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Στό δεύτερο ετος λειτουργίας 

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

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

Τό μοναδικό έλληνικό, άγγλόφωνο τηλεοπτικό σύστημα. Τό μεγαλύτερο 
σε διάρκεια καi θεαματικότητα πρόγραμμα τοϋ έίδους. 

Φθάνει σε πάνω όπό 10~ Εκατομμύρια σπίτια 

μέσω 490 σταθμών CABLE TV σε 1,676 πόλεις 
καi κοινότητες 44 Πολιτειών. 

'Απο την Νέα Ύόρκη μ έχρι Καλιφόρνια, άπο την Φλώριδα 
μέχρι Βοστώνη. 

'Ένα ζωντανό, πλούσιο, ποικίλο καi συνεχώς άνανεούμενο πρόγραμμα, 
πού προβάλλεται κάθε Παρασκευή, 10-12 μ.μ. Καί κάθε Δευτέρα, 2.30-4.30 
&άπό 9.00 εως 11 μ.μ. ταυτόχρονα σ, όλόκληρη σχεδόν τi]ν 'Αμερική. 

ΑΠΟ ΤΟΝ Ι Α ΝΟΥ APIO 1984 ΜΕΤ ΑΔΙΔΕΤ ΑΙ 

ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΝΗΑ Π ΑΝ CABLE, CHAN
NH ST Α τtΟΝ J, κόθε Δευτέρα, 3-5 μ.μ. 

Τό άποτελεσματικώτερο καί φθηνότερο 

μέσο διαφημίσεως σε παναμερικαvικi] 

κλίμακα. 

Τό πρόγραμμα παρουσιόζει ή ELAINE PETERS 

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

600 EIGHTH AVENUE, NEW YORK, Ν.Υ. 10018 
Τηλ. 390-0200 
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ΑΗΕΡΑ.1984 

Supreme 
Convention 

Fontai nebleau 
Hilton 
August 19-24 

For reservatίon forms and 
more informatίon wrίte to 
ΑΗΕΡΑ Headquarters, 
1422 Κ St., NW, 
Washington, DC, 20005 
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«ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ Η ΣΚΕΠΗ ΕΣΤΑΖΕ, ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝ ΛΑΣΤΙΧΑ. 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΟΥΝΕΡΟΥ 
ΕΣΠΑΣΑΝ. ΚΑΙ ΤΩΡ Α - ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΑΕΙ 

ΣΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ.» 

(ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΤΕ ο ο. Η ATLANTIC ΒΑΝΚ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΉΣΕΙ)! 

ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ATLANTIC ΒΑΝΚ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΛΥΨΕΙ 
ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΘΕ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΝ ΚΙ' ΑΥΤΕΣ. 

@ 
IOUAI.MOU8185 
LENDER 

'Όταν πληρείτε τίς προϋποθέσεις γιά ενα Προσωπικό Δάνειο, μπορείτε 
νά χρησιμοποιήσετε τά χρήματα γιά δ,τι άνάγκη καί νά !:χετε, άπό άπρόοπτα 

iατρικά εξοδα μέχρι διακοπές πού τίς περιμένετε καιρό. Μπορείτε νά 

δανεισθείτε μέχρι $25.000 καί ό 'Ετήσιος Τόκος στό Προσωπικό σας 
Δάνειο εlναι μόνο 15% (μέ αύτόματες μηνιαίες πληρωμές άπό τό Λογαριασμό 
σας 'Επιταγών μέ τήν At1antic)· η 15'h% Έτήσιος Τόκος, εάν προτιμάτε 

νά κάνετε μόνοι σας τίς πληρωμές κάθε μήνα. Συμβουλευθείτε τόν πίνακα 

πού άκολουθεί γιά νά iδfjτι: πόσο εiJκολα οί μηνιαίες πληρωμές ταιριάζουν 
στά οiκονομικά σας. 

'Ετήσιος Διάρκεια Καθαρό Σύνολο Σύνολο Μηνιαία 

Τόκος Δανείου Ποσό Δανείου Τόκων Δόση 

15o/c 36 $5.000 $6.239.52 $1.239.52 $173.32 
Μήνες 

Τηλεφωνείστε η έπισκεφθείτε ί:να dπό τά ύποκαταστήματά μας άμέσως 
καί ζητείστε περισσότερες πληροφορίες καί μιά Α'ίτηση γιά tνα Προσωπικό 
Δάνειο άπό τήν Atlantic Bank πού λύνει δλα τά προβλήματά σας . 'Εάν 

προτιμάτε άπλώς τηλεφωνείστε στό 204-2613 καί ενας άπό τούς ύπαλλήλους μας 
πού εiναι εiδικός στά δάνεια θά σάς πάρει τήν α'ίτηση μέσω τού τηλεφώνου. 

ATLANTIC ΒΑΝΚ ~~ 
OF NEW VORΚ I_..., 

Manhattan: 960 Aιenue ot the Americas, New York. Ν.Υ. 10001 695-5400 • 15 Maiden Lane, 
New York. Ν.Υ.10038 608-6430 Queenι: 29-10 Dftmars Bouleνard, Astoria, Ν.Υ. 11105 721-2800 
33-12 30th Aιenue. Astoria. Ν.Υ.11103 932-2300 • 36-10 Broadν.uy, Astoria, Ν.Υ.11106 204-2600 
196-21 Northem Bouleνard, Flushing. Ν.Υ.11358 357-7150 Btooklyn: 8010 Fifth Aιenue. Brooklyn. 
Ν.Υ.11209 748-6400 • Member Federal Deposit lnsurance Corporation 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



Το κατάστημα Έλληvικ:ώv Δώρων 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
ΑΣΤΟ Ρ ΙΑΣ 

31-12 23rd Ave. (κοντά στήν 31st Street ) 
Τηλέφωνα (212) 721-9190 καί (212) 721-9191 

Έκλεκτι) συλλοyι) άπό μπουμπουνιέρες, στέφανα, βαπτιστικά, ύφαντά, 
έρyόχειρα, άντικείμενα τέχνης, κεραμεικά, βιβλία, περιοδικa καi έφη

μερίδες. - Κάρτες γιa δλες τίς περιπτώσεις. 

ΠΛΟΥΣΙΩΤ ΑΤΗ ΣΥ ΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ 
ιcai TAPES, VIDEO CASSEΠES. 

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

Διεύθυνση: Χριστίνα Σαρηγιάννη 

ΜΕ το 

PETERS τoURS 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ 

Τ ΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Χωρiς Ταλαιπωρίες καi. Τρεχάματα 

Ταξιδέψετε με τa κανονικa 
δρομολόγια τής 'Ολυμπιακής 
με JUMB0-747 χωρiς σταθμόν. 
Γιa τfιv κράτηση θέσεωv καί κάθε πληροφορία 

Άποταθijτε στό δικό σας: 

PETERS TOURS, INC. 600 EIGHTH AVE., NEW YORK, Ν. Υ. 10018 Tel.: 39Η)200 

QUEENS OFFΊCE: 29-14 DITMARS BLνD., ASTORIA, Ν. Υ. I I 105 TEL.: 932-3366 

ΜΑ·Ι·ΟΥ 15, 1984 

; 

Tel. (212) 921-0086 

Η~ 
ΥΟΡΚΗ 

(ISSN 0742-4728) 
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Semi-M ont h l~ Re,·ie'-' 
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ΡΠΕR S. MAKRIAS 
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SPYROS M I!\OTOS 

Coωrιhutιnl!, Εdιιυr . .-.: 
Prof. Μ . VYRON RA IZIS 
ADRIA~NE PALIOS 
RIGAS KAPPATOS 
ΒΟΒ ΊCOLAIDES 
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GIANNIS KOU~ADIS 
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Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (New York) the Greek
American Review is published semi
monthly. except from July a nd August 
when monthly by thc HELLENJC ΗΕR
ιτ AG Ε L TD .• Ι 30 W. 42nd Strceι - Suitc 
704, New York, Ν .Υ. 10036. Sccond Class 
postagc paid at Ν. York, Ν.Υ. 
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ANDREADIS TRA VEL 
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Το φθηνότερα είσιτήρια yιά ~Ελλάδα 

με τι) ν ΟΛ ΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 

~Απ λ η μετάβαση 9, 16 καΙ 30 ΜάιΌυ $349 
Με έπιστροφη 9, 16 καΙ 30 ΜάιΌυ $599 

CHARTERS γιο την (Ελλάδα 

με JUMBO 747 
Ο~ΕΠ~ΑΥ $249.00 ROUN~~~p $449.00 

plus $5.75 tax 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

ΜΕ ΕΚΛΟΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

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

λεται ΔΩΡΕΑΝ- Γράψατέ μας r'j τηλεφωνήστε TOLL FREE: 1-800 231-2440. 

ANDRE."'ADJS TRA VE"Ί.J CORPORA Τ/ΟΝ 

46-02 BROADWA Υ I ASTORIA, NEW YORK 
TEL.: (212) 728-7700 * (212) 728-7976 

TOLL FREE: 1-800 231-2440 

ΜΕΛΟΣ: ΙΑΤΑ (lnternational Air Transportation Association) 
ΜΕΛΟΣ: ATC (Air Traffic Conference) 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



~Ελεύθερο Bijμa ι--------

''' Αvτιστασιακοi'' - ''Χουvτικοi'' 
Τοϋ στpατηγοϋ έ.ά. ΠΕΡΙΚΛΗ Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Οί λέξεις «όντιστασιακοi» καi «χουντικοi» εΤναι σόν 
δυο καραμέλες ποu δεν λυώνουν καi που γιό δέκα 
σχεδόν χρόνια, πιπιλίζουν δλοι σχεδόν οΙ ~ Ελληνες, 
ήθελημένα η όθέλητα. Μδς τiς θυμίζουν συχνό, δσοι 
εχουν σόν σκοπό, νό όποπροσανατολίζουν τον 'Ελ
ληνι κο Λαό, γ ιό νότον έκμεταλλεύωνται καi τόν κατευ
θύνουν, έκεί ποu αύτοί εχουν προγραμματίσει. 

Kai μέ αύτές τίς λέξεις προσπαθοϋν νό όποσυνδέ
σουν την ζωντανη νεολαία μας όπό κάθε τί ποu εχει 
σχέση μέ την ενδοξη Ιστορία μας, την όποία θαυμάζει 
όλόκληρος ή ύφήλιος. 

"Οταν στό βιβλία τώνόμερικανικών σχολείων γρά
φονται τόσα πολλά όπο τηνΈλληνικη ίστορία ώς πα
ραδείγματα, δταν όκόμη καi είς τους τάφους των 
όδελφών Κέννεντυ γράφονται όποφθέγματα 'Ελλή
νων σοφών, έμείς οί νεοέλληνες όπορρίπτομε την 
Ιστορία μας, η την διαστρεβλώνουμε, γιό νό όπασχο
λοΟμε τοuς πόντος καi παντοΟ, μέ τiς όβαθείς καί 
σαφώς ξεπερασμένες Ιδέες, τοΟ «ΧουντικοΟ» η c/ Αντι
στασιακοΟ». 'Ο aποπροσανατολισμός αύτός όποτελεί 
μεθόδευση κατευθυνομένη «έξ όνατολών» καί όπό 
τοι'.ις πράκτορες τοΟ όνατολικοΟ μπλόκ. 

Ή μεθόδευση αύτη εχει έφαρμοσθεϊ κατά κόρον, 
εΙς τόν 'Ελλαδικόν χώρον κατά την τελευταίον δεκα
ετίαν, διό θετικοuς όλλό καi όρνητικοuς σκοπούς. Τό 
κύρια συνθήματα εΤναι : «'Αντιστασιακός» - «Χουντι
κός>>. Kai δν μέν αύτό έχρησιμοποιοΟντο ύπό τών 
πραγματικών έκπροσώπων των, καi διό έπιτρεπτην 
περίοδον, τότε θό εΤχαν κάποιαν όξίαν τό διάφορα 
κατηγορητήρια πρός άτομα η όμόδες. Δυστυχώς, 
δμως, συνέβη καi συμβαίνει όκριβώς τό όντίθετο. ' 0-
μιλοΟν οΙ άσχετοι, η οΙ έκμεταλλευταi καταστάσεων 
καi περιστάσεων, ένίοτε καi οΙ πραγματικό ενοχοι, 
μέχρι σημείου ποu οΙ πραγματικοi Δημοκράται καi 
όντιστασιακοi νό έντρέπωνται νό όμιλοΟν ύπο την 
ίδιότητό των αύτήν. 

Τό δλο θέμα θό ήτο σχετικfίς όξίας έάν περιωρίζε
το εΙς την Ιδιαιτέρα Πατρίδα μας, όφοΟ ό καθένας στό 
σπίτι του μπορεί νό κάνει δ,τι θέλει καi δπως το θέλει. 
Τό πράγμα δμως παίρνει άλλες διαστάσεις δταν έξέρ
χεται τών κρατικών έλληνικών όρίων καi θίγει έκπρο
σώπους τοΟ όπόδημου' ΕλληνισμοΟ. ·Ο όπόδημος' Ελ
ληνισμός καi εΙδικό ό 'Ελληνισμός τών ΗΠΑ όποτελεί 
πολύτιμο κεφάλαιο. Ό έσωτερικός διχασμός εΤναι 
όνίατος όσθένεια διό τοι'.ιςέν' Ελλάδι. Εύτυχwς, ϋστερα 
όπό δεκαετίες, εχει θεραπευθεί ό όπόδημος 'Ελληνι
σμός όπό την κακοδαιμονία τοΟ διχασμοϋ. Κύριο 
aποτέλεσμα εΙς τον χώρο τών όποδήμων ύπf\ρξε ή δη-
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μιουργία μιδς τεραστίας δυνάμεως συμπαραστάσεως 
στiς όνάγκες καi προβλήματα τf\ς Μητρός Πατρίδος. 
'Όλη δέ αύτη ή δύναμις συμπαραστάσεως παρεσχέθη 
πάντοτε πρός την· Ελλάδα όδιακρίτως το Ο τρόπου δια
κυβερνήσεώς της η τfiς κομματικf\ς Ιδιότητος τών κυ
βερνώντων. Kai την βοήθησαν, πράγματι, οί όμογε
νείς πόρο πολύ, όπο πολλές πλευρές. 

Πρωταγωνιστης στiς προσπάθειες αύτές γιό νό 
κερδηθf\ ή _ συμπαράσταση τών ΗΠΑ, ήταν ό 
πολυπληθι']ς' Ελληνισμός της' Αμερικfiς- τfiς μεγαλυ
τέρας δυνάμεως τοϋ κόσμου, ή όποία παίζει πρωταρ
χικό καi βασικό ρόλο στή ζωή καi στι']ν ϋπαρξη τών δυ
τικών τουλάχιστον κρατών. v Αρα, καi έμείς που ιcόνή
κομεν είς την Δύσιν>>, διό τf\ς ' Αμερικfίς θό πρέπει νό 
έπιζητήσωμε καi έπιζητοϋμε κάθε δυνατη προστασία 
καi συμπαράσταση. Αύτό δύναται νό έπιτευχθfί μόνο 
μέ την συνεργασία τών Ισχυρών · Αμερικανο
, Ελλήνων, τοuς όποίο υ ς πρέπει νό διαφυλάττω με καi 
ένισχύωμε ώς κόρην όφθαλμοϋ. 

Δυστυχώς, την τελευταία εΙδικώς περίοδο, άτομα 
καi Ιδιαιτέρως μέρος τοΟ έν ' Ελλάδι Τύπου, όχι μόνο 
παρεσύθησαν όπό την όνίατον όσθένειαν τοΟ 
παλαιοΟ διχασμοϋ, όλλά καi προσπάθησαννόόποδυ
ναμώσουν τό κΟρος καi την έπιρροη τών έδώ σπανίων 
καi ζηλευτών προσωπικοτήτων μας. ΟΙ προσωπικό
τητες αύτές όσκοΟν μεγάλη έπιρροη είς την 
όμερικανικη Κυβέρνηση, πρός τήν όποίαν σπεύδουν 
όμέσως δλες οΙ Κυβερνήσεις τf\ς ' Ελλάδος εΙς τό πρώ
το τυχόν ' Εθνικό μας πρόβλημα. Kai έπιζητοΟν οΙ κυ
βερνώντες την δραστηρία συμπαράσταση των όμο
γενών. 

Έλληνοαμερικανοi καθηγηταi Πανεπιστημίων της 
Πρωτευούσης τών ΗΠΑ καi 'Αμερικανοελληνικαi προ
σωπικότητεςόποκόθε γωνία τών ΗΠΑ έχρησιμοποιή
θησαν καi χρησιμοποιοϋνται, ύπο παλαιοτέρων όλλό 
καi όπο τήν σημερινην Κυβέρνησιν τών ΗΠΑ. ΕJναι, 
πράγματι, λυπηρόν καi όπογοητευτικόν νό κατηγο
ροϋνται διότι ύπηρέτησαν εΙς διαφόρους ύπηρεσίας 
τfiς Πατρίδος των ιϊ διότι έπεσκέφθησαν την Μητέρα 
Πατρίδα κατά τήν περίοδον τfίς δικτατορίας, δταν ό 
γράφων ήτο έξόριστος είς ξερονήσια, διό την Δημο
κρατία- ένώ οΙ σημερινοi κατήγοροι εύημεροϋσαν 
η καi έθησαύριζαν έν · Ελλάδι, η όκόμη μερικοi 

όπf\λθον, κατόπιν παρεμβάσεων, εΙς το έξωτερικόν 
(ΗΠΑ). 

Μήπως, όφοΟ θέλουν νά όμιλοϋν γ ιό «χουντικοuς» 
καi «όντιστασιακοuς» θό επρεπε νό όνατρέξουν είς 
τους έκπροσώπους τοϋ' ΕλληνικοΟ Κοινοβουλίου (Κ υ-
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βερνήσεως- 'Αντιπολιτεύσεως) καi νό όνεύρουν τοίJς 
πραγματικοuς «όντιστασιακοuς» fι «χουντικούς»; ~Η 
μήπως πρέπει νό όνατρέξουν είς την κορυφην δλων 
τών πυραμίδων της κρατικης μηχανης, όφοΟ έπίσης τό 
θέλουν, γιό νό βροΟν ποίοι ύπηρέτησαν τr')ν Χούντα 
καi πώς καi ποία ύπηρξε ή έν συνεχεία συμπεριφορά 
των; 

~Ας όφίσωμε, λοιπόν, τοuς πολιτισμένους καi 

άγνοuς όποδήμους μας, ός μr']ν τοuς όπογοητεύωμε, 
γιό νό έπισκέπτωνται την rη τών προγόνων των, διό 
τr']ν όποίαν εfναι τόσον ύπερήφανοι, δσον κανεiς όπό 
έκείνους ποu ζοΟν έκεί. ~Αν κανεiς θέλει νό προσφέρει 
τiς ύπηρεσίες του στην οίανδήποτε Κυβέρνηση της' Ελ
λάδος, εΤναι δικό του καi μόνο θέμα. 

Στη σημερινr'] · Ελληνικη Κυβέρνηση μετέχουν πά
ρα πολλοi'Έλληνες τοΟ έξωτερικοϋ. 'Αφ' έτέρου, πολ
λοi" Ελληνες ύπηρετοΟν τr']ν πατρίδα τους τώρα είς τό 
Σώματα 'Ασφαλείας, την ΚΥΠ, καi λοιποuς όργανι
σμούς. Θό τοuς παραλάβουν λοιπόν καi αuτούς, μετό 
την όλλαγη της Κυβερνήσεως οΙ έκδόται τών νϋν, κυ
ρίως «κυβερνητικών», εφημερίδων καi θό τοuς κατα
τάξουν είς την κατηγορία τών κακών ·Ελλήνων fι καi 
τών προδοτών; 

Σκεφθητε τό μέγεθος της όνευθυνότητος, όλλό καi 
την έθνικrΊ ζημία ποu προκαλείται όπο τέτοια δημο
σιεύματα . Δεν Εχει όκουσθεί τό παραμικρο διό τός 
Τουρκικός, 'Ισραηλινός κ.λ.π. μειονότητας αί όποίαι 
παρουσιάζονται ήνωμέναι καi δυναταί. Τουναντίον, 
έμείς, διό της διαιρέσεώς μας, fι διό της aπογοητεύ
σεως τών ~γετικών προσωπικοτήτων μας, έξυπηρε
τοΟμε τον aντιαμερικανισμό καi τοuς έχθρούς της Πα
τpίδος μας. 

'Ο tκλεκτός 'Αμερικανοέλλην γερουσιαστrΊς κ. 
Τσόγκας, είς τήν προ μηνών συγκέντρωσιν τfjς ΑΗΕΡΑ 
είς Οuάσιγκτων εJπε: «ΜrΊν ζητάτε όποtμόςσυμπαρά
στασιν. Μός εχετε. Σπρώξτε τό' Αμερικανοελληνόπου
λα νό μποϋν δσα μποροϋν περισσότερα στiς διάφορες 
Κρατικές καi Δημόσιες ύπηρεσίες, δπως πράττουν οί 
'Εβραίοι καi τότε θό Εχωμε μεγαλύτερη δύναμη». 'Α
σφαλώς δεν θό ήξευρε δτι στrΊ γωνίαίσως θό τούς πε
ριμένουν τό όνεύθυνα όργανα γιό νό τοuς έπιτεθοϋν 
με τόν δικό τους πάντα τρόπον, όσάκις δεν θό συμφω
νοϋν με τiς ϋποπτες καi όντιαμερικανικες έπιδιώξεις 
των, fι όσάκις συνεργάζονται καi βοηθοϋν τrΊν χώραν 
τών Παπούδων τους, ύπό Κυβέρνησιν ποu οί έπικριταi 
δεν επιδοκιμάζουν ... 

Νομίζω δτι φθάσαμε στο χείλος τοϋ γκρεμοΟ καi 
εΤναι καιρος νό γίνουμε πιό ύπεύθυνοι καi σοβαροί. 
Διότι εΤναι τουλάχιστον όνευθυνότης, γιό νό μην 
ποΟμε ντροπr'] η προδοσία προς τοuς έθνικούς στό
χους, νό tξαπολύωνται επιθέσεις κατό των 
προσωπικοτήτων τοΟ όποδήμου 'ΕλληνισμοΟ. ΕJναι 
επιθέσεις όνερμάτιστες, μικροπρεπείς καi καταστρο
φικαί, όφοΟ όπλώς καi μόνον γράφονται επειδη οί 
στόχοι τών επιθέσεων δέν δέχονται νό γίνουν όργανά 
τους. 

Δεν ύπεισέρχομαι είς τός λεπτομερείας τών κατη-
γοριών, διότι θό κατέλθει πολU το επίπεδον τοΟ 
παρόντος όρθρου, όλλό καi διότι όκούω δτι γιό 
μερικός όπό αuτός τός κατηγορίας θό όσχοληθfj καi ~ 
όδέκαστος εδώ Δικαιοσύνη. τέλος, δεν γράφω αuτό ώς 
συνήγορος ούδενός, άλλό ώς όπλοϋς εργάτης τοϋ ' Ε
θνικοϋ μας καi μόνον συμφέροντος τό όποίον ύπηρέ
τησα aνιδιοτελώς δλην μου την ζωην καi συνεχίζω νό 
πράττω καi τώρα δπου καi δπως μπορώ. 

ΠΡΟ ΣΤ ΑΤΕΥΣΑ ΤΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΑΙ 
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ESTAURAN 

Έξαιρετικη έλληνικη 

κουζίνα σε τιμ ες 

aσυναγώνιστες 

117 East 15th Street 
New York City 

Tel. (212) 254-0960 

NEW! Our low cost method gives you pure 
water out of your faucet. Many homeowners 
do not haνe the pure water they need. Home 
Distillation System rids faucet water of rust, 
hardness, odors, bacteria, chemicals and other 
impurities. Υ ou are guaranteed pure, good
tasting water for drinking and good prepa-

ration. 

FREE DEMONSTRA ΠΟΝ 
Ca/1 Today 

GEMENIC CLEAN W Α TER, INC. 
25-17 46 Street, Astoria, Ν.Υ. 11103 

Tel. (212) 278-1168 

Το DISτiL-CLEAR εlναι 
cνα αύτόματο σύστημα ΑΠΟ
ΚΡΥΣΙΆΛΛΩΣΕΩΣ (Δ/·Υ·
ΛΙΣΕΩΣ) ΝΕΡΟΥ γιά το 

σπίτι καi το γραφείο. 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ" 



θέματα τοv Μηνος 

Ή συμπλήρωση ]()() έτών dπο τήν γέιινηση του μέ d.vaιpopά στόν Πp6εδpο Τροϋμαν. Όμογεvεiας. 

