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ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ GARDEN ΒΟΧ OFFICE ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ: 
λSΤΟΙ/Ιλ: 
PAPYRUS Pf((SS RΙIAS GΠ SIΙOP 
25-39 Steιnwoy Slι 2Q. ()ιl Dιtmoιs Blvd 
Τeι · (718) 726 1283 (718) 204-1770 

PANELLIN α.t ΙΑΚΙS VIDE Ο 
32-02 BιOOdwoy Ανe 31·03 30th Ανe 
(718) 274 5525 (718) 626 7979 

ASIROO GIH '.;HQP 
22-81 31sl SΙ• 
ιeι ( 118) 9>2-7011 

RUSHING: 
tν'EDIIΈRAN'JIN FOOo:>s 
194-13 Noιtheιn Blνd 
(718) 357-8338 

LONG ΙSLλΝΟ-ΗΕΜΡSτυ.ο 

HELLENΙC GΙFI CENΙR~ 

25 Νοι!h Fιonk lin 
(516) 53~4824 

.ΙλΜλΙCΑ 

GREEK !IAUAN DELI 
84-49 164th Stι 
(718) 52&94Q() 

PARSONS VΙDfO 
82 67 Poιsons Blνd 
(718)969-0170 

~ the felt forum 

BI/OOKLYN 
KENTR!Kα.t GΙFI SHOP 
7~05 5th Ανe. 
( 718) 784-0027 

Ι Ί Λ I I Λ II POΦO I' I I·L PAJ>YI!US PI/ESS (718) 72ι>-1283 
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ΝΕΕΣ ΘΕΡΜΟΠΥ ΛΕΣ 

' Η Κύπρος δέν μοιράζεται · 

στό dΊμα τών παιδιών της βουτυγμένη, 
βουλιάζει, γίνεται tρεfπια, κόλαση, 
μό tλεύθερη κι ' όδιαίρετη πεθαίνει ). 

Σπάσαμε μέ τό δόντια τά δεσμά, 
τό άιμα μας σκορπ ί στηκε στούς 

δρόμους, 
είδαμε τούς ναούς νά βεβηλώνονται, 
τό σπίτια μας νό γίνονται ρημάδια, 
γιά τή γλυκειά μας Κύπρο πολεμήσαμε 
καί τώρα πού αΙματοβαμμένη στέκει 
δέν θά της κόψουν τό παιδιά της τό ' 

κορμί, 
νά τό ρίξουν στά σκυλιά γιό νό 

χορτάσουν. 
Κάλιο μαζύ της πέφτουν στή φωτιά, 
καινούργιο ' Αρκόδι γίνεται καί πόλι 
ή φλόγα ός όνεβεί στόν ούρανό. 
'Η' Ιστορία Θερμοπϋλες ξαναγράφει. 

ΧΡΥΠΑΛΛΕΝΗ ΛΟΥΚΑ·Ι·ΔΟΥ 

ΕΜΜΕΤΡΑ ΕΟΡΤΑΣΊΊΚΑ 

ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΣτΙς δεκατέσσαρις • γιορτάζω! 
Γραβάτα καί κοστούμι βάζω 
καΙ στό τραπέζι τό στρωμένο 

φiλους καί φίλες περιμένω 

XPONIA ΠΟΛΛΑ • μά τήν dλήθεια
νά μ ' εύχηθοϋν dπό .. . ΣΥΝΉθΕΙΑ. 

• • • 
Κάθε χρονιά πάντα τά ίδια. 
κάτι δωράκια καΙ στολίδια 

κάτι λουλούδια ΜΑΡΑΜΕΝΑ 

- κάρτες μέ λόγια ΤΥΠΩΜΕΝΑ -
τηλεφωνήματα κεφάτα 
ΦΑΡΜΑΚΙ καΙ κούς-κούς γεμάτα! . . . 

• • • 
ΣτΙς · δεκατέσσαρις - γιορτάζω 
καί · τό σταυρό μου - έτοιμάζω . .. 
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ΣτΑΥΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΠΚΟΠΟΥΛΟΣ 

HOMERIC 
REAL ΤΥ, lnc. 

40-14 Astoria Bouleνard 
long lsland City, Ν.Υ. 11103 

Tel . 718/204-7400 

MANAGEMENT - INVESTMENTS 
MORTGAGES 

EMANUEL MORAiτJS 
licensed Real Estate Broker 

0! δημοφιλείς καλλιτέχνες Γιώργος Νταλάρας καi Χάρις Άλεζίου, μ); τον γνωστο ·παραγωγο 
Rιchard Nader, ό όποϊος τοVς προσεκάλεσε γιa μιa μεγάλη περιοδεία στήν Άμεpικη καί τον 
Καναδά. Στην Νέα Ύόρκη θa τραγουδήσουν στίς 6, 19 καί 20 'Οκτωβρίου, στό Felt Forum, 

τοίι Madison Square Garden. 

f! Ο f!Ελληνισμδς στο Σικάγο 
'Ο Αϋγουστος ήταν πολύ ... πτωχός σε 

κοινοτικές, κ:οι νων ικ:έc, κ:αi άλλες έκ:δη
λώσεις που ένδιαφέρουν nΊν 'Ομογένεια. 
Γι' αύτό, ή στήλη αύτη που κάνει ηΊν έμ
φάνισή της μέ την &κδοση αύτή, περιο
ρίζεται στην άπαρίθμηση έκδηλώσεων πού 
&χουν προγραμματισθή για τόν τρέχοντα 
μήνα Σεπτέμβριο. 

-Ή Κοινότητα τοu 'Αγίου Βασιλείου 

Σικάγου θα &χη τό έτήσιο ·πάνηγύρι της 
στόν περίβολο της έκ:κλησίας (733 S. 
Ashland) στίς 8 Σεπτεμβρίου. 

-Στίς 21 Σεπτεμβρίου, ύπό την αiγίδα 
τοϋ 'Επισκόπου Σικάγου κ. ϊακώβου, ή 
Φιλόπτωχος 'Αδελφότης της 'Επισκοπής 
Σικάγου θα παρουσιάση έπίδειξη Μόδας μ& 
γεϋμα στό Westin Hotel, 909 Ν. Michigan. 
m fνδιαφερόμενοι μποροϊ\ν να τηλεφω
νήσουν στην κ. Μαρία Σεκάρα, 251-7044 
καi σηΊν κ:. 'Ελένη Θεοδοσάκη, 945-7673. 

-Στίς 21 Σεπτεμβρίου, ή Κοινότητα τοϋ 
· Αγίου ·Αθανασίου θα έορτάση την 20ή 
έπέτειό της μέ χοροεσπερίδα στό Sheraton
Naperville Hotel, 1801 Naper Blνd., Naper
ville, 111. Για πληροφορίες τηλ. 369-1148 η 
420-9097. 

-Στίς 28 Σεπτεμβρίου ή Φιλόπτωχος 
·Α δελφότης " · Αγία Παρασκευή» της 
Κοινότητος • Αγίων Κωνσταντίνου καi 'Ε
λένης, θα &χη την 3Ιη έπίδειξη Μόδας στό 
Nikos Restaurant, 7600 S. Harlem, Bήdge
νiew. Για τήν έξασφάλιση θέσεων: Τηλ. 
974-1416 καi 361-0250. 

-Στiς 28 Σεπτεμβρίου ή Φιλόπτωχος 
'Αδελφότης της Κοινότητος ·Αγίας Σο
φίας του Elgin, 11. θα ~χη την έτήσια έπί
δειξη Μόδας στό Woodfield Hyatt Regency 
Hotel. Τηλ. 888-88 Ι 4 καi 289-7233. 

-Ή Φιλόπτωχος • Αδελφότης της Κοι
νότητος ·Αγίων 'Αποστόλων θα παρου
σιάση στiς 5 'Οκτωβρίου την 27η έτήσια 
έπίδειξη Μόδας μετά γεύματος στό Drury 
Lane in Oakbrook Terrace, στίς Ι 1.30 π.μ. 

Του ΓΙΑΝΝΗ ΔΕΛΑΠΑ 

Για ττΊν έξασφάλιση θέσεως τηλεφωνή
σατε: 964-1571, 469-6069 καί 562-2744. 

-Στίς 20 'Οκτωβρίου ή ΚυπριακτΊ 'Α
δελφότης θa δώση τόν έτήσιο χορό της 
μετα φαγητοϋ στό 13 Colonies, στό Riνer 
Grove. 

-Στό 4312 Ν. Lincoln Ave. (τηλ. (312) 
539-1841) άνοιξε nΊν κλινική του ό iατρός 
κ:. Εύάγγελος Βλαχομήτρος, είδικευμένος 
σέ παθήσεις σπονδυλικής στήλης, πόνους 
λαιμοί\ καί ώμοπλάτης, δισκοπαθειών καί 
άθλητικών άτυχημάτων. Συγχαρητήρια. 
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TAILORING AND 
AL TERATIONS 

FOR LADIES 
AND GENTS 

PICK-UP 
DELIVERY 

James Kritikos 

629 SECOND Α VENUE I 
NEW YORK, ΝΥ 10016 Ι 

(212) 685-9734 I 

'--------------.J 
•ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ• 



Γιa λόγους πολιτικοiJς 

· Αγαπητε κ. Μακρι1i, 

Οί άπόψεις που έκφράσατε στό άρθρο 
σας «Μετα την άεροπειρατεία» μέ βρί
σκουν άπόλυτα σύμφωνο. Κυρίως 
συμφωνώ μέ την άποψή σας δτι ή 
προειδοποίηση τfjς άμερικανικfjς Κυβέρ
νησης για τα ταξίδια τών 'Αμερικανών 
στην 'Ελλάδα, ύπαγορεύθηκε καί για πο
λιτικους λόγους. 'Η γνώμη μου εΙ ναι δτι ή 
προειδοποίηση εγινε κ α θ αρά για πολι
τικους λόγους, που δπως πολυ σωστά ύπο
γραμμίζετε, δέν εlναι aσχετοι με την δλη 
έξωτερικη πολιτικη τfjς έλληνικfjς Κυ
βέρνησης. 

Τό δτι ή προειδοποίηση εγινε γιά ΚΑ
ΘΑΡΆ πολιτικους λόγους άποδεικνύεται 
άπό τά έξfjς γεγονότα: α) Μόνο δύο αερο
πειρατείες εγιναν στην Έλλάδα στό χρο
νικό διάστημα κατα τό όποίο εγιναν 36 
στην 'Αμερική. 

β) Μερικες μέρες μετα την άεροπειρα
τεία, ενα Jumbo τfjς Air India που εφυγε 
άπό τόν Καναδa συνετρίβη, aπό πιθανη 
εκρηξη βόμβας σκοτώνοντας τόσες άθώες 
άνθρώπινες ζωές. 

γ) Δεύτερο Jumbo τfjς Air India μόλις 
καi άπόφυγε τό μοιραίο άφοϋ πρόλαβε καί 
προσγειώθηκε στην 'Ιαπωνία καί εύτυχώς 
μόνο δυό άνθρώπινες ζωες Χάθηκαν. 

δ) πρiν λίγο καιρό ενας aνδρας πέρασε 
δλους τους φ ρου ρους καί συστήματα aσφα
λείας στό State Department, άνέβηκε ανε
νόχλητος στόν εβδομο δροφο, δπου βρί
σκεται τό γραφείο τοϋ κ. Σούλτς, σκότωσε 
τήν μητέρα του καί αύτοκτόνησε. 

ε) Διάφορες τρομοκρατικες ένέργειες ε
γιναν στό άεροδρόμιο τfjς Φρανκφούρτης, 
τής Ρώμης καi σέ γραφεία αεροπορικών 
/:ταιριών στήν Μαδρίτη. 

'Από δ λα αύτα τα γεγονότα, που δλα εlναι 
καταδικαστέα, μόνο τό άεροδρόμιο του 
Έλληνικου τιμωρήθηκε. Ή τιμωρία θα 
ήταν δίκαιη άν γινόταν προειδοποίηση καί 
για τα άεροδρόμια τοϋ Καναδa, τfjς Φρανκ
φούρτης, της Ρώμης κ .λ. π. Κι' δμως, 
καμμια προειδοποίηση δεν εγινε. Αύτό 
aποδεικνύει δτι ή προειδοποίηση κατα τοϋ 
άεροδρομίου του Έλληνικοϋ εγινε ΒΑΣΙ
ΚΆ για πολιτικοuς λόγους. 

Στό δεύτερο μέρος του σχολίου σας συνι
στ1iτε ψυχραιμία καί άπό τiς δύο πλευρές . 
Εύτυχώς ποu ό Πρωθυπουργός τής · Ελλά
δας δεν άπάντησε, δπως συνήθως κάνει, με 
σκληρή γλώσσα, iiν καί εlχε μια χρυσή ευ
καιρία να τό κάνη, μετα τά γεγονότα ποu 
έπακολούθησαν. Τό ·Αγγλικό περιοδικό 
Economist άναφέρθηκε στήν ψυχραιμία 
του κ. Παπανδρέου καί στην άπόφασή του 
νa παραμείνη σιωπηλός. Τό πιο εύχάριστο 
γεγονός πάντως εlναι ή πρόταση του κ. 
Σοuλτς προς τόν 'Έλληνα συνάδελφό του 
κ. Χαραλαμπόπουλο «να μήν έπηρεάση (ή 
άεροπειρατεία) ηΊν καλυτέρευση τών 'Ελ
ληνοαμερικανικών σχέσεων". 

~Ας έλπίσουμε δτι δ κ. Παπανδρέου θά 

ΣΕΠΊΈΜΒΡΙΟΣ, 1985 

'Επιστολές 
συνεχίση αύτη την πολιτικη τής ψυχραι
μίας καi δτι θa συναντηθή μέ τόν κ. Ρήγ
καν. Μια τέτοια συνάντηση θa διαλύση 
πολλες παρεξηγήσεις καi σίγουρα θα 
όδηγήση τίς 'Ελληνοαμερικανικές σχέ
σεις σέ «γαλήνιες θάλασσες». 

Wayne, N.J. 

Εύχαριστώ για την φιλοξενία 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ 

'Απο τον κ. Διονύση Λάλο 

· Αγαπητε κ. Μακριa, 
Μέ πολλη χαρα διαβάζω τα θέματα του 

περιοδικου, ίδιαιτέρως τα σημειώματα, είς 
τα όποία βλέπει ό άναγνώστης τίς aξίες τής 
ζωής, με τίς όποίες έγαλουχήθησαν τόσες 
έλληνικi:ς γενεές, μέ διαύγεια, σωφροσύνη 
καί πατριωτισμό έκτεθειμένες στίς σελίδες 
του. 

Συνεχίστε τόν άγώνα τόν καλόν με έπι
μονη καi θάρρος. 

Brooklyn, Ν.Υ. 

Mi: φιλία καi έκτίμηση, 
ΔΙΟΝΥΣΗΣ Σ. ΛΑΛΟΣ 

Διαπιστώσεις άναγνώστριας 

·Αγαπητέ κ. Μακριa, 

Μελετώντας τό τελευταίο σας τεuχος, 
εκανα ικανοποιητικες διαπιστώσεις για 
σaς καi για τό περιοδικό <<Η ΝΕΑ ΥΟΡ
ΚΗ ... 
Λόγω τής μακροχρονίου άπουσίας μου 

άπό την Άμερικη στήν Βορειο Εύρώπη, 
δεν ijξερα την έξέλιξη τών έλληνικών 
περιοδικών καi έφημερίδων. 

Οί πολιτικές μου ίδέες ήσαν καί εlναι 
φιλελεύθερες καί aσφαλώς Δημοκρατικές 
γιατί πιστεύω δτι έμείς ο! Έλληνοαμερι
κανοi πρέπει να κρατάμε γερα τα ήνία τής 
ύγιους Δημοκρατίας έκείνης ποu έφαρμό
ζει καi ή χώρα ποu ζουμε, ή ·Αμερική. 

Σύμφωνα με τους aμερικανικοuς νόμους 
καί θεσμοuς !:χουμε τό δικαίωμα καί την 
έλευθερία να έκφρασθουμε χωρίς ένδοια
σμούς. "Οσον άφορ1i τον Τύπο, πρέπει καi 

μπορεί να κρίνει καί να έπικρίνει, να έπι
κροτεί η να καυτηριάζει τα έκάστοτε γε
γονότα καί τίς έκάστοτε περιστάσεις καί 
καταστάσεις μέ βάση τήν άλήθεια. 

Συνεχίστε λοιπόν να μ1iς πληροφορήτε 
aντικειμενικα καi αμερόληπτα καί εϋχομαι 
δπως ή προσπάθειά σας για τήν παρεμπό
διση τής κομματικής δραστηριότητος να 
εχει τόν άνάλογο άντίκτυπο στοuς aναγνώ
στας του περιοδικου αύτου. 

New York, Ν. Υ. 

Με έκτίμηση, 

Α. KEFALINOU 

'Απο τον γιατρο κ. Ε. Βλάχο 

· Αγαπητε κ. Μακριa, 
Πραγματικά, σου aξίζουν θερμα συγ

χαρητήρια για ηΊν ποιότητα καί περιε
χόμενο τοϋ περιοδικοί> ποu νομίζω δτι δέν 
πρέπει να λείπη άπό κανένα έλληνικό 
σπίτι. • Αρτιο καi άκομμάτιστο, έθνικό, 
έλληνικό καi μέ βαθυ σεβασμό καί εύθύνη 
άπέναντι στην γλυκειά μας Έλλάδα καί 
την δεύτερη Πατρίδα μας, τήν ·Αμερική. 

Malba, Ν.Υ. 

Μία Διαμαρτυρία 

Κύριε Διευθυντά, 

Μέ άγάπη, 

Ε. VLAHOS M.D. 

Mi: την εύκαιρία ποu δίνετε στοuς ανα
γνώστες σας να έκφράζουν έλεύθερα την 
γνώμη τους aπό τiς στήλες σας, παίρνω καi 
έγω τό θάρρος να σaς γράψω λίγα λόγια για 
μιά έμπειρία ποu εlχα στο τελευταίο τα
ξίδι μου στην γενέτειρα. 

Συγκεκριμένα, στίς I 8 Αύγούστου ί:
φθασα στον Δυτικό 'Αερολιμένα τοu Έλ
ληνικου για να αναχωρήσω μέ τήν πτήση 
τσάρτερ ποu εΙχε όρισθεί γιά τiς 1.25 μ.μ. 
Ήμουν έκεί στίς 10:45 π.μ. Άφου μετα μιση 
περίπου οορα παρέδωσα τiς άποσκευές μου 

PANELLINION GIFT CENTER 

32-02 Broadway Astoήa, Ν. Υ. li 106 · Tel. (718) 274-5525 

Greek Gifts - Records - Tapes - Books -
Ceramίcs- Stefana- Vaptίstίka- Jewelry
Boubounίeres- Video Cassettes -News-

papers - Μ agazίnes - Cards - weddίng and 
Chrίstenίng Invitatίons. 

DEMETRIOS FARFARAS LEFKI DEMOPOULOS 
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καi μοϋ δόθηκε δ άριθμός θέσεως γιά τό 
άεροπλάνο, πέρασα στfιν aλλη πλευρά τής 
αiθούσης γιά τόν ελεγχο καί τfιν θεώρηση 
τοϋ διαβατηρίου μου. ·Η κατάσταση που έ
πικρατοϋσε εκεί ήταν κάτι που εΙναι άδύ
νατο νά πιστέψη κανεiς δτι συμβαίνει στfιν 
σημερινfι κοινωνία μας. 'Εκατοντάδες άν
θρωποι στριμωγμένοι καi πιεζόμενοι άπό 
κάθε πλευρά προσπαθούσαν νά φθάσουν σε 
μιά πόρτα που δδηγοϋσε σε ενα διπλανό 
θάλαμο. την πόρτα αυτη φύλαγαν δύο 
άστυνομικοί έπιτρέποντας δύο η τρία ιϊτο
μα νά περάσουν κατά διαστήματα. 

Ή άναμονή-μαρτύριο που γινόταν πιό εν
τονη άπό τfιν ζέστη (δεν πρέπει κανείς νά 
μιλήση γιά κλιματισμό που δεν ύπήρχε), 
εκανε τfιν κατάσταση άφόρητη. 'Όσο μά
λιστα ή rορα περνοϋσε καί τό πλήθος με
γάλωνε - λόγω καί aλλων άναχωρήσεων 
άεροπλάνων γιά τό εξωτερικό - οί δια
μαρτυρίες καί aποδοκιμασίες δικών μας 
καί ξένων ήσαν άκόμη πιό μεγάλες , άκού
στηκαν δέ μάλιστα καi μερικά φοβερά έπί

θετα γιά τfιν γενέτειρα πατρίδα μας. 

'Όταν σε μιά στιγμή μία διπλανή μου νέα 
σχετικά κυρία (ξένη) ξέσπασε σε ύστερικά 
κλάματα, τόλμησα νά ρωτήσω ενα άστυ
νομικό γιατί δεν εΙχαν τήν πρόνοια νά βά
λουν τόν κόσμο άπό τήν άρχfι σε μία σειρa 
rοστε νά μήν παρουσιάζεται αύτό τό θλι
βερό φαινόμενο που καταταλαιπωρεί τόν 
κόσμο, καθυστερεί τiς άναχωρήσεις καί 
παρουσιάζει τfιν 'Ελλάδα σάν χειρότερη 
άπό τiς χώρες τής Άφρικής, δπως ε{πε 
ένας. ·Η άπάντησή του ήταν: «Κρίμα που 
εΙσαι 'Έλληνας καi δεν καταλαβαίνεις. Δεν 

πρέπει νά διαμαρτύρεσαι"!! 

Δέν καταλαβαίνω, άλλά διαμαρτύρομαι. 
Πιστεύω δτι κάποιος μποροϋσε νά προ
βλέψη δτι αύτό θά συμβή δταν ύπάρχη 
μεγάλη κίνηση έπιβατών στό άεροδρόμιο 
καί θα μποροϋσε νά λάβη μέτρα rοστε ό κό
σμος νά μπή σε μιά σειρά δπως γίνεται 
παντοϋ άλλου. Καi άντi τών δύο άτόμων . ; 
που έλεγχαν καi σφράγιζαν τά διαβατήρια 
Ι:κατοντάδων επιβατών - που ε{χαν ijδη 
καθυστερήσει νά έπιβιβασθοϋν- θa μπο

ροϋσαν νά προστεθοϋν aλλοι δύο-τρείς γιά 
λίγη rορα καi δλα νά πήγαιναν θαυμάσια. 
Γιατί δμως; Μήπως έπειδη ήταν Κυριακή; 
'Ή μήπως ήταν Αuγουστος καi μεθ-μεθ
έπομένη τής γιορτής τής Παναγίας; Κυ
ριακή ήταν δταν φθάσαμε καi στό άερο
δρόμιο Κέννεντυ δπου δεκάδες ύπάλληλοι 
τοίι τελωνείου καi τής μεταναστευτικής 

ύπηρεσίας πρόθυμα καi συστηματικα ε
στειλαν τόν κόσμο στά σπίτια του σ/; χρόνο 
σχετικά ελάχιστο. 

Εύχαριστώ γιά την φιλοξενία, 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Bayside, Ν.Υ. 

Σχόλια άναγνώστη μας 

Brigepon July 30, 1985 
·Αγαπητέ Κύριε Μακρυίi, 

Συγχαρητήρια γιά τήν έξαιρετική ερ-

6 

γασία σας. Τό περιοδικό σας, ε{ναι ί:ξοχο 
άπό άπόψεως σχολίων, aρθρων καί γλωσ
σικής παρουσιάσεως. Τά «θέματα τοϋ 
Μηνός», καί ή συλλογή «Monthly Digest 
of the American Press", εΙ ναι πολύ κατα
τοπιστικές στήλες, πού δίνουν μία πλή
ρη καi συνοπτική iδέα, τόσον τής · Ελ
ληνικής καταστάσεως, δσον καί τής ά
μερικανικής κοινής γνώμης γιά τήν 'Ελ
λάδα. 'Επίσης, ή στήλη "Physical Fitness 
Trends" ε{ναι πολύ έπίκαιρη καί χρήσι
μη . Θά ijθελα νά συνεχισθή rοστε ολοι 
uας νά μπορέσουμε νά έπωφεληθοϋμε ά
πό τήν πολυετή πείρα τών Paula and Chris 
Theodocatos, εiς δ,τι άφορα τήν σωστή 
σωματική άγωγή. 

τέλος, εiς άπαντησιν τής έπιστολής 
τοίι κ. Ν. Νικολάου ('Ιούλιος 1985), θά 
μποροϋσε 1σως ό επιστολογράφος νά μίiς 
λύση τήν άπορία γιατί τόσον αύτός, δσον 
καί ο{ όμοϊδείiται του, παραμένουν έδώ 
καί δέν τά μαζεύουν νά πίiνε στήν ••άλλα
γή>• έκεί πού βρίσκεται; Κανείς δέν τούς 
κρατίi έδώ ή άπόφασις νά έλθουν ήταν 
δική τους καί δ δρόμος πίσω ε{ ναι ό 1διος 
πού τούς εφερε. 'Όσοι έπιθυμοϋν τήν «άλ
λαγή>• καί τήν «νίκη γενικά τής άριστε
ρίiς» , δπως γράφει ό κ. Νικολάου, rορα 
τους καλή! 0{ ύπόλοιποι δέν έπιθυμοuμε, 
οϋτε χρειαζόμεθα τήν "·Ελληνική άλ
λαγή». Είμεθα άπόλυτα ικανοποιημένοι 
στήν ήσυχία μας καί εύημερία μας καί 
γι · αύτό παραμένουμε σ· αύτή ν τήν χώ
ρα! 

Bridgeport, W. Va. 

·Ο άντιαμεpικανισμος 

'Αγαπητέ κ. Μακριά, 

Μέ έκτίμησι , 

I. ΜΠΑΡΜΠΑΣ 

Στό τεϋχος τοϋ 'Ιουλίου 1985 τής θαυ
μασίας έκδόσεως τής «ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ" 
διατυπώνετε στό κύριο aρθρο σας βαρυ
σήμαντες άλήθειες για τήν άεροπειρατεία 
στήν 'Αθήνα καί για τα έσπευσμένα καί 
άψυχολόγητα μέτρα που ί:λαβε ή . Αμερι
κανικfι Κυβέρνηση . Ή εύστροφία καί εύ
στοχία τών επιχειρημάτων σας πείθουν 
άπόλυτα. 

Συμφωνούμε καί με τό περιεχόμενο τής 
έπιστολής τοίι «άπλοίι όμογενοίις" γιά λι
γώτερους «γιάνκηδες ... Γιατί «μέ τό άντι
αμερικανικό πνεύμα που έπικρατεί στήν 
'Ελλάδα, ή άπόφαση τού κ. Ρήγκαν πρέπει 
νά γίνη μέ {κανοποiηση δεκτή, άφοϋ ο{ 
συμπατριωτες μας θά εlχαν τό προνόμιο να 
άντικρύζουν λιγώτερους Γιάνκηδες με
ταξύ τους ... 
ΗΟλο τό κακό ξεκινa άπό αύτό τό κατα
ραμένο άντιαμερικανικό πνεύμα, μ/; τό φρι
κώδες έκείνο «άμερικανοί φονιάδες τών 
λαών», που έπισωρεύει τόσες συμφορές. 

Πιστεύομε δτι τό πολύτιμο κήρυγμα 
πολιτικής άνατάσεως εlναι τοίιτο άκριβrος: 
· Αγαποίιμε ττ)ν ·Αμερική, γιατί άγαποϋμε 
την 'Ελλάδα! 

Μέ όλον τόν θαυμασμόν μου 

ΔΗΜΗΤnΟΣΠ.ΜΑΜΑΗΣ 

Tel. (212) 921-0086 
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Γιa va άνακοπij ή διαίρεση 
Έποικοδομητικη πρόταση του κ. Κ. Μητσοτάκη 

u.~n:ι 

. tΌl~tll~IΞl~lAL 
t( YQllι' 

όποίο άρχισε δλη αύτη τήν δυσάρεστη ίστορία, 
άλλα καi έναντίον τών χουντικών, καi τοϋ 
ΚομμοιινιστικοίJ Κόμματος Έσωτ. καί τής 
Νέας Δημοκρατίας, ποu έπίσης θεώρησαν 
καλο να ίδρύσουν έδώ κομματικa παραρτή
ματα, tπιταχύνοvτας, f.τσι, την διαίρεση τοϋ 
·Ελληνισμού. 

