depleted finances. 

Greece continues to have the highest 
rate of inflation, 22%, in the European 
Community. According to a recent 
Organization for Economic Cooperation 
and Development report, unemploy
ment is 10% and rising. 

Economic woes may be the major force 
in changing the Greek attitude concern
ing the Middle East. And aπ official line 
that now stresses lsrael's right to exist 
within secure and recognized borders has 
Ied to a noticeable change in the general 
atmosphere. Television and radio broad
casts are more balanced. One-sided anti
lsraeli reports no longer monopolize 
front pages of the daily Greek press, 
though hostile articles still appear in the 
leftist papers. And anti-Semitic slurs and 
swastikas have been erased from street 
walls. 
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Fashίons by Adrίenne 
)ust when all seems lost in the search for 

truly feminine fashion in the current 
collections for Spring '84, George Staνrό
poulos arriνes on the scene with breath
takingly beautiful dresses for afternoon, 
cocktails and eνeningwear. 

/t has often been whispered that the 
true mission of the designers of high 
fashion is to make women appear ridicu
lous. lt would seem that with their latest 
collections they haνe succeeded to a 
degree neνer before achieνed. These col
lections stir memories of our childhood 
days when we delighted in dressing υ ρ in 
our mother's cast affs. Eνerything seems 
oνer sized, shapeless and drab. 

Not to despair. Staνropoulos makes an 
outstanding contribution and like an 
oasis in the desert of flattering conture 
proνides us with feminine fashion and 
stunningly beautiful dresses of silk, linen, 
chiffon and lush satin. He includes 
daytime clothes - simple short sleeνed silk 
prints of sensible just below the knee 
length worn with simp le yet colorful linen 
jackets. 
Α cocktail dress, wrapped and draped 

in silk of pale pink is beautiful to behold. 
As is so often the case, as we progress 

through the Staνropoulos collection the 
excitement builds with the tasteful, 
simple and graceful daytime dresses and 
then, like a Fourth of July fireworks finale 
explodes with the gorgeous gowns for 
eνening. This is where he excels. This is 
where we applaud the famous chiffon 

Tearose sί/k chiffon ensemble; halter neck 
bare back dress wίth ίt s own coat and scarf 
From Stavropoulos Spring /984 collection. 
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Slim satίn enν.~lope gown with spaghetti 
straps, and ίts ,)wn pleated silk georgette 
jacket in matchinz. print both in whίte with 

mωrard dot. 

Art-deco siik prίnt gown; white 'tl'ith black. 
roya/, orange boat neck side flange. 

genius that is Staνropoulos at his best. 
The iνory si /k chiffon empire gown with 

Swiss embroidery, the flowing iνory silk 
chiffon with floating cape sleeνes and fu/1 
skirt underp/ayed with organza a/1 point 
up the Master's touch in creating the 
ethereal simplicity which is the Grecian 
Look. 

As we haνe come to expect he plays 
down all embellishments which are 
limited to occasional νa ried length 
hemlines or organza ruffles cascading 
from the neckline and down the side 
below the hips and along the hemline. 
Staνropoulos has done a rea l serνice in 
designing some of those loνely short 
dresses which easily make the transition 

Beige silk shantung prinr ahstra('( design 
aι·ι·ented 'tl'ith red and blaι·k and red .~i/k rίe. 
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Greek-American Youths 
to Sing and Dance in Greece 

Nowhere is the spirit of Greece more 
νibrantly aliνe than in the hearts, νoices 
and dancing feet of 100 youthful 
American dancers and musicians of 
Greek descent. They are members of Oli 
Mazi, a special dance group sponsored by 
the San Francisco Diocese of the Greek 
Orthodox Church. TheyΊI take their show 
on tour to the land of their ancestors, 
Greece. 