τοϋ Χάpιm Τροϋμαν καί oi tορταστικ'ές tκ- Τήν ίδια μέρα - 8 Μα1ου - eνας άλλος δια
δηλώσεις σ' όλη τήν 'Αμεpική, δfvούν στον Κl!.κριμένος Έλλήν()(J.μερικανός, ό πρώην 
'Ελληνισμό μιά μοVQ.δική εύκαιρfα γιιi νά τι- Πρόr..δρος rfiς ΑΗΕΡΑ κ. Ούlλλιαμ Τσιργώ
μήση τήν μνήμη τοί) μεyάλου Άμερικανοϋ της, ήταν ό κύριος όμιλητής στο μεγάλο 
Προέδρου πού βοήθησε άποφασιστικά τήv δείπνο γιά τήν έκατονταετfα Τροϋμαν. στο 
'Ελλάδα vd συvτρlψη τήν κομμουνιστική Κάνσας Σίτυ, Μισοϋρι. 'Ο κ; Τσιργώτης συμ
dvταpσfα 1ι;al νά μεfvη έλεύθερη . .. (Σε άλλο βαfνει νά εlναι ό Πρόεδρος τοϋ Διοικητικοί) 
σημείο dναφερόμαστε στfιν καταπληκτικi(καl Συμβουλfου τοϋ Ίδρ6ματος Τρο'ϋμαv (τru- . 
Ιλιγγιώδη πρόοδο τής 'ΕΙJ.aδος, dπό τότε ma.n Founεlatίon). Ό ίδιος ήταν ό Άρχιτέ;. 
μέχpι σήμερα. .. κτων του 'Αγάλματος Τροίiμαν πού έστησε 

Πιστεύομε ότι όλες οί ·Ομοσπονδίες κιzί ' 
όλες οί Έλληνοαμερικανικtς·· όpγανώσεις οα< 
ήταν καλό vά έκδώσουν ψηφlσματα καί vιi 
όργαvωθοϋν όμιλfες στiς Κοtνότητές μας, σ' 
δλόκληρη την 'Αμερική. 7σως μάλισm νά 
lπρεπε vά καταστρωθη eva πανομογεvειακό 
πρόγραμμα έορτασμοίΊ τής 'Εκατονταετίας. 

στην 'Αθήνα ή ΑΗΕΡ Α κpi πρtv dπο λίγα 

. . .. 
Το παpdδι;ιγμα της 'Ελλάδος, σάv μιiiς χώ-

ρας πού σώθηκε dπό τον Κομμουνισμό με την 
βοήθεια rής 'Αμερικής, έπεκαλξσθη ό Πpό-Ίδιαfτεpο χρέος έχομε έμείς, οί έλληνικής χρόνια έδώρησε μιά χάλκινη προτομή τοίί 

καταγωγijς 'Αμερικανοί καt αύτό τι} ύπεvθύ- 33ουΠpοέδρουτώνΗΠΑ,πούβρfσκr.ταιστήν 
μισε πολ'iτ εύστοχα ό Άρχιεπfσκοπος Ίάκω- ε1qοδο τοv /fατpικοϊ5 Κέντρου Χάρρυ Τροϋ
βος ι;ύχαριστ(J)v γιa τήν τιμή ΠΟQ τοϋ έκαvt ό μαν στο Κάνσας Σfτυ. 
Δήμαρχος καί το Δημοτικο Συμβούλιο Νέο.ς 'Εξ ά'λλου, ή «Νέα 'Υόρκη», με ε/δικη 
'Υόρκης. σέ εlδικη τελετή, στο Δημαρχείο tής έκδοσή της, μέσα στόν χρόνο, θα ό.φιεpώση 
πόλεως, γιά τήv 25ετfα τής Ποιμαντορiας του, ένα τεϋχος της στόv Χάρρυ Τροϋμαv σε έν
ό 'Αρχιεπίσκοπος l/.ρχισε τήν σύντομη όμιJJα δει ξ η τής εύγvωμοσ/Jvης καί τοϋ σεβασμοϋ τής 

, εδρος Ρfίγκαv στήv έμπνευσμέvη όμιλfα του 
προς τό ·εθvος την 9η Μαfου. μ'έ τήν όποία ·~~ 
τόνισε τήν ό.~ση dvάγκη νά σωθη μιά dλλη 
χώρα - το Έλ Σαλβαντόρ. 

(1'ήν σχετικfι περικοπή τοϋ προεδρικού 
λόγου. Οά βρfι ό d.vαγνώστης στiς dγγλικές μας 
σελίδες). .. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~# 

ΣΥΓΧΥΣΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ; 

Η Ούάσιγκτων Πόστ έδημοσίευσε πρό ή μερών μ ιό έκτενfj σκιαγραφία τού Προέδρου τής ' Ελληνικfjς Δημοκρατίας 
κ. Κωνστ. Καραμανλή. Σέ fνα σημείο ό ~Ελλην Πρόεδρος 
λέγει: 

«Δf:ν βλέπω κανένα μέλλον vιά τήν · Ελλάδα lξω άπό την 
Δύση. Αύτό άποκλείεται άπό τι'ιν πολιτικι'ι καΙ πολιτιστικη 
παράδοση της χώρας κοΊ πάνω άn' όλο άnό την κρίσιμη 
γεωπολιτική της θέση•. 

Λόγια σταράτα, σοφά. 'Ανεπίδεκτα παρερμηνείας. 

'Από τήν άλλη πλευρά, διαβάζομε aτόν έλληνικό τύπο 
δτι ή κυβέρνηση Παπανδρέου άπεφάσισε νό μι'ιν μεταδώση 
άπό τήν έλληνικιΊ τηλεόραση τό έορταστικό πρόγραμμα πού 
θό προβληθfj στΙς χώρες τού ΝΑ ΤΟμέ τήν εύκαιpfα τfjς 35ης 
έπετείου άπό τήν ύπογραφή τfjς Συνθήκης Συμμαχίας. Τό 
πανηγυρικό αύτό πρόγραμμα μέ τόν τfτλο «Εiρήνη : ή 
'Ατλαντική Ύπόσχεση», θά έδιδε μιό θετική εΙκόνα τής Συμ
μαχίας καί τού έργου πού έχει ώς τώρα έπιτελέσει γιο τιΊν 

ΝΑ ΤΟ: 35 ΧΡΟΝΙΑ 
'ΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ φέτος τριάντα πέντε χρόνια άπό τήν 

C Ανοιξη τού 1949, δταν οΙ ΗΠΑ, ό Καναδδς καί δέκα χώρες 
τής Δυτικfjς Εύρώπης ύπέγραψαν τήν Συνθήκη τfjς Βορειο
ατλαντικής Συμμαχίας. Εlναι δύσκολο γιο τούς νεωτέρους νά 
φαντασθούν κάν τ/ς καταθλιπτικές σuνθfjκες πού έπικρα
τούσαν στήν Εύρώπη τήν-Ανοιξη έκείνη. Ή Γερμανία ~ταν 

ΜΑ·Ι·ΟΥ 15, 1984 

διατήρηση τής εΙρήνης στr)ν Εύρώπη. Φαίνεται, δμως, δτι τό 
πρόγραμμα αύτό θά έρχόταν σέ σύγκρουση μέ τήν συνεχfί 
άντιδυτική προπαγάνδα πού σερβίρει ή έλληνική τηλεόραση 
καί φυσικa τό έλληνικό κοινό θά έπρεπε νό προστατευθfj 
άπό τέτοιου είδους παραπλανητικό(!) προγράμματα. 

Θό πρέπει, έπίσης, νό σημειωθfj δ τι πρίν άπό λίγες έβδο
μάδες, ή έλληνική κυβέρνηση άρνήθηκε νό άναμεταδώση 
άπό τήν τηλεόραση Ε:να πρόγραμμα τής ΕΟΚ γιο τίς Εύρω
εκλογές. Τό πρόγραμμα παρουσίαζε, φυσικά, μιό εύνοίκή 
εΙκόνα γιο τήν Εύρωπαϊκή ΟΙκονομική Κοινότητα (τr)ν Κοινή 
'Αγορά). ~Ε.τσι κόπηκε καΙ τό πρόγραμμα αύτό. Προφανώς, 
γιο νά μήν δυσαρεστηθούν αύτοί πού προεκλογικό 
φωνασκούσαν - καί έξακολουθούν νό φωνασκούν - «ΕΟΚ 
καΙ ΝΑ ΤΟ τό ίδιο Συνόικάτο». 

Τό έρώτημα εlναι πώς συμβιβάζονται δλα αύτό μέ τήν 
ξεκάθαρη διαπίστωση τού κ. Καραμανλfj «Δέν βλέπω κανένα 
μέλλον γ ιό τήν ·Ελλάδα έξω άπό τήν Δύσφ. 

άκόμη σέ έρείπια. ΟΙ άλλες Εύρωπαίκές χώρες άγωνι~uν rαν 
νό άνασυγκροτηθούν άπό τίς συνέπειες τού πιό καταστρε
πτικού πολέμου στήν άνθρώπινη Ιστορία. Κα/ σον νό μήν 
έφθαναν αύτά, ή Σοβιετική .. Ενωση ε Τ χε έπιβάλει τόν aπο
κλεισμό τού Δυτικού Βερολίνου. 'Ο Ψυχρός Πόλεμος πού 
εlχε προκληθεί άπό τήν έπιβολή τού Σοβιετικού έλέγχου στiς 
χώρες τfjς 'Ανατολικής Εύρώπης, άπειλούσε νό μετατραπfj 
σέ θερμό. Μέσα σ' αύτές τ/ς συνθfjκες γεννήθηκε ή Βορειο-
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ατλαντική Συμμαχία. 

Στiς έπόμενες δεκαετfες, τό ΝΑΤΟ ι:Ίπεδείχθη ό πιό ι:Ίπο
τελεαματικός φρουρός τής εΙρήνης στήν Εύρώπη. Στοuς 
πέντε τελευταίους αΙώνες - γιι:Ί νό μην προχωρήσωμε πιό 
μα κριό - of τέσσαρες σχεδόν δεκαετίες ποu πέρασαν όπό τό 
τέλος τού Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εΤναι ή πιό μα
κροχρόνια περίοδος όδιατόρακτης εΙρήνης στήν Εύρωπαϊκή 
fιπειρο. Κότω άπό τήν προστατευτική ι:Ίσπίδα τού ΝΑ ΤΟ οί 
χώρες τής Δυτικής Εύρώπης όνασυγκροτήθηκαν οίκονομικa 
καi πολιτικά, έδραίωσαν τούς έλευθέρους δημοκρατικούς 
θεσμούς, ήγειραν τό οΙκοδόμημα τής Κοινής 'Αγοράς, καi 
έφεραν τό βιοτικό τους έπίπεδο σέ ίiψη χωρiς προηγούμενο. 
κι· αύτό, μέσα ατό πλαίσια τής έλεύθεpης κοινωνίας. Μέσα 
ατό τριάντα πέντε αύτό χρόνια οί σύμμαχοι άντιμετώπισαν 
κρίσεις, διαφωνίες, προβλήματα. Άλλο ύπερνίκησαν τiς 
άντιξοάτητες μέσα σέ πνεύμα ένότητας καί συνεργασίας 
γιατί ύπερείχε πάντα ή έπιτακτικιΊ άνάγκη νa διατηρηθή ή 
ίσχύς τής Συμμαχίας γιcΊ τήν προάσπιση τής είρήνης καi τής 

έλευθερίας. 

ΝΤΡΟΠΗ .. . 

Ω ΡΙΣΜ~ΝΕΣ έφη μερίδες στιΊν Άθήνα καί τήν Ν. · Υόρκη 
έξαπέλυσαν τελευταία μιa όπρεπfί έπίθεση έναντίον 

διακεκριμένων 'Ελληνοαμερικανών, πού τιμούν τι'} ν 
έλληνική τους καταγωγή. Οί όπαράδεκτες αύτές έπιθέσεις 
πρέπει νό καταδικαστούν άπερίφραστα ι:Ίπό όλόκληρη τήν 

' Ομογένεια. 

Ηναι ντροπιΊ νό μεταχειριζώμεθσ κατ · αύτό τόν τρόπο 
προσωπικότητες πού πάντα στάθηκαν στι'}ν πρώτη γραμμιΊ 
γιcΊ τcΊ έλληνικa δίκαια, μέ άνιδιοτέλεια, χωρiς μικροπολιτι
κοuς ύπολογισμούς, τίμιοι στρατιώτες τών έλληνικών 
Ιδεωδών καί ύπερασπιστές τών έλληνικών θέσεων στήν 'Α
μερικανική Συμπολιτεία, δπου έχουν διαπρέψει τόσο 

λαμπρά. 

Προσωπικότητες όπως ό Πήτερ Ντέρζης, ό Μπίλλ Τσι
ριγώτης, ό καθηγ. Κούσουλας, ό Σaμ Νάκης, ij ό καθηγ. Πέρ
ρος, δέν χρειάζονται ύπεράσπιση. Οίίτε καί ό τιμημένος 'Έλ
λην στρατηγός Περ. Παπαθανασίου. 'ΑλλcΊ δικαιούνται νa 
περιμένουν τfιν έκτίμηση καί τόν σεβασμό - όντί νcΊ 
ύφίστανται τέτοιες άδικες έπιθέσεις . .. 

ΘΑ ΥΜΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ! 

ΘΑ έχουν ι'jδη άκούσει of άναγνώστες μας τήν περίπτωση 
τών δυό μελών τού διδακτικού προσωπικού τού Πανε-

πιστημίου · Ιωαννfνων οί δποίοι, έπισκεφθέντες προσφάτως 
τήν Άλβανία, μίλησαν περί ιιθαύματος» καi έξέφρασαν 
τόν ... θαυμασμό τους γιο τa έπιτεύγματα τfίς πιό τυραν
νικfίς χώρας στι'}ν Εύρώπη. Μιλώντας γιa τιΊν κατάσταση καi 
τούς όρους διαβιώσεως τfίς ' Ελληνικfίς Μειονότητας, έξέ
φρασαν ίκανοποίηση. Καi τόνισανσέ συνεντεύξεις τουςστόν 
ραδιοσταθμό τών Τιράνων, ότι ιιδέν παρατήρησαν τίποτε 
ποu θcΊ έκανε νcΊ πιστέψουμε δτι αύτοi of άνθρωποι ύποφέ
ρουν κάτω άπό άσχημες καi δύσκολες διακρίσεις». 

Συμμεριζόμαστε τfιν άγανάκτηση τfίς Πανηπειρωτικής 
' Ομοσπονδίας 'Αμερικfίς καi Καναδά, πού έσπευσε μέ 
έπιστολιΊ τού Προέδρου κ. 'Ηλία Μπέτζιου καί τού Γεν. 
Γραμματέα κ. Φώτη Γκαλίτση, νcΊ διαμαρτυρηθfί έντόνως καi 
νό ζητήση τι'} ν όπομάκρυνση τών θαυμαστών της 'Αλβα
νικfίς τυραννίας. ~Οσοι έχουν συγγενείς τους στόν 
παρι:Ίδεισο τού αfμοσταγούς Χότζα, γνωρίζουν καλύτερα τiς 
τραγικές συνθήκες κι:Ίτω όπά τίς δ ποίες ζούν έκεί τa άδέλφια 
μας, μέσα σέ ένα κλίμα συνεχοϋς φοβίας καi στερήσεων. Καi 
χωρiς έλ πίδα! 

'Αναφέρει ή έπιστολή της Πανηπειρωτικής: 

«Εlναι πασίγνωστο, δχι μόνο σt μος τοuς ~ Ελληνες -
ποu ~χουμε ομεσο ένδιαφέρον γιά τον κόσμο μας έκεί 
μέσα- άλλο καί σ' δλο τον κόσμο ποu καταδίκασε παμ
ψηφεί τ Γιν' Αλβανία στr'ιν' Επιτροπr'ι 'Ανθρωπίνων Δικαιω
μάτων τοϋ ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων καί δλων τών 
κομμουνιστικών χωρών, τό πόσο ιικαλά», ιιέλεύθεροι•• 
καi «εύτυχείς» ζοϋν οΙ "Ελληνες άδελφοί μας. Το μαρτυ
ροϋν ολλωστε όσοι ~χουν την τύχη καί δραπετεύουν 
άπό τόν «παράδεισο» που έπισκέφθηκαν πρόσφατα οί ••• 
άξιότιμοι κύριοι καί, δf:ν εlναι δυνατόν νο πείσουν κανένα 
οϋτε καί τοuς ίδιους τοuς i:αυτούς τους». 

Η ΔΩΡΕΑ ΤΩΝ 100.000 ΔΟΛΛ. 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ σέ τί χέρια έχει έμπιστευθεί τό Κράτος 
τήν 'Ελληνική Παιδεία, ή Πανηπειρωτική 'Ομοσπονδία, 

προσθέτει στήν έπιστολή της πρός τόν Πρωθυπουργό: 

«Δf:ν εlναι λοιπόν καθόλου περίεργο τό γεγονός δτι 
πρό καιροϋ άπερρίφθη άπό τόίδιο τό". Ιδρυμα ή έξ i:κατό 
χιλιάδων δολλαρίων δωρεά μας - ποi.ι δf:ν ι'ιταν παρΟ μιο 
άπλίj έκδήλωση άγάπης καi λατρείας στΓιν πατρικη γίj
γιο νο μην τιμηθη σύμφωνα μf: τr'ιν παράκλησή μας ό άεί
μνηστος Πατριάρχης 'Αθηναγόρας». 

ΓιcΊ όσους δέν εΤναι ένήμεροι τfίς ύποθέσεως, σημειώ-

-
Ι<ΩΣJΑΣ I<AI ΒΙΙ<Υ ΣΙ<ΟΥΦΑΡΑΣ Ι<. ΖΑΦΕΙΡΑΙ<ΗΣ 
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νομε δτι ή άρνηση τής Συγκλήτου τού Πανεπιστημίου 'Ιω
αννίνων νά δεχθή τήν δωρεά στηρίχθηκε στό όιτημα τής 
Πανηπειpωτικής νά δοθή τό δνομα τού όείμνηστου Πατρι
άρχη, σε μ ιό όιθουσα τού ίδρύματος. 'Αρνήθηκαν τiς 100.000 
δολλ. μi: τό έπιχείρημα δ τι ό 'Αθηναγόρας ήταν . .. πράκτο
ρας τής C.I.A.! 

ΔΕ:ν θό aσχοληθούμε περισσότερο μi: ττ}ν περίπτωση. 
Τό μόνο ποu θέλομε νά τονίσωμε εlναι δτι τό παραπάνω 
ποσό, δεν πρέπει, σε καμμιά περίπτωση νά στολή στό Πανε
πιστήμιο' Ιωαννίνων. Αύτό θά ήταν ο χι μόνο προσβολή στfιν 
μνήμη τού μεγάλου' Ηπειpώτη Πατριάρχη, όλλά καi γιά τοuς 
όμογενείς ποu προσέφεραν τό χρήματά τους γιά νά τιμηθή 
ό 'Αθηναγόρας. 

Νομίζομε δ τι θό ήταν καλό ο1100.000 δολλ. νά διατεθούν 
γιά κάποιο ίέργο fι 'ίδρυμα είς μνήμην τού Άθηναγόρα έδώ 
στfιν ·Αμερική, δ που έζησε τόσα χρόνια σάν ·Αρχιεπίσκοπος 
κai δχι, βεβαίως σάν ... πράκτορας τής C.I.A .... 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΑ ΥΜΑ_, ΚΑΡΠΟΣ 
ΤΗΣ ΙΔΙΩΠΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 

Σ ΤΗΝ Ιδιωτικfι πρωτοβουλία όφείλεται ή καταπληκτικfι πρόοδος τής 'Ελλάδος ή εύημερία τού tλληνικού λαού 
καΙ τό γεγονός δτι ή χώρα κατατάσσεται σήμερα σττ}ν 29η 
θέση μεταξu τών 50 πλουσιωτέρων χωρών τού κόσμου. 

Αύτό τόνισαν σε κοινfι όνακοίνωση οΙ φορείς τής Ιδιω
τικής πρωτοβουλίας, δπως ή Ε. Ε. τών 'Εμπορικών Συλλόγων 
'Ελλάδος, τού Συνδέσμου· Ελληνικών Βιομηχανιών, τής Παν
ελληνίου 'Ομοσπονδίας 'Εμπορικών Κλαδικών 'Οργανώ
σεων, τής Γενικfjς Συνομοσπονδίας Βιοτεχνών καΙ 'Επαγγελ
ματιών 'Ελλάδος. 

Πρόκειται γιά τηψ· πρώτη, κοινή aντεπίθεση τfjς Ιδιω
τικής πρωτοβουλίας σε δσα συκοφαντικά κai άνεύθυνα 
συνθήματα όκούστηκαν σττ}ν 'Αθήνα κατά τόν έορτασμό 
τής έργατικής Πρωτομαγιάς, ποu aποτελούν μέρος μιάς 
ένορχηστρωμένης έκστρατείας κατασυκοφαντήσεως τfjς 
έλευθέρας οΙκονομίας . .. 

01 φορείς τής Ιδιωτικής πρωτοβουλίας όναφέρουν πολu 
ένδιαφέροντες όριθμούς, χαpακτηριστικοuς τού νεοελλη
νικού θαύματος, γιά τό όποίο όφείλουν νά εlναι ύπερήφανοι 
δλοι οί "Ελληνες, όνεξάρτητα όπό τiς κομματικΕ:ς πεποιθή
σεις τους. 'Αναφέρει, μεταξu άλλων ή όνακοίνωση: 

«Τ ο 1954, στ ή ν ' Ελλάδα, στούς 100 ιcατοίιcους, αύτοιcf
νητο εfχε δ lνας, ψυyείο οΙ διcτώ, ραδιόφωνο οΙ δέιcα, τηλέ
φωνο οΙ τρεiς, τηλεόραση ιcανένας. ·Επίσης, τι'Jνίδια χρονιά, 
μόνο 19 ~Ελληνες στοi.ις 100 εlχαν ιcατοιιcjα ιcαi yιά ιcάθε 
χίλιους ιcατοfιcους τούτου τοϋ τόπου ύπiίρχαν lξη yιατροf. 
Τέλος, τήνίδια χρονιά, το ιcατό ιcεφαλη εΙσόδημα της χώρας 
lφτανε τίς 900 δρχ. (300 δολλάρια) ιcαi ~ταν δέιcα φορf:ς 
μιιcρότερο άπό τό τότε μέσο εΙσόδημα τών ιcατοfιcων της 
Εύρωπαiιci\ς Οlκονομιιcf\ς Κοινότητας. Σήμερα, τριάντα 
χρόνια μετά tκείνη την περiοδο lλλειψης ιcαί φτώχειας yιά 
τη χώρα μας, στούς 100~Ελληνες, αύτοκίνητο lχουν οΙ 18. 
Ραδι~ωνο iχουν οΙ 80. Τηλέφωνο οΙ 40. Τηλεόραση οΙ 75. 
Σήμερα τό tθνιιcο ιcατό κεφαλη εΙσόδημα ξεπερνάει τίς 
380.000 δρχ. (3.500 δολλάρια) καi εΙναι μόνο μιά φορά μικρό
τερο άπό τό μέσο άντfστοιχο στiς χώρες - μέλη της Ε.Ο.Κ. 
Παραπέρα, σήμερα, στούς 100 WΕλληνες, οΙ 56 εfναι 
lδιοκτητες μιδς κατοικiας, οΙ 19 μιδς κατοιιcjας καί tνός 
έξοχικοϋ σnιτιοΟ, ένώ ταξιδεύουν κάθε χρόνο στό tξωτε
ριιcό 1.000.000 συμπατριώτες μας, lναντι 12.000 το 1954. ΟΙ 
καταθέσεις τών Ιδιωτών στίς Τράπεζες καί το Ταχυδρο
μικό Ταμιευτήριο άπο 120 έκατομμύρια δρχ. τό 1954 ξεπερ
νοϋν το iνα τρισεκατομμύριο σήμερα, ταυτόχρονα δέ ή 
χώρα μας, lχει τό ύψηλότερο ποσοστό στι'J Δυτικη Εύρώ~η 

ΜΑ·Ι·ΟΥ 15, 1984 

yιατρcίιν yιά 1.000 κατοίκους». 

Τά παραπάνω θό καταχωρήσωμε καi στfιν άγγλική, στό 
προσεχές μας τεύχος γιά νά αΙσθανθούν ύπερηφάνεια καi of 
άναγνώστες μας ποu δi:ν διαβάζουν ' Ελληνικά, μέ τfιν έλπίδα 
δτι θά διαβαστούν οί όριθμοi αύτοί καi όπό τά παιδιά τους 
κai όπά τοuς Άμερικανοuς φίλους τους . . . 

ΟΙ ΑΝΟΗΣΙΕΣ ΠΕΡ/ «ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ» 
I 

Σ Ε άλλο σημείο τής όνακοινώσεώς τους, οί φορείς τής Ιδιωτικής πρωτοβουλίας, όναφέρονται στίς aνοησίες τών 
έχθρών τfjς προόδου καΙ τής εύημερίας τής πρώτης πατρίδας 
μας, περi ιιμονοπωλίων» καί «πολυεθνικών» ποu ιιπίνουν τό 
dιμα τού λαού» κ.λ.π., κ.λ.π. Προσθέτει ή όνακοίνωση: 

«Θά θέλαμε πολi.ι νά μός ύποδεfξουν οΙ φανατακοί κα
τήyοροι τών παραyωyιιcών τάξεων yιά πόσα συyκεκριμένα 
Ιδιωτικά μονοπώλια δμιλοϋν, ποιf:ς εlναι αύτt:ς οΙ έπιχειρή
σεις πού καταδυναστεύουν τη χώρα καi τόν έλληνικο λαό. 

