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'Επιστολές 
Άπο τον διευθυντfι τijς Όλυμπιακijς 

Κύριε Μακριά, 

Έδιάβασα ε{ς τό Περιοδικό σας τό άρθρο 
σας" 'Ολυμπιακές 'Αδεξιότητες», είς τήν 
σελίδα I\ τής εκδόσεως Σεπτεμβρίου, καί 
σaς εuχαριστω που είχατε η'Ιν καλωσύνη 
νά άσχοληθείτε μέ τόν εθνικό μας αερο
μεταφορέα. 

Ό σκοπός τής έπιστολής μου εlναι: 

Πρά'>τον, να σας πώ δτι έκφράζετε μία 
προσωπική σας άποψη, όσον άφορα τήν 
«διαφήμισή » μας, ή όποία αντιπροσωπεύει 
τόν δικό σας τρόπο σκέψnc καί τιΊν δική 
σας τοποθέτηση σέ γενικώτερα κοινωνικά 
θέματα. 

Αύτό, δμως, δ!:ν σημαίνει δτι μαζύ σας 
συμφωνοϋν καi οί aξιότιμοι άναγνώστες 
σας. 

Δεύτερον, παρακαλά'>, επιτρέψατέ μου 
νά σας π λ ηροφορήσω, δσον άφορα τiς σχέ
σεις μου μ!: τους δμογενείς ταξιδιωτικοUς 
πράκτοτες, δτι ύπάρχουν δύο οργανώσεις 
οι δποίες τοUς άντιπροσωπεύουν. Ή μία 
εlναι ή ΑΗΤΑ, τής δποίας πρόεδρος ε{ναι 
δ κ. Χάρης Παπαδάκης, καi ή άλλη ε{ ναι ή 
GATA, τής δποίας πρόεδρος ε{ ναι δ κ. Λά
κης Πανόπουλος. 

Σaς γνωρίζω δτι, κατ' επανάληψη, εχω 
δεχθεί είς τό γραφείο μου τοUς πιό πάνω 
κυρίους, καθώς, έπίσης, καi τά μέλη τών 
συμβουλίων τών όργανώσεών τους, δχι 
μόνο ύπό ηΊν έπίσημο ίδιότητά τους, άλλά 

καi ύπό η'Ιν μορφη τών φιλικών καi επαγ
γελματικών σχέσεων. 

'Όσον άφορα τό έαν άπαντω ε{ς τά τηλε
φωνήματα τών κυρίων δημοσιογράφων, 

σaς διαβεβαιώνω δτι αuτό δέν συμβαίνει. 

Εύχαριστώ διa ττΊν φιλοξενία τής επι
στολής μου. 

ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ ΤΖΕΗΣ 

Διευθυνη'Ις Πωλήσεων καi 'Υπηρεσιών 
Βορείου καi Νοτίου 'Αμερικής 

(Ή παραπάνω Ι:πιστολη σχολιάζεται στα 
<<θέματα τοϋ Μηνός»). 

The Anti-American feeUng 
Dear Mr. Makrias: 

Ι would Jike to comment on the recent 

article by Christopher Hitchens "Why 
Blame Greece" in the August 1985 issue of 
'Ή ΝΕΑ YORKH." 

What was interesting in his article was 
not what he said, but what he did not say. 

What he did not mention was the critical 
fact of the growing Anti-Greek feeling in the 
U.S.A. oνer the past few years. 

It must represent a reaction of a frustrated 
American Public because of the repeated 
hostile pronouncements against the U.S.A. 
and its elected government by Mr. Papan
dreou's Government and party. 

Therefore the excessiνe reaction of Mr. 
Reagan's Government, supported by all the 
media, which incidently Mr. Hitchens also 
mentioned, represents the first manifesta
tion of this sentiment. 

Significantly, in spite of the fact that his 
government was criticized, Mr. Papan
dreou carefully avoided any protest, and he 
has since tried to improve his relationship 
with the U.S.A. This happened for the very 
first time since Mr. Papandreou came to 
power and indicates a sense of responsibi
lity in view of the rising Anti-Greek feeling 
here. 

The Anti-Greek Feeling is something new 
in the Greek-American relationship and was 
directed sole1y against the Greek Goven
ment with an indirect damaging effect on the 
Greek Economy. 

Eventually, however, it may spread to 
inνolve all the Greeks here, particularly if 
the American Public and government are 
provoked again. We have witnessed in the 
past similar widespread hostile reaction, as 
for instance against the Iranians. 

In such a case, the Greek businessmen 
here and particularly school age chi1dren of 
Greek descent may suffer. 

Organizations like ~τhe American 
Friends of Greece" and several U.S. 
Senators and Congressmen haνe π:com
mended this in the past and have beι:n fully 
vindicated by the recent events; and there
fore, they ought to be supported in their 
efforts. Yours truly, 

DEMETRIOS L. KIKAS, M.D. 
Detroit, Mich. 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΣΤΑΜ. καi ΑΙΚ. ΣΦΥΡΟΕΡΑ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟ! ΑΘΗΝΏΝ 

• ·Αποκλειστικά νομικές ύποθέσεις στήν Έλλάδα 
• Συμβόλαια γιά άγορά άκι νήτων στήν Έλλάδα 

• Πληρεξούσια, δωρεές, κληρονομικές ύποθέσεις 

• Είδική έξυπηρέτηση Έλλήνων έκτός Νέας Ύόρκης. 
ΜΑΝΗΑΠΑΝ: 29 BROADWAY, Ν.Υ. 10006 - TEL. (2 12) 943-0275 
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We/coming Mr. Papandreou 

The Prime Minister of Greece, Mr. An· 
dreas Papandreou, is visiting New York this 
month - jor the jirst time since his jirst 
election jour years αgο - to participate in 
the festivities jor the 40th anniversary of the 
United Ν ations. τlιe Greek-A merican Com
munity, as they hαve done in the pαst with 
his predecessors, wi/1 honor the triumphant
ly ree/ected Prime Minister with cordiαlity. 
W e hαve α duty to do so, whether we like his 
policies or not. ln this respect, the initiative 
of ΛΗΕΡΛ, the biggest Greek·American 
Qrganization, to give α dinner in nonor of 
Mr. Papandreou, is correct. 

We can understand, but we do not αgree, 
with some ΑΗΕΡ Λ members, who express
ed objections, or reservations, whether it is 
proper for an apolitical organization to 
honor α controversiαl foreign political 
leαder, one whom the President of this 
country rejuses to med with, in spite of 
many suggestions and prnsures to do so. 

As Greek-Americans, we hαve the obliga
tion to welcome Mr. Papandreou, not as the 
selj-declared enemy ojthe UnitedStates and 
not as the leαder who for many years cul
tivated anti-A mericanism in Greece. W e will 
not welcome Mr. Papandreou αs the spoil
er of the Greek-American friendship and 
the unity of the jree nations oj the W est, or 
as the αccuser of solidarity and an admirer oj 
tyrant Jaruzelskί. Not because he claims to 
be αjrίend and α "brother" to suclι terrorists 

ΣΥΝΤΑΓΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 

By PETER S. MAKRIAS 
as Arajat and Quαdofi. Not because he op
posed the deployment of Persing 11 and 
Cruise missiles in Europe. Not because he 
opposes the Strategic Dejense lnitiative of 
this country. 

W e are not going to greet him as the head 
of α Government that takes mostly pro
S oviet, anti-A merican and anti-Western 
positions at the United Nations and other 
internationaljorums. Not because he wants 
to dismantle the American bases in Greece, 
nor because he has repeatedly declared thαt 
he wiU take Greece out of ΝΑ ΤΟ and the 
European Common Market. 

We have α duty to welcome the Prime 
Minister of Greece, α/though he hαs mαde 
our life not "α little more difjicult" but much 
more so, with what he has said and done 
αgainst this country. W e are going to greet 
him warmly, not because he rewarded Μ α
kedos, the worst slanderer of Omogenia, by 
appointing him Deputy Chief of the Greek 
C/A. Not because the ojjiciιιl policy oj the 
party Mr. Papandreoujounded and presides 
over is to infi/trate and influence the Greek
American Communities, Federations and 
Organizations, (incbιdingAHEPA). Wewill 
offer himjlowers not because he willfind α 
divided Community, unαble to play the role 
he expects it to plαy. 

• • • 
Α U of the αbove certαinly do not con-

stitute jαctors tluιι will bring Mr. Papan
ιlreou closer to the Greek.-Americans at the 
ΛΗΕΡΛ dinner. Greek·Americans are op
posed to his policies and Mr. Papanιlreou 
knows this, since he hαs lived herejor many 
y ears and he is "one of us'~ αs this writer wαs 
boasting in the "National Herα/d" of New 
York, more than two decαdes αgο . . . 

It is necessary to at least temporarily put 
αside our objections and our disagreement, 
and welcome Mr. Papanιlreou αs the 
,popular leader who wαs chosen by the 
majority of the Greek people. The voters 
approved Mr. Papanιlreou's words and 
deeds, not only as α party leader, but also as 
head of the Greek Government. 

The Prime Μ inister should notjorget that 
whatever the Greek·Americans say or do, 
reflects their deep love for Greece and not 
partisan preferences. Let us show Mr. Pα
panιlreou that we are civilized citizens of the 
most democrαtic country and we respect the 
wi/1 oj the majority and the rules of hos
pitαlity. 

At the same time, Λ Η ΕΡΑ and αl/Greek
Americans expect tluιι during his visit here, 
Mr. Papandreou κιί/1 act as α Nαtionαl 
leαder, representing the people of Greece 
and not as party leader. And that he will 
reciprocαte, by doing everything in his 
power to arrest the spreαding cancer of divi
sion within our community. 

Μ ΙΛΩΝΤ ΑΣ πρός τοuς δημοσιογράφους στiς 18 Σεπτεμ
βρίου, ό Πρόεδρος Ρίjγκσν, μi: δικαιολογημένη ύπε

ρηφάνεια tπεκαλέσθη τfιν πρόοδο τίjς άμερικανικής οΙκο
νομίας γιά νά ύποστηρίξη τfιν άνάγκη διατηρήσεως τοϋ 
έλευθέρου tμπορίου μεταξu τών κρατών. ·Εκτός όπό τι'ιν 
συνεχώς μειουμένη όνεργία καί τόν όπίστευτα χαμηλό πλη
θωρισμό, ό κ. Ρήγιι:.αν όνέφερε δτι όκολουθώντας πολιτική 
χαμηλών φόρων καί tλευθέρου tμπορίου, ή 'ΑμερικιΊ προ
ηγήθη δλων τών 6λλων κρατών μΕ: 33 συνεχείς μήνες οΙκο
νομικής όναπτύξεως καί όκτώ tιι:.ατομμύρια νέες tργατικi:ς 
θέσεις. Στό μεταξύ, πρόσθεσε, τά ιι:.ράτη ποu παρέμειναν 
προσκολλημένα σε ύψηλfι φορολογία καί προστατεuτικιΊ 
πολιτική, 6χι μόνο όπέτυχαν νό πλησιάσουν την όμερικα
νικιΊ όπόδοση, όλλά αύξησαν τfιν όνεργία τους καί εΤδαν τό 
κεφάλαιά τους νό φεύγουν 1ς τήν 'Αμερική. Καί πρόσθεσε ό 
κ. Ρήγκαν: 

τήν ψήφιση τοϋ φορολογικού νομοσχεδίου μΕ: τό όποίο 
περικόπτονται περισσότερο of φόροι, γιά τό 6νοιγμα κλει
στών όγορών στό έξωτερικό καί γιό νά παρακινήσω με 6λ
λα έθνη νό κόψουν τους ύψηλοuς φόρους τους καί νό ένι
σχίισουν τfιν οίκονομlα τους καί τήν fκαvότητά τους νά 
όγοράζουν άμερικαvικό προϊόντα. Χρειαζόμαστε Ισχυ
ρότερη όνάπτuξη, δ χι μόνο στήν πατρlδα μας, όλλά σ · 
όλόκληρο τόν κόσμο, καi πρέπει νό έχωμε έλεύθερο καί 
δίκαιο έμπόριο γιά δλους. Αύτό εlνσι τό μονοπάτι τής συν
εργασίας καί τής έπιτυχίας πού θό καταστήση τόν λαό μας 
περισσότερο παραγωγικό καί μπορεί νό όδηγήση σε μιά 
δεκαετία όναπτύξεως καί τfιν δημιουργlα 10 tκατομμυ
ρίων έργατικών θέσεων τά tπόμεvα τέσσερα χρόνια». 

Ή σuνταγι'ι τοϋ Προέδρου Ρή γκαν εlvαι πολύ άπλή: Έ
λέθερη οΙκονομία καί tλεύθερο- όλλό καΙ δίκαιο- έμπόριο. 
Π μ ιό στιγμι'ι πού ή ·Ελληνική ΟΙκονομία όvτιμετωπfζει τό 
προβλήματα καί τiς δυσχέρειες πού διαβ6ζομε, ή ένlσχυση 
τής Iδιωτικής πρωτοβουλίας καΙ ό περιορισμός τοϋ κρατικού 
παρεμβατισμού στό έλάχιστο, όποτελοϋν έπιτακτικι'ι 
όνάγκη. • Αλλωστε, τό τελευταία τέσσερα χρόνια θό έπρεπε 

« ·Η εύκαιρία εlνσι ή μηχανι'ι τής προόδου. Γι' σύτό 
ζητώ όπό τό Κογιι:.ρtσσο νό tργασθήμαζί μου καΙ 6χι έναν
τί ον μου, γιό τόν έλεγχο τών κυβερνητικών δαπανών, γιό 
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3rd INTERNATIONAL 
ST. NICHOLAS 
SYMPOSIUM 

Under the Spiritual Leadership of 
His Grace PHILOTHEOS of MELOA, and the 

Rev. Dr. Miltiades Efthimiou. 

NOVEMBER 27 -DECEMBER 12, 1985 
DEMRE (MYRA)-ANτALYA, Turkey, lncludlng 

IZMIR, CONSYANfiNOPLE and ATHENS. 

PROGRAM 1 
Νον. 29, 198S Arriνol in lstonbul ond tronsfer Ιο the hotel dinner ond 

oνernight. 

Νον. 30. 198S After breokfost νisiting of Orthodox Potriorchote. 
Religious celebrotion (moss} of Sι. Andrew in the Church 
of St. George. ln the ofternoon νisit of Choro Church. 
Dinner ond oνernight. 

Oec. ΟΙ. 198S After breoklost νisiting of Choro Museum, Mosque of 
Suleymon the Mognificent. Hippodrome , Blue Mosque, 
lunch will be serνed in Topkopi Poloce οι the Konyoli 
Restouronl ofter lunch continue the νisil of Topkopi 
Poloce. dinnerondoνernight. 

Oec. 02 , 198S After on eorly breokfost tronsfer to Yesilkoy A irport for 
the flight Ιο lzmir. Arriνe to lzmir ond driνe to Kusodosi 
for the νisits of Ephesus. Virgin Mory's House. Bosilico of 
St. John ond Selcuk Museum, lunch will be serνed in 
Selcuk. Lote in the ofternoon driνe bock to lzmir ond 
oνernight. 

Oec. 03, 198S After breokfosl ο short tour in lzmir and driνe ιο lzmir 
A irport for the flight Ιο Antolyo νία Ankora. Arriνe to 
Antolyo and tronsfer to the hρtel, dinner ond oνernight. 

Dec. ~. 198S Holf doy city tour οΙ Antolyo, in the ofternoon opening of 
the Symposium. dinner ond oνernight. 

Dec. 05, 1985 Fu 11 doy tour of Perge . Aspendos ond Side (Second doy of 
Symposium), dinner ond oνernight. 

Dec. 06. 1985 Full doy visil οΙ Demre (Myro) ond Religious Celebrotion 
ot St. Nicholos Church. 

Dec. 07, 1985 After on early breakfost tronsfer ιο Antolyo Airport for 
the flight to lstonbul, tronsfer to the hotel . ln the 
ofternoon ο short tour ο/ l stonbul. Dinner ond overnight. 

Dec. 08. 198S Tronsferto YesilkoyAirportforthe flighthome . 

CQST: $1795 Double occupancy 

$1995 Single occupancy 
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$100.00 per person down payment for securing space. 

Malιe checks to ORDER OF ST. ANDREW PILGRIMAGE 
and maί/ ίt to: Rev. Dr. Μ.Β. Elthimiou 

GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE 
8 East 79 St. NEW YORK, Ν.Υ.10021 

Tel: (212) 570·3550 

νά εΤχαν διδάξει τούς "fλληνες, δτι μόνο μέ τήν έλεύθερη οΙ
κονομία θό ήταν δυνατή ή συνέχιση τής καταπληκτικής προ
όδου καί τής άπειλουμένης σήμερα εύημερίας. Μπορεί νά 
εΤναι χρήσιμα ώριαμένα προγράμματα κοινωνικf'ις προνοίας 
καί περιθάλψεως, γιά τούς πραγματικό άναξιοπαθοϋντας.. 
άλλά ή διεύρυνσή τους δημιqί.Jργεί τάξεις τεμπελχανάδων 
καί άγυρτών, αύξάνει τήν άνεργfα καί όδηγεί σέ πτώση τής 
παpαγωγικότητος. Αύτό τό κqrάλαβαν δχι μόνο οΙ Κινέζοι, 
άλλά καί aύrol οΙ Ρώσοι . . . Κ άΙ εΤναι κρίμα, σ' αύτήν τήν 
Ιστορική καμπή, γιa όλόκληρη rήν άvθρωnόrητα, νa 
άκολουθf'ι ή γενέτειρα πρότυπα πρό πολλού άποτυχημένα ... 

Ο ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΠΣΜΟΣ 
ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΜΑΣ 

Σ ΤΗΝ προαναφερθείσα συνέντευξή του πρός τά μέσα ένημερώσεως, ό Πρόεδρος Ρήγκαν έnεσήμανε τήν ιιάπερί
σκεπτη, πανικόβλητη φυγήιι τού Κογκρέσσου πρός τόν 
προστατευτισμό, τονfζονrας δτι αύτό θό σημάνη ιιταξίδι 
όπλής μεταβάσεως πρός τήν οΙκονομική καταστροφή». Καί 
ύπενθύμισε δτι of δασμοΙ·· τοϋ νόμου Smooth-Hawley τοϋ 
1930, βοήθησαν σrήν έξάπλωση ένός παγκόσμιου έμπορικοϋ 
πολέμου πού διεύρυνε, βάθυνε καΙ παρέτεινε rήν χειρότερη 
οΙκονομική κρίση στήν Ιστορία . .. ~Αν tπαναλόβωμε τό ίδιο 
λάθος, θά πληρώσω με γι· αύτό ξανά», τόνισε ό κ. Ρήγκαν, 
παραμένοντας άνένδοτσ άντίθετος πρός τούς Ισχυρούς 
άνέμους τοϋ προστατευτισμού πού πνέουν καΙ στό δυό 
νομοθετικό σώματα κσί άπειλοϋν νά άνατρέψουν τήν tπιτε
λεσθείσα κ ατό τι) ν τελευταία τετραετία οΙκονομική πρόοδο. 

Πανικόβλητοι άπό τό 6νευ προηγουμένου έλλειμματικό 
έμπορικό Ισοζύγιο καί τήν άσυγκpάτητη εΙσβολή βιομηχα
νικών καί 6λλων προϊόντων άπό δλο τόν κόσμο (λόγω τής 
ύψηλής τιμής τοϋ δολλαρίου, τών πριμοδοτήσεων, άλλa καί 
τών τεχνολογικών πλεονεκτημάτων 6λλων χωρών), πολλοί 
'Αμερικανοί βουλευτές καί γερουσιαστές κατέφυγαν στι)ν 
είίκολη λύση τής tπιβολijς προστατευτικών δασμών καΙ 
ποσοτικών περιορισμών, μέ τό tπιχείρημα δτι θό προατα
rευθοϋν, έτσι, οΙ tγχώριες βιομηχανίες και δέν θά χάσουν τiς 
δουλειές τους ο/ έργαζόμενοι. 'Επικεφαλf'ις τι'jς κινήσεως 
αύτή ς δέν εΤναι 6λλος άπό τόν περισσότερο άνεύθυνο νομο
θέτη, τόν ι)γέτη τι'jς Δημοκρατικής Πλειοψηφfας σrι)ν Βουλή 
rών 'Αντιπροσώπων κ. Όνήλ ό όποϊος εΤχε μεταξύ 6λλων 
πολεμήσει καί τό οΙκονομικό σχέδιο τοϋ Προέδρου, μέ τό 
όποίο tπετεύχθη ή fξοδος άπό rήν οlκονομικr'ι ύφεση, ή 
μείωση τής άνεργίας καί ή σταθερότης τών τιμών. Σrήν 
κfνηση γιά τήν λήψη προστατευτικών μέτρων μετέχουν και 
Ρεπουμπλικανοf, πού έπίσης έχουν πλανηθεί μέ τήνάπατηλή 

προσδοκfα τf'ις είίκολης - άλλά πολύ όδυνηρf'ις - λύσεως. 