Εfναι, πάντως. εύτύχημα δτι ό κ. Μητσο
τάκης δέχεται νά διαλύση τiς 'Επιτροπές τής 
Νέας Δημοκρατίας, ίiν συμφωνήση νa κάμη το 
ίδιο καi τό ΠΑΣΟΚ. την συγκεκριμένη αύτή, 
έποικοδομητική πρόταση, έκαμε ό ήγέτης τής 
Νέας Δημοκρατίας στήν συγκέντρωση τfjς 
Άστόριας, καi άπαντώντας σέ έρώτημα τής 
ΝΕΛΣ ΥΟΡΚΗΣ. 

Kaτa τήν έπlσκεψή του στήν Νί:α ·Υόρκη, ό 
Οριαμβευτικώς έπανr:κλεγciς Πρόr.δρος τοϋ 
Κόμματος τής Άξιωματικής Άντιπολιτr.ύ
σεως κ. Κ. Μητσοτάκης, Cδωσr. συνί:ντευf,η 
Τύπου προς τά όμογcνειακα μί:σα ένημερώ
σεως. Κατά την συνέντευξη αύτή, ό έκδότης 
τής ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ κ. Παν. Μακριάς, 
ύπέβαί.ε ώρισμένα έρωτήματα προς τον ήγέτη 
τής «Νέας Δημοκρατίας», ό όποίος την προη
γουμένη, παρασυρθεiς άπο συμβούλους του, 
είχε μιλήσει σέ κομματικη συγκέντρωση, στην 
Άστόρια καί τήν tπομένη, παρεκάθησε σέ 
κομματικη καi πάλι συνεστlαση, όπως κά
νουν οί βουλcυτtς τοίi ΠΑΣΟΚ καi άλλων 
κομμάτων. 'Άν καi ό κ. Μητσοτάκης άπηύ

θυνε μήνυμα f.νότητος καί άπέφυγε τά κομμα

τικά καί πολιτικα συνθήματα, ή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
00. τι'ιν ffθελε να έλθη καΙ νά άποταθfj στήν 
. Ομογένεια σάν tθνικός ήγέτης καi ο χι σάν 
ήγέτης ένι'ις κόμματος σε συγκέντρωση όργα
νωΟείσα άπο τοuς κομματικούς του φlλοιχ;. 
Αύτό, άλλωστε, άναμένομε νά κάμη ό Πρω
θυπουργός κ. Παπανδρέου δταν έπισκεφθfj, 
τον προσεχfj μήνα, τήν Νtα 'Υόρκη. 

'Ο κ. Μητσοτόκης όπευθυνόμενος προς 
τοuς δημοσιογρόφους, στην Ν. Ύόρκη 

Έπr.ιδη ή σχετική στιχομυθία δέν έκαλύφθη 
άπό τά ό.λλα όμογενειακα μέσα ένημερώσεως, 
τήν μεταφέρομε έδώ, έπί λέξει, tκφράζοντας 
τήν έλπίδα δτι δ κ. Μητσοτάκης θα άναλάβη 
πρωτοβουλfα στήν Βουλή, η δπως άλλοιώς 
θεωρήση καλύτερα, γιά νά τεθή τέρμα στο 
διαπραττόμενο fyκλημα τijς διαιρέσεως τijς 
'Ομογένειας. 'Ακολουθούν οί έρωτήσεις τοίi 
έκδότη μας καi οί dπαντήσεις τοϋ προέδρου 
τής Νέας Δημοκρατfας: Οί άναγνώστες μας διαθέτουν άρκετή νοη-

μοσύνη γιά νά άντιληφθοίiν δτι ή άντίθεσή μας 
προς τήν κομματικοποίηση τής • Ομογενείας 
δέν στρέφεται μόνο έναντίον τοίi ΠΑΣΟΚ, το 

ΜΑΚΡΙΑΣ: «Κύριε πρόεδρε, έμdς έδώ, τι'ιν όμογενειακι'ι Τύπο, 
μdς άπασχολεί Ιδιαιτέρως τό πρόβλημα τοϋ κομματισμού τfjς · Ομο
γένειας, στο όποίο άναφερθήκατε χθές τό βράδυ γιa νa πήτε δτι θα 
ήταν έγκλημα ό διχασμός της. Ταυτόχρονα, τό κόμμα σας άκολού
Οησr: τι'ι ΠΑΣΟΚ στήν πρωτοβουλlα του να όργανώση, νa μπfj στiς 
όργανώσr.ις, καi νά έπεκτείνη τήν tπιpροή του στόν όμογενειακο 
χώρο. ΠροσφερΟήκατε χΟές, σέ μιa στιγμή καi είπατε δτι δ.ν οΙ aλλοι 
σταματήσουν, οα σταματήσετε καi σείς, θα διαλύσετε καi σείς τiς 'Ε
πιτροπές ποu δημιουργούνται έδώ. Τό περιοδικό μας, Η ΝΕΛ Υ Ο Ρ
Κ Η. προτείνει στο τελευταίο τεϋχος, μέ τήν εύκαιρία τής έπισκέψεώς 
σας έδώ, τήν διάλυση τών 'Επιτροπών αύτών. Καί βεβαίως, δέν πι
στεύω δτι θa τήν . .. άναγγείλετε τώρα. Άλλa θa ffθελα να μii.ς πήτε 
πώς μπορεί νa συμβιβαστή αύτiι ποu είπατε δτι δέν πρέπει τα Κόμ
ματα νά άναμιγνύωνται στiς όργαvώσεις καi άπiι τήν άλλη να έρχων
ται lδώ τa πολιτικa κόμματα, νa ίδρύουν Ιδικές τους 'Επιτροπές fj νa 
lγκρίνουν τήν δημιουργία κομματικών lπιτροπών, δπως νομίζω lγινε 
στην περίπτωση τής «Νέας Δημοκρατfας», ή όποία γιά πολλά χρόνια 
d ντιστέκετο στ ή ν Ιδέα αύτή. θa θέλαμε νά άκούσωμε τΙς άπόψεις σας, 
κ. Πρόεδρε, πάνω στό θέμα». 

ΜΗτΣΟΤΑΚΗΣ: «Πρώτα άπ' δλα πρέπει νά σaς πώ ότι 
άλλο εlναι τό νά κομματικοποιοϋμε τίς όμογενειακες όργανώ
σεις καί άλλο πράγμα εlναι τό νά φτιάξη ενα κόμμα κομματικτΊ 
όργάνωση σέ tνα χώρο, δ πως ε{ ναι ό χώρος τών ·Ηνωμένων Πο
λιτειών. Στό πρώτο θέμα ήμουν καί ε{μαι άπόλuτος: Ε{ ναι εγκλη
μα νά κομματικοποιήσωμε τίς όμογενειακές όργανώσεις πού 
ύπάρχοuν. Δέν πρέπει νά περάση τό μικρόβιο τοϋ διχασμοϋ
διότι κομματικοποίηση σημαίνει διχασμό καί φανατισμό - καί 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 1985 

μείς οϋτε τό κάναμε, οϋτε θά τό κάνωμε. 

Τό δεύτερο ε{ ναι liν πρέπει, ij δέν πρέπει, νά κάνωμε κομμα
τικές όργανώσεις καi ε{δικώτερα έδώ. Ή «Νέα Δημοκρατία,, 
πράγματι, γιά πολu καιρό, δέν εlχε κάμει. Καi τώρα, πρόσφατα, 
εχει γίνει μιά άρχή όργάνωσης. Σ ' αύτήν άναφέρθηκα χθές καί 
ε{πα δτι liν τά κόμματα συμφωνήσουν, tμείς είμαστε πρόθυμοι νά 
διαλύσωμε καί αύτές τίς στενώτερα κομματικές όργανώσεις πού 
- επαναλαμβάνω - δέν εχουν καμμιά σχέση μέ τiς δμογενεια
κες όργανώσεις, καi οuτε κατ· άνάγκην σημαίνουν κομματικο
ποίηση τών δμογενειακών όργανώσεων. 'Αλλά καί αύτές άκόμα, 
έμείς δέν τiς θέλομε, παρά μόνο είμαστε ύποχρεωμένοι νά άκο
λουθήσωμε liν καί τά άλλα κόμματα έπιμένουν. Μέ τήν Εννοια 
αύτη είμαστε τελείως σύμφωνοι μέ τήν πρότασή σας. 

ΜΛΚΡΙΛΣ: Κύριε Πρόεδρε - για νά συμπληρώσω τήν έρώτησή 
μου- εlναι δυνατό αύτο νά έξελιχθή σέ μι Ο. πρωτοβουλία άπο δική σας 
πλευρά, καi νa πάτε lπi παραδεfγματι στήν Βουλή καi νά πήτε στόν 
Πρόεδρο τής Κυβερνήσεως δ.ν συμφωνή γιά κάτι τέτοιο . .. 

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Μπορεί, άλλά δέν θά προχωρήσω αύτr, 
την ώρα. Δεν εχω καταλήξει άκόμα σέ συγκεκριμένο τρόπο 
χειρισμοί> . . Η δήλωση ποu ί:καμα ε{ ναι σαφης καίε{ ναι δεσμευ
τική σ· ό,τι άφορά ηΊν «Νέα Δημοκρατία», κι ' αύτό θέλω νά τό 

τονίσετε όλοκάθαρα». 

ΜΛΚΡΙΛΣ: Κύριε Πρόεδρε, dναφερθήκατε στiς 'Ελληνοαμε
ρικανικές σχέσεις καi ffθελα νa σιiς ρωτήσω tαν βλέπετε καμμια βελ
τiωση, η τουλάχιστον κλίμα ποu θά έπιτρέψη την βελτίωση στό 
μέλλον. Πώς έκτιμιiτε σήμερα τΙς 'Ελληνοαμερικανικές σχέσεις, έν 
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όψει καί τών όσων Οά έχετε νά πήτε στοvς συνομιλητές σας στήν Ού
άσιγκτων; 

ΜΗτΣΟΤ ΑΚΗΣ: Πιστεύω δτι δέν ε{ ναι καλές ο{ σχέσεις 
μας καi δτι χρειάζεται νά δμαλοποιηθοuν, νά παραμεριστοuν τα 
έμπόδια πού ύπάρχουν καi χρειάζεται νά ξαναγίνουν σχέσεις 
μεταξύ συμμάχων καί φίλων χωρών όπως είμαστε καi πρέπει νά 

είμαστε. 

ΜΑΚΡΙΑΣ: ΝαJ κύριε Πρόεδρε, έκεϊνο ποv έρωτώ εlναι: Βλέ
πετε νά ύπάρχη βελτfωση στiς σχέσεις αύτtς κατά το τελευταίο διά
στημα; 

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δέν βλέπω βελτίωση. Γι ' αύτό πιστεύω 
δτι πρέπει vά γίνη προσπάθεια. 

ΑΠΡΟΣΚΛΗΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ 

Μ /Α άκόμη περίπτωση, που δείχνει παραστατικό τι}ν 
διαfρεση που προκαλεί ή δραστηριότητα τών κομμά

των aτόν όμογενειακό χώρο, ~ταν ή παρουσία τοϋ ύφυ
πουργοu 'Αποδήμων κ. Γεωργ. Παπανδρέου στό tφετεινό 
Συνέδριο τί}ς ΑΗΕΡΑ στι}ν Βοστώνη. 'Η όργάνωση δέν τόν 

Tax- free Cars 

AUDI, BMW, PEUGEOT, MERCEDES, VOLVO, 
ALFA ROMEO, VOLKSWAGEN, FIAT, CITROEN, 

OPEL, HONDA, FORD, ΤΟΥΟΤΑ, MAZDA, RENAUL Τ 

ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΖΟΜΕΝΟΙ 
- Μή χάσετε τήν εύκαιρία νάάγορόσετεγιάτήν · Ελλάδα 

άφορολόγητο αύτοκίνητο μέχρι 1600 C.C. 

- · Εχουμε 300 έτοιμοπαρόδοτα αύτοκίνητα σέ όλες τίς 
μάρκες καί τύπους, σέ τιμές έργοστασίου. 

- Παρογγείλατέ το σήμερα έδώ, γιά νά τό 
παραλάβετε άμέσως στήν Εύρώπη η παραδοτέο στήν 

· Ελλάδας σέ 30 μέρες . 

-Κατά παραγγελία παράδοσις σέ 8- 12 βδομάδες 

Γιά πληροφορίες 
Γιάννης καί Σταϋρος Πετροπουλtας 

PETERS TRAVEL 
ΤΑΧ FREE CARS, EUROPEAN DELIVERY 

31-08 BROADWAY, ASTORIA Ν. Υ. 11106 
ΕΝΑΝΤΙ CRYST AL PALACE 

TEL.: (718) 932-3366 

~-- -~ ~~------------------------------
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PETERS TRAVEL 
TAXFREE CARS 

3HJ8Broadway, > 
Astoria. Ν. Υ. 11106 ;i 

(7 18) 932-3366 

εΤχε προσκαλέσει. 'Αλλa ό προσκληθεfς, δπως πάντοτε, πρέ
σβυς τι'jς ·Ελλάδος κ. Γ. Παπούλιας, tπληροφόρησε τι}ν • Ορ
γάνωση μt έπιστολή του, δ τι θό άπουσίαζε άπό την 'Α
μερικιJ γιο διακοπές, άλλο δτι θά βρισκόταν tκείνες τ/ς ήμέ
ρες τοϋ Συνεδρίου στήν Βοστώνη ό κ. Παπανδρέου καΙ δτι 
θά tκπροσωποϋσε έκείνος την έλληνικr} Κυβέρνηση! 

'Η σχετικιJ πληροφορία προκάλεσε πραγματική άνσστά
τωση. Πολλά στελέχη tπέμειναν δ τι δέν εΤχε καμμιa δουλειά 
στά tθνικά συνέδριο τί}ς όργσνώσεως ~νας άπρόσκλητος 
tπίσημος μιάς Κυβερνήσεως tχθρικί}ς πρός τίς ΗΠΑ, ό όποϊ
ος, μάλιστα, θa ~ταν δυνατόν νa προπαγανδίση ύπέρ τοϋ 
κόμματός του. ·Αντιθέτως, 6λλα στελέχη, tπέμειναν δτι δέν 
~ταν δυνατόν νa μ ή προσκληθί} ένα μέλος τfjς έλληνικί}ς Κυ
βερνήσεως πού βρισκόταν tκεί καί δτι ή μr} πρόσκληση ω 
προκαλούσε μεγαλύτερο πρόβλημα γιο τr}ν όργάνωση. Οί 
σχετικές συζητήσεις κράτησαν tπί τετραήμερο καi ή όργά
νωση εΤχε καταλήξει στήν άπόφαση νό μr} προσκαλέση τόν 
κ. Παπανδρέου στό tπfσημο μεγάλο δείπνο, άλλο νa τοίί 
tπιτρέψη νa μιλήση σε συγκέντρωση τών ΥΙών TOU Περι
κλέους. Τό Προεδρείο τί}ς ΑΗΕΡΑ έδέχθη στήν συνέχεια 
πολλtς καί διάφορες πιέσεις, άπό πολλούς, άνώτατους όμο
γενειακούς, κομματικούς κα/6λλους φορείς, μέ άποτέλεσμα, 
νa προσκληθί} τελικό ό ύφυπουργός, άλλο μΕ τήν «Κατανό
ηση» δ τι ό λόγος πού θό έκφωνοuσε θά ήταν 'Ίow-key" καΙ 
όπωσδήποτε δχι πολιτικο-κομματικός. 

Λίγες ώρες πρΙν τό δείπνο, εΤχαν κυκλοφορήσει φί}μες 
δ τι πολλοl • Αχέπανς δέν θό προσήρχοντο καί δ τι 6λλοι θά 
άποχωροϋσαν δ ταν θa 6ρχιζε τι} ν όμιλία του ό κ. Παπανδρέ
ου. 01 φήμες αύτές άπεδείχθησαν άκριβείς ώς πρός τό πρώτο 
μόνο σκέλος - ύπι'jρχαν άρκετές κενές θέσεις σέ τραπέζια, 
άλλά κανείς άπό τούς 2.000 περfπου συνδαιτημόνες δέν άπε
χώρησε καί κανε/ς δέν άπεδοκfμασε τάν ύφυπουργό, πού 
δυό μέρες πρΙν εΤχε δηλώσει στους νέους τι'jς ΑΗΕΡΑ, δτι εΤναι 
καί ό ίδιος « 'Ελληνοαμερικανός». 01 'Αχtπανς χειροκρότη
σαν εύγενώς τόν όμιλητιJ καΙ άπέδειξαν τόν πολιτισμό τους, 
τήν άνωτερότητα καΙ τι}ν φιλοξενία τους καΙ σεβάστηκαν τι}ν 

...... 
Dispatch 

Fench-Italian-Continental Cuisine 
served at Lunch and Dinner 

in an atmosphere of 
gracious elegance. 

Private Banquet Rιcilities 

Entertainment six days α week 
Route 9W, Alpine, NJ (201) 768-7640 

5 minutes from the George Washingtpn Bridge 
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σχετική, έμμεση έκκληση τοϋ συμποσιάρχου κ. Arthur G. 
Anton. 

'Αλλa ό ύφυπουρyός τών 'Αποδήμων δέν σεβάστηκε τό 
Συνέδριο. Δtν σεβάστηκε τήν aπολιτική συνεστfαση τής 
άκομμάτιστης όρyανώσεως. ~ Αρχισε τήν δμιλία του μέ aπα
ράδεκτα κομματικό συνθήματα, κατάλληλα γιό προεκλο
γική έκστρατεfα σέ άθηναίκή συνοικία. Παραβίασε τοuς 
κανόνες τής φιλοξενίας καί προκάλεσε δυσμενέστατα 
σχόλια καί προβλήματα ατό στελέχη ποu εΤχαν ύποατηρίξει 
τήν παρουσία του ατό δείπνο. Εlπε ό ύφυπουργός: 

•Σήμερα ή ·Ελλάδα άρχfζει νά πιστεύει aτόν εαυτό της. Βρl
σκεται σε μιά καινούρyια καi δυναμικι'ι φάση. Προσnαθεi νό στα
θεί ατό δυό της πόδια. Βρlσκεται στην πορεfα μιδς δημοκρατlας 
ποu δριμάζει πρΟς τη σταθερότητα καΙ την πρδαδο•. 

ΚαΙ τά εlπε αύτό ό κ. Παπανδρέου, aπρόσκλητος. Φαν
τάζεται κανε/ς τί θό έλεγε aν ε Τ χε προσκληθεί . . . 

Προφανώ~ ό ύφυπουργόςάκολούθησε τήν yραμμr') τοϋ 
ΠΑΣΟΚ, ατή ν 10η Σύνοδο τού δποfου, τάν ·Ιούλιο τοϋ 1983, 
έλήφθη ή άπόφσση: 

•Βασικό καθήκον μας εlναι ή άνάnτυξη καΙ πολιτικοποlηση 
τών όρyανώσεων του tξωτερικοu. ·Η συyκροτημένη παρέμβαση 
τίjς δρyάνωσης στiς ελληνικές κοινότητες καΙ τοuς συλλόyους 
άποτελεί βασικό στοιχεrο συσnεfρωσης καi ένερyοποfησης του 
έλληνισμου ατό έξωτερικό•. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΜΠΕΙΡ/ΕΣ ΤΑ 
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ 

ΕΙΜΑΣΠ βέβαιοι δτι ή έπίσκεψη τοϋ ύφυπουργοϋ κ. Γ. Παπανδρέου ατήν Βοστώνη θό εlναι πολu χρήσιμη καί yιό 
τόνίδιο, άλλά καί γιο τfιν Κυβέρνηση τοϋ πατέρα του. Διότι, 

ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΟΡΙΑΣ! 

32-20 Broadway, Astoήa 
Τηλ. (718) 274-6650 - (718) 728-9024 

ΣΕΠ'fΕΜΒΡΙΟΣ, 1985 

άπό τΙς έπαφές ποu εΤχε μέ τοuς · Ελληνοαμερικανοuς ατό 
συνέδριο τήςΑΗΕΡΑ, θόάπεκόμισε μιά καλή Ιδέα τών αίσθη
μάτων τους γιά τfιν aντιαμερικανική ρητορική τijς 'Αθήνας. 
Αύτός ι)ταν ό λόγος ποu δεν ήθελαν πολλοl Άχέπανς νά 
μιλήση ό κ. Παπανδρέου ατό έπίσημο δείπνο. 

. Ο βουλεuτfις κ. Μαυρούλης (ό όποίος δέν μπορούμε νό 
καταλάβωμε πώς βρέθηκε φιλοξενούμενος ατό Καστρί, τfιν 
στιγμr') ποu ό οΙκοδεσπότης aπαξίωσε aπάντηση σt δυό έπι
στολtς τοϋ ίδιου καΙ τών τεσσάρων συναδέλφων του ατό 
Κογκρέσσο) διαβεβαίωσε τοuς συνέδρους δτι «ό 
πρωθυπουργός τijς ·Ελλάδος δέν έχει έκδηλώσει κανενός 
έιδους aντιαμερικανισμό τοuς τελευταίους τέσσερις μέ Ε:ξη 
μijνες». Αύτό aποτελεί μιά πολu ίκανοποιητική διαπίστωση 
καΙ γιά τόνίδιο τόν κ. Μαυρούλη άλλό καΙ γιά μάς. ~Οχ ι μόνο 
διότι δικαιωθήκαμε, άλλό καί διότι ή πολιτικr) αύτή συμφέ
ρει περισσότερο ατή ν 'Ελλάδα, δ πως συμφέρει καί ή διατή
ρηση έκεί τών άμερικανικών βάσεων. 'Ελπίζομε νά θυμάται 
ό ύφυπουργός τά χειροκροτήματα πού κάλυψcrν τά δσα εlπε 
ό κ. Μαυρούλης γιά τήν άνάyκη αύτή. 

• • • 
'Ένα άλλο μήνυμα πού θό πρέπει νά μετέφερε στfιν έλλη

νική Κυβέρνηση ό κ. Παπανδρέου εlναι ή aπόφαση τijς Ό
μογενείας νό άντισταθή στΙς διαιρετικές προσπάθειες. Τό 
μήνυμα αύτό προήλθε όπά άρμόδια χείλη, τόν πνευματικό 
ήγέτη τijς Όμογενείας, τόν 'Αρχιεπίσκοπο Ίόκωβο, πού 
εΤπε: 

•Ή λΗΕΡΑ εlναι ή έμπροσθοφυλακή τών άνθρώπων μας. 
rιο τiς πολιτικtς καi κοινωνικές yραμμtς. Πfσω άπό τiς όποίες 
στεκόμαστε έμείς σον ενωμένη κοινότητα. Ύηiίρξαν άπόnειρες 
ποu προσπάθησαν νά μδς διαιρέσουν άλλο όλες άπέτυχαν άδο
ξα. Είμαστε μιά ενωμένη κοινότητα καΙ θά πρέπει νά πασχlσουμε 

νό παραμεlνουμε ένωμένοι όσο ζοϋμε yιατί εlναι δ μόνος τρόπος . - - . 

Ο~ΟΠ1Α 

~) 
Τό έλληνικό ζαχαροπλαστείο μέ τήν 
έξαιρετική εύρωπαϊκή διακόσμηση 

καί τήν άσυναγώνιστη ποιότητα τών 
πάντοτε φρέσκων γλυκισμάτων. 

Γιάννης 'Αρβανίτης (President)· 

'Αντώνης Μανίκης 
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νά σταθοΟμε στο πλευρό τijς μητέρας tκκλησfος, τό μαρτυρικό 
ΟΙκουμενικό Πατριαρχείο, ατό πλευρό της μάνας Έλλά6ος, ποu 
εlναι ή ήρωlδα πρωταyωνιστfις τοϋ Πολπισμοϋ•. 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ 

ο Βουλευτής τίjς Μασσαχουσέτης κ. Νίκολας Μαυρούλης, ό όποίος ήταν ενας άπό τους aποστολείς τών γνω
στών δύο tπιστολών πρός τόν κ. Παπανδρέου (στίς όποίες 
δέν άπάντησε ποτέ), ζητώντας του νό δια κόψη τήν aντιαμε
ρικανική ρητορική του, μιλώντας σάν ό κύριος δμιλητής στό 
συνέδριο τίjς ΑΗΕΡΑ, άνεφέρθη στήν πρόσφατη συνομιλία 
του μέ τον Πρωθυπουργό κ. Παπανδρέου, στήν 'Αθήνα, γιό 
τό θέμα τών βάσεων. Καί διερμήνευσε τά αίσθήματα τίjς '0-
μογενείας: 

•Εfναι, εlπα στον Πρωθυπουργό, άπόλυτη άνάyκη οΙ βάιπις 
νά παραμείνουν στfιν ·Ελλάδα όχι μονάχα yιά την έθνικiΊ άσ4Η)
λειο τί\ς · Αμερικijς άλλά καΙ το nιό σπουδαίο, yιά τfιν άσ4Η)λειο 
τijς ·Ελλάδος, ιίίστε νά lχουμε κάποιο καλύτερη κατανόηση, 
lστω στρατιωτική, yιό νό μπορέση νό βοηθηθί\ καί ή Έλλάδα ... 

'Ο κ. Παπανδρέου τού aπάντησε ότι «ύπάρχουν άλλα 
προβλήματα ποu όφείλουμε νά έξετάσουμε καί τό θέμα τών 
βάσεων μπορούμε νό τό συζητήσουμε σέ άλλη εύκαιρία καΙ 
άργότερα». Καi πίjρα τόν λόγο του γι' αuτό, εlπε ό κ. 
Μαυρούλης, γιατί άκριβώς έχουμε περιθώριο μέχρι τό 1988. 

Μέ άλλα λόγια, άφησε tντελώς άδιευκρίνιστο τό θέμα ό 
Πρωθυπουργός τίjς ·Ελλάδος. Δικαίωμά του. Στο μεταξύ, 
όμως, οί άρμόδιοι 'Αμερικανοί δέν μπορούν νό περιμένουν 
δσο ό κ. Παπανδρέου έπιθυμεί καΙ προχωρούν σέ έναλλα
κτικές λύσεις ποu μπορεί νό μη μaς άρέσουν καθόλου καΙνό 
εlναι πολυ άργό νό άνατραπούν δταν έμείς τό aντιλη
φθούμε ... 

Ο ΜΑΚΕΔΟΣ ΥΠΟΔ/0/ΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ Κ. Υ.Π. 

Α ΠΟΠΛΕΙ, πράγματι, aπαράδεκτη πρόκληση καΙ προσβολή γιά όλους μας ή τοποθέτηση τού ταξιάρχου Φιλίπ
που Μακέδου- τού μεγαλύτερου μέχρι σήμερα ύβριστή τής 
Όμογενείας 'Αμερικής- ιiJς ύποδιοικητij τίjς Κ. Υ. Π., που ε1-
ναι ή aντίστοιχη τίjςόμερικανικής C.I.A. Γιά πρώτη φορά, έν 
ένεργεία aξιωματικός τών 'Ελληνικών 'Ενόπλων Δυνάμεων 
έξεφράσθη ένσvτfον τού 'Ελληνισμού τών ΗΠΑ δ πως ό κ. 
Μακέδος. 

Τό δτι θό έφθανε μέχρι αύτού τού σημείου ή Κυβέρνηση 
Παπανδρέου κανε/ς δέν τό περίμενε. 'Αντl νό τόν διώξη όπό 
τήν ύπηρεσία, lj τουλάχιστον νά τόν tπιπλήξη γιο τό ύβρεο-

NEOPHYTOS GANIARIS 

ι ο 

dr9.lf~f!~Gfnc. 
ESTABLISHED 1887 

Members New York Stock Exchange, lnc. and 
Other Leading Exchanges 

55 ESSEX STREEτ • MILLBURN, NJ 07041 

(201) 467-3404 
NEW YORK: (212) 517·9282 

λόγιο που περιέχεται στήν έκθεσή του, ή Κυβέρνηση προ
ήγαγε καΙ τίμησε τόν πρώην άεροπορικό όκόλουθο στήν έλ
ληνική πρεσβεία τίjς Ούάσιγκτων γιό νό τοϋ δ ώση τώρα, τήν 
άνώτατη αύτή tμπιστευτική θέση. 

Κατόπιν αύτοϋ, όλα τό μηνύματα καΙ οί δηλώσεις τού 
Πρωθυπουργού καΙ τών μελών τίjς Κυβερνήσεως γιο τό 
«άνεκτίμητο» έργο τής Όμογενείας καΙ τήν «συμβολή» της 
στήν προαγωγι'ι τών tθνικών θεμάτων, θό πρέπει νό tκλαμ
βάνωνται, δ, τι άκριβώς εlναι: ·Ως κοροϊδίες καΙ τίποτε 6λλο. 