Planned as a cultural exchange, the 
tour will last a month. Chartered buses 
will transport the 100 young artists, their 
directors and support group, to perform 

Atlantic Bank Reports 
lncome lncrease 

Atlantic Bank of New York reported 
first quarter 1984 net income of $800,159, 
or $5 per share, compared to $533,091, or 
$3.33 per share for the first quarter of 
1983, reported H.S. Kostakopoulos, Pres
ident and Chief Executiνe Officer. 

The increase in net income of 50.1% 
was attributed to a number of factors, 
which include the proνision for credit 
losses, which aggregated $550,000 for the 
first quarter of 1984 in which no proνision 
was made based on a decrease of 27% in 
non-performing loans and the reserνe for 
credit losses standing at a leνel of 1.85% of 
total loans. ln addition, Atlantic's net 
interest income- the spread between its 
cost of funds and the income on loans and 
other assets - rose 6.07% to $5,032,000 
from $4,744,000 in the year-ago period. 
Further, there was a first quarter increase 
in securities transactions gains - which 
aggregated $71,543 - as compared to a 
loss of $48,351 for the first quarter of 1983. 

from cocktails into eνening . These are 
often strik ing art deco and abstract prints 
presented in free flowing styles that show 
the colorful prints to their best adνan
tage. 

Seldom do we see a collection so 
steeped in traditional elegance. lf pressed 
to single out an outstanding accomplish
ment in this collection we would haνe to 
opt for the slim, satin enνelope gown 
worn with its own pleated silk georgette 
jacket. Matching gown and jacket are 
white with mustard dots. 

Stavropoulos, a most welcome breath 
of Spring. Long the darling of the "Beauti
ful People" he presents a collection of 
feminine fashion, at once refreshing, 
elegant and the epitome of chic and good 
taste. 
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in cities throughout parts of Greece, 
including νarious islands, and to tour 
orphanages and schools, and to νisit with 
senior citizens. 

The Greek-American youths will be 
introduced to their Greek heritage 
through tours of historical sites and 
workshops in Greek language, history 
and classics. They wi ll meet leading Greek 
artists and study with them, and will parti
cipate in Greek religious serνices. 

The 100 Oli Mazi haνe been chosen for 
this tour by their own peers from among 
1,000 applicants in the Western United 
States. They have been accepted regard-

less of financial need, for personal 
qualities of character, dedication and 
leadership, as well as artistic accompl ish
ment. ln most cases, the participants are 
raising half of the costs of the tour them
selves. Leaders in the Greek-American 
community are being asked to contribute 
matching fu nds to support the 
participation of those without financial 
means. 

The Oli Mazi group will introduce 
some of our most talented young people 
to the land of their origins and celebrate 
the Greek experience at home and 
abroad. And it wi ll bring Greece back 
home 100 times more vividly than before. 

Three New Members Appointed 
Directors of Atlantic Bank 

Three new members haνe been 
appointed to the Board of Directors of 
Atlantic Bank of New York, announced Η. 
S. Kostakopoulos, President and Chief 
Executiνe Officer. 

Joining the Board at the Bank's Annual 
Shareholder's meeting, held on March 
30, 1984, were Messrs. Phoebus ). Dhry
mes, Peter ). Goulandris, and Eugene Pa
nagopulos. 

Phoebus ). Dhrymes is Professorof Eco
nomics at Columbia Uniνersity. He has 
also held other teaching posts, which 
include serνice at the Uniνers:ty of 
Pennsylνania , , Harνard Uniνersity, and 
Massachusetts lnstitute of Technology. 

Mr. Dhrymes has published a number 
of articles and presented papers on a wide 
νariety of economic and scientific 
matters. He has authored seνeral books 
on econometrics and other subjects, as 
well as seνera l unpublished reports on 
economic subjects. He holds a Β.Α. in 
Economics from the Uniνersity of Texas, 
and a Ph.D. in Economics and Mathe
matics from Massachusetts lnstitute of 
Technology. 