'Ο Πρόεδρος εΤναι άnοφασισμένος νά άσκήση τό δικαί
ωμα τής άρνησικυρfας καΙ νa πολεμήαη μέ δλες τΙς δυνάμεις 
του, τούς τόσο tπικfνδυνους άvέμους τοϋ προστατευτισμού, 
πού μεταξύ 6λλων, άπειλοϋν καί τίςέλληνικές έξαγωγέςστίς 
ΗΠΑ ... 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ε=ΑΓΩΓΕΣ 

Η ύψηλή τιμή rοϋ δολλαρίου τά τελευταία χρόνια εύνόησε Ιδιαfτεpα τΙς έλληνικές έξαγωγές στΙς ΗΠΑ, άλλ • ή αύξη
σή τους δέν ήταν δσο θό έπρεπε Ικανοποιητική. Τοϋτο όφεf
λεrαι βασικά στήν άνικανότητα τής έλληνικής παραγωγής 
(γεωργικής καΙ βιομηχανικής) νa έξασφαλfση σταθερότητα 
σrήν τυποποfηση, παραγωγή κai τήρηση προδιαγραφών 
τού άμερικανικόί} ύπουργείου · Εμπορfου. w Αλλος · άρνη
τικός παράγων εΤναι τό δτι οΙ τιμές τών έλληνικών προϊόντων 
στήν άμερικανικr'ι 'Αγορά παραμένουν άπαράδεκτα ύψη
λές. Κά.ποιος ύπουρyός 'Εμπορίου θά πρέπει κάποτε νό 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ· 



έξετάση τό δλο πρόβλημα, γιά νά άνακαλίιψη γιατί ώρι
σμένα έλληνικά προϊόντα, δπως π.χ. τά κρασιά, πωλοϋν
ται σήμερα έδώ σέ τιμές άνώτερες άπό τΙς πρό τετρα

ετfας, παρά τό γεγονός δτι ή άξία τοϋ δολλαρfου έναντι τής 
δραχμfΊς τριπλασιάσθηκε σχεδόν ατό διάστημα αύτό. Τό 
βέβαιο εfναι δτι κάποιοι θησαυρίζουν ε/ς βάρος τών έδώ 
καταναλωτών καΙ τfjς δποιασδήποτε προσπάθειας γιά τήν 
αύξηση τών έλληνικών έξαγωγών στiς ΗΠΑ καΙ μάλιστα σέ 
μιά ιiJρα πού ή γενέτειρα έχει 6μεση όνάγκη τεραστίων πο
σοτήτων συναλλάγματος. 

Κανείς δέν μπορεί νά καταλάβη γιατί πάρα πολλά έξαι
ρετικfjι; ποιότητος γαλλικά καΙ fσπανικά κρασιά, καί, τελευ -
ταfως, βουλγαρικά καΙ γιουγκοσλαβικά, πωλοϋνται σε τιμές 
κατά τό ήμισυ, ι'Ι καΙ περισσότερο, χαμηλότερες τών έλλη
νικών. 

Οί όμογενείι; τής 'Αμερικής δi:ν εfναι μόνο πιστοί καΙ 
σταθεροί καταναλωτές, εfναι καi οί καλύτεροι καΙ άποτελε
σματικώτεροι διαφημιστi:ι; τών έξαιpετικών έλληνικών προϊ
όντων. Καi θά μποροϋσαν νά συμβάλουν άκόμη περισσό
τερο στι}ν διάδοσή τους, 6ν οί τιμές τών είδών πού έρχονται 
όπό τfιν 'Ελλάδα, ήσαν περισσότερο άνταγωνιστικέι;. 

ΤΟ ΕΜΠΟΛΕΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 

M EJA τίς δημοσιογραφικές πληροφορίες περί άμετα
κλήτου άποφόσεως τής έλληνικής Κυβερνήσεως νά 6ρη 

τι'ιν "έμπόλεμη κατάσταση» μέ τήν 'Αλβανία, ό πρόεδρος τής 
Πανηπειpωτικfjς 'Ομοσπονδίας 'Αμερικής, Καναδά καi Αύ
στραλίας κ. 'Ηλίας Μπέτζιοι; μετέβη έσπεuσμένως στην 'Α
θήνα καΙ συνοδευόμενος άπό τόν ταμία τfjς 'Ομοσπονδίας 
κ. Βασίλειο Μικέλη, εfχε συναντήσεις μέ τόν Πρόεδρο τής 
Δημοκρατfας κ. Χρ. Σαρτζετάκη, τόν Πρωθυπουργό κ. Άνδ. 
Παπανδρέου, τόν ύπουργό ·Εξωτερικών κ. Κάρολο Παπού
λια, τόν Πρόεδρο τής Νέας Δημοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη, 
τόν 'αρχιεπίσκοπο 'Αθηνών κ. Σεραφείμ, ό όποίος εfναι 
πρόεδροι; τής ΚΕΒΑ, καΙ 6λλουι; παράγοντες. ΣτΙς συναντή
σεις αύτές, of έκπρόσωποι τfjι; Πανηπειpωτικήι; τόνισαν την 
άντίθεσή τους στην πρόθεση τfjς Κυβερνήσεως νό 6ρη την 
έμπόλεμη κατόσταση. 

~Οπωι; άναφέρει σi: άνακοfνωσή της ή 'Ομοσπονδία, ό 
Πρόεδροι; τfjι; Δημοκρατίας διαβεβαfωσε τόν πρόεδρο καΙ 
τόν ταμία τfjι; ΠΟΑΚΑ δ τι άπό την θέση πού τόν έταξε ό 'Ελ
ληνικός λαός, άλλά καΙ σάν δικαστικός παρακολουθεί δλα τά 
έθνικά θέματα καΙ στι}ν προκειμένη περίπτωση ή Κυβέρνηση 
θά ένεργήση μέ γνώμονα πάντοτε τό ·Εθνικό συμφέρον. 

Στι}ν συνάντηση μi: τόν Πρωθυπουργό, ό κ. Μπέτζιοι; 
άνέπτυξε τίι; άμετάθετει; θέσεις τών Βορειοηπειρωτών έπl 
τοϋ θέματος καi έξή γη σε μέ λεπτομέρειες καi στοιχεία γιατί ή 
έμμονι} τοϋ ύπουργεfου 'Εξωτερικών νο προβij στι}ν 6ρση 
τοϋ «έμπόλεμου», σημαίνει όριστικη παραίτηση άπό τι}ν 
Βόρειο ~ Ηπειpο μi: έλάχιστα καΙ 6νευ σημασίας aνταλλάγ
ματα έκ μέρους τής 'Αλβανίας. "Οπωι; δήλωσε ό κ. Μπέτζιος, 
ό Πρωθυπουργός 6κουσε μέ Ιδιαίτερη προσοχη τά σημεία 
πού έθιξαν μέ τόν κ. Μικέλη καΙ άφοϋ συμφώνησε άπόλυτα, 
τούς ζήτησε νο διαβιβάσουν aτούς 'Ηπειρώτες τού έξωτε
ρικοu το άκόλουθα: «.Ο Πρωθυπουργός τfjι; 'Ελλάδος δέν 
ε Τ ναι lτοιμοι; γιο δποιαδήποτε τελική πράξη, άλλά πρό αύτή ι; 
θά κληθοϋν καΙ πάλι of όργανώσειι; μαι; πρόι; ένημέρωση». 

Μετο τι}ν έπιστροφή τους, of δυό ήγέτει; τf/ι; Πανηπει
ρωτικfjς έξέφρασαv τι}ν πλήρη fκανοποίησή τους πρός τήν 
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ καΙ πιστεύουν δτι ό κfνδυνος όπεφεύχθη. Χαι
ρόμαστε πολu γι' αύτό. ΚαΙ μαζί μας, έίμαστε βέβαιοι δ τι θά 
fκανοποιηθοϋν δλοι of όμογενείς καi Ιδιαfτερα of Βορειο
ηπειρώτες ποu εΤχαν τόσο άνησυχήσει μέ τΙς προθέσεις τfjς 
έλληνικfΊς Κυβερνήσεως. 

·Η περfπτωση δείχνει πόσο aποτελεσματικό μπορεί νά 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 1985 

CRUISING FOR 
Α REAL VALUE? 

7-DAY 
CARIBBEAN 

CRUISES 

$799* 

ABOARD ΤΗΕ SS V/CTORIA 
Departs Mondays, year round from San Juan to St. 
Thomas, Martinique, Grenada, La Guaira& Curacao. 

ABOARD ΤΗΕ SS AMERICANIS 
Departs Mondays, December 16, 1985 through May 5, 
1986, from San Juan to St. Thomas, Guadeloupe, 
Barbados, St. Lucia, Antigua and St. Maarten. 

Gourmet D ίnίng • Full C asίno 
Show Extravanganzas • Dίsco 
Deck Sports • Cocktail Partίes 

· Excίtίng Sports and more! 

Call your trave1 agent today or 
Chandris Fantasy Cruises at 

212-586-8370 or 1-800-223-0848 
It's so much more than you expected. For less! 

* J-'rom Ncw Υ ork. doubLc occupan~ 
cy, minimum cabins. Subjc:ct to with
drawa1 at any time. Ta.xes additίonal. 

Panarnanίan Rc:g istry. 
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εΤναι τό ένεργό ένδιαφέρον τών 'Ελληνοαμερικανικών όργα
νώσεων στο έθνικο θέματα. 

ΑΝΠΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΑΝΠΣΗΜΙΠΣΜΟΣ 

Σ τι Σ άγγλικές μας σελίδες, ό άναγvώστης θό βρfj μιά έπιστολή τού συμβούλου Τύπου τfjς έλληνικfjς πρεσβείας 

στήν Ούάσιγκτων κ. Σταύρου Φραγκοπούλου tπi ένός Ιδι
αίτερα ένδιαφέροντος, άντικειμενικώτατου καΙ έμπεριστα
τωμένου άρθρου τού κ. Παναγιώτη Ε. Δημητρό, τό όποίο 
έίχαμε άvαδημοσιεύσει όπά τό έγκυρότατο περιοδικό 
"Foreign Policy", ατά τεύχη μας 'Ιουνfου καί 'Ιουλίου. Στήν 
έπιστολή τού κ. Φραγκοπούλου, άπαντα ό συγγραφεύς τού 
όρθρου ό όποίος εΤναι Ιδρυτής καi διευθυντής τού όργανι
σμού σφυγμομετρήσεως τής Κοινής Γνώμης, EURODIM. Θα 
άφήσωμε τούς άναγvώστες νο βγάλουν τά Ιδικά τους συμπε
ράσματα όπά τά δυό κείμενα καi νο κρίνουν τήν έντικειμε
νικότητα τώv συγγραφέων τών δύο κειμένων. 'Αλλά μάς 
εlναι άδύvατο νο μ ή έπιστήσωμε τι} ν προσοχή τών άναγvω
στών μας aτόν Ισχυρισμό τού συμβούλου Τύπου δτι 
εlναι . .. «Φονταστικές» οί κατηγορίες περl άντιδυτικών αΙ
σθημάτων πού tπικρατούν ... δfjθεν στr)ν 'Ελλάδα. ·Ο κ. 
Φραγκόnουλος ύποτιμά τήν νοημοσύνη τού έκδότου καί 
τών άναγvωστών τού έγκυρότατου περιοδικού. 

ΟΛ ΥΜΠΙΑΚΕΣ ... ΕΞΥΠΝΑΔΕΣ! 

Μ Ε τr)v έπιστολή του πρός τήν ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, τr)νόποfαδημοσιεύομε στιΊν σελίδα τών 'Επιστολών, ό Διευθυντής 
τfjς 'Ολυμπιακής 'Αεροπορίας γιο τfιν Βόρειο καi Νότιο 'Α
μερική, κ. 'Εμμανουfιλ Τζέης, μεταφέρει aτόν άμερικανικό 
χώρο μεγάλη ποσότητα εύθηνής έλληνικής εύφυίας, καί 
ύποτιμά τήν νοημοσύνη μας. 

·Ο έπιστολογράφος προτίμησε νό μη όnαντήση έπ/ τής 
ούσίας τών δσωv γράψαμε ατό τεύχος μας τού Σεπτεμβρfου 
καi vά άσχοληθή μόνο μt Ινα άπό το θέματα ΠΟU θίξαμε 
έμείς, τίς σχέσεις του μl; τούς 'Ελληνοαμερικανούς πράκτο
ρες. 'Η πραγματικότης εlναι δ τι μπορεί νό έχη . .. γνωριστεί 
μέ τά προεδρεία τών δύο όργανώσεων πρός τό όποία κοι
νοποιεί τήν έπιστολή του, άλλο δέν διατηρεί καμμιό έπαφή 
μέ τούς περισσότερους ταξιδιωτικοuς πράκτορες, τούς 
όποίους noτt δέν έκάλεσε στό Γραφείο του γιο συνεργασία, 
δ πως έκαναν tnl μονfμου βόσεως δλοι όνεξαιρέτως οΙ nρο
κότοχοf του. Αύτά εΤναι γεγονός. Kai &.ν μπορεί νό τό δια
ψεύση ό κ . Τζέης. 

'Ο Ισχυρισμός τού κ. Τζέη δ τι άπαντά στο τηλεφωνήματα 
τών «κυρfων δημοσιογράφων» εlναι ψευδέστατος καΙ τό 
γνωρίζει - έκτός έόν καΙ δέν τού διαβιβάζονται τά σχετικά 
μηνύματα, -ίσως διότι, δ πως σημειώσαμε κο) δt:ν μδς όnόν
τησε ό κ. Τζέης - τόν περισσότερο καιρό άπουσιάζει στfιν 

• Ελλάδα. Τούτο μπορεί νο άποτελή καί τr)ν έξήγηση τής άπρο
θυμίας του νά ... γvωριστή καλύτερα μέ τούς 'Ελληνοσμε
ρικανούς ταξιδιωτικούς πράκτορες ... 

Στό προηγούμενο τεύχος μας διατυπώσαμε τr)ν άποψη 
δτι δέν εlναι ούτε σοβαρές, ούτε άξιοπρεπείς of διαφημιστι
κές έκκλήσεις τής «'Ολυμπιακής" πρός τόν .. . πατριωτισμό 
τών όμογενών. 'Ο κ. Τζέης παρατηρεί, δ τι αύτό άντιπροσω
πεύει τr)ν δική μας τοποθέτηση «σέ γενικώτερα ιcοινωνικό θέ
ματα», πράγμα πού ύπογραμμίζει. Δtν καταλαβαίνομε, 
ομως, πού . .. τό πάει ό κ. τζέης. ~Αν ύπονοή τr)ν τοποθέτησή 
μας ύπέρ τού έλεύθερου άνταγωνισμοίJ καΙ τής Ιδιωτικής 
πρωτοβουλfας, δέν θό έχωμε δυσκολία νά καταλάβωμε τάν 
καϋμό του. Πράγματι, άν ή Όλυμπιαιcr) ήταν Ιδιωτική έται
ρία, δέν θό έφθανε στr)ν σημερινή της κατάντια. Δtν θά εΤχε 
το σημερινό έλλείμματα, άλλό κέρδη! Δtν θό έπαιτούσε έπι-
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βάτες tπικαλουμένη τόν ... πατριωτισμό τών όμογενών καί ό 
ίδιος ό κ. Τζέης δtν θό διετηρείτο ατή ν θέση τού διευθυντού 
στι}ν 'Αμερική, μετό τίς σεντονοειδείς, άφελέστατες συνεν
τεύξεις πρός τr)ν «Πρωϊνή» καί τόν «'Εθνικά Κήρυκα», πού tξέ
θεσαν τό κύρος τι'jς έταιpίας κά/ τr)ν ώδήγησαν σέ πλήρη 
άνυποληψία. 

ΔΕΝ ΤΟΝ ... ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝΑΚΟΜΗ 

ΓΙΑ νό άντιληφθη κανε/ς μt πόση σοβαρότητα έκτελεί τό 
καθήκοντά του ό κ. Τζέης, θό ύπενθυμίσωμε δ τι ήταν ό ... 

ίδιος ποι) άπεκάλυψε δτι ή 'Ολυμπιακή δέχεται τηλεφωνή-

ματα γιό τοποθέτηση βομβών σέ πτήσεις τής γραμμής 'Αθη
νών- Νέας 'Υόρκης. ΚαΙ ήταν όίδιος ποι) aπεκάλυψε δτι ... 
aπειλείται ή ζωή του καί ή ζωή τfjς ο/κογενεfας του!!! 

ΠρΙν άπό άρκετοuς μήνες, έκρινε σκόπιμο νά δ ώση στήν 
δημοσιότητα άντfγραφο μιδς ... άπειλητικι'jς έπιστολής ένός 
ύποτιθεμένου ιrΠατριωτικοϋ Μετώπου 'Υπαλλήλων 'Ολυμ
πιακής Νέας 'Υόρκης». ' Η φωτοτυπία αύτή εΤναι όρκε το tν
δεικτική τfjς διευθυντικής νοημοσύνης τού κ. Τζέη. Τήν με
ταφέρομε έδώ γιό νά δούν ol άναγνώστες μας πόσο σοβαρή 
1ταν ή άπειλr) καΙ πόσο σοβαρός ό άπειληθείς . .. 

Πόση 'Ασφάλεια Ζωi;ς 
Χρειάζεστε 

ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 

ΓΙΑ τΗ!{ ΠΕΡΙΠ1ΏΣΗ ΣΑΣ 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

ΖΩΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ 
ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

Pension Plans- KEOGH, IRA, ΦΘΕΝΑΚΗΣ 
Mutual Funds- Tax Exempt

Unit Trusts. 

Σiiς βοηθiiμε va άξιοποιήσετε 
tπικερδέστερα τa περιουσιακά 

σας στοιχεία. 

'Ασφαλιση'ις 

(212) 502-3877 
Σάββατα 

(7 18) 357-480 I 

ZACHARY 
Empire State Building 

FτHENAKIS 

(34th Street and 5th Aνenue) 
Suite 2101, New York, Ν.Υ. 10118 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΚΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

Σ ΗΜΕΙΩΝΟΜΕ μιό δήλωση τού ύπουργοϋ Μεταφορών καΙ ' Επικοινωνιών κ. Γ. Παπαδημητρίου πρός τόν όσχο
λούμενο ύπερβολικό μέ τήν «'Ολυμπιακή», « 'Εθνικό Κήρυ
κα»: 

.-Αν ιιαl τά όnοτελtσματα τftς yραμμ"ς τ"ς Όλυμmοιιl\ς 
'λ&ροιrορiας ιrρός τΙς ΗΠΑ δεν εlναι Ιιιανοιrοιητιιιά, δεν yfνεται 
σιιέ•η yιά διαιιοιπ'ι τοΟ δρομολοyίου, διότι ιrtραν τ6ιν όnοτελε
ομάτων, ύιrάρχοuν ιιαl tθνιιιοi λόyοι ιrού tnιβάλλουν τήν δια
τήρησή της•. 

'Αλλά άν δέν γίνεται σκέψη γιο διακοπrΊ το Ο δρομολο
γfου, γιατf όναφέρεται ό ύπουργός ατό tνδεχόμενο αύτό; 'Η 
δήλωση αύτrΊ εlνσι tνδειισική τijς παρακμής τής γραμμijς 
αύτijς ή όποία έπεσε σέ κομματικό χέρια και tλέγχεται όπό 
Ινστρούχτορες. μέ όποτέλεσμα νό παpαλύση ή λειτουργία 
της καί νό τr')ν έγκαταλείπουν δλο καΙ περισσότεροι όμο
γενείς . .. 

Γιο νό καταφέρη νό συνεχίση τήν λειτουργfα της, ή διεύ
θυνση τής Όλυμπιακfjς στήν Ν. 'Υόρκη, κατέφυγε στό 
έσχατο σημείο όπελπισίας και όναξιοπρεπείας. τονfζοντας 
στίς διαφημίσεις τής tταιpιας (με το μονοτονικό) δτι: •Έv~ 
ιrpαyματιιι:ά ωpαlος τρόnος va υnοστηρiξης την Πατρ18ό 
σου εlvαι va nετάξης με τηv εθνική μας αεροnοριιι:ή εται
ρεlα•. 

Αύτό όποτελεί αlχμr'ι καί έμμεση κατηγορία tναντίον 
τών χιλιάδων όμογενώv- τfίς ιrλι:ιοψη.Ιας- πού προτιμούν 
τΙς όμερικανικές καί άλλες έθνικές έταιρίες (1WA, ΡΑΝ-ΑΜ, 
K.L.M., SABENA κ.λ.π.). ΚαΙ συvιστδ tπίθεση tvαvτίov τώv 
όμογεvειακών έταιpιώv HOMERIC, TOURLIH καΙ COLOS
SUS, nou μέ τεράστιες tπεvδύσεις, θυσίες καί tπιχειpηματι
κούς κινδύνους. μεταφέρουν κάθε χρόνο στήv ·Ελλάδα 
έκατοντάδες χιλιάδες όμογενείς καί άλλους τουρίστες. 'Αντί 
vό έvισχυθij τό έργο τους, τό 'Ελληνικό Δημόσιο έρχεται διό 
το Ο κ. Τζέη νό τοuς όποσnάση τούς έπιβάτες .(ιπέρ τής ιr '0-
λυμπιακfjς», μέ τόν όθέμιτο τρόπο τfjς έπικλησεως τού .. . 
πατριωτισμού τών tπιβατών! Αύτό δεfχνει πόσο χαμηλά 
μπορεί νά κατpακυλήση μιό tπιχείρηση τού Δημοσfου δταν 
χάση τήv συναγωνιστική της fκανότητα. Τό έρώτημα εlνσι 
κατά πόσο ή νέα Διοfκηση τής 'Ολυμπιακijς θά tnιτρέψη 
συνέχιση τού διαφημιστικού αύτοϋ μηνύματος, τό όποίο, 
μεταξu άλλων, περιέχει καΙ τι'ιν βαθυστόχαστη καi διαφω
τιστική διαβεβαίωση πρός τά . .. ·Αμερικανάκια, δ τι . .. «·Η 
'ΟλυμnιακrΊ γνωρίζει τήv ·Ελλάδα καλύτερα όπό κάθε άλλη 
όεροnορικrΊ έταιpfα» ! 

• Εγγραφή.τε Συνδρομηταί 
στην •1Νέα Ύ όρκη>> 

NEOPHYTOS GANIARIS 

ESTABLISHED 1887 
Members New York Stock Exchange, lnc. and 

Other Leading Exchanges 
55 ESSEX STREH • MILLBURN, NJ 07041 

(201) 467-3404 
NEW YORK: (212) 517·9282 
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Γ .......................................................... 1 
Λευκώματα 

'Οργανώσεων 

καi Κοινοτήτων. 

Στοιχειοθεσία γιό βιβλία, 

περιοδικά, 

διαφημιστικό κείμε\'α, 

κάθε r.'ίδους εκδοση. 