Θά θέλαμε έπfσης νά μός έξηyήσουν οΙ ύπεύθυνοι τών 
βολών κατά της Ιδιωτικί'jς έλληνικί'jς οΙκονομίας, πώς μπο
ροpν νό ύπάρχουν μονοπώλια σi: μιά χώρα μf: 450.000 έμπο
ρικ'ές, βιομηχανικές, βιοτεχνικf:ς καi έπαyyελματικf:ς έπι
χειρήσεις, 40.000 εlσαyωyείς, 26.000 έξαyωyείς καi 20"000 
έμπορικοuς άντιπροσώποuς; 'Απ' δ, τι yνωρfζου~ε, pονο
πωλιακf:ς έπιχειρήσεις στι'Jν 'Ελλάδα, εiναι ή Δ~Η,' ή 'Ολυμ
πιακι'J 'Αεροπορjα, δ ΟΤΕ καi άλλες ποuΛίνήκουν στο 
ιcpοτος. Αύτf:ς έξάλλου, εlναι καi οΙ μόνεvίιιχειρήσεις στή 
χώρα μας, που μποροϋν νά αύξάνουν ~ατά βούληση τά 
τιμολόyιά τους μιά καi δf:ν έλέyχονται;Όϋτε άyορανομικά, 
ούτε «άλλως πώς». Κατά συνέπει(Ιj οΙ βολf:ς κατά τών Ιδιω
τικών έπιχειρήσεων, έπαληθεύουν τι) ρήση δτι «άλλος εχει 
το όνομα καi άλλος τι) χάρη». 

ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΟΛΟΓΙΑ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑΚΗ 

ΕΝΑ άλλο, πολuένδιαφtρονσημείο τήςόνακοινώσεως τών 
'Επιμελητηρίων καί τών 'Εμπορικών Συλλόγων τής 'Ελ

λάδος, μi: τό όποίο καταδικάζεται σόν έπικίνδυνη καί άνόητη 
ή μαρξιστικτ} συνθηματολογία, εlναι τό όκόλουθο: 

•Κάτω όπο αύτf:ς τiς συνθηκες λοιπόν, ή έπlπεδη 
συνθηματολοyfα, πέρα άπο τι'Jν έπιστημονιιcή της κενότη
τα, άποπροσανατολlζει τον tρyαζόμενο - καταναλωτη καΙ 
τοΟ άποιcρύβει ποιες εfναι οΙ πηyi:ς της αύθαfρετης έκμε
τάλλευσής του. 'Αιcόμη χειρότερα, ή συνθηματολοyία 
αuτή, δταν,προέρχεται άπο πρόσωπα πού κατέχουν ύπεύ
θυνες θέσέις, yfνεται Ιδιαfτερα έπικfνδυνη, yιατf, τελικά, 
βλάπτει τά συμφέροντα της οlκονομlας μας καί yενικώτερα 

Y!tλen·ian 
WHOLES A LE 
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τijς χώρας μας, το όnoio lχουν την εύθύνη νο nροστατεύ
σουν καί νο nροάyουν. 

Το νό διαγράφεται μt τόση εύκολία, yιό τή δημιουργία 
έντυnώσεων το σημαντικό lρyo τοϋ έnιχειρηματικοϋ κό
σμου καΙ νο όnοσιωnοϋνται το nραyματικο dίτια τών ση
μερινών οΙκονομικών μας nροβλημότων όnοτελεί nροσ
βολή τοϋ κοινοϋ νοϋ. 'Ιδιαίτερα δέ, δταν yιό τήν έξήyησή 
τους γίνεται έnίκληση άνώνυμων έχθρών τών έρyαζομέ
νων. Πρόκειται, έξόλλου, γιο μιο τακτικη nou δέν πιστεύ
ουμε, δτι nροόyει το καλώς έννοούμενα συμφέροντα τών 
Ιδίων τών έρyαζομένων». 

Θά προσθέσωμε tμείς_ δτι ή μαρξιστικfι όρολογία καί 
συνθηματολογία, τρομάζει καί τούς όμογενείς 
tπιχειρηματfες ποu θά έκαναν σοβαρtς έπενδύσεις στήν 
' Ελλάδα, άξιοποιούντες καΙ τήν συναλλαγματικfι διαφορά 
δραχμής - δολλαρίου. Φοβίζει καί άπλούς άνθρώπους πού 
θά έπένδυαν τίς άποταμιεύσεις πού έκαμαν σ. αuτήν έδώ 
τήν έλεύθερη οΙκονομία, σε άκίνητα στfιν 'Ελλάδα. . Αλλά δι
στάζουν οΙ περισσότεροι, καθώς άκούουν καθημερινώς τά 
συνθήματα μfσους έναντίον τής Ιδιωτικής πρωτοβουλίας, 
στήν όποία όφείλεται τό μεταπολεμικό θαύμα τfίς ' Ελλάδος 
θαύμα γιά τό όποίο ... κατηγορείται άπερίσκεπτα ή «έπάρα
τη Δεξιά» ... 

OYSTER ΒΑΥ 
CRYSTAL PALACE 

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

~ Ανετες, πολιτισμένες dίθουσες γιό δλες τiς 
κοινωνικές σας έκδηλώσεις, fδιωτικες 

καi συλλογικές. 

'Αδελφοl ΤΟΜ καΙ ΠΩΛ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ 

ΑΝΑΓΚΑΣΠΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ 

Μ 
Ε πολu ένδιαφέρον καί έθνική ύπερηφάνεια διαβάσαμε 

lνα τετρασέλιδο, tξαιρετικά καλαίσθητο πρόγραμμα 
έκδηλώσεων τού " Greek Heritage 1984", ποu όργάνωσε καί 
έφέτος ατό Σικάγο ή όργάνωση United Hellenic American 

Congress. Τό πρόγραμμα αuτό περιλαμβάνει tκδηλώσεις 
ύψηλού πνευματικού έπιπέδου, πού τείνουν στήν προβολr) 
τού έλληνικοϋ πνεύματος καί τών άθάνατων άξιών τής 
μεγάλης κληρονομιάς μας. ' Εκθέσεις βιβλίων, διαλέξεις με 

διακεκριμένους όμιλητάς, tπιστήμονες καί καλλιτέχνες, έκ
θέσεις 'έργων τέχνης, συναυλίες γνωστών όμογενών 
έκτελεστών κλασσικής μουσικής, άθλητικές έπιδεfξεις καί 
χορεuτικtς βραδυtς χαρακτηρίζουν τήν στάθμη τών πολιτι
στικών καΙ πνευματικών tκδηλώσεων πού 6ρχισαν τόν 
Μάρτιο καΙ θά συνεχιστούν μέχρι τόν 'Οκτώβριο, μt τόν 
έορτασμό τών Δημητρίων καί τοϋ ΟΧ/. 

Ό θαυμασμός μας γιά τό παραπάνω πρόγραμμα καΙ 
τούς άνθρώπους πού τό έμπνεύστηκαν καΙ τό κατάρτισαν 
ατό Σικάγο, μεγαλώνει άκόμη περισσότερο άπό μιά άναγκα
στική σύγκριση μΕ: τίς.. . πνευματικtς άνησυχίες τής 
Όμοσπονδίας Έλληνοαμερικανικών Συλλόγων Νέας Ύόρ
κης, πού θεώρησε καλό νά όργανώση έκδήλωση γιά τό 
ρεμπέτικο τραγούδι, πού άποτελεί ϋψιστο ρεζιλίκι, έντροπr) 
καΙ 6ρνηση τής ύπέροχης πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

ΑΞΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Μ Ε Ιδιαίτερη Ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε ότι τό 
Κόμμα τής Νέας Δημοκρατίας πρόκειται νά περιλάβη 

στό ψηφοδέλτιό της γιά τfιν Εuρωβουλr) έκπρόσωπο τών 
άποδήμων ·Ελλήνων καί δ τι ύποψήφιος εlναι ό κ. Νίκος Ριε
βεζούλης, πολύ γνωστός έδώ στήν 'Αμερική άπό τήν Άχε
πικr) καΙ πατριωτική δράση του. Εlναι πρόεδρος τού 'Ανω
τάτου Συμβουλίου Έλληνοαμερικανικώv 'Οργανώσεων 
Έλλάδος καί τής ΑΗΕΡΑ 'Αθηνών, 'έχει σπουδάσει έδώ καΙ 

γνωρfζεί άπό κοντά τά προβλ~ματα της Όμογενείας. Νομί
ζομε δτι εΤναι Ιδεώδης γιά νά περιληφθή ατό ψηφοδέλ τι ο καί 
έλπfζομε ότι καΙ τών 6λλων πολιτικών κομμάτων τό ένδια
φέρον γιά τόν άπόδημο 'Ελληνισμό θά άποδειχθή μt τήν 
συμμετοχή άποδήμων στά ψηφοδέλτιά τους. 

· Εγγραφή τε Συνδρομηταi 
σηΊν «Νέα Ύ όρκη)) 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΚΥ ΣΚΟΥΦΑΡΑΣ Κ. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ 
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ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

C1 Ημέρες της ντροπίjς 
κοί τοϋ έξεuτελισμοϋ 

Τό Κίνημα τών έλληνικών δυνόμεων στην Μ . · Ανατολη 

. Επιστροφή στο πλοία.-Καi άλλες περιπέτειες.
Στρατοδικεία καi καταδίκες.-· Επίλογος. 

Τοϋ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 

Περίληψη προηγουμένων: 

'Ο aποκλεισμός κρατά περίπου ενα μί'jνα, που συμπεριλαμβάνει καί τό Πάσχα. 
Οί v Αγγλοι ~πειλοϋν δτι άν δέν τελειώσει ή στάση tντός μιάς έβδομάδος, θό 
βουλιάξουν δλα τό έλληνικό πλοία. ' Αλλάζει ό Ναύαρχος καi γίνεται ρεσάλτο (έμ
βολή) οτό πλοία όπό" Ελληνες μ έτΙ) ν uποοτήριξη τώνν Α γγ λ ων, όλλό όχι ου μ μετοχή. 
Νεκροί καi τραυματίες της μάχης πολλοί κι' όπό τiς δυό μεριές. Τό πλοία καταλαμ
βάνονται καi όλόκληρα τό πληρώματα, δίκαιοι καi άδικοι, μεταφέρονται σε στρα
τόπεδα αiχμαλώτων μέ φρουροuςv Αγγλους, μέχρι νό όργανωθεί κάποια τάξις στι'lν 
έλληνικr) διοίκηση. " Ενας όνώτερος ν Αγγλος aξιωματικός το Ο ΝαυτικοΟ μt ζητά ατό 
στρατόπεδο καi μέ ρωτά άν νομίζω δτι uπόρχει tλπiς νό μεταπεισθοGν τό πληρώ
ματα καi νό γυρίσουν ατό πλοία γιατί τό χρειάζονται. ΤοΟ λέγω δτι κατά τήν γνώμη 
μου όχι τώρα, γιατί έχει χυθεί dίμα καi τό πνεύματα εJναι πολυ tξημμένα . . . 

3ο - τελευταίο 

'Ο Πλοίαρχος μ ο Ο έξή γη σε πρώτα
πρώτα δτι δέν μποροΟσε νό μt βγάλει 
όπό τό στρατόπεδο γιατί αύτό ήταν 
uπόθεση aποκλειστικό τί'jς ' Ελληνικί'jς 
Κυβερνήσεως καi πρός τό παρόν οί 
έλληνικές υποθέσεις ήταν σε μιό κατά
σταση πλήρους συγχύσεως. ΟΙ v Αγγλοι 
όπλώς καi μόνο συνεισέφεραν τη φρού
ρηση τών στρατοπέδων. Σύντομα πάν
τως θό όργανωθοΟν ο! έλληνικές uπη
ρεσίες καί θό μπορέσουν νό ξεχωρίσουν 
τους στασιαστός όπό τό νομιμόφρονα 
μέλη τών πληρωμάτων κα] όπό τους 
όξιωματικους tκ τών όποΙων κανεiς δέν 
κατηγορήθη γιό στάση . Τοϋ όπήντησα 
δτι καί νό μοϋ προσέφεραν νό φύγω δεν 
θό τό έκαμνα γιατί ή θέσις μου εJναι ατό 
πλευρό τοΟ Κυβερνήτου μου καi τών 
συναδέλφων μου , πράγμα τό όποίον 
ήτο καi σύμφωνο μ έ τiς τελευταίες δια
ταγtς που εJχα πάρει όπό τό στόμα τοΟ 
Ναυάρχου τοΟ ίδιου. ΜοΟ ζήτησε καi 
τοΟ περιέγραψα πώς tξελίχθη ή δλη 
Ιστορία τί'jς στάσεως. Σόν νό μην 
πίστευε τ' αύτιό του ό άνθρωπος! 

«ΜΑ·Ι·ΟΥ 15, 1984 

Κατόπιν μοΟ εJπε δτι χρειάζονται τό 
πλοία μας όλλό δtν ύπόρχουν πληρώ
ματα, καί μΕ ρώτησε δν νομίζω δτι 
uπόρχει τρόπος νό χρησιμοποιηθοΟν 
πολλοί όπό αύτοuς που ήταν στό στρα
τόπεδο. Τοϋ εΤπα τη γνώμη μου δτι ο! 
aξιωματικοί δλοι, βέβαια, όλλό όπό τό 
πληρώματα έλόχιστοι γιατί εfχε χυθεί 
dιμα πιό καί εΤχαν δημιουργηθεί μίση 
Ισχυρό. Μέ ρώτησε τη γνώμη μου δν θό 
ώφελοϋοε νό tρχόταν ό Τούμπας, ώς 
έθνικός flρως τουπ «'Αδρία», νό μιλήσει 
στόν κόσμο καί νό τους μεταπείσει πι
θανώς. ΕΥπα δτι θό ήταν όνώφελο καί 
μπορεί νό έκανε πιό πολυ κακό παρό 
καλό, τουλάχιστο πρός τό παρόν που 
ήταν τό πνεύματα τόσο tξημμένα. 

ΜοΟ tξέφρασαν την συμπάθειά τους 
γιό τi ς περιπέτειές μου, με χαιρέτησαν 
εύγενέστατα καi έφυγαν σκεπτικοί · καi 
κάπως aπογοητευμένοι . Γύρισα κι' έγώ 
μέσα πόλι, μέ την ιcτιμητική » συνοδεία 
τών δύο tνόπλων έγγλέζων καi tξήγησα 
στους συναδέλφους καi τόν Κυβερνήτη 

μας τί διημείφθη .'Όλοι συμφώνησαν μέ 
τiς όπόψεις nou tξέφρασα . 

Στό δυό στρατόπεδα της περιοχί'jς · Α
λεξανδρείας μείναμε κοντό δυό μηνες 
χωρίς νό δοΟμε κανένα" Ελληνα . Μετό 
μάς φόρτωσαν σε φορτηγό αύτοκίνητα 
καi μάς πηγαν ατό Κόϊρο όπό τον δρόμο 

Μιά πρόσφατη φωτογραφία τού κ. Εύ
γεμίου Παναγοπούλου, συγγραφέως 
τών Ιδιαιτέρου ένδιαφέροντος 'Ιστο
ριών τού Πολέμου, πού δημοσιεύει ή 
"Νέα ' Υόρκη» τακτικά.' Η περιγραφr) τών 
συνταρακτικών γεγονότων τής στάσεως 
τών 'Ελληνικών 'Ενόπλων Δυνάμεων 
άποτελεί άδιάσειστο fστορικό ντοκου
μέντο, καί τό μόνο πού lχει γραφεί άπό 
έναν αύτόπτη μάρτυρα. ' Ο κ. Παναγό
πουλος έξελέγη, τελευταίως., 'Αντιπρό
εδρος τής Διασυμμαχικής 'Ομοσπον
δίας 'Εφέδρων 'Αξιωματικών τών κρα
τών-μελών τού ΝΑ ΤΟ, (CIOR), ώς άντι-

πρόσωπος τι'jς ' Ελλάδος. 
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τi'jς έρήμου , στό στρατόπεδο Καμπρίτ. 
Μέναμε σέ κάτι μεγάλα ύπόστεγα, σόν 
στούλους όλλό όρκετό καθαρά. Μόνο 
που κοιμόμαστε χάμω στο τσιμέντο 
χωρiς στρώμα η κουβέρτα. Μετό 3-4 
μέρες εφθασαν όπο την ' Αλεξάνδρεια 
έλληνικες όμάδες όναγνωρίσεως που 
εΤχαν πιό όργανωθεί. Παρουσιαζόμαστε 
μπροστά τους, λέγαμε ποιοl είμαστε καί 
πώς βρεθήκαμε έκεί. ' Επίσης όν θέλαμε 
νό γυρίσουμε στό πλοία μας.~ Αν είχαμε 

κάτι που νό επιβεβαίωνε την ταυτότητά 
μας, η μaς όναγνώριζε κανεiς όπό τους 
έλθόντος όπό την ' Αλεξάνδρεια, παίρ
ναμε φύλλο πορείας καi εΙσιτήριο 
τραίνου νό γυρίσουμε στό καράβι μας. 

' Από τοuς aξιωματικούς μας είμαστε 
στό στρατόπεδο 4, μαζu με τόν Κυβερ
νήτη . Οί άλλοι ήταν τραυματίες στό νο
σοκομείο. Ό Κυβερνήτης καί ό 'Ύπαρ
χος Μουργινάκης φύγανε χωριστό, δέν 
ξέρω γιατί. Νομίζω πwς κάποιο κατη
γορία εΤχε γίνει ένοντίον τοίί Μουργι
νόκη γιατi δέν παρουσιάστηκε στό κα
ράβι καθόλου. ν Ακουσα δτι f!ταν όνα
κοτωμένος στό πρώτο κίνημα τών 
ιιβενιζελικών» όλλό καμμιό τέτοια ενδει
ξη δέν επεσε στ ή ν όντίληψή μου δλο τόν 
καιρό που έιμαστε μαζυ στό καράβι καi 
στό στρατόπεδο. Πάντως ή ήθική κατά

πτωση στήν όποία επεσε τό Ναυτικό 
ήταν τόση ωστε oi ρουφιανιές καi οί συ
κοφαντίες Ιδίως μετοξu τών μονίμων, 
γιό νό φάει ό ενας τόν άλλον στήν έπε
τηρίδα , δηλαδή τήν θέση aρχαιότητας, 
tδιναν καi επαιρναν σε βαθμό όηδια
στικό. • Ετσι δεν μποροίίσε νό δώσει 
κανείς πίστη σέ τίποτα. 

· Επi κεφαλης λοιπόν έγώ καi μέ βοηθό 
τόν Πιτέλο ό όποίος ήταν όκόμη μέ τiς 
πιτζάμες μέ τiς όποίες βγi'jκε άπό τό 
πλοίο τη νύχτα τf'jς μάχης, κάτι ριγέ μέ 
κόκκινο, πήραμε τοlις άφεθέντας έλεύ
θερους άπό τό πλήρωμα, κόπου 9 η 10, 
όπό τους 100, ξυπόλητους κο] μέ τό σώ
βρακα μόνο, μπήκαμε στό τραίνο καi 

τραβήξαμε γιό την 'Αλεξόντρεια, κάτω 
άπό τό κατάπληκτα βλέματα τοίί 
κόσμου . Πi'jρε τό αύτί μου διάφορα 
σχόλια, δτι είμαστε ναυογοi η αΙχμάλω
τοι η δραπέτες άπό τρελλοκομείο. Jό 
τελευταίο, νομίζω, ταίριαζε πιό πολύ . 
'Όλοι oi άλλοι άρνήθηκαν νό γυρίσουν 
στά πλοία καi εμειναν ccστό σύρματα>> . 

Τό κατά κυριολεξίαν «ξυπόλητο 
τάγμα>> εφτασε τό άπόγευμα στόν 
ν Αλφα-Σίγμα κι ' άπό κεί, βραδάκι πιά, 
μδς πf'jγαν στόν ιι' Αποστόλη» ό όποίος 
ήταν ερημος, σκοτεινός καi παρατημέ
νος έντελώς. Τουλάχιστο εΤχαν καθα
ριστεί τό dίματα άπό τό καταστρώματα. 

' Αλλό oi περιπέτειές μας δέν εΤχαν τε
λειώσει άκόμα! 

την άλλη μέρα πιάσαμε νό σιγυρίζου
με τό πλοίο, που εΤχε χάλια. Τό μηχανο
στάσιο κοi λεβητοστάσιο ήταν γεμaτο 
σκουπ ίδια στiς σεντίνες, (κάτω άπό τό 
δάπεδο), καi παντοίί ξεχυλισμένα πετρέ
λαιο, δημιουργοίίσαν κίνδυνο πυρκαϊ
aς δν άνόβαμε τό καζάνια. Τό διαμερί
σματα τών άξιωματικών καi τό ύπο
φρόγματα τοίί πληρώματος βρωμερό 
κοi δλο τό συρτάρια καi ντουλάπια σπα
σμένα . Τό εΤχαν σπάσει αύτοi ποlι μπf'j
κον μέσα γιό φύλακες μετό τή νύχτα τi'jς 
μάχης, γιό νό κλέψουν δ,τι εΤχε άφίσει ό 
κόσμος, ροίίχα, χρήματα κ.λ.π., δπως 
φεύγανε βιαστικά . Εύτυχώς τό δικό μου 
πράγματα τό εΤχε μαζέψει ό Κώστας ό 
Χοτζηευαγγέλου, δπως τόν εΤχα παρα
καλέσει καί τελικό μοίί τά ' δωσε μετό 
λίγες ήμέρες. Καί ή έπιστημονική μου με
λέτη έσώθη κι ' αύτή . 

Τό πράγματα μπαίναν σέ μιό σειρά 
πιό καί θό μπορούσαμε νό ξεκινήσουμε 
τό καράβι σε λίγες όκόμο μέρες δν μaς 
φέρνανε όρκετό πλήρωμα, γιατί προς τό 
παρόν έίμαστε μόνο κομμιό είκοσαριό 
άνθρωποι έκ τών όποίων oi τρείς aξιω
ματικοί. Καi νό περπατάω μόνον μέσο 
στά καράβι μοίί όνακατευόταν τό στο
μάχι μέ τίς τόσο δυσάρεστες όναμνή-

-

σεις. Παντοίί τρύπες όπό σφαίρες. Πi'jγο 
κοi εΤδα τή σκάλα έκεί που εΤχε όνεβεί ό 
Νίκος ό Πίττας καi νόνισα δτι σκοτώθη
κε δταν τοίί ρίξαν μέ τό πολυβόλο άπό 
πάνω. Βρf'jκο δτι έπτό σφαίρες εΤχαν 
τρυπήσει τό μπουλμέ, (τοίχο), άκριβώς 
στό ϋψος τοίί στήθους του δπως όνέ
βαινε τη σκάλα. Πώς σώθηκε ητανε 
θαίίμα. 'Όπως μοίί εJπε άργότερα δταν 
συναντηθήκαμε, καθwς άνέβαινε πρός 
τήν tξοδο ε Τ δε τη σιλουέτα ενός aνθρώ
που μέ τό πολυβόλο καi σχεδόν ταυτό
χρονα μέ τη λάμψη όπό τή μπούκα τοίί 
δπλου επεσε κάτω φωνάζοντας «βοή
θειΟ». w Ετσι οί σφαίρες όπλώς τοίί ξύ

σανε τό κεφάλι καi τρύπησαν τόν 
μπουλμέ πίσω του. ' Από τότε εκανε 
φαλάκρα μοίί εΤπε! 

Κατά τό βραδάκι ήρθε στό πλοίο ό 
τζώρτζ Γουώμερ, πρώην «Σύνδεσμος>>, 
δηλοδι') ό" Αγγλοςάξιωμοτικόςπου ήταν 
έπi κεφαλi'jς καμιά δεκαριό • Αγγλων 
σηματωρών κοί κρυπταναλυτών. Τοuς 
tβαζε τό Ναυαρχείο τους σέ κάθε συμ
μαχικό καράβι γιό νό μην έπέρχεται 
σύγχυση λόγω διαφορaς γλώσσης καί 
γιό νά εχουν στό χέρια τους τοuς έμπι
στευτικοίις κώδικες σημάτων. 

Πιάσαμε τήν κουβέντα γιό τό γεγο
νότα, τά στρατόπεδα κ.λ.π. Λογοφέρα
με κοi λιγάκι γιατί τοίί εfπα δτι κοi oi 

w Αγγλοι ήταν ύπεύθυνοι γιό τό συμ
βάντα καί μάλιστα πιθανόν νά τό προ· 
κάλεσαν κι ' δλα γιά νά ξεκαθαρίσουν 
τι')ν έλληνική πολιτικι') κατάσταση πρίν 
γυρίσουν οί tνοπλες δυνάμεις στι')ν. Ελ
λάδα μετό τι'ιν άπελευθέρωση. Πολλοί 
όπό μaς τό πιστεύαμε αύτό κοί μπορεί 
νό f!ταν κοί άλήθειο, όν καί οί~Ελληνες 

πάντα τό ρίχνουμε στοίις άλλους γιό 
κάθε πολιτικι'ι βλακεία ποu κάνουμε. 
(' Ορο κοί τό Κυπριακό τό 1974. ΟΙ ' Αμε
ρικανοί μδς φταίξανε!). Τοίί εΤπο κοi 
μισο-άστεία δτι μερικοί 'Έλληνες πολι
τικοί άνδρες πήγανε νό κάνουν ούτό πού 
ε κανε ό Κρόμγουελ στην 'Αγγλία πρό 

kΩΙΥΑΣ ΚΑΙ BlkY ΣkΟΥΦΑΡΑΣ k. ΖΑΦΕΙΡΑkΗΣ 
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300 tτwν καΙ τό κάνανε θάλασσα ώς 
συνήθως! Δέν ξέρω πwς το πηρε κι' 
αύτό, όλλό κανό-δυο ώρες μετό που 
εφυγε όπό τό πλοίο ερχεται διαταγη όπο 
τόν Υ Αλφα-Σίγμα νό πάω έκεί. τ Ηταν 
κατό τ1ς 8 τό βράδυ πιά. 
Παρουσιάζομαι στον Τούμπα καΙ με

ρικοuς άλλους τοϋ' Επιτελείου. ιιΒρέ Πα

ναγόπουλε, τί τοϋ εΙπες τοϋ Συνδέσμου; 
Έλογοφέρατε;» ιιΥΟχι σοβαρά, όπλwς 
τοΟ εΤπα νό πάει στο διάολο!!»"~ Ακου

σε, πί'jγε στον Κάμπελ αύτός καi σε κα
τήγγειλε. Μaς f:στειλε διαταγιΊ ό Κόμπελ 
νό σε θέσουμε ύπό περιορισμό κα] νό 
κάνουμε όνακρίσεις γιό τό επεισόδιο. 
Καταλαβαίνεις, δεν μποροϋμε νό κά
νουμε όλλοιwς». 