• • • 
Εύτυχώς, τό κόμμα τής Άξιωματικής Άντιπολιτεύσεως, 

διεμαρτυρήθη έντόνως γιό τήν νέα αύτή κακομεταχείριση 
τής Όμοyενείας Άμερικίjςάπό τήν έλληνική Κυβέρνηση. Σέ 
σχετικι'ι άνακοίνωσή της, ή «Νέα Δημοκρατία» άνάφερε τό 
άκόλουθα: 

• την ιίiρα nou τό τελευταiο μας στήριγμα στο έξωτερικό εχει 
όπομεfνει ό άnόδημος ·Ελληνισμός καΙ ή · Ελληνικη όμοyένειο τιίιν 
Η.Π.Α. κάνει όπεyνωσμένο άyώνα κάτω άπό τΙς δυσμενείς συνθίί
κες ποu δημιούρyηιπ ή κυβερνητικη άνευθυνότητα, άnοτελεl όπα
ράδεκτη πρόιιληση ή τοποθέτηση τοϋ ούβριστη τijς όμοyένειας•, 
ταξiαρχου Μακέδου στη θέση τοϋ ύπαρχηyο[ί της Κ. Υ.Π. 

• ·Ο ταξiαρχος Μακέδος, μετό τfιν ύβριστική του lκθεση yιό 
τοuς - Ελληνες δμοyενεiς τl\ς · Αμερικl\ς καΙ τΙς άνεnlτρεnτες θέιπις 
nou έξέ.ραζε σ' αύτiιν δέν έμπνέει καμιά άnολύτως έμnιστοσύνη 
καΙ συνιστοϋμε στfιν Κυβέρνηση νό tπονεξετάση την τοποθέτησή 

του σε μιό τόσο καfρια θέση. 

• ·Η Κ. Υ .Π. εlναι έθνικ η ύπηρεσfο καΙ δέν άnοτελεί ύnηρεσία τοΟ 
κόμματος, ιίiστε νό χρειάζεται κομματικούς tyκάθετους στη διοf
κησή της•. 

ΤΟ ΥΒΡΕΟΛΟΓ/0 ΜΑΚΕΔΟΥ 

ΕΚΤΟΣ τού ότι στήν έκθεση τοu εΤχε ύποβάλει στήν Κυβέρ
νηση ό κ. Μακέδος έξυβρίζει κατά τόν χειρότερο τρόπο 

τrΊν ·Ομογένεια, χύνει καί 6φθονο φαρμάκι έναντί ον τίjς ·Α-
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μερικής, τiιν ό'i1οία παpουσιά(ει σάν lμπεpιαλιστική καί κα
πιταλιστικiι δύναμη. 'Απορεί δf: κανεlς πώς έτοποθετήθη σέ 
τέτοια θέση άξιωματικός, ό όποίος θά πρέπει νό συνεργά
ζεται μέ συναδέλφους του ·Αμερικανούς καΙ 6λλουςόξιωμα
τικούς συμμαχικών χωρών ... "Οπως έίχαμε σημειώσει, ό 
κ. Μακέδος μιλά αόν ό{ιωματικός χώρας τοϋ Παpαπετά
σματος. Καί θυμίζει τόv κ. Φλωρ6κη δταν μιλι'J γιό •γενικώ
τερη Ιμnεριαλιστικη στρατηγική-γεωnολιτικη nροσnάθεια 
τών ΗΠΑ νά δημιουργήσουν μιά nεριφερειακη κύκλωση 
της Σοβιετικ/1ς " Ενωσης•. 

·Αλλά έκείνο πού ένδιαφέρει έμι'Jς περισσότερο εΤναι of 
κατηγορίες τοϋ κ. Μακέδου έναντί ον τών δμογενών, πού δέν 
ξεχνιούνται καi δέν πρέπει νό λησμονηθούν. Γι ' αύτό, ή ΝΕΑ 
ΥΟΡΚΗ, πού τόνισε όπό τfιν όρχfι δτι τό θέμα παραμένει 
6νοικτό, ύπενθυμίζει μερικά όπό δσα έκρινε καλό νά γράψη 
ό κ. Μακέδος στfιν tπίσημη έκθεσή του πρός τiς προίστάμε
νες ύπηρεσίες του καi τfιν έλληνικiι Κυβέρνηση, μέ τfιν λήξη 
της θητείας του στiιν Ούόσιγκτων, τfιν 14η 'Οκτωβρίου 1984. 

• • • 
·Ο σημερινός ύπαρχηγός τής ΚΥΠ μιλι'J στfιν 6ρχι'ι τής 

έκθέσεώς του γιά μιά ιιόγνiι» πλειοψηφία δμογενών (60%) 
πού •γiνεται άντικείμενο tκμετάλλευσης άnό την ·Εκκλησία, 
τ/ς Κοινότητες καΙ τούς Συλλόγους•. 

---------~---~---------Your Weddίng Receptίon 
Elegant. . . Yet Affordable 

RT 46, MOUNTAIN LAKES, N.J. 
(20 1) 627-3636 
BUSIN ESS Μ ΕΕΊΊΝGS 

SEMINARS 
CLUR BAΊ\QU ETS 
PRIVATE ΡΛRτΙ ΕS 
LU~CHEON PARτiES ΙΝΝ 
SOCIAL EVENTS 
SHOWERS 
BAR MΠZVAHS 
Spe('ίa/ Packaκes .for Jul)ι , Aug., Jan .. Feh. and March 

Call CHRIS or A N DY 
Amρ/e Parkinκ- Caιering 50 ιο 800 ·----------------------~ 

Stavy's 
Stuyνesant Town's 
Fίnest R estaurant 

Seafood - Steaks- Chops 
Greek Specialties 

Open 7 Day:.· α Week 

257 First Aνenue 
New York, Ν.Υ. 10003 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 1985 

Corner of 15th St. 
212-673-7629 

υ Ενα ποσοστό 35% (τής 'Ομογένειας) έχει ιιόπαλλοτριώ
σει τήν έλληνικότητά της» καΙ όδηγοϋνται •σέ δλο καί nιό 
άντιδραστικές καί μερικές φορές άνθελληνικές θέσεις ...•• 
ΚαΙ προσθέτει δ τι •lχουν έ~αρτήσει τά συμφέροντά τους μέ 
τά όντiστοιyα τοϋ όμερικάνικου καnιταλι~οϋ καi συχνά 
γίνονται πολέμιοι τών κάι;οιων προσπαθειω~ κ~ινωνικο
ποίησης στfιv Πατρίδα γενομενοι βέβαια φορεις των, όμερι
κανικών συμ~ρόντων καΙ τοϋ 6δfστακτου κεφσλσιουιι. 

'Επίσης δτι: «Παρουσιάζονται λάτρεις τοϋ 
ψυχοnολεμικοϋ μιλιταρισμοϋ καi όn~~έουν μία ?nα~
δεκτη ~σιστικη νοοτροniα, ή όποια υπερακοντιζει την 
6ντίστοιχη τών 6μεpικανών .. . ». 

τέλος, γράφει ή έμπιστ~υτικfι. ε.κθ~ση Μα:έδι:!υ ,πού 
δημοσιεύθηκε στfιν ιιΒραδυνηιι, στο υπολοιπο 5% τ!;lν ομο
γενών ύπάρχουν δρισμένοι of δπο~οι εlναι ~μισθα li εμ~ισθα 
δρyανα διαφόρων όμερικάνικω~ υnηρε~ων •• _. Γενικα ε~νσι 
of 6νθρωποι πού κινούνται ,στο προσκηνιο . της έκκληc;ιας, 
τών σωματείων, τών κοινοτητων κ.λ.π., μηδε έξ~ιρουμ.εν~υ 
τοϋ περιβάλλοντος τής πρεσβ~ίας,, τών πeοξενειων κα~ τ~ν 
tκδηλώσεων πού γίνοντα~ στα σπιτια ~ου,προσωπ_ικου της 
'Ελληνικής όποστολijς. Οι 6νθρω_ποι αυτοι. μ;rοροuν ~ό. χα
ρακτηρισθούν έnικiνδυνοι .• • παιρνουν αυτοβουλα η υπο
βολιμαία θέσεις nού ναρκοθετοϋν την έλληνικη έ~ωτερικι! iί 
οlκονομικη nολιτικη καί ύnοβαθμiζουν τήν ό~ιοnιστiα της 
Κυβέρνησης τfίς Χώρας μας•. 

ΟΛ ΥΜΠΙΑΚΕΣ . .. ΑΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
(( ΠΟΣΤΗΡΙΞΕ τι)ν Έλλόδα - nέταξε μi: τι)ν Όλυμnια-
Υ κή, την έθνική σου όεροnο~ικη tταιρ!Ο•, ό~αΦ_.έρει μιά 

νέα διαφήμιση στίς όμογενειακες έφημερι~ες. f! ειcκλη?η 
μαρτυρεί μιά 6πεγνωσμένη προσπάθεια της έδω διευθυν~ 
σεως τijς έταιρίας νά συγκρατήση τό δμογενειακό κοινό, το 
όποίο 6πογοητευμένο τήν έγκαταλείπει καΙ προτιμι'J 6λλους 

NICK BOGDOS, Proprietor 

NOWARD rι_ 
JoNnson., 

ο 

re.-;taurarιt .. ~ 

OPPOSITE GRAND CENTRAL 

ΟΡΕΝ FOR BREAKFAST - LUNCH - DINNER 
7 am - MIDNIGHT 

122 Ε. 42nd Street, N.Y.C. 

(212) 687-0089 
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άερομεταφορείς. 

·Αναφέρει ή διαφήμιση: «'Ένας πραγματικό ώραίος 
τρόπος νό ύποστηρίξης τήν Πατρίδα σου, εΤνσι νό πετάξης μi: 
τήν έθνική μας άεροπορικr) έτσιρία". 'Αλλά, γιό τοuς όμο
γενείς τής δεύτερης κai τρίτης γενεάς, «έθνικr)ιι άεροπορικι'ι 
έτσι ρ ία μόνο ή 'Ολυμπιακή . . . δι':ν εlναι . . . 'Επομένω~ κατο 
τι'ιν συμβουλή τής διαφημίσεως, πρέπει νο ταξιδεύουν οί 
όμογενείς σύτοf, μόνο μι'; τήν TWA, τr)ν ΡΑΝ-ΑΜ καΙ τΙς 
έταιρίες ναυλωμένων πτήσεων (charter). 

'Επi πλέον, τό διαφημιστικό σύτό μήνυμα, προσβάλλει 

c 
<;) 

• ο 
ο 

ο 
ο 

ο 

() 

ο 

ο 

The finest seafood resιaurant in New York. 
Even ιhe fish know. 11ιe Delegate 

Luncheon. l>inner. Monday t hru ~·riday • Resen;ιtωns b~7-1)'1~() 

21 ι [. 43rd Street (Bet-.·een ·'rd and 2nd Α\'<ΠU<'') 
Fre~ ιlιιιηer μαrΑ-ίη.ι: aι .~ara.J!t' Jlt'\'1 ιlοιιr 

-~------~-------------, 

19Ζσ,s lfissex ~nuse 
525 NORTHFI ELD AVE. WEST ORANGE 

Tel. (20 1) Ί.Η-2222 

WEDUJNGS- CHRISTENINGS 
BUSINESS MEEτiNGS- BANQUETS 

σο 150 PEOPLE) 

Opcn f·σr Ll Ι N<.~H I U0-.1 Ρ . Μ . 

DINNER Mon . -Thιιrs . 5- 10 Ρ Μ . 

F ri.-Sat. 5- 11. Sun . 1-10 Ρ.Μ. 

Mo.1·t Major Creιlit CarιΛ Αι ·ι·ι'fΗι•ι/ 

Your Hosts: 

JAMES MARKURIS- MILTON PANTAZIS 

L-----~~--------------J 
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δλους τοuς όμογενείς ταξιδιώτες καΙ κυρίως τοuς έπιχειρη
ματίες, ποu προτιμούν, στι'ιν πλειοψηφiσ τους, τΙς 6λλες 
άεροπορικi:ς έταιρiες. 'Η 'Ομογένεια ύπεστήριξε άπό τήν 
άρχι'ι τι'ιν 'Ολυμπιακή 'Αεροπορία και έκαμε πολu καλά. 
ΥΟχι μόνο γιατf ήταν έλληνικι'ι έτσιρiσ, άλλο καΙ διότι δtν 
ύστεροϋσε σι': τίποτε έναντι τών 6λλων. Τό 70% περίπου τών 
tπιβατών της ήταν στr)ν άρχή όμογενείς. Τώρα, τό ποσοστό 
εlναι χαμηλότερο τού 50% καΙ μειώνεται συνεχώς. Οί λόγοι 
εlναι γνωστοl σέ δλους ποu ταξιδεύουν κσi τούς γνωρίζουν 
περισσότερο of όμογενείς τσξιδιωτικοi πράκτορε~ πού εΤναι 
άποδέκτες τών παραπόνων τού Κοινού. Κσi πού έχουν καΙ οί 
ίδιοι το δικά τους παράπονα. "Ενσ aπό το κυριώτερα, τών 
περισσοτέρων, εΤναι δ τι δέν έχουν άκόμη . . . γνωριστεί μt 
τόν έδώ διευθυντή τής έτσιρίσς- ίJστερσ άπό ένάμισυ περί
που χρόνο - διότι ποτt δtν τοuς κάλεσε στό γραφείο του. 'ο 
'ίδιος δέν aπαντά σέ τηλεφωνήματα δημοσιογράφων καi δι':ν 
έχει tμφανιστεί σέ καμμιό όμογενειακή συγκέντρωση. Μέ 
6λλα λόγια, ή έταιρίσ 6χι μόνο δtν άναπτύσσf.ι σχέσεις μι': 
την 'Ομογένεια, άλλa τι'ιν περιφρονεί κατο τόν χειρότερο 
τρόπο. Χαρακτηριστικό εlνσι δτι μετό παρέλευση τριμήνου, 
Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ δi:ν έλαβε άπάντηση tπl τών παραπόνων τού 
όμογενούς κ. Στέλιου Τάτση, μετά τΙς γνωστές aτούς όνο
γνώστες τσλαιπωρiες του. 

Τι'ιν ατιγμη δι': ποu ό πρόεδρος τής έτσιρίσς κ. Παπα
γεωργίου, Ισχυρίζεται δτι ιιή 'Ολυμπιακή εΤναι μιο μεγάλη 
έταιρία που δρό μι'; tπιτυχία σε συνθfίκες έλεύθεpου όντα
yωvισμοu aτόν διεθνή χώρο", δtν εΤναι καθόλου σοβαρό νά 
άμφισβητή τό έδώ γραφείο τής έταιρίας, τόν . . . πατριωτισμό 
δσων δι':ν ταξιδεύουν μέ αύτι'ι τι)ν έταιρία . . . 

ΜΑΣ ΚΟΡΟ·Ι·ΔΕΥΟΥΝ! 

τΕΛΙΚΑ tλύθη τό μυστήριο τό όποίο άπαξίωσε νό διαλεu-
1 κάνη τό Γραφείο Τύπου τής έλληνικής πρεσβείας στr)ν 
Ούάσιγκτων: 'Υπό 6κραν ... tχεμύθεισ, συνεκλήθη τόν ' Ι-
ούλιο στι'ιν 'Αθήνα lνσ ... «Παγκόσμιο Συνέδριο 'Αποδή-
μων» ατό όποίο, δπως διαβάσαμε, συζητήθηκαν τό προ
βλήματα τών άνό τόν κόσμο tγκστεατημένων όμογενών. Τό 
πόσο σοβαρό ήταν τό συνέδριο αύτό, καταφαίνεται aπό τό 
δτι, aπό τιΊν Άμερικι'ι tκλήθη μόνο ή 'Ομοσπονδία 'Ελλη
νοαμερικανικών Σωματείων Νέας Ύόρκης, ή όποία 
συμβαίνει νό εΤναι 6χι μόνο ή λιγώτερο άντιπροσωπευτική, 
άλλο καi ή πλέον aνυπόληπτη. Δι':ν tκλήθη κσμμιά aπό τΙς 

εύϋπόληπτες 'Ομοσπονδίες, δπως ή Παμμακεδονική, ή Παν
αρκαδική, ή Πσνηπειρωτική, ούτε κσi ή Α Η ΕΡΑ. ΚαΙ δμως, ό 

Γενικός Γραμματεύς 'Αποδήμων 'Ελλήνων κ. Ε. Παπασπύ
ρου, χαρακτήρισε τό συνέδριο αύτό, σόν «τι')ν πιό σοβσρι'ι 
προσπάθεια της Γενικής Γραμματείας 'Αποδήμου 'Ελληνι
σμού νά άνοιχτfί lνας καινούργιος παραγωγικός διάλογος 
άνάμεσσ στι)ν Πολιτεία κσi τους κυριότερους φορείς τοϋ 

έξωτερικοϋ πάνω ατά προβλήματα που άπασχολούν τους 
aποδήμους ... ». Μός κοροϊδεύουν, ι'j 6χι; 

••• 
Τ ό πόσο ... σοβαρή ήταν ή σύναξις αύτή τών 'Αθηνών, 

προκύπτει κσi όπό τήν όμόφωνη έγκριση ψηφίσματος μt τό 
όποίο έζητείτο aπό τι'ιν Κυβέρνηση νa μι')ν προχωρήση στι')ν 
ύπσγωγή τι'jς Γενικής Γραμματείας τού 'Αποδήμου 'Ελλη
νισμού ατό ύπουργείο Πολιτισμού. Λίγες μέρες άργότερα 
ή Κυβέρνηση l:καμε . . . έντελώς τό άντiθετο . .. 

ΜΙΑ ΑΣΤΟΧΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ 

Ε ΝΑ ΥΑΓΗΣΕ μ ιό aψυχολόγητη καi 6στοχη άπόπειρα στι'ιν Βουλr} τών 'Ελλήνων, γιό τι) ν κατάργηση τού τραπεζικού 
aπορρήτου. Τό σημειώναμε αύτό μt fιcσνοποίηση, διότι ή 
σχετική πρόταση κυβερνητικού βουλευτού, προκάλεσε όvη-

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



συχίες καί στίς ·Ηνωμένες Πολιτείες. Μέ τήν ύποβληθείσα 

τροπολογία, ό Πρωθυπουργός θa μπορούσε va έξασφαλίση 
τήν πρόσβαση τών εΙδικών κυβερνητικών έπιτροπών στοuς 

τραπεζικοuς λογαριασμοuς καΙ σέ πληροφορίες άπορρή
του, ή έμπιστευτικού χαρακτήρος γιο τοuς καταθέτες. Στr'ιν 
Βουλή έγινε 6ξεία άνταλλαγή άπόψεων μεταξu Κυβερνή
σεως καί 'Αντιπολιτεύσεως καΙ τελικό άπεσύρθη ή τροπο
λογία. Of σχετικές πληροφορίες άνησύχησαν πολλοuς όμο
γενείς οί όποίοι έχουν καταθέσεις σέ έλληνικές τράπεζες στήν 
'Ελλάδα καί στήν 'Ατλαντική Τράπεζα Νέας Ύόρκης, ή 
όποία, ώς γνωστόν, εlναι θυγατρική έταιρία τής 'Εθνικής 
Τραπέζης τής 'Ελλάδος. "Αν καΙ τής Άτλαντικής Τραπέζης ή 

λειτουργία διέπεται άπό τfιν άμερικανική - όμοσπονδιακr'ι 
καΙ πολιτειακή - νομοθεσία, καΙ εlναι άμφίβολο dν θό ε7χε τό 
δικαίωμα ή έλληνική Κυβέρνηση νό λαβαίνη έμπιστεuτικής 
φύσεως πληροφορίες μέσω τής ·Εθνικής. ή καΙ άπ' εύθεfας, 
μέσω εΙδικών άντιπροσώπων-ύπαλλήλων, οί πληροφορίες 
όπό τήν 'Ελλάδα προκάλεσαν πολλό έρωτηματικά, κυρίως 
στοuς παλαιοτέρους. Εlναι βέβαιο, δτι ή άμερικανική νομο
θεσία δέν έπιτρέπει τfιν όποιαδήποτε κυβερνητικr'ι άνάμιξη, 
ή πολιτική έπιρροr'ι ξένων κυβερνήσεων γιο τήν παροχr'ι 
έμπιστεuτικής φύσεως πληροφοριών, ή γιο τήν χορήγηση 
δανείων ή πιστοδοτικών διευκολύνσεων γιο πολιτικοuς λό
γους καΙ σκοπούς. w Αλλωστε, ο1 διοριζόμενοι στό Διοικη
τικό Συμβούλιο όπό τfιν Έθvικr'ι Τράπεζα (έλληνικfι Κυβέρ
νηση) ύπέχουν, βόσει τού άμερικανικοϋ νόμου, σοβαρές 
ποινικές εύθϋνες γιο παραβάσεις τών αύστηρών τραπεζικών 
κανονισμών καΙ νόμων. 01 ίδιοι αύτοl σύμβουλοι, - διακε
κριμένοι όμογενείς of περισσότεροι- είμαστε βέβαιοι δτι θό 
όντιδροϋσαν έντόνως σέ κάθε aπόπειρα τfίς έλληνικής Κυ
βερνήσεως, ή τής μητρικής Τραπέζης, γιο τfιν παραβίαση τού 
τραπεζικού άπορρήτου. 'Εξ 6λλου, μέχρις έyός ώρισμένου 
ποσού, ol καταθέσεις στΙς όμερικσνικές τράπεζες εlναι έγγυ
ημένες όπό τό F.D.I.C. 

ΜΕΓΑΛΗ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ .. Η ZHMIA 

ο ΠΩΣ άvεμένετο, ήρθη τελικό - καί μi: άρκετή καθυστέ
ρηση - ή ταξιδιωτικr'ι όδηγfα πρός τοuς 'Αμερικανούς 

τουρfστες, όφού έπίσημοι · Αμερικανοl έμπειρογνώμονες 
διεπίστωσαν μέ έπιτόπιο έξέταση, ότι τό άεροδρόμιο τού 
'Ελληνικού εlναι τώρα άσφαλές. Πράγματι, of άρμόδιες έλ
ληνικές 'Αρχές. έλαβαν όλα τά μέτρα ποu όπό χρόνια εΤχαν 
ύποδείξει ή /.Α. Τ.Α., ή Διεθνr}ς "Ενωση Πιλότων, τό ύπουρ
γείο Μεταφορών τών ΗΠΑ, of άεροπορικές έταιρfες καί 
6λλοι 6ργανισμοί. Καί τό ·Αεροδρόμιο τού ·Ελληνικού έγινε 
όπό τό άσφαλέστερα σέ όλο τόν κόσμο. ΕΊμαστε βέβαιοι ότι 
θό γίνη δ, τι 6λλο χρειαστεί, γιό νό παραμεfνη τέτοιο. 

Στό μεταξύ, tπίσημες έκτιμήσεις, άνεβάζουν τό ίίψος τfίς 
ζημιάς ποu ύπέστη ό έλληνικός τουρισμός άπό τr}ν ταξιδι
ωτική όδηγfα, σέ 400 έκατομμύρια δολλάρια, άλλο σύμφω
να μέ 6λλους ύπολογισμοuς ή όπώλεια κυμαίνεται μεταξu 
500 καί 700 έκατ. δολλαρίων, μόνο γιο τr}ν έφετεινr} 
τουριστικfι περίοδο. Δυστυχώς, δμως, τό 6δικο, προσωρινό 
μέτρο τής άμερικανικής Κυβερνήσεως, φαfνεται δτι θό έχη 
όντίκτυπο καΙ στήν τουριστική κfνηση τού προσεχούς έτους, 
άφού έχουν ματαιωθή πολλό όμαδικό ταξίδια διαφόρων 
όμερικανικών έταιριών καΙ ταξιδιωτικοί 6ργανισμοί lχουν 
μειώσει τόν άριθμό τών τουριστικών προγραμμάτων καί tκ
δρομών στήν 'Ελλάδα. 

Μόνο ό διευθυντr}ς τού 'Ελληνικού 'Οργανισμού του
ρισμού στr}ν 'Αμερική, κ. Στέργιος Μούργκος, tχει άντιρρή
σεις ώς πρός τr'ιν έκταση τής ζημιδς. Προφανώς γιά νό πάη 
«κόντρα" στfιν 'Αμερικr'ι καΙ μιλώντας σΟν κομματικός πα
ράγων μδλλον, παρό ύπεύθuνος δημόσιος λειτουργός. tπι
φορτισμένος μέ τόση σοβαρr} άποστολή, ήθέλησε νό ύπο
βαθμίση τίς όδuνηρότατες γιο τr}ν έλληνική οΙκονομία καΙ 
τόν τουρισμό συνέπειες. ΚαΙ όμφισβητών τΙς έκτιμήσεις τοΟ 
ύποuργοϋ 'Εξωτερικών τής 'Ελλάδος καί τού προϊσταμένου 

ΣΕΠΊΕΜΒΡIΟΣ, 1985 

Διαμαρτυρία 
Γιό τόν διορισμό τοϋ ταξίαρχου 
Μακέδου ώς ύπαρχηγοϋ της Κ.Υ.Π. 

ΣΕ μιά περίοδο ύφέσεως τfjς όντιαμερικανι
κfjς ρητορικfjς καi ένώ ή έλληνικη Κυβέρνηση ε
παναλαμβάνει δτι έκτιμά την όμογενειακη συμ
παράσταση στά έθνικά θέματα, ό διορισμός τοϋ 
ταξίαρχου Φ. Μακέδου ώς uπαρχηγοϋ τfjς Κ.Υ.Π., 
όποτελεί σοβαρότατη πρόκληση γιά την όμο
γένεια καi τr'}ν 'Αμερική, διότι: 

1. Στr'}ν γνωστr'} (κθεσή του, που ίίπέβαλε ώς 
'Αεροπορικός 'Ακόλουθος στην έλληνικη Πρε
σβεία τfjς Οuάσιγκτων, έπετέθη κατά τών όργα
νώσεων καi τfjς 'Εκκλησίας μας καi καθύβρισε 
τους Έλληνοαμερικανοuς ώς «Εμμισθα καi aμι
σθα δργανα>> τών όμερικανικών ίίπηρεσιών, ώς 
διαπνεόμενους όπό «Φασιστι κ η νοοτροπία» καi 
ιιέπικίνδυνους>>. ' Επίσης, δτι ιιναρκοθετοϋν τi}ν 
έλληνικη έξωτερικη καi οίκονομικi} πολιτικη τfjς 
·Ελλάδος καi <<καταντοϋν άρνητικό στοιχεία δσον 
άφορά τό συμφέροντα τfjς 'Ελλάδος>>. 

2.'0'ίδιος όξιωματικός, στην εκθεσή του, ό
ναφέρεται στiς ΗΠΑ σάν έχθρικη χώρα, ποu την 
χαρακτηρίζει «καπιταλιστικr'}>> καi « iμπεριαλιστι
κη,, καi μιλά γιά "γενικώτερη ίμπεριαλιστικη στρα
τηγικrΊ - γεωπολιτικη προσπάθεια τών ΗΠΑ νό 
δημιουργήσουν μιά περιφερειακη κύκλωση τfjς 
Σοβιετικfjς "Ενωσης>> . 

' Η τοποθέτηση τοϋ ταξίαρχου αuτοϋ στην 
σπουδαία αύτη θέση, άποτελεί άρνητικό στοι
χείο στiς σχέσεις της ' Ομογενείας μέ την έλληνικη 
Κυβέρνηση καi τr'}ν όνόπτυξη τfjς όμοιβαίας έμπι
στοσύνης που χρειάζεται γιό την βελτίωση τών 
σχέσεων· Ελλάδος- ΗΠΑ. 

Καταγράφομε τr'}ν βαθύτατη άπογοήτευση 
καi την έντονώτατη διαμαρτυρία μας καi γιά λο
γαριασμό τfjς · Ομογενείας ποu αΙσθάνεται προσ
βεβλημένη μέ την έπιβράβευση τοϋ ύβριστοϋ της 
όξιωματικοϋ. 

AMERICAN FRIENDS 
OF GREECE, INC. 