Hf\54 
ΥΟΡΚΗ 

L ....... ~-~.~: .. ~~~.~~ .. ~.~~:~.~~~ ............. _j 

DINNER 

110 W AVERL Υ PLACE 
NEW YO RK CITY 

Just West of 
Washin gton Square 

CLOSED MONDAY 

(212) 777-0303 - 777-0349 

COACH · HOUSE 
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Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΠΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ .. . 

Η Τ ΑΝ, πράγματι, κάποτε ή 'Ελλάς, ή πιό ήσυχη, γαλήνια 
καi άσφαλής χώρα στfιν Εύρώπη, με τόν μικρότερο ά

ριθμό κλοπών, βιαίων γενικώς πράξεων καΙ τρομοκρατικών 
ένεργειών. Διότι οί 'Έλληνες εΤναι φιλήσυχοι, άπεχθάνονται 
τfιν παντός ε'ίδους βία καΙ έχουν συνηθίσει άπό παράδοση 
καi άγωγfι νιΊ κερδίζουν τιΊ πρός τό ζείv με τόν ίδρώτα τους 
καi νιΊ ύπερηφανεύωνται γιιΊ τό ήθος καi τόν ήρεμο χαρα
κτfjρα τους. (Καi έδώ στήν 'Αμερική, οί ~Ελληνεςέχουν τό μι

κρότερο ποσοστό έγκληματικότητος άπό κάθε 6λλη έθνικfι 
μειονότητα). 

'Η εΙκόνα αιΊτή έχει δυστυχώς μεταβληθεί τa τελευταία 
χρόνια. νΟχι γιατί 6λλαξαν τόσο πολύ of 'Έλληνες, άλλο 
διότι έπετράπη σε διάφορα έγκληματικιΊ καi τρομοκρατικό 
στοιχεία καΙ τυχοδιώκτες άπό δλα το σημεία τfjς Γijς, νa 
έγκατασταθοuν στfιν 'Ελλάδα. ΚαΙ διότι καi ή τρομοκρατία 
βρήκε μιμητες σε μιa χώρα πού άρέσκεται στήν μίμηση σον 
άπόδειξη προόδου καΙ προσαρμογfjς ατό πvεuμα τfjς έπο
χfίς. · Η χώρα άπέκτησε καΙ τρομοκράτες .. . έφάμιλλους τών 
εύρωπαϊκών καΙ μεσανατολικών τοιούτων . .. 

Δεν έπιχειpοuμε έδώ νιΊ άναλύσωμε το dίτια τών τρο
μοκρατικών φαινομένων ποu παρατηρούνται το τελευταία 
χρόνια στfιν 'Αθήνα, τΙς έκρήξεις βομβών καΙ τΙς δολοφονfες 
γιa πολιτικούς λόγους καi τiς 6λλες έκδηλώσει ς ποu στρέ
φονται κ ατό τής 'Αμερικfjς καΙ τείνουν νιΊ ύπονομεύσουν τίς 
σχέσεις μεταξύ τών δύο χώρών. Σημειώναμε τιΊ φαινόμενα 
αύτa γ ιό νa έκφράσωμε τι)ν άπογοήτεuσή μας γιο τfιν συνε
χιζομένη έπιδείνωση μιaς έπικfνδυνης καταστάσεως πού έκ
θέτει τήν χώρα διεθνώς - παρa τό δτι ύπάρχουν καi χειρό
τερα ... 

'Αλλό μaς έκαμε τρομερι) έντύπωση καi δtν μπορούμε 
νa πιστέψω με αύτό ΠΟU διαβάσαμε τελευταίως, δ τι ή • Ελλάς 
εΤναι εκτη σέ τρομοκρατικες έκδηλώσεις. 
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ιr 'Η 'Ελλάδα κατέχει διεθνώς τι) ν lκτη θέση σέ περι
στατικό διεθνοuς τρομοκρατίας τό 1984, άναφέρεται σέ 
μελέτη το σ κέντρου στρατηγικών μελετών τού Τελ 'Αβίβ, 
ποu δόθηκε στήν δημοσιότητα κατά τfιν διάρκεια διε
θνοuς συνεδρίου γιά τiς τρέχουσες τάσεις τfjς διεθνούς 
τρομοκρατίας. ~Οπως άναφέρεται στfιν σχετική μελέτη, 

Στοιχειοθεσία yιό βιβλία, 
περιοδικά, 

διαφημιστικό κείμενα, 
κάθε έίδους εκδοση. 

(212) 921-0086 

XENIA 
Restaurant 

Continental and Greek Food 
Outdoor Garden 

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

48th and 49th STREET 
212-838-1191 

of χώρες με τό μεγαλύτερο ποσοστό διεθνούς τρομοκρα
τίας ήταν κατa τό 1984 ό Λίβανος (9,7%), ή ' Ισπανία (8,3%), 
ή Γαλλία (8%), ή Κολομβία (4,6%), ή Δυτικfι Γερμανία(4,4%), 
ή 'Ελλάδα καΙ ή Μεγάλη Βρετανία (4, 1%) καί ή 'Ιταλία 
(3,9%)>>. 

• Q 

ο 
D .. 

The finest seafood resιauranι in New York. 
Even ιhe fish know. Ί1ιe Delegate 

l.unchcon. Dinn~r. Mo nday t hru F riday • R~scΓ\ atι<>Π< (1~ 7-\19~0 
211 Ε . 43rd Street (Bct\\· e~n .1rd and 2nd A\enu«) 

F~ee ιlίιιnι•r μarJ..:in~ αι .i!Ofll.~t' ιrc'\"J ιloor 

Advert is ing, Annua l RepoΓts . Book Covers, Brochures. 
Catπ logs. Convention Displays & Exhibits, Corporate 
Gωphics. I louse Orgι1ns/NewslcttcΓs, DiΓect Mail/ 
H.cςρoπsc/1\'laΓketing Cπmra igπs. EnvironΙηental 
(~Γίψh ics/Exhibi t Des ign, Fine AΓt s. Logos, Magazine 
Oesφ,n & !)cvc l opΙηent . rY1edia Kits, Packaging, 
Product Dcvclopn1ent, Posters. Sπles Preseπ tat ioπs, 
Trπve l Brocl1uΓcs / Pron1otion & Ethnic Advert i siπg . 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ" 



Α ΤΥΧΕΣΤ Α ΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ 

Δ ΥΣΜΕΝΕΣΤΑΤΗ έντύπωση προκάλεσε aτούς συνέδρους τfjς ΑΗΕΡΑ, στι']ν Βοστώνη, μιο aτυχέστατη όπόπειρα 
τοίJ ύφυπουργοίJ 'Αποδήμων κ. Γ. Παπανδρέου, νά . .. έξο
μοιώση τούς όμογενείς τfjς ·Αμερικής μέ έκείνους τfjς Σο
βιετικής ·Ενώσεως. 

Μιλώντας ατό έπίσημο δείπνο, ό έγγονός τοίJ πολιτικοίJ 
ποίι εΤχε χαρακτηρfσει η) Κ.Κ.Ε. «Κόμμα τοίJ έγκλήματος καΙ 
τf}ς προδοσίας, εΤπε aτούς • Ελληνοαμερικανούς: 

'Άgain there wil l be differences amongst us ... that's 
only democratic. Greeks are immensely diνerse ... Greeks 
in the U.S., Greeks is Germany, Greeks in Latin America, 
Greeks in the Soνiet Union, Greeks in Africa ... Greeks in 
Greece ... These differences can be_ positiνe as long as they 
don't split us apart, as long as they're there to unite us in a 
common Greek experience." 

'Ο μόνος δεσμός εΤναι ή καταγωγή. Κατο το 6λλα, όμως, 
οί ζώντες στήν Σοβιετική nΕνωση δέν έχουν τfποτε τό κοινό 
μΕ. τούς 6λλους, καί, Ιδιαίτερα, μέ έκείνους ποίι ζοίJν στι']ν 'Α
μερική. Στήν Σοβιετική ~Ενωση ζοίJν μόνον όσοι ε1χαν ση~ 
κώσει τό δ π λα κατά τι'jς πατρίδας τους, ένώ στήν 'Αμερική 
ζοϋν tκείνοι πού τfjς έστειλαν δπλα γιο νό γλυτώση όπό τόν 
κομμουνισμό. Οί πρώτοι πήγαν έκεί άναγκαστικά, μετό τι']ν 
ήττα τους, οί δεύτεροι ήρθαν έδώ μέ τι'] ν tλεύθερη βούλησή 
τους. Of πρώτοι κατέστρεψαν τήν 'Ελλάδα, ένώ of δεύτεροι 
συνέβαλαν ατι']ν aνοικοδόμησή της. Οί πρώτοι έσφαξαν, 
έκαψαν, έλεηλάτησαν καΙ έτραυμάτισαν καΙ of δεύτεροι 
έστειλαν φάρμακα καΙ όντfσκηνα καΙ έκτισαν νοσοκομεία. 
Οί πρώτοι προκάλεσαν πείνα καΙ οί δεύτεροι έδωσαν aτούς 
πεινασμένους τροφή. Οί πρώτοι tπεχείρησαν νό παραδώ
σουν έλληνική γή, of δεύτεροι άγωνίστηκαν γιο τήν έλευ
θερία τής πατρίδας τους. Οί πρώτοι, ϋστερα.άπό δεκαετfες 
σκληρής δουλειάς στiς σοβιετικές φάμπρικες, ~υρίζουν στήν 
πατρίδα όδέκαροι καΙ ρακένδυτοι, συνταξιοδοτούμενοι όπό 
τίς εΙσφορές τών ·Ελλήνων φορολογουμένων, ένώ of 
όμογενείς θησαυρίζουν tδώ. Καi συνταξιοδοτούμενοι, έπι
στρέφουν στήν πατρίδα μέ περιουσίες καί λαβαίνουν τήν 
σύνταξή τους σέ δολλάρια, χωρlς νο tπιβαρύνουν κανένα. 
ΟΙ πρώτοι ζοϋν στήν Ρωσία ντροπιασμένοι καΙ καταφρονη
μένοι, οΙ δεύτεροι έκτιμώμενοι καΙ ύπερήφανοι, πρόθυμοι 
πάντοτε νό βοηθήσουν τήν πατρίδα καΙ νο τfjς συμπαρσ
σταθοϋν, όχι μόνο δταν aπειλείται άπό tχθρούς, άλλο καί 
όταν τήν χτυποϋν θεομηνίες . .. 

'Από 6λλη όπτική γωνία, ή σύγκριση μεταξύ τών έγκατε
στημένων στήν 'Αμερική 'Ελλήνων καi tκείνων τfjς Σοβιε
τικής 'Ενώσεως, άποτελεί κλασσικό παράδειγμα τών διαφο
ρών μεταξύ δύο οΙκονομικών καΙ πολιτικών συστημάτων, 
τοίJ Μαρξισμού καΙ τι'jς Δημοκρατίας. ΕΤναι παράδειγμα καΙ 
έπιχείρημα συντριπτικό καi πεντακάθαρο τών εύκαιριών 
έλευθερίας καi εύημερίας πού προσφέρουν το δύο συστή
ματα καΙ έπρεπε νο όποτελfj κεφάλαιο Ιδιαίτερο ή σύγκριση 
αύτή ατά σχολικό βιβλία στι']ν ' Ελλάδα . .. 

ΕΠΙΚΙΝΔ ΥΝΗ ΠΟΛ ΥΤΕΛΕΙΑ 

ο ΠΩΣ διαβάζομε aτόν ιrΧιακό Λαό», τά μέλη τών 'Ηνωμένων Χιακών Σωματεfων 'Αμερικf}ς πού βρέθηκαν έφέ
τος στό μυροβόλο νηαf τους γιά παραθερισμό, 
συναντήθηκαν μεταξύ τους καΙ μt πολλούς συγγενείς καί φf
λους τους έκεί, σt συνεστίαση, aτόν Ναυτικό ~Ομιλο Χfου 
καΙ άνανέωσαν τούς δεσμούς τους μt τι'] ν άγαπημένη πρώτη 
πατρίδα. Κατά τήν διάρκεια τοϋ δεfπνου tκφωνήθηκ.αν σύν
τομοι λόγοι καΙ nροσφωνήσεις πού ύπογράμμιααν τήν άμοι
βαfα άγάπη κ. α Ι έκ τfμηαη κα/έγινε λόγος γιά τό ύπό ίδρυση 
Πανεπιστήμιο τοϋ Αlγαfου πού θό λειτουργήση στιΊν Xfo καi 
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ατό όποίο, δπως εΤναι φυσικ.ό, έρχονται άρρωγοί οΙ Χιώτες 
τι'jς 'Αμερικής. 

'Εντύπωση aτούς όμογενείς συνδαιτυμόνες έκαμε ό 
σύντομος λόγος τοϋ έκ τών πρωτεργατών τι'jς δημιουργίας 
τοϋ Πανεπιστημίου καΙ άπολαμβάνοντος τοϋ γενικοϋ σεβα
σμοίi κ.αί έκ.τιμήσεως πνευματικοίi άνθρώπου κ. Γιάννη Κα
ράλη, ό όποϊος, κ.αλωσωρίζων τούς συμπατριώτες του, εlπε 
μεταξύ 6λλων: 

«~Αν τά κόμματα μέσα στι') χώρα εΤναι άπαραίτητα 
γιά τiς δημοκρατικές διαδικασίες, γιά τόν 'Ελληνισμό τl'jς 
διασπορδς εΤναι μιά έπικίνδυνη πολυτέλεια ποu μπορεί 
εύκολα νά τον διχόση, νά τόν έξουδετερώση, νά τόν έξα
φανίση. Γι' αύτό οΙ ξενητεμένοι μας προσπαθοΟν νά κλεί
σουν τ ' αύτιό τους στiς σειρf\νες. Βλέπουν το ~Εθνος καi 
τι')ν Πατρίδα ένιαία καί όδιαlρετη νά όγωνίζεται καθημε
ρινά γιά πρόοδο, γιά άνέβασμα, γιά όξιοπρέπεια, γιά δη
μιουργία, γιά προκοπή». 

Πολύ όρθές παρατηρήσεις, άλλά δυστυχώς, τό κ.όμματα 
συvεχίζι:>υν τήν δραστηριότητά τους, μέ aποτέλεσμα vά 
διαιρείται καί έδώ ό 'Ελληνισμός κ.αl vό χάνεται ή πολύτιμη 
γιά τό ·Εθvος tvότητα καΙ όμοψυχία μας. Γι ' αύτό καί εlvαι 
βαρύτατες οΙ εύθϋνες δλων τώv κομμάτων .. . 

Tax- free Cars 
__ _Α--

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

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

ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΖΟΜΕΝΟΙ 
- Μή χάσετε τήν εύκαιρια νά όγοράσετε γιό τήν · Ελλάδα 

όφορολόγητο αύτοκίνητο μέχρι 1600 C.C. 

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

- Παραγγείλατέ το σήμερα έδώ, γιά νά τό 
παραλάβετε όμέσως 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 
ENANll CRYSTAL PALACE 

TEL.: (718) 932-3366 

~---~--~------------------------------
Γ'οροκaλώ στείλτε μοu δωρόντό έντυπο μέ δ.\ες τίς πληροφορίες γό τά τ ΑΧ ΑΙΕΕ 

aίποκίνητο. 

ΝΑΜΕ ......... •...•. . .. ...... .. 
ADDRESS .. .. .... ............. . 
cιτv ..... ... .. . ....... .. ..... .. 
STATE ..... .. ... ΖΙΡ ...... .... . 

PETERS τRAVEL 
TAXFREE CARS 
31-()ββτoadway. > 

Astαιia. Ν. Υ. 11106 i 
(7181 932-3300 
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Ελληνοαμερικανική Ποίηση 

ΝΕΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

Τριπλfi έπέτειος στοΟ Γιούλη τίς φωτιές. 
Ti'jς προδοσίας τfjς φριχτi'\ς στfς 15· 
στίς έικοση τών Τούρκων εΙσβολή, 
καί στήν 'Ελλάδα λευτεριά εΙς τίς 25. 
Μνημόσυνα στήν Κύπρο τή φτωχή, 
τάφοι, ότιμίες, χαλασμοί καί πόνοι, 
ΕΙς τήν ' Ελλάδα ε Τ ναι γιορτή: 
~Επεσαν οΙ διχτάτορες, οΙ δολοφόνοι. 

Πόσο βαρύ τό τίμημα στi'jς μάνας μας 
τή λευτεριά! 

' Η νέα · Ιφιγένεια σέρνεται πόλι στή 
σφαγή, 

τό πάντα γίνανε φωτιά. 

Μαϋρα τά πέπλα πού φορεί 
ή Κύπρος μας στό ματωμένο της κορμί. 
'Ελεύθερη ~ ·Ελλάδα μας 
κι· εΤναι αύτό τό βάλσαμο 
στi'jς Κύπρου τήν βαθειό πληγή. 

ΧΡΥΠΑΛΛΕΝΗ ΛΟΥΚΑ· Ι·ΔΟΥ 

ΣΤΟ ΝΗΣΙΤΟΥ ΣΚΙΝΟΥ 

Η ιστορία ταξίδευε 

στην άκρη της θάλασσας. 

Γράμματα μαύρα, χαρτf μουλιασμένο .. . 
για δυό παιδιά έλεγε, 

που μεγάλωσα ν εκεί, 

στον ίσκιο του σκfνου. 

Τα όνειρα τότε, 

μέχρι την άκρη της θάλασσας, 

φτάνανε. 

Οι ελπίδες κοιμόταν στον ίσκιο 
του σκίνου ... 
ο κόσμος μικρός, γνώριμος, 

εύκολος να τον ζήσεις. 

Μέχρι που τα παιδιά, μεγάλωσαν, 

και πέρασαν την άκρη της θάλασσας, 

τα όνειρα, 

κι ελπίδες κοιμήθηκαν σε τσιμεντένια, 
κρεβάτια ... 
κι ο κόσμος μεγάλωσε, 

άγνωστος πιά, 

δύσκολος να τον ζήσεις! 

Και τα παιδιά γίναν άγνωστοι, 
ο σκίνος ξεχάστηκε, 

πολύ μεγάλη η θάλασσα 

να φτάσει ο ίσκιος απέναντι, 

λιοπύρι στη μέση του πέλαγου, 
καίει τις θύμησες 

λυώνει το χρώμα της μνήμης! 

Η αγάπη ξεθώριασι;, 

μαύρη και άσπρη απόμεινε 

στο μουλιασμένο χαρτί, 

στην άκρη της θάλασσας, 

σε ξένους την ιστορία, να λέει! 

ΣΤΕΛΙΟΣ Θ. ΣΧΟΥΡΣΙΔΗΣ 

(Ανθρώπινα) 

Ταξίδι στην 'Ίμβρο καi την Πόλη 
'Εντυπώσεις του • Αρχιεπισκόπου κ. ΙΑΚΩΒΟΥ 

Ό Άρ:χιεπίσκοπος Άμερικής κ. 'Ιάκωβος 
πραΎματοποίησε τόν περασμένο μijνα lνα ταξίδι· 
προσκύνημα ποiι ποθοϋσε καi δνειρειιόταν tπi 
δεκαετίες. Προσκύνησε στούς τάφους τών ΎΟνέ· 
ων του, σn)ν "1μβρο, l-yι ν ε δεκτός άπό τον Οlκοu
μενικό μας Πατριάρχη κ. Δημήτριο καΙ tπεσκέ· 
φθη τi'ιν Θεολο-yικfι Σχολ1) τής Χάλκης καi άλλα 
Ιδρύματα τής 'Ορθοδοξίας στην Πόλη. Στδ κεί

μενο ποlι άκολουθεί δ Σεβασμιώτατος συνοψίζει 
τiς έντυπώσεις καi τά αΙσθήματά του άπό τό άλη
σμόνητο ταξίδι ... 

Το προσκυνηματικό μου ταξίδι στην Κωνσταντινούποί..ι μετά 20 πι;ρίπου χρόνια, 
στην γενέτειρά μου "Jμβρο μι:.τά 28. στην Μητέρα Σχολη τής Χάλκης μετά 24 καΙ στα 
θεραπειά - τiιν lδρα τής Μητρόπολης Δέρκων, δπου lλαβα την χειροτονία μου εΙς διά
κονον το 1934, μετά 30 χρόνια το θεωρώ σάν το μεγαλύτερο δώρο τής θείας Πρόνοιας 
στην άναξιότητά μου. 

Πραγματοποιήθηκε χάρις στην εiδικη άδεια, που μοϋ παραχωρήθηκε (σύμφωνα μέ 
ύπόσχεσί του στές 29 Μαρτίου 1985) άπδ τον κ. ΤοργοVτ Όζάλ, πρωθυπουργό τίjς Τουρ
κίας, κα} ύπο άπίστευτα όμαλές συνθήκες, γιά τές όποϊες έφρόντισαν οΙ όρισθέντες άπο 
την Κυβέρνησιliνδρες τής άσφαλείας. τ Η σαν νυχθημερον μαζύ μου άπο τί;ς 26 Λύγούστου 
μέχρι τές 2 Σεπτεμβρίου, ήμέρες τίjς άφίξεως καΙ έπιστροφίjς μου. 

ΟΙ συγκινήσεις, πού έδοκίμασα. Ol στιγμές κατάνυξης, που έγvώρισα. Οί tξάρσεις 
οί πνευματικi:ς καΙ οί παρορμήσεις τής καρδιάς δεν περιγράφονται. • Λρχισαν μέ το άντί
κρυσμα τής Πόλης άπδ το άεροπλάvο καί έτελεlωσαν μΕ. τές εύλογίες τοϋ Πατριάρχη μας, 
που σάς μεταφέρω, καί σάς προσφέρω με την ίδια έγκαρδιότητα καί στοργή, ποu μοv 
έδόθηκαν. 