Κόμπελ ήταν εναςΥ Αγγλος Πλοίαρχος 
ποu εΤχαν ώρίσει οί Υ Αγγλοι νό χειριστεί 
τό δλον θέμα της έλληνικί'jς στάσεως. 
Δέν ήταν αύτός που μοϋ εΤχε μιλήσει ε
κείνη τιΊ νύχτα στο στρατόπεδο, ό 
όποίος ήταν εύγενέστατος. Τοϋτος tδω 
ήταν ενα γαϊδούρι καi μισό η τουλάχι
στον f:τσι μaς φαινόταν τότε. Φερόταν 
σόν γενικός Δερβέναγας πρός δλους 
τοuς" Ελληνες, όπό Ναυάρχους μέχρι καΙ 
τη ναυτουριό, καΙ δλοι τόν ύπάκουαν 
καΙ τοΟ κόναν τεμενάδες. τί νό κάνανε οί 
άνθρωποι ύπό τ1ς συνθί'jκες ποu tπι
κρατοΟσαν; ιι' Ηθέλαμέ -τα· καi πάθαμέ 
τα» που λέει καΙ ή Χιώτικη παροιμία. 

«Πήγαινε νό πάρεις τό πράγματά σου 
καΙ θό πaς στό πειθαρχικό στρατόπεδο 
τάδε (ξεχνw τό όνομό του). Λυπούμα
στε πολu καi θό φροντίσουμε νό τό ξε
καθαρίσουμε τό πρaγμα γρήγορα». 

Αίσθόνθηκα μεγάλη πικρία, όχι μόνο 
γιό τιΊ δική μου περιπέτεια, όλλό καi γιό 
τιΊν έθνική μας ταπείνωση, νό μaς κάνει 
δ,τι θέλει ενα τέτοιο καθήκι σόν τον 

Κάμπελ! 

ιιΔέν πειράζει κύριε Πλοίαρχε», εΙπα 
τοΟ Τούμπα, ιιθό τό βάλω κι' αύτό μαζu 
μέ τ ' άλλα βάσανα γιό την Πατρίδα. Τό 
σφάλμα δέν εΙναι δικό σας, εfναι δικό 
μου πού άφησα τόν πολιτισμένο κόσμο 
που ζοϋσα στην' Αγγλία καi τη δουλειά 
μου κι' ήλθα έθελοντr')ς νό πολεμήσω 
κοντό στ' όδέλφια μου, τούς'Έλληνες. 
Δέν πειρόζει I» 
Τούς εΤδα δλους σε μιό όμηχανία καΙ 

στενοχώρια. Υ Αλλα λόγια δέν όντηλλά
γησαν. Χαιρέτησα σύμφωνα μξ: τον κα
νονισμό, εκανα μεταβολιΊ κι' εφυγα. 
Πί'jγα στό πλοίο, μάζεψα τό πρόγματά 
μου πόλι, - άρχισε νό γίνεται κάπως 
μονότονη ή μανούβρα αύτή! -κο] νυ
χτιάτικα πfjγα κα] παρουσιάστηκα στο 
πειθαρχικό στρατόπεδο ποu ήταν πολu 
κοντό στr')ν 'Αλεξόντρεια. 'Όλοι κοι
μοΟνταν tκεί καΙ δεν βρί'jκα κανέναν 
στόν όποίο νό ... παραδοθw! Πί'jγα στό 
ξενοδοχείο καi παρουσιάστηκα την 
άλλη μέρα στό στρατόπεδο. 

· Αλλό tδw τό πράγματα ήταν διαφο
ρετικά. τ Η ταν μόνο γιό όξιωματικοuς καΙ 
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εΙχε δλες τ1ς εuκολίες. ΟΙκήματα όπό 
ύπόστεγα Κουώνσετ, κρεβάτια , μπάνια, 
ιιεύόερο καΙ εύήλιο», σχεδόν όφύλαχτο, 
καi μόνον γιό τό μάτια καθόταν ενας 
φρουρός στην πύλη, σχεδόν πάντα κοι
μισμένος. Κάθε πρω'ί πηγαίναμε γιό κο
λύμπι στη θόλασσα, καi μιά-δυο 
βραδυi;ς τιΊν έβδομάδα μπορούσαμε νό 
το σκάμε με τρόπο καi νό πηγαίνουμε 
στην πόλη γιό τσόρκα. 

Τό φαγητό καλό καi συμπληρώναμε 
κι' όπό f:ξω μέ Ιδιαίτερα. Οί «Ενοικοι» 
ι1ταν πραγματικιΊ όριστοκρατία! Συνάν
τησα έκεί όνθρώπους πού εΙναι σήμερα 
διακεκριμένες προσωπικότητες στιΊν 
'Ελλάδα, γιατροί, δικηγόροι, επιστήμο
νες, βιομήχανοι κ.λ.π. Μερικοi μόλιστα 
εΙναι καi πολιτικο1 άνδρες! ΚαΙ πwς βρέ
θηκαν έκεί; 

'Όταν έτοιμαζόταν νό γίνει ή έπίθεσις 
στό πλοία, έζήτησαν μόνον έθελοντάς, 
όλλό δσοι ύπηρετοϋντες στό Ναυτικό 
δέν ... ιιέθελοντήθηκαν)), όργότερα [τέ
θηκαν ύπό κράτησιν! 'Ηταν κυρίως 
εφεδροι aξιωματικοί, ώς έπi το πλείστον 
διανοούμενοι, οί όποίο ι γιό τόνε να η τον 
άλλο λόγο δεν θέλησαν νό λόβουν 
μέρος στό έγχείρημα αύτό. "Αν κάνανε 
καλό η κακό f)ταν δική τους δουλειό καΙ 
σύμφωνα μi; τη συνείδηση τοϋ καθενός. 
'Αλλό ή άρνησή τους χαρακτηρίστηκε 
ώς εϋνοια είτε προς τό ιιΒενιζελικο» 
κίνημα είτε προς την όριστερίζουσα πα
ράταξη καi πόρ' τους μέσα ι 

Καμιό φορό δταν μέ ρωτοϋνε στην 
' Ελλάδα, ιιτόν γνωρίζετε τον τόδε;» 
όπαντώ ιιναί, πολυ καλά, κάναμε 

φυλακη μαζύ! » πρός μεγάλη εκπληξη 
τοϋ συνομιλητοϋ. 

Γιό νό περνάει ή ιiίρα εφτιαξα tνa 
<<ζωολογικό κί'jπο» στό στρατόπεδο, μέ 
tνα χαμαιλέοντα ΠΟύ f;πιασα σi; KOTI ΚΟ· 
κοφοινικιές, μερικούς σκαραβαίους, ενα 
κολοσαφρό, (μεγάλη σαύρα), κι' ενα 
περιστέρι όπ · αύτό που εΙ χε ό στρατός 
καμιό φορό γιό νό μεταφέρουν μηνύ
ματα. Φαίνεται δτι η εΤχε ... λιποτακτή
σει η εΤχε τεθεί ύπο κράτηση στό στρα
τόπεδο κι' αύτό. Έν πόση περιπτώσει 

δέν κρότησε πολυ ό ζωολογικός μου κί'j
πος. Τόν χαμαιλέοντα τον f;βαζαν νό 
όλλόζει χρώματα τόσες φορές πού στό 
τέλος πέθανε όπό έξάντληση. Τό περι
στέρι εφαγε τους σκαραβαίους, ό κο
λοσαφρός έδραπέτευσε καΙ τό περιστέ
ρι κόποιος τόκλεψε καί ... τδφαγε! (Βρή
καμε τό φτερό εκεί πού τό μόδησε, έκτός 
δν f)ταν καμιό όλεποϋ η νυφίτσα). Το 
ρίξαμε καΙ λίγο στό ... καζίνο! Βόζαμε 
λίγη νερωμένη ζόχαρι στό τραπέζι κι' 
δταν μαζευόταν ο! μυίγες,ο!τόσοόφθο
νες στην Αίγυπτο, τiς πιάναμε μέ μιό 
φουχτιά .• Η μονό ζυγό fι δποιος f;πιανε 
τ1ς περισσότερες. ΕΤχα κερδίσει tγw το 
ρεκόρ με 41 καΙ πί'jρα τό γρόσια ποu Εί
χανε μαζευτεί στόν κουρβανά. 

Μετό δυό-τρείς έβδομόδες στό 
στρατόπεδο αύτό, μέ φώναξε ό Διοικη
τής του: ιιΚύριε Παναγόπουλε πώς ήλ
θατε tδw;)) ιιΜέ ταξί)), ι<'Όχι, έννοw μέ τί 

χαρτιό». ι<Δέν ξέρω, δέν μοϋ δώσανε τί
ποτα, μοϋ εΤπαν μόνο όπό τόν Υ Αλφα
Σίγμα νό παρουσιαστώ». «Περίεργο, δέν 
ήλθαν τίποτε χαρτιό γιό σδς. Θέλετε νό 
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μείνετε η νά φύγετε;» Σκέφθηκα λιγάκι, 
«Νά μείνω κανα-δυό έβδομόδες aκόμα. 
τά θαλάσσια μπάνια κάνουν καλό ατό 
τραυματισμένο πόδι μου». ,;·οπως θέ
λετε, μπορεί νά ερθουν καί τά χαρτιά 
σας έν τώ μεταξύ». «Εύχαριστώ!» 

" Ετσι συνέχισα πόλι τόν καλοπέραση 
με τr)ν ώραία συμτροφιά τών «διανοου
μένων», άλλά δεν κρότησε πολύ. Μετά 
καμιά δεκαριά μέρες επιδεινώθηκε τό 
πόδι μου μέ δυνατό πόνο καί πυρετό. 
Μέ πηγαν στό νοσοκομείο δπου εμεινα 
ενα περίπου μήνα. 'Όταν βγήκα, [νοί
κιασα ενα δωμάτιο στr)ν πόλη καί περί
μενα διαταγες τfjς · Υπηρεσίας. 

Συστάθηκαν τότε κάτι άνακριτικέςέπι
τροπές γιό νό aνακρίνουν καi παραπέμ
ψουν σε στρατοδικεία τους στασιαστός. 
Διωρίστηκαν δημόσιοι κατήγοροι, κυρί
ως στρατιωτικοί, καί δικηγόροι ύπερα
σπίσεως, κυρίως ντόπιοι ·· Ελληνες δικη
γόροι τi'\ς · Αλεξόντρειας καί τοϋ Κάίρου. 
Μέ φώναξαν καί μένα γιό άνόκριση 

καί κατάθεση στr) δίκη τών στασιαστών 
τοϋ << Αποστόλη». ' Εδήλωσα δ τι θέλω νό 
παρουσιαστώ ώς μάρτυς ύπερασπίσεως 
όχι τόσο γιό νό βοηθήσω τους στασια
στός δσο γιό νό παρουσιάσω τό βάθος 
τfjς βρωμιδς που έπικρατοΟσε στους 

πολιτικολογοΟντας άνωτέρους άξιω
ματικους της στεριδς. "Εγραψα καί μιό 
aναφορό μΙ:: δλα τό συμβάντα, ή όποία 
επιασε () χειρόγραφες σελίδες, κατά 
σύμπτωσιν δσο σχεδόν πιάνει καί τό 
«aνό χείρας σύγγραμμα!» 

Οί δίκες εγίνοντο πάνω ατό έπιβατικό 
πλοίο IONIA που τό εΤχε έπιτόξει τό 
Ναυτικό aπό τiς άρχές τοΟ πολέμου καi 
εΤχε κι' αύτό κατέβει στιΊν Αίγυπτο δταν 
επεσε ή . Ελλός τό 1941 καi βρισκόταν 

στι')ν · Αλεξόντρεια. ' Εγινότανε χωριστr) 
δίκη γιό κάθε πλοίο πού εΤχε στασιόσει 

καί εΤχαν παραπεμφθεί οί tπιτροπες καi 
μερικοί άλλοι που εΤχαν λάβε ι ένεργό 
μέρος στr)ν στάση . ' Από τόν «' Αποστό
λη» καμιά δεκαριά δλοι-δλοι . Οί κατα
δίκες ήτανε στάνταρντ, ποινr) θανάτου 
γιό τό μέλη τών έπιτροπών καί ίσόβια 
δεσμό η 20 χρόνια φυλάκιση γιά τους 
άλλους. Τελικό κανένας δεν εκτελέστη
κε καi μετά μερικους μfjνες μετά τιΊν a
πελευθέρωση τfjς · Ελλάδος καi τι'] ν έπι
στροφη εκεί Εδόθηκε γενικιΊ aμνηστία 
καi aπολύθηκαν δλοι. ' Αλλοίμονο μόνο 
σ' αύτους που uπηρε ή μπάλα» κατά τiς 
μάχες στά πλοία. 

ΣτιΊ δίκη τοΟ «'Αποστόλη» 6 δημόσιος 
κατήγορος ήταν άπό τό Στρατό, ταγμα
τάρχης τοΟ δικαστικοΟ, ενας γρουσού
ζης, δλο φαρμάκι σέ δ, τι ελεγε! 'Ο δικη
γόρος ύπερασπίσεως ήταν ενας καλός 
καi ίκανός άνθρωπος ' Αλεξαντρινός. 
Αύτοi ο1 δικηγόροι ~ξεραν καλό τουςέλ
ληνικους νόμους, γιατί οί " Ελληνες τfjς 
Αiγύπτου, καθώς καi δλοι οί άλλοι ξένοι 
έδικάζοντο γ ιό δλες τiς ύποθέσεις άπό τό 
προξενικό δικαστήριό τους, σύμφωνα 
μέ τίς περίφημες Διομολογήσεις, καi όχι 
aπό τά Αiγυπτιακό δικαστήρια. "Ο λα 

αύτά κατηργήθησαν φυσικό μετά τόν 
πόλεμο. Τό ίδια ίσχυαν καi στr)ν Τουρ
κία μέχρι της μεταρρυθμίσεως που εφε
ραν oi Νεότουρκοι κατά τiς aρχές τοΟ 
αΙώνος. Πρόεδρος τοΟ στρατοδικείου ό 
Πλοίαρχος Πεζόπουλος, Ενας καλός άξι
ωματικός που τό όνομά του εΤχε μείνει 
καθαρό aπό τiς βρωμιtς της πολιτικο
λογίας. 

·Η άναφορa μου διαβάστηκε όλόκλη
ρη, ώς μέρος τflς μαρτυρίας μου καi 
εκανε μεγάλη έντύπωση γιατί έδινε τr)ν 
πραγματικιΊ εΙκόνα. 'Ο δημόσιος κατή
γορος προσπάθησε νό μt έξουδετερώ
σει κάπως, πιόνοντός με σε aντιφάσεις. 
·Αλλά πώς μπορούσε aφοΟ ε Τ χα ζήσει 

~ 
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δλη τr)ν ύπόθεση τόσο έντατικό που 
μπορώ νό ξαναγράψω τr)ν άναφορό εκ 
μνήμης καi σήμερα άκόμα σχεδόν λέξη 
πρός λέξη. Γ ιό μ ιό στιγμr) μοΟ λέει, «φαί
νεται κύριε μάρτυς δτι κι ' έσείς θά εύ
νοούσατε τι') στάση, γιό νό προσκομι
σθείτε ώφελήματα βαθμοΟ καi θέσεως 
έάν έπετύγχανε!» Μοϋ όνέβηκε τό άιμα 
στό κεφάλι. cι' Εγtiι ωφελήματα βαθμοϋ 
καi θέσεως έδώ, που άφησα καί τr) 
δουλειά μου καi τό βαθμό μου καi τr) 
θέση μου άνόμεσα στους πολιτισμένους 
άνθρώπους στήν 'Αγγλία, καi δπου θό 
γυρίσω δταν τελειώσει ό πόλεμος, καi 
ήλθα έδώ έθελοντr)ς γιό τιΊν Πατρίδα 
μου, γιά νό βρεθώ άνόμεσα σ' άνθρώ
πους σόν καi σδς που πολιτικολογού
σατε έξω ένώ έμείς πολεμούσαμε στό 
καράβια! Γιό δλους σόν καi σδς μαζε
μένους δέν δίνω μιό πεντάρα!» 

Τό εΤπα μονορούφι καi άγριεμένος. 
• Ακρα σιωπιΊ έπi μερικό δευτερόλεπτα. 
Μετά ό Τομπάζης, ενας aπό τό μέλη το Ο 
στρατοδικείου, όπόγονος της παληδς 
οίκογενείας, ' Αντιπλοίαρχος τοίί Ναυ
τικοίί καl άνθρωπος κάπως άγαθός καi 
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όλfγον ... όπλοϊκός, βάζει τό γέλια γιατl 
κανένας δεν έχώνευε φαίνεται το δημό
σιο κατήγορο. Τά γέλια αύτό σόν νά ξύ
πνησαν τόν Πεζόπουλο που εΤχε μείνε ι 
έντελίίις σιωπηλός. Γυρίζει στόν γραμ
ματέα τοϋ στρατοδικείου καΙ τοϋ λέει: 
«ΓραμματεΟ, γράψετε όμέσως όναφο
ρόν πρός το 'Υπουργείον νά έπιβληθεί 
στόν μάρτυρα τό όνώτατον δριον 
ποινιϊς διό πρωτοφανfj όναfδειαν ένώ
πιον τοΟ στρατοδικείου! Πηγαίνετε tξω 
μάρτυς!>> 

Κούτσα-κούτσα καΙ με το μπαστου
νάκι μου, γιατί μέ πονοΟσε όκόμα τό 
πόδι μου, βγαίνω Εξω όπο την dίθουσα 
καΙ περίμενα. Μετά λίγη ώρα βγαίνει καΙ 
ό δικηγόρος: «' ΑκοΟστε, τό κανόνισα νό 
συνεχίσετε την μαρτυρία σας. Θά ρθείτε 
μέσα καΙ θά ζητήσετε συγγνώμην όπό το 
Στρατοδικείο πρίίιτα, γιατί παραφερ
θήκατε». 'Όλο χαμόγελο ηταν γιατί πή
γαινε καλό ή ύπόθεσή του. «ΚαΙ ή άνω
τότη ποινη που μοΟ έπέβαλαν;» ρώτη
σα, «τί διάολο σέ θάνατο θό μέ καταδι
κάσουν έπειδη παρεφέρθην λίγο;» «~Οχι 

βρέ όδελφέ, όχι εΙς θάνατον, εΤναι τό 
όνώτατον δριον ποινής που μπορεί νό 
έπιβάλει το 'Υπουργείον χωρlς δίκη, 30 
μέρες φυλάκιση». ~ Αχου, σκέφτηκα, 
φτοϋ κι' όπ' την όρχη μέ τά στρατό
πεδα πάλι! 

Μπαίνω μέσα, ζητίίι συγγνώμην όπο 
το «σεβαστόν στρατοδικείον διότι παρε
φέρθην, τούτου οφειλομένου εΙς την tν
τασιν λόγω τίίιν τρομερίίιν γεγονότων 
της έπαναστόσεως εΙς τά όποία ύπfiρξα 
αύτόπτης μάρτυς, καΙ έπiσης είς τους 
Ισχυρους πόνους τοϋ τραύματός μοu», 
κ.λ.π., κ.λ.π. ' Εσυνέχισα την μαρτυρία 
μου, όπάντησα Ικανοποιητικά σε μερι
κες έρωτήσεις τοϋ Πεζόπουλου, - ό δη
μόσιος κατήγορος δέν δνοιξε το στόμα 
του καθόλου μετά ΤΟ επεισόδιο. ΜοΟ 
χαρίστηκε καΙ ή πονη καi εφυγα καί πήγα 
στη δουλειά μου, στην ύπηρεσία μου . 
'Ετοιμάζαμε την έπιστροφη στην Έλ
λόδα. Υ Η ταν πιά Νοέμβριος τοϋ 44 καΙ 
φαινόταν δτι οΙ Γερμανοί τά μαζεύανε 
γ ιό νά φύγουν όπο την 'Ελλάδα καΙ τά 
Βαλκάνια έν γένει. Θά πήγαινα στό 
νησιά τοϋ ΑΙγαίου με εΙδικές όποστολες 
τίίιν κομμάντος. 

Τά aποτελέσματα της δίκης fιταν νά 
καταδικαστοΟν σέ Ισόβια τά μέλη της 
έπιτροπί'jς, 20, 10 καi 5 χρόνια φυλακης 
μερικοί, καί ενας-δυο όθωώθηκαν. 
Υ Ηταν ή μόνη δίκη που κανένας δέν κα
ταδικάστηκε σε θάνατο, παρ ' δλο που ό 
δημόσιος κατήγορος ζήτησε την ποινη 
τοΟ θανάτου γιό δλους πέρα ώς πέρα! 
'Όπως Εγραψα καi προηγουμένως, μετά 
μερικους μfίνες δόθηκε όμνηστία σε δ
λους καΙ γύρισαν στην ' Ελλάδα έλεύ
θεροι . Καi μόνο οί όδικοσκοτωμένοι νε
κροί τοϋ όδελφοκτόνου αύτοϋ πολέμου 
όναπαύονται στους τάφους τους, χωρiς 
όμνηστία αύτοί! 

ΜΛ·Ι·ΟΥ 15, 1984 

'Από τήν τελετή παραλαβής τοϋ ιι' Αποστόλη» άπό τό 'Ελληνικό Ναυτικό, καλοκαfρι 
τοϋ 1943 στήν 'Αλεξάνδρεια. Μπροστά άπό τόν fερέα εΤναι ό πρώτος Κυβερνήτης 
τοϋ πλοίου Ψηλόπουλος. Σκοτώθηκε στήν Κρήτη μετά Ε:να περίπου έτος. Πfσω άπό 
τόν fερέα, εlναι ό Βασιληaς Παύλος, τότε Διάδοχος, καi άριστερά του, ό κοντός μi; 
τήν φαλακρίτσα, ό Ναύαρχος' Αλεξανδρής. Στό γκροiιπ ψηλά, δεξιά, ό πρώτος aρι
στερά εlναι ό ΥΥπαρχος Μουργινάκης, καi κάτω άπό τό βέλος στή μέση, ό συγγρα
φέας αύτοϋ τού 6ρθρου. Μετό ϊνα χρόνο περίπου, ό άγιασθεiς αύτός τόπος εΤχε 

γεμίσει σκοτωμένους άπό άδελφικά χέρια κατά τήν μάχη πάνω στό πλοία!! 

Πρiν κλείσω τό κεφάλαιο αύτο θά 
πρέπει νό κάνω ενα-δυο σχόλια, όλλά 
μόνον έπi θεμάτων που βασίζομαι aπο
κλειστικό καΙ μόνο στά δικά μου αύτιό 
καi μάτια. 

Μετό τΙς δίκες τίίιν στασιαστίίιν [γιναν 
πειθαρχικό συμβούλια γιό τους aξιωμα
τικούς. Δηλαδη έκρίνοντο κατά πόσον 
έφέρθησαν καΙ Εδρασαν δπως όρμόζει 
στiς κρίσιμες ώρες τίίιν γεγονότων.' Η 
γενι κ η έτώτηση που όπετείνετο σε δλους 
ήταν: Διατi δέν φύγατε όπό τά πλοία 
δταν έιδατε δτι tξεδηλώθη στάσις; 

" Η τουλάχιστον νό προσπαθούσατε νό 

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

φύγετε; Πόλι μάρτυς έγw μέ την 
όναφορά μου καi μέ τά λόγια που 6-
κουαα όπό το στόμα το Ο ' Αλεξανδρί'j, νό 
μείνου με μέσα εστω καi έξευτελισμοuς 
ύφιστόμενοι, αύτο όπαιτοϋσε το ύπέρ
τατον προς την Πατρίδα καθηκον μας! 