Peter ). Goulandris is affiliated with 
Orion and Global Chartering Co., lnc., of 
New York, the New York representatiνes 
of a major shipping and financial group. 

He is a member of the American 
Bureau of Shipping, Det Norske Veritas 
Greek Committee, Committee Member 
of the London Steam-Ship Owner's 

Mutual lnsurance Association Limited, 
Director of the Hellenic Mutual War Risks 
AssΌciation (Bermuda) Limited, Hellenic 
Mutual War Risks lnsurance S.A. of 
Greece, and Chairman of the lnterna
tional Tanker Owners Pollution Federa
tion, Limited. 

Mr. Goulandris is a graduate of the 
Buckley School, Groton School, and was 
awarded a Β.Α. in Economics by Harνard 
Uniνersity. 

Eugene Panagopulos is Chairman of 
Panagopulos Associates , Consul t ing 
Naνal Architects and Engineers with 
offices in New York, London and Piraeus. 
He has also been i nνolνed in shipowning 
actiνities, as owner of Cargo ships and 
tankers, and has designed and built a 
νariety of ocean-going cargo ships and 
tankers, as well as sporting craft. 

Mr. Panagopulos has been involνed in 
scientific research and has published 
seνeral papers and articles in the United 
States, England and Greece, and has acted 
as a scientific consultant to the U.S. Naνy 
and seνeral maritime organizations. He 
has also authored seνeral literary works 
published in the U.S. and Greece. 

He has the degree of B.Sc. in Mecha
nical and Electrical Engineering from 
Polytechnic Uniνersity of Athens, and was 
awarded degrees in Naνal Architecture, 
B.Sc. and M.Sc. from the Uniνersity of 
NewCastle, England. 
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Katherine 
Pappas 
to be honored 

Mrs. Katherine Pappas, past president 
of the National Board of the Ladies Philo
ptochos Society will be honored at a 
Testimonial Luncheon on Sunday, May 
6th at the Plaza Hotel in New York City 
beginning at 1 p.m. 

Archbishop lakoνos who will offer the 
principal remarks at the luncheon said: 
"Mrs. Katherine Pappas, as National 
Philoptochos President from 1974 to 1982, 
serνed with unselfish deνotion and de
dication in fulfilling the ideals, principles, 
philanthropic on-ieaνors and educa
tional goals of the Society". 

Under the inspired leadership of Mrs. 
Pappas, the Philoptochos not only con
tinued and expanded its philanthropic 
outreach but emparked on several pro
grams designed to make the Society a 
vehicle for all Greek Orthodox women 
to together meet the challenges of the 
21st century. 
Α natiνe of Boston, Mrs. Pappas is the 

daughter of the late Athanasios and Vasi
liki Plakias, early settlers of the Greek
American community of Boston. She is 
the widow of the late Judge John C. Pap
pas and the proud mother of 7 children 
and grandmother of 13 and has been a 
longtime member of the Annunciation 
Cathedral of Boston and St. Katherine's 
Church of Quincy, ΜΑ. 

Actiνe at many leνels of the Church 
and community, Mrs. Pappas has serνed 
on the National Board as National Chair
man of Philoptochos Women for Hellenic 
College since 1970 and is also member 
of the Executiνe Board of Hellenic Col
lege, Board of Trustees of St. Basil Aca
demy, Board of Trustees of the Hellenic 
Nursing Home, Canton, ΜΑ, Trustee at 
Large of the American farm School of 
Greece and a corporate member of the 
Milton Hospital, Milton, ΜΑ. 

Serνing as a Master of Ceremonies for 
the Testimonial Lunc!-ιeon will be long 
time member of the National Board of 
Philoptochos and Legal Adνisor since 
1958.The Honorable Yorka Linakis, Judge 
of the State Supreme Court of the State 
of New York. 