Suite 106-359 
4200 Wisconsin Ανe., NW 
Washington, D.C. 20016 
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του κ. Σκουλά (δ δποίος ~λθε στήv ΆμερικτΊ tπικεφαλής τής 
μεγαλύτερης άποστολής σττΊv Ιστορία τοΟ έλληνικοΟ Κρά
τους (40-45 άτομα λ γιC. νa διασκεδάση τίς δυσμενείς έντυ
πώσεις πού σχηματίσθηιων έδώ γιa ττΊv 'Ελλάδα), διεκή
ρυξε ότι ή ζημιa της ταξιδιωτικής δδηγίας τοΟ Ρijγκαν 
~ταν ... «μηδαμινή». 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ NTHTPO ·J·T 

ΤΟ 'Ελληνοαμερικανικό Κογκρέσσο το Ο Μίστσιγκαν, πού 
έδρεύει στό Ντητρόϊτ, μt πρόεδρο τόv γιατρό κ. ΣπΟρο 

Πάπα, καί εχει ατό ένεργητικό του πλούσια προσφορa στa 
έθνικa θέματα, άπό τό 1974, άπηύθυνε έπιστολr) πρός τόv 
Πρόεδρο τής Δημοκρατίας, τόν Πρωθυπουργό, τόν ύπουρ
γό ·Εξωτερικών καi τήν ' ΕλληνικτΊ Βουλή, μt τήν όποία 
έκφράζει τήν άντίθεσή του στr)ν μελετωμένη άρση το Ο έμπο
λέμου μt ττΊv Άλβανίσ. 'Η έπιστολή, τήν όποία υΙοθετούν 
οί στήλες αύτές, άναφέρει : 

«Τ ο Έλλην ο-'Αμερικανικό Κογκρέσσο τοϋ Μίτσιγ
καν, πού aντιπροσωπεύει δλους τοuς Έλληνο- ' Αμερι
κανικοuς συλλόγους τοΟ Μίτσιγκαν καi ποu σκοπός 
ύπόρξεώς του ε Τ ναι νό ένώνει την · Ελληνο - ' Αμερι καν ι κ η 
κοινότητα πολιτικώς ώστε νό προσφέρει όποτελεσματικη 
βοήθεια στό διόφορα έθνι κό θέματα όλλό καi τό διεθνi'j 
το ιαΟτα, όφορώντα τό Έλληνο -'Αμερικανικό ένδιαφέ
ροντα, σ υ μ π α ρ ί σ τ α τ α ι στην όντίθεση τοϋ όπόδη
μου ' Ηπειρωτισμοϋ στr'ιν προσπάθεια τί'jς • Ελληνικί'jς 
Κυβερνήσεως γιά την άρση τi'jς έμπολέμου καταστόσεως 
μΕ τr)ν ' Αλβανία χωρiς ύπογραφη συνθήκης εΙρήνης. ' Ε
πιθυμοΟμε την προστασία τώνόνθρωπίνωνδικαιωμότων 
τών όδελφών μας' Ελλήνων τi'jς · Αλβανίας. 'Αξιότιμοι Κύ
ριοι . ' Ελπίζομεν δτι [χετε έπίγνωση τi'jς τερόστιας εύθύ
νηc:; σας καi πρέπει νό όντιμετωπiσετε τό τεράστιο έθνικο 
θέμα μΕ τr'ιν όνόλογη προσοχή>>. 

((ΦΥ ΛΑΚΗ ΛΑΩΝ» Η ΑΛΒΑΝΙΑ 

ΚΑ ΤΩ άπό δραματικές συνθήκες κατώρθωσε νό δραπε
τεύση στr)ν 'Ελλάδα καi νό ζητήση έκεί πολιτικό άσυλο 

~νας ·Αλβανός όνόματι Κάσιο Χότζια, ό όποίος περιέγραψε 
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ΤΑ VERNA ZYGOS· 

LIBRΛ 

Fίne Greek Cuίsίne ίn α 
Traditional Setting 

U nder Ν ew Management 
Steve and Mίke Papoutsakis 
22-55 31st Street, Astoria, Ν. Υ. 11105 

Tel.: (718) 728-7070 

τό καθεστώς τής τυραννίας τοΟ κομμουνιστικοΟ καθεστώ
τος, ύπό τό όποίο στενάζουν 400.000 άδέλφια μας. 'Η μαρ
τυρία τοΟ φυγάδος διαψεύδει τiς έπαίσχυντες διαπιστώσεις 
τών δύο καθηγητών το Ο Πανεπιστημίου ' Ιωαννίνων πού 
γύρισαν γοητευμένοι άπό τr)ν tπίσκεψή τους στr)ν 'Αλβανία 
καί ... tπιβεβαιώνει τίς διαβεβαιώσεις τι'jς έλληνικής Κυβερ
νήσεως δ τι οί -Ελληνες τυγχάνουν τι'jς ... ίδιας μεταχειρίσεως 
μt τούς 'Αλβανούς. Ε1πε, μεταξύ άλλων, ό Άλβανός φυγάς: 

.eo /\θελα νο nώ δτι αύτή τήν κατάσταση nou tnικρατεί 
στ ή ν · Αλβονiα,τήν nερνδνε lντονη καΙ ζωντανή τόσο οΙ tκεί - Ελ
ληνες δσο καΙ οΙ • λλβανοi. 'Ο Χότζα !κανε τήν 'λλβανiα μfα •υ
λακή λαών σκλάβων. Σαράντα χρόνια ιΊ · Αλβανiα lζησε τiιν mό 
μαύρη ζωή nού μnοροϋσε νο nεράσει lνας λαός. n μΙα δικτα
τορiα καΙ μfα καταnfεση, nού ιΊ άνθρώnινη Ιστορfα noτt δf:ν lχει 
yράψει στοuς αΙώνες. 

ι' Η 'Αλβανική νεολαiα καΙ οΙ Βορειοηnειρώτες, nλήρωσαν 
άκριβά τήν άντfδρασή τους σi αύτή τήν καταnfεση. -λλλοι tδιώ
χθησαν, δλλοι tσ~yησαν, δλλοι nυροβολήθηκαν καΙ δλλοι φυ
λακfστηκαν σi tφιαλτικό κελλιά. -Ενας άnό αύτοuς τοuς μάρ

τυρες, εlμαι καΙ tyώ. Μnροστό στο μάτια μου tξελfχθηκε τό δρδ
μα tκεfνων τών άνθρώnων, nou •ζοϋνει στο κελλιά τών .υλακών 
τοϋ Ιnάατς. Έyώ βασανfστηκα tm 10 χρόνια συνέχεια, τόσο nou 
κατάντησα lνα σκέτο ~τασμα. ΚαΙ εlμαιlνας nάρα noλu καλός 
καθρέnτης της nραyματικότητος της · λλβανfας. Αύτή τήν τύχη 
τiιν εlχον δλοι οΙ σύντροφοι μου, lνα μέρος άnό τούς δnolouς 
lμειναν θαμμένοι στΟ δρυχεiα χαλκοϋ δnου δουλεύανε Ιί tκτε
λέστηκαν διc'ι τυ.εκισμοϋι. 

ΑΠΡΕΠΕΙΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ 

ο Πρόεδρος τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Σαρτζετάκης 
έκρινε καλό νό μή προσκαλέση έφέτος στήν δεξίωση 

γιό τr)ν άποκατάαταση τής Δημοκρατfας στην 'Ελλάδα, τοuς 

Music 
Distingtively styled 
By the famous 
And the reputable 

ιιιιτrοs 
NEW YORK'S MOST VERSAτiLE BROS 
(Η ΦΙΡΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙτΥΧΙΩΝ) 

ORCHE8TRA 
NOW BOOKING THROUGHOUT 1986 (718) 761-5073 
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:ίϊΙΙιί~ 
HIDEAIUAY 

CONTINENTAL 
RESTAURANT 

WITH 

DINING and DANCING 

Since 1953 

32 West, 37th Street 
Tel. (212) 947-8940-1 

YOUR HOSTS: Van & Harry Panopou/os _J 
L---------------------

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,. 



πρώην Προέδρους κ.κ. Κ. Καραμανλfί καΙ Κ. Τσάτσο. Δέν 
προσεκάλεσε ούτε τ/ς έφη μερίδες τfjς 'Αντιπολιτεύσεως. Κα/ 
ο πως ~ταν φυσικό, δημιουργήθηκε σοβαρό ζήτημα, πού εΤχε 
προεκτάσεις καΙ στΙς σχέσεις τού σημερινού Προέδρου μέ 
τr')ν Κυβέρνηση, άφού ή Κυβέρνηση άπηγόρευσε τr')ν μετά
δοση μιάς άνακοινώσεως τfjς Προεδρίας έπί τού θέματος, 
άπό τr')ν κρατικr') ραδιοφωνία καί τηλεόραση! ' Η Κυβέρνηση 
έκαμε πολu καλά, διότι πράγματι έξέθετε ή άνακοίνωση καΙ 
τόν θεσμό καΙ τό πρόσωπο τού Προέδρου. Κα/ ι<αθρέπτιζε 
όχι μόνο aπειρία, άλλά καΙ πολιτικr') έμπάθεια. 'Εγκαινίαζε δέ 
ενα καινούργιο πρωτόκολλο, ΠΟU έπιτρέπει aτόν ρυθμιστr') 
τού Πολιτεύματος νa προσκαλfj στΙς έπίσημες tκδηλώσεις 
τού θεσμού, δσους τού . .. γουστάρουν, χρησιμοποιώντας 
σον κριτήριο τr')ν στάση τών 6λλων παραγόντων τfjς δημό
σιας ζωής άπέναντί του ! 

'Ο κ. Σαρτζετάκης έξή γη σε aτόν έλληνικό λαό ο τι δεν 
προσκάλεσε τοuς δυό προκατόχους του διότι δεν τόν ... 
άναγνωρίζουν ώς Πρόεδρο καί διότι . .. εΤχαν άρνηθεί μιa 
προηγουμένη πρόσκληση νό παρακαθήσουν σε δείπνο πρός 
τιμr')ν τού tπισκεφθέντος τr')ν 'Αθήνα Προέδρου τfjς Βουλ
γαρίας κ. Ζίβκωφ. 

Δικαίως tξώργισε ή ύπόθεση αύτη δλους τοuς Δημοκρα
τικό σκεπτομένους 'Έλληνας, άφού ό πρωτεργάτης τής 
έδραιώσεως τής Δημοκρατίας στr')ν 'Ελλάδα κ. Κ. Καραμαν
λ/jς, δέν έκλήθη aτόν έορτασμό τής 11ης tπετείου aπό τι}ν 
κατάρρευση τής χούντας τών συνταγματαρχών. Τό κακό 
γίνεται άκόμη χειρότερο, μέ τι}ν 6ρνηση τού κ. Σαρτζετάκη 
νό προσκαλέση τόν άντιπολιτευόμενο Τύπο, διότι .. . δέν τού' 
φέρεται καλά ... ·Η ταν ή χειρότερη ίσως ώρα τής Δημοκρα
τίας. Χειρότερο πλήγμα κατό τής Δημοκρατίας καί τού άξιώ
ματος ποu κατέχει, δέν ~ταν δυνατό νό καταφέρη ό κ. Σαρ
τζετάκης, στr')ν άρχfι μάλιστα τής θητείας του. 'Αλλ ο έχει δλο 
τόν καιρό νό διορθώση τό μεγάλο κακό, τιμώντας δεόντως 
τοίις διακεκριμένους προκατόχους του, καΙ άσκώντας τό 
ύψηλά καθήκοντά του μέ προσοχή, μέ μεγαλύτερο άισθημα 
εύθύνης, καί πνεύμα άληθινa δημοκρατικό. 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ... 

Μ Ε τf:ιν εύκαιpία, θό σημειώσωμε δτι ό Κωνσταντίνος Κα
ραμανλής, σόν πολιτικός καΙ έθνικός ήγέτης, δέν έπαθε 

τfποτε άπό τr)ν μfι πρόσκλησή του aτόν έορτασμό γιο τr')ν 
aποκατάσταση τής Δημοκρατίας. w Εχει τr')ν Ιστορfα του, τό 
έργο καΙ τοίις τίτλους του. Καί ή παράλειψη δέν τοu άφή
ρεσε τίποτε. 'Απεναντίας, ύπενθύμισε σε δσους δέν έξέλιπε ή 
διάθεση τού προβληματισμού, τr')ν δλη προσφορά του ύπέρ 
τοu WΕθνους. Μιa προσφορa που δέν άνατρέπεται ούτε άπό 
τά όποιαδήποτε πολιτικά του λάθη, ούτε άπό τόν άβασά
νιστο καταλογισμό εύθυνών, άπό ολες τίς πλευρές, γιο 
πράξεις καΙ παραλείψεις του σον κομματάρχης, Πρωθυ
πουργός καΙ Πρόεδρος. Αύτό άκριβώς εΤναι έκείνο ποu κάνει 
πιό ένδιαφέρουσα τfιν περίπτωση Καραμανλή . .. 

ΟΙ κομμουνιστές τόν θεωρούν πάντοτε uφασίστα» καΙ 
κύριο έκπρόσωπο τοu κεφαλαίου καΙ τοu «κρότους τής 
βίας». ·Ηταν ό πιό μισητός κδεξιόςιι aντίπαλος γιο τοίις πα
λαιούς κεντρώους ψηφοφόρους. Κα/ οΙ παλαιοί δεξιοf, τοu 
καταλογίζουν σήμερα εύθuνες - ύβρίζοντάς τον περfπου 
δπως οΙ κεντρώοι καΙ οΙ aριστεροί, διότι νομιμοποίησε τό 
«κόμμα τοu έγκλήματος καΙ τής προδοσfας» καΙ tπέτρεψε 
στοίις «σφαγείς» νό tπιστρέψουν μετa τιμών. Τόν κατηγο
ρούν δ τι έκείνος διευκόλυνε τήν . .. άνοδο τοϋ 'Ανδρέα καΙ 
τr)ν διατήρησή του στr')ν έξουσfα. τέλος, ή άκροδεξιά, κατη
γορεί τόν κ. Καραμανλή δτι ιιπρόδωσειι τήν παράταξη. 'Ότι 
ξεγέλασε τόν Κωνσταντίνο δπως ξεγέλασε τόν ίδιο ό 'Αν
δρέας. Κα/ δτι έξ α/τfας του κρατούνται άκόμη aτόν Κορυ
δαλλό ol «τιμημένοι» «έπαναστάτες» άξιωματικοί, ένώ τιμών
ται αaν ιιήρωες τής άντfστασηςιι οΙ ιιληστοαυμμορlτες». 

w Ε τα ι, ό άνθρωπος πού κυριάρχησε στfιν πολιτική ζωή τής 

ΣΕΠΊΈΜΒΡΙΟΣ, 1985 

'Ελλάδος το τελευταία 30 χρόνια καΙ aποθεώθηκε σον έλεu
θερωτής, παντοδύναμος Κυβερνήτης καΙ ρυθμιστής τού 
Πολιτεύματος, φαίνεται σήμερα σάν ό λιγώτερο δυνατός καΙ 
δημοφιλής πολιτικός ήγέτης, τόν όποίο έχουν έγκαταλείψει 
σχεδόν δλοιf ' 'Υπάρχει έδώ ενα πολύ τραγικό - καΙ πολύ 
έλληνικό - στοιχείο τό όποίο δεν κατάφερε νό συλλάβη ό 
Μωρίς Ζενεβουά, δταν έγραφε τι'ιν βιογραφία τού αύτο
εξόριστου, τότε, ήγέτη. τα δσα άκολούθησαν καi το δσα 
συμβαίνουν σήμερα, προσφέρουν ύλικό γιο μ ιό νέα βιογρα
φία καί μιό έπανεκτίμηση τής προσφοράς τού πολιτικού πού 
έθεσε τfιν προσωπική του σφραγίδα σέ μιά όλόκληρη έποχiι . 

... ΚΑΙ Η ΜΕΓ ΑΛΗ ΣΥΓΧΥΣΗ 

ο ι παραπάνω διαπιστώσεις καi συλλογισμοί aφορούν δεδομένα καi συμπτώματα μιάς σοβαρής έθνικfjς κρί
σεως. Πρόκειται γιο τοuς καρποuς έσφαλμένων χειρισμών 
τών έθνικών θεμάτων, μετό τfιν αύτοκατάρρεuση τfjς δικτα
τορίας καΙ μι6ς προσπάθειας κατεδαφίσεως δλων τών άξιών 
καΙ άποπροσανατολισμού τών 'Ελλήνων, στfιν όποία δέν 
aντέδρασαν δσοι ιJJφειλαν νά τό πράξουν. ·Η προκύψασα 
σύγχυση, δέν έπιτρέπει τfιν aντιμετώπιση τών έθνικών προ
βλημάτων μέ γνώμονα τό συμφέρον το Ο w Εθvους, ούτε τι'ιν 
άντικειμενικr) άνάλυση καΙ άξιολόγηση τών Ιστορικών δεδο
μένων. WΕτσι, δf.ν εΤναι δυνατή ή συνειδητοποίηση τών τερά
στιων κινδύνων ποu aντιμετωπίζει ό τόπος μέ τr)ν καλλι
εογουμένη πόλωση, tνώ άποσπάται ή προσοχι'ι άπό το 
κύρια προβλήματα. Χαρακτηριστικό σύμπτωμα τής δλης 
καταπτώσεως καΙ παρακμής, δέν εΤναι μόνο ή στάση τού κ. 
Σαρτζετάκη. Ε7ναι ολα οσα έξωφρενικό 6λλα παρακολουθεί 
ό άπόδημος 'Ελληνισμός, άνίκανος νό έμποδίση τά χειρό
τερα πού διαισθάνεται δ τι θό άκολουθήσουνόνσυνεχισθή ή 
σημερινrΊ πορεία. Χαρακτηριστικό, έπίσης, εΤναι δτι, ένώ γιο 
τ/ς πρόωρες έκλογές τού ' Ιουνίου, Κυβέρνηση, 'Αντιπολί
τευση καΙ Ρυθμιστής τού Πολιτεύματος έπεκαλέσθησαν τr)ν 
κρισιμότητα τού Κυπριακού, αύτό ~ταν τό μόνο θέμα ποu 
δέν συζητήθηκε κ ατό τήν προεκλογικr') περίοδο. . . ·Εξ 6λ
λου, έλάχιστοι θυμούνται τοuς άyνοουμένους Κυπρίους καΙ 
πολu λιγώτεροι τfιν τραγωδία τών άδελφών μας στr')ν Βόρειο 
Ήπειρο. Τό ... aνθρωπιστικό ένδιαφέρον τών άναρχικών, 
τών συνοδοιπόρων καi τών μαρξιστών έξαντλείται σε διακη
ρύξεις ύπέρ τής εΙρήνης, άποδοκιμασίες τοD άμερικανικού 
ιιlμπεριαλισμοΟ» καΙ έκδηλώσεις ύπέρ τού τυραννικού καθε
στώτος τής Νικαράγουα, ποu καταπατεί δλες τiς άρχές τής 
Δημοιφατίας καΙ παραβιάζει δλες τ/ς άτομικf.ς έλευθερίες ... 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΗΛΥ 

Δ ΕΝ χωρεί άμφιβολία, δτι aτύχησε φραστικό ό νέος πρέσβυς τών ΗΠΑ στfιν 'Ελλάδα κ. Κήλυ, στ Γιν κατάθεσή του 
ένώπιον τfjς 'Επιτροπής 'Εξωτερικών Σχέσεων της Γερου
σίας. 'Όπως ε1ναι βέβαιο δτι of δηλώσεις του παρερμηνεύ
τηκαν στήν 'Ελλάδα, γιο νό παρουσιαστούν οί προηγού
μενες κυβερνήσεις ώς . . . uύποτελεϊς" στfιν 'Αμερική. 

Νομίζομε δτι τό δλο θέμα ώφειλε νό ε1χε κλείσει μέ τr)ν 
ύπεύθυνη διευκρίνηση τοϋ Σταίητ Ντηπάρτμεντ, μέ την 
όποία έτέθησαν στι'ιν σωστr'ι βάση τους of σχέσεις μεταξu 
τών δύο χωρών. Δf.ν ώφελούν καθόλου το δημαγωγικό συν
θήματα. 

ΠΕΡ/ ((ΥΠΟΤΕΛΕΙΑΣ>> 

π EPI ιιύποτελείαςιι τής Κυβερνήσεως τής «Δεξιάς» εΤχε μι
λήσει ό πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου κατό τr)ν διάρ

κεια τής προεκλογικής περιόδου καΙ τοD άπάντησε, μεταξίι 
άλλων, ό πρώην πρωθυπουργός κ. Γ. Ράλλης, μέ ώρισμένα 

IS 



έρωτήμστσ, γεγονότα κσί άριθμούς. Ε1χε παρατηρήσει ό 
κ. Ράλλης: 

«Χαρακτήρισε καί πόλι ώς ύποτέλεια τιΊ συνεργασlσ 
;,iiς ~αρ~:ηόξεώς μας μέ τ.όν δυτικό κόσμο. Λησμονεί δμως 
οτι ο Γεωργιος Παπανδρεου, γιό νό προστατεύση τιΊν 'Ελ
λάδα όπό τη λαlλαπα τοϋ κομμουνισμοϋ, εφερε στόν τόπο 
μας τοuς • Αγγλους τό 1944 καί ό Σοφούλης τοuς 'Αμερι
κανοuς τό 1947. Λησμονεί έπίσης δτι τr)ν 'Ελλόδα τι'Jν ένέ
ταξε στό ΝΑ ΤΟ ό Πλαστήρας κai δτι οΙ κυβερνήσεις τοϋ 
Κέ~τρο.υ ~εταξu τοϋ 1950 κσί 1952 όρνήθηκαν ν ' όσχολη
θουν με το Κυπριακό γιό νό μι')ν €ρθουν σέ σύγκρουση μΕ: 
τι') ν · Αγγλία κai την ·Αμερική. · 

»Εiρωνεύεται ό κ. Παπανδρέου τό «όνήκουμε στιΊ Δύ
ση», κai παραμένει στιΊν ΕΟΚ, στό ΝΑΤΟ, στό Συμβούλιο 
τi;ς Εύρώπης, στόν ΟΟΣΑ. ΕJνσι λοιπόν κai ό ίδ ιος ύπο
τελής; 

»' Αναφέρθηκε γιό πολλοστιΊ φορό ό κ. Παπανδρέου 
σε ξερονήσια, πιστοποιητικό φρονημάτων, διωγμοuς κλπ 

Λησμονεi δμως δτι ό Νόμος 509 ποu tθεσε έκτός νόμου τό 
ΚΚΕ κai ό Νόμος 516 ποu καθιέρωσε τό πιστοποιητικό κοι
νωνικίiιν φρονημάτων ψηφίστηκαν τό 1948 όπό την κυ
βέρνηση Σοφούλη . · Αλλό κσi οί καταδίκες, οΙ έκτοπίσεις 
κai οΙ έκτελέσεις κομμουνιστίiιν, δπως τοϋ Ναυτικοϋ, της 
όμάδος Μπελογιάννη, €γιναν μεταξu 1947Εως 1952 όπό κυ
βερνήσεις τοίί Κέντρου . 

»Τό εκτακτα αύτό μέτρα καταργήθηκαν όπό τiς κυ
βερνήσεις Καραμσνλη κai δπως εJπα πρό ήμερίiιν όμέσως 
μετό τiς έκλογΕ:ς τοίί 1974 έπόπτευσα ό ίδιος στό κόψιμο 
τίiιν φακέλλων τi;ς δικτατορίας. Δυστυχίiις τό πιστοποιη
τικό πολιτικίiιν φρονημάτων ζητοίίν κai πόλι οΙ ύπουργοi 
κai νομάρχες τοίί κ. Παπανδρέου. 

»" Οσο γ ιό την οlκονομικιΊ πολιτικιΊ τi;ς Δεξιός, λησμο
νεί ό κ. Παπανδρέου, δτι οΙ κυβερνήσεις τοίί κ. Κ. Καρα
μανλi; όπό 305 δολλόρια ποu ~ταν τό κατό κεφαλιΊ εΙσό
δημα τοίί "Ελληνα τό 1955 τό όνέβασαν τό 1980 στiς 4.300 
δολλάρια κai tγινε ετσι ή ' Ελλάδα ή πλουσιότερη χώρα 
της Βαλκανικi'jς, ένίiι ~ταν ή φτωχότερη». 

Dick's Bakery & Deli, 
Wines & Liquors 

Μάς καθιέρωσε ή συνέπεια 
πρός τήv πελατεία μας - καί 
ή έμπιστοσύvη της σέ μaς. 

WE CATER. 
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Specίalty Cakes -
(Corporate Logos, Cabbage Patch) 
Internatίonal Pastrίes and Desserts 

Fίne Danίsh and Croίssants 
Wίde Assortment of Rye, Pumpernίckel. 
Whίte Bread and Rolls - Bίggest Selectίon 

of Butter Cookίes ίn the area. 

WHOLESALE and RETAIL 
RT 46 WEST, DOVER 

TEL. (201) 366-3170 
Open 7 Days α Week 7 Α Μ ι ο 10 Ρ Μ. 

ΝΕΟΝ 
TRAVEL 

616 8th Avenue 
New York, Ν.Υ. 10018 

Tel. (212) 354-5511 
40th Stιieet and 8th Ave. άπέναντι στό 

Port Authority Bus Terminal. 

Διευθυντής 

ΔΗΜΙΠΡΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣ 

Ειδικός καί στά INCOME ΤΑΧ, 
ΠΛΗΡΕΞΟΎΣΙΑ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

Για γνήσιο 'Ελληνικό φαγητό, 
έλάτε ση) ν έλληνικη ·Α στόρια

στην 

ΚΑΛΥΒΑ 
ΜΙΙ<Ε ΜΟRΑιτιs, Proprietor 

36-15 DΠMARS BOULEVARD 
ASTORIA, NEW YORK 11105 

Hl. 932-9229 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



ΜΕ: την εύκαιρία της έπετείου της νίκης ατό Βίτσι 

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ - ΕΠΕΤΕΙΟΙ - ΘΡΥ ΛΟΙ 
Τοϋ στpατηγοϋ έ.ά. ΠΕΡΙΚΛΗ Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Ο συνερyάτης μας στρατηyος t.ό. κ. Περικλ~ς Ι. Παπαθανασfου, ύπενθυμlζει μέ το δρθρο του πού όκο
λουθεί, την σημασία πού Ιχει yιά το tλληνικο -Εθνος ή νlιιη τών tθνικών δυνάμεων στον Γράμμο καΙ το Βlτσι 
δπου πολέμησε ό ίδιος. ΚαΙ ύποyραμμlζει την όνάyκη tνότητος, yιο την aντιμετώπιση τών σημερινών κιν
δύνων. Γιά τούς νέους όναyνώστες μας, σημειώνομε δτι ό διακεκριμένος στρατιωτικΟς lχει τιμηθεf μέ 34 
παράσημα yιο την άνδρεlα του σε τρεfς πολέμους (Β' Παyκόσμιο Πόλεμο, Συμμοριτοπόλεμο, Κορέα), tφυ
λακlσθη καΙ έξωρlσθη tπl τριετlαv, περlπου, tπl δικτατορlας, yιά νά συνεχfση, μετά την πτώση της, προσφέ
ρων τΙς ύπηρεσίες του σε δλλους τομείς: ' Επl πενταετlα, περlπου, διετέλεσε Πρόεδρος τοϋ Μετοχικοϋ Τα
μεlου Στρατού, τ~ς Γενικί'jς Τραπέζης Έλλάδος καΙ τοϋ Νοσηλευτικοϋ ' Ιδρύματος τοϋ Μετοχικοϋ Ταμεlου 
Ιτρατοϋ. Τ ον 'Ιανουόριο τοϋ 1982 παρητήθη καΙ όνέλαβε, tnl πεντάμηνο, Γ ενικος Διευθυντης τοϋ Κόμματος 
τί'jς •Νέας Δημοκρατiας•. ·Από τον Νοέμβριο τoli 1982 ζί'j σε προάστειο τί'jς Ούάσιyκτων, μέ την σύζυyό του 
Κάθρην, το yένος Πανταζί'j, άπο το Ντάλλας, πού ύπηρετεί στην διπλωματικη ύπηρεσiα τών ΗΠΑ •• Ο κ. Πα
παθανασfου, πού Ι χει μετεκπαιδευθί'j στΙς ΗΠΑ, ι\ ταν ό πρώτος διοικητfις καllδρυτης τoli σώματος τών όλε
ξιπτωτιστών καΙ διετέλεσε διοικητης τί'jς ήρωϊκίjς r· Μοlρας Καταδρομών, πού όνέβηκε μέ. τοiις πρώτους 
στΙς κορυ~ς τοίί Βfτσι κal τοϋ Γράμμου. Ιέ προηyούμενα δρθρα του στι'ιν ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, μεταξύ δλλων Ιχει 
τονlσει τούς κινδύνους διαιρέσεως τί'jς · Ομοyενεiας καΙ Ι χει ταχθεr tναντfον τί'jς κομματικοποιήσεως καΙ 
τίjς άναμiξεως, yενικά, τών tλληνικών κομμάτων στα όμοyενειακά. 