.. Ενας πρόεδρος συμβουλίου μοϋ 
όπήντησε: ~ Επρεπε νό καταλάβετε δτι οί 
διαταγές αύτές δέν fιταν σωστές καi νό 
μην τiς όκολουθήσετε. «ΚαΙ με ποιά 
βάση θό πρέπει νό κρίνουμε τiςδιαταγές 
τοΟ Ναυάρχου, έμείς που ταξειδεύαμε 
καlβλέπαμεμόνονούρανοκαiθάλασσα 
28 ήμέρες τον μηνα;» όπάντηαα . «'Εσu 
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εJσαι εφεδρος καΙ δεν τό καταλαβαίνεις 
αύτά I » Η πα μόνο «Βέρυ σόρυ», κι' εκλε ι 
σα τό στόμα μου γιατi καταλάβαινα νό 
μοϋ aνεβαίνει τό dιμα στό κεφάλι καΙ 
δεν εJχα καμιά όρεξη νό δοκιμάσω καΙ 
κανένα ... πέμπτο στρατόπεδο! 
"Ε, λοιπόν, ό ' Αλεξανδρης δέν παρου
σιάστηκε σόν όντρας νό μιλήσει στό 
συμβούλια αύτό καΙ νό πάρει τιΊν εύ
θύνη καί νό προστατεύσει τοuς aξιω
ματικούς του, καΙ κυρίως αύτοuς ποlι 
θαλασσοδέρνονταν σόν κι' έμός καΙ 
κινδύνευαν τιΊ ζωή τους κάθε μέρα στό 
πελάγη . Κάτι μισόλογα μασημένα εJπε 
σε 'ένα συμβούλιο που καμιά επίδραση 
δέν εJχαν. Θεός συγχωρέσει τον, πέθανε 
πρό 3-4 έτών καί άς τοϋ συγχωρέσουμε 
κ ι ' έμ είς τό κρίμα ποu πηρε στό λαιμό 
του τόσους aνθρώπους. 'Ο aποθανwν 
δεδικαίωται! 

' Επίλογος: 

Μετά τJς δίκες, καταδίκες, πειθαρ
χι κό συμβο ύλια κ.λ.π., τό πλοία ποlι 
fισαν στη Μέση ' Ανατολη έπανδρώθη
σαν δπως-δπως μέ δ,τ ι πληρώματα 
κατάφεραν νό μαζευτοϋν φίρδην-μί
γδην κο! μπόρεσαν νό κάνουν μιό 
μικρο-ύπηρεσία πολεμική, κυρίως νό 
γυρίσουν στην' Ελλάδα όφοϋ φεύγαν οί 
Γερμανοί . ~ Αλλα έλληνΙΚC':t πλοία ποu 
βρισκόταν στη Μάλτα Fι 'Αγγλία εΤχαν 
λιγώτερες φασαρίες όλλό κι' αύτών ή 
δράσις περιορίστηκε σε μικροπράγμα
τα . Οί σύμμαχοί μας δέν μός εμπιστεύ 
ονταν πιό. 'Όσο ι έιμαστε στιΊν Α"ιγυπτο 
τριγυρίζαμε ντροπιασμένοι καί έξευτε
λισμένοι . 'Ό,τι χειρότερο εχει ή ράτσα 
μας βγi'jκε στην έπιφάνεια. ' Αλληλοκα
τηγορίες, μικροπρέπειες, συκοφαντίες 
καi τό δνειρά μας τών δύσκολων 
χρόνων τοϋ πολέμου, θό γίνει έλληνικη 
ή Κύπρος, ή Βόρειος~Ηπειρος καΙ τόσα 
όλλα, εσβησαν. 

Μιό δυνατη όηδία μέ εΤχε καταλάβει 
καΙ μόνο περίμενα νό τελειώσει π ιό ό πό
λεμος, νό γυρίσουμε στιΊν 'Ελλάδα καΙ 
νό φύγω δσο πιό μακρυό μποροϋσα.' Η 
επιστροφη στην Πατρίδα καi στοuς 
δικούς μας fιταν τό μόνο φως στόν 
σκοτεινό όρiζοντα. Δέν ξέραμε τότε δτι 
όλλος aλληλοσπαραγμός περίμενε τό 
φτωχό • Εθνος μας, χειρότερος όπό 
αύτόν πού έίχαμε δεί στι'jν Μέση· Ανα
τολή. 

Μέ μεγέλη όνακούφιση μπηκα στό 
πλοίο καΙ τραβήξαμε γ ιό τό νησιά.· Ο όέ

ρας τοϋ πελάγους καθόρισε τό μυαλό 
μου καΙ 'ένα δυνατό συνα ίσθημα μέ κα
τέλαβε σόν νό εJχα βγεί aπό 'ένα βόθρο 
καi νό δρχιζα μιό νέα ζωή. 

Μετό τόν γυρισμό στην· Ελλάδα ι'Ίλθα 
στr'ιν ' Αμερικη γιό νό μεταταχθώ στό ' Α
μερικανικό Ναυτικό γιό τόν πόλεμο τflς 
' Ιαπωνίας, ό όποίος δμως τελείωσε μέ τΙς 
ότομικές βόμβες τό 1945 κι ' ετσι εμεινα 
ώς εφεδρος aξιωματικός τοϋ ' Αμερικα
νικοϋ Ναυτικοϋ. Ζώντας στr'ιν 'Αμερικr'ι 
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εΤχα μερικό έπεισόδ ια πού σχετίζονταν 
μέ τό κίνημα της Μέσης Άνατολης. 
Κάνα-δυό όπ ' αύτό γράφω παρακάτω 
γιατί εJναι νομίζω καί όστεία καΙ χαρα
κτηριστικά. 

' Αρχές τοϋ 1947 εΤχα δυό βαπόρια πού 
επέβλεπα τiς επισκευές τους, όπ' αύτό 
τό 100 Λίμπερτυ πού εδωσε ή aμερικα
νικr'ι Κυβέρνηση στιΊν ' Ελλάδα, γιο δια
νομ r'ι στοuς " Ελληνες εφοπλιστές άνα
λόγως τών πλοίων τους ποu εχασαν 
στόν πόλεμο όπό τορπιλλισμούς. τ ό 'ένα 
i'jταν ατό Ν ιούπορτ Νιοlις καί τό όλλο 
στ ιΊ Βαλτιμόρη. Γιό νό τό προλαβαίνω 
καi τό δυό, δούλευα τιΊν ήμέρα στr'ι μιό 
πόλη, εμπαινα τό βράδυ στό λεωφο
ρείο καΙ τό πρωΊ' εφτανα στιΊν άλλη . Τό 
βρόδυ πόλι aνάστρεφα τό ταξείδι. "Ετσι 
έπόπτευα τιΊν εργασία τοϋ κάθε πλοίου 
μέρα π ορό μέρα, καΙ οί λίγες ώρες ϋπνου 
στό λεωφορείο μέ φτόναν. Είμαστε καi 
νέοι τότε! 

" Ενα βρόδυ , έκεί ποlι εκανε σταθμό τό 
λεωφορείο ατό Ρίτσμοντ, μπαίνουν 
μέσα 'ένα τσοϋρμο δνθρωποι καΙ 'ένας 
κάθεται δίπλα μου. Τοlις όκούω νό 
μιλάνε μεταξύ τους δυνατό καί ... έλλη
νικά. Ξαφνιάστηκα καί ξύπνησα γιο 
καλό. Κυττάζω δίπλα μου καi δέν 
πίστευα τό μάτια μου. 'Ο Κήρυκας 
Τελfjς, ό όρχι στασιαστής, Fι μόλλον Ένας 
όπό τό 5 μέλη της επαναστασικfjς επι
τροπης στόν cc' Αποστόλη», ποlι τελευ
ταία φορά τόν εJχα δεί ατό στρατοδι
κείο νό καταδικάζεται σέ Ισόβια δεσμό ! 
cc Pέ Κήρυκα, τί γυρεύεις εδώ;» «Κύρ ιε 
Παναγόπουλε, έσείς ... εδώ .. . πώς . .... , 
εχασε τό λόγια του όπό την εκπληξή 

"Επιασσ καΙ EVO χσμσιλtοντσ πάνω σε 
μιά κοκοφοινικιά! 

του! ΕΙ χε πόρε ι τι'] ν όμνηστία, βγηκε όπό 
τrΊ φυλακη καi μπαρκάρησε ατό εμπο
ρικό ναυτικό . Π ήγα ινε μαζu μέ τοuς 
όλλους όπό Ένα βαπόρι ατό Μομπiλ της 
' Αλαμπάμας σέ όλλο στιΊν Νέα 'Υόρκη. 
«Κύτταξε, Κήρυκα», τοϋ εΤπα, <ψιΊντυχόν 
καί κάνεις καμιά επανάσταση μέσα στό 
λεωφορείο, θό γίνουμε aπό δυό χωριά! 
"Εχω δουλειό στιΊ Βαλτιμόρη πρωί-πρωί, 
κι ' όν ε Τ ναι νό κάνεις τίποτα νό τό κάνεις 
μετά τη Βαλτιμόρη!» Ντρόπηκε μέ τό 
aστείο μου. 

Τοϋ εΤπα νό περάσει όπό τό γραφείο 
μας στιΊ Νέα' Υόρκη, καί όπό τότε εργα
ζόταν ώς Δεύτερος καΙ μετά Πρώτος μη
χανικός στό δ ικό μας πλοία μέχρι ποlι 
πfjρε τη σύνταξή του πρό 2-3 ετών. Μιό 
φορό μάλιστα fιταν σ ' Ένα πλοίο μας 
ποlι επαθε ζη μ ιό στιΊν Κεϋλάνη καΙ ε Τ χε 
[λθε ι γιό τι') ν επ ιθεώρηση της ζημιός καί 
ό aντιπρόσωπος τών aσφαλιστών μας, 
Ένας ' Εγγλέζος. ΕΤδε τόν Κήρυκα πού 
fιταν πρώτος μηχανικός νό δουλεύει 
όκούραστος κο! aκατάπαυστα γιο τιΊν 
aντιμετώπιση της ζημιάς καi μοϋ λέει: 
«Αύτός ό Τσι')φ σός εJναι πολlι aφοσιω
μένος κύριε Παναγόπουλε». «Βέβαια», 
τοϋ λέω. ccΠώς μπορείτε νό βρίσκετε 
τέτοιους aνθρώπους σήμερα ποlι εχουν 
δλο ι ψευτίσε ι , πώς ετυχε νό τόν γνωρί
σετε; » <<Όταν μοϋ βαλε 'ένα πιστόλι 
στr'ιν κοι λιό καi μέ εθεσε ύπό κράτηση 
ατό πολεμικό πλοίο ποlι ύπηρετούσαμε 
μαζύ», τοϋ όπαντώ, βάζοντας καi λίγο 
όλατόκι. Τά' χασε ό άνθρωπος κι' οuτε 
μποροϋσε νό καταλάβει πώς εJναι 
δυνατόν νό συμβαίνουν τέτοια πράγ
ματα στόν κόσμο! 

'Ένα δλλο έπεισόδιο, κωμικό, fiταν μέ 
την ' Αμερι κανικιΊ ' Υπηρεσία Μετανα
στεύσεως ( Ιμμιγκρέσιον), της Νέας 'Υ
όρκης. •· Οταν [γι να έγw 'Αμερικανός 
πολίτης, εJχα δηλώσει δτι εΤχα ύπηρε
τήσει στό 'Ελληνι κό Ναυτικό κατά τόν 
πόλεμο." Οταν λοιπόν ε κανε dίτηση γιο 
πολιτογράφηση κανένας όλλος "Ελλη
νας ποu ε Τ χε ύπηρετήσει κι ' αύτός ατό 
Ναυτικό, Ερχόταν Ένας επιθεωρητης τοϋ 
'Ιμμιγκρέσιον, όπ ' αύτοuς ποlι ερευ
νοϋν γιό τόν χαρακτήρα καΙ τό παρελ
θόν τοϋ αίτοϋντος καi ρωτοϋσε όν τόν 
ήξερα. ΕΤχε Ελθει 3-4 φορές γ ιό διάφορα 
πρόσωπα καi γιό δλους εκανα καλές 
συστάσεις. Μετά τιΊν τελευταία φορά 
δμως, όφοϋ πέρασε κανένας μflνας, μοϋ 
τηλεφωνάει γιό νό · μέ δεί έπειγόντως. 
• Ηρθε τρέχοντας δ δνθρωπος καi fιταν 
τρομερό aνήσυχος. «Γ ιό έκείνον τόν 
πρώην aξιωματικό τάδε, ποu μοϋ 
δώσατε καλές συστάσεις πρό ένός 
μηνός, θό έκπλαγείτε όν σάς πώ κάτι τό 
τρομερό ποlι δέν τό ξέρατε». ' Εξεπλά
γην κι ' έγώ . «11 εκανε, κανένα φόνο η 
ληστεία;» « Οχι, χειρότερο. ΕΙ χε λάβει 
μέρος σέ στόση!» Μέ πηραν τό γέλια. 
«Κύριε Παναγόπουλε, στάσις εν καιρώ 
πολέμου εJναι τό μεγαλύτερο εγκλημα 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



aτόν · Αμερικανικό ποινικό κώδικα. 
ΠοινιΊ θάνατος, χωρίς χάρη . Πώς γελδτε 
μέ μιό τέτοια περίπτωση ;» 

Τοϋ έξήγησα πώς εΤχε ή ύπόθεση τοϋ 
τάδε. Ήταν όπό τοuς συμμετασχόντας 
στό πρώτο, μαλακό, κίνημα τών «Βενιζε
λικών» . Δέν πρόφθασε νό τό σκάσει 
δταν παραλόβανε οί έπιτροπές τών •<' Εα
μιτών» καΙ όποκλείστηκε σέ μιά ύπη
ρεσίο ξηρδς στι')ν όποία ύπηρετοϋσε. 
· Ε τ σι τόν πfΙΡε τό σχέδιο δ τον έγιναν τό 
πειθαρχικό συμβούλια κοi όπετόχθη ώς 
εύνοήσας τιlν στάση . Αύτό κάπως 
εφτοσε στ ' αύτιό του ' Jμμιγκρέσιον καΙ 
έθορυβήθηκον οί άνθρωποι. Tou εΤπα 
την ίστορiο τfjς πλεκτάνης τών δύο κινη
μάτων, καΙ πρόσθεσο δτι κάθε .. . άξιο
πρεπι')ς όνώτερος όξιωμοτικός τοϋ · Ελ
ληνικοu Νουτικοu κοτό τιΊν κορριέρο 
του πρέπει νά εχει καταδικαστεί κανά
δυο φορές εΙς θάνατον καΙ δυό-τρείς σέ 
Ισόβια 1Ί 20 χρόνιο, γιό συμμετοχιΊ σέ 
πολιτικό κινήματα, είδεμι') δέν εΤσαι 
τίποτα! Κι' ό Ναύαρχος ' Αλεξανδρfjς 

εΤχε τίς . . . άρμόζουσες καταδίκες τοϋ 
1935 καΙ μερικές προηγούμενες, είδεμι') 
πώς θό γινόταν Ναύαρχος κοi ' Αρχηγός 
τοϋ Στόλου ; ! ' Εγώ μέ τό μάτια μου εΤχο 
δεί κομιό εΙκοσαριά κινήματα - καΙ 
ιιόντικινήματο», όπό τοϋ Πογκάλου τό 
1926, δν θυμδμοι καλό, μέχρι τοϋ 
Μετοξδ τό 1936. (Χώρια τοu Παπαδό
πουλου τό 67, τοu Βασιληδ τό 68 καΙ τοϋ 
'Jωοννίδη τό 74). 

• Ακουγε ό όνθρωπος μέ προσοχιΊ τό 
μάθημα ούτό της «Κινημοτολογίος» κοi 
έγραφε σημειώσεις. v Αμο τελείωσα 
έκατσε καΙ μελέτησε τΙς σημειώσεις του, 
κι ' έβλεπα δ τι δέν μποροϋσε νά · βρει 
άκρη. Μετά μι ση wρο περίπου μοϋ λέει: 
«Κύριε Πανογόπουλε, όν αuτό ποu μοϋ 
έξηγήσοτε εΤναι σωστό, βγαίνει δτι ό 
Ναύορχός σας tκονε στάση έναντίον 
τοϋ έουτοϋ του. Πώς εΤνοι δυνατόν;» 
ιι' Ακοϋστε», τοϋ λέω, «εfναι όκριβώς 
δπως τό λέτε, όλλό μι')ν προσπαθείτε νό 

έξηγήσετε διό τfjς λογικfjς τό έλληνικό 
πολιτικό πράγματα. " Εχουμε δική μας 
λογικι') γι' ούτό κατ ' εύθείανόπότόν ' Α
ριστοτέλη καΙ τόν Σωκράτη! · Ο τάδε 
εΤνοι καλός άνθρωπος καΙ θό ώφεληθεί ή 
' Αμερικr') νό τόν κάνει πολίτη». " Εφυγε ό 
άνθρωπος σκεπτικός καΙ κουνώντας τό 
κεφάλι του! Ό τάδε έγινε 'Αμερικανός 
καΙ εΤνοι σήμερα διακεκριμένος οΙκο
νομολόγος καΙ έπ ιχειpηματίος. Δέν τόν 
εχω δεί έπi πολλά χρόνια. 

Koi λίγα λόγια γιό τό διάφορα πρό
σωπο nou έμφονίζονται στιΊν θλιβερη 
αύτη ίστορία: 

·Ο Ναύαρχος · Αλεξονδρης πέθανε πρό 
3 έτών περίπου, δπως όνόφερο καΙ πρίν. 
·Ο Κυβερνήτης μας ' Αλεξάντρου ζεί 

όπόστροτος στην ' Αθήνα.' Ο VΥπορχος 
Μουργινάκης πέθανε νέος, πρό δύο 
έτών. τΗταν πάντα καλό πολληκάρι κοi 
στενός μου φίλος. Τό 1941 δτον έπεσε ή 
'Ελλάς εφερε μοναχός του, νεαρός Ση
μα ι οφόρος τότε, ενο όντιτορπιλλικό, τό 
«Νίκη», στη Μέση' ΑνοτολιΊ δτον δλοι οί 
όνώτεροί του αξιωματικοί τό σκάσανε 
όπό τό καράβι καΙ κρυφτή κανε. Ό γιός 
του Γιώργος, εΤναι όγαπητό μέλος τfiς 
ποροικίοςμοςστή ΝέαΎόρκη.'Ο Νίκος 
6 Πίττας, τοϋ καραβιοϋ μας, κι ' ούτός 
στενός μου φίλος, ζεί στήν ·Αθήνα, 
καλός οΙκογενειάρχης, καΙ βλεπόμαστε 
τακτικό. ΕJνοι πάντα χοντρός κοί ή ... 
φαλακρίτσα του ποu άρχισε μέ τiς 
σφαίρες της νύχτας τfjς μάχης εχει λίγο 
μεγαλώσει. Ό Τούμπας, aπόστρατος 
Ναύαρχος καΙ διακεκριμένο μέλος της 
· Ακαδημίας ' Αθηνών, ζεί στι')ν ' Αθήνα 
κοi τόν βλέπω μέ μεγάλη ευχαρίστηση 
όρκετό συχνά. ' Ο. . . «όρχιεποναστά
της» Κήρυκος Τελfjς δπως έγραψα καΙ 
πρΙν εΤνοι συνταξιούχος Α ' Μηχανικός 
τοϋ Έμπορικοϋ Νουτικοϋ , όφοϋ έργά
στηκε στό βαπόρια μας 33 χρόνια . Τόν 
βλέπω ταχτικό καΙ περνάει τόν καιρό του 
ψαρεύοντας χταποδάκιο . Ξέχασα νό 
όνοφέρω δτι δέν έκανε έπονάσταση 

-

ατό . . . λεωφορείο τη νύχτα τοϋ 1947 
δταν πηγαίναμε μοζu στιΊ Βαλτιμόρη ! 

Κι ' 6 «' Αποστόλης» τί [γινε; Πέρασε τό 
γεράματά του ώς πλοίο ιιεύκαιρία », μετά 
τόν πόλεμο. Δηλοδη μετέφερε τοuς 
έργότες καΙ τοuς όδε ι ούχους όπό τόν 
Πειραιά στό Ναύσταθμο τfiς Σαλαμίνας, 
π ίσω-μηρός, μέχρ ι τό 78, νομίζω , καΙ 
μετό τόν δ ιέλυσαν γιό ποληοσίδερο. 
Μόλις τό ' μαθα έτρεξα νό πάω νό κόψω 
τό κομμάτι τfjς λαμαρίνας ποu εΤχε τiς 
έφτό σφαίρες ποu προορίζονταν γιά τόν 
Νίκο τόν Πίττα τη νύχτα τfjς μάχης, όλλό 
δέν πρόλαβα .• Ηθελα νό τό κορνιζώσω 
καΙνό τοϋ τό χαρίσω γιό ένθύ μ ιο! 

Καi μερικά λόγιο γ ιό μένα: 'Όπως τε
λε ίωνα τιΊ ιισυγγραφη» έτούτη , μοϋ λέει 
ή γυναίκα μου : «τί επαθες κο] κουτσαί
νεις; » Ξαφνιάστηκα γιατί δέν τό εΤχο κα
ταλάβει , κι ' αΙσθάνθηκα τότε καΙ ενο 
πόνο ατό πόδι μου ! Εfχα πάθει «αύθυπο
βολή», - δέν εfμαι καΙ τόσο δυνατός 
στοuς Ιατρικοuςδρους- όπό τό δυνατό 
συναισθήματα ποu ξύπνησαν μέσα μου, 
με τΙς όναμνήσεις των γεγονότων 
έ κείνων. ·Ε βαλα καΙ τό θερμόμετρο 
όλλό εύτυχwς δέν εΤχα σηκώσε ι καΙ 
πυρετό ! 

Νέα 'Υόρκη,' Απρίλιος 1984 

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Θέλω νό τονίσω 6λλη 
μιό φορό δτι δταv μεταχειρfζωμαι τοuς 
δρους ιιΒενιζελ ικοf,, ιι ' Εαμίτες,, ιιφασί
στες" κ.λ.π. δi:v έvvοώ va δfvω καμιό 
πολιτική χροιό στο διάφορα κόμματα 
ποu ~ταν ανακατεμένα στό γεγονότα. 
'Απλώς μεταχειρίζομαι τa όvόματα μi: 
τό όποία aποκαλούσαν ό ενας rόv 
6λλον καί ό κόσμος γενικό. 

ΤΕΛ ΟΙ 

Διαφημίζετε 

τiς έπιχειρήσεις σας 

στιlν ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

ΚΩΣΥΑΣ ΚΑΙ ΒΙΚΥ ΣΚΟΥΦΑΡΑΣ Κ. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΙ 

ΕΠΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΥΗΣΗ ΣΑΙ 

HELLENIC HELLENIC 
SHIPPING ΆΙR FREIGHT 

HELLENIC 
MOVING 

HELLENIC 
DISTRIBUTORS 

HELLENIC 
WARE HOUSE 

HELLENIC 
TRAVEL 

HELLENIC FιNl 
CARS IMPORtS··" 

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

ΕΛΛΑΔΟΣ: ΕΡΜΟΥ 14, ΑΘΗΝΑ (τel. 321.8611) ΚΟΛΟΚΟΤΡΏΝΗ 102-104 ΠΕΙΡΑΙΑ (τel. 411.3416) 
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Τώρα, Εχετε πολλούς παραπάνω 
λόγους γιά νά άποκτήσετε αύτό iι 
πού έπιθυμούσατε στήν ~Ελλάδα! 
Κατάστημα, Γραφεία, ~Εργοστάσιο, Ξενοδοχείο, 
Μονοκατοικία, Διαμέρισμα, Οiκόπεδο, ~Εξοχικό σπίτι! 

'Όλα αύτά μπορεί νά σiις τά προσφέρει τό κτη· 
ματομεσιτικό Γραφείο: 
ΣΠΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ. 
Γνώστό άπό τό 1930, είναι τό πρωτο καί μόνο 
Γραφείο στήν 'Ελλάδα πού διαθέτει άρτια όρ· 
γάνωση, tξυπηρέτηση μέσω Ήλεκτρονικοϋ Ύ· 
πολογιστή, πείρα καθώς καί τό πιό πλούσιο καί 
tνημερωμένο άρχεϊο άκινήτων. 

'Αξίζει νά κάνετε αύτή τήν άγορά! 
Στήν όδό Ξάνθου 5 (έναν άπό τούς πιό έμπορικούς 
δρόμους τής Πλατείας Κολωνακίου), κατάστημα μέ 
έμβαδόv 735m2, μέ κλιματισμό (ζεστό+ κρύο) καί μη· 
νιαϊο είσόδημα 42.500 δρχ. Σήμερα, είναι έvοικια
σμένο σέ έστιατόριο πολυτελείας. 

Τιμή πωλήσεως 5.000.000 δρχ. 

0/ΚΟΠΕΔΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ 
Παλαιό Ψυχικό 
δριστη τοποθεσία, 1.238 m2, 23.000.000 δρχ. 
Κεφαλάρι 
δριστη θέση, 1.580 m2, 17.000.000 δρχ. 
'Εκάλη 
όριστοκρατική τοποθεσία, 1.680 m2, 15.500.000 δρχ. 
Πολιτεία 
γωνιακό, κεντρική θέση, 600m2, 10.000.000 δρχ. 
Χαλάνδρι 
μεγάλη πρόσοψη, 730 m2, 6.600.000 δρχ. 
Χολαργός 
ώραία θέση, 1.000 m2, 15.000.000 δρχ. 
Βούλα 
καλή τοποθεσία, 765 m2 , 10.700.000 δρχ. 
Βουλιαγμένη 
σπάνια θέση, 770 m2, 15.000.000 δρχ. 