National President of the Ladies Philo
ptochos Society is Mrs. Beatrice Marks 
of Chicago. Chairman of the Luncheon 
is Mrs. Ενa Vardakis of Brooklyn, New 
York assisted by Co-Chairmen Mrs. 
Crystal Condakis of Boston and Mrs. Kula 
Sosangelis of Philadelphia. 
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The Angelo Ρ. Podes Scholarship Fund 
Establ ished at' the University of Florida 

The Angelo Ρ. Podes Scholarship 
Fund has been established at the 
Uniνersity of Florida by Mr. and Mrs. 
Angelo Ρ. Podes of jacksonνille. The 
fund will assist descendants from the 
Peloponnese area of Greece who are 
students meeting admission require
ments of the Uniνersity of Florida. 

and Great Benefactor. The Podes 
family gift is unique in that represents 
a combination of a Νονa 111 comput~r, 
plus cash, and pledges. Professor Ari
stotle Michopoulos, Associate Director 
of the Center for Greek Studies, 
played a major role in deνeloping the 
Angelo Ρ. Podes Scholarship Fund. 

ln making a significant gift to the 
Uniνersity of Florida Foundation for 
the Center for Greek Studies, Mr. and 
Mrs. Angelo Ρ. Podes become the first 
Great Benefactors to the program. As 
our readers probably know the Center 
has established the following leader
ship leνels in order of magnitude: 
Hermes, Apollo, Athena, Alexander 
the Great, Axios, Patron, Benefactor 

For more information regarding the 
Center for Greek Studies' Programs 
and Actiνities, please contact Co-Di
rectors Dr. Karelisa Hartigan and Dr. 
Leonidas Polopoulos or Associate Di
rector Dr. A r istotle Michopoulos. 
Center for Greek Studies, 3-C, Arts 
and Sciences Building, Uniνersity of 
Florida, Gainesνille, Florida 32611, Tel. 
(904) 392-1500/ 2075. 

Α FEW GOOD PEOPLE 
is all we need to market our exciting 
and much-needed products. Each 
of our franchisees will own and be 
responsible for their own territorial 
franchises. 
Safe-Τ -Scape has already been 
featured ση national and local 
media as being an effective escape 
device for persons trapped in high 
rise fires . 
Our products are timely, cost ef
fective and thoroughly tested. Το 
learn more about how you can own 
an exclusive territory for Safe-Τ
Scape contant: 
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Three Hundred Teenagers 
''Speak up for their Faith'' 

Departments of Religious Education and 
Youth Ministry of the Greek Orthodox 
Archdiocese of North and South Amer
ica. 

The culmination of the Festiνal will take 
place in New York City during the Greek 
Orthodox Church's Clergy-laity Con
gress june 30 - July 5, 1984, when the 
Finals will be held. The winners will re
ceiνe special citations and awards from 
Archbishop lakoνos, which will be for
mally presented during a General Assem
bly session. 

NEW YORK, Ν. Υ. April18, 1984.-Three 
hundred teenagers of the Greek Ortho
dox faith will display their oratorical skills 
when they participate in the St. john 
Chrysostom Oratorical Festival, being 
conducted by Greek Orthodox parishes 
in the United States and Canada through 
the month of May. 

The Festiνal is a unique program initiat
ed by Archbishop lakovos, who has inνit
ed junior and Senior High School Stu
dents to "speak up for their faith" by pre
paring and presenting a brief talk on a 
topic related to their religious faith. 
'Ένerything is secondary compared to 

our concern with young people and their 
upbringing and teaching of the lord". 
These are the words of St. John Chrysos
tom, Saint and Patriarch of the Church, 
who was an eloquent orator and author 

of the Diνine liturgy, celebrated in Greek 
Orthodox Churches for centuries. 

Festiνal Chairmen, Professors Pana
giotis and Minerνa Stergianopoulos of 
North Salem, ΝΥ, announced that more 
than three hundred youDgsters haνe 
registered for their Parish Festiνals. Win
ners will participate in the Diocesan Festi
vals - the Semi-Finals - during May and 
early june. 