·Η τελευταία μου tπίσκεψη ατό Βίτσι ~ταν την 29η Αύ
γούστου, έπέτειο τοG τερματισμοϋ τών Ιστορικών μαχών. 
Βρέθηκα έκεί, στην κορυφή, όνόμεσα σΕ: 75.000" Ελληνες όπό 
δλη τήν χώρα. Γ ιό πρώτη φορό, σ· αύτη την όπρόσιτη περι
οχή, τόση κοσμοπλημμύρα. Παλαιότερα πήγαιναν 3-5 χιλιό
δες δνθρωποι στην τελετη αύτή. 

·Η 29η Αύγούστου 1949, έιτε τό θέλομε έιτε όχι, εlναιό πιό 
σπουδαίος σταθμός της νεωτέρας Ιστορίας τfjς • Ελλόδος 
μας. Kai θό μείνη f;τσι, εστω καi δν οΙ έχθροi της Δημοκρα
τίας τό tπιθυμοϋν (καi έπιβόλλουν προσωρινό), ι'j όχι. 

Πηγα μαζJ με όρκετοuς συμπολεμιστός μου, μΕ: τούς 
όποίους τό 1949 έιχαμε όνεβεί νικητες πλόί-πλόί στiς κορυφες 
τών έκεί βουνών. Εfχαν Ερθει καi ." όρκετοi νεώτεροι , σκυ
ταλοδρόμοι της ένδόξου Ιστορίας μας. Θέλαμε νό τούς πα
ραδώσουμε tκεί, έπi τόπου, καθήκοντα καi ύποχρεώσεις 
πίστεως πρός τiς αΙώνιες έλληνικες όξίες καi τό ύπέροχα Ιδα
νικό μας. 

Με την εναρξη της τελετί'jς δλλοι δόκρυσαν, δλλοι παρέ
μειναν όρθιοι σόν όγόλματα, δλλοι α/σθόνονταν ρίγη, δλλοι 
~ταν εκθαμβοι καi δλλοι (οΙ πολλοί) έξεδήλωναν ποικιλο
τρόπως την όγανόκτησή τους γιό την κατόργηση τηςtθνικης 
αύτης έορτί'jς. Πρωτοστότες: Χηρες καi όρφανό, δνθρωποι 
μέ κομμένα πόδια ~ χέρια, μονόφθαλμοι, όλλό λότρες 
φανατικοί της 'Ελευθερίας καi της πραγματικί'jς Δημοκρα
τίας. 

Βροχη οΙ έρωτήσεις τών νεωτέρων. Γιό νό πληροφο
ρηθοϋν καi νό όραματισθοϋν τό Ιστορικό γεγονότα, Ικανο
ποιώντας καi τόν θαυμασμό τους πρός τούς ~ρωες που εμει
ναν έκεί. Θαυμασμό, ποu ενοιωθαν καi γιό τούςtπιζήσαντες, 
πολεμιστές τί'jς έποχί'jς tκείνης. 

Ήλθε ατό μυαλό μου έκείνη τή στιγμή, ή σκηνη ένός 
~ρωα Λοκατζη μου, ποu παρό τόν πυρετό του (39ο), tπέμενε 
νό μέ όκολουθήση στην νυκτερινη καταδρομη καi 
σκοτώθηκε στην κορυφή τοG βουνοϋ. 'Ακόμα ήχοϋν στό 
αί.ιτιό μου τό λόγια tκείνου τοϋ Λεβεντοέλληνα: ιιΚύριε Δι
οικητό, δν δεν μέ όφήσης νό f;λθω κοντό σου, στην μεγα
λύτερη μόχη τί'jς Πατρίδος μας, θό αύτοκτονήσω». 
Λύγισα ... Τόν δφησα ... Πολέμησε ... -Επεσε tνδόξως ... 
Δέν τόν ξεχνώ ποτέ καi πόντο συγκινοϋμαι στή θύμησή του. 
Δέν τόν λησμονοΟν καi δλοι ο! συμπολεμιστές μας, που εfχαν 
f;λθει καi αύτοi νό τιμήσουν την μνήμη του. Δέν τόν ξεχνοϋν 
καi δλοι ο! συμπολεμιστές μας, δσοι tπέζησαν. ΚαΙ γι' αύτό 
εΤχαν f;λθει, γιό νό τοϋ ποGν πwς δέν τόν ξέχασαν, δπως καΙ 
δλους τοuς δλλους συμπολεμιστές μας πού επεσον ατό 
πεδίο της μόχης. 

ΣΕΙΠΕΜΒΡΙΟΣ, 1985 

Εfναι σταθμός που ε κανε την. Ελλόδο γνωστή σ' δλο τον 
κόσμο. Γνωστι'ι γιό κότι θετικό, κότι ποu ~τον σχετικό μt την 
όπό αΙώνων Ιστορία της. Αύτό τό κότι εfναι οΙ δύο μεγαλύ
τερες όξfες γιό κόθε δνθρωπο: αΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» καi αΔΗΜΟ-

For α// your travel needs 

Ι 1 Ι TAAVEL-ON lnc. 

ΕΔΜΟΝΔΗ ΜΗΛΙΩτtt 
Travel Consultant 

108 MAIN STREET, LITTLE FALLS, N.J. 07424 
TEL. (20 I) 785-0666 

XENIA 
Restaurant 

Continenta/ and Greek Food 
Outdoor Garden 

871 FIRST Α VENUE 
NEW YORK, Ν.Υ. 10017 

48th and 49th STREET 
212-838-1191 
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ΚΡΑ IIA••, μt την σημασία που ~χουν οΙ λέξεις αύτές στον Δυ
τικό κόσμο. 

· Ωρίστηκε ή ήμερομηνία αύτή, όπό τό 1949, καί σόν 
ή μέρα τών ·Ενόπλων μας Δυνόμεων διότι αύτi:ς κατώρθω
σαν νό δώσουν τέλος στόν ξενοκίνητο ένηόχρονο σχεδόν 
όλληλοσπαρσγμό. 

Δεν ~χει σημασία άν σήμερα 6 όλληλοσπαρσγμός 
εκείνος διδόσκεται στό σχολεία σόν «έθνικη όντίσταση» καJ 
cέμφύλιος πόλεμος». ΕJναι ή εΙρωνεία καί τό δρδμα της 
tποχi'\ς μας. ΕJναι ή κότω βόλτα της Ιστορικi'\ς μας πορείας. 
Πρόκειται, στήν πραγματικότητα, γιό τό κομμουνιστικό 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ τοΟ 1941-1945 καί τόν Κομμουνιστοσυμμοριτο-
πόλεμο τοϋ 1946-1949 που κατηυθύνοντο καί δρουσαν μ~ 
δαπόνες της Μόσχας καJ ύπηρετοϋσαν τό σχέδια του Σλαυ
ϊσμοϋ. 

Ό Κομμουνισμός έπεχείρησε μi: τό μαχαίρι καΙ μέ τό τσε
κούρι νό μδς tντόξη βιαίωςστόν 'Ανατολικό Παρόδεισο . Σή
κωσε τό δπλα κατό του Νομίμου Κρότους. Καί καίγοντας καΙ 
καταστρέφοντας τό πδν ('Εκκλησίες, νοσοκομεία, γέφυρες, 
σπίτια φτωχών καΙ όλόκληρσ χωριό) προσπόθησε νό έπι
βόλη φασισμό χειρότερο όπό έκείνον τοϋ Χίτλερ. ' Αλλό τό 
Κρότος καΙ 6 λαός έξεγέρθηκαν καί όντιστόθηκαν όποφσ
σιστικό. · Ηγέτης του i:θνικοϋ έκείνου συναγερμοϋ καJ της 
νίκης ~ταν 6 γηραιότερος, ό πιό 6ρθόδοξος Δημοκρότης, 
που όνi'\κε στόν κεντροαριστερό χώρο, 6 όείμνηστος Θεμι
στοκλi'\ς Σοφούλης. Τό Σχέδιο Τρουμαν συνέβαλε όποφσ
σιστικό στήν Ιστορική έκείνη νίκη τών tθνικών 'Ενόπλων 
Δυνόμεων. 

• • • 
Μετό τόν Παγκόσμιο Πόλεμο, τό μόνο Κομμουνιστικό 

Κόμμα ποu παρέδωσε τήν χώρα του στην σφαγή ~ταν τό 
'Ελληνικό. 'Αντίθετα, τό πιό δυνατό τi'\ς Εύρώπης τότε, τi'\ς 
Γαλλίας καΙ τl'jς 'Ιταλίας, δήλωναν: «Ό έμφύλιος πόλεμος 
δi:ν εΤναι δυνατό νό ~χ η δλλο όποτέλεσμα όπό τι'ιν έρήμωση 
καi τf'ιν Ισχυροποίηση της δεξιδς». Γιό τόν λόγο αύτό διέτα
ξαν τf'ιν διόλυση καi όφοπλισμό των όντιστασιακών όμόδων 
καί δi:ν αΙματοκύλισαν τiς χώρες τους. 

~ Ενας ήγέτης τοϋ Κομμουνιστικοϋ Κόμματος· Ιταλίας, τόν 
Μόϊο τοϋ 1947 διεκήρυσσε: •Γιό μδς τους' Ιταλοuς κομμου
νιστές, δεν τίθεται ζήτημα παγκόσμιας έπαναστόσεως, όλλό 
διατροφl'jς τοϋ πληθυσμοϋ καί έκδημοκρατισμοϋ τl'jς κοι
νωνίας. Τό Σοβιέτ δi:ν εχουν καμμιό δουλειό έδώ. Χρειαζό
μαστε βιομηχανίες: μποροϋμε νό δώσουμε στό κεφόλαιο 
δλες τίς έγγυήσεις που χρειόζεται». Τόίδια περίπου fλεγε καi 
ό Μωρίς Τορέζ στf'ιν Γαλλία καi ~σπρωχνε τούς έργότες γιό 
μεγαλύτερη όπόδοση, γιό τό καλό τi'\ς Γ αλλ ία ς. 

' Αντfθετα, ό έλληνικός λαός βρέθηκε τήν έπαύριο τοϋ νι
κηφόρου παγκοσμίου πολέμου, καταματωμένος καi ταλαι
πωρημένος. Πλανώμενοι μέσα στό έρείπια, έιχαμε τήν Βουλ
γαρία στό σύνορό μας, όπηλλαγμένη όπό κόθε εύθύνη γιό 
τήν εlσβολη στήν χώρα μας καi μi: πρωτοστότη τήν Γιουγκο-

OYSTER ΒΑΥ 
CR YST AL Ρ ALACE 

31-01 BROADWA Υ, ASTORIA, L.l. 11106 
TEL. (718) 545-8402 and (718) 545-2990 

ν Αvετες, πολιτισμένες dΊθουσες γιά δλες 
τiς κοινωνικές σας i:κδηλώσεις, ίδιωτικές 

καi συλλογικές. 

'Αδελφοl ΤΟΜ καi ΠΩΛ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 

σλαβία γιό τf'ιν tνίσχυση τοϋ συμμοριτοπολέμου στό 
Μαφός μας. 

·Η διχόνοια εΥ ναι ή προγονική μας όρρώστεια. Αύτή κάνει 
την πολιτική μας νό μ ή μπορi'\ νό σταθη ψύχραιμη στ ή ν έκτί
μηση των περιστόσεων, όλλό τήν σπρώχνει στήν εξαρση των 
παθών μας. Αύτή την περίοδο, όντιμετωπίζομε τήν μεγα
λύτερη καί πλέον μεθοδευμένη πόλωση. 

Τό πρόβλημό μας ~παυσε νό εΤναι πρόβλημα 
έπιβιώσεως οlκονομικης. Καθώς γκρεμίζουμε τiς όξίες καi 
όρνούμεθα τό Ιδανικό μας, γίνεται πρόβλημα όσφαλείας. 
Δηλαδή, ποϋ θό όκοuμπήσουμε καi ποίοι θό μδς συμπαρα
σταθοϋν. "Οποιος όμφιβόλλει, άς κυττόξη την συρρίκνωση 
τοίί ν Εθνοuς μας όπό τό 1922. "Ενα μόνο μέσον ύπόρχει γιό 
νό τό όντιμηωπίσουμε δλα: Νό συσφίξουμε τήν ένότητα 
τοϋ Λαοίί καί νό έκτιμήσουμε σωστό τοι'.ις κινδύνους ποι'.ι 
όπειλοίίν τό ν Εθνος. 

'Εκείνοι που ~χουν τήν φιλοδοξfα νό κυβερνοϋν, δi:ν 
πρέπει μόνο νό γκρεμίζουν δ,τι δi:ν εΤναι δικό τους, όΦείλουν 
νό εJναι ίκανοi νό βλέπουν μακρύτερα. Καi νό μη ξεχνοϋν 
δτι ή Πολιτική καi ή Στρστηγικι'ι εΤναι θεότητες έκδικητικές, 
δπως Ελεγαν οί πρόγονοί μας. " Οταν όγνοοίίντσι οί όρχές 
τους, έκδικουνται σκληρό μi: τό dίμα, μέ τό δόκρυα καi μi: τό 
βόσανα του Λαοίί ... 

:flthsn1'a.n 
W'HOLESA LE 

A.VD RET4/L 

Stefana, ο 5 
Vaptistika, ft t. ~ 
Books, Record s '1 f"ιΟ" 
lmponed Ceramics from Greece 

J2J WEST 42nd STR EH. NEW YORK. :-.;Υ 100.16 
Tel. . (21 2) (Ί 7-6244 C Ι 7-6219 

Superb 
Continental Cuisine 

Banquet Facilities Available 
All Major Credit Cards 

Lunch-Dinner 11 am ιο 10 pnι Mon.-Fri. 

165 Water S treet, New York. Ν . Υ. 10038 
Tel. (2 12) 509-5252 
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Έντυπώσεις άπό ένα ταξίδι 

Καλοκαιρινές Διακοπές 

·Ελλάδα καί έκλογές.-Ή γρηά μητέρα μου.- Μέ τό τρεχαντήρι. 
-·ο Ρωσικός Ναύσταθμος.-'Επίσκεψη στούς συμπεθέρους στή 

Γαλλία.-· Η φαρμακωμένη άνάσα του πολέμου. 
·Ο ίερεύς Φρεζούλ. 

ΜΕΡΟΣ Α' ΤΟΥ κ. ΕΥΓΕΝ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 

Είχαμε κάπου δυό χρόνια νά πάμε στήν 
. Ελλάδα μέ τή γυναίκα μου κι' ετσι τ ' άπο
φασίσαμε πιά νά πάμε φέτος ( 1985), γιά 
καμιά δεκαριά μέρες, κατά τίς άρχές · Ιου
νίου, πρίν πιάσουν οί μεγάλες ζέστες, τά 
μελτέμια καί οί πολλοί τουρίστες. Θά μέ
ναμε μερικές ήμέρες στήν ·Αθήνα νά βλέ
παμε τή μάνα μου πού ε{ναι κοντά πιά στά 
ΊΟΟ καί δέν ξέρουμε πόσαθά ε{ ναι άκόμα τά 
ψωμιά της, τ· άδέλφια μου καί άλλους 
συγγενείς καί συμπεθέρους πού εχουμε νά 
δοϋμε άπό καιρό. Χώρια τούς φίλους, πα
ληούς συμμαθητές τοϋ Βαρβακείου καί τοϋ 
Πολυτεχνείου καί τόσους άλλους πού άπο
τελοίιν τήν άλυσίδα πού δένει τίς ήμέρες 
καί τά χρόνια τfΊς ζωfΊς, κοντά 70 χρόνια 
τώρα, άπό τήν παιδική μου ήλικία. Θά πη
γαίναμε καί 4-5 ήμέρες μέ ενα κόττερο, ό
μορφο τρεχαντηράκι, τόν "Τηλέμαχο», τοϋ 

φίλου μου καί παληοϋ συμπολεμιστή • Αλέ
κου Γλωσσώτη, καί τής γυναίκας του τής 
Ντίνας, πού εχουν τό ώραίο ρεστωράντ 
«Μπλού-Πάϊν», (Μπλέ Πεϋκα), στήν Κη
φισιά. 

· Αφοϋ λοιπόν κάναμε τά λεπτομερή σχέ
διά μας, ώς συνήθως άρχισαν οί άλλαγές! 
Τό πρώτο <<ζιζάνιο» πού παρεμβλήθη ήταν 
οί ... έκλογές! Δύο 'Ιουνίου, άπάνω στίς 
ήμέρες τοϋ ταξιδιοϋ μας. 

Οί διάφοροι γνωστοί μας στήν ·Αμερική 
κι · άπό τήν Έλλάδα, ι'iσχετα ιiπό τήν πο
λιτική τους χροιά, μας εδιναν συμβουλές: 
«Μήν πάτε μέχρι νά ξεκαθαρίσει ή κατά
σταση μετά τίς έκλογές . ..... «Θά γίνει κί
νημα! ...... «Δέν θά παραδώσει τήνέξουσία 
ή κυβέρνησις ..... , καί ενα σωρό τέτοιες 

κουβέντες πού μiiς κάνανε τό κεφάλι κα
ζάνι! Ή γυναίκα μου, πού εlναι Έλληνο
καναδέζα, φοβήθηκε καί πρότεινε νά μήν 
πίiμε πρίν άπό τίς 15 'Ιουνίου τό νωρίτερο. 
Μέ μεγάλο δισταγμό συμφώνησα κι· έγώ 
γιά νά τήν καθησυχάσω, κι. aρχίσαμε νά 
άλλάζουμε τά σχέδιά μας. 

Ή άλήθεια εlναι ότι εlχα άντιληφθεί δτι 
ύπfΊρχε μεγάλος πολιτικός φανατισμός, 
όχι όμως σέ σημείο νά γίνουν βιαιότητες, 

κατά τή γνώμη μου τουλάχιστον. 

Παρ. δλες τίς aποφάσεις δμως, άρχισε 
νά μπαίνει άλλο σαράκι στό μυαλό μου. 
Εlχα νά δω έλληνικές έκλογές ιiπό τό 1934 
ή 36, δέν θυμίiμαι ακριβώς, λίγο πρίν άπό 
τή δικτατορία τοϋ Μεταξίi. Μ' επιασε 
νοσταλγία! Κινήματα εlχα δεί πολλά, 

ΑΡΙΓΓΕΡΑ: Σκληρή ή ζωή στό τρεχαντήρι! ΔΕΞΙΑ: Ό βράχος τών Σειρήνων. Άλλιi οί Σει
ρήνες τής έποχής μας ε[ναι στήν άντίθετη κατεύθυνση. πρός τήν Βουλιαγμένη! 
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κάπου 15 μέ 20, άπό τό 1922 πού άρχισα νά 
θυμάμαι τά πολιτικά τής· Ελλάδος, καί δέν 
μ ' ένδιέφεραν πιά! Πές, πές, άλλάξαμε 
πάλι σχέδια, άφοϋ ξεφοβήθηκε κάπως ή 
γυναίκα μου καί πήγαμε στήν 'Αθήνα τέλη 
Μαiου, ώστε νά μπορέσουμε νά θαυμά
σουμε τό ύπέροχο θέαμα πού λέγεται 'Ελ
ληνικές έκλογές! Ούτε έγώ βέβαια, οϋτε ή 
γυναίκα μου ψηφίζουμε γιατί είμαστε 
γραμμένοι τοϋ έξωτερικου. 

'Όλα πήγανε καλά •.. 

/ 

Εύτυχώς δλα πήγανε καλά καί είρηνικά, 

οϋτε φασαρίες, οϋτε βιαιότητες καί ούτε 
καί κινήματα. Δόξα σοι ό Θεός ! Ό φανα
τισμός των όπαδών των δύο άντιθέτων κομ
μάτων ήταν πολύ καταφανής, άλλά όχι 
άρκετός γιά νά προκαλέσει βιαιοπραγίες. 
Προσπάθησα νά φιλοσοφήσω κάπως, τί 
κάνει έμaς τούς 'Έλληνες νά άκολουθaμε 
τή μία πολιτική γραμμή ή τήν άλλη. 

Μήπως άναλόγως των συμφερόντων μας, 
τής κοινωνικής θέσεώς μας, κ.λ.π., δπως 
γίνεται σέ άλλα εθνη του κόσμου; Δέν 
βρήκα δμως κανένα κανόνα σ ' αύτό. Προ
φανώς, οί πολιτικές μας πεποιθήσεις κυ
βερνώνται άπό τά έκάστοτε συναισθήματά 
μας, γιά νά μήν πω άπό τά πείσματά μας. 
'Ένα-δυό έπεισόδια εlναι χαρακτηριστικά: 

Τά «Ιπτάμενα δελφiνια». Ό καλύτερος τρόπος νά ταζιδεύεις στά νησιά. 

Βρεθήκαμε tνα βράδυ δλοι οί παληοί 
συμμαθηταί τοϋ Πολυτεχνέίου, τής τά
ξεως τοϋ 1933. (Είχαμε άποφοιτήσει τό 
1938). Δηλαδή δσοι είχαμε έπιζήσει άπό 
τούς πολέμους, διεθνείς καί έμφυλίους, καί 
άπό τίς «Επεμβάσεις» τοϋ πανδαμάτορος 
χρόνου. ~Ολοι μας σχεδόν προερχόμαστε 
άπό τήν μεσαία κοινωνική τάξη τής 'Ελ
λάδος, είμαστε πιά συνταξιοϋχοι καί ολοι, 
ποιός λίγο ποιός πολύ, εϋποροι καί καλά 

άποκατεστημένοι, άφου σάν άπόφοι το ι του 
Πολυτεχνείου είχαμε άπό τήν άρχή έξα
σφαλίσει μιά καλή έπαγγελματική καριέ
ρα. WE, λοιπόν, ή δμοιόμορφη αύτή δμάδα 
άνθρώπων, ήταν φανατικά χωρισμένη 
πολιτικώς. Έγώ κι' άλλος ί:νας πού ήταν 
έπίσης τοϋ έξωτερικοϋ, δέν λαμβάναμε 
θέση - δέν μας έπετρέπετο αύτό άπό ήθι
κής πλευρaς, δ, τι καί νά ήταν οί προσωπι
κές πολιτικές πεποιθήσεις μας - κι. ετσι 
γινόμαστε ό στόχος των πολιτικών σχο
λίων άπό τούς aλλους. 'Ερχόταν δ ενας, 
«aν κερδίσει αύτό τό κόμμα, πάει ή ·Ελλάς, 
τελείωσε! Κρίμα, μετά άπό τόσες χιλιάδες 
χρόνια καί τόση δόξα νά σβήσει έπί των 
ήμερων μας!" «"Οχι βρέ Βασίλη, πολύτρα-

γική τήν βλέπεις τήν κατάσταση, δέν εΙναι 
τόσο άπελπιστική, δποιος καί νά κερ
δίσει!» ,.·Α, δέν τά ξέρετε έσείς αύτά τά 
πράγματα!» (Δέν τά ξέραμε, τί νά γίνει;) • 
'Ερχόταν ό άλλος φίλος : ,.·Αν κερδίσει τό 
κόμμα αύτό, θ' άρχίσει γιά τήν 'Ελλάδα 
νέος χρυσοuς αίών. Θά λάμψει στό διεθνές 
πολιτικό στερέωμα καί θά δείξει πάλι στόν 
κόσμο νέες δόξες, δπως εγινε στά παληά 
χρόνια!» . .. ·οχι βρέ Άνδρέα, σάνπολύεύ
νοϊκή βλέπεις τήν κατάσταση!». " · Αμ 
έσείς του έξωτερικου δέν τά ξέρετε καλά τά 
πράγματα!•>. 

Εύτυχώς, παρ' δλες τίς διαφωνίες καί τίς 
μικρο-aντεγκλήσεις, τελειώσαμε τή βρα
δυά μας μέ έναγκαλισμούς καί άσπασμούς, 

TOURLΠE~ 747 JumboJeb 
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δπως πάντα καί μέ τήν ύπόσχεση ότι τοϋ 
χρόνου μέ τό καλό θά ξαναβρεθοϋμε. Γ Ο
ποιο κόμμα κι ' άν κέρδιζε!). 

·Ο φίλος μου δ 'Αλέκος μοϋ εlπε ότι δσο 
πλησιάζουν οί έκλογές χάνει καί μερικούς 
πελάτες. «Πώς εlναι αύτό δυνατόν βρέ 
'Αλέκο, τί σχέση εχουν οί έκλογές μέ τό 
καλό φαϊ, καί μάλιστα γιά τό «Μπλού 
Πάϊν» πού εχει τό καλύτερο στήν 'Αθήνα;" 
.. ·Ερχονται στό μαγαζί ταχτικά Ύπουρ
γοί, Πρωθυπουργοί, Πρόεδροι κ.λ.π. άπό 
όλα τά κόμματα. Μόλις τούς δοϋν μερικοί 
άπό τούς ταχτικούς πελάτες μου πού άνή
κουν σέ άντίθετο κόμμα, μοu διαμαρτύ
ρονται: «Πώς τόν δέχεσαι αύτόν στό ρέ
στωράντ σου» κ.λ.π., κ. λ. π. «Δέν μπορώ νά 
διώξω κανέναν βρέ παιδιά, έδώ ε{ναι δη
μόσιο κατάστημα, άνοιχτό σέ δλο τόν 
κόσμο, σ ' ό,τι κόμμα καί ν' άνήκανε». 

Άλλά ποιός τ' άκούει αύτά! Τό άστείο 
ε{νaι οτι δ ίδιος ό ·Αλέκος ε{ ναι γεννημέ
νος 'Αμερικανός καί δέν του έπιτρέπεται 
νά ψηφίσει. 

τίς λίγες μέρες πού fjμουν έγώ στήν ·Α
θήνα ήλθε νά φάει στό «Μπλου Πάϊν" δυό 
φορές ό κ. Καραμανλής καί κατά καιρούς 
καμιά δεκαριά ύπουργοί τής Κυβερνή
σεως καί τής •• 'Αξιωματικής 'Αντιπολι
τεύσεως ... (Γιατί τή λένε "·Αξιωματική» 
δέν εχω καταλάβει άκόμα!). Μετά τίς έκλο
γές τά πράγματα θά γυρίσουν στήν όμαλό
τητα φαντάζομαι καί θά πάνε πίσω ολοι ο{ 

πελάτες, γιατί ή ί:λξις τοϋ καλοϋ φαγητοϋ 
ε{ ναι σταθερή , ένώ oi έκλογές εlναι μιά-δυό 
μέρες μόνο κάθε 4 χρόνια! 
Πέρασαν ο{ έκλογές, εlδα καί τή γρηά 

μητέρα μου. Πάντα τήν δοκιμάζω νά δώ άν 
κρατάει τό μυαλό της άκόμα. της μίλησα 
καί στίς τέσσερις γλώσσες πού γνωρίζει 
καλά καί μ· άπάντησε σέ δλες σωστά. Τής 
εlπα καί μερικά άπό τά άρχαία ρητά πού 

ΣΕΙΠΕΜΒΡΙΟΣ, 1985 

Τό χωριό του Πόρου. Γραφικώτατο! 'Εκεί ό Μιαούλης έκαψε τόν. . . 'Ελληνικό στόλο! 

πάντα τ' άνέφερε στήν δμιλία της στά 
παληά χρόνια, καί ολα τά θυμόταν. Μόνον 
δταν άρχισα νά λέω, «Θαρσείν χρεί» καί 
συνέχισε αύτή «τάχ' αϋριον εσετ' ιiμυ
νον», μου πρόσθεσε, ••σ' έμiiς τούς γέρους 
παιδί μου, τό δεύτερο μέρος δέν έφαρμό
ζεται , γιατί ότι αίίριον ύπάρχει , άν ύπάρ
ξει, δέν ε{ναι ποτέ άμυνον». Έπείσθηκα 
δτι τά εχει τετρακόσια άκόμα! τόν μακα
ρίτη τόν πατέρα μου πού πέθανε 95 χρονών 
τό 1969 τόν δοκίμαζα μέ τήν ίστορία τfjς 
ζωfjς του. Δυό τρείς μέρες πρίν πεθάνει, μοϋ 
έξή γη σε λεπτομερώς τό βεληνεκές καί τ' 
άλλα χαρακτηριστικά τών κανονιών 
••Κρούπ» πού ε{ χε ή πυροβολαρχία του στή 
μάχη τοϋ Γρίμποβο τό \897! Γερά κόκκαλα 
ιcαί μυαλά αύτοί οί όρεσίβιοι άνθρωποι! 