0/ΚΟΠΕΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΆ 
Λεωφ. Συγγρού 
820 m2 , 55.000.000 δρχ. 
Λεωφ. Συγγρού 
1.800 m2 , (κατάλληλο γιά ξενοδοχείο), 90.000.000 
δρχ. 
Σέ Κεντρική Λεωφόρο 
οικόπεδο διαμπερές, 370m2 , 19.000.000 δρχ. 
'Ομόνοια 
280 m2 , 30.000.000 δρχ . 
Σέ μα~αζότοπο 
260 m , 11.500.000 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 οίκόπεδο 
1500 m2 

Τιμή πωλήσεως 40.000.000 δρχ. 

ΓΡΑΦΕΙΑ- ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
Κεντρικός όροφος Γραφείων 
ένοικιασμένος σέ 'Υπουργείο όντί 70.000 δρχ. 
μηνιαίως, πωλείται 7.500.000 δρχ. 
'Ομόνοια 
2 καινούργια συνεχόμενα καταστήματα, 
ένοικιασμένα όντί 53.000 δρχ. μηνιαίως, τό κάθε 
ενα, 13.000.000 δρχ. 
Όδός Πανεπιστημίου 
γωνιακό κατάστημα μέ είσόδημα 190.000 δρχ . , 
πωλείται 29.000.000 δρχ. 
Σε σπάνιο έμπορικό κέντρο 
πωλούνται 4 ένοικιασμένα καταστήματα μέ μηνιαία 
είσοδήματα 25.000, 34.000, 60.000 καί 75.000 δρχ. , 
άντί 3.500.000, 4.750.000, 7.800.000 καί 10.500.000 
δρχ. άντιστοίχως. 



'Οδός 'Ακαδημίας 
γωνιακό κατάστημα μέ μηνιαίο είσόδημα 145.000 
δρχ. , πωλείται 21 .000.000 δρχ. 
Σέ καλό σημείο 
κατάστημα - έστιατόριο πολυτελείας - μαζί μέ τόν 
έξοπλισμό του, 18.000.000 δρχ. 

'Εκπληκτική βίλα στίς Σπέτσες! 
Στ6 κοσμΌπολίτικο νησί τών Σπετσών, πωλείται πέ
τρινη πολυτελέστατη βίλα σέ νησιώτικο στύλ, μέ έ
ξασφαλισμένη τήν ήρεμία καί τήν άπομόνωση, μέσα 
σέ κτήμα άκρωτήρι 35 στρεμάτων, πού καταλήγει σέ 
ίδιωτική σας παραλία μέ λιμανάκι γιά νά δένετε τό 
σκάφος σας! 
8 μεγάλα δωμάτια, χώρος studio, άποθήκη κρασιών, 
δεξαμενή νερού 150 m3, μεγάλη άποθήκη, τζάκι, 
πολλά λουτρά καί W.C. Διαθέτει έπιπλέον καί ένα 
πέτρινο ξεχωριστό σπίτι! 

Τιμή πωλήσεως 950.000$ 

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

, 16.500.000 δρχ. 
Π. Ψυχικό 
πλήρης δροφος, 220 m2 , 16.500.000 δρχ. 

' · 
I 
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Μόνιμες έξοχικές κατοικίες ατή Βουλιαγμένη! 
Κάθε μία, άποτελεϊ καί μιά ξεχωριστή περίπτωση! 
Πολυτελούς κατασκευής, μέ άνεξάρτητο κλιματισμό 
(ζεστό+ κρύο), ρarking, γήπεδο άθλοπαιδιών, πισίνα 
μέ μπάρ, έκκλησία καί πανέμορφη θέα! 
Διατίθενται σέ έμβαδά: 65, 75, 97, 117, 130, 135, 137, 
169 καί 318m2 

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

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

ΜΟΝΟΚΑ ΤΟΙΚΙΕΣ 
Πολιτεία 
κεντρικό σημείο, όνεJ-Ιπόδιστη θέα, κτ ίσμα 350 m2, 

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

~ΕΙδικά τώρα πού ή άγοραστική δύναμη τοϋ δολαρίου 
~χει ανέβει πολύ καί Ισχύουν είδικές έξυπηρετήσεις καί 
aπαλλαγές γιά τήν εΙσαγωγή συναλλάγματος. 

Συμπληρώστε καί στείλτε μας τό πάρα κάτω κουπόνι. Θά 
σός στείλουμε ΔΩΡΕΑΝ tνα όλόκληρο κατάλογο 
άκινήτων, πού θά σός κατατοπίσει σχετικά μέ τήν κίνηση 
στήν έλληνική όγορά. 

·----------------------· I Πρός τήν: I 
I Θ ΣΠΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & YIOI I I ΚΤΗΜΑτΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ I 

Ζαλοκώστα 5 - Σύνταγμα - -10671 ΑΘΗΝΑ- I 
I ΕΛΛΑΣ I I Παρακαλώ νά μοϋ στείλετε ΔΩΡΕΑΝ (καί χωρ ίς καμμιά ύ- I 

ποχρέωση γιά άγορά) κατάλογο μέ άκίνητα πού διαθέτει 1 
I πρός πώληση τό Γραφείο σας. 1 
I ΕΠΩΝΥΜΟ 11 
I ΟΝΟΜΑ ΠΟΛΗ I 
~ ΟΔΟΣ ΑΡΙΘ. Ρ.Ο. Βοχ __ I 
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RoτoNDA 
An outstanding wine 

from the country of sun, 
sea and hospita lity 

RoτoNDA 
Red and White 
Rotonda ι s the ν;ιne in which the e xperιences 
of a whole Greek 1 rad ιtion ιnay be foυnd 
11 has the taste of lhe Greek sun and 
hospιta l ι1y and 1he bouque1 of 1he vιne : ιt 
brings 10 ιnιnd youι1g Dionysos 
11 ι s also 1he >νιne ιn whose sp ι r i 1 is hidden a 
Greece of my1hs and legends 
Rotonda red or whιte. one of 1he most 
beloved wιnes all over Greece 

ROTONDA AND ITS FOREIGN FRIENDS 
Το d rink Roloπda is to feel the 'vonder1ul 
Greek sun lighl. landscape ancl hospι1al ιty 
And when you have returned home. dr ιnk 
Ro1onda and re lιve these ιnemories 
wi1h a rea l taste οΙ Greece 

ΙMPORTERS & DtSTRIBUTORS, INC. 

boutarl 
One hundred years experience and tradil lon. 

'ΉOUSE OF GREEK SPECIAL τiES" Ρ.Ο. Βοχ 2039 
515 Peιιlnιula Blνd. Tel. 516-489-7600 

212-631-3200 Hempsteσd, Ν.Υ. 11550 



Τιμήθηκαν οί κ.κ. Βασίλαρος καi Μπάστης 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

Τό 'Ελληνοαμερικανικό 'Εμπορικό 'Ε
πιμελητήριο Νέας 'Υόρκης τίμησε στήν 
έφετεινή, 36η έτήσια χοροεσπερίδα του 
δυό έκλεκτό μέλη του , τόν κ. Χρηστο Μπά
στη καi τόν κ.· Αντώνη Βασfλαρο, δχι μόνο 
σόν δυό καλούς, πετυχημένους έπιχε ιρη
ματfες, όλλΩ καi γ ιό τό ά..epωπ ι στ ι κό, φ ιλ
α..epωπ ι κό καi πατριωτικό Εργο τους. 

· Η θαυμάσια ώργανωμένη έκδήλωση 
έγινε σέ άιθουοο τοϋ ξενοδοχείου «Πιέρ» 
καi προσείλκυσε, δπως κfflε χρόνο, εκα
τοντάδες μέλη τοϋ · Επιμελητηρίου, ποu 
εJνα ι καί γνωστά μέλη της Έλληνοαμερι
κανικfjς Κοινωνίας της Νέας 'Υόρκης. 

·ο κ. Χι>ί'Ίσrος r. Μηάπης 
·Ο κ. Μπάστης, πρώην Ιδιοκτήτης τοϋ 

πολυτελοϋς έ.στιατορfου "Sea Fair of the 
Aegean", εΤναι γνωστός καi ώς λότρης τfjς 
Τέχνης καi των Γραμμάτων καΙ συλλέκτης 
μιδς μεγάλης, όνεκτίμητης συλλογης Ερ
γων τέχνης, μερικά όπό τό όποία εχει 
δανείσει καΙ εΤναι έκτεθειμένα στό Μη
τροπολιτικό Μουσείο τfjς Νέας 'Υόρκης 
καΙ στό Μουσείο τοϋ Μπροϋκλυν. 

·Ο κ. Μπάστης γενν{fJη κε στόν Βόλο καί 
fιρθε στήν ' Αμερικι') τό 1932. Τό 1941 
όνοιξε τό πρώτο του έ.στιατόριο στό 
Greenwich Vlllage καΙ όρχισε όπό τότε νά 
όγοράζη Εργα τέχνης. · Ιδιαίτερη έξοικεί
ωση μέ τι')ν όρχαία έ.λληνικι') τέχνη όπό
κτησε κατό την διάρκεια μιδς δίχρονης 
παραμονης του στην · Ελλάδα, όπό τό 1937 
Εως τό 1939, δταν πηγε έκεί γ ιό νά έπισκε
φθη τι')ν οlκογένειό του. Τόν περισσότερο 

«ΜΑ·Ι·ΟΥ 15, 1984 

Μ ιό όvσμνηστικfι φωτογραφία όπό τfιν ώρα ία έκδήλωση. 'Από aριστερό, ό Προξε
νικός Λιμενάρχης κ. Καραγιάννης, ό αίδ. κ. Γκρέγκορυ, ό Πρόξενος τής Κύπρου, ό 
κ. Πενδιός, Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου τού 'Επιμελητηρίου, ό κ. Μπά
στης, ό Γενικός Πρόξενος τής 'Ελλάδος κ. Ν. Καπελλάρης, ό κ. Βασίλαρος, ή κ. Κα-

πελλάρη καί ό κ. Μόνος. 

·Από aριστερά, ό κ. Μπάστης, εύχαριστών γιό τfιν τιμ ι') ποu τού έγινε, ό κ. Βασίλαρος, 
ό Πρόεδρος τού 'Επιμελητηρίου κ. I. Μάνος καί ό Πρόεδρος τής' Επιτροπfjς τι'jς Χο

ροεσπερίδας αfδ. Βασ. Γκρέγκορυ. 
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Οί δuό τιμηθέντες, καθήμενοι, μi; τόν Πρόεδρο τής Mobil κ. Ταβουλαρέα, ατfιν μέση 
τfίς φωτογραφίας, τ/ς κυρίες Μπάστη (καθήμενη) καΙ Βασίλαρου καί τοuς κ. κ. Μάνο 

καΙ Γκρέγκορu. 

καιρό του εΤχε περάσει τότε ατό μουσείο 
κοi τοuς όρχοιολογικοuς τόπους, μελε
τώντας τι']ν ίατορία καί τέχνη της όρχοίας 
'Ελλάδος. 

Σύζυγός του εΤναι ή Josephine, τό γένος 
Φοτσέα κοi ~χουν τέσσερα παιδιό, τόν 
Γιώργο, τι']ν Μπέττυ , τόν Χριατάpορο κοi 
τόν ' Ιωάννη . 

Ό κ. Άνr. I. Βcuίλφος 

·Ο έπίσης Ύ'Ματότοτος ατι']ν ' Ομογέ
νεια καi έπίαης δημοφιλης κ. ·Αντώνιος 
Βασίλορος, πρόεδρος της όμώνυμης έται 
ρίος εtσαγwγης καi tμπορίας και>έ, που 
~ιδρυσε ό πατέρας του, ' Ιωόννης Βασίλα
ρος, τό 1919, γεννήθηκε ατι']ν ' Ικαρία. νΕ
λαβε πτυχίο διοικήσεως έπιχε ιρήσεων ατό 
Πανεπιστήμιο Κολόμπια κοi κατό τόν Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο ύπηρέτησε ατό σώμα 
τϊ;ς · Ακτοφυλακi'ίς κοi Ελαβε μέρος στiς 
όποβόσε ις στην Νορμανδία, Νότια Γαλλία, 
Ίβοζίμα κai Όκ ινόβα . Μετό τιlνόποστρό
τευσή του tπανf'ίλθε στήν πατpικη 
επιχείρηση την όιτοία, μέ τι']ν σκληρη πpο
αι.ιπικη έργασία του όνέmυξε περισσό
τερο. 

Σύζυγός του εΤναι ή Εtρήνη, τό γένος 
Καρακώατα , καi εχουν πέντε παιδιά, την 
Σοφία, τόν Γιόννη, τι']ν ν Αννα καi τι']ν 

ι\ι1αρία. 

'Ο πατέρας τοϋ κ. Βασίλαρου ήταν Ένα 
όπό τό Ιδρυτικά μέλη τοϋ Κά!εδρικοϋ 
ναοϋ της · Αγίας Τριάδος Ν.' Υόρκης κοi ό 
νιδ ιος διεκρίθη σόν ύποστηpι κτι'] ς τών 
προγραμμό"ΙWν της Κοινότητος. ΕJναι 
έπίσης γ\ι\ι)ατΟς σόν ύποατηp I κτι'Jς aλlwJν 
Κοινοτή"ΙWν, Σχολείων, Μουσείων καi 
πολλών φιλανθρωπικών, εκπαιδευτικών 
καi πολιτιστικών f.ργwν. 
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MEMORIAL DA Υ 
Βάλε λουλούδια ατό πανέρι 

κι ' έλα νά πάμε χέρι-χέρι 

ατής γειτονιάς τό Cemetery. 
Εlν · τά λουλούδια lνa-lνa 

εύωδιαστά - φρεσκοκομμένα 
γιά πρόσωπα άγαπημένα. 

* 
Βάλε λουλούδια ατό καλάθι 

λόγια γλυκά χωρίς όγκάθι 

φτάνουν τά τόσα μας τά λάθη. 

Σ' αύτούς πού χάσαμε νά πάμε 
πού χάσαμε μά δέν ξεχνάμε 

πού πιό πολύ τούς άγαπόμε ... 

* 
Βάλε λουλούδια στήν άγκάλη 

καί κόντρα ατής ψυχής τή ζάλη 

κράτησε πάνω τό κεφάλι! 

Δέν θέλουν οί νεκροί νά κλαίμε. 

Είτε τό θέμε έίτε δέν θέμε 

θέλουν τραγούδια νά τούς λέμε . .. 

Σ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



tH Νυχτερινή μας Ζωη Γράφει ό ΒΑΣ. τοΥΑΡΕκ 

»Ερχεται ό Μάνος Χατ~ηδάκις 

WΕρχεται ατr'ιν Άμερικr'ι γιό αειρό συ
ναυλιών μέ πολυμελi'j όρχήατρα, ό 
Μόνος Χατζηδόκις. 

Κατό πληροφορίες μας, πρόκειται νό 
φθόση έδίίι τέλος ' Ιουνίου μέ τήν Φα
ραντούρη, τιΊν Γ αλάνη, τόν Μητσιό, τήν 
Πασπαλό καi Λέκκα. 

Τr'ιν διοργάνωση τi'jς περιοδείας εχει 
όναλόβε; ό κ. Γιάννης Λάμπρου, όπό τό 
Σικάγο. 

·Ο Κώστας Χατζίjς 

'Ο Κώστας Χατζi'jς i:ρχεται γιό συναυ
λία ατό θέατρο τοϋ Κουr'ινς Κόλλετζ. 
Μαζi με τόν Χατζη θό έμφανιστεί καi ό 
Σεραφεiμ Λάζος. 

'Η Βιτάλη στην «Ιnηλιά» 

Μετό τiς έπιτυχείς έμφανίσεις τοϋ Μι χ. 
Μενιδιότη ατιΊν ιί ΕλληνικιΊ Σπηλιά», ση
μειώναμε τιΊν παρουσία ατό κέντρο 
αύτό μ ιός καταπληκτικης φωνi'jς, της κα
λύτερης 'ίσως, σήμερα στιΊν ·Ελλάδα. 
Πρόκειται γιό τιΊν · Ελένη Βιτάλη. 

Κοντό της εfναι ό τραγουδιατι')ς Βαγ
γέλης Ξίδης ένώ διάφορα διασκευασμέ
να λαϊκό χορευτικό ταμπλώ, παρουσιό
ζε ό χορευτιΊς ·Αλέξης Γεωργίου με 
τρείς χορεύτριες πού ήρθαν όπό την 
'Ελλόδα. 

Ιτό Κέντρο cιΤσολιδςΙΙ 

'Η Κοίτη Ντόλη καi ό Νίκος Μακράκης 
tρχονται ατιΊν Νέα 'Υόρκη γιό νό όρχί
σουν έμφανίσεις στο κέντρο «Τσολιάς» 
της · Αατόρια. 

·Η Μαρινέλλα 

Δυό έμφανfσεις της Μαρινέλλας, πού 
τιΊν συνώδευε ή ορχήστρα της, ό Κον
τολόζος καi ή ' Ελένη Δήμου, καταχει 
ροκροτήθηκαν ατiς 5 καl 6 Μαίου, ατό 
Μάντισον Σκουαfρ Γκάρντεν. 

·Ο Κώστας Χατ~ηχρί]στος 

Τόν Κώστα Χατζηχρηατο έπικεφαλi'jς 
ένός θιάσου μέ γαλαξία ήθοποιίίιν φιλο
ξένησε ή Νέα 'Υόρκη στiς 13 Μαϊου σε 
μ ιό έπιτυχί'j παράσταση στό θέατρο τοϋ 
Κουr'ινς Κόλλετζ. Τον θίασο εφερε έδίίι 
τό AEGEAN PRODUCτiONS πού εχε ι 
όπό χρόνια συνδέσε ι το δνομά του με τό 
μεγαλύτερα όατέρια. 

*'Επιτυχημένες βραδυές δημιουρ
γοϋν καθημερινό οΙ γνωστοί 
καλλιτέχνες Δημήτρης Μοσχογιόννης 
καi 'Ανδρέας Όρτύγκα στrΊν ταβέρνα 
«Παλιό 'Αθήνα». Τό τραγούδια τους 
πού, κυρίως, όποτελοϋνται όπό πα-

«ΜΑ·Ι·ΟΥ 15,1984 

λιες καντάδες, ένθουσιόζουν τούς ιια
μιϊινες. 

* Στό έστιατόριο θαλασσινιϊιν «' Α
θηναία», κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, 
Σάββατο καi Κυριακή, ό Φώτης Πο
λυμέρης καi ή κόρη του ΦανιΊ Πολυ
μέρη έντυπωσιόζουν τούς θαμιϊινες 
μ· ε να ρεπερτόριο παλιών καi νέων 
έπιτυχιwν. 

* · Επέστρεψε όπό τι') ν ·Ελλάδα ό 
γνωστός στιΊν όμογένεια τραγουδι
στr')ς καi πιανίστας Νίκος Ψυχογιός. 
'Ο Ψυχογιός δρχ ι σε τiς έμφανίσεις 
του μαζi μέ τόν Δημήτρη Σταυρίδη 
ατήν Ταβέρνα <<Βράκα» τi'jς ' Αατορίας. 

* ΣΕ πλήρη όνόρρωση βρίσκεται ό 
δημοφιλι')ς τραγουδιστής w Αρης Σάν, 

μετό όπό καρδιακιΊ προσβολή πού 
εfχε τελευταία, ατό «Σιρόκο». 

* Παράδεισος καλοϋ φαγητοϋ μέ 
κοσμοπολίτικη ότμόσφαιρα εΤναι 

δπως πόντο τό κοσμικό κέντρο ιι' Ε
στία» ατό Μανχότταν. ·Η περίφημη 

κουζίνα του μf: τr'ιν βοήθεια τών θαυ
μασίων σπεσιαλιτέ καi της πλούσιας 
λάβας, όφήνει όπόλυτα Ικανοποιημέ
νους καi τούς πλέον aπαιτητικούς θα
μώνες, οί όποίοι δίνουν τό «παρών», 
κάθε βράδυ, ατό έκλεκτό ρέατωραντ. 

Στό ιι' Εστία» τrΊν μουσικr'ι νότα _ 

'Η «Νέα 'Ελληνική Σκηνή», μετά άπό τό έργα «Δάφνες καΙ Πικροδάφνες» κ.αi 
«'Αθήνα - Νέα Ύόρκ.η», παρουσιάζει τά μονόπρακτα «Αύτός καΙ τό Παντελόνι 
του» κ.αί «Τό τάβλι κ.α/ ή ύστερία» ατό θέατρο ιιΓΑΛΑΝΗ» (29-16 23η Λεωφόρο, 
Άστόρια). 01 παραστάσεις θά συνεχιστούν στΙς 4, 5, 6 Μάιου καΙ 11, 12, 13 
Μάιου. Στήν φωτογραφία μας ol ήθοποιοί Σπύρος Άβραμέας_ 'Ανδρέας Μα
νωλικ.άκ.ης σκηνοθέτης_ Σταύρος Παπαγερμανός_ Άνέζα Παπαδοπούλου, Χρή-

στος Στεργιόγλοu κ.αi ό σκηνογράφος Δημήτρης Τούνας. 
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δίνουν με κέφι δύο περίφημοι καλλι
τέχνες, ό Στέλιος Ποραγουδάκης (πιά
νο τραγούδι) κοi ο Χριστάκης (μπου
ζούκι - τραγούδι) . 

Στο τραγουδιστικό κέφι συμμετέχει 
πάντα ό κεφάτος tδιοκτήτης τοϋ Κέν
τρου, γνωστός όμογενής Βασίλης Μο
σχονδς. 

r Ο Μιχ. Μενιδιάτης 

'Ο Μιχάλης Μενιδιάτης εfνοι ενας 
άπο τοuς ΠΙΟ γνήσιους έκφραστες της 
λαϊκiiς ψυχfjς. ·ισως γιατi καί ό ίδιος 
ξεκίνησε όπό πολύ χαμηλά. ·ισως 
γιατi πάντα ενοιωθε ν' άνήκει aτούς 
όπλοuς καi τοuς δσημους. ·ισως γιατi 
εfχε τήν τύχη νό έρμηνεύει πάντα 
τραγούδια πού άποτελοϋσαν τήν εκ
φραση τών προσωπικών τ ου 
βιωμάτων. Πιό ώριμος, πιο δμεσος 
καi πιό εκφραστικός άπό κάθε δλλη 
φορά, ό Μιχάλης Μενιδιάτης, στήν 

«Έλληνικι) Σπηλιά», δπου έμφανίστηκε, 
εδωσε τήν αύθεντικότητα τοϋ πηγαίου 
ταλέντου του. 

Με τόν Μιχάλη Μενιδιάτη, σε κά
ποια στιγμή διαλείμματος, στό 
καμαρίνι τοϋ κέντρου, έιπαμε πολλά 
καi διάφορα. 'Εκείνο δμως ποu ενδια
φέρει τοuς θαυμαστές του εΤνα ι τό 
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βιογραφικό του σημείωμα. 

'Ο Μιχάλης Μενιδιάτης (Μιχάλης 
καλογρόνης), γεννήθηκε το 1932 στο 
Μενίδι C Αχαρναί) όπ' δπου πfjρε καi 
τ' όνομά του . Έκεί πέρασε καi τό 
νεανικό του χρόνια. ' Από μικρός βγfj
κε ατή ζωή. Στι)ν όρχή εγινε έργάτης 
καi όργότερα μανάβης, καi δπως λέει 
σήμερα, ύπηρξε δνθρωπος γιό δλες 
τiς δουλειές. Πόντο, δμως, τό κρυφό 
του μεράκι ~ταν τό τραγοϋδι. Στοι
χείο πού δεν δργησε νά φανεί. Έτσι, 
εχοντας μάθει κρυφό μπουζοϋκι , 
δταν ενα βράδυ εfχαν πάει στο 
Μενίδι, γιό νό τραγουδήσουν, ό Μι
χάλης Δασκαλόκης καi ό Τάκης 
Μπίνης κοi δtν εμφανίσθηκε τό 
μπουζοΟκι της Λαϊκης ορχήστρας, οΙ 
φίλο ι του , όνέβηκε στο πάλκο, 
τραγούδησε, ένθουσίασε καi κατα
χειροκροτήθηκε. ΑύτrΊ ήταν καi ή 
άρχή της καριέρας του . 
• Ετσι, το 1953 ό Μιχάλης όρχι σε νό 
τραγουδά επαγγελματικό πλάϊ στον 
Γεράσιμο Κλουβδτο, ποu εκανε καi 
τr')ν πρώτη του δισκογραφική δου~ 
λειό. Ήταν ενας μικρός δίσκος με 
τίτλο «Θό χτίσω μιό καλύβα». Το 1961 
συνεργάσθηκε με τον . Απόστολο 
Καλδάρα στrΊν «Κολούμπια». Στό έπό
μενο χρόνια εκανε 200 περίπου 
μικρούς δίσκους σέ συνεργασία με 
τοuς μεγαλύτερους συνθέτες. 'Ανά
μεσά τους ό Καλδόρας, ό Τσιτσάνης, 
ό Χιώτης, ό Πετσδς, ό Κολοκοτρώ
νης, ό Καρομπεσίνης, ό Πλέσσας κ.ό. 

' Επιτυχίες έκείνης της έποχfjς ήταν οΙ 
«Πετραδάκι», «Πρiν μοϋ φύγεις γλυ
κειά μου», κ.ό. Το 1976 γύρισε δλη 
τήν ' Ελλάδα δίνοντας συναυλίες με 
τον Μ. Θεοδωράκη, τον Νταλάρα, 
τrΊν ' Αλεξίου κ.δ. 