''τhe teenagers are enthusiastic, arti
culate and knowledgeable, and have 
selected interesting topics", said Minerνa 
Stergianopoulos, who has attended se
νeral Parish Festiνals. She was " h ighly 
impressed" with the cal iber of the pre-

sentations. Professor Stergianopoulos, 
Associate Professor of Speech at the 
Bronx Community College of the City 
Uniνersity of New York, said, "the goal 
of the Festiνal is to motiνate young people 
to learn about and to speak about their 
religious biliefs, their Church and their 
heritage". lt is one of the programs un
dertaken in obserνance of ''τhe Year of 
Religious Education", sponsored by the 
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The Ardor in Athens 
By MΙCHAEL SAKELLAROPOULO 

The Wall Street )ournal 

The Cyprus question has plagued 
Greece for more than a quarter of a 
century, and, although Greeks wil l not 
admit this openly, most of them by now 
are thoroghly fed up with the issue. What 
they fear ίs not that Turkey mίght be up to 
in Cyprus- the game there has been lost 
in any eνent, eνer since the Greek colo
nels staged their ill-fated coup on the 
island ίn 1974. What haunts Greece is the 
fear that Turkey one day might follow suit 
by inνading one of the easternmost 
ίslands, some of which lie so close to the 
Turkish coast that, on a stil l summer night, 
Turks can be heard conνersing at outdoor 
cafes across the water. 

Except for a brief interlude of Greek
Turkίsh rapprochement in the early '30s 
(which I remember from my chίldhood 
days, my father then haνing been the 
Greek ambassador to Ankara and a fre
quent host of Kemal Ataturk at our house 
on Chankaya), Greece and Turkey haνe 
been traditional enemies eνer since the 
fall of Constantinople in 1453. Cyprus re
awakened dormant passίons, and these 
were further aggraνated by the discoνery 
of oil in the Aegean near the Greek island 
of Thasos. The importance of this find is 
disputed , byt the possibility, howeνer 
remote, of another North Sea has 
stiffened Turkish resistance to the Greek 
position that the Aegean, which borders 
on the west on the Greek mainland and 
on the east on the Greek islands strung 
along the Turkish coast, is a purely Greek 
lake. 

ln the longer run, Greek-Turkish ten
sion ίneνitably will lead to further conflict 
unless a genuine settlement is secured. 
During the years he was in power, after 
the colonels' fall, the then prime minister 
(now president of the Republic), Con
st ine Caramanlis, understood this and 
struggled to ach ieνe Greece's admission 
to the Common Market. His wish to an
chor Greece, a country adrift from the 
West on the map of Europe, solidly in the 
EC was more politica lly than economic
ally motiνated: lt was designed to streng
then Greece's hand for the day when she 
would face Turkey across the negotiating 
table. 

PAPANDREOU'S POLICIES 
The adνent to power of Andreas Papan

dreou soon chaged all that. Greece's pos
ition toward Turkey stiffened (when he 
had been in opposition, Papandreou at 
one time had urged Prime Minister Cara
manlis to sink the Turkish seίsmίc νessel 
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Hora, which had saίled ίnto Greek terri
toria l waters searching for oil). At the 
same time, the links wίth the West weak
ened as Greece moνed closer to the 
Soνiet Unίon on East-West issues. 

Mr. Papandreou, howeνer, stopped 
short of breaking with the West. Faced by 
a Turkey rendered more hostίle by his 
own intransigence, he was loath to opt 
for the iso lation of tota l nonalignment. 
Accordingly, he reneged on his electoral 
promises to get rid of U.S. bases and to 
pull Greece out of ΝΑΤΟ and the EC and, 
ίn the process, he deeply mortified the 
left wing of his party. 