Πρίν φύγουμε μέ τό κόττερο τοϋ Άλέ-

ιcου πήγαμε μιά σύντομη έκδρομή στή Μο
νεμβασία μέ τά «ίπτάμενα δελφίνια» τοϋ 
κ. Γιώργου ΛιβανοίJ, πού κάνουν τό δρο
μολόγιο. Ε{χα ξαναπάει μέ τέτοια πλοία 
πρό έτών, στό Δούναβη καί στή Φλώριδα 
τής 'Αμεριιcfις. Συνιστώ σάν κάτι έξαιρε
τικό καί τήν έπίσιcεψη στήν Μονεμβασία 
ιcαί τό ταξίδι μέ τά σκάφη αύτά. 

Μέ τόν ••Τηλέμαχο» θά πηγαίναμε ί:να 
γίJρο στά νησιά τοϋ Σαρωνικοϋ, άλλά μiiς 
άρεσε τόσο τό πρώτο νησί πού πήγαμε, δ 
Πόρος, πού μείναμε έκεί όλες τίς ήμέρες 
πού είχαμε διαθέσει γιά τό γϋρο τών 
νησιών. Εlναι άπίστευτο τό πόσα άξιοθέ
ατα μπορεί νά δεί κανεiς μέσα σέ πλοu 
λίγων ώρών μόνο. Γι' αύτό εΙ ναι μαγε
μένοι ολοι οί ξένοι πού ταξιδεύουν μέ κότ
τερα στήν 'Ελλάδα. 'Αξέχαστο θά μείνει 

Gold Fίngers Jewelers, Inc. 
Wholesa/e & Retai/ - Special Orders 

ΤΟΡ QUALITY JEWELRY 
ΑΤ LOW PRICES 

Repairs & Custom Work 
Three Months Layaway 
Work Done on Premises 

22-77 31st Street, Astoria, Ν.Υ. 11105 
(718) 204-5619 
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• 
στή μνήμη μου τό «Πετροκάραβο», ενας 
βράχος πού βγαίνει άπό τή θάλασσα, μο
ναχικός καί άγριος, δπως πλησιάζει τό 
κόττερο τή βόρεια είσοδο τοϋ περάσματος 
τοϋ Πόρου. Νομίζεις δτι θ' άκούσεις δπως 
πλησιάζεις τό τραγούδι των Σειρήνων πού 
προσπαθοϋσαν νά γοητεύσουν τόν 'Ο
δυσσέα καί τό πλήρωμά του καί νά τούς 
τραβήξουν στήν καταστροφή πάνω στούς 
άγριους βράχους. Μόνο πού ο{ Σειρήνες 
στήν έποχή μας ε{ναι στήν άντίθετη κα
τεύθυνση, πρός τήν Βουλιαγμένη καί τήν 
Γλυφάδα! ~Οταν ταξιδεύει κανείς στίς 'Ελ
ληνικές θάλασσες μέ κόττερο-τρεχαντήρι , 
χάνει κάπως τήν έντύπωση του χρόνου καί 
τής έποχής, γιατί τό σκαρί τοϋ καραβιοϋ 
ε{ναι τό ίδιο δπως τών καραβιών του 'Ο
δυσσέα καί μέ τήνίδια χάρι σχίζουν τά κύ
ματα δπως καί τά καράβια τοϋ καιρου 
έκείνου. Ή έντύπωση ε{ναι διαφορετική 
δταν ταξιδεύεις μέ τά μοντέρνου τύπου 

γιώτ. 

Ρωσικός Ναύσταθμος 

VΕλεγε ό • Αλέκος πώς θά άράζαμε σέ ενα 
όρμίσκο μέσα στά στενά τοϋ Πόρου, μπρο
στά στό «Ρωσικό Ναύσταθμο». Πίεζα τό 
μυαλό μου νά θυμηθώ τί Ρωσικός ναύσταθ
μος ύπfjρχε στόν Πόρο , καί πώς βρέθηκε 
έκεί τόσο μακρυά άπό τά Ρωσικά νερά. 
Καμιά άνάμνηση άπό τήν iστορία δέν έρ
χόταν στό μυαλό μου. Φουντaραμε καί δέ
σαμε στόν δρμίσκο, μπροστά σέ κάτι χαλά
σματα πού πραγματικά έδιναν τήν έντύ
πωση ρωσικοϋ ρυθμοϋ. Βγήκαμε έξω καί 
τριγυρίσαμε λιγάκι μέσα στά έρείπια. ' Α
ναγνώρισα ύπολείμματα άποθηκών πυρο
μαχικών καί τροφίμων. 'Επίσης καταλείμ
ματα προσωπικου καί γραφείου διοική
σεως. Λίγο-λίγο ήλθε στή μνήμη μου άμυ
δρά δτι άναφέρεται κάποια Ρωσική ναυ
τική έγκατάστασις στόν Πόρο στήν {στο
ρική περιγραφή της καταστροφής του έλ
ληνικου στόλου άπό τόν Μιαούλη, λίγο 
πρίν, ή λίγο μετά πού κηρύχθηκε ή άνε
ξαρτησία τής 'Ελλάδος τό 1830. (' Αγαπη
τέ άναγνώστη, δέν πρόκειται περί τυπογρα
φικοϋ λάθους, δ Ναύαρχος Μιαούλης εκα
ψε τό στόλο του, τόν ·Ε λ λ η ν ι κ ό στόλο 
μέσα στόν Πόρο λόγω ... πολιτικών δια
φορών μέ τήν Κυβέρνησι!! Μαζύ κάηκε καί 
ή φρεγάτα «'Ελλάς», κτισμένη στήν 'Α

μερική, άτμοκίνητη καί τό καμάρι τοϋ 
στόλου. ·Απίστευτο άλλά άληθινό!!) 'Αρ

γότερα διάβασα δτι ή βάσις αύτή πουλή
θηκε άπό τή Ρωσία στήν 'Ελλάδα τό 1845, 
άν θυμάμαι καλά. Τήν ε{χαν οι Ρώσοι 
κτίσει προφανώς γιά τή μοίρα του στόλου 
τους πού ε{χαν στή Μεσόγειο, αύτή πού 
μαζύ μέ τήν ·Αγγλική μοίρα καί τή Γαλλι
κή έναυμάχησαν τόν Τουρκο-Αlγυπτιακό 
στόλο στό Ναυαρίνο. 

·Ημέρες πλήρους άναπαύσεως καί γε

γνοιασιίiς στόν όρμίσκο αύτό τοϋ Πόρου. 
'Ο μπάρμπα-Στέλιος, ενας τοπικός ψαράς 
μέ τή βαρκούλα του μίϊς εφερνε κάθε πρωί 
φρεσκοπιασμένα μπαρμπουνάκια, γαρίδες 
κα{ άλλα άγαθά τfjς θάλασσας. aάπλα, κο
λύμπι καί ούζάκι τό βράδυ στό χωριό του 
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CITY DINER 
163 WEST 23rd STREH, Ν.Υ. CIIY 
(Between 6th and 7th Aνenues) 

Tel. (212) 243-7442 

• Baking done on premises 
• Fresh Seafood and Steaks 
• Continental and 

Greek Cuisine 
• Facilities for Parties 
• Caterίng for All Occasions 

WE SERVE BREAKFAST, LUNCH AND DINNER 
ΟΡΕΝ 7 DA YS Α WEEK FROM 6 ΤΟ 1 Α.Μ. 

FREE DELIVERY 

ΜΕ το 

PETERS TOURS 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ 

Τ ΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Χωρiς Ταλαιπωρίες καi Τρεχάματα 

Ταξιδέψετε με τa κανονικa 
δρομολόγια της · Ολυμπιακής 
με JUMB0-747 χωρiς σταθμόν. 
Γιa τfιv κράτηση θέσεων καi κάθε πληροφορία 

Άποταθήτε στό δικό σας: 

566 7th Ave., Suite 701 , New York, Ν. Υ. 10018 Tel. (212) 391-0200 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



Πόρου, δπου εύτυχώς δέν εlχαν κατέλθει 
άκόμα τά στίφη τών τουριστών! Πηγαινο
ερχόμαστε μέ τό μικρό βαρκάκι του .. τη
λέμαχου». 

~Ενα βράδυ καθόμαστε στό κατάστρωμα 
άργά τό βράδυ , πρίν πάμε γιά ϋπνο. Δένε{ χε 
φεγγάρι κι' ή άστροφεyγιά ήταν σκεπα
σμένη άπό μιά έλαφρή καταχνιά τής ζέ
στης. Κάλμα μπουνάτσα, δέν σειώτανε 
φύλλο καί τό τρεχαντηράκι μας φαινόταν 
σάν νά ήταν κρεμασμένο μεταξύ θάλασσας 
καί ούρανοϋ , χωρίς νά φαίνεται η ν' άκού
γεται τό παραμικρό σημείο ζωής. Ξαφνικά, 
μόλις, μόλις, παίρνει τ' αύτί μας τόν ήχο 
άκορντεόν πού δυνάμωνε σιγά-σιγά, σάν νά 
μας πλησίαζε. "Επαιζε παληά Ρωσικά τρα
γούδια. 'Ένα άπ' αύτά μου ί:φερε παληές 
παιδικές άναμνήσεις , «παζαλέει τεμενιά 
νταραγκάγια ..... , τό τραγουδοϋσε καμιά 
φορά ή μάνα μας κάνοντας τίς δουλειές τοϋ 
σπιτιοϋ καί ε{χε μείνει στή μνήμη μου. 
Μ· άπό που άραγε έρχόταν ή μουσική 

αύτή ; Μήπως ήταν τό φάντασμα κανενός 
Ρώσου ναύτη πού τό άκορντεόν ήταν καί 
είναι τό άγαπητό τους μουσικό όργανο; Σέ 

λίγο ακούστηκε ό γλυκός ήχος φλοίσβου 
σάν νά πλέει σκάφος σέ έντελώς κάλμα 
νερά. Κάποιο aλλο κόττερο εμπαινε στόν 
όρμίσκο καί μάς πλησίαζε. "Αλλαξε κι' ή 
μουσική καί τό άκορντεόν επαιξε «<Ϊστα τά 
μαλάκια σου άνακατωμένα .. ·"· Κι' aλλοι 
ρωμαντικοί aνθρωποι φτάσανε! Φουντά
ρανε κοντά μας, τούς χειροκροτήσαμε κι' 
αύτοί συνέχισαν τή μουσική σχεδόν 'ίσαμε 

τό πρωϊ, πότε ρωσικά καί πότε έλληνικά 
τραγούδια. Δέν ξέρω aν τά φαντάσματα 
τών Ρώσων άνεβήκανε κι' αύτά στά χαλά
σματα γιά ν ' άκούσουν τά τραγούδια τής 
μακρυνής πατρίδας τους ... 

Τ ό πρωί φύγαμε γιά τή Γλυφάδα πού 
ήταν τό στέκι του «Τηλέμαχου ... "Εψαξα 
πρώτα μήπως βρώ τίποτα παληούς τάφους 

Ρώσων, γύρω στά χαλάσματα πού τούς 
ε{ χ αν σκεπάσει τά χορτάρια, άλλά δέν βρή
κα τίποτα. Πολλές φορές βρίσκονται 
τέτοιοι τάφοι γύρω σέ παληά όχυρά ή έγ
καταστάσεις έγκαταλελειμμένες καί τούς 
άναφέρουμε στήν ·Αρχαιολογική 'Υπη
ρεσία. "Αν ε{ναι Χριστιανών, κάποιος το
πικός παπάς πάει καί διαβάζει τρισάγιο καί 
καθαρίζουν καί τά άγριόχορτα γύρω
τριγύρω. 

"Αλλα σχέδια ... 

Καλομάθαμε κι' έγώ καί ή γυναίκα μου 
στήν «τεμπελιά» καί τήν καλqπέρασι καί 
μάς κακοφαινόταν ή lδέα νά γυρίσουμε άπό 
τήν 'Ελλάδα στή Νέα 'Υόρκη καί μετά 
πάλι νά πάμε στό τέλος ' Ιουνίου στό Λον
δίνο πού παντρευόταν ή άνεψιά μας, κόρη 
τής άδελφής μου πού εlναι έγκατεστημένη 
έκεί. 

«Δέν καθόμαστε νά γυρίσουμε μιά καί 
καλή στή Νέα 'Υόρκη μετά τό γάμο, καί 
μιά κι' ε{ ναι στό δρόμο μας, δέν σταμα
τάμε στή Γαλλία νά έπισκεφθουμε καί τούς 
συμπεθέρους μας έκεί;» ('Ο ενας μας γιός 
εχει παντρευτεί στή Νέα 'Υόρκη μιά ΚΟ
πέλλα άπό τή Γαλλία). 

-••Καί δέν πάμε;». 

"Αλλα σχέδια πάλι, καί μιά καί θά είμα
στε στή Γαλλία, δέν πάμε νά δουμε καί 
τουτο κι· έκείνο, καί τόν τάδε, καί πάει λέ
γοντας, πού δέν τελειώνει κανείς ποτέ. • Η 
άλήθεια εlναι δτι παρ' δλες τίς φορές πού 
είχαμε πάει στή Γαλλία ποτέ δέν μπόρεσα 
νά πάω νά δώ μερικά Ιστορικά μέρη πού 
πάντα fjθελα νά τά δώ άπό παιδί. Κάναμε 

λοιπόν ενα πρόγραμμα πού δέν ciφινε οϋτε 
15 λεπτά άνάπαυσι! 
Θά βλέπαμε πρώτα τούς συμπεθέρους 

μας στό 'Αλμπί, μιά μικρή άλλά iστορική 
πόλη, κοντά στήν Τουλούζ. Ή γυναίκα 
μου τούς ε{ χε γνωρίσει πέρυσι, δταν &γινε 
κι' έκεί δ γάμος του γιου μας, μετά τή Νέα 
'Υόρκη. 'Εγώ δέν τούς εΙχα γνωρίσει γιατί 
εlχα κληθεί σέ στρατιωτική ύπηρεσία στή 
Ρώμη έκείνες τίς ήμέρες. 

Τυπική γαλλική οικογένεια τής έπαρ
χίας, νοικοκυραίοι, πατριώτες καί ... κα
λοφαγάδες, πάντα μέ τό άπεριτίφ καί τό 
κρασάκι τους πού δέν λείπουν ποτέ άπό τό 
φαγητό! ~Ολο τό περιβάλλον σ' αύτό τό 

μέρος τής Γαλλίας εlναι ήρεμο, καταπρά
σινο καί νοικοκυρεμένο. Συζητώντας, άνά
φερα δτι ήταν τυχεροί πού ό πόλεμος δέν 
εlχε φτάσει τόσο νότια, στήν Τουλούζ καί 
θά εlχαν περάσει τίς κρίσιμες περιόδους 
χωρίς νά τούς άγγίξει δ δλεθρος τοϋ πολέ
μου. Κυτταχθήκανε γιά μιά στιγμή ό συμ

πέθερος μέ τή συμπεθέρα καί σάν κάτι νά 
του ί:γνεψε. Μέ πήρε &ξω άπό τό σπίτι καί 
δίπλα στόν παραστάτη τής πόρτας μοu
δειξε μιά πλάκα έντοιχισμένη πού δέν τήν 
εlχα προσέξει δταν μπήκαμε. Ή φωτο
γραφία ένός νέου μέ τήν έπιγραφή: '''Ε
πειδή άρνήθηκε νά προδώσει τούς συνερ

γάτες του στήν 'Αντίσταση, ό Ρενέ 
Καραγιόν δολοφονήθηκε στό σημείο αύτό 
άπό τήν Γκεστάπο, τήν 6η 'Ιουλίου 1944». 
'Η Γαλλική σημαία κι' tνα μπουκετάκι 
λουλούδια συμπλήρωναν τήν είκόνα. 
«Κουζέν .. , (ξάδελφος), μου εlπε ό συμπέ
θερος. Δέν ρώτησα τίποτα παραπάνω γιατί 
κατάλαβα δτι ε{χε συγκινηθεί πολύ. Τούς 
εlχε άγγίξει κι· αύτουνούς ή φαρμακ(ι)-

ΛΡΙΣΊΈΡ Λ: Τά tpείπια τοϋ ΡωσικοiJ Ναυστάθμου. Κατοικουv ιΊ.pαγε 
άκόμα tκεί τά φαντάσματα; ΔΕΞΙΛ: Παpαλαβαίvουμε dπό τόv 

Μπάρμπα-Στέλιο τά πρωϊvά μπαρμπουνάκια ... 

ΣΕΠΤΕΜΒΡIΟΣ, 1985 23 



μένη άνάσα του πολέμου! 

Έπισκεφθήκαμε τήν έκκλησία πού ε{χε 
γίνει δ γάμος τοίι γιου μας. Βγαίνοντας έξω 
ε{δα τό νεκροταφείο μέ ώραίους μαρμά
ρινους τάφους, πού άνηκε στήν έκκλησία. 
-εκανα μιά βόλτα κυττάζοντας τίς έπι
γραφές. ·επιασε τό μάτι μου μιά άνάγλυφη 
προτομή ένοξ νέου μέ τά μαλιά χτενισμένα 
πρός τά πίσω. «Κύτταξε», λέω τής γυναί
κας μου, «δέ μοιάζει ~Ελληνας αύτός;» 
«Μά ε{ναι ~Ελληνας!», μου άπαντα, «καί 
μοιάζει έσένα! ». Κυττάζω τίς έπιγραφές 

Ή άvάγλυφη προτομή τοϋ Άvδρέα Παναγιώτη 
πού tμαρτύρησε στό Μπούχεvβαλvτ. 

τοίι τάφου: «·Ανδρέας Παναγιώτης, 'Απέ
θανε στό Μπούχενβαλντ (Χιτλερικό στρα
τόπεδο συγκεντρώσεως), 12 Μαρτίου 
1944». ·ελα Χριστέ καί Παναγιά, έχει γοϋ
στο νά ήταν οίκογενειακό ονομα Πανα
γόπουλος καί νά τό ε{χαν κόψει σέ Πανα
γιώτης! οι συμπέθεροι μaς ε{παν δτι ε{ναι 
μιά παληά οίκογένεια στό 'Αλμπίζ μέ δυό 
κλάδους, · Αλιμπέρτ καί Παναγιώτης, πού 
ένώθηκαν μέ γάμο τόν περασμένο αίώνα. 
Παραπάνω δέν ξέρανε, άλλά έμένα μοϋ 
συνέμπαινε μ ή τυχόν κι· εlχε ταξιδέψει 
κατά τή Γαλλία κανένας πρόγονός μου! 
Λυπήθηκα τό καημένο τό παληκαράκι , 
ήταν _ 24 χρονών όταν τόν ξέκαναν τά άν
θρωπόμορφα τέρατα τοϋ Χίτλερ. -εστελ

ναν στό Μπούχενβαλντ αύτούς πού 
άνήκαν στή Γαλλική · Αντίσταση καί τούς 
έπιαναν στήν περιοχή τής Τουλούζ. Φεύ
γοντας έρριξα μιά τελευταία ματιά στήν 
προτομή του, τή μύτη, τό πηγούνι, σάν νά 
~βλεπα τή φάτσα μου! ·εκανα τό σταυρό 
μου, Θεός συ-χωρέστον. 

Πρίν φύγουμε άπό τό · Αλμπί έπισκε
φθήκαμε καί τόν Πάτερ Φρεζόύλ, άδελφό 
της γιαγιάς τής νύφης μας. • Η ταν {ερεύς 
τής έκκλησίας της 'Αγίας Κεκιλίας πού 
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Ή φαρμακωμένη αvασα τοϋ πολέμου εlχε 
φτάσει παvτοϋ. ·Ο ζάδελφος τώv συμπεθέρων 
πού έκτελ.έστηκε άπό τήν Γκεστάπο μπροστά 

στό σπίτι τους. 

ε{ ναι ή πολιου-χος ·Αγία τfjς πόλεως. Έ
σχατόγηρος, κοντά 100 -χρονών, πού μοίι 
θύμιζε τόν γέρο-Λάμα του Σάνγκρι-Λά άπό 
τό βιβλίο (καί φίλμ) «Χαμένος 'Ορίζων .. 
(οί πιό παληοί άπό μίiς θά τό θυμουνται, μέ 
τόν Ρόναλντ Κόλμαν, γύρω στό 1940, μόνο 
πού ό Λάμας ήταν . . . 300 χρονών!). 

<<'Ώστε πολεμήσατε στόν Β· Παγκόσμιο 
Πόλεμο Μεσιέ;», μέ ρώτησε δ γερο-Φρε

ζούλ . "Ναί ... «Που; ... «Στήν ·Αγγλία καί 
στή Μεσόγειο κυρίως». «Κι· έγώ πολέ
μησα ... ·•Που; .. «Στό Βερντέν ... ». «Μά γιά 
ποιό πόλεμο μιλάτε, τόν πρώτο παγκόσμιο 
ή τόν δεύτερο; ... «Καi τούς δυό». 

Mou εlπε τήν ίστορία του. ·Ως νέος ά
ξιωματικός πολέμησε στόν πρώτο πόλεμο 
στό Βερντέν. Τραυματίστηκε άλλά έπέ
ζησε άπό τήν κόλαση έκεiνη. Στό δεύτερο 
πόλεμο πfiγε πάλι έθελοντής καί ξαναπο
λέμησε στήν περιοχή τοίι Βερντέν. ΝΟταν 
έπεφτε ή Γαλλία ξέφυγε καί βγήκε στήν 
Δουνκέρκη άπ' δπου τούς έξεκένωσαν οί 
-Αγγλοι μαζύ μέ τά δικά τους στρατεύ
ματα, δσους μπόρεσαν νά σώσουν, καί τούς 
έφεραν στήν 'Αγγλία. 

«Μέ ποιό πλοίο σωθήκατε άπό τήν Δουν
κέρκη καί πόσο μείνατε στήν 'Αγγλία; ... 
«Μέ τό θωρη-χτό «Ρόαγιαλ Σόβερεϋν» 
(Βασιλικός -Αρ-χων) καi μείναμε μόνο μιά 
μέρα. Μίiς πήγαν πίσω στή Γαλλία τήν 
έπομένη καί μάς βγάλανε μπροστά στίς 
γραμμές τών Γερμανών πού προ-χωροϋσαν 
άκάθεκτοι μέ τά τάνκς τους. Παραδόθηκε ή 
Γαλλία καί μaς πήραν δλους αί-χμαλώ
τους. Κατάφερα μετά μερικούς μήνες νά 
δραπετεύσω καί ντυμένος iερεύς πέρασα 

κρυφά στήν έλεύθερη Γαλλία τοίι Βισύ. 
'Αφοϋ «λέ μπόν ντιέ» (δ καλός Θεός) καί τό 
ράσο τοϋ {ερέως μέ έπροστάτευσαν, άπο
φάσισα νά άφοσιωθώ στήν έκκλησία. 
·ετσι μέ βλέπετε σήμερα ίερέα στήν 'Αγία 
Κεκιλία, γιά δσο καιρό θά ζήσω άκόμα. 
Καί κάτι άλλο Μεσιέ, ε-χετε σκοπό στήν 
περιοδεία σας αύτή νά έπισκεφθfiτε τά 
πεδία μα-χών του Βερντέν;». «Μάλιστα ... 
«Σάς παρακαλώ, πάρετε αύτά τά 400 
φράγκα καί δταν ε{σθε έκεί πηγαίνετε μέ 
ενα ταξί στό τάδε στρατιωτικό νεκροτα
φείο καί βάλετε μερικά λουλούδια στόν 
τάφο του ξαδέλφου μου Ζάν Ζολί. Πολε
μούσαμε στήν ίδια μονάδα καί σκοτώθηκε 
τό Ι 917. Πήγαινα κάθε χρόνο κι· έβαζα 
λουλούδια στόν τάφο του, άλλά τώρα καί 
δέκα περίπου -χρόνια δένε-χω πάει. Γέρασα 

πολύ». 

Τοϋ εlπα δτι θά τό έκαμα μέ μεγάλη εύ
-χαρίστηση, σάν ίερό καθijκον μου. ("Ετσι 
κι· έγινε). Μέ εύχαρίστησε άλλη μιά φορά, 
μaς εύλόγησε καί επεσε σέ μιά όνειροπό
ληση πού τή σεβαστήκαμε άφήνοντάς τον 

καί φεύγοντας άθόρυβα. 

Ή συνέχεια: Στό προσεχές τεϋχος 

ovgeι711os 
Specializing in Greek Catering 
for home and business parties. 

τ el. (21 2) 688-8828 
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~Ο «Kopaijς>> τιμa τον Ζακύνθου 

·Ο .,Σεβ. Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων φωτογραφούμενος μ'έ μερικούς άζιωματούχους καi μέλη 
του «Κοραή». 'Από άριστερά, ό κ. Χρ. Στρατάκης, ό κ. θεοδ. Καλαμωτουσάκης, ό κ. Πίττας, 
ό κ. Μαυριάνος, ό κ. Τάτσης, ό Μητροπολίτης, ό κ. Γεραζούνης, ό κ. Παρθένης, μόλις διακρι-

νόμενος ό κ. Μένης, ό κ. Μωραίτης, ό κ. Βασ. Σκουφάρας καi ό κ. Γ. Σκουφάρας. 

~Ενα στιγμιότυπο άπό τήν όρκωμοσία τοϋ νέου Συμβουλίου. 

'Ο Παyχιακός Σύλλογος «Κοραής» 
τίμησε μέ δείπνο στό Douglaston Club τοϋ 
Λόνγκ ν Αϊλαντ, τόν έπισκεφθέντα τόν πε
ρασμένο μfjνα τίς ΗΠΑ Μητροπολίτη Ζα
κύνθου κ. Παντελεήμονα, δ δποίος τυγ
χάνει χιακfjς καταγωγής. 

Κατά την διάρκεια τοϋ δείπνου ~γινε καί 
ή δρκωμοσία τοϋ νέου Διοικητικοϋ Συμ

βουλίου, τό όποίο άργότερα συνεκροτήθη 
σέ σώμα ως έξfjς: Πρόεδρος ό κ. Δημή
τριος Ψαλτάκης, Α' 'Αντιπρόεδρος δ κ. 
Νίκος Μενfjς, Β ' 'Αντιπρόεδρος δ κ. Δη
μήτρης Γατανίϊς πού παραθερίζει ση'ιν 
Χίο, Γραμματεuς δ κ. Ν. Μαυριίϊνος καi 
Ταμίας δ κ. Στέλιος Τάτσης. 

Σύμβουλοι έξελέγησαν οί κ.κ. Γιάννης 

Κλειδtiς, μέχρι τώρα πρόεδρος τής όργα
νώσεως, Στέλιος Γεραζούνης, Σταϋρος Κα
ραντζίϊς, Κ. Παρθένης, Γιώργος 'Ανδρε
άδης, Λευτέρης Πίττας, Γιώργος Καμίνης, 
Γιώργος Μαρδίϊς καi Γιάννης Ψύλλος. 
Νομικός σύμβουλος έπανεξελέγη δ διακε
κριμένος δικηγόρος κ. Χρήστος Στρα

τάκης. 

Σέ aλλη συνεδρίαση τfjς όλομελείας, ό 
«Κοραής" έξέλεξε παμψηφεί ως έπιτίμους 
προέδρους, λόγω των 25 έτών συνεχών ύπη
ρεσιών πρός τόν Σύλλογο, τόν καθηγητή 
κ. Θεόδωρο Καλαμωτουσάκη καi τόν κ. 
Μανώλη Μωραίτη. 

Κατά τήν διάρκεια τοϋ δείπνου μίλησαν 
δ κ. Στρατάκης καi δ πρώην πρόεδρος κ. 
Στέλιος Τάτσης, δ δποίος σάν παλαιός φί
λος καί συμμαθητής του διακεκριμένου Ιε
ράρχη στό ίστορικό Γυμνάσιο τής Χίου, 
μίλησε για την προσωπικότητα καί τήν 
δράση τοϋ κ. Παντελεήμονος, χειροκρο
τηθείς ζωηρci άπό τοuς συνδαιτημόνες. 

ΣηΊν προσφώνηση τοϋ κ. Τάτση 
άπάντησε βαθύ.τατα συγκινημένος δ Μη

τροπολίτης, άναφερθεiς καί στίς έντυπώ
σεις του άπό την 'Αμερική. 

Περί τό τέλος τοϋ δείπνου, δ Μητροπο
λίτης οορκισε τό νέο Συμβούλιο καί εύχή
θηκε συνέχιση του ωραίου πατριωτικοϋ 
εργου τοu «Κοραή» ύπi:ρ τής Χίου καi τfjς 
'Ελλάδος. 