Το άνέβασμα τής έξωτερικής κλίμακας τοϋ Πα τριαρχεfου καί τοϋ λόφου τής Σχολής 
μας στiιν Χάλκη ήσαν άναβαθμοί, που τοVς άνέκρουε με εύλάβεια κι εύγνωμοσι)vη ή 
καρδιά μου. Το Πατριαρχικό άγκάλιασμα καΙ το Ιiλλο άπδ την άγκαλιά τής Σχολής μας 
ήταν γιά μένα μιά άνείπωτη εύτυχία καί συγκfνησι, παράλληλα μ ' έκεfνη, πού δοκίμασα, 
όταν άπδ το στόμιο τοϋ 'Ελλήσποντου άντfκρυσα την γαλάζια σιλουέττα τοϋ νησιοϋ, όπου 
γεννήθηκα. Λ ύτδ το Πατριαρχικό άγκάλιασμα σάς φέρω, καΙ μαζ ύ σας προσεύχομαι. νά το 
νοιώσετε νά σάς θερμάνη μιά μέρα κι dπδ κοντά, όταν ό θεος εύδοκήση καί συντρέξουι• 
οί συνθήκες γιά μιά πατριαρχικη αύτοπρόσωπο έπfσκεψι άνάμεσά μας. Καί θάπρα ι·μα το
ποιηθή, όταν οί συνθήκες γίνουν εύμενέστερες, δπως ύπάρχει έλπίδα καΙ γενικfι εύχή. 

Σάς προσφέρω άκόμη τον χαιρετισμό καί την άγάπη τής ίεραρχίας τοv θρόνου καί 
τοϋ λαοϋ. Τοϋ λαοϋ τοϋ θεοϋ, που πιστος στην προαιώνια παρακαταθήκη άκούει την προ
σευχfι-έντολη τοϋ ύμνωδοϋ 'Ανδρέου τής Κρήτης:" Την πόλιν Σου φύλαξ ον, θεοκυήτορ 
Δέσποινα ... Καί την σέβεται. ΚαΙ την έκτελεί. τ Η ταν λαϊκδ το προσκύνημα στfιν εΙκόνα 
Της - την εΙκόνα τής Παμμακαρfστου στον Πατριαρχικο ναό τiιν Κυριακη Ι η Σεπτεμ
βρfου. 

Νοιώθουν ολοι οΙ Ρωμηοl σάν φρουροf. "Οχ ι σάν όμηροι. Ούτε σαν άφισμέvοι στηι· 
μοϊρα τους. την μοίρα τους την γράφουν οίίδιοι. Καί το κάνουν με συναίσθησι καί περη
φάνεια. Κρατοϋν άνοικτά τά σχολεία τους, lστω καί μέ 5-6 παιδιά. Κρατοϋν άι•οικτές τi:.; 
παληές ένοριακέι; 'Εκκλησίες lστω καl μ'έ 7-20 χριστιανους στο Κυριακάτικο Έλχλη
σίασμα. ΚαΙ τά έπισκευάζουν όλα τα κτfριά τους. Με τα χέρια τους. Με τον όβολό τους. 
Τfιν κρατοϋν τι}ν παρακαταθήκη τοϋ Γένους σάν κιβωτό διαθήκης. Με τa δόντια τους, μ'έ 
άvτάλλαγμα την ζωή τους την ίδια. Δ'έν σκέπτονται τον θάνατο. Μονάχα την άι•άστασι. 

· Στο ήλιοβασfλεμμα βλέπουν τfιν άνατολή. Καί στόν χειμώνα τους «άλκυοι·ίδr.ς μέρε.:; 
καρτεροϋν". θαυμαστοl ol λίγοι που άπέμειναv στην "/μβρο. στfιν τένεδο. συ) ν 
Χαλκηδόνα, στην Μητρόπολι Δέρκων, στά Πριγκηπόνησα, στην Πόλι. -οσοι λ·αΙ οί JOO 
τών Θερμοπυλών. θά μείνουν όμως έκεϊ: «τοϊς κείνων ρήμασι πειθόμενοι». 

Διδάγματα Ιiζια καΙ πολύτιμα γιά μό.ς. Σιωπες ύψηλοϋ ι70ους καΙ φροι,ήματο.:;. 'Ε
δραίοι καί άμετακίνητοι στην πίστι τους. Δί:ν άνταλλάσσουν τά πρωτοτόλΊα τής 'Ορθο
δοξίας μέ κανενός είδους πινάκιο Φακής. Ποιά ή έντολή τους γιά μό.ς: Άπλltι.:; ι•α τού.; 
θυμόμαστε καΙ να τοVς μιμούμαστε. Νά κοιμώμαστε καΙ να ξυπι,οϋμε άλ·ούο ι·τα.; στηι· 
προσταγη τοϋ Παύλου προς τον Τιμόθεο: «Τfιν παρακαταθήκην φύλαζοι·. έλ·τρεπόμει·ο.; 

. τάς βεβήλους κενοφωνίας καί άντιθέσεις τίjς ψευδωνύμου γνώσεως. ήι• τιι•ε.; tπαιτι:λ
λόμενοι περί τήν πίστιν ήστόχησαν" (/Τιμ. 6. 20). 

-.ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 



Το Πνεύμα τfίς 28ης ~Οκτωβρίου 
Το άξαίσιο αuτο κείμενο πού άκολουθεί 

έγραψε δ διακεκριμένος πολιτικός ήyέτης καi 
συγγραφεύς, πρώην Πρωθυπουργός, Άκαδη
μαϊκΟς κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος γιο 

πρόλογο τής δεύτερης έκδόσεως τού βιβλίου 
«Μαρτυρίες 40-41 .. τού κ. Κ.Ν. Χατζηπατέpα 
καΙ Μαρίας Σ. Φαφαλιού, πού θα κυιcλοφο
pήση αuτον τον μijνα, στtΊν Άθήνα. 

ΤΟΥ κ. ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 

Οί συντάκτες του θαυμάσιου αύτου βιβλίου, πού περιέ-χει 
ζωντανές μαρτυρίες μιάς άπό τίς πιό ενδοξες σελίδες τής νεοελ
ληνικής ίστορίας, μουεκαναν τήντιμή νά μέ καλέσουν νά γράψω 
τόν Πρόλογο γιά τή δεύτερη αuτή εκδοσή του. τί μ' εκαμε νά δε
χθώ τήν τιμητική αuτή πρόσκληση, πού μου έπιβάλλει νά έκ
φράσω στόν κ. Κώστα Ν . Χατζηπατέρα καί στήν κυρία Μαρία Σ. 
Φαφαλιου τήν πιό βαθιά ευγνωμοσύνη μου; 

Θεώρησα, βέβαια, καθήκον μου νά πάω έθελοντής- άπλός 
στρατιώτης - στό μέτωπο, ϋστερ · άπό μιά σχεδόν τετρά-χρονη 
i:ξορία μου στό διάστημα τής δικτατορίας. Αύτό, δμως, δέν ήταν 
άρκετό γιά νά μοi:Ί έπι τρέψει νά δεχθώ τήν τιμητική πρόσκληση. 
Ή συμβολή μου στόν έπικό άγώνα τής Βορείου 'Ηπείρου καί 
τής 'Αλβανίας, aν συγκριθεί μέ δσα χιλιάδες άλλοι επραξαν, 
ήταν πολύ μικρή. v Αν εκρινα, δτι δικαιοίJμαι νά δεχθώ τήν 
πρόσκληση, αuτό οφείλεται μόνο καί μόνο στό γεγονός, δτι ε{χα 
προβλέψει οχ ι μόνο τήν έπιδρομή του Μουσολίνι, πού μετά τήν 
καταβύθιση τής"" Ελλης .. τή θεωρουσαν ολοι, δσοι ε[ χα νάνοι
χτά τά μάτια τους, βεβαία, άλλά καί δτι θά μποροίJσε ή έπιδρομή 
αi,τή νά άποκρουσθεί μέ έπιτυχία. 

Στίς 26 Αύγούστου τοίι 1940 εστειλα άπό τό νησί τής έξο
ρίας μου ε να ύπόμνημα στόν τότε πρωθυπουργό . Ιωάννη Μετα
ξa. Σ' ί:να προηγούμενο ύπόμνημα- του 'Ιουνίου 1939,δηλαδη 
δυό μήνες πρίν έκραγεί ό δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος- εlχα 
τονίσει:". Από τής ήμέρας καθ' fiν οί 'Ιταλοί eχουν φυλάκια εiς 
τα σύνορα τής 'Ελλάδος ( . . . ) δέν έπι τρέπεται νό. φαντάζεταί τις, 
δτι μία παγκόσμιος σύρραξις ε{ ναι δυνατόν νό. μη ε-χη έκδήλω
σιν καί είς τά Βαλκάνια". Σ' eνα aλλο σημείο τοίι ύπομνήματος 
έκείνου διετύπωσα κατηγορηματικό. την πρόβλεψη, δτι «καi 
όλόκληρον την i]πειρωτικην Εύρώπην έάν κατακτήση ό "Αξων, 
έν τέλει θα ύποκύψη ... Στο ύπόμνημα τfjς 26ης Αύγούστου του 
1940 εeεσα τό έρώτημα, άν άποκλείωνται «εύνοϊκαi έξελίξεις είς 
αύτό τοϋτο τό ί:iμεσον aποτέλεσμα μιάς ένόπλου άντιστάσεώς 
μας είς την ίταλικην έπίθεσιν». Ή άπάντησή μου ήταν: « VΟχι 
μόνον δέν άποκλείω τάς τοιαύτας έξελίξεις άλλό. καi δέν τας 
θεωρώ κaν άπιθάνους ... Δέν ξέρω, aν ί:iλλοι ij πόσοι άλλοι, άρμο
διότεροι άπό μένα τήν ωρα έκείνη, ε[χαν θεωρήσει δυνατή καί 
μάλιστα πιθανή μιάν aποτελεσματική άντίσταση του έλληνικου 
στρατοί) στήν έπίθεση των aσύγκριτα ίσχυρότερων δυνάμεων 
τοί, Μουσολίνι. 'Επειδή στή μοναξιά τής έξορίας μου, έπικοι
νωνώντας μόνο μέ τό Θεό, μέ τήν καρδιά μου καί μέ τή γυναίκα 
μου, ποίι μ. εχει συντροφεύσει, aπό τό 1935, σ. δ λες τίς δοκι
μασίες τής ζωής μου, θεώρησα πιθανό τό <<θαυμα», δταν aλλοι 
σκέπτονταν ν' άντισταθουμε μόνο καί μόνο ••διιΊ. την τιμ ην τών 
δπλων», γι' αύτό - μόνο γι αύτό - δέχθηκα ν, aνταποκριθώ 
στήν τιμητική πρόσκληση νά γράψω αύτόν τόν Πρόλογο. 

Ναί, ήταν «θαύμα» ή aποτελεσματική άντίστασή μας στήν 
έπιδρομή τoiJ Μουσολίνι καί ή σειρά τών λαμπρών νικών του 
έλληνικοiJ στρατοί) πέρα καί aπό τή Βόρειο VΗπειρο. που πρέπει 
ν' άποδοθεί τό «θαύμα» αuτό; Οί στρατιώτες μας τό άπέδωσαν 
στήν Παναγία, «τij ύπερμάχφ στρατηγφ ... 'Η Πίστη, μέ κεφα
λαίο τό πρώτο γράμμα, εlναι - aκόμα καί στήν ύπερβολικά λο
γική τεχνοκρατική έποχή μας - δύναμη μεγάλη. Δέν άγνοώ, 
οi'ιτι: θέλω νά tJποτιμήσω, τή συμβολή τών παραγόντων έκείνων, 
ποίι άποτελοίιν σ. ενα πόλεμο τίς άναγκαίες προϋπι9θέσεις γιά νά 
σημειωθεί ενα «θαϋμα». Χρειαζόταν δ όργανωμένος καί καλά 
έκπαιδευμένος έλληνικός στρατός. Αύτός ύπfjρχε. Χρειάζονταν 
έπιτελικά σχέδια καί συντονισμός ένεργειών. v Αν τά σχέδια 
ήταν τά καλύτερα, αuτό άς τό έξετάσουν ί:iλλοι. Πάντως, ή έπι-

οκτΩΒΡΙΟΣ, 1985 

στράτευση εγινε- σέ άντίθεση μέ τό ο!κτρό φαινόμενο τοϋ 'Ι
ουλίου 1974 - μέ μεγάλη έπιτυχία. Δέν βρεθήκαμε, μ' Ciλλα 
λόγια, aπροετοίμαστοι. Καί όφείλουμε δλοι νά όμολογήσουμε 
- τό όμολογώ καί έγώ, πού άντιστάθηκα τέσσερα χρόνια στή 
δικτατορία- Οτι, aν δέν Ελεγε ό τότε πρωθυπουργός τό «w0χι» 
στίς τρείς τό πρωt, θά ξυπνούσαμε δ ταν ό έχθρός θά εl-χε είσβάλει 
«aνευ άντιστάσεως>> στό εδαφός μας καί δέν θά προλάβαινε νά 
πεί άποτελεσματικά τό «VΟχι» ή ψυχή τοϋ λαοi:Ί . Χωρίς τίς προ
ϋποθέσεις αύτές, τό ••θαυμα•• δέν θά μποροϋσε νά σημειωθεί. 'Αλ
λά καί δλες μαζί οί προϋποθέσεις αύτές δέν θά μποροϋσαν νά 
προκαλέσουν τό θαuμα . Ήταν άναγκαίοι άντικειμενικοί δροι 
τοϋ <<θαύματος>>, όχι δμως ή πηγή καί ή αιτία του. 

Οί στρατιώτες μας άπέδωσαν, δπως ε[πα, τό <<θαϋμα•• στήν 
Παναγία. 'Αλλά ποϋ βρισκόταν τότε ή Παναγία; ·Ο Χαγάνος 
τών 'Αβάρων, πού- δταν ό ' Ηράκλειος ήταν άναγκασμένος νά 
βρίσκεται μακριά - αίφνιδίασε τήν Κωνσταντινούπολη, πού 
τήν χτυποϋσαν τήν 'ίδια <Ορα καί οί Πέρσες, νικήθηκε άπό τήν 
«ύπέρμαχον στρατηγόν, , δταν τήν ε[δε <<σεμνοφοροϋσαν καί 
περιτρέχουσαν τό τείχος μόνην», δπως λέει ό aνώνυμος χρονο
γράφος. Στά βουνά τής Βορείου 'Ηπείρου καί τfjς ·Αλβανίας δέν 
ε[δε ό έχθρός μπροστά του τήν Παναγία. ΕΙδε τόν ΝΕλληνα στρα

τιώτη. Αύτός, ό 'Έλληνας στρατιώτης , αίσθάνθηκε νά τόν 
όδηγεt ή Παναγία , καί τήν αίσθάνθηκε μέσα του- αύτό ήταν τό 
••θαϋμα•• -, γιατί, δπως καί τό 1912-13- ε[ -χε ξεπεράσει ό έλλη
νικός λαός κάθε έσωτερική διάκριση καί άντίθεση, πού ε{ναι 
φυσικό νά χαρακτηρίζει τίς κοινωνίες δλων τών λαών, καί ε{χε 
παραδοθεί σ' εναν ύπερταξικό καί ύπερκομματικό πατριωτισμό. 
'Ο πατριωτισμός αύτός προκάλεσε τό «θαuμα». 'Υπάρχουν εύτυ
χώς στιγμές, πού - πέρ • άπό κάθε άλλο κίνητρο ιστορικών 
πράξεων- ό άπλός πατριωτισμός ε{ναι ή μοναδική κινητήρια 
δύ~αμη ένός λαου. Αύτό συνέβη στίς δραματικές καί ενδοξες 

•••• Dispatch 

περιοχή τού 

New Jersey 

Fench-ltalian-Continental Cuisine 

Banquet Facίlities for Weddings, Rec.;φtίons, 
Private & Corporate Partίes, Annίversarίes, Showers 

Entertainment six days α week 

Route 9W, Alpine, New Jersey 
Tel. (201) 768-7640 
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ώρες, πού ξεκίνησαν άπό τίς 28 Όκτωβρίου τοϋ 1940. 
Λέμε συχνά, δτι στά βουνά τής Βορείου 'Ηπείρου καi τής 

'Αλβανίας πολεμήσαμε τό φασισμό. ·Ετυχε, βέβαια, νά έκπρο
σωπεί ό έχθρός τό φασισμό. 'Αλλά πιστεύω άκράδαντα, δτι θά 
είχαμε κάνει τό ίδιο, άν δ έχθρός, πού θά μiiς ε{χε aδικα καί aπρό
κλητα έπιτεθεί, έκπροσωποϋσε δποιοδήποτε aλλο πολιτικό κα
θεστώς. Δικτατορία, κάποιο εlδος φασισμοϋ, είχαμε <iλλωστε 
στήν ίδια τή χώρα μας. Κανένας aπό μiiς - οuτε aπ' δσους 
είχαμε χτυπήσει τή δικτατορία - δέ σκέφθηκε , δτι επρεπε νά 
συνδυάσει έκείνη τή στιγμή τήν άπόκρουση τοϋ έχθροu μέ τήν 
άνατροπή τοϋ δικτατορικοϋ καθεστώτος στή χώρα μας. 'Η 
τελική νίκη μας, aν δέν τήν εΙ χε aποτρέψει ή έπίθεση τοu Χίτλερ, 
θά εlχε βέβαια ώς <iμεσο aποτέλεσμα καί τήν ανατροπή τής 
δικτατορίας. Ό νικηφόρος στρατός μας, επιστρέφοντας άπό τό 
μέτωπο, δέν θά άνεχόταν ζυγούς. 'Αλλά δσο πολεμούσαμε , σκε
πτόμασταν μόνο καί μόνο νά ύπερασπισθοϋμε τή γη μας, τούς 
βωμούς καί τίς tστίες μας. τίποτε άλλο. ·Ας λένε τό άντίθετο 
δσοι δέν tζησαν τήν ψυχική άτμόσφαιρα τοϋ μετώπου. («Μέγας 
πατριωτικός πόλεμος» όνομάσθηκε έπίσημα καί aπό αύτή τή 
Ρωσία τοϋ «{στορικοϋ ύλισμοϋ» ό πόλεμος κατά τών Γερμανών). 

Στίς καρδιές δλων τών στρατιωτών μας οί παλμοί ήταν πατρι
ωτικοί, μόνο καί μόνο πατριωτικοί. Καταθέτω τή μαρτυρία αύτή 
ώς άνθρωπος πού ήταν σέ άμεση έπαφή μέ τούς στρατιώτες του 
μετώπου. Μόνον δ πατριωτισμός ένώνει, εστω καί παροδικά, €να 
λαό aπόλυτα. Καί μόνο ή €νωση αύτή προκαλεί τό «θαuμα ... 

Δέν aρνουμαι διόλου τήν ϋπαρξη καί aλλων κινήτρων, ίδίως 
οίκονομικών, στήν ίστορία τών άνθρώπινων κοινωνιών. ' Αλλά 
τήν πρόοδο τών κοινωνιών δέν τήν προκαλεί μόνο, δπως έδίδαξε 
ό Μάρξ (βλ. τό εργο του" ' Αθλιότητα τής φιλοσοφίας••) «ή κακή 
πλευρά» τους. Δέν τήν προκαλοϋν μόνο οί άντινομίες , πού όδη
γοϋν στούς κοινωνικούς aγώνες. Τ ή ζωή τών λαών τήν έπη ρεάζει 
εστω σπάνια, άλλά σέ μεγάλες στιγμές, καί ή «Καλή πλευρά». Τήν 
έπηρεάζει καί τό αίσθημα τής /:νότητας, πού σέ ώρες κινδύνων 
συσπειρώνει δλες τίς κοινωνικές δυνάμεις. Ή παγκόσμια 
{στορία θά ήταν aλλη , θά ήταν φτωχότερη , άν- έκτός άπό τούς 
ταξικούς aγώνες καί τίς κοινωνικές έπαναστάσεις- δέν είχαμε 
κάποιους Μαραθώνες καί κάποιες Θερμοπύλες. 

Η·Ενας νέος Μαραθώνας ήταν ή άντίσταση καί ή άντεπίθεση 
του έλληνικοϋ στρατοϋ, τοϋ i:λληνικοϋ λαοϋ, άπό τίς 28 'Οκτω
βρίου 1940 οος τίς άρχές 'Απριλίου 1941. Δέν άποκρούσαμε, βέ-
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βαια, άσιατιιcές όρδές. Βρεθήκαμε άντιμέτωποι ένός πολύ καλ
λιεργημένου λαου, τοϋ ίταλιιcου. ·Αλλά ό λαός αύτός, πού ή 
ψυχή του ε{ ναι μάλιστα «τόσο τής έλληνιιcής συγγένισσα», δ πως 
ε{πε τό 1901 δ Κωστής Παλαμaς, προλογίζοντας μιά εκ:δοση 
εργων τοϋ Διονυσίου Σολωμου (Βιβλιοθήκη «Μαρασλή»), εlχε 
ύποχρεωθεί άπό τόν Μουσολίνι νά λάβει μέρος σέ μιά έπιδρομή 
πιό βάρβαρη κ:αί άπό τήν έπιδρομή τών Περσών. 

'Ώρα νέων Θερμοπυλών έσήμανε γιά τόν έλληνικό λαό στίς 6 
' Απριλίου τοϋ 1941. Δέν έπέσαμε, βέβαια, δλοι τήν ήμέρα έκ:εί
νη, δπως ε{χαν πέσει στίς Θερμοπύλες δσοι στό !:τος 480 π.Χ. 
ε{χαν ταχθεί νά άναστείλουν τήν έπιδρομή τοϋ έχθροϋ. "Επε
σαν, δμως, μυριάδες "Ελληνες στό διάστημα τής Κατοχής. Καί 
βέβαιο ε{ ναι, δτι τή ζοφερή αύγή τής 6ης 'Απριλίουτοϋ 1941 δέν 
ύπήρξε οuτ· ενας μοναδικός ~Ελληνας στρατιώτης πού νά πτοή
θηκε, δταν στό βόρειο μέτωπο (Καστοριά - Πόγραδετς) άμεση 
ήταν ή άπειλή νά πλευροκοπηθοϋμε άπό τίς μηχανοκίνητες δυ
νάμεις τοϋ Χίτλερ. ·Ας μοϋ έπιτραπεί νά καταθέσω ιcαί στό ση
μείο αύτό τήν προσωπική μου μαρτυρία. 