He had to giνe the left some satisfaction 
if he hoped to keep it from breaking 

Modern Greeks have had 
a naively sentimental view 
of history, a paradox for a 
peop/e otherwise so astute 
and hard nosed. 

away. This took two forms : yie lding to the 
more radίcal elements in the goνernment 
in the other major policy area- the dom
estic economy- and masking wίth height
ened rhetoric his fai lure to make a clean 
break with the West . Lip serνice con
tinues to be paid to the anti-American 
cause, and this has whipped up a per
manent state of anti-U.S. agitation in 
Greece. Το understand why most Greeks 
haνe followed the prime minister on this 
course, it is necessary to go back in time. 

M odern Greeks always haνe had a na
iνely sentimental νiew of history. This par
adox, for a peop le otherwise so astute 
and hard-nosed, is rooted in the War of 
lndependence of 1821. That war was ro
mantic " par excellence," in that Greeks 
were seen to be defendίng Ch r ίstian , 
Western νalues against a huge, heathen 
and barbaric oppressor. lt aroused the 
sympathy of inte llectuals in Europe and 
led hundreds of philhellenι?.s to fight in 
Greece and some, like Byron, to die there 
- a phenomenon dupl icated only once 
since then, during the Spanish Ciνil War. 
Eνer since, Greeks haνe felt that foreign 
powers eίther loνed them (justly) or hated 
them (unjustly) and that Greece's turbul
ent history mirrors the shiftίng sentiments 
of her faithless loνers. 

ln 1974, when the U.S. failed to preνent 

of roll back the Turkish i nνasion of Cy
prus, Greeks attributed this misfortune to 
the theory that " Ki ssinger doesn't l oνe us, 
he loνes the Turks." The idea that Henry 
Kissi nger may haνe belieνed that U.S. in
terests were better serνed through a Tur
kish inνasion or, as seems actually to haνe 
been the case, that he had neglected to 
assess the sίtuation properly, simply 
would not occur to them. 

Simi larly, for many Greeks, what 
caused the colonels' regime to fall was the 
" heroic" stand of the students of the 
Athens Polytechnίc. Το ask how it can be 
that a brief epίsode wίth fewνictims could 
topple a dictatorship, when massiνe dem
onstrations and hundreds of people kill
ed failed to bring down the Argentine 
junta for eight years and,to this day, has 
fa iled to dislodge Pίnochet ίn Chίle, to 
suggest that other factors must haνe 
been at play, ίs to open oneself- ίf one 
is Greek - to the charge of blasphemy. 

History, then, is shaped by heroes, not 
by gray-faced, cold-blooded bureaucrats 
siftί ng brίefs. History records the perpet
ual struggle between loνe and hate, good 
and eνi l. There ί s no room here for "Real
polίtik." Nor ίs there room on the hίstori
cal stalζe for the timid souls fo purgatory: 
l t is populated entirely by angels and deν
ils-both armed to the teeth, as on some 
Byzant ine icons. 

lt is important to bear this mythology ίn 
Ιt is importan t to bear this mythology in 
mind in trying to understand the current 
waνe of cιnti-American sentiment in 
Greece. ln part, ίt has been nurtured by 
the goνernment. But the goνernment 
would not haνe been so succesful in get
ting out the marchers to demonstrate, as 
they do these days with monotonous 
regularity, nearly always heading for the 
U.S. embassy, had the official slogans not 
echoed in the hearts of a great many 
Athenians, partίcu larly the young. 

This echo, which dates back to the 1974 
Cyprus tragedy, is one of misplaced trust, 
of Ιονe betrayed. The U.S. sold Greece 
short. The benίgn-seemίng father fi gure 
turned out to be fickle and cruel, playing 
games, propping up colonels, posίtion
ing Turks. Predictably, ίt had to suffer the 
fate ot the other disappointing father 
fίgures of modern Greek history-Brίtain 
and France. lt fell from grace, was turned 
into an object o f derision. So goes the tale 
of unrequited loνe. 