Ό πρώην πρόεδρος τοϋ <<Κοραή» κ. Τάτσης προσφωνών τόν Σεβα
σμιώτατο. Δεξιά, ό Μητροπολίτης εύχαριστών γιιi τiς θερμf.ς έκδη-

λώσεις πρός τό πρόσωπό του. Διακρίνονται, tπίσης, ή κ. Στρατάκη 
καi ό έφοπλιστfις κ. Κ. Λώς. 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 1985 
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'Έvα άvαμvηστικό στιγμιότυπο άπό τά lγκαίvια τοϋ πλήρως άvακαιvισμένου 'ΌΜΟΝΙΑ 
CAFE", στήν καρδιά τής έλληvικής Άστόριας. Άπό άριστερά, ό κ. Ντίνος Ράλλης, ό κ. Άν
τώvης Μανίκας, συνιδιοκτήτης, ό Πολιτειακός Γερουσιαστής G. Onorato, ό κ. Β. Selestino καί 

ό κ. Γιάννης Άρβαvίτης, πρόεδρος τής έταιρίας. 

'Ανακαινισμένο τό 'Όmonia Cafe" 
Δi:ν θa σάς μιλήσω γιά σαπουνόφουσκες 

σαν εκείνες που εκαναν ηΊν τελευταία rορα 
τής προετοιμασίας τών έγκαινίων στο μαρ
μάριyο δάπεδο, στόν προθάλαμο τοϋ 
'ΌΜΟΝΙΑ CAFE", άλλά γιά ί:ναν πραγ
ματικό έξωραϊσμό που δείχνει τό γοϋστο 
τοϋ Ιδιοκτήτου καi προέδρου τής έπιχει
ρήσεως κ . Γιάννη 'Αρβανίτη καi τοϋσυνε
ταίρου του κ. ' Αντώνη Μανίκη, καθιlις καi 

τό ταλέντο τών σχεδιαστών Κ. Τερζή καί 

Λ. Χαλικόπουλου. 

Λαμποκοποϋν τα πάντα. Οί καθρέφτες , 
τό σοκολατί μάρμαρο τοίι τοίχου, ή έπί
πλωση μέ τiς άποχρώσεις τοίι μπέζ-καφέ, 
τα σερβίτσια μέ την καλλιτεχνικη έπιγρα
φη 'ΌΜΟΝΙΑ CAFE", άποτελοίιν ί:να σύ
νολο μέ πραγματικη χάρη καi όμορφιά. 

~φ~ 
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TAYGETOS 
TRA VEL AGENCY 
Ταζιδεύετε σέ δλα τΟ. μέρη του 
κόσμου, με ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ 

ΠΤΗΣΕΙΣ if Charters. 
Προσφέρουμε Κροιχιζιi:ρες, Land 
Packages καΙ έγγυούμεθα τήv άνεση 

τώv διακοπών σας. 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ- ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

508 83rd STREET 
(Between 5th and 6th Ανe.) 

BROOKLYN, NEW YORK 11209 
Tel. (718) 748-0600 

Τά μπρούτζινα κάγκελα, άπλα καi μοντέρ
να που χωρίζουν την αίθουσα σέ μικρό
τερους χώρους καi σέ διαφορετικό έπίπεδο 
ϋψους, δ κρυφός φωτισμός, ή ταπετσαρία 
τοϋ τοίχου καi τα χαλιά, στην ίδια πάντα 
άπόχρωση τοϋ μπέζ-καφέ, δημιουργοϋν 
αίσθημα άρμονίας καi άνέσεως. Ο! κρεμα
στ/;ς γλάστρες μέ τiς πρασινάδες τής γυά
λινης ταράτσας που περιστοιχίζει την αί
θουσα συμπληρώνει την δροσια τοϋ άνα
παυτικοϋ κλιματισμοί> τοϋ -.,καταστήματος 

μ(; την έξαιρετικη φωτεινόττ\\α καi γοuστο .. 
VΟμορφα κορίτσια μi: τiς κρέμ-λαμi: 

μπλοϋζες σερβίρουν τόν φρεσκοκομμένο 
καί νόστιμο έλληνικό καφi: καi την μεγάλη 
ποικιλία τών έξαιρετικών γλυκισμάτων. 
Καί νεαροί σερβιτόροι πίσω άπό τa τερά
στια ψυγεία μέ τa τόσο έλκυστικa γλtJκί
σματα καi τiς λαχταριστές τοϋρτες. ffΟλα 
εlναι έξαιρετικα διακοσμημένα σε διάφο
ρους χρωματισμούς. 

τα έγκαίνια τοίι άνακαινισμένου ζαχα
ροπλαστείου, που προσελκύει ήδη έκλε
κτό κόσμο, ί:γιναν τόν περασμένο μήνα , 

μ/; άγιασμό, παρουσία γνωστών 'Ελληνο
αμερικανών καί προσωπικοτήτων τής πε

ριοχής τοϋ ΚοtJήνς. Μεταξύ τους ήταν ό 
πολιτειακός γερουσιαστης κ. George Ono
rato , ή \Jποψηφία για την πολιτειακη Βου
λη κ. Decoff, ό άντιπρόεδρος τής Chase 
Manhattan Bank κ. Γ. Κροκοδείλας, ό 
άσφαλιστης κ. Ντίνος Ράλλης, ό πρώην 
πρόεδρος τοϋ τμήματος "'Ερμής., τής 
ΑΗΕΡΑ κ. Άριστ. Σταυράκης, ό διευθυν
της τοu έστιατορίου Golden Pheasant κ. Β. 
(~ele~tino, οί άρχιτέκτονες κ. καi κ. Γ. Μά
·. ιτας, προσκεκλημένοι τοϋ κ. Τ. Σπήλιου 
καi άλλοι. 

Στους ίδιοκτήτες τοu 'Όmonia Cafe", 
που βρίσκεται στην καρδια τής · Αστόριας 
(32-20 Broadway) εύχόμαστε καλες δου
λειές. 

ΑΛΙΚΗ ΣΠΗΛΙΟΥ 

~Επίσκεψη στην Ν. Ύ όρκη 

·Έλληνα πολιτικοϋ 

• Ηρθε τό Πάσχα τοϋ '85. Τόν γνωρίσαμε, 
μiiς γνώρισε, ίiκουσε τα προβλήματά μας, 
τα προβλήματα τής 'Ομογένειας, τα με
τέφερε στην ήγεσία τής Ν.Δ. στην 'Α
θήνα , τόν έκτιμήσαμε καi χαρήκαμε πoiJ 
τον είδαμε καί τον περασμένο μήνα στην 
Νέα 'Υόρκη μαζu μέ τόν Πρόεδρο τής Ν.Δ. 
κ. Κων. Μητσοτάκη. 

Πρόκειται για τόν νέο πολιτευτη Βοιω
τίας, τόν τεχνοκράτη Μηχανολόγο - 'Η
λεκτρολόγο Μηχανικό κ. Κωνσταντίνο 
Κατζέλη, ό όποίος κατα την διάρκεια τής 
έδώ παραμονής του άνέπτυξε εντονη δρα
στηριότητα καi συναντήθηκε μέ κορυφαί
ους παράγοντες τής πολιτικής, οίκονο
μικής καi κοινωνικής ζωής τής παροικίας 

μας. 

Συναντήθηκε έπίσης μt έκπροσώπους 
τοπικών καi όμογενειακών όργανώσεων, 
aντιπροσώπους τό: I μέσων μαζικής ένη
μερώσεως κα_i τον επιστημονικόν κόσμον. 

Mi; μεγάλη ίκανοποίηση θά θέλαμε να 
έπισημάνουμε, δτι ό κ. Κ. Κατζέλης εδειξε 
ιδιαίτερη εύαισθησία γιa τα θέματα που 
άπασχολοy\ι τους όμογενείς. 

Εlναι ιδιαίτερη ή τιμή, άλλα καi ή ίκανο
ποίηση δταν ύποδεχόμαστε τέτοιους δημό
σιους άνδρες, ή πολιτεία τών όποίων τιμίi 
δχι μόνον τό κόμμα που έκπροσωποuν, 
άλλα καi την πατρίδα μας γενικώτερα. 

presents 
an exciting lnternatίonal 

Floor Show Nίtely 

Featuring 
Greek and International Singers 

and Exotic Belly Dancers 

Be Greek Tonight 
Dance the nite away to fabulous 
music eνery nite but-Tuesday. Saνor 
the tastes of authentic Greek cuisine 
in this exciting supper club. 

ΟΡΕΝ 5:30 Ρ. Μ. 

CLOSED TUESDA YS 

370 RT. 46- SOUTH HACK 
SILVER FORK AWARD 
Reserνations (20 I) 440-177 1 

Major Credit 
C'ards Αι·αριed 
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GREECE ΙΝ AMERICA 

Mίtsotakίs: Greek Democracy 'Ίn Danger" 
By MARVINE HOWE 

ΤΗΕ NEW ΥΟRΚ. τΙΜΕS, July 24, 1985 
The Greek opposition leader Constan

tine Mitsotakis has accused Prime Minister 
Andreas Papandreou of polarizing the 
country into left and right in an attempt 
"to make people forget about the serious 
economic crisis." 

Mr. Mitsotakis, who heads the conser
vative New Democracy Party, described 
the Greek economy as "catastrophic and 
hopeless" in aπ interview Monday in New 
Υ ork. He expressed concern that Mr. Pa
n~ndreou's new Government would resort 
to "more radical means" to enforce state 
control over all aspects of Greek society. 

The opposition leader said that Greek 
democracy was " in danger" and that the 
country was "slipping slowly to the totali
tarian left." 

'This is a critical time," Μ r. Mitso
takis said, "because we have the impression 
that extremists within the Socialist Party 
who want a third world kind of advanced 
Socialism are gaining the upper hand over 
the moderates who favor a British-type 
welfare state remaining in Ν Α ΤΟ." 

He said the Socialist Party's economic 
policies had caused a "wide-spread loss of 
confidence," leading to a drying up of both 
foreign and national investments. 

lnflation in Greece is running at a 20 
percent a nnual rate, the highest in Europe, 
and unemployment is above 10 percent. 

Parliamentary elections last month 
showed that Greeks were split, with the 
two main parties equal, Mr. Mitsotakis 
said. He charged that the winning margin 
gained by Mr. Papandreou's party came 
from "unfair practices." 

He said New Democracy planned to 
take the Socialist Party to court on charges 
that party officials had threatened and 
persecuted civil servants, abused the state
owned press and the national airlines in 
their favor and offered "tens of thousands 
of jobs" in return for votes. 

He noted that despite tha iπegularities 
that he says took place, his party gained 
five percentage points, winning nearly 41 
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percent of the vote, and that the Socialists 
dropped two poinιs, to 46 percent. 

"Papandreou was also favored by his 
anti-American policy," Mr. Mitsoιakis 
said, "because he was able to present him
self as a defender of Greek interests, ηοι 
hesitation to stand up ιο a big power such 
as the United States." 

He said such a sιance was "superficial, 
but in time could have a dangerous in
fluence on the Greeks." 

Says Clarification ls Ν eeded 

Mr. Mitsotakis, who is a former Foreign 
Minister, urged the United States and other 
Western allies to ask Mr. Papandreou to 
clarify his Government's position on key 
foreign policy issues, such as its member
ship in the North Atlantic Treaty Organi
zation, American bases in Greece a nd in
ternational terrorism. 

Mr. Mitsotakis will attend the meeting 
of the Ι nternational Democratic U nion in 
Washington today through Saturday. He 
also pland to meet with American Govern
ment officials. members of Congress and 
representatives of Greek-Americans. 

New Democracy's main strategv \\•\11 
now be το exert its influence to hold Μ r. 
Papandreou to "the democratic Ene," he 
said. 

Insisting that his party is " liberal, not 
right-wing," Mr. Mitsotakis said the party 
had not placed enough emphasis on social 
issues. He said the party was planning a con
vention in November "to clarify our liberal 
ideology." 

On another subject, Mr. Mitsotakis ex
pressed satisfaction that Washingιon had 
decided to lift the advisory against travel 
to the Athens airport. 

"The embargo made no sense," he said, 
"because it punished innocent people." 

It's ΑΖΖ Amerίca's FauZt 
By Flora Lewιs 

. ΤΗΕ NEW YORK τΙΜΕS 
ATHENS- Greece is becoming sharply 

polarized again. The villages have two coffee 
shops - one where supporters of Prime 
Minister Andreas Papandreou's Socialist 
Government gather and one for the op
position, so they can denounce each other 
in friendly surroundings free of inhibition. 

The capital has two dialogues, each 
within its own closed circles. Members of 
Pasok, the Government party, speak with 
exhilaration of dramatic change, of new
found independence though the facts have 
been modest so far. Members of New De
mocracy, the opposition on the right, 
intone dire warnings about a coming 'Όne
party state" and economic disintegration. 

They agree on few things. One is that 
Turkey is the menace, and the other is that 
whatever they find wrong, it's really Amer
ica 's fault. 

The latest frothy scandal is over the 

testimony of the newly appointed United 
States Ambassador, Roben Υ. Keeley, at 
Senate confirmation hearings. He said he 
hoped for "better relations," on a "more 
equal" basis rather than as "client-patron." 
as in the postwar period. 

The Government spokesmen jumped 

Greeks agree on 
few subjects these days, 
but υ .s. culpability is one 

on the phrase, saying it showed America 
had admitted previous Greek Governments 
were servile. The opposition screamed. 
saying it was a dirty blow by Washington 
to curry favor with Mr. Papandreou so 
Μ. to keep American bases. Leading figures 
in New Democracy argued among them
selves whether they should "reject" Mr. 
Keeley for insultίng their record. 

The fuss is really a reflection of how 
much America still matters to this country. 
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whether as scapegoat or protector. Most 
Greeks blame the U nited States for the 
seven years of dictatorship following the 
1967 colonels' coup, and for not prevent
ing the 1974 Turkish invasion of Cyprus. 

Some emotional officials even claim the 
United States hasn't fulfilled obligations 
in return for Greece's part in World War 11. 
Such righteous extravagance is accompa
nied by angry denials that anything Mr. 
Papandreou has said about the United 
States could be considered ''anti-American." 

Nobody pretends to have a clear idea 
of Mr. Papandreou's intentions now that 
he has been re-elected for a second four
year term. He has vowed not to give any 
more interviews, which leaves things murky 
but may not be a bad idea given his pro
pensity for casual provocation. 

But the Government has toned down its 
America-bashing stance. Foreign policy 
wasn't a major issue in the recent campaign, 
a lthough there is a lingering chance that 
Mr. Papandreou's tactics have made the 
world give Greece more of its due attention 
and respect. 

The trouble is that this doesn't address 
the main problem, which is the seriously 
deteriorating economy. Greece is likely 
soon to become one of those countries 
obliged to creep under the stern tutelage 
of the International Monetary Fund. That 
will renew the dilemma of whether to re
lieve feelings by more anti-United States 
rhetoric or try to convince those phan
toms called "international bankers" that 
Greece is still a good bet. 

Among the people wh.o love to talk 
politics, there is an atmosphere of an im
pending watershed, of some moment of 
decision just ahead that will determine 
the country's fate. But it seems artificial. 
The impression is more one of groping 
and bumbling on the long road of trans
forming a backward, rural economy and 
archaic paternal politics into a modern 
state. 

Eleni Vlachou, the outspoken, dauntless 
editor who sassed the colonels' regime 
relentlessly and now gives Mr. Papan
dreou similar treatment, says flatly: 'Ί 
am free to say whatever Ι want. But they 
(those in power) are equally free to ignore 
me totally. So there is no democracy." 

By that she means lack of effort to seek 
consensus and compromise, heightening 
polarization between ins and outs, and 
increasing politicization of state services, 
which ought to be nonpartisan but have 
always been linked in some degree to 
patronage. 

ln the circumstances, there isn't much the 
United States can or should do. There's no 
reason to panic. Αι this stage, whatever the 
United States does, it's likely to hear 
from Greeks that what goes wrong is all 
America's fault. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΆ ΓΡΆΦΕΙΑ 

ΣΤΑΜ. καi ΑΙΚ. ΣΦΥΡΟΕΡΑ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΏΝ 

• ·Αποκλειστικά νομικές ύποθέσεις στήν Έλλάδα 
• Συμβόλαια γιά άγορά άκινήτων στήν Έλλάδα 

• Πληρεξούσια, δωρεές, κληρονομικές ύποθέσεις 

• Είδική έξυπηρέτηση Έλλήνιον έκτός Νέας Ύόρκης. 

ΜΑΝΗΑΠΑΝ: 29 BROADWA Υ, Ν.Υ. 10006- TEL. (212) 943-0275 

Τό κατάστημα ·Ελληνικών Δώρων 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
ΑΣΤΟΡΙΑΣ 

31-12 23rd Ave. (κοντό στην 31st Street) 
Τηλέφωνα (212) 721-9190 καi (212) 721-9191 

' Εκλεκτr'ι σuλλογr'ι άπό μποuμποuνιέρες, στέφανα, βαπτιστικά, 
ύφαντά, έργόχειρα, άντικείμενα τέχνης, κεραμεικά, βιβλία, 
περιοδικά καί έφημερίδες. - Κάρτες γιά δλες τίς περιπτώσεις. 

ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ 

καi Τ APES, VIDEO CASSΠHS 
'Ανοικτό Δευτέρα -Σάββατο 10 π.μ. - 8 μ.μ. -Κυριακές 12-6 μ.μ. 

Διεύθυνση: Χριστivα Σαρηyιάvvη 

Γέφυρα Τpοφίμω 

aπ~ τi]v ~Ελλάδα 

----------~----------Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ 
ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΑΓΩΣΙΜΑ 

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

Χονδρική καi Λιανική Πώληση 

The Best of Greece for Your Table 

ΤΙΤΑΝ 
25-50 31st STREH, ASTORIA 
(Πλόϊ στό Astoria Blvd. κα1 Grand Central) 

Tel. (718) 626-7771 

ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΟΥΛΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ! 

"NEW YORK" 



Analyst Proposes End to Greek Αίd 
Α Heritage Foundation analyst cal\ed on 

the Reagan administration to sharply reduce 
U.S. economic aid to Greece, ίf Athens fol-

lows through on threats to close U.S. bases 
in Greece. 

Citing Greek Prime Minister Andreas 
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Papandreou's "high-pίtched, anti-Western 
demagoguery," Senίor Polίcy Analyst 
James Α. Phίllips said the United States also 
should consider "a deliberate moνement of 
the U.S. to closer ties wίth Turkey," ίnclud
ing the transfer of U.S. military facilίties 
from Greece to Turkey. 

Because of its locatίon astride νital sea 
routes ίn the eastern Mediterranean, Greece 
traditionally has helped Ν Α ΤΟ contain 
Soνiet naval and air power in the region. Yet 
because of Papandreou's efforts to ingrati
ate himself with Moscow, many ΝΑΤΟ 
experts belieνe Greece can no longer be 
trusted to keep ΝΑ ΤΟ secrets from the 
Sovίets, Phillips said. 

Prime Minister Papandreou has threaten
ed to shut all U.S. military bases in Greece 
after 1988, when the existing base agree
ment expires. He also has been openly 
hostile to the U.S., denouncingwhat he calls 
American "imperialism," whίle ignoring 
Soviet aggression. 

" He has railed against capitalism while 
borrowing heavily from the West to finance 
his failing socίalist experίments," Phillips 
says. And most recently, he has undercut 
Western efforts to thwart international ter
rorism, resulting in Greece's poor handling 
of the recent skyjacking ofTWA Flight 847, 
the Heritage Foundation analyst said. 

The U.S. currently gives Greece $500 
millίon annually. Total aίd since 1980 has 
been approximately $1.5 billίon. ''In effect, 
Western largesse insulates the Greek people 
from Papandreou's economic mismanage
ment," Phillips said. 

"The U.S. quitely should make it clear to 
Papandreou that, if he terminates U.S. base 
rights, he will forfeit the bulk of the $500 
million in foreign aid.. . The Defense 
Department should prepare detaίled 
contingency plans in the event of removal of 
the U.S. bases that provide for the substitu
tion of bases in other ΝΑΤΟ countries, such 
as Turkey and ltaly ... (and) if the security 
arrangements at Athens Airport are not 
remedied immediately, the Reagan 
administration should ban U.S. air travel to 
and from Greece and call on other countήes 
to do the same," Phillips suggested. 

"Papandreou has been able to thumb his 
nose at the U.S. because he takes American 
aid levels for granted ... Aid should be al
located according to the strategic impor
tance, economic needs, and cooperative 
spirit of the two states... Papandreou 
should be made aware that Greece cannot 
keep one foot in ΝΑ ΤΟ and one foot ίn the 
'nonaligned' camp. Greece must opt for one 
or the other," Phillips concludes. 
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Fence-mendίng 
ίn Greece 

(Houston Chronicle, Aug. 9, 1985) 

Relations between the United States and 
Greece have been none too good under the 
acerbic leadership of Prime Minister An
dreas Papandreou, who has found it politi
cally advantageous to cast aspersions on 
America and to treat lightly Greece's role as 
a Western ally. 

During and immediately after the Trans 
World Airlines hostage crisis, relations 
reached a particularly low point, with the 
United States accusing Greece of lax 
security at the Athens airport, where two of 
the hijackers boarded, and of questionable 
actions in releasing a captured accomplice of 
the hijackers in exchange for Greek hostages 
aboard the hijacked plane. The United 
States dealt a heavy blow to tourism in 
Greece by asking U.S. airlines to boycott the 
Athens airport and warning U.S. tourists 
away because of the potential danger. 

The Greek government quickly and 
quitely upgraded airport security according 
to Federal Aviation Administration and In
ternational Air Transport Association re
commendations, including additional secu
rity personnel, better screening of passen
gers and luggage and plans for a fence and 
guard towers. The United States, in turn, 
canceled the travel advisory and lifted the 
boycott. 

The incident shows how easily relations 
can be repaired when both sides skip the 
rhetoric, analyze the problems and work 
together to solve them. 

The Pan Arcadίan 
Federatίon Convention 
in Rίchmond, Va. 

The National Headquarters for the Pan 
Arcadian Federation of America announced 
that the National Convention will take place 
from September 19, through September 21, 
1985 at the Hyatt Hotel in Richmond, Vir
ginia. 

The General Chairman ofthe Convention 
is Dr. George Katsantonis of Newport 
News, Virginia. The 3rd Supreme Vice Pres
ident Ulisse Avgeros and District Governor 
James Sotos are heading the Album Com
mittee and the τicket Committee of the Con
vention. Mrs. Irene Tsengas is the Secretary 

· Εγγραφή τε Συνδρομηταί 
στην ccΝέα Ύόρκη•• 
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$25.00 

for the Convention Committee. 
The grand banquet on Saturday, Septem

ber 21 , is featuring Senator Paul Sarbanes, 
as the main speaker, as well as George Pa
poulias, the Greek Ambassador to the 
U nited States. The Governor and State Sen
ators, plus many other dignitaries from 
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various universities will be in attendance. 
Reservations are being taken by the Com

mittee. You can writedirectly to Hyatt Hotel 
in Richmond for room reservations. The 
rates are $55.00 per couple for those attend
ing the Convention. For further information 
call (312) 7 36-6200. 
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ΑΗΕΡΑ Grand Banquet attracts 2,000~ people 
I 

About 2,000 Ahepans and friends attend
ed the ΑΗΕΡΑ Grand Banquet on 
Thursday, August 15, the highlight of th~ 
week long ΑΗΕΡ Α convention, in Boston, 
Mass. Among the dignitaries attending the 
banquet were the Governor of Massachu
setts, Michael Dukakis; Ηίs Eminence Arch
bishop Iakovos; the Greek Undersecretary 
ofCulture and Minister for Greeks Abroad, 
George Papandreou; Congressman Nicho
las Mavroules; and Costas Malliotis, Minis
ter-Counselor of the Embassy of Cyprus. 

The banquet opened with the intro
duction of the headtable, followed by the 
invocation delivered by His Grace Bishop 
Methodios ofBoston and the blessing by His 
Eminence Archbishop Iakovos. Following 
dinner, toastmaster Arthur Anton intro
duced Mr. Malliotis, who conveyed the 

Αι the Α Η ΕΡΑ Grand Banqueι Reception,from left ιο right: Bishop Methodios of Bosιon; 
Congressman Nicho/as Mavroules; Λ Η ΕΡΑ President C/eo Ν. Zambetis; Archbishop lako
νos; Mrs. Kitty Dukakis; Massachusetts Goνernor Michael Dukakis; Greek Undersecreιary 

for Culture George Papandreou; Mrs. Faye Zambeιis. 

greetings of Cypriot President Spyros 
Kyprianou and Ambassador Andreas 
Jacovides to the audience. 

''Yhe omogenia in this country," said Mal
liotis, "and Hellenes around the world have 
a very clear and positive image of ΑΗΕΡΑ 
and of its untiring efforts in promoting the 
fundamental prίncίples of human decency, 
justice, and freedom. We, theCyprίots, both 
in Cyprus and abroad, have the same ίmage 
of ΑΗΕΡΑ." 

Malliotis also discussed the status of the 
United Natίons Secretary General's efforts 
towards resuming the ίntercommunal nego-

tiations on Cyprus, noting that " .. . in a 
series of recent statements, Mr. Denktash 
sent out messages that he will do all he can to 
prevent the reunification of Cyprus under a 
federal system. He now clearly refers to con
federation, the presence oftheTurkish army 
in Cyprus even after the solution of the 
problem and the remaining of the Turkish 
settlers. Under the circumstances, if the 
internatίonal factor ίs indeed interested in a 
fair, viable, and workable solution to the 
Cyprus problem ... it should turn decisively 
to the Turkish side so that an end may be put 
to its partitionist policy and the prerequisites 

Past President Steven Scopas, chairman of the Coo/ey's Anemia 
Foundaιion of the Order of Λ Η ΕΡΑ. Stavros Papa,e.liou, Secre
ιary of the Cyprus and Greece Committee and Pasι Presidenι 
Xenophon Mikroutsikos, aι the banquet receprion. Righι: Pasι 

Presίdenι Peter Cardiges, Alex Kaιsafaras, Vίce Chairman of the 
Coo/ey's Anemia Foundation and Pasι Presίdenι Louis Manes

sίotis, at ιhe banquet. 
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be created for a successful outcome ofU.N. 
efforts." 

The next speaker on the program was Mr. 
George Papandreou, who said he brought 
"my personal appreciation, the apprecia
tion of the Prime Minister and the Greek 
people for al\ you- the AHEPA- have 
done for Greece concerning its national 
issues." He continued that the early leaders 
of the ΑΗΕΡΑ knew the importance of 
having faith in one's ability and "banded 
ιogether to form this great organization. 
Today Greece, like ΑΗΕΡΑ many years 
ago, is beginning to believe in itself. Ιι is a 
new, dynamic, phase; it is trying to mature 
towards stabi lity and progress. Being united 
:ιround our Greekness, our identity, believ
ing in ourselves, means that we also be 
united over and above our differences
ideological, political, personal." 
Μ aria Κ yres, Grand President of the 

Maids of Athena discussed the many oppor-·---------------, I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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N.J. Ahepans at the banqueι: Eva Menos, Marion Economou, 
lrene Wίlcox and Sou/a Dagίantis. Seaιed,from left, Nίck Paras, 
Vίce Presίdent of the 'Έureka" Chapter, and George Margeotes, 
Presίdenι of the Chapter, and George Dagίantίs. R!GHT: The 

Coffinas brothers wίth theίr wίves at the banquet. 

tunιtιes which are offered to the young 
women ofGreek descent through their parti
cipation in the ΑΗΕΡΑ Family. The 
Supreme President of the Sons of Pericles, 
Peter Vlitas, also addressed the need for the 
Greek people ιο be united, particularly in 
face of the common difficulties. 

The Grand President of the Daughters of 
Penelope, Thalia Banis, spoke ofthe origins 
of the Daughters and the tremendous strides 
which Greek American women have made 
over the last 50 years. She noted that her 
meetings this year with Supreme Court 
Justice Sandra Day O'Connor, with offi
cials of the State Department, with Ethel 
Kennedy of the Special Olympics, and 
others, "were achievements not for myself, 
but for the Daughters of Penelope and al\ 
Greek American women." 

His Eminence Archbishop Iakovos of 
Ν orth and South America was the next 
speaker after Grand President Banis. The 
Archbishop stressed that "the ΑΗΕΡΑ Ie
gacy is an image of unity, an image of 

progress, aπ image of an influential ethnic 
group." He added that Greece and the 
United States "among al\ nations of the 

van DUZER-KA Υ 
FLORIST 

GEORGE MAVROMATIS 

Δεχόμαστε ποpογγελiε ς οπό δλο 

τά σημείο τι'j ς 'Αμερικής, γιά όλό
κληpη τήν Άμεpικιj κοί δλο τόν 

κόσμο. 