'Από τίς άρχές Φεβρουαρίου τοϋ 1941 βρισκόμουν στήν Κο
ρυτσά. Μέ διαταγή τοίι Γενικοί> Στρατηγείου, πού τήν ε{ χε προ
καλέσει- χωρίς λόγο- τό ύπουργείο 'Ασφαλείας, ε{ χα μετατε
θεί άπό τή μονάδα 1380 ( 13η μεραρχία), άπό τήν κοιλάδα του Πό
γραδετς, στό Β· Γραφείο τοϋ Τμήματος Στρατιaς Βορείου Με
τώπου, πού tδρα του ήταν ή Κορυτσά. Βέβαιος, δτι έπίκειται ή 
έπίθεση του Χίτλερ, Εγραψα δυό-τρείς μέρες πρίν άπό τίς 6 'Α
πριλίου ε να άρθρο, πού - μέ τήν εγκριση τοίι διοικητή του Τμή
ματος Στρατιaς στρατηγοu Τσολάκογλου (τό εlπα αύτό, ώς 
μάρτυς κατηγορίας, στή δίκη τών δοσιλόγων στίς 9 Μαρτίου τοϋ 
1945)- προοριζόταν νά δημοσιευθεί, τήν κρίσιμη στιγμή, στό 
περιοδικό τής 13ης μεραρχίας "· Αχρίς», πού ύπεύθυνος γιά τή 
σύνταξή του έξακολουθοϋσq νά ε{μαι. Τ ό άρθρο αύτό, πού δημο
σιεύθηκε, στίς 6 ·Απριλίου, στό τελευταίο εκτακτο φύλλο τής 
"· Αχρίδας» καί διανεμήθηκε στίς μεραρχίες, άπηχοϋσε πιστά τά 
αίσθήματα δλων πού βρίσκονταν στό βόρειο μέτωπο. Κλείνον
τας τόν Πρόλογο αύτόν, παραθέτω μερικά άποσπάσματα τοϋ 
άρθρου έκ:είνου: 

" . . . "Ας τό ποϋμε γιά νά τό μάθουν κι εξ ω άπό τήν 'Ελλάδα 
δλοι ο{ λαοί τοϋ κόσμου. 'Ύστερ' άπό πέντε μηνών βαρύτατο 
άγώνα πού μόνοι μας τόν διεξαγάγαμε κ:αί τόν κερδίσαμε, πολε
μώντας μιά μεγάλη αύτοκρατορία μέ τρία στέμματα κι ενα βα
ρύτατο χειμώνα μέ έκατόν έξήντα καί περισσότερα ήμερονύχτια, 
άκούσαμε μιά μέρα- καί δέν βρισκόμασταν σέ λιμάνι άπάνεμο, 
άλλά έιμασταν στρατιώτες στήν πρώτη γραμμή του πυρός καί 
βλέπαμε τούς όλμους καί τίς όβίδες νά σκaνε γύρω μας - άκού
σαμε μιά μέρα , δτι ή Βουλγαρία άφήκε τίς γερμανικές φάλαγγες 
νά διαβοuν άπό τό εδαφός της ( . . . ). Καί τί νομίζετε, δτι έκά · ναμε 
έμείς οι 'Έλληνες στρατιώτες τοίι άλβανικου μετώπου, δταν 
άκούσαμε, δτι μπορεί νά έπιχειρηθεί εiς βάρος μας τό πιό άτιμο 
πλευροκόπημα, πού μέ τήν πιό μεγάλη ήθική άηδία θά σημει
ώσει στίς σελίδες της ή ·Ιστορία; Μήπως νομίζετε, δτι έμουδιά
σαμε; Μήπως νομίζετε, δτι έκόπηκε- εστω γιά μιά στιγμή, δπως 
θά ήταν φυσικό- ή άναπνοή μας; "Οχι! Ποτέ ή άναπνοή μαςδέν 
εδειξε τόση άποφασιστικότητα ζωής, δση έκείνη τή στιγμή. Τήν 
είδηση, πού όποιονδήποτε άλλον θά τόν εκανε, εστω καί γιά μιά 
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 1985 

στιγμή, νά μουδιάσει, έμείς τήν ύποδεχθήκαμε μ . ενα χαμόγελο 
ύπερηφάνειας καί ήθικής εύδαψονίας. Δείξαμε τάχα μέ τό χαμό
γελό μας, δτι τό θέλαμε νά μaς πλευροκοπήσουν;· Οτι τό θέλαμε, 
στά σαράντα πέντε έκατομμύρια τών εχθρών μας νά προστεθοuν 
καί άλλα (ώ, τί ντροπή τους!) όγδόντα πέντε εκατομμύρια; Δέν 
χρειάζονται έπιχειρήματα γιά ν ' άποδείξουμε στόν κόσμο, δτι 
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δέν τό θέλαμε. 'Όπως δέ θέλαμε νά μaς έπιτεθοuν οί 'Ιταλοί ( ... ), 
έτσι δέ θέλαμε καί μάλιστα άκόμα λιγότερο μπορούσαμε νά θέ
λουμε νά μaς έπιτεθοϋν άπό πίσω, τήν ό.\ρα πού ήμασταν ματω
μένοι καί περισυλλέγαμε νεκρούς καί τραυματίες, άλλα όγδόντα 
πέντε εκατομμύρια. Καί ξέρετε προπάντων, γιατί δ έ ν τό θέλαμε; 
( ... ) Δέν τό θέλαμε, προπάντων γιατί θέλαμε νά άποφύγουμε νά 
ντραποίιμε γιά λογαριασμό έκείνων, πού θά έπιχειροϋσαν τό πιό 
liτιμο πλευροκόπημα τfjς ίστορίας. ( ... ).Τότε γιατί διαγράφηκε 
στά χείλη μας τό χαμόγελο τfjς εύδαιμοvίας; Τό χαμόγελο αύτό 
διαγράφηκε, έπειδή , χωρίς νά θέλουμε, διαλεχθήκαμε άπό τό 
Θεό yιά τήν π ιό φωτεινή δοκιμασία των αίώνων. Μ ή μάς παρεξη
γείτε, πού λέμε καί γι αύτό, δτι δέν τό θέλαμε. Καί δ ' Ιησοϋς εlπε: 
Πάτερ μου, εl δυνατόν έστιν, παρελθέτω άπ' έμοϋ τό ποτήριον 
τοϋτο . · Αφοϋ δμως τό ήθελε δ Πατήρ καi δέν μποροuσε νά γίνει 
άλλιώς, τό ποτήριον liδειασε στά χείλη τοu Θεανθρώπου. "Ε, ciς 
άδειάσει καί στά χείλη τά δικά μας ! Αύτή εΙ ναι ή ένδειξη τής πιό 
μεγάλης εϋνοιας, πού μποροίισε νά δείξει άπέναντί μας ό Θεός. Γι 

αύτό άκριβώς ένοιώσαμε τό αϊσθημα τής εύδαιμονίας. ·Επειδή τό 
πήραμε ώς εuνοια. Ένοιώσαμε εύδαιμονία καί ύπερηφάνεια 
έπειδή έχουμε φ ι λ ο τ ι μία , πού οί έχθροί μας δέν έχουν ( ... ), 
έπειδή εϊμαστε Cίνδρες, ένώ οι έχθροί μας ... δέν ξέρω, liς μήν 
άποφανθοίιμε · έπάνω στό θέμα αύτό. Καί τώρα; Τώρα θά κάνουμε 
δ. τι έκάναμε καί ό.\ς τήν ό.\ρα τούτη. Θά πολεμήσουμε. Θά πολε
μήσουμε μέχρι τέλους. Ό,τιδήποτε καί <:ίν συμβεί, όπωσδήποτε 
καί ον έξελιχθοίιν τά πράγματα, θά φθάσουμε- ναί, δέν ύπάρχει 
οCτε ή πιό μικρή άμφιβολία , δτι θά φθάσουμε - στό τέρμα 
έκείνο, πού έμείς έπιθυμοίιμε. Τό τέρμα αύτό τό θέλει ό Θεός. Τό 
τέρμα αύτό τό ζητοίιν οί νόμοι τής ίστορίας καί τό εuχονται εκα
τομμύρια στήθη πού στενάζουν κάτω άπό τόν πιό aτιμο ζυγό τών 
αίώνων ( . .. ). 'Εχθροί τής ' Ελλάδος καί της άνθρωπότητος! Τά 
χέρια σας, πού μας χτυποίιν, θά ματώσουν πολύ περισσότερο άπό 
τά στήθη μας, πού δέχον·, αι καί θά δεχθοϋν τά χτυπήματα . Τά 
στήθη μας ί:χουν ψυχή καί δέ μπορεί νά νικηθοuν. Τά χέρια σας 
είναι άψυχα καί θά συντριβοίιν. Χτυπaτε λοιπόν δσο θέλετε! Ή 
. Ελλάς θά νικήσει! ' Η aνθρωπότης θά θριαμβεύσει!" . 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥ ΛΟΣ 
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~Η HANAC καi ό George Douris 
1r 

Άπό τό περυσινό έπίσημο δείπνο τής ΑΗΕΡΑ, στό όποίο τιμή
θηκε δ iδρυη'ις τής HANAC. ·Από άριστερά, John Santucci, 
Queens Distήct Attorney; Howard Golden, Brooklyn Borough 
President; Donald R. Manes, Queens Borough President; Anthony 
Gaeta, former Staten Island Borough President; Archbishop Ia-

kovos; Mrs. Evangeline Douris; George Douris; George Clark, Jr. , 
New York State Republican Leader; Stanley Friedman, Bronx 
Democratic County Leader; Penny Kaniclides, HANAC Board 
Member; Angelo Petromelis, Commissioner, New York State 

Crime Victims Compensation Board. 

Ό γερουσιαστής Alfonse D'Amato τής 
Νέας Ύ όρκης πληροφόρησε τον περασμέ
νο μήνα τήν HANAC (Έλληνοαμερικα
νιιdι 'Επιτροπή ΓειτονιιcήςΔράσεως)δτι ή 
Όμοσπονδιακη Κυβέρνηση ένέκρινε πί
στωση 11 έιcατομμυρίων δολλαρίων για 
τήν άνέγερση ένός γηροκομείου 102 δια
μερισμάτων. Ό πρόεδρος τής HANAC ιc. 
George Douris έξέφρασε τfιν βαθεια iιcα
νοποίησή του ιcαi εύγνωμοσύνη για τiς 
ένέργειες τοϋ γερουσιαστή. <<Ελπίζομε, 
εΙπε, δτι μέσα στό Γηροκομείο, θα χτίσω
με ενα μικρό έλληνορθόδοξο έκκλησάκι, 
ενα εστιατόριο καi ενα ιατρείο καi να έξα
σφαλίσωμε πλήρες πρόγραμμα κοινωνι
κών ύπηρεσιών για τους ήλιιcιωμένους». 

'Η δήλωση αύτη άντανακλii τfιν προσω
πικότητα καi τα ενδιαφέροντα τοϋ αεικί
νητου δαιμόνιου αύτοϋ 'Ελληνοαμερικα
νού συναδέλφου ιcαi φέρνει στfιν έπικαι
ρότητα τήν όργάνωση που δ ίδιος 'ίδρυσε 
καi τής όποίας σήμερα προεδρεύει. 

Το ενδιαφέρον τοϋ κ. Δούρη προς τούς 
ήλικιωμένους δf:ν εΙ ναι άσχετο μf: τήνάλη
σμόνητη μητέρα του · Ασήμω, που γιά 
πολλά χρόνια τοϋ μιλοϋσε για τiς ιcοινω
νικtς άνάγιcες ώρισμένων ήλιιcιωμένων 
δμοyενών τής 'Αστόριας ιcαi τόν παρακι
νούσε να κάμη κάτι γι. αύτούς. ~σπως μiiς 
λέγει δ πάντοτε πολυάσχολος ιc. Ντούρης, 
οι παροτρύνσεις τής μητέρας του σταμά
τησαν το 1971, δταν έν άγνοία του κατέ
βηκε ή ίδια στο Δημαρχείο, για να δή τον 
τότε Δήμαρχο Τζrον Λίντσεϋ. Ό Γιώργος 
βρισκόταν έκείνη η'ιν ώρα στήν αίθουσα 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 1985 

Τύπου τοϋ Δημαρχείου, δπου άντιπρο
σώπευε, έπi 22 χρόνια, τiς έφημερίδες τοϋ 
συγκροτήματος Newhouse ιcαi η'ιν έφημε
ρίδα L.I. Press, μέχρι τής διακοπής τής 
έκδόσεώς της. 'Η ιc. · Ασήμω Ντούρη ώδη
γήθηιcε στον Δήμαρχο άπό συναδέλφους 
τοϋ γιοί> της ιcαi ϋστερα άπό σύντομη συ-

νομιλία, ό κ. Λίντσεϋ τήν συνώδευσε στό 
γραφείο Τύπου. Ό Δήμαρχος πληροφό
ρησε τόν κατάπληκτο συνάδελφο δτι εlχε 
δίκη ο ή μητέρα του γιά τό δτι κάτι i:πρεπε 
να γίνη γιά τους ήλιιcιωμένους όμογενεiς 
τής 'Αστόριας ιcαί δτι ένέκρινε πίστωση 

75,000 δολλ. για να γίνη μια μελέτη γύρω 

Ό Άρχιεπlσκοπος κ. 'Ιάκωβος σέ μιά άναμvησrική φωτογραφία μέ rήv οlκο)•ένεια Νrούρη. 
Δεξιά, ή κ. Εύαyγελlα Ντούρη, dρισrερa ή κόρη τους Λίτσα καί δεξιά ό Τόμ. ό όποίο.:; lρ)·άζεται 

στό γραφείο Urban Public Relations roD πατέρα του. 
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άπό τiς άνάγκες τής Κοινότητος στην πε
ριοχη αύτή. Μέ βάση τηνμελέτη αύτή, ενε
κρίθη aλλη πίστωση 275,000 δολλ. για την 
δημιουργία κέντρου ήλικιωμένων στην 
'Α στόρια καi μέ το εργο αύτό iiρχισε ή 
πολυσχιδης δραστηριότητα τής HANAC. 
' Ο προϋπολογισμός τής HANAC, ή όποία 
χρηματοδοτείται άπό τον Δήμο καi την 
Πολιτεία, ξεπερνii τώρα τα 22 ~κατομμ. 
δολλάρια τον χρόνο καi άπασχολεί I .200 
ύπαλλήλους. Ή όργάνωση επεκτείνεται 
τώρα στό Νιοϋ Τζέρσεϋ καi στην Μασσα
χουσέτη σέ συνεργασία με τόν Μητροπο
λ( τη Σίλα καi τον . Επίσκοπο Μεθόδιο. 

UΟπως μiiς ε{πε ό κ. Ντούρης , ενα άπό τα 
εργα πού βρίσκονται τώρα ύπό μελέτη 
ε{ναι ενα κέντρο για άσθενείς ήλικιωμέ
νους, ενα ιcέντρο ψυχαγωγίας ήλικιωμέ
νων στό Μπρουκλυν ιcαi ενα ιcέντρο για 
παιδια εργαζομένων μητέρων. 

Ή HANAC διοικείται άπό συμβούλιο με 
42 μέλη καi ενα Συμβουλευτιιcό Συμβούλιο 
100 μελών στό όποίο μετέχουν γνωστοi 
όμογενείς καi πολιτικες προσωπιιcότητες 
άπό τόν Δήμο καi την Πολιτεία τής Νέας 
'Υόρκης. 

Δημόσιες Σχέσεις 

'Η δημιουργία τής HANAC εlναι άποτέ
λεσμα τών σχέσεων τοϋ κ. Ντούρη ιcαi τών 
γνωριμιών του στόν μηχαvισμό του Δή
μου. Συνδέεται φιλικα με πολιτειακούς ιcαi 
όμοσπονδιακούς γερουσιαστες ιcαi βου
λευτές, με τούς Δημοτικούς Συμβούλους 
καi τούς άξιωματούχους τών πολιτειακών 
ύπηρεσιών. Τό κύκλωμα τών γνωριμιών 
αύτών του φάνηκε πολύ χρήσιμο καi στην 
δημιουργία τοϋ γραφείου Δημοσίων Σχέ
σεων που διευθύνει άπό το 1977. δταν 
εκλεισε ή εφημερίδα στην όποία έργαζό
ταν, 

Μεταξύ τών πελατών του συγιcαταλέ
γονται οί ένώσεις γαλαιcτοπαραγωγών, 
ιδιοκτητών ταξί, 'Ελληνοαμερικανών ερ
γολάβων, τών Διιcαστιιcών, τό Νοσοιcομείο 
τοϋ Μπροϋκλυν, τό Πρεσβυτεριανό Νοσο
κομεiο Κολόμπια, καi aλλες μεγάλες επι
χειρήσεις. Έπίσης, εχει άναλάβει την 
προεκλογικη έκστρατεία διαφόρων γνω
στών πολιτικών τής Νέας Ύόριcης ιcαi τοϋ 
Νιου Τζέρσεϋ. 

'Ο κ. Ντούρης ε{ ναι άπό τα στελέχη τής 
ΑΗΕΡΑ στην όποία ε{χε παλαιότερα άνα
πτύξει μεγάλη δραστηριότητα, έιcλεγεiς 
ιcαi περιφερειαιcός κυβερνήτης τής Πολι
τείας Νέας Ύ όριcης. ~Ο ταν τό Ι 97 4Εγι νε ή 
ε{σβολη τών Τούριcων στην Κύπρο, δ κ. 
Ντούρης, ώς πρόεδρος τοϋ Συνεδρίου τής 
ΑΗΕΡΑ, στην Βοστώνη, πρωτοστάτησε, 
ύπό τόν ειcλεγέντα τότε πρόεδρο κ. William 
Chirgotis, στην κινητοποίηση τής μεγα
λύτερης ~λληνοαμερικανικής όργανώσε
ως ύπέρ του μαρτυρικου νησιου. Μαζi μέ 
άλλους άξιωματούχους πραγματοποίησαν 
επισκέψεις στην Ούάσιγκτων, δπου συ
ναντήθηκαν μέ τον τότε ύπουργό 'Εξωτε
ρικών κ. Κίσσινγκερ ιcαi άλλους επισή
μους καi στην Κύπρο, δπου ε{δαν άπό 
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• Ο Κυβερνήτης Μάριο Κουόμο με τον κ. Ντούρη. 

κοντά καi το δρiiμα τών προσφύγων. Με 
την συνεργασία τfjς HANAC, ή ΑΗΕΡΑ 
εστειλε στην Κύπρο πολλά έφόδια γιά τοuς 
πρόσφυγες καi εναν πρόχειρο θάλαμο εγ
χειρήσεων. 

' Ο κ. Ντούρης tδωσε πάντοτε παρrον στά 
εθνικα προσιcλητήρια καi σέ κάθε πατρι-

Στt)ν καρδιiι του Μανχάτταν 

MOLFETAS 
RESTAURANT 

Continental 
Greek Cuisine 
Catering for all 
Social Events 

~Αδελφοi 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥ ΛΛΟΥ 

ωτιιcη προσπάθεια καi κοινωφελές εργο 
ιcαi βοήθησε πολλούς 'Ελληνοαμεριιcα
νοuς να προσληφθουν σέ εκτελεστικες θέ
σεις στον Δήμο καi στην Πολιτεία τής 
Νέας 'Υόρκης. VΕχει λάβει μέρος σέ πολ

λοuς προεκλογικούς άγώνες σαν σύμβου
λος καi στέλεχος τοϋ Δημοιcρατιιcου Κόμ

ματος καi τό όνομά του ε{ χε άναφερθεί για 
την διαδοχη τής Τζεραλντiν Φερράρο, 
δταν ή βουλευτιιcή της θέση στό Κουηνς 
εμεινε κενη μετα την ύποψηφιότητά της 
για την ·Αντιπροεδρία τών ΗΠΑ. 

Μέ τiς άμέτρητες γνωριμίες του ό κ. 
Ντούρης βοηθii τiς έλληνικές ύποθέσεις, 
επηρεάζοντας άθόρυβα πολιτιιcοuς ιcαi συ
ναδέλφους του δημοσιογράφους στοuς δ
ποίους έξηγεί τα προβλήματα καi τiς 
θέσεις τfjς γενέτειρας. Πολλες προκηρύ
ξεις του Δήμου καi τής Πολιτείας ύπερ τής 
Κύπρου tγιναν με δική του παραιcίνηση . 