This peculίarly Greek way of looking at 
history helps to explain the current anti 
American sentiment in Greece. But it 
does not, of course, proνίde the full ex-
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NATO's vulnerable flank 
By EDWARD F. FEIGHAN 
The Christian Science Monitor 

Oνer three decades after President 
Truman νowed to saνe Western society by 
keeping communism out of Greece and 
Turkey, long simmering disputes 
between those ancient enemies - and 
ΝΑΤΟ allies - threaten to heat up and 
rupture NATO's southern flank from 
within. 

The Mediterranean has not been calm 
lately. Earlier this month, when stray 
shells from Turkish gunboats on exercises 
in the northern Eagean landed near 
Greek ships in the area, the Greek go
νernment recalled ~ts ambassador from 
Ankara, placed its aπned forces on alert, 
and fi led formal protests with the United 
States and other ΝΑΤΟ goνernments. 

planation. 

ln a world dominated by the great pow
ers, small countries like Greece feel at the 
mercγ of .~νents, their legitimate interests 
taken little- if a'ί all- into account by the 
main players. The feeling that one is ig
nored and unjustly dealt with is pro
foundly humiliating. lt naturally fuels a 
desire, howeνer quixotic, for rebellion, 
emancipation. 

By giνing Greeks the i llusion that they 
can, in fact, become the masters of their 
destiny, Mr. Papandreou undoubtedly has 
contributed to their self-respect. But the 

cost could be ·horrendous,. for he has 
sacrificed, ίn the process, what should be 
the prime objectίνe of Greek foreign 
policy: to reach, as soon as possible, a 
lasting settlement with Turkey. Realities 
being what they are, this implies adopting 
a conciliatory attitude toward Turkish 
claims (wh ich Turkey will need to reci
procate) and preνailing upon Greece's 
all ies (which also are Turkey's) to press 
fo r an equitable solution . 

ln refusi ng to dea l realistίcally with 
Tu rkey, Mr. Papandreou is sad ly copying 
lsrael's mistake toward the Arabs. But 
whereas lsraeΓ, recognizίng at least some 
realities, ensured that ίt had the support 
of the U.S., the Greek prin1e minister del
iberetaly has sought to antagonize Wash
ington. Error has thus been compounded 
by fo lly. 

Mr. Sakellaropoulos, a Canadian citi
zen and a former trade negotiator for 
that country, is a shipping executiνe 
based in Lausanne, Switzerland. 
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Although this squall subsided quickly, 
ongoing squabbles oνer territorial and 
drilling rights show no signs of settling. 
The diνisίon of Cyprus is deepening. 
Since the Turkish commun ity on 
northern Cyprus declared that territory 
an independent state last Noνember, 
relatίons between Athens and Ankara 
haνe been straίned to the breaking point. 

UN Secretary-Genera l jaνier Perez de 
Cue llar, is now laying the groundwork for 
new negotiations on the Cyprus sίtuatίon. 
But the prognosis for real progress is not 
good. Turkif.h-Cypri ot leader Rau f 
Denktash and his patrons in A nkara - who 
subsidίze oνer 50 percent of the Turkish
Cyprίot budget - haνe particίpated in 
eight rounds of UN-sponsored discus
sions sί nce 1975. Theίr deeds, howeνer, 
tell a truer tale. Some ten years after the 
war that tore Cyprus apart, oνer 20,000 
Turkish troops contίnue to occupy the 
island. Fifty thousand colonists from 
mainland Turkey haνe been lured to 
Cyprus by the promise of land that was 
taken from Greek-Cypriots during the 
war. And Denktash secured Ankara's 
approνa l for his i llegal secession, which 
not coincidentally occurred only hours 
;;fter President Reagan signed a fo reign
aid bill that channeled nearly $1 billion ίn 
aid to Turkey. Today, Turkey stands alone 
in its recognition of the ''τu rkίsh Repub
lic of Northern Cyprus." 