1031 LEXINGTON AVE. 
Corner 74th Street 

NEW YORK, Ν.Υ. 10021 
BUΠERF I ELD 8-0136 

FDT Florist 

BANQUET CENTER 
FOR ALL OCCASIONS 

Accomc>dations from /0 ιο / ,200 
12 ROOMS ΤΟ CHOOSE FROM 

For Reserνations 
CALL 

(201) 636-27~ 
BANQUET MANA.GER 

nn MOTOR LODGE 
& RESTAURANT 

U.S. ROUTES 1 & 9 
WOODBRIDGE, N.J. 07095 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



George Gabrίel 
The New Supreme President 

of ΑΗΕΡΑ 
George Ρ. Gabriel, who was elected 

Supreme President of the Order of ΑΗΕΡ Α, 
was born in Scranton, Ρ Α in Ι 923, the son of 
Evanthia (Rayias) and the late Peter 

world, have committed themselves to liberty 
and freedom." 

His Eminence concluded his remarks by 
noting "the Order of ΑΗΕΡ Α has been a 
unique order which has pioneered all the 
great avenues that our people in the United 
States have been able to follow. ΑΗΕΡΑ is a 
vanguard of our people in the political and 
social areas behind which we stand united." 

After welcoming the Ahepans to Boston, 
Massachusetts Governor Michael Dukakίs 
spoke about the state of Massachusetts. 
"Speaking as a Greek American politician," 
he said, "the thing that makes me proudest 
of all the people of this state is that alone 
among the fisty states, it was Massachusetts 
that elected a Greek American Governor, a 
Greek American United Staιes Senator, and 
a Greek American Congressman." 

Supreme Vice President George Gabriel 
also presented Supreme President Cleo 
Zambetis, with a plaque for his distin
guished service on behalf of the Order of 
ΑΗΕΡΑ. After the presentation, the Chair
man of the Supreme Board of Trustees, 
Nicholas Strike, introduced and presented 
the ΑΗΕΡΑ Hippocratic Award to Dr. 
George Ρ. Canellos. 

Accepting the award, Dr. Canellos, one of 
the world's top specialists in cancer research, 
said that among his many writings, Hippo
crates had stated that "healing is a matter of 
time that is also sometimes a matter of op
portunity. And, to that extent, Ι think 
Α Η ΕΡΑ should also be congratulated for 
over the years for their supporι for medical 
research, especially for Mediterranean ane
mia or Cooley's Anemia." 

The banquet's principal speakerwas Con
gressman Nicholas Mavroules, who spoke at 
length about his recent visit to Greece and 
Cyprus, and particularly about his meetings 
with Greek Prime Minister Andreas Papan
dreou. 

The program concluded with the remarks 
of Supreme President Cleo Zambetis, who 
recapped some ofthe experiences a nd events 
of his twelve month presidency of the 
ΑΗ ΕΡΑ. 'Ί began my term by stressing that 
we must buiJd with a Hellenic vision,,. Zam
betis concluded. 'Ί leave it convinced that 
without such a Hellenic vision and purpose 
we wii joumey down a dark path and 
disappear. Let us unite for support, use our 
Hellenic spiήt as our guide, and continue to 
journey down the path of glory." 
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Gabriel. He has two sisters, i.e., Goldie 
Kowalyk and Alice Dorian. He is married to 
the former Evangeline Banos and has three 
daughters, i.e., Virginia, wife of Robert 
Vidoni; Alice G. and Renee. He resides in 
Allentown, Ρ Α. 

He is a registered Professional Engineer in 
the fields of chemical, civil and structural 
engineering. In addition, he is a Cerιified 
Corrosion Engineer by the National Asso
ciation of Corrosion Engineers. He is an 
investor and holds many patents, the author 
of many technical articles, and a lecturer on 
professional management and corrosion 
prevention. 

He is a past Chairman of the Τ -4 Com
mittee on Chemical Resistant Processing 
Equipment of the National Association of 
Corrosion Engineers, past Chairman of 
Committee C-3 of the American Society for 
Testing Materials, in addition to being a 

member of the Society for the Advancement 
of Management (American Management 
Association). 

Ι η 1949, he joined Atlas Μ ineral Products 
Co. , Mertztown, ΡΑ. as a Plant Engineer. In 
1966, he was appointed as ιhe General 
Manager of the Atlas Minerals and Chem
icals Division, and in January, 1978, he 
became the President and Chairman of the 
Board of Directors of Atlas Minerals and 
Chemicals, Inc. He is also extensively in
volved in real estate development and other 
business ventures in the City of Allentown 
and has been active for years on a Bank 
Board of Directors. 

His activities in the Order of ΑΗΕΡΑ are 
exιensive. He has served in every capacity 
including the Presidency of his Chapter 
(Lehigh Chapter Ν ο. 60 of Allentown, ΡΑ). 

He has been active in the District (Penn
sylvania) and has served in various District 
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Greek Undersecreιary fυr C'u/ιure Georκe 
Papandreou pre:senting Α ΗΕΡΑ Pre:;ident 
C/eo Zamheιis v•irh α .ςιaιue of Aphrodiιe. 

offices including that of District Governor, 
and currently he is the Executiνe Secretary, 
a post which he has held for the past I 6 
years. 

At the National level, he has served as a 
Supreme Goνernor, a Supreme Secretary, 
Chairman of the Supreme Board of 
Trustees, and Supreme Vice President. 

Mr. Gabriel ιοοk on the assignment ιο 
study the office operations ofthe AHEPA's 
National Headquarters in Washington, 
D.C. He subsequently concluded that major 
renovations and modernization were neces
sary to improve the Headquarter's fun
ct ions. During a period of three years he 
proceeded to plan, organize and implement 
the revamping of Headquarters which 
included the selection and installation of a 
compuιer. 
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For the past eight years, he has been 
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Chairman of the Budget and Finance Com
mittee at the National Conventions, and has 
been the adνisor and consultant regarding 
the AHEPA's investments. 

He graduated from Keystone Junior Col
lege with an A.S. Degree in Chemistry in 
1947 and received his B.S. Degree inChemi
cal Engineering in 1949 from Pennsylvania 
State University. He is an alumnus of the 
Graduate School of Business - Columbia 
University. 

He served in the Armed Forces, Corps of 
Engineers, from I 942 until his discharge in 
I 946. He spcnt three of these four years in 
the European front during World War ΙΙ. 

His first residence, afιer graduating from 
Penn Sιate University was in Reading, ΡΑ. 
He became active in the Church Council and 
served for a number of years. 

In 1957, the Gabriel family moved to 
Allentown, Ρ Α. and he became active im
mediately at St. Nicholas Greek Orthodox 

τhe 63ι·d ΑΗΕΡΑ Supreme Convention 
officia/ly opened on Sunday, August 11. 
Pictured here (left to right) are: Convention 
General Chaίrman Wil/iam Ρ. τsaffaras; 
Boston Mayor Raymond Flynn; His Grace 
Bi.ςhop Methodios; and Supreme Pre!Jident 

Cleo Ν. Zambetis. 
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τhe new national officers of the Order of Α Η ΕΡΑ: (seated. I. to r.): C. Peter Stath of Burbank, CA: Supreme Counsellor John 
Supreme Secreιary Nicholas Strίke of Salι Lake City, UT: Sakona; Supreme Goνernor τhomas Raku,ς of Seaιιle. WA; 
Supreme Vίce Presίdent Charles Georgeson of Clinton, ΜΑ; Supreme Goνernor Alex Lajkas of Muskegon. ΜΙ; and, !Ambros 
Supreme Presίdenι George Ρ. Gabriel of Allentown, ΡΑ; Supreme Svingos of Huntingιon. WV. Not pictured are: Supreme Goνer-
Vice Presίdenι for Canada Dίmί Bonnίs of Vancouνer; Supreme nors Peter Dress of St. Paul, ΜΝ. and τheodore Perros of Wash-
Treasurer John Econom ou of Akron. ΟΗ: Sιandίng: Supreme ίngton, DC: Supreme Athletic Director Monthe Ν. Kofos of 
Goνernor Andrew Banis of Walnut Creek, CA: Supreme Marlboro, ΜΑ; and, Nationa/ Sons Adνisor Chris Economίdes, 
Goνernor George Venturatos of Metairίe, LA; Supreme Goνernor Jr., of Charloιιe, NC. 

Church of Bethlehem, Ρ Α. He was a teacher 
of the Sunday Scl\ool and Superintendent of 
the Sunday School for many years. He also 
served ο η the Church Council in Bethlehern, 
Ρ Α. as Τ reasurer, V ice President and Pres
ident. 

Ιη 1982, His Eminence, the Archbishop, 
appointed George Gabriel as a member of 
the Archdiocesan Council, and a member of 
the Archdiocesan Finance and Executive 
Committees. 

His Eminence appointed him as Co
Chairman, with His Grace Bishop Athena
goras, of a newly-formed committee to 
establish an Archdiocese Endowment of 
lnsurances. 

Recently, the honor of " Founder Knight 
of St. Andrew" and Archon of the Ecu
menical Patriarchate was bestowed upon 
him. 

He has been active ο η the local, state and 
national political scene. He has been 
chairman of many civic events. He is cur
rently a member ofthe Board ofTrustees for 
the Hellenic College, Brookline, ΜΑ. and 
the Board of Τ rustees of the American Col
lege of Grecce. 

SΕΡΊΈΜΒΕR, 1985 

ΑΗΕΡΑ Elects New Offίcers 
Αι the conclusion of the 63rd Supreme 

Convention of the Order of ΑΗΕΡΑ, the 
ΑΗΕΡΑ, Daughters of Penelope, Sons of 
Pericles, and Maids of Athena elected the 
lodges for the coming year. 

Elected as president of the ΑΗΕΡΑ was 
George Ρ. Gabriel, Allentown, ΡΑ, the pres
ident and chief executive officer of the Atlas 
Minerals Corporation. Serving with him are 
Supreme Vice-President Charles George
son, Clinton, ΜΑ; Supreme V.P. ofCanada 
Dimi Bonnis, Vancouver, British Colum
bia; Supreme Secretary Nick Strike, Salt 
Lake City, UT; Supreme Treasurer John 
Economou, Akron, ΟΗ ; and Supreme 
Counsellor John Sacona, Jamaica, ΝΥ. 

The Supreme Governors for the next year 
will be Ted Perros, Washington, DC; 
George Venturatos, New Orleans, LA; Gus 
Stath, Downey, CA; Peter Dress, Los An
geles, CA; Andrew Banis, Oakland, CA; 
Lambros Svingos, Huntington, WV; Alex 
Lefkas, Muskegon, ΜΙ; and Tom Rakus, 
Seattle, W Α. 

Dr. Monthe Ν. Kofos will continue to 
serve as Supreme Athletic Director. 

The foiιowίng officers were elected by the 

ΑΗΕΡΑ Family auxiliaries. Elected Pres
ident of the Daughters of Penelope was 
Lillian Demitry; serving as Grand Vice
President will be Cookie Papuchis. Kalliope 
Xanakis was elected Grand Secretary, Vasi
lia Kasmarski will be Grand Vice President 
of Canada, and the new Grand Treasurer 
will be Becky Demeris. 

The Daughters Grand Governors for ιhe 
coming year will be Cornelia Pappas. Mary 
Ann Zapetis, Angie Speliopolis, and Irene 
Margelos. Dianne Rakus was elected Grand 
Advisor to the Maids of Athena. 

The young women's auxiliary, the Maids 
of Athena. elected Mary Varvaris. pres
ident; Gcorgiean Tarabicos, Vice President; 
Kristen Kaplanis, Grand Secretary; and 
Grand Governors Kathy Kallas. Vassie 
Lageotakes. and Jean Gianaris. 

The Sons of Pericles, the young man's 
auxiliary, elected George Dariotis as 
Supreme President; George Kaloudis. 
Supreme Vice-President; George loannidis. 
Supreme Secretary; Laurence Eleftheri. 
Supreme Treasurer; and Paul Flocas. Greg 
Kalamaras , and Constantine Mikelis as 
Grand Governors. 



The Α Η ΕΡΑ Academy of Achieνement recipients were honored during the recent Α Η ΕΡΑ 
Supreme Conνention. From /eft ιο right are Α Η ΕΡΑ Educationa/ Foundation Chairman 
Chris Demakes; John V/antίs, and adminίstrator at ιhe Uniνersity oj Connecticut and 
recίpient of the Educatίon Α ward; James S. Scojield, α newspaper /ibrarian and recipient of 
the journa/ism award; and James Fuscas, α prominent attorney and jormer public official 

who receiνed the Public Serνice award. 

Leah Pou/os Mueller. an 0/ympic silver 
medalisι, was inducιed into the ΑΗΕΡΑ 
Hellenic Hall oj Fame during the ΑΗΕΡΑ 

From left to right during therecent Α Η ΕΡΑ 
Awards Luncheon in Boston are Mrs. and 
Mr. James Caνalaris, honoree Penύlope 
Kerhoulas. and Grand President of the 
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Supreme Conνenιion. Daughters of Penelope. Thalia Banίs. 

ATHENS CENTER HOTEL 

,~ 
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ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
• Κεντρικός κλιματισμός - 136 δωμότια, 
λουτρό, τηλέφωνο, ραδιόφωνο, βερόντα 
• 'Εστιατόριο πολυτελείας, μπόρ, ρούφ 
γκόρντεν, πολυτελείς άιθουσες ύποδοχ~ς 
καί Ιδιωτικό γκαρόζ. 

·Από 15 Μαρτίου- 31 Όκτωβρiου 
Τιμαi δωματίων : Μονόκλινα 2.550 δραχμ. 
Δiκλινα 3.700 δροχμ . Τρίκλινα 4.590 δροχ. 
Συμπεριλαμβόνεται κοντινέ:νταλ μπρέκ
φαστ. Διό ρεζερβέσιονς όποταθi')τε στη Ν. 
'Υόρκη (212) 483-0642 κ. 'Αρσένη 1\γρόψατε 
Sophocleous & Athenas 26, Athens, Greece. 
Tel. 524-8511 -7 Telex 4488 ALCY. 

Rev. Gregory elected 
Presίdent of the Chamber 

The Rev. Basίl S. Gregory, President of 
JOHN S. LATSIS (υ.S.Α.) INC., has been 
elected President of the Board of Directors 
ofthe Hellenic-American Chamber ofCom
merce ofNew York. Hesuceeds Mr. John G. 
Manos, executive Vice-President of the 
lrsael Discount Bank, who has assumed the 
position of Chairman of the Board. 

The Hellenic American Chamber ofCom
merce was established in 1947 and has as its 
purpose to strengthen the commercial, cul
tural and ethnic bonds between the υ nited 
States of America and Greece. 

The Rev. Basil S. Gregory was born in 
Detroit, Michigan and is a graduate ofThe 
Holy Cross Greek Orthodox Theological 
School of Brookline, Massachusetts and 
also received his Masters of Business Ad
ministration (Μ.Β.Α.) from the Graduate 
School of Business of the υ niνersity of Pitts
burgh. 

He presently serνes as a Vice-President of 
the Board of Trustees of the American 
Symphony Orchestra of New York, a 
member of the Board of Bargemusic Ltd. 
and is the Treasurer ofthe Board ofTrustees 
of the St. Michael's Home for the Aged in 
Yonkers, New York. 

In his vocation as a Greek Orthodox 
Priest, he is the Pastor of the St. George 
Parish in New York, having serνed previous
ly in the Parishes of the Annunciation of 
Scranton, Pa., St. Constantine and Helen of 
Chicago, St. Nicholas Cathedral Pittsburgh, 
Pa., Holy Cross of Brooklyn, New York, 
and General Director of Economic and 
Public Affairs of the Archdiocese of North 
and South America. 

Members of the Executive Committee 
include E.D. Hunter of the Bank of Νονa 
Scotia, Christo Daphnides of Daphne Ad
vertising Inc., Joseph Kish Jr. of Jackson
ville Shipyards, Dimitri Ρ. Madouros of 
World Sea Shipping Co., Emmanuel Cara
νanos of Atlantic Steamers Supply Co., and 
Legal Counsel Peter Τ. Kourides. 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



_- Physίcal Fίtness Trends. . . By Paula and Chris Theotocatos 

Home Exercise Centers 
rope and a mat. Total cost: $100-$200. 

INTERMEDIA ΤΕ ΗΟΜΕ GYM: τhis is 
a more sophisticated home gym and . might 
include an aerobic machine (eg. statιonary 
bike treadmill, or rowing machine), free 
wei~hts and a resistance training machine. 
Total floor space: 150 SQ. Fτ. Total cost: 
s 1500-$2500. 

It is said that by the end of this century, 
every home in this country will have a per
sonal computer. If the physical fitness trend 
towards home gyms continues, it is not too 
far-fetched that every home will also have 
some type of a home gym. 

Exercise equipment manufacturers and 
the state of technology have made signi
ficant improvements to equipment 
aesthetics. The old bulky, unsightly devices 
of yesteryear have been replaced with a new 
sleek image for home use. But before you get 
all excited and run to the nearest phone to 
place your order for your new gym, please 
take a few days and evaluate this new "pro
ject" very carefully. The information pro
vided below will assist you in your evalua
tion process in making your final decision. 

The first step is to answer these three 
questions: What are your fitness needs, how 
much floor space do you have available, and 
what are your financial considerations. 
FiτNESS NEEDS: Do you need more 

strength in your legs or your abdominal 
muscles, or do you need tό improve your 
flexibility and cardiovascular fitness? 

FLOOR SPACE: How much floor space 
can you dedicate for your new gym? a corner 
in your basement, a whole room, or part of 
your bedroom? 

FINANCIAL CONSIDERAτiONS: As
suming you have the space and know your 
needs, can you afford to go all the way? that . 

is inνest several thousands dollars in one 
shot, or should you buy one piece of equip
ment at a time? 

The purpose of a home gym is to prov~de 
you with a more complete .wo~kou~ wh~ch 
combines aerobic exercises lιke Joggιng wιth 
resistence exercises Iike weight lifting. 
Typically, home workout centers fall into 
three major categoήes: a very basic home 
gym, an intermediate size gym, and the ul
timate home physical fitness center. 

BASIC ΗΟΜΕ GYM: τhe very basic 
home gym could include no more than a 
couple of dumbbells, ankle weights, a jump 

GIVE YOURSELF 
Α PROMISE 

FOR GOOD HEALTH 
Α Pritikin Promise by 
ΙΚΟ'Π'ΕR Ί'READMIUS. ----

ULτiMATE ΗΟΜΕ GYM: This 
exclusive home workout center usually 
includes two to three different types of aero
bic exercise machines, free weights, a resist
ance training machine and/ or a multi-gym 
(similar to that found in health clubs), Sauna 
and Steam room. Total floor space: 400-500 
SQ. FI. Total cost: $10,00<_} to $15,000 
(doesn't include any constructιon costs that 
might be required). 
Το assist you in the selection of the types 

Α program of sound i-4-& nutrition and regular 
/Μ.. treadmill exercise. The 

_T_ROL___.:=.._T:..T...._.E __ R=- Pritikin Nutritional 
Program has shown 

Α United Medicaι Comρany dramatic results in re-
ducing many of the risk factors associated with 
heart disease and degenerative illness. 

Α sound nutrition program combined with 
regular exercise on a Pritikin Promise tread
mill can i ncrease energy and ability to cope 
with stress. The Pritikin Promise Treadmill 
bri ngs flexibil ity to your dai ly exercise pro· 
gram. Walk, jog or run in the comfort and 
safety of your own home or office, at any time 
of day in all weather conditions. The Pritikin 
Promise Treadmill lets you begin a fitness pro· 
gram at your own pace and progress as abil ity 
and endurance increase. The usefulness of a 
treadmi\1 is never outdistanced as fitness 
grows. Come in and put our Promise to a test. 

----DYNAMIC FΠNESS GROUP, INC. I 
I Ρ.Ο. ΒΟΧ 355 I 

CONIJNENTAL I SADDLE RIVER, N.J. 07458 I 
CUISINE 1 TEL. (201) 768-2727 (24 Hours) 1 

Excellent Service Ι 1 
Seafood Specia lties 1 ο Please scnd more information about keeping fit wίth the Pήtίkin Promisc Tredmill I 

ο Please scnd more information about other exercisc equipment (i.e. saunas, rowing Moderate Prices I Ι 

I machines, etc.). Specify: 1 jerry Mendelson 

at the Piano and Organ I Name ..................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · I 
Entertains Nightly I Address .............................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · I 

CLOSED MONDA YS I I 
CATERINC FλclllτιEs c· State . .. ... . ... . . zιr ............. · · · I ιty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 

(201) 121-1ο20 1 1 
30 Ν. SPRUCE STREH I Phone: Business · · · · · . • • . . .. . . . .. . . .. . . I 

I=----~~R;;A;;MIIίiiS;;E;;Y;;,;;N;;.;;J.iiiiiilliiiiiilliiiiiilliiiiiillll8 . ! Home •. ........ .... •. ...•. ~-.:.:~~-------------J 
----------------
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of various exercise equιpment that are 
avai1ab1e, we have prepared for you a limited 
1ist of top-of-the-1ine exercise equipment 
and their respective retail prices. We 
strongly recommend that when you are 
ready to purchase any exercise equipment 
you shou1d not compromise quality for cost. 
If you can't afford it, our advice is to wait 
rather than buy a cheap substitute, which 
after it's used a few times, ends up in the 
"unused" section of your basement. 
ROWING MACHINES 
Precor #612 $285 
Pro Form 520 $350 
Precor 630e $600 

RESIST ANCE EQUIPMENT 
The Lean Machine $600 
West Bend-Tota1 Gym $600 
Pro Form Kong $545 

TREADMILLS 
Pace Master 850Χ $1600 
Trotter Pritikin Promise $2495 
τ rotter 390 $519 5 

STAτiONARY BIKES 
Bodyguard 990 $750 
Exercyc1e Executive $1675 

SAUNAS 
He1o 3'Χ4' $1,600 (room for 2 people) 
Helo 4'Χ6' $3,500 (room for 3-4 peop1e) 
Helo 5'Χ7' $4,400 (room for 4-6 peop1e) 

In conclusion, before starting your own 
private workout center, eva1uate your needs, 
narrow your choices and 1earn as much as 
you can about the equipment you a re 
p1anning to purchase before you place your 
order. 

Please feel free to write us at 27 Moeser 
Place, 01d Tappan, NJ 07675 if you have 
any questions, suggestions or comments. 

Α letter from a reader 
Dear Mr. and Mrs. Theotocatos, 

Ι enjoyed your recent article ο η "Physical 
Fitness Trends" in the recent issue of Η ΝΕΑ 

ΥΟΡΚΗ. 

It contained wonderfu1 ideas and 
programs for a "new you". While readίng it, 
though, I do admit that Ι thought of all the 
growing up years in which Hellenes are 
constantly exposed to "good Greek food" 
and eating in moderation never seems to be 
of any real concern. 

Physica1 fitness, of course, is a necessary 
part of Iife but it is important to note that the 
mental attitude is equally important. This, 
too, should be stressed. 

Good 1uck in future articles. 

Dover. N.J. 

Very tru1y yours, 
Ο. Spiridelles 

RESTAURANT 

· Εξοιρετικιl έλληνικιl 
κουζίνα σε τιμες 
άσυνογώνιστες 

117 East 15th Street 
New York City 

Tel. (212) 254-0960 

lkyvay Iιrawεllnc:. 
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32-17 Broadway, Astoria , Ν.Υ. 11106 
Τηλ. (718) 204-8880 

Είσιτήρια yιό την' Ελλάδα 
μi: τι)ν ΟΛ ΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ
ΡΟΠΟΡΙΑ κοl μi: δλες τΙς 

έταιρίες CHARTERS 

ΚΡΟΥ ΑΖΙΕΡΕΣ ΚΑΙ Τ Α ΞΙ
ΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑ·Ι·ΒΙΚΗ 
ΚΑΙ Σ. ΟΛΕΣ JIΣ ΑΜΕΡΙ-

ΚΑΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 

Πρόεδρος της έπιχειρήσεως ό γνωστό<, όσφαλιστής 

κ. ΝΤΙΝΟΣ Α. ΡΑΛΛΗΣ 

Βοηθijστε 
τό καρκιvοπσθiί 
~Ελληνόπουλα 

Memorial S loan- Kettering Cancer Cen· 
ter is a ρriνately oρerated non-profit 
cance; center deνoted to patient care, 
research and education in the cancer field. 

•;very year. a number of Greek children 
come for treatment. l'pon their 
arriνal,they and their families are con
fronted by many unexpected difficulties 
beyond the adjustment to the trealment of 
cancer. Some of Ιhe problems Ιhe)' face 
are: finding housing, arranging appro
priate transρonation, communicating in a 
foreign Janguage. and settling into a 
routine in an unfamiliar environmenl. 

In an effort to meet some of these non
medical needs a nd to help alle~·iate the 
hardships resulting from thi.~ experience, 
Memorial Sloan-Kettering has established 
The Greek C hildren's Fund. The goal of 
this fund is to assist and suppon those 
Greek families that demonstrate these 
needs. 

We hope Υ ou will also help, by making a 
gift to The Greek Children's Fund. Your 
suppon -..·iiJ ensure the continuity of this 
serνice . Please fill the form below along 
with your tax-dedu ctible contribution. 

Please makι> your cht('k payable to: 

--- ---
The Greek Children's Fund 

Memorial Sloan-Kettering 
Cancer C:enter 

127S Υ ork Α νenue 
New York. Ν.Υ. 10021 

Ι want to help. Enclosed is m~· con
tribution : 

Ο$50 D$100 D$250 
D$500 D$ 1.000 Other 

Na me . . ... . . .. . .. ..... . . . . · · · · · ·. · • 

~ 

Add ress . . .. ... . . . . . .. . . · . · · . · · · · · · · ίι 

I 
City . ' ... ' ' . ' . ' . ' .. ' . ' .. . ' . . . . ' . ' . . I 

State Zip Codc I 
1.---------------
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 

• Ασφάλειες δλων τών είδών 
• Αύτοκινήτων, • Ζωής, • Καταστημάτων, 

• Σπιτιών, • Φωτιaς κ.λ.π. 

Τό γραφείο τfiς πλήρους έμπιστοσύνης 

ΠΡΟΘΥΜΙΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ 
ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥ ΛΕΣ 

Τηλ.: (718) 274-5100 

PILOT'S 
AUTO DRIVING and FL YING SCHOOL 

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΠΙΛΟΤΩΝ 
ΡΕRΜΠ ΣΤ Α ΕΛΛΗΝΙΚΆ 

Πεπειραμένοι δάσκαλοι δδηγήσεως 

σας παίρνουν άπό τό σπίτι σας. 

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ 

ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛ ΟΣ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ 

Τάξεις άρχίζουν κάθε μήνα. 

NATIONAL 
GREEK RADIO PROGRAM 

Θάλεια Μοσχάκου 

Μέ τούς άγαπητούς σας 

ΜΙΚΕ ΖΑΡ/Π καί θΑΛΕΙΑ 

ΜΟΣΧΑΚ Ο Υ πού σάς κρα

τοίίν συντροφιά έδώ καί πολ
λά χρόνια. 

'Εκπέμπουν τώρα άπό 

Δευτέρα εως Παρασκευή 

4-5 π.μ. ιcαί 8:30-9:00 π.μ. 

WNWK 105,9 FM 
WNWK 105,9 FM 

ELLAS TRA VEL 
Γιά δλες τίς ταξιδιωτικές σας 
άνάγκες τηλεφωνήστε μας 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ 
ΚΥΠΡΟΣ - Τ ΑΞΙΔΙΑ 
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

Κανονικές πτήσεις - Τσάρτερς 
Κρουαζ ιέ ρε ς 

All Language Video Tapes Production 
·Η μεγαλύτερη συλλογή άπό έλληνικές 

καί ξένες βιντεοκασέτες 

22-74 31 STREET ASTORIA, Ν.Υ. 11105 
TEL. (718) 274-5100 

( 



Α ρο /Ι ο F ί/Ιο 

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 Supermarkets from Coast-to-Coast, along 
with our other fine products: Spanakopita, Tyropita, 

Baklava, Kataifi, Kourabiedes, Foinikia 
and other pastries. 

SPECIAL PRICES FOR COMMUNITY 
FESTIVALS AND OTHER FUNCTIONS 

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

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

TEL. (201) 797-0888 