Μόλις τελευταίως, δ κ. Ντούρης όργά
νωσε συναντήσεις δμογενών ταξιδιωτικών 
πρακτόρων καi τοίι νομικοϋ τους συμβού
λου κ. Σίμου Δήμα, με άρμοδίους τής άμε
ρικανικfjς Κυβερνήσεως καi πρόβαλαν μα-

30 χρόνια στήv ύπηρεσία ζi το α'ίτημα τής άρσεως τής ταξιδιωτιιcής 
όδηγίας του Προέδρου Ρήγιcαν. Γιά λογα

τοϋ Έλληvισμοϋ ριασμό τών πρακτόρων αύτών, το γραφείο 
307 WEST 47th STREET τοίι κ. Ντούρη έξέδωσε μια εφημερίδα, σέ 
NEW YORK, Ν. Υ. 10036 24 ώρες, στην όποία προβαλλόταν τουρι-

[ 
TEL. (212) 581-Q674 1\ στικa ή Έλλάδα. Τό εντυπο ταχυδρομή-

~-==;:Ι'Ιt'===rς;;;==~-ι;-==='>t;'=ιlιi.U θηκε σέ 28.000 ταξιδιωτιιcοuς πράιcτορες 

ί-~-~1(~~~----~::::~~:~---, 
•• fb;~GIFT SHOP ASTORIA, Ν.Υ. 11105 :· 

Τηλ. (718) 932-7011 
I I Μπομπονιέρες - Βαπτιστικά - Λαμπάδες I 
ι Δώρα - Βιβλία - Δίσκοι - Video Tapes - Cassettes Ι 
I I 
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Gl!f€/i OR'fhOi!OX λRChDΙOα:sε Of NOIJTh MID SO!Πh ΑΜεRΙCΛ 

~t. ~εmεtrίos ~cbool ~wεεpstakεs 

First Prize 
1985 Mercedes Benz 300D 

OR 
$3Ο.ΟΟο.οο cash 

(the seller will be awarded $4.000. ΟΟ) 

Second Prize 
Tiffany Necklase valued 

at S22.800.oo 
(the sellerwill be awarded $3.000.00) 

Third Prize Donation $1 00. οο 
1985 Cadillac Cimarron 

OR 
$10.000.00 cash 

Drawing to be held on day of 
Consecration of St. Demetrios 

October 20.1985 (the sellerwill beawarded $2.000.00) 

Fourth Prize ST. DEMHRΙOS 
30· 11 30th Driνe 

$5.ΟΟο.οο cash 
(the seller will be 

awarded $1000.00) 

Long lsland City Ν. Υ . 11102 

Gentlemen: 

ι an enctosing a check of $ . .......... Please send 
me .............. St. Demetrtos School Sweeρstakes 
ι ο· 