Μέχρι το 1978 εΤχε ήχογραφήσει 6 
μεγάλους δίσκους με κορυφαίους λαϊ
κοuς συνθέτες, ένώ δίπλα ΤΟ!} όνε
δείχθησαν μ εγάλα όνόματα τοϋ 
λαϊκοϋ τραγουδιοϋ, δπως ό Βοσκό
πουλος, ή Λαμπράκη, ό Φ. Νικολάου, 
ό Μητροπόνος κοi ό Κοινούσης. ·Ε
κανε μεγάλες επιτυχίες καi τόν Δεκέμ
βριο τοϋ 1979 ό Μιχάλης παρουσιά
ζει τόν μεγάλο του δίσκο με τίτλο 
«Τώρα τέτοια θό λέμε», πού περικλεί
ει δλη τι)ν ώριμότητο τοϋ έρμηνευ
τικοϋ του ταλέντου . Το 1980 ένα 
καινούργιο δλμπουμ με τίτλ ο: 
«Βρfjκες καρδιά», ό Μιχάλης δίνε ι δλη 
του τι)ν ζωντάνια καi τήν αύθεντι
κότητα τοϋ ταλέντου του . 

·Ο Μιχάλης Μενιδιάτης aτόν έλεύ
θερο χρόνο του άκούει μουσικr') καi 
άγαπδ πολU τό ταξείδια. 

'Εγγραφή τε Συνδρομηταi 
στην <<Νέα ·Υόρκη)) 

Μετά άπό l;πιτuχία εξη περίπου μη
νών, ποίι εΤχε ατό κέντρο «Τσολιάς" 
τfjς Άστόριας ή Είρήνη Τούσκα, έμ
φανίζεται μi: ίδιαίτερη έπιτυχία στό 
Κέντρο «Α στορ" τής Ούάσιγκτωv. 

Κ6θε τραγουδιστής έχει τή δική του 
χ6ρη καί τή δική του προσωπικότη
τα, ποίι τόν έπιβ6λλοuν σ' ενα με
γάλο lj μικρό κοινό. 'Ο Γιώργος Πό
νου, τραγουδιστr)ς γιά πολλά χρόνια 
τοϋ συγκροτήματος «ΒΙΠΣ», διαθέτει 
τό στίιλ καί τήν προσωπικότητα ποίι 

παρασύρει τόν άκροατή . 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



GREECE ΙΝ AMERICA 

Issues of the Month 

''JUNTISTS'' and ''RESISTANCE FIGHTERS'' 
By Lt. General (ret.) PERICLES S. PAPATHANASIOU 

For the past ten years almost eνery Greek repeats 
these words as though they are a ritual incantation. As it 
is, those who want to disorient and confuse our thinking 
try to replace or distort our history by focusing on those 
words - "juntists" on one side and "resistance fighters" 
on the other. 

This disorientation is one of the methods used by 
the Eastern b loc and its agents, and it has been used in 
the extreme in Greece during the last ten years. The 
labels "juntists" and "resistance fighters" are used 
mostly by those who want to exploit them for their own 
interests. One is tempted to agree with an Athenian wit 
who said that the Greek nation had suddenly doubled in 
size since we seem to haνe nine million Greeks who 
claim that they were "resistance fighters against the 
junta" and another nine million who are being accused 
by them that they were " juntists" or supporters of the 
junta! ln the end, the true democrats prefer to remain 
silent. 

This subject would be of little importance if it 
were confined to Greece alone. But it takes a different 
dimension when it goes beyond the Greek borders, and 
the labels are used to insult representatiνes of the 
oνerseas Hellenism. Especially the Omogeneia in 
America is a νaluable asset. Νο longer afflicted by the old 
curse of the d i k h a s m ο s, the Omogeneia has 
become a tremendous force which comes to the aid of 
the Mother Country at eνery critical moment -
regardless of the identity of those who goνern Greece at 
the time. 

Greece is an integral part of the Western fami ly of 
free nations - the nations which are led by the United 
States. We cannot promote or defend our national 
interests without the cooperation of the United States. 
ln this, the role of the Greek-American Omogeneia is 
νital. For this reason we should safeguard our ties with 
the Omogeneia as the aple of our eye. 

ΜΑΥ 15, 1984 

Lately, certain indiνidua ls and especially certain 
newspapers in Greece haνe embarked on a campaign to 
undermine the respect and influence of prominent 
personalities of the Greek-American Omogeneia. This is 
most unfortunate since these Greek-Americans haνe 
great influence in official Washington. Many of them 
haνe serνed their country in important positions, in the 
military, in presidential commissions, as adνisors to high 
goνernment officials, ίη intelligence, in scientific fields. 
lt is absurd to see them being accused, through distor
tions, innuendos or deliberate misinterpretations, 
because they serνed ίη such positions. lt is eνen more 
absurd and inexcusable to νi l ified them because they 
νisited Greece during the dictatorship - when inciden
tally this writer was imprisoned and exiled by the junta. 

lronically those who assume today the role of the 
accuser were doing quite well during the dictatorship 
and some newspaper owners were eνen getting 
wealthy! 

Those who want to hurl accusations about "juntists" 
or to claim the non-existent laurels of "resistance 
fighters" should probabJy turn their attention to some of 
the members of the Greek legislature (from eνery party) 
to find the true "juntists" or "resistance fighters" .. . 

Today many Greeks from abroad serνe in high 
positions in the present Greek goνernment. On the 
other hand, many Greeks serνe today their country in 
the Army, in the Police, in the intelligence agencies. Are 
they to be accused tomorrow under a different goνern
ment because they serνed today? 

Senator Tsongas adνised recently "more and more 
young Greek-Americans to enter public serνice". 
Should they be concerned that some day certain irres
ponsible elements will accuse them through distortions 
and innuandos- only because they happen to disagree 
with the suspect and anti-American objectiνes of their 
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Issues of the Month 

Α Very Special Πuty! 
Ί'he 1'ruman Centennial and the celebro

tions across the United Staιes provide an 
opportunity to Rellenίsm to honor the 
memory of the "great American President 
who helped Greece to remaίn afreecountry. 
ln our editorial columns in Greek, we make 
extensive reference to the astonίshing 
progress made in Greece since the crushing 
defeat of the Communίst insurrectίon. 

We, the American citizens of Greek 
descent, have α specitil duty to participate' 
in the ce/ebratίons. We were reminded of 
this by Archbίshop Jakovos who, in res
ponding to remarks by Mayor Koch and 
other city offlcials, during α reception at City 
Ha/1 for his 25 years as Primate of our 
Church, opened his speech with α reference 
to President 1'ruman. 

τhat same day, May 8, another dίstin
guίshed Greek-Amerίcan, former Supreme 
President of ΑΗΕΡ Α, Mr. Wϊllίam Chir
goιίs, was the prίncίpal speaker at the 
Truman Centennial Dinner ίn Kansas City, 
ΜΟ. Mr. Chirgotis, who ίs the chairman of 
the Board of the Truman Foundation, was 

the Architect of the Truman statue ιhat was 
erected by the Order of ΑΗΕΡΑ in Athens, 
and seνeral years ago, donated α full-sίze 
bronze staιue of the Zate President, that 
graces the entrance rotunda ofthe Harry S. 
Truman Medical Center in Kansas City. 

τhίs Magazine plans α special edition 
during this year as α token of the gratitude 
and respect, felt by the Greek-Amertcan 
Communίty in ιhe United States. 

We hope that all Greek-American Orgo
nizations and Federations will pass resolu
tίons commemorating the /ate President and 
that our Communίties across the country 
wί/1 organize special eνents. Better yet α pan
omogeneia commemorative celebration 
may be eνen more appropriaιe. 

• • • 
τhe precedent ofGreece, as α country thaι 

was saved from communίsm with the help of 
the Uniιed States was mentioned by Pres
ίdenι Reagan in his address·to the Nation on 
May 9, when he emphasized the need to saνe 
another country, namely ΕΙ Salνador. 

Ί'he President said: 

'Ίf our political process pulls together, 
Soviet - and Cuban-supported aggression 
can be defeated. On this, the centennial an
niversary of President Harry Truιnan's 
birth, ίt is fittίng to recall his words, spoken 
to a Joίnt Sessίon of the Congress ίn a 
simίlar situation: "τhe free peoples of the 
world Iook to us for support ίn maίntainίng 
their freedoms. If we falter. . . we may 
endanger the peace of the world, and we 
sball surely endanger the welfare of this 
nation." 

The speech was given in 1947. The 
problem then was two years of Soviet
supported ίndirect aggression against 
Greece. The Communists were close to 
vίctory. Presίdent Truman called on the 
Congress to provide decisive aid to the 
Greek government. Both parties allied · 
behind President Truman's call. Demo
cratic forces succeeded and Greece became a 
parl~entary democracy." 

CONFUSED ORIENTATION? 
ΤΗΕ Washington Post published on 29 April an extensiνe 

report on the personality of the President of the Greek 
Republic Con. Karamanlis. At one point Mr. Karamanlis is 
quoted: 

"Ι see no future for Greece outside the West. This is ruled 
out by the country's political and cultural tradition, and 
aboνe all by its critical geopolitical position." 

Α crystal-clear, wise statement that allows no misinter
pretation. 

On the other hand, we read in the Greek press that the 
Papandreou government has decided to prohibit the broad
cast on Greek TV of a program which will be shown in all ΝΑΤΟ 
countries on the Alliance's 35th Anniversary. This program 
titled "Peace: the Atlantic Promise" would giνe, no doubt, a 
positiνe picture of the Alliance and of its accomplishments for 

accusers? 
lt is time, I belieνe, that these malicious attacks 

come to an end. I will not go into the details of these 
attacks. Ι understand that some of the accusers may be 
taken to court. But it is necessary to point out that I do 
not write these lines to defend anyone, but only because 
Ι feel an obligation to do so, as a simple soldier serving 
th~ hellenic ideals, as I did all my life. 
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tne preserνation of peace in Europe. Apparently the program 
would haνe been in conflict with the steady stream of anti
NATO propaganda spewed by Greek TV and, naturally, the 
Greek audience should be protected from such "deceitful" 
broadcasts! 

Α few weeks ago, the Greek goνernment refused to allow 
the broadcast on Greek TV of another program concerning the 
European Economic Community (Common Market) and the 
forthcoming elections for the European parliament. The 
program would haνe presented, of course, a positive 
description of the EEC. lt was banned because, we assume, 
those who made the decision did not want to upset those who 
coined the slogan "EEC and ΝΑ ΤΟ the same syndicate." 

The question is how do these actions stand next to the 
unambiguous statement of Con. Karamanlis: "Ι see no future 
for Greece outside the West." 

SHAME ... 

C ERTAIN newspapers in Athens and in New York launched 
recently an improper attack against several distinguished 

Greek-Americans who are a credit to their Greek heritage. 
These unacceptable attacks must be condemned in no un
certain terms by the Omogeneia as a whole. 

lt is a shame to treat in this fashion personalities who. 
always stood at the forefront for the rights of Greece, selflessly, 
without any pet~y political calculations, noble soldiers of the 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



Greek ideals and defenders of the Greek national causes in this 
country in which all of them haνe distinguished themselνes in 
their chosen fields. 

Men like Col. Peter Derzis, Bill Chirgotis, Prof. Kousoulas, 
Sam Nakis, or Prof. Perros need no defense. Neither does Gen. 
Papathanassiou. But they are entitled to receiνe the respect 
they so richly deserνe, instead of being subjected to such com
pletely unjust accusations. 

ΝΑΤΟ: 35 YEARS ... 

τ HIRTY fiνe years haνe passed since the spring of 1949 when 
the United States, Canada, and ten countries in Western 

Europe signed the North Atlantic Treaty. lt is difficult for 
younger people eνen to imagine the bleak conditions 
preνailing in Europe that spring of 1949. Germany was still in 
ruins. The other European countries were struggl ing to 
recoνer from the deνastation of the most destructiνe war in 
human history. And as though all this were not enough, the 
Soνiet Union had blockaded West Berlin deep inside the 
Soνiet zone of Germany. The Cold War which had been 
proνoked by the expansion of Soνiet control oνer the 
countries of Eastern Europe threatened to turn into a hot war. 
These were the conditions which formed the backdrop to the 
inception of the North Atlantic Alliance. 

ln the fol lowing decades, ΝΑΤΟ proνed to be the most 
effectiνe guardian of peace in Europe. ln the last fiνe centuries 
- not to mention an eνen longer period - the four decades 
since the end of the Second World War mark the longest 
period of continuous peace on the European continent. Under 
the protectiνe shield of ΝΑΤΟ, the countries of Western 
Europe- Greece and Turkey joined in 1952, West Germany in 
1955 - recoνered economically and politically, strengthened 
their free democratic institutions, built the edifice of the 
Common Market, and brought the standard of liνing of their 
people to unprecedented heights, and they did this within a 
free society. 

ln the past thirty fiνe years, the Allies faced crises, disputes, 
problems. But they were always able to oνercome any 
adνersity in a spirit of unity and cooperation being eνer 
mindful that their cardinal concern was how to preserνe the 
strength of the Alliance as the most effectiνe guarantee for 

ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ 
ΡΟΤΗ και τΙΜΗ ΑΝΔΡΕΟΥ 

ΜΑ γ ιs. 1984 

the preserνation of peace. As the Alliance completes its first 
thirty fiνe years, all those who sincerely want a peaceful Europe 
express a heartfelt wish that ΝΑΤΟ will remain the strong 
defender of peace and freedom in Europe and in the Atlantic 
region as long as there is any threat to these cherished νalues. 
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Modern Athens: beyond the veil 
By ROBERT D. KAPLAN 

"Baltimσre Sun", April 8, 1984 

Lurking behind a suη-washed, kiηetic 
exteriσr, which mσst tσurists neνer see 
past, is a whσle wσrld σf Athens waiting 
tσ be explσred. lt is aη autumnal wσrld 
σf umber hues aηd dark mystery giνing 
Greece's capital a warmth and iηtimacy σf 
which few are aware. 

Fσr a thσusaηd years Atheηs was a prσ
νiηcial tσwn ίη the Byzantine empire, and 
the art aηd architecture frσm that periσd 
cσηstitute a rich legacy σvershadσwed by 
mσdern deνelσpment σn σηe haηd aηd 
classical glσries ση the σther. 

Like rubies iηlaid σn a bed σf pored
cσηcrete, tiηy Byzaηtine chapels poke 
their red-dσmed ησses up through a 
chalky mass σf mσdern buildiηgs. Almσst 
lσst amσng the sea σf tσurist shσps are 
σther shops dealing ίη σld icσns aηd 
νariσus kiηds σf Byzantiηe paraphernalίa. 
Αηd σften ignσred amσηg the city's 
museums, is the σηe dedicated to Byzaη
tiηe art, which cσntaiηs σηe σf the fiηest 
cσllectiσns in the wσrld. 

Unfortunately, few guidebσσks dσ 
justice to this aspect of the city's per
sonality. The best way therefσre to get 
acquaiηted with Byzaηtiηe At/1eηs is at 
the Byzaηtiηe Museum at 22 Vassilissis 
Sσfias aνeηue, a few miηutes walk from 
Cσnstitutioη Square (opeη daily except 
Monday). 

Lσcated in a Niηeteenth Ceηtury, Flo
rentine-style νilla, the museum utilίzes 
art to explaiη a period of history which 
wrought a stroηg iηfluence οη the Greek 
language aηd which determined the pre
seηt-day character σf Greek Christiaηity. 
This art is a fusion of aηcient Greek and 
σrieηtal styles, projecting the νalues of 
a medieval church empire ruled frσm 
Cσηstantiηople. : 

The grσuηd flσσr roomsof the museum 
haνe beeη recσnstructed in the form of 
Byzaηtiηe churches from differeηt archi
tectural periσds. As one prσceeds 
thrσugh the museum- past marble capi
tals, stσηe mosaics, ostrich-egg reliqua
ries aηd finally the icons - it becσmes 
clear how Byzantine art served as a liηk 
between the art σf the Reηaissaηce. 

All the Byzantine churches dotting 
central Athens are νeritable museums 
of icoησgraphy. Architecturally, they all 
follσw a similar crucifσrm patterη capped 
by a dσme. All are made σf dark red brick 
aηd roofed with clay tiles. Αηd the art
work inside follows a similar patterη as 
well: with the dome reserved for aη ίcση 
of Christ the Pantσcrator, aηd the lσwer · 

30 

walls decorated with saints, prσphets aηd 
evange I ists. 

Neνertheless, all these churches are 
differeηt, aηd each retaiηs its own pecu
liar persoηality. 

The churches are located ηear squares 
and major iηtersections, playing havoc 
with the traffic flow, as if tσ register their 
σwn,sublίme prσtest agaiηst mσdern 
Atheηiaη life. Here is a , sampling σf my 
faνσrite σnes: · 

. Aghias Dyηamis (diciηe power). Lσ
cated ίη the middle of the sidewalk οη 
Mitrσpoleos street, this Eleventh Cen
tury church is wedged betweeη the 
poured-cσηcrete pillars of the Miηistry 
σf Educatiσn. Οη!y a handful of people 
can fit inside. Yet one is oνerwhelmed 
by the number of icoηs aηd ceηsers. 

Ayii Theσdσri. The dome σf this 
Eleνenth Century chapel οη Klafthmonσs 
square is often coνered by pigeσns. Re
built in the Twelfth Century, the Ayii 
Theodori is believed tσ be the city's old
est church, and is structurally the loveli
est. The iηteriσr is striking due the wealth 
σf frescσes. 

Kapnikarea. Ιη the middle σf Ermou 
street between Constitutiσn square aηd 
Mσηastiraki, speeding taxis νirtually 
brush the walls σf this church, which also 
dates frσm the Eleνeηth Century. One 
σfteη gets through the froηt door σut 
σf breath after dodgiηg the traffic. But 
inside, modern Athens is left behiηd aηd 
Byzantium beckσηs. The artwσrk is the 
most excitiηg σf all the churches. The 
apse, ίη which the Virgiη Mary and jesus 
are depicted, was executed ίη 1950 by the 
Photius Kontoglou, the greatest icσnσ
grapher of our era. 
Aghiσs Eleftheriσs. Οη Mitropoleos 

Square adjacent to the giaηt Niηeteenth 
Ceηtury cathedral σf Athens, this Twelfth 
Ceηtury church is as beautiful as the 
larger aηd newer church is ugly. Thσugh 
the iηteriσr icσησgraphy is ση a high 
standard, it is the brick arches and marble 
frieηes which will steal your atteηtion. 

St. Ekaterina. On Goura street not far 
frσm Hadrian's Arch, this church sits in 
the middle of a square where archeolo
gists haνe unearthed remnaηts of the 
ancient city. lt presents a lovely image σf 
Byzaηtiηe architecture juxtapσsed 
against classical pillars and lintels. 

St. Geσrge σf Karyes. Situated σff 
Stadiou street, this buildiηg is a Niηe
teeηth Century recoηstructioη of an 
Eleveηth Ceηtury chapel, and thus the 
facade is not as precious-loσkiηg as the 
other churches. But the iηteriσr is packed 

with fine icσηs, iηcludiηg οηe of St. 
George ηear the eηtraηce. 
Νσt surprisingly, Atheηs is an excellent 

place tσ purchase icσηs. Prices raηge 
from $6 for fiηe, small cσpies σf origiηals, 
to genuine aηtiques for $2,000 apiece. 
The iηtersectioη of Apollσnσs and Filσ
theis near Plaka is where a number σf 
these shσps are clustered. 

For those interested in an iηexpeηsive 
souvenir, I recσmmeηd the ίcση dealer at 
30 Apσllσnσs street, whσ has a large as
sσrtment fσr $6 aηd $12. Geηerally speak
ing, the less realistic the human features 
the fiηer the style. 

All icσηs predatiηg 1830 must be reg
istered ίη Greece as antiques, and coηse
quently cσst a goσd deal σf money. The 
mσst reputable store fσr purchasing such 
icσηs is called Parthenσn, at the cσrner σf 
Karagiorgi and Nikis streets ηear Con
stitutiση square. The σwner, Th. Efthi
miadis, spσrts a red rσse ση a three-piece 
suit and will show yσu aη upstairs rσom 
full σf exquisite- aηd expensiνe- icons. 
Eνen if yσu haνe nσ ίηteηtίση σf buyiηg, · 
have a loσk arσund. 
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Karamanlis Symbolizes 
Continuity ln Socialist Greece 

By Andriana lerodiaconou 
(τhe Washington Post, April 29, 1984) 

ATHENS-At the end of a maze of royal 
blue carpeted corridors in the Greek 
presidential palace lies a high-ceilinged, 
book-lined study that is shielded from the 
clamor of Athens traffic by a hush of trees. 
Constantine Karamanlis, 77, the president 
of the Republic of Greece, sits straight
backed and imperious behind a desk, 
carrying the air of remote authority that 
has led Greek political satirists to tag him 
"God," or more frequently, simply 'Ήe." 

The thicket eyebrows and falcon 
profile are in si lhouette. Occasionally, a 
secretary or aide comes in, hushed, defer
ential, carrying papers or a whispered 
message. Many haνe worked with Kara
manlis for years and are his contempo
raries. Their manner suggests senior 
schoolboys entrusted with some graνe 
responsibility by the headmaster, in 
keeping with Karamanlis' legendary dis-

But Greek Leader Says 

He Failed Το Make 
Countrymen 
'Responsible' 

couragement of any familiarity on the 
part of those around him. 

Sipping tea with lemon, Karamanlis 
reflects on a career that has spanned all 
the major eνents of postwar Greek poli
tics. Today, eνen the most ardent critics of 
his years as prime minister leading con
serνatiνe goνernments concede that he 
has become an important symbol of 
stabil ity and continuity in Socialist-ruled 
Greece. 

The piνotal moment establishing his 

ascent from party politician to statesman 
came in 1947 when, with the military dic
tatorship tottering, Karamanlis came back 
from exile in Paris to bring order out of 
chaos and to set Greece on the road to 
new elections and a new constitution. 

But Karamanlis is not a man easily 
impressed with his own accomplish
ments. 'Ί'νe failed in the most important 
aim of my career," he muses, smiling. 
''τhat was to make the Greeks respon
sible, democratic citizens. 

"When I first went into politics, Ι 
thought Greeks were νery indiνidualist 
and poor at working collectiνely because 
they were poor. Being poor makes you 
cunning and conniνing. So Ι thought, 
well, 1' 11 make them richer. And to some 
extent Ι did. 

" But nothing changed." 
He smiles again in the fading afternoon 

light. 'Ένery Greek knows by heart the . 
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parts of the constitution that talk about 
indiνidua l rights. But nobody remembers 
the parts that talk about responsibilities," 
Karamanlis adds. 

Such ambiνalence is returned by his 
countrymen, including his friends. 'Ήe is 
a strange man," muses Helen Vlachou, a 
close friend and publisher of the influen
tial Athens daily Kathimerini. 'Ήe is 
lonely, and that is because he has elected 
to be so. He has no children. He does not, 
as one might expect, fuss oνer his 
nephews and nieces. He isn't eνen 
attached to a cat or a dog. He wants it that 
way." 

ls it possible to write a comprehensiνe 
profi le of Karamanlis without alienating 
him? Vlachou responds without hesita
tion. "Νο. He suffers from the Greek 
politician's failing of not being able to 
tolerate criticism. Besides, he is νery 
reticent. ln the case of one recent biog
rapher he insisted that there should be no 
mention of his marriage to Amalia Ka
nellopoulou, which ended in diνorce 
after many years. I said, 'Butwhy not?' But 
he was adamant." 

Asked to comment on νaried descrip
tions of his character as "arrogant," " dis
tant," "direct" and "approachable," Ka
ramanlis sidesteps neatly. "·They are all 
right," he says. "Jn my work Ι am, it's true, 
tough and distant. That's because Ι haνe a 
νery strong sense of responsibility. ln my 
priνate life l'm simple. But Ι don't belieνe 
l'm arrogant." 
Vlachou sums up: 'Όne must remember 
Karamanlis rose to power as a young man 
from the northern Greek countryside. 
Outside the cities-That's where the best 
in the Greek character is found. 
Karamanlis has retained the dignity and 
style of a country Greek. And in the final 
analysis that impresses people." 

Becoming more expansiνe, Karaman
lis, still behind the imposing desk, quotes 
the French philosopher Henri Bergson 
and .Aristotle-whom he thinks of, along 
wit-h · Alexander the Great, as a fellow 
Macedonian. He eνen jokes about the 
project at hand: "So you are going to do a 
portrait? Let's see how good a painter you 
are." 

The canνas is sweeping. Lasting half a 
century, Karamanlis' career has spanned 
not only the key Greek transition from a 
monarchy to a republic-peacefully, in a 
plebiscite organized by Karamanlis in 
1974 but also all the major phases of post
World War 11 Greek political history: the 
emergence of Greece as aπ American ally 
and protectorate in the 1950s, after the 
defeat of the Greek Communists in the 
bitter 1945-1949 ciνil war, the ill -starred 
centrist liberal goνernment of George 
Papandreou in the 1960s; the military 
coup d'etat that ended it in 1967; the near 

32 

war with Turkey oνer Cyprus, which in 
turn led to the collapse of the colonel's 
junta in 1974; and finally, in 1981, the 
coming to power of the country's first 
Socialist goνernment. 