Clearly, "constructiνe engagement" is 
not persuading Turkey to help unify 
Cyprus. Since a US aid embargo was lifted 
in 1978, we haνe sent close to $3.5 billion 
to Turkey, making that country our third
largest aid recipient after lsrael and Egypt. 
This year President Reagan effectively 
ignored his own condemnation of the 
Turkish-Cypriot "state" by proposing to 
ίncrease military aid again. And adminis
tration officials haνe estίmated that future 
assistance cou ld top $1 billion a yea r ί nto 
the next decade - more than the much
pub licized Kissinger commίssi on 
requested for our warring and poνerty
stricken neighbors in Central America. 
Despite this increasingly generous US aid 
program, Turkey is working hard to 
pa rtition Cyprus permanently and con
solidate its control oνer the northern 
third of that island. 

lf Congress rubber-stamps this year's 
request before there is progress at the 
bargaining table, we will be sending 
Turkey a message: US aid will flow eνen if 
Ankara ignores American law and stone
walls a solution on Cyprus. We will be 
telling Greece that the congressίonally 
mandated 7-to-10 ratio in Greece-Turkey 

aid leνels, which underpins the 1983 
defense agreement signed by the US and 
Greece, is a dead letter. And the Repub
lic of Cyprus could not help but think that 
we haνe put their concerns behind the 
back burner. Following a pattern, 
America will be sacrificing respect for 
human rights and the rule of law on the 
altar of anti-Soνiet ideology. 

The US has an undeniable ί nterest in 
ma ί ntainίng good relations with Turkey, 
and we should encourage that country's 
nascent democracy. But we must not let 
unquestionίng support for Turkey under
mine our broader interests ίn the eastern 
Mediterranean and the M iddle East. Our 
recent tίlt to Turkey is fue ling a rίsing t ide 
of anti-Americanism in Greece and 
Cyprus - a deνelopment that could cause 
graνe problems ίn the not-too-distant 
future. lronίcally, assίstance proνided to 
Turkey under the guise of the Truman 
doctrίne could be propelling a driftto the 
East in Cyprus and Greece. 

We cannot afford to foster thίs trend. 
Greece and Cyprus are νίtal bridges 
linking the US and the Atlantic to the 
Middle East and the Persian Gulf. Last 
year, the US sίgned a fiνe-year base 
agreement with Greece, and Cyprus has 
consistently been our most dependable 
friend in the reagion. When both Greece 
and Turkey refused to let US p lanes serv
ing our Marines in Lebanon land in their 
countries, Cyprus stepped in and granted 
full access to its facilities. The goνern
ment of Cyprus also allows U-2 over
flights of the M iddle East and the Soνiet 
Union to originate on ίts territory and 
maintaίns US radars used to monitor 
Soνίet missile tests. With the increasing 
possίbilίty of US military ίnterνention in 
the Strait of Hormuz, the strategic ser
νίces uniquely proνided by Cyprus will 
continue to be of νita l concern. More
oνer, Cyprus is the only nation ίn the 
region to exchange ambassadors with 
lsrael. Contrast that to Turkish Prime 
M inister Turgut Ozal's recent call for an 
Ι s lamic strategy against lsrael. 

The conflict on Cyprus must be 
reso lνed. lf not, we will face heightened 
hostility in Greece and Cyprus and the 
frightenίng prospect o f two ΝΑΤΟ allies, 
both armed with American weapons, 
engaged in a bloody, sectarian battle. But 
this administratίon is unwilling to 
pressure Turkey for a settlement. lt's up to 
Congress to condition Turkish aid on 
demonstrable support for apeaceful solu
tion on Cyprus. - - -----

Rep. Edward F. Feighan (D) of Ohio is a 
member of the House Foreign Affairs 
Committee. 
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Αρο/Ιο Fillo 

ΙΤ DOESNT CRUMBLE, ΙΤ DOESNT STICK, 
ΙΤ DOESNT TURN SOUR 
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and other pastries. 
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For Free recipe booklet, send stamped, self-addressed envelope to: 

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