ONLY 1WO THOUSANO fiCKHS HAVE ΒΕΕΝ PAINTED ΝΑΜΕ· ~-------------------------

All tίcket donatίonι ( • 1 00) 
ιιra tax ·deductibte 

~~~~~~-~~--ΙΡ-. -----------------------

WE CATER 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 198S 

Dick's Bakery & Deli, 
Wines & Liquors 

Specialty Cakes
(Corporate Logos, Cabbage Patch) 
International Pastries and Desserts 

Fine Danίsh and Croίssants 
Wide Assortment of Rye, Pumpernίcke/, 

White Bread and Ro//s - Biggest Se/ectίon 
of Butter Cookies ίn ιhe area. 

WHOLESALE and RETAIL 
RT 46 WEST, DOVER 

TEL. (201) 366-3170 
Open 7 Days α Week 7 Α Μ to /0 ΡΜ. 

και οργανισμούς. Καί μετέβη στήν · Ελ
λάδα με • Αμερικανους δημοσιογράφους 
γιό: να διαπιστώσουν τα μέτρα άσφαλείας 
στό άεροδρόμιο τοϋ 'Ελληνικου. 

Οί σκοποi τής όργαvώσεως HANAC εlναι 
πολλαπλοί. Ή έξυπηρέτηση, βοήθεια καi 
γενικό: λύση προβλημάτων τών όμογενών 
εlναι τό κύριο μέλημά της. 'Αρχικό: στε
γάστηκε στόν δεύτερο όροφο Ι:νός κτι

ρίου στόν σταθμό τοϋ τραίνου του Ditmars. 
'Αργότερα, με τήν αuξηση τοϋ μετανα
στευτικου ρεύματος (μέσα σε πέντε χρόνια 
ό έλληνισμός τής περιο-χής διπλασιά
στηκε), ή HANAC έπεκτάθηκε καi κά
λυψε περισσότερους τομείς, με τήν άμέ
ριστη συμπαράσταση τής πόλεως Νέας· Υ
όρκης, τόσο στήν · Αστόρια, δσο καί στό 
Μανχάτταν καί τό Μπροίίκλυν. 

Τό πρόγραμμα -χρηματοδοτείται άπό τό 
Human Resources Administration τής πό
λεως Νέας 'Υόρκης ιcαί ή όργάνωση τής 
HANAC εlναι q «μεσολαβηη'Jς» μεταξύ 
του Δήμου καί τής έλληνικής δμογε
νείας δσον άφορα τήν παροχη ίδιαιτέρων 
ύπηρεσιών άπό τήν κυβέρνηση καi ι'iλλα 
{δρύματα. 

Ta κεντρικό: γραφεία τής HANAC 
βρίσκονται τώρα στήν · Αστόρια καίε[ ναι 
έπανδρωμένα μέ άρκετούς ύπαλλήλους πού 
μιλουν άγγλικό: καi έλληνικα καί εlναι 
~τοιμοι να προσφέρουν τiς ύπηρεσίες τους 
στούς όμογενείς. • Αλλα τοπικό: γραφεία 
βρίσκονται στό Μπροϋκλυν καi στό Ού

άσιγκτων Χάϊτς. 

Oi ύπάλληλοι τής HANAC προσφέρουν 
πληροφορίες καί βοήθεια στοiις εχοντες 
άνάγιcη, ή τούς παραπέμπουν σε ι'iλλες 
ύπηρεσίες γιό: τήν έξυπηρέτησή τους. 
Μέσα στίς τυπικες ύπηρεσίες που προσφέ
ρονται εlναι γιό: συνταξιοδότηση (Σόσιαλ 
Σεκιούρι τ υ), εκτακτη οίκονομική βοή
θεια, Ταμείο 'Ανεργίας, Σύνταξη Άνικα
νότητος, προβλήματα ίδιοκτήτου - ένοι
κιαστοϋ, μονιμοποιήσεως στiς Η.Π.Α., 
διαβατήρια, έγγραφή στούς έκλογικούς 
καταλόγους, έκπαίδευση καi έπαγγελμα
τική άποκατάσταση η έξεύρεση έργασίας 

καi πολλό: ι'iλλα. 

Oi ήλικιωμένοι 

Μια άπό τiς πρώτες μέριμνες τής 
HANAC ήταν ή παροχή ύπηρεσιών πρός 
τούς ύπερήλικες τής κοινότητος. Γιά τόν 
σκοπό αύτό ίδρύθηκε στην 'Α στόρια τό 
1973 τό Κέντρο · Ηλικιωμένων J .V.L.- Di
motsis - Vallone που έπιδοτεiται άπό τό 
Human Resources Administration καi ε[ ναι 
έγγεγραμμένοι σ' αότό περισσότεροι άπό 
3.000 συνταξιοϋχοι όμογενεiς. Καθημε
ρινό:- μέ μέσο όρο 300 άτομα- τό κέντρο 
προσφέρεται γιa τήν άλληλογνωριμία, 
τήν δημιουργία φιλίας καί συνεργασίας, 
κοινωνικες έκδηλώσεις, έκδρομές κ.λ.π. 
Στούς συνταξιού-χους- μέλη προσφέρεται 
κάθε μεσημέρι ζεστό φαγητό δωρεάν. 

Γιά πολλούς ύπερήλικες που ε[ ναι άσθε
νείς, ή HANAC στέλνει στό: σπίτια τους 
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Το έξώφυλλό μας 

Ό δημιουργός τής HANAC jd τον Δήμαρχο 
Κοτς καi τον πρόεδρο τής περιοχής τοϋ 
Μπροϋκλυν Χάουαρντ Γκόλ ντε ν στο περυσινό 
tτήσιο δείπνο, στο όποίο τιμήθηκε δ κ. 

Ντούρης. 

εΙδικευμένους θεραπευτές ή νοσοκόμους 
που τους βοηθουν καi καταγράφουν καi τfιν 
κατάστασή τους. Με τόν τρόπο αύτό ο{ 
δποφέροντες μένουν στό πιό έπιθυμητό πε
ριβάλλον- τό σπίτι τους- παρακολου
θούμενοι καi άποφεύyονται πολλες φορες 
περιττό. εξοδα για τήν είσοδό τους σε θε
ραπευτήρια ή οίκους εύγηρίας. 

ΜΙ: την οlκονομικfι συμπαράσταση πάν
τοτε του Δήμου Νέας Ύόρκης, ή HANAC 
εχει καταρτίσει προγράμματα για τους 
νέους ήλικίας άπό 7 εως 21 έτων. τα προ
γράμματα αuτα περιλαμβάνουν άθλητι κες 
έκδηλώσεις, άτομικές η όμαδικές, με όδη
γίες άπό ε{δικους σΙ: διάφορα άθλήματα. Οί 
δδηγίες καi έκδηλώσεις γίνονται άπογεύ
ματα καi βράδυα σε διάφορα δημόσια σχο
λεία, γυμναστήρια έκκλησιών καi διά
φορα κοινωνικa κέντρα. Έπίσης φροντίδα 
για τους νέους λαμβάνεται yιa τήν άπο
στροφη άπό τfιν μάστιγα των ναρκωτικών, 
την καθοδήγησή τους πρός έπαγγελματική 
άποκατάσταση καi γενικa ηΊν καλύτερη 
μόρφωσή τους. Για την τελευταία περί
πτωση ή HANAC διαθέτει τό Κέντρο 'Ε
παγγελματικής 'Εκπαιδεύσεως καi τό Τε
χνικό Ίνστιτουτο 'Εκπαιδεύσεως που 
άποβλέπουν στην έκπαίδευση σε νέους 
τομείς άνέργων δμογενών. Καi αύτa τα έκ
παιδευτικa προγράμματα χρηματοδο
τουνται άπό τόν Δijμο, τfιν Πολιτεία Ν. Υ. 
καθrος καi άπό τό δπουργείο 'Εργασίας τών 
ΗΠΑ. ·Η έκπαίδευση διαρκεί άπό 15 μέχρι 
24 &βδομάδες, άνάλογα μέ τό ε{δος του 

έπαγγέλματος καi τά μαθήματα που διδά
σκονται ε{ ναι έπi προχωρημένης τεχνολο
γίας , κομπιοuτερς, στοιχειοθεσία με φωτο
σύνθεση , νοσοκομειακfι φροντίδα καi 
σχέδιο. 

Κατa τόν ·Ιούλιο καi Αuγουστο έφέ
τος έξασφάλισε δουλειa σΙ: 1.800 νέ
ους 14- 21 έτών μέσω τοu Γραφείου Εδρέ
σεως 'Εργασίας τfjς πόλεως Ν. Ύ όρκης σε 
κυβερνητικa προγράμματα, στiς θερινες 
ήμερήσιες έκδρομές τής όργανώσεως η σε 
γραφεία. 

Τό πρόγραμμα τών Ήμερησίων Θερι
νών 'Εκδρομών (Summer Day Camps) συν
δράμεται οlκονομικa άπό τά. χρήματα που 

εΙσπράττονται άπό τiς έγγραφες των 
παιδιών σ' αύτό. Λειτουργεί τόν 'Ιούλιο 
καi Αύγουστο Δευτέρα με Παρασκευiι άπό 
τiς 9 τό πρω\: μέχρι τiς 4 τό άπόγευμα. Πε
ριλαμβάνει άθλητικες έκδηλώσεις, μου
σική, χορό, μπόουλινγκ, κολύμπι καi 
άλλες δπαίθριες καλοκαιρινές έκδηλώσεις. 
Γίνονται έκδρομές σΙ: πάρκα, μουσεία, 
στfιν θάλασσα καi άλλα ένδιαφέροντα 
μέρη καi οί νέοι περνουν την ήμέρα τους 

καθοδηγούμενοι καi διασκεδάζοντες. 

Συμβουλευτικi:ς ύπηρεσίες 

Ή συμβουλευτικfι ύπηρεσία για παιδιa 
καi ο{ιcογένειες τfjς HANAC ε{ναι έπαν
δρωμένη μΙ: έπαγγελματίες ψυχοθερα-

Παιδιa τών θερινών παιδικών κατασκηνώσεων τής HANAC μετa τον tκκλησιασμό τους στον 
Καθεδρικό Nab ΆγΙας Τριάδος, στην Ν. Ύόρκη. 

ΛΡΙΣ'ΓΕΡΛ : 'Ηλικιωμένοι, μέλη τοϋ Κέντρου τής HANAC, σέ 
συγκέντρωση διαμ.αρτυρfας, στο WΩλμπανυ. ΔΕΞΙΛ: Μερικά ιfπο 

τά tκτεθέντα έργα ζωγραφικής στο Κέντρο ύπερηλfκων στην 'Λ
στόρια. 
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πευτες καi ψυχοαναλυτi;ς που μιλοϋν άγ
γλικα καί t:λληνικa καi κύρια φροντίδα 
τους ε{ ναι να βοηθοϋν οίκογένειες σηΊν λύ
ση καθημερινών προβλημάτων ποu προέρ
χονται άπό διαφορi;ς συζύγων, έκπαιδευ
τικιi θέματα, έγκατάλειψη παιδιών κ.λ.π. 
Οί συμβουλευτικi;ς ύπηρεσίες δίνονται κα
τόπιν συνεννοήσεως καί λαμβάνεται πρό
νοια γιι't aπόλυτη έχεμύθεια, περιλαμβά
νουν δi; οiκογενειακη θεραπεία, παιδικη 
θεραπεία, μεσολάβηση σε κρίσεις, όμα
δικη ψυχοθεραπεία ήλικιωμένων, άτομικη 

θεραπεία κ.<'i. 

ιf-" ~'~ 
~fι'GF~J 'J..!.,, ;'JY 

,..::::..,..~ 

ΑΠΟΤΑΘΗΤΕ 

ΜΕΑΠΟΛΥ1Ή 

ΕΜΠΙΣΙΌΣΥΝΗ 

ΣτΗΝ ΦΙΡΜΑ ΜΑΣ 

τhίs ίs the tίme to own 
α fine fur coat or jacket 

from the manufacturίng 

firm GUSTON FURS LTD. 
MANUFACTURERS 

FOR 25 YEARS 

Custom Made Furs 
of the finest quality 
at the best prices. 

Alterations • Remodeling 
Storage 

Ask for GUS or ΤΟΝΥ 

Γιι't ένήλικες ή HANAC εχει μορφω
τικι't προγράμματα πού γίνονται σε κοι
νοτικι't κέντρα καi δίνουν βασικη μόρφωση 
σε 'Ελληνόγλωσσους καi άγγλικα σαν 
δεύτερη γλώσσα. 

τέλος ή HANAC !:χει ενα άριθμό προ
γραμμάτων γιιi τtΊν βοήθεια κ:αi πληρο
φόρηση τών ίδιοκτητών άκ:ινήτων δσον 
άφορα ηΊv οίκ:ονομία σε καύσιμο ϋλη τον 
χειμώνα καi βελτίωση τών άκινήτων, κ:α
θrος κ:αi βοήθεια σηΊν συμπλήρωση αί
τήοεων γιι't οΙκονομική βοήθεια πρός τόν 

. σκοπό αύτό. 

GUSTON FURS LTD. 

307 SEVENTH AVENUE (Room 1402), NEW YORK, Ν. Υ. 10001 
TEL. (212) WA 4-4473 

' 

lkyvay Iιrcιwεllnc:. 
32-17 Broadway, Astoria, Ν .Υ. 11106 

Τηλ. (718) 204-8880 

Είσιτήρια γ ιό τ ή ν· Ελλάδα 
μi: τήν ΟΛ ΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ
ΡΟΠΟΡΙΑ καi μi: δλες τiς 

έταιρίες CHARTERS 

ΚΡΟΥ ΑΖΙΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙ
ΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑ·Ι·ΒΙΚΗ 
ΚΑΙ Σ. ΟΛΕΣ τι Σ ΑΜΕΡΙ-

.ΚΑΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 

Πρόεδρος της έilιχειρήσεως ό γνωστός όσφαλιστής 

κ. ΝΤΙΝΟΣ Α. ΡΑΛΛΗΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 1985 

Βοηθηστε 
τό καpκΙνοπαθίi 

·Ελληνόπουλα 

Memorial Sloan-Kettering Cancer Cen
ter is a priv atel~· operated non-profit 
cancer center de•·oted to ρatient care. 
research and education in the cancer fie ld. 

[ver)· year, a number of Greek children 
come for treatment . ιpon their 
arrival.the~· and their families are con
fronted b•· man•· unexpected difficulties 
beνond th.e adju~tment to the treatment of 
ca~cer . Some of the problems the~ face 
are: finding housinι:. arranginι: appro
priate transportation. communicating ίn a 
foreign language. and settlinι: into a 
routine in an unfamiliar en•·irorιment . 

Ι η an effort to meet some of these norι
medical needs and to help alle•iate the 
hardships resulting from this experience. 
Memorial Sloan-Ketιering has established 
The Greek Children's f' und. The goal of 
this fund is to assist and support those 
Greek families that demonstrate thι-se 

needs. 

\\'e ho pe You will also help. b~· makinι: a 
gift ιο The Greek Children·s Fund. Your 
support w·ill ensure the continu it~ of this 
serνice. Please fill the form below along 
with your tax-deductible contribution. 

Please make your check pa~·able to: 

--- ---
The Greek Chίldren's Fund 

Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center 

1275 Υ ork Α νenue 
New York. Ν.Υ. 10021 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Ι ~·ant to help. Enclosed ιs mχ con- I 
I tribution: 

D$50 
D$500 

D$ 100 D$250 
D$1.000 Other 

Nam~ . . . . ... ... . . . 

Address . ..... . . . . . . 

City .. .. . . . .... . · 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

-- c d I Stat~ L'l' (Ί e I ι. ______________ _ 
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Έvτυπώσεις άπό lva ταξίδι 

Καλοκαιρινές Διακοπές 

Συνάντηση μετά 55 χρόνια.- Οί παραλίες άποβάσεων στήν 
Νορμανδία.- Οί «σάν κυλότ» στρατιώτες του Βαλμύ.- Βερντέν, ή 
βασανισμένη γη.-·ο τάφος της «Πριγκήπισσας» Ποκαχόντας. 

ΜΕΡΟΣ Β' (τελευταίο) 

Στό Παρίσι εlχα ενα παιδικό στενό φίλο 

καί συμμαθητή στήν Κέρκυρα, τόν Γιώργο 

Πανa. 'Όταν τελειώσαμε τό Πρακτικό 

ΛιJκειο, έγώ μπήκα στό Πολυτεχνείο τό 

1933 καί αύτός εφυγε γιά τή Γαλλία νά 

σπουδάσει γιατρός. 'Από τόν άδελφό του 

ποιJ ήταν συμμαθητής μου στό Πολυτε

χνείο μάΟαινα νέα του που καί ποϋ. Μετά 

eφυγα έγώ τό 38 γιά νά συνεχίσω σπουδές 
στ ή ν ·Αγγλία, πλάκωσε κι· ό πόλεμος καί 

eχασα τά ίχνη του. 

Μιά μέρα, κατά τό 1975 , μaς τηλεφωνάει 
ενας γείτονάς μας έδώ στό Λάρτσμοντ τής 

Νέας 'Υόρκης: «Εlσθε ό κ. Εύγένιος Πα

ναγόπουλος;" «Μάλιστα". « Μήπως είχατε 

ενα φίλο Γεώργιο Πανa, γιατρό στή Γαλ

λίci;., «Ναί, τόν γνωρίζετε μήπως;» «Σaς 

στέλνει χαιρετισμοι)ς,. Εlχαν συναντηθεί 

σέ μιά έκδρομή στά κανάλια καί τά ποτάμια 

τής Γαλλίας. Άνάφερε ό Άμερικάνος δτι 

εlχε εναν 'Έλληνα γείτονα, στό Λάρτσ

μοντ κι' ετυχε άπό τά 2-3 tκατομμιJρια 'Ελ
λήνων τής Άμερικής νά · μαι έγώ, ό φίλος 

τοu Πανa! Έτσι άποκαταστήσαμε τήν 

έπαφή μας, άλλά έπί aλλα δέκα χρόνια 

άκόμα δέν μπορέσαμε νά συναντηθοuμε. 

'Όταν πήγαινα έγώ στή Γαλλία, eλειπε 

αύτός. Τελικά συναντηθήκαμε τή φορά 

αύτή . «Ξέρεις Γιώργο .. , τοϋ λέω, «αύτή ή 
συνάντηση εlναι σάν μετεμψιJχωσις, μετά 

άπό 55 χρόνια'" 

'Όταν aρχισε ό πόλεμος τό 1939 κατα
τάχθηκε έθελοντής γιατρός στόν Γαλλικό 

στρατό, ετσι άπό ίδεολογία, γιατί έπίστεuε 

δτ ι aν κέρδιζαν τά τέρατα τοίι Χίτλερ θά 

χανόταν ό Δυτικός πολιτισμός. Πιάστη

καν ολοι αίχμάλωτοι δταν παραδόθηκε ή 

Specializing in Greek Catering 
far hame and bυsiness parties. 

Tel. (212) 688-8828 
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Γαλλία. Τόν Γιώργο τόν άφηναν έλεύθερο 
νά φύγει, σάν ΗΕλληνα καί σάν γιατρό, 

άλλά αύτός άρνήθηκε , κι' tμεινε πίσω γιά 
νά περιθάλπει τούς αίχμαλώτους, σάν αίχ

μάλωτος κι · αύτός . Μετά τόν πόλεμο 

eμεινε στό Παρίσι ώς γιατρός τής 'Εργα

τικής Προνοίας, άγαπώμενος καί τιμώ

μενος άπό δλη τήν Ιατρική κοινωνία τοϋ 

Παρισιοu. 

"Ο1tως βλέπετε, ίιπάρχουν άκόμα aνΟρω

ποι-διαμάντια στόν κόσμο αύτό. 

'Από τό Παρίσι θά κάναμε τρείς έκδρο

μές: Στίς παραλίες άποβάσεων τής Νορ

μανδίας τό 1944, στό Βερντέν, γνωστό άπό 

τίς τρομερές μάχες τοϋ 1916 καί στό Βαλ
μύ, δπqυ τό 1792 δ στρατός τής Γαλλικής 
έπαναστάσεως νίκησε τούς στρατούς τής 

Πρωσσίας καί τής Αύστρίας πού 

είσέβαλαν στή χώρα. 

Οί έκδρομές στή Νορμανδία ήταν καλά 

όργανωμένες καί πάει πολύς κόσμος, κυ

ρίως 'Αμερικανοί. Εlναι βλέπετε άκόμα 

φρέσκια ή ίιπόθεσις, μόλις 41 χρονών, καί 
δέν eχουν ξεχαστεί οί πεσόντες! Μαζύ μέ 

τίς παραλίες άποβάσεων βλέπει KL ' aλλα 

ένδιαφέροντα πράγματα κανείς, δπως π.χ. 

τόν τάπητα τής πόλεως Μπαγιέ, πού τόν 

eφτιασε ή γυναίκα του Γουλιέλμου τοu Κα

τακτητου πού είσέβαλε στήν 'Αγγλία τό 

1060 καί έπέβαλε τήν δυναστεία τών Νορ

μανδών. Ή δλη έκστρατεία εΙκονίζεται 

στόν τάπητα αύτό. Πραγματικά άξιοθέατο. 

οι άμμουδιές άποβάσεων, μέ τά όχυρω

ματικά eργα τών Γερμανών καί τά πλωτά 

Βάσις έvός άπό τά τεράστια τοπομαχηκά πυροβόλα τών Γερμανών πού έκάλυπταv δλη τήv 

περιοχή τώv άποβάσεων. 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



λιμάνια τών συμμάχων ε{ ναι γνωστά καί τά 

χουμε δεί ολοι πολλές φορές σέ φίλμ η 

στήν τηλεόραση. Μερικοί τά εlδαν καί 

στήν πραγματικότητα, δταν συνέβαιναν!! 

Έγώ, δυστυχώς, η εύτυχώς, ούτε τότε τά 

εlχα δεί ούτε μεταπολεμικώς. 

Τό πιό ένδιαφέρον σημείο σέ όλόκληρη 

τήν παραλία εlναι τό «Πουάντ ντέ Χώκ» 

δπου οί Γερμανοί εlχαν συγκεντρώσει τά 

πιό βαρειά κανόνια τους πού έκάλυπταν 

δλη τήν εκταση τών ό:ποβάσεων. Τερά

στιες εγκαταστάσεις, βαθειά μέσα στή γη , 

προφυλαγμένες άπό χοντρό τσιμέντο. Τό 

πήραν οί Άμερικανοί κομμάντος (ρέϊν

τζερς), σκαρφαλώνοντας τοuς κατακόρυ

φους βράχους μέ γάντζους καί άνεμόσκα

λες. Εlχαν πολλές άπώλειες μέχρι νά στεί

λουν στό 'Α ρχηγείο τό σήμα:" ' Η εϊσοδος 

στά όχυρά εlναι έλεύθερη. Κανείς ζωντα

νός Γερμανός δέν ύπάρχει μέσα». τί δρίiμα 

κρύβεται κάτω άπό τά λίγα αύτά λόγια του 
σήματος! 

Τριγυρίζοντας κάτω στίς στοές καί τούς 

άλλους χώρους του όχυροίι, τό έξασκημέ

νο μάτι βλέπει τά μικροπράγματα πού 

δείχνουν τήν έξέλιξη τοϋ δράματος. Τά 

ξύλινα ντυσίματα μερικών ;::ώρων τσου

ρουφλισμένα ό:πό τά φλογοβόλα, μπροστά 

άπό κάθε εϊσοδο χώρου οί τρύπες άπό θραύ
σματα χειροβομβίδας,- πάντα ρίχνεις μιά 

πρίν προχωρήσεις νά μπείς, - καί τόσα 

άλλα. 

Έπισκεφθήκαμε καί τήν πόλη «Καέν» 

πού εlχε καταστραφεί tντελώς πρίν τήν 
πάρουν τά στρατεύματα του Μοντγκόμερυ. 

Τήν βλέπαμε νά καίγεται στά «Ν ιούς Ρήλ» 
τόν καιρό έκείνο. 'Ωραία πόλις σήμερα, 

δλα καινούργια, έξαιρετικά μαγαζιά καί 

κτίρια. «Ράβε, ξύλωνε, δουλειά νά μή σοϋ 

λείπει», πού λέει καί ή παροιμία! 

τ Ηρθε καί ή σειρά της «Περιοδείας» του 

Βερντέν, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμά μας. 

'Από μικρό παιδί 4-5 χρονών θυμiiμαι τό 
όνομα αύτό σάν νά κατοπτρίζει κάτι τό 

φριχτό πού μένει πάντα άσβηστο στήν 

παιδική μας μνήμη, δ πως ό Μπαμπούλας, ό 

Δράκος καί άλλα δντα μέ τά όποία μiiς φο
βέριζαν οί μανάδες μας γιά νά καθόμαστε 

i)συχα. 'Αργότερα, έπειδή μ ' άρέσει ή 

ιστορία, εlχα διαβάσει τό ιστορικό τών 

μαχών, άλλά ποτέ δέν μπόρεσα νά κατα

λάβω πώς ό:νθρώπινα δντα ήταν δυνατόν νά 

βγοuν ζωντανά καί στά λογικά τους, άπό 

τέτοια κόλαση. 

«Τούρς" δέν ύπάρχουν γιά τό Βερντέν 

ό:πό τό Παρίσι , δπως ύπάρχουν γιά τήν 

Νορμανδία. -Ε χουν περάσει 70 χρόνια πιά 
καί λίγο-λίγο ξεχνιουνται οί πεσόντες. 

Πήραμε τό τραίνο πού κάνει 4-5 ώρες νά 
φτάσει. Δίπλα μας καθότανε ~νας Γάλλος 

μέ τήν κόρη του καί μέ μιά μπουκάλα 

κρασί. Εύγενέστατος καί όμιλητικώτατος, 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 1985 

CITY DINER 
163 WEST 23rd STREΠ, Ν.Υ. CITY 

(Between 6th and 7th Aνenues) 
Te l. (212) 243-7442 

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

Greek Cuisine 
• Facilities for Parties 
• Catering 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 WURS 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ 
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Χωρiς Ταλ~ιπωρίες καi Τρεχάματα 

Ταξιδέψετε με τa κανονικa 
δρομολόγια τής 'Ολυμπιακής 

με JUMB0-747 χωρiς σταθμόν. 

Γιά την κράτηση θέσεων καί κάθε πληροφορία 
Άποταθijτε στο δικό σας: 

566 7th Ανe., Suite 701 , New York, Ν. Υ. 10018 Tel. (212) 391-0200 
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άλλά κάθε 20-30 λέξεις πού ελεγε, τραβοϋ

σε καί μερικές γουλιές άπό τό •<γιατρικό» 

του. Εύτυχώς ήταν άρκετά μορφωμένος καί 
μaς έξηγοϋσε σάν όδηγός τά μέρη πού περ
νούσαμε. 

,,'Εδώ ήταν τό μέτωπο, τό 1914, δταν 
φτάσανε στό Μάρνη οί Γερμανοί, 25 μίλια 
άπό τό Παρίσι, καί μεταφέρθηκε βιαστικά 

ό Γαλλικός στρατός μέ τά ταξί τοϋ Παρι

σιοϋ γιά νά τούς σταματήσει. Έδώ ήταν ό 

τομεύς τών ·Αμερικανών τό 1917 καί 18 
δταν ήλθαν καί μaς βοηθήσανε ...... ΝΟλο 
καί κάτι ενδιαφέρον παρουσιαζότανε σέ 

δλη τή διαδρομή γιατί ή διαδρομή τοϋ 
τραίνου ε{ναι τό φυσικό πέρασμα άπό τή 
Γερμανία πρός τή Γαλλία άνάμεσα στά 

βουνά. 

Γιά μιά στιγμή λέει ό φίλος μας: «Νά καί 
ό άνεμόμυλος τοϋ Βαλμύ!» Πετάχτηκα! 
Ε{χα προσπαθήσει νά μάθω ποϋ βρισκό
τανε τό πεδίο μάχης τοϋ Βαλμύ άλλά κανείς 
δέν ι'jξερε νά μοϋ πεί καί εlχα σχεδόν άπελ
πισθεί δτι θά τό έπισκεπτόμαστε. ·Ο άνε
μόμυλος διατηρείται άκόμα μέχρι σήμερα 
σάν μνημείο, άπό τόν καιρό τής μάχης, 
γιατί καί τότε εlχε χρησιμεύσει σάν σημείο 
συγκεντρώσεως τών στρατευμάτων. Κανείς 
σχεδόν έπισκέπτης δέν πηγαίνει πιά έκεί 
γιατί πέρασαν πολλά χρόνια άπό τότε αν 
καί σώθηκε ή Γαλλία στό πεδίο τής μάχης 
αύτfjς. Ή είσβολή τών Πρώσσων καί τών 
Αύστριακών εlχε προχωρήσει πολύ, μaς 
έξηγοϋσε ό φίλος μας, καi πλήρης άπελ
πισία ε{χε καταλάβει τό Παρίσι. 'Οπότε 
φτάνουν τά τάγματα έθελοντών άπό τή 
Μασσαλία βαδίζοντας στούς δρόμους τοϋ 
Παρισιοϋ καί τραγουδώντας τή «Μασσα
λιώτιδα» πού εγινε άργότερα ό 'Εθνικός 

Τό κεντρικό όχupό τοίι «Πουάντ ντέ Χώκ». Οί «Ρέϊντζεpς» έστειλαν σήμα: «Κ~νείς ζωντανός 
Γερμανός δtν ύπάρχει μέσα». Τό κωλονqκι στή μέση ε[ναι μvημειο. 

ϋμνος τής Γαλλίας: 

'''Εμπρός παιδιά της πατρίδος, 
ή μέρα τfjς δόξας εχει φτάσει, 
τά ματωμένα λάβαρα τών τυράννων 
εχουν σηκωθεί έναντίον μας. 
Στά δπλα πολίτες, σχηματίστε τά 
τάγματά σας. 
Νά βαδίσουμε έναντίον τοϋ έχθροϋ 
ωσπου νά ξεχυλίσουν τά χαντάκια 
τών χωραφιών μας άπό τό βρώμικο 

αΊμα του . . ·"· 
Τά μελαχροινά παιδιά τής Μασσαλίας με
τέδωσαν τόν ένθουσιασμό καί αίσιοδοξία 
τους σέ δλο τό Παρίσι. Στρατιά όλόκληρη 
σχηματίσθηκε άπό έθελοντές, ντυμένους 
δπωc;-δπωc;, - γι' αύτό τούς λέγαν «σάν 

κυλότ••, δi,λαδή ξεβράκωτους . Συνάντη
σαν τούς Πρώσσους καί τούς Αύστρια
κούς καί τούς ετρεψαν είς φυγήν. 

Σκεπτόμουνα δτι τά μελαχροινά παιδιά 
τής Μασσαλίας θά ε{ χα ν καί Ι:λληνικό αίμα 
μέσα τους, άφοϋ ή πατρίδα τους ι'iρχισε άπό 
Ι:λληνική άποικία πρό δύο-τριών χιλιάδων 
έτών, καί τόνίδιο ένθουσιασμό εδειξαν ύπό 
δμοιες περιστάσεις καί οί νέοι 'Έλληνες τό 
1940 δταν είσέβαλαν οί 'Ιταλοί στήν πα
τρίδα μας. Ξέροντας τό κακό πού κάνανε 
στήν ·Ελλάδα οί Πρώσσοι καί οί Αύστρι
ακοί κατά τόν πόλεμο τfjς άνεξαρτησίας 
μας τό 1821, δταν παραδώσανε καί τό Ρήγα 
Φεραίο στούς Τούρκους, ένθουσιαζόμουνα 

Gold Fίngers Jewelers, Inc. 
Who/esa/e & Retaίl - Special Orders 

Gold Fin~!ζers Jewele/. 
1 22 ·77 TEL. 204 ·5619 ΤΟΡ QUALITY JEWELRY 

ΑΤ LOW PRICES·-
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Α 11 Repaίrs and Custom Work 
Done on Premίses. 

Three- Month Layaway Α vaίlable 

22-77 31st S treet, Astoria, Ν. Υ. 11105 
(718) 204-5619 



κι· έγώ μέ τό κατόρθωμα τών «σάν κυλότ!" 

Προχωρώντας πρός τό Βερντέν βλέπαμε 
έδώ κι· έκεί γκρούπ άπό σταύρούς, 50- ι 00 
κάθε φορά. Ρώτησα τί ήταν. "Ολη ή περι
οχή ήταν ενα άπέραντο μέτωπο πού άλλαζε 
μέ τίς έπιθέσεις καί aντεπιθέσεις τής κάθε 
πλευρaς. οι σταυροί ήταν στίς θέσεις των 
προκεχωρημένων σταθμών πρώτων βοη
θειών γιά τούς τραυματίες. θΟσοι πέθαιναν 
ένταφιάζοντο έπί τόπου, κι. έκεί εχουν 
μείνει. 

Κοντεύαμε νά φτάσουμε στήν πόλη του 
Βερντέν καί δλοι οι έπιβάτες του τραίνου 
σιγά-σιγά χαμήλωναν τίς φωνές τους καί 
σταματουσαν τά γέλια καί τ · άστεία σάν νά 
μπαίναμε σέ τόπο ιερό. Ό φίλος μας τε
λείωσε τή μπουκάλα του κι. εμενε έντελώς 
σιωπηλός πιά. 'Όταν φάνηκαν οί λόφοι 
γύρω άπό τήν πόλη μaς εlπε μέ χαμηλή 
φωνή: <<·Ο πατέρας μου ε{ ναι θαμμένος έκεί 
πάνω». 

Ή πόλις εΙ ναι δίπλα στόν ποταμό <<Μέζ», 
πού προχωρεί βόρεια μέχρι Βέλγιο καί 
πέρα. Σέ δλο του σχεδόν τό μήκος ήταν 
γραμμή του μετώπου. Καινούργια σχεδόν, 
ξαναχτισμένη, μέ ώραία κτίρια καί 
δρόμους, μαγαζιά καί μικρές βιομηχανίες. 
·Αλλά σάν μιά μελαγχολία φαίνεται νά 
διαποτίζει τά πάντα. Κυττάζεις τή γραμμή 
τών λόφων καί νομίζεις δτι 600 χιλιάδες 
ζευγάρια μάτια τών νεκρών Γάλλων καί 
Γερμανών σέ κυττάζουν άπό τά παραπέtα 
τών χαρακωμάτων ,Ι κάτω άπό τά σιδερένια 
κράνη τους. Τή νύχτα μέ δυσκολία κοιμη
θήκαμε, καί ή γυναίκα μου μέ μεγάλο δι
σταγμό ήλθε μαζύ μου νά κάνουμε τό γυρο 
τών έγκαταλελειμμένων όχυρών καί τών 
μουσείων. 

Τό πρωί πρώτα-πρώτα έκτελέσαμε τήν 
παραγγελία του Πάτερ Φρεζούλ, βάζοντας 
τά λουλούδια στόν τάφο τοίι ξαδέλφου του. 
Μπήκαμε μέσα στά δυό πιό μεγάλα όχυρά, 