The key eνent in Karamanlis' early 
career came in 1955, when Greece's King 
Paul sent shock waνes through the 
country's political world by plucking a 
young lawyer with two rough accent of 
the northern proνince of Macedonia 
from the relatiνe obscurity of the Cabinet 
ranks and catapulting him i~to 
prominence by giνing him the job of 
prime minister. The moνe was promptly 
dubbed '~he royal cou~'and launched 
Karamanlis on the career that was to be 
crowned by his 1974 return to power. 

"Ι see the smooth restoration of 
democracy in 1974 as my major political 
achieνement," Karamanlis says. ''τhere 
was a political power νacuum after the fall 
of the didatorship which could easily 
haνe led the country to anarchy or ciνil 

Διατίθεται 
dίθοuσα γιο 

lδιωτικΕ:ς 
έκδηλώσεις 

war." 
Echoing the situation in 1974, political 

analysts belieνe that the smoothness of 
the 1981 transition from nearly half a 
centurv of uninterrupted right-wing rule 
to a Socialist goνernment was largely due 
to Karamanlis' presence as a balancing 
factor in the presidential seat. Many 
Greeks belieνe that Karamanlis foresaw 
the coming to power of the Socialists 
when he quit the prime ministership for 
the presidency in May 1980. 

The balance is more than ju.st 
psychological. Under the constitution, 
which he ushered in in 1974, Karamanlis 
as president has amore than a figure
head's role, with the power to dissolνe 
parliament and call new elections in a 
national crisis. 

The 'ρresident giνes little cl ue as to what 
precise circumstances would prompt him 
to use this power, which one commen
tator described as "Karamanlis' single 
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bullet." 
But most foreign and Greek observers 

belieνe that he wou ld moνe if either of 
two major foreign policy crises appeared 
imminent: a military confrontation with 
Turkey, or a wholesale rift between 
Greece and the western strategic camp. 

"Ι see no future for Greece outside the 
West," Karamanlis stated. ''τhis is ruled 
out by the country's political and cultural 
tradition, and above all by its critical 
geopolitical position." 

Karamanlis has not always been so 
broadly accepted. Greeks of the left look 
back on his prime ministry as a time of 
systematized discrimination aga inst 
leftists through the keeping of intel
ligence files on citizen's political actiν
ities and affiliations. They also cite the 
1961 election in which Karamanlis was 
first challenged by George Papandreou, 
when according to British historian 
Richard Clogg "intimidation and ballot
rigging were employed" in faνor of the 
right. 

Another dark episode was the killing at 
a Salonika peace ra lly in 1963 of left-wing 
deputy Gregoris lambrakis- an eνent later 
made famous in the f ilm "Ζ." Clo~g 
writes: ''τhough not . eνen his most 
seνere critics accused Karamanlis of being 
personally implicated... neνertheless 
considerable disquiet was aroused when 
inνestigators showed close links between 
the assassins and highly placed goνern
ment officials." 

Six months after the lambrakis killing, 
Karamanlis left Greece for self-imposed 
exile to Paris after losing national elec
tions to George Papandreou. ''τhis was 
his biggest mistake," said Vlachou, "and 
reflects his greatest fault-that he is un
wil ling to accept the role of opposition 
leader. Greek politicians fail to under
stand how important this role is, and 
Karamanlis is no exception . The fact is he 
should haνe stayed in Greece after his 
defeat by Papandreou." 

Yet in his 11 years in Paris, Karamanlis' 
emotional inνolνement with Greece 
remained ardent. 'Ήe neνer arriνed in 
France," quipped Vlachou. " ln Paris he 
read Greek newspapers, drank Greek 
coffee, ate Greek feta cheese and νisited 
with Greek friends." 
By the time Karamanlis returned to 

Athens in the dramatic summer of 1974, 
the old controνersies of his earlier career 
no longer applied. He was greeted with 
delirious enthusiasm by the Greeks, who 
saw him as the only politician with the 
influence and standing to restore and 
preserνe democracy. 
Seνen years later, in January 1981, Ka

ramanlis fulfilled the political ambition of 
a lifetime when he made Greece a full 
member of the European Community. 
His aim was not so much economic as 
political: to place a final and safe seal on 
Greece's democratic institutions. 'ΈΕC 
accession held the highest political signi
ficance for our country," Karama nl is 
commented. "Ι consider it the second 
great success of my career." 

But ineνitab l y he returns to his disap
pointment in failing to match the Greek 
character to a more modern political 
system. "We inνented democracy. But 
others are destined to apply it. Wel l, as 
Bergson said, you can't save a people 
against their wil l." 

ΝΕΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΤΗΣ ccNEAΣ ΥΟΡΚΗΣ» 

(212) 921-0086 

Παρακαλοϋμε σημειώσατε 

την παραπόνω όλλαγη τηλεφώνου 

ΤΡΑΤΑ 

ΜΑΥ 15, 1984 

((Fish Market" 
ΤΑ ΠΙΟ ΦΡΕΣΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ 
ΣΠΣ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΜΕΣ 

40-21 23rd Ave., Astoria, Ν.Υ. 
(212) 721-4468 
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ψrosp~tefiall 

FINE CUSTOM CAΠRERS 

I F ELEGANCE IS 
YOUR STYLEι WE ΜΕΗ 

YOUR STANDARDS 

8 Our Victorian Grand Ballroom 
is our city's Largest and Most 
Elegant. 

8 Choose your style and date 
from Twelνe Ballrooms. 

8 Banquets, Weddings, Fashion 
Shows, Masquerade Balls, 
Fund Raisers, lnternational 
Showsι Viennese Nights, 
Meetingsι Concerts, Com
munity Theater. 

8 Uniquely Elegant Accommo
dations for groups of any 
size . . . from 50 to 2000 
people. 

8 The 'Όak Room", our Gour
met Restaurant, with its 
Medieνal Decor. 

8 Discoνer our Cont in ental 
Cuisine. 

8 Priνate Valet Parking. 

" We are in the Heart 
of Brooklyn" 

263 PROSPECT AVENUE 
BROOKLYN, Ν .Υ . 11215 

Tel. (212) 788-Q777 

33 



Metropolitan Greek Chorale 
to Present ''Eklektika'' 

ln its 19 years the Metropolitan Greek 
Chorale has been a faνorite of both Greek 
and American audiences, dedicating it
self to performing Greek music in its 
classical, folk, ecclesiastical , and popular 
forms. Under the artistic direction of its 
composer/conductor, George Tsontakis, 
the Chorale performed the Premiere of 
Theodorakis' AXION ΕSτι last year and 
the year before the World Premiere of 
Tsontakis' EROTOKRΠOS to a sold out 
house. 

The Chorale's wide and νaried pro
gramming of international choral works 
will once again be reflected in this year's 
Spirit Concert, EKLEKTIKA, at Alice Tully 
Hall on Sunday, May 20th. 'Έklektika" is 
under the auspices of the Greek 
Consulate General of New York and will 
offer a tribute to Manolis Kalomiris, the 
Father of Classical Music, to commemo
rate the 100th anniνe rsary of his birth. 
Selections to be performed will be from 
his Songs for the Greek Children and an 
American Premiere of excerpts from his 
major operatic work The Mother's Ring. 

Additional pieces will include a World 
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Premiere of Tsontakis' Fiνe Choral 
Sketches on Ίs Agios' which will feature 
clarinetist Daνid Krakauer; a medley of 
works drawn from the Chorale's reper
toire of popular Greek music; Rachma
ninoff's All Night Vigil, to be sung in the 
original Slaνonic; Weisgalls's Psalm 
118:26, to be sung in Hebrew; and the 
Pulitzer Prize winning lyrical work of 
Norman Dello Joio's As of a Dream, which 
is set to the poems of Walt Whitman. 

Composer/ Conductor George Tson
takis, actiνe on seνeral fronts of the Amer
ican musical scene, is an adνocate of com
posers of his generation haνing conduct
ed premieres of nearly 50 works by l iνing 
composers. He is on the composition 
faculty of the Aspen Music Festival and 
assistant to Maurice Peress for orchestra 
and opera programs at the Aaron Cop
land School of Music of Queens College. 
Tsontakis has studied with )orge Mester 
and Vladimir Delman at the Teatro 
Comunale of Bologna, and has receiνed 
commissions from the Chamber Music 
Society of Lincoln Center for the Emerson 
Quartet, a Nonesuch Commission for the 

American Brass Quintet, and a commis
sion from the Aspen Wind Quintet, all 
within this past year. 

The Chorale, composed of νoluntary 
singers from the tri state area, a majority 
of whom are members of their parish 
choirs, has participated this year in the 
Diνine Liturgies of St. Demetrios, Asto
ria, The Three Hierarchs, Brooklyn, St. 
Spyridon's and Evangelismos, New York 
City, and St. John the Diνine, Tenafly. lts 
Christmas Concert was held at St. 
Michael's Home for the Aged in Yonkers. 

Iickets for the May 20th concert are $8, 
$10, and $15 and can be purchased direct
ly from the box office at Alice Tully Hall, 
212-362-1911. 

avge[111os 
Specίalίzίng ίn Greek Caterίng 
for home and busίness partίes. 

Tel. (212) 688-8828 

Το order call toll free 1-800-221-2055 (6) 
or use this coupon. 

ο One year $20 
ο Two years $40 

ο Check or money order enclosed 
ο Please bill me 

Name: ... .. . ...... . .. ... ... . .... . .......... . . 
Adress: .. .... . .... .. . ..... .. .. ........ .... .. . 
City: . ... ... . .... .. .. . . State ...... .. .. Zip .. .. . 

Wrι le ιο " Weekly Revιew Ρrοιπ ι" 9·11 Ε 3 7Ιh Str .• New York . Ν Υ 10016 
I 
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Ν. Jersey Branch of HANAC organized Offices for the community based 
organization are /ocated at 661 Montgo
mery Street, Jersey City, N.j. 07306. 

Thomas Kress of Edison, N.j. was 
elected chairman of the Hellenic 
American Neighborhood Action Com
mittee of New Jersey on Wednesday, May 
2 at a meeting held at the Holy Trinity 
Greek Orthodox Church of Westfield, 
Ν.). At the meeting of the Board of 
Trustees, Kress was elected to head the 
New Jersey branch of the community 
organization for the next two years. 

Along with Mr. Kress, Dr. Kirk Kalem
keris of Hohokus, N.J. was e/ected pres
ident, Dr. Chris C. Carvounis of Bruns
wick, N.J. 1st Vice President, Spiros Livanis 
of Bordentown, N.J. 2nd Vice President, 
George Μ. Pappas of W. Ca/dwe/1, N.J. 
3rd Vice President, Sophia Atlin of Fort 
Lee, Ν.). Secretary, V. Rev. Peter Atsales of 
Trenton, N.J. Treasurer and Leonidas Ρ. 

Δείπνο προς τιμιΊv 
τοϋ κ. Χρήστου Σπύρου 
Φίλοι τοϋ ύποψηφίου Κυβερνήτου 

τοϋ Nw Hampshire κ. Χρήστου Σπύρου 
όργανώνουν στην Νέα Ύόρκη δείπνο 
προς τιμήν του, στiς 29 Μαϊου, 8 μ.μ. Τό 
εσοδα θό διατεθοίίν γιό την ένίσχυση 
της προεκλογικης έκστρατείας τοϋ 
καλοίί πατριώτη, ό όποίος ε1ναι τώρα 
ήγέτης τής Δημοκρατικϊϊς πλειοψηφίας 
στιΊν Πολιτειακη Βουλή. Τό δείπνο θό 
δοθϊϊ ατό έστιατόριο ΚΑΛ ΥΒΑ, στην· Α
σrόρια. 

Οί ένδιαφερόμενοι μποροϋν νό τη
λεφωνήσουν (212) 932-9229. 

ΜΑΥ 15, 1984 

Doumas, Esq. of Manalapan, Ν.). Legal 
Counsel. 

Metropolitan Silas, Honorary 
Chairman, gave the oath of office. 

'Ένα παλαιό 6νειρο τfίς Κοινότητος τοϋ 'Αγίου Νικολάου, ατό Wycof, Ν.)., προχώ
ρησε τελευταίως ατό στάδιο τfίς πραγματοποιήσεως μi: τι'ιν τελετι'ι τfίς tκσκαφfjς γιο 
τόv θεμέλιο λίθο. Στην πάνω φωτογραφία, ό Μητροπολίτης Νιοϋ τζέρσεϋ Πανιερ. κ. 
Σίλας έν μέσω ίερέων, κατό τι'ιν διάρκεια τfί ς τελετι'jς. Κάτω, ό Μητροπολίτης, μέ 
μέλη τοϋ Συμβουλίου, tνώ κατευθύνονται πρός τόν χώρο τfίι; τελε τι'jς. Διακρίνονται, 
άπό δεξιά, ό πρώην Πρόεδρος τι'jς Κοινότητος Δp. Κiρκ Καλεμκέρης, ό νϋν 
Πρόεδρος Δρ. Ήλίσς Τσούνας, ό πρώην Πρόεδρος κ. Κ. Σιούκας. 'Αριστερά, τό κτι
ριακό συγκρότημα τfίς Κοινότητος. 'Ο ναός θά άνεγερθfί ατό άριστερό μέρος. 'Η 
Κοινότης fδρύθη τό 1969 καΙ εΤναι μ ιό άπό τίς άvαπτυσσόμενες καΙ καλύτερα όργσ-

νωμένες. 
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Outreach Program to Continue This Summer 
BROOKLINE - The Reνo Christopher 

Metropoulos, Dean of Admissions and 
Records of Hellenic College-Holy Cross 
has announced that the Outreach Pro
gram of the institution will continue this 
summero Twelνe Hel lenic College-Holy 
Cross stυdents will accompany Fro Metro
poulos during the Summer Outreach '84 
Program which wi ll take them to parishes 
in New York, New )ersey, Connecticut, 
Maryland, Virginia, Delaware, Pennsyl
νania, and cu lminate at the Clergy-Laity 
Congress in New Yorko 

The following stυdents haνe been 
selected to participate in the Summer 
Outreach '84 Program: Manual Burdusi, 
Hellenic Col lege '84, from Baltimore, 
MD. Manny majored in Pre-Theology 
and will enter Holy Cross School ofτheo
logy in the fal l to study for the priesthoodo 
Holy Cross seminarian Aristotle Damas
kos, Hellenic College '81 and Holy Cross 
'85ο Αrι ο is from Clearwater, Florida and he 
is stυdying for the priesthoodo Peter 
Jeffreys, a Hellenic College junior from 
Lowell, Masso, who is majoring in Pre
Theology and plans to study for the 
priesthood. Manos Linoxi.lakis, from 
Athens, Greece, who has played for the 
popular Greek basketball team 
" Panathinaikos" ο Manos is majoring in 
Business Managemento Another student 
from Lowell, Chris Makiej, a junior in the 
college and a basketball star for the 
Hellenic Col lege Owls. From Dallas, 
Texas, Sophia Manitzas is majoring in 
Education and Parish Serνice. Α member 
of the Hellenic College Class of 1985, 
Sophia tranferred to Hellenic from Texas 
Women's Uniνersity o Dianthe Papouras 
from Cleνeland, Ohio, transferred from 
Akron Uniνersity and is majoring in Edu
cation and Parish Serνiceo Hellenic Col
lege sophomore Meta Pulos, from Day
ton, Ohioo She is majoring in Business 
Management. College senior Stanley 
Sitaras, a natiνe of Ch ios and the son of 
the Reνo Nicholas Sitaras pastor of the 
Transfiguration Church in Mattituck, 
New York. Stanley is majoring in Pre
Theologyo Dimitri Toscas, a freshman at 
Hellenic College from Joliet, Ιllinois, is 
also majoring in Pre-Theology. Mary
Adele Wingenbach, daughter of Fro Greg
ory Wingenbach, pastor of St. Spyridon 
Church in Monessen, Pa., is a college 
junior majoring in Education and Parish 
Serνiceo Holy Cross sem inarian Saνas 
Zembi llas, from Merrillνill, lndiana, is a 
graduate of Colby College where he 
majored in Philosophy and English Lite
ratureo 

Emphasizing the importance of the 
Outreach Program, Fro Metropulos ex
plains that each of the major faiths in the 
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Fro Chrisιopher Meιropulos, seaιed, center, will accompany 12 Hellenίc College- Holy Cross 
o5ludenιs ιο varίoωo parishes ιhis summero Standίng, /eft ιο righι: Meιa Pulos, Manι..el 
Burdu.~i. Dimitri Toscas, Mary-Adele Wingenbach, Manos Lίnoxilakis, S ophia Manitzas. 
Ari.Hoιle Damaskos. Bening, leji ιο right: Chri~o Makiej, Peιer Jeffreys, Dianthe Papouras. 

Savas Zembillasoo 
(Photo by George Diamant) 

"NEW YORK" 



Veliotis accuses ''high 
By Howard Kurtz 

Washington Post, April 30, 1984 

Ρ. Takis Veliotis, the former executiνe 
νice president of General Dynamics Corp. 
who is now a fugitiνe from justice, has 
told a Senate inνestigator that " high of
ficials" at the company "decided to fi le 
false cla ims" for millions of dollars on 
Naνy shipbui lding contracts, according to 
Sen. William Proxmire (0-Wis.). 

ln a speech prepared for deliνery on 
the Senate floor today and released 
yesterday, Proxmi re says Ve liotis 
contends that he participated in meetings 
with senior General Dynamics officials at 
which the allegedly fraudulent claims 
were discussed. 

Veliotis also contends that he has 
documents detailing how senior 
company officials allegedly submitted 
deliberately low bids to build nuclear 
attack submarines and then blamed the 
Naνy for subsequent cost oνerruns, 
according to Proxmire. 

While emphisizing that Veliotis is 
under indictment and that his allegations 
haνe not been substantiated, Proxmire 
sharply criticized the ]ustice Department 
for mismanaging an earlier inνestigation 
of General Dynamics, the nation's largest 
defense contractor, and for failing to 
pursue the new allegations with Veliotis. 
Α spokesman at General Dynamics 

headquarters in St. Louis said, ''τhese are 

country has established inst itutions of 
higher learn ing. There are 389 institu
tions founded by the Protestant Churches 
says Fr. Metropu los and 250 established 
by the Catholic Church. We, as Orthodox 
Christians haνe only one school, says Fr. 
Metropu los - Hellenic College-Holy 
Cross Greek Orthodox School of 
Theology. 

According to an article in a recent issue 
of U.S. News and World Report, "more 
and more young people are getting into 
religion. Campuses report f lowing Cha
pels, and more religious sources ... 
According to new polls, half the students 
now belieνe that religion is important to 
them. That's up from 39 percent fiνe years 
ago." Hellenic College-Holy Cross Greek 
Orthodox School of Theology offers an 
undergraduate and graduate education 
in an academic enν ironment where 
spiritual growth is fostered. As one of the 
Outreach Program's participants, Oimitri 
Toscas said: 'ΉellenicCollege hasgiνen 
me the chance to deνelop in knowledge, 
talents, and spirituality - each an impor
tant part of an Orthodox Christian life." 
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repetitions of the same old allegations 
that Veliotis has been making ... We haνe 
denied categorical ly his accusations that 
the company deliberately underbid 
the ... submarine contracts and that the 
company's claims against the Naνy were 
fraudulent, and we deny them again." 

This is the first time that Veliotis has 
al leged to a public official that sen ior 
General Oynamics executiνes were 
inνolνed in fraudulent claims against the 
Naνy since the issue was raised in 
published reports in ]anuary. 

ln addition, according to Proxmire, 
Veliotis now claims to haνe extensiνe 
documents and notes that detail the com
pany's original cost est imates on the 
submarines, how its bid was reduced, 
periodic presentations to management 
on the cost oνerrun s and a description of 
how the allegedly false claims were 
assembled. 

Veliotis has remained in Greece since 
he was indicted last September for 
allegedly splitting $2.7 million in kick
backs from equipment suppliers with 
another Ge neral Dynamics νice 

president. 
Veliotis has agreed to meet with justice 

Department officials in the near future 
and outline testimony and eνidence he 
said he is prepared to proνide against 
other General Oynamic officials, 
according to a source close to the case. 

Justice officials haνe agreed to meet 
with Veliotis but haνe not g iνen him 
immunity from the kickback charges, the 
source said. They haνe agreed to giνe 
Veliotis immunity for any new informa
tion he can proνide on the submarine 
claims, the source said. 
Α justice Department spokesman de

clined to comment, other than to note 
that Veliotis remains a fugitiνe. The 
department closed a three-year probe of 
General Dynamics in 1981 without 
bringing charges. 

Veliotis was interνiewed last month by 
Richard Τ. Kaufman, assistant director of 
the joint Economic Committee, and the 
interνiews add greater detail to published 
reports in january about Veliotis' 
reported willingness to proνide informa
tion to the Justice Oepartment. 

Proxmire said he is withholding 
officials' names and other identifying 
details proνided by Veliotis because the 
al legations remain unproνen. 

According to Proxmire, Veliotis said the 
company's Electric Boat diνision, which 
he directed from 1977 to 1982, had 
"bought in" to a 1973 contract for 11 

officials'' 
nuclear submarines "by offering a price 
below the shipyard's own estimate costs. " 
Veliotis reportedly said " it was belieνed 
the company would not get the contract 
unless it lowered the price," Proxmire 
said. 

Veliotis said the company decided to 
"blame the Naνy for the oνerruns, 
although it was known from the outset 
that the costs would exceed the price," 
according to Proxmire. 

General Oynamics filed a $544 mill ion 
claim against the Naνy and later said it 
would increase that to about $1 billion, 
according to Proxmire. The Naνy 
eνentually settled the claim for about 
$624 million. 

The claims were filed in 1976 while 
Veliot is was work ing at another General 
Dynamics diνision. Ve liotis told Kaufman 
that he learned about the cla ims by inter
νiewing company employes and reνiew
ing books and records before he took 
oνer the Electric Boat shipyard in Groton, 
Conn., according to Proxmire. 

Veliotis said some Electric Boat officials 
objected to fa lsifying the cla ims but were 
oνerruled by senior General Oynamics 
officials at the company's headquarters, 
Proxmire said. One dissenting employe 
reportedly was forced into early retire
ment and replaced by a corporate official 
assigned to the claims although he had no 
shipbuilding experience, Proxmire said. 

Veliotis said he was surprised that the 
]ustice Oepartment had not questioned 
h im during its inνest i gation, particularly 
because another Electric Boat off icial had 
giνen him records about the claims and 
cost oνerruns for safekeeping, accord
ing to Proxmire. 

Proxmire called the department's 
decision not to question Veliotis in the 
earlier probe "a gross oνersight." He said 
an internal department report last year 
found that the probe had "floundered" 
because the submarine claims proνed 
more complex than expected. 

" lt is clear to me that the inνestigation 
was botched from beginning to end," 
Proxmire said. 

He said justice Oepartment officials 
wrote him recently that, while they are 
pursuing the new allegations, Veliotis 
should " not be permitted to uti li zeνague 
suggestions of information of crim inality 
to undermine" the kickback case against 
him. Proxmire said he responded that 
Veliotis' assertions are not νague but 
inνolνe "concrete allegations of specific 
acts of wrongdoing, with dates, names 
and places." 
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ναδικό έλληνικό έργοστάσιο πού κατασκευάζει 
άλουμινένια παράθυρα σέ δλους τούς τύπους 

Πωλ καίάποστολές 

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

παραθύρων γιά · Ελλάδα THERMO 
GLASS 

Πωλήσεις 
καί 

άηοστολές 
παραθύρων 

γιά 
. Ελλάδα 

I Τ ώρα γιά δική σας εύκολία άνοί
! ξαμε καί aλλη μιά έκθεση ατό 
i Brooklyn (67-01 5th Aνenue) 
! 

$89 ο~ ι 

~EΞif.~~ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΣΠΙτΙΩΝ: 
· Επιμ.είνατε στούς έργολάf3οuς τά προίόνm 
νάχουv τήν έγγύrιση τού GOOd Deal 
· Επιμ.είνατε στήν ποιότητα κai στίς φθrινές 
τιμές 

ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 
Κερδίστε χρήματα κai χρόνο άγοράζονrος 

άnό τό Good Deal 

Τά μοναδικά διπλά ~~~~~~ 
παράθυ(Χl πού 

κρατοϋν τό σπίη ζεστό 
τό χειμώνα καί 

δροσερό τό καλοκαίρ~ι~~~~~ 
•τιμές στά εΊδη τής 

άnοθήκης μας 

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!! 

Πρέπει σύντομα ν · άδειάσοuμε τήν άποer,κη μας 
γιά νά παραλάβουμε τίς νέες παραwελίες. Πολλά 
παράθυρα διαφόρων μεγεθών κai κουζίνες πρέπει 

γρήγορα νά φύγουν. 

ΦΑΝΤ ΑΣτΙΚΕΣ τΙ ΜΕΣ 

ΤΙΜΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟν 
t212) 204-2001 22-17 ASTORIA BLVD. ASTORIA (212> 238-0039 



Apo/lo Fi/lo 

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

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

Baklava, Kataifi, Kourabiedes, Foinikia 
a nd other pastr ies. 

SPECIAL PRICES FOR COMMUNITY 
FESTIVALS AND OTHER FUNCTIONS 

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

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

TEL. (201) 797-0888 



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

ΙMPORTERS & DISTRIBUTORS, INC. 

'ΉOUSE OF GREEK SPECIAL YIES" Ρ.Ο. lox 2039 
51 5 Peιιlnιulo llνd. 

Hempιteod, Ν.Υ. 11550 