τό Ντουομόντ καί τό Ντεβό. Κατά τή μάχη 
ε{χαν άλλάξει χέρια 5-6 φορές καί μέ κάθε 
άλλαγή μένανε καί μερικές χιλιάδες νεκροί 
πίσω, κι· άπό τά δυό μέρη . Σύνολον 600 
χιλιάδες! 'Από παληές φωτογραφίες βλέ
πεις δτι οί βομβαρδισμοί τοϋ πυροβολικού 
εlχαν άνασκάψει δλη τή γfj, έπί πολλά χι
λιόμετρα σέ μfjκος καί πλάτος. Δέν i:μεινε 
οϋτε μιά τετραγωνική ϊντσα πού νά μήν 
εlχε άνασκαφεί πολλές φορές άπό τούς 
κρατήρες τών όβίδων. Ούτε ενα πράσινο 
φύλλο χορταριού ή δέντρου δέν εlχε μείνει, 
οϋτε eνα πουλί ή εντομο ζωντανό. Μόνο 
άνθρωποι ύπήρχαν ζωντανοί μέσα στά 
χαρακώματα γιατί δταν σκοτωνότανε ή μιά 
φουρνιά ί:ρχονταν άλλοι νά τούς aντικα
ταστήσουν, γιά νά άντικατασταθοίιν κι· 
αύτοί σέ λίγες μέρες άπό άλλους. Τά χα
ρακώματα τών δύο έχθρών ήταν σέ λιγώ
τερο άπό ι 00 γυάρδες άπόσταση, κι. δ ενας 
έσκαβε λαγούμια κάτω άπό τοίι άλλου τό 
χαράκωμα τιΎάζοντάς τον στόν άέρα, μαζύ 
καί μέ δικούς του άνθρώπους καμμιά φορά. 
Πλήρης παραφροσύνη! 

Μέσα στίς ύπόγειες γαλαρίες τών όχυ-

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 1985 

Ή Γαλλική σημαfα κυματίζει πάνω άπό τό όχuρό ••Ντοuομόντ». Μετά άπό 70 χρόνια χορτάρι 
δέν έχει βγεί άκόμα άπό τή βασανισμένη γfι! 

Ή πόλις του Βερντέν καί ό ποταμός «Μέζ». Άπό τούς γι)ρω λόφους νομίζεις δτι έξαι-;όσιε.; χι
λιάδες ζευγάρια μάτια τών νεκρών Γάλλων καί Γερμανών σέ κurτάζοuν άπό τά παραπέτα Ηί>Ι· 

χαρακωμάτων. 

ρών ή ζωή ήταν άφόρητη. Μόνο περπα
τώντας μέσα κεί μciς πιC'νόταν ή άναπνοή 
καί οί κλειδώσεις άπό τό κρύο,- παρ· δλο 
δτι ήταν τέλη Ίουνίοι· , - καί τήν άφό
ρητη ύγρασία. ·Ακόμα βρίσκεις πεταμέ
νες παληές στρατιωτικές άρβύλες, κομμά-

τια άπό σκισμένες στολές, καραβάνες, πα

γούρια κ.λ.π . Εlναι έκεί έπί 70 χρόνια! 
Μιά συγκινητική ίστορία ήταν δταν 

πήραν οί Γερμανοί τό όχυρό Ντεβό. (Μιά 
άπό τίς πολλές φορές πού. άλλαξε χέρια). 
'Ο διοικητής του , στρατηγός Ρεϋνάλ, ε!χε 

Γ------------------------------1 I ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟ ΚΤΗΜΑ : 
I I 
I I 
1

1 

τέσσερα χιλιόμετρα άπό τό Ναύπλιο πρός τόν "Α γιο 'Ανδριανό (χωριό), πωλείται I 
I 

άγρόκτημα 6 στρέμματα μέ 150 δένδρα πορτοκαλιές. Περιλαμβάνει παλαιά κα- 1 

I 
τοικία διόροφη μέ ήλεκτρισμό, τηλέφωνο, βόθρο καί τρεχούμενο (πόσιμο) νερό. Ι 

I Τιμή 50.000 δολλ. Τηλέφωνα 'Αθηνών: 8083180, 8083704, 3227396. Ι 
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τρησα κάπου 30 χιλιάδες σταυρούς καί τό 
εlπα στόν δδηγό μας. «Μεσιέ», μοϋ λέει, 
«αύτοί ε{ ναι ot γνωστοί πού ξέραμε τά ονό
ματά τους . Κάτω άπό τόν πύργο του μνη
μείου ε{ναι οστεοφυλάκιο τών άγνώστων, 
κάπου 150 χιλιάδες». «Καί πώς τούς μετρή

σατε, τόσα όστίi άνακατεμένα;» «'Από τά 
κρανία" . Μίiς έδειξε τά οστίi άπό κάτι πα
ραθυράκια άπ' δπου προσεύχονται δσοι 
θέλουν. Μίiς έξήγησε δτι δπως iiλλαζαν οί 
γραμμές τοϋ μετώπου τά μπαράζ του 
πυροβολικοί> άνέσκαπταν καί τούς τάφους 
τών στρατιωτών καί δέν ύπήρχε τρόπος νά 
βρουν ονόματα. "Ετσι μάζεψαν δσα όστίi 
!:βρισκαν καί τίiβαλαν στό οστεοφυλάκιο. 

Στήν έγγλέζικη παραλία άποβάσεως <<Σόρντ» (Σπαθί). Χαμογελiiμε γιατί έδώ βγijκε ό γαμπρός 
μας Γου'ίλυ καί τόν ύποδέχτηκαν οί προηγηθέντες συνάδελφοί του μέ μπουκάλες κρασιά καί 
σαμπάνιες πού πιάσανε dθικτες στίς Γερμανικές άποθήκες. Στό βάθος τά ύπολεfματα τώνπλω-

Μέσα στό μνημείο ύπάρχουν άφιερώ
ματα ό:πό δλη τήν Γαλλία καί ίiλλα μέρη 
τοϋ κόσμου. Πολλά άπό τήν ·Αμερική. Με
ρικές έπιγραφές εlναι πολύ συγκινητικές. 
«Γιά τήν Πατρίδα», πάνω ό:πό τά ονόματα 
ένός πατέρα καi τών 4 γιών του πού επεσαν 
καί οί πέντε έκεί. Πάρα πέρα άλλη:"· Από 
τότε πού τά δικά σου μάτια εκλεισαν, τά δι
κά μου δέν σταμάτησαν νά κλαίνε», πάνω 

άπό τό όνομα ένός στρατιώτη. Ή γυναίκα 
του ή ή μάνα του; Δέν γράφει. 

Πραγματικά ε{ναι βασανισμένη ή γη τοϋ 
Βερντέν. Τό χορτάρι εlναι διαφορετικό 
ό:πό iiλλες περιοχές έκεi κοντά. ·Επί πολλά 
χρόνια πουλιά δέν ύπήρχαν στήν περιοχή 

οuτε δέντρα οΙουδήποτε ε'ίδους. 'Ακόμα 
ύπάρχουν προειδοποιητικές έπιγραφές νά 

τών λιμανιών «Μάλμπερv». 

μείνει μόνο μέ 100 περίπου ζωντανούς 
στρατιώτες καί χωρίς καμμιά επικοινωνία 
μέ τό στρατηγείο του Πεταίν πού ήταν ό γε
νικός διοικητής του μετώπου. 'Εξαπέλυσε 
τό τελευταίο άγγελιοφόρο περιστέρι πού 
κρατουσε γιά περίπτωση έσχάτης άνάγ
κης. Τό μήνυμά του ήταν δτι καί οί τελευ
ταίοι στρατιώτες πού /;πιζοϋσαν επεφταν 
σιγά-σιγά άναίσθητοι άπό τήν έπίδραση 
τών φλογοβόλων καί τών άσφυξιογόνων 
άερίων πού εμπαζαν οί Γερμανοί άπό τούς 
άγωγούς άερισμοϋ. Ζητουσε ή βοήθεια η 
τήν άδεια νά συνθηκολογήσει γιά νά μήν 
πεθάνουν δλοι χωρίς κανένα λόγο πλέον. 
Τό περιστεράκι εφτασε στό στρατηγείο, 
κάπου 15 μίλια μακρυά, του πήραν τό ίiγ
γελμα πού μετέφερε, μπήκε στό κλουβάκι 
του καί ψόφησε άπό τά άσφυξιογόνα πού 
ε{χε ό:ναπνεύσει κι' αύτό. Του έχουν κάνει 
ένα μικρό μνημείο. 

Στό όχυρό Ντουομόντ τά ίδια καί χειρό
τερα. Σέ μιά ύπόγειο γαλαρία σκοτώθηκαν 
679 Γερμανοί ό:πό μιά Γαλλική όβίδα πού 
πέρασε μέσα καί έξερράγη. Τούς έχουν 
θαμμένους δλους μαζύ κάτω ό:πό τό δάπεδο 
τής γαλαρίας κι' άπό πάνω έχουν κάνει 
έκκλησάκι. Πάρα πέρα σέ ένα χαράκωμα 
μιά όβίδα σκέπασε ζωντανούς καμμιά δε
καπενταριά Γάλλους στρατιώτες, ένώ ήταν 
έτοιμοι νά κάνουν έπίθεση μέ έφ' δπλου 
λόγχη. Οί λόγχες καί οί μπούκες τών του
φεκιών προεξέ-χουν πάνω ό:πό τό χώμα καί 
ή θέσις έχει γίνει μνημείο προφυλαγμένο 
μέ τοίχο καί σκεπή. 

'Υπάρχουν στήν περιοχή καμμιά ντου
ζίνα στρατιωτικά νεκροταφεία μέ πολλές 

χιλιάδες σταυρούς τό καθένα. Τό πιό 
μεγάλο εlναι του Ντουομόντ μαζύ μέ ένα 
τεράστιο μνημείο σέ σχήμα πύργου. Μέ-

ΒΑΥ RIDGE BAKERY,Lτn. 
6919 4th Avenue, Brooklyn, Ν.Υ. 11209 - (718) 238- 1779 

Homemade Baking for 
Restaurants - Diners - Coffee Shops 

Wholesale & Retail 
Danish Pastry - Choco/ate Layer Cake- Mocha Layer Cake - Coconut Layer Cake
B/ack Ν. White Layer Cake- Lemon Meringue Pie- Bluberry Pie- Cherry Pie- App/e 
Pie - App/e Crumb Cake- Chocolate Cream Pie - Fruit Cheese Cake- Cream Cheese 
Cake- Assorted Cookies- Strawberry Short Cake - Boston Cream - Banana Cream
Muffin Mix - Baklava & Kataifi- Pound Cake - Choco/ate Fudge- Special French 

Toast Bread - Apple Turnover- B/ack Forest- Grand Marnier Cake 
Choco/ate Mousse 

ΟΛΑ Τ Α ΕΛΛΗΝΙΚΆ Γ Λ ΥΚΙΣΜΑΤ Α 

FREE DELIVERY ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΜΑΝΗΑΠΑΝ, BROOKLYN, QUEENS, 
ST Α ΤΕΝ ISLAND, NEW JERSEY 

J ohn Nikolopoulos 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ•• 



Oi πημαίr.ς κuματίζουν πάνrα στή μνήμη τών 
nr.πόι•των 'Αμερικανών στήν παραλία«· Ο μα

-χα... Ή νίκη πληρώΟηκε άκριβά! 

προσέχουν οί έπισκέπται γιά όβίδες πού 
δέν έξερράγησαν δταν cπι:σαν καί εΙναι 
ακόμα έπικίνδυνες. 

Καί τί εγ ινι: μετά άπό δλι:ς αυτες τίς 

Ουσίες καί τοι!ς άφάνταστους ήρωϊσμούς; 
τίποτα' Μετά 20 χρόνια ξανάγιναν τά 'ίδια 
πάλι , μόνο πού οί έκατόμβες τή φορά αύτή 
i:γιναν στίς παραλίες τής Νορμανδίας καί 
στό Στάλινγκραδ. Καί κατά πώς πδ.με καί 
σήμερα δέν άποκλείεται νά ξανασυμβοϋν 
τά 1δια , μόνο σέ άφάνταστα μεγαλύτρη 
κλίμακα. 

·Ο τriφος καί τύ άγαλμα τής ίνδιάνας «Πριγκή

πι1'1σας" Ποκαχύvτας, άπό τό τζέημστάοuν 
τής Βιρτζίvιας. στό Γκρtϋβζέντ, κοντά στίς 
ί:κβολtς τοίι Τάμι:ση. Πi:Oαvc τό /617 άφοϋ 
βοήΟηrιι: τοιjς πρdπσυς 'Άγγλους άποίκοuς 

τής Άμι:ρικής. 

ΟΚΤΩΒΡIΟΣ, 1985 

Φύγαμε άπό τό Βερντέν μέ βαρειά καρ
διά. Τό τέλος του ταξιδιου μας ήταν στό 
Λονδίνο πού παρευρεθήκαμε στό γάμο τής 
άνεψιδ.ς μας. 'Αλλά κι· έδώ κάτι τό άξιό
λογο μaς παρουσιάστηκε! Περνούσαμε μέ" 
τό αύτοκίνητο άπό τήν πόλη Γκρέϋβσεντ 
κοντά στίς έκβολές του Τάμεση. Ξαφνικά 
θυμήθηκα δτι έκεί ε{ χε πεθάνει καί έτάφη ή 
Ποκαχόντας, κόρη του Παουχάταν, άρ
χηγου τής ίνδιάνικης φυλής στήν περιοχή 
τής όποίας βγήκαν ο{ πρώτοι μόνιμοι • Άγ
γλοι aποικοι, στό Τζέημστάουν τής Βιρ
τζίνιας, τό 1612. Δηλαδή κάπου 10 χρόνια 
πρίν άπ' αuτούς πού βγήκανάπό τό «Μαίη
φλάουερ .. στό Πλύμουθ. 

' Η κοπέλλα αύτή προστάτευσε καί βοή
θησε τούς άποίκους καί εσωσε εναν πού τόν 
ι:Ιχαν γιά σκότωμα οί 'Ινδιάνοι. Μετά παν
τρεύτηκε cναν άπό τούς άποίκους, τόν 
Τζών Ρόλφ καί ήλθαν στήν ·Αγγλία, δπου 
τήν παρουσίασαν ώς ίνδιάνα πριγκήπισσα 
στήν 'Αγγλική Α ύλή . 'Αλλά ή καϋμένη 
πέθανε μετά cνα χρόνο, ένώ ετοιμάζονταν 
νά γυρίσουν στήν Βιρτζίνια. Ποϋ νά άνθέ
ξει στό έλεεινό έγγλέζικο κλίμα! 

Σάν μισο-πατριώτες της, βάλαμε μερικά 
λουλούδια στόν τάφο της, δπου τής !:χουν 
στήσει καί άγαλμα δ σύλλογος τών 'Αμε
ρικανίδων κυριών, άπογόνων τών πρώτων 
άποίκων. Μιά μάλιστα κυρία , ή σύζυγος 
τοl> Προέδρου Γουίλσων, !:χει ζωγραφι
σμένο μέσα στήν έκκλησία τό οίκογενεια
κό της δέντρο πού άποδι:ικνύει δτι ήταν 
άπόγονος τής «Πριγκήπισσας» Ποκα

χόντας!! Σαχλαμάρες καί φαντασιοπλη
ξίες! ('Υπάρχουν έταιρίες στήν 'Αμερική 
πού άναλόγως μέ πόσα πληρώνεις σέ βγά

ζουν καί άπόγονο τοϋ ... Μεγάλου 'Αλε
ξάνδρου!) . 

Πρίν γυρίσουμε στήν Νέα 'Υόρκη μου 
λέει ή γυναίκα μου, πού ε{χε φθάσει πιά στό 
δριο τής άντοχής της άπό τίς «έκδρομές .. 
καί τίς «περιοδείες»:" "Ε χεις πάρει σκοινί
κορδόνι τά πεδία μαχών καί τά νειφοτα
φεία. Ti'jς 'Αγγλικής 'Αεροπορίας στό 
Λονδίνο, του Μόντε Κασίνο στήν 'Ιταλία, 
Νορμανδία , Βερντέν καί τώρα τής Ποκα
χόντας! Τουριστικό γραφείο ταξιδίων θά 
άνοίξεις;» Τής άπάντησα δτ ι δσο περνδ.νε 
τά χρόνια, τόσο πλησιάζει δ καιρός πού θά 
συναντήσω τούς παληο\;~ φίλους καί συμ
πολεμιστάς μου πού άναπαύονται στά μέρη 
αύτά. Πρέπει λοιπόν νά άνανεώνω τίς σχέ
σεις μου μαζύ τους γιά νά μή βρεθ& άποξε
νωμένος μετά άπό τόσα χρόνια πού εχουν 
περάσει. 

Δέν νομίζω δτι τής aρεσε τό χιοϋμορ μου 
αύτό! 

Φθάσαμε στή Νέα· Υόρκη τήνήμέρα τής 
Έθνικής έορτής, 4η 'Ιουλίου. Χαλοϋσε ό 
κόσμος άπό τά βεγγαλικά, τίς ρουκέττες , τά 
βαρελότα κ.λ.π. Δέν νομίζω δτι ή μάχη τοϋ 
Βερντέν ήταν πιό θορυβώδης! 

τέλος των διακοπ&ν!! 

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥ ΛΟΣ 

Νέα 'Υόρκη, Αϋγουστος 1985 

AV X COLQMBOPHΙLES 
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Ή άναμνηστική πλάκα γιά τό άγγελιοφόρο 
περιστεράκι τοϋ Βερντέν μέσα στό όχυρό 
«Ντεβό». Μετέφερε τό μήνυμα καί ψόφησε 
άπό τά άσφυζιογόvα άέρια πού ι:lχr.άναπνεύσει. 

van DUZER-KA Υ 
FLORIST 

GEORGE MAVROMATIS 

Δεχόμαστε παραγγελίες όπό δλα 

τό σημεία τής Άμερικfίς, γιό όλό

κληpη τήv Άμερική καί δλο τόv 

κόσμο. 

1031 LEX INGTON AVE. 
Corner 74th Street 

NEW YORK, Ν.Υ. 10021 
BUΠERFIELD 8-0136 

FDT Florist 

ΓHOMERιCl 
lREALTY, lnc.l 
ι 40-14 Astoria Boulevard ι 
} Long lsland City, Ν.Υ. 11103 l t Tel. 718/204-7400 

• MANAGEMENT- INVESTMENTS • I MORTGAGES J 
\ EMANUEL MORAI11S t I. Licensed Real Estate Broker 1 
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ΝΑΜΑ- RUPA• 

Σάν πέφτει άργά τό δειλινό 

Καί σμίγουν οΙ θολeς γραμμi:ς 

Τών δριζόντων 
Τόν έρχομό τής νύχτας θά προσμένεις 

Τής δικής σου 

- Έκεfνης ποv κουβάλαγες όλημερίς 

Μαζί σου -

Σά φόβο, σά σκιά 

Σά μακρινη καμπάνα 

Κι • δ.ς καμωνόσουν πως δεν dκουγες 
Τούς χτύπους της 

Στον κάθε χτύπο τής καρδιάς σου . .. 

θά 'ρθεί 

Καi θά 'στε μόνοι, tσύ κι· αύτη 

Κι ' όλα ένα γύρω θά σωπαίνουν. 
Ώ! δi; θά βιάζεται. 

θά 'ναι τό βήμα της άργό 
Καi κουρασμένο 

Π πάτησε, όπου πάτησες 

Καi πήγε κεί που πήγες. 

Πουλιά, λουλούδια, χρώματα. 

Φιλιά, τραγούδια, γεύσεις, 

Όνείρατα καί προσμονeς 

'Όλα! 

τά μοίρασε μαζί σου. 

Σάν πέσει όλόγυρα το δειλινό 

Καi σμίξουν οί θολeς γραμμi:ς 
Τών όριζόντων 

Δέ θά 'ναι ή νύχτα σου Ιi.γνωρη. 

Το διάφανο τής μέρας φώς 

θά 'χει γδυθεί 

Καί πλάνους ίσκιους θά φορεί. 

Μη φοβηθείς: 

Τά ροίJχα της καi τ · όνομα 
θά 'χει μονάχa άλλάξει! 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΙτΣΑΞΗΣ 

• Σανσιφιτικη ρήση : «όνομα - σχfίμα», 

ποu άναφέρεται στόν φαινόμενο κόσμο. 

Λευκώματα 
·Οργανώσεων 

καi Κοινοτήτων. 

Η ΝΕΑ YORKH 
130 W. 42nd Street, Suite 704 
New York, Ν.Υ. 10036 
Tel. (212) 921-0086 
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GREECE ΙΝ AMERICA 
Α monthly Digest of the American Press 

Tίme Is Runnίng Outfor Greeces Economy 
By Constantίn Collmer 

Mr. Col/mer ίs financial editor of the 
Athens daily Messimνrini. 

(The Wa/1 Street Journal, Sepι. 4, 1985) 

Α ΤΗ ENS - Andreas Papandreou is 
known abroad for his notorious foreign 
policy. But his domestic economic policy is 
also severely damaging Greece. Although he 
inherited a poor economy from previous 
administrations, the Greek leader's policies 
are making things worse. Current austerity 
measures are too few and too late. Objective 
observers here fear the country may be 
heading for a serious crisis in the next two 
years. 

Why is a country that only five years ago 
was accepted by the Common Market as a 
full-fledged member now on the verge of a 
serious crisis? Το explain why Greece is 
gradually approaching bankruptcy condi
tions, we must look at how the postwar 
expansion of state control has brought the 
country to where it is today. 

Gradual expansion of state control in 
Greece didn't sta rt with Mr. Papandreou's 
October 1981 rise to power. Back in 1953, 
the "czar" of the Greek economy, Spyros 
Markezinis, a member of Marshal Papa
gos's rightist cabinet, indirectly brought the 
country's banking system under state 
control. He enacted a law under which the 
Ministry of Finance was empowered to 
represent and vote for all social security 
funds, charitable organizations and other 
institutions that were majority shareholders 
in Greek commercial banks. The intrusion 
of the Greek state into the Greek economy 
was also starting to make itself felt through 
an all-powerful currency committee. Α relic 
of the Marshall Plan, the committee con
tinued to decide on all economic matters of 
importance without referring to Parliament, 
long after its architects intended it should. 

During the administration of Premier 
Constantine Karamanlis in the period ι955 
through ι 963, the state established itself in 
fields like electricity and communications. 

OCTOBER, 1985 

This public-sector expansion continued 
during the intermezzo of the military regime 
(ι967-ι974). These colonels were the first to 
'Ίet loose the Aeolian winds" of foreign 
borrowing, when they took loans to finance 
the baιance-of-payments deficit. There was 

The foreign debt reached 16 
million, doubling in the last 
four years. The public sector 
now controls 70% of GNP, 
the budget deficit is equiva
lent to 17% of GNP. 

aιso an inflow of private capital from Greek 
nationaιs abroad. 

Following the restoration of democracy in 
ι 974, the govemment had to cope with the 
enormous increases in oil prices. lt became 
committed to sustaining the previous arti-

ficial prosperity instead of attempting to 
achieve long-term stabiιity . The post-dicta
torial governments therefore gave priority to 
widely spread grants and to the continua
tion of the welfare state. At the same time, 
the state •began to become an investor, an 
enterpreneur, a merchant, and even a real
estate speculator. 

The recent sociaιization of the Greek eco
nomy has gone beyond the nationalization 
of private industry. Wages and saιaries are 
being automatically adjusted on the basis of 
a price index, dismissaιs of \Vorkers and 
other employees have practically been .ruled 
out, trade-union leaders enjoy special pro
tection, and more than 700,000 people have 
been employed in various pubιic services. Ι η 
this way, the Greek economy has not only 
been subjugated to the state, but has also lost 
all competitiveness. Witlι regards to pro
ductivity, Greece ranks last among the 
nations of the Western world. Its .Γoreign 
debt has reached the S 16 billion mark, 
doubling in the four years of Mr. Papan
dreou's administration. 

The Greek pubιic sector now controιs 
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Papandreou owns up to faίlures 
Washington Πmes, Sepι. 10, 1985 
( Prepared by the news and feaιure 

service of 7he Economisι of London) 

The conflict within the opposition New 
Democracy Party has provided Greece's So-
cialist Prime Minister Andreas Papandreou 
a timely distraction: he has had to make the 
painful admission that his policies have 
failed to rescue Greece's iong-troubled 

about 70% of the gross national product. 
The budget deficit, because of mismanage
ment and the indirect subsidization of con
sumption, is equivalent to 17% of GNP. 

The maintainance of excessive domestic 
demand, in conjunction with a 25% annual 
increase in labor costs over the past six 
years, has kept inflation running at ι8% a 
year. 

Faced with a huge deficit on the cuπent 
account for the first six months of 1985, the 
government tried a 15% devaluation of the 
Greek drachma against the dollar. This 
wasn't sufficient, and so new loans to the 
tune of $2 billion had to be taken in the first 
half of 1985 to meet international commit
ments. 

By constantly borrowing abroad one can, 
of course, "export" domestic inflation, but 
such a policy leads nowhere, except to a 
rescheduling of debts and, eventually, to 
bankruptcy. The lastest International Mo
netary Fund report on the Greek economy 
has urged the adoption of "measures to 
contain the growing fiscal deficits." 

However, as soon as the Papandreou go
vernment decided to increase fuel prices ι 6% 
to reduce the deficit of the state oil mono
poly, there was a general outcry against the 
measure, voiced by opposition parties 
ranging from the Communists to the ήghtist 
New Democracy Party. The prevailing 
slogan is now 'Ήands Off the People's 
Achievements." And what are these 
achievements? What else than the auto
matic wage indexation and subsidization of 
consumption, grants that can't go on 
forever? 

The Ρ ASOK socialist party, which won 
the June elections with false promises like 
the slogan 'Ύote for PASOK for Still Better 
Days," is reluctantly taking necessary auste
rity measures. Should these measures prove 
inadequate, the debt-service ratio may go up 
to more than 20% of GNP in 1986, accord
ing to IMF estimates. This means additional 
borrowing abroad. 

This may very well lead to an incurable 
shortage of liquid funds required to finance 
the Greek economy. Mr. Papandreou is 
running out of time. 
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economy. 
At this time of year, it iscustomary forthe 

prime minister to reνiew the economy at the 
opening of Salonika's intemational trade 
fair . Mr. Papandreou's speech there on Aug. 
3ι sounded like a digre. 

H.e gave the country a choice between 
accepting self-imposed austerity now or 
bowing to the discipline exacted by foreign 
creditors Iater. Greece has a foreign debt of 

~φ~ 
TAYGETOS 
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Ταξιδεύετε σ'έ δλα τaμέρη τοv 
κόσμου, με ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ 

ΠΤΗΣΕΙΣ ή Charters. 
Προσφέρουμε Κρουαζιέρες, Land 
Packages καί l;γγυούμεθα τiιν άνεση 

τών διακοπών σας. 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ- ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

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

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

CONτJNENTAL 

CUISINE 
Excellent Service 

Seafood Specia lties 
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Jerry Mendelson 
at the Piano and Organ 

Entertains Nightly 

CLOSED MONDAYS 
CAHRΙNG fACIL ΙτιES 

(201) 327-1020 
30 Ν. SPRUCE STREH 

RAMSEY, N.J . 

more than $20 billion, a soaring current ac
count deficit which will rise to $2.6 billion 
this year, and a debt-servicing hump due to 
arriνe in 1986-87. The government is being 
obliged to consider the implications of debt 
rescheduling, either by recourse to the Euro
pean community or even by submission to 
the strictures of the International Monetary 
Fund, which is anathema to the Greek 
socialists. 

Mr. Papandreou's remedies will ap
parently include slashing the index-linked 
pay increases that were his government's 
proudest achievement, charging more for 
public services (this has already begun, in an 
attempt to cut back the deficits) and taking 
measures to stimulate production and 
private investment. The proposed U-turn is 
already straining discipline in his Pasok 
(Pan-Hellenic Socialist Movement) Party. 

Although the pro-government trade
union Ieaders are staging a convenient diver
sion of their own this week by organizing a 
"week of peace'; (to mark the start ofWorld 
War Il), they are clearly worried about how 
the rank and file will react to the proposed 
austerity. The Communists have already 
promised a wave of protest strikes, and 
housewives have demonstrated against price 
rises, chanting, 'Άndreas, we are hungry." 

Addressing a press lunch in Salonika on 
Sept. I, the prime minister made a particu
larly telling admission. The man who, in the 
June election campaign, had urged voters to 
opt for "change" so they could enjoy "even 
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better days with Pasok," appealed to the 
opposition to make its own proposals for 
rescuing the economy and promised to 
consider them with an open mindo But 
privately he was probably hoping that the 
opposition was preoccupied with its own 
problemso 

Since June, the New Democracy Party 
has been going through the soul-searching . 
that usua11y follows electoral defeato This 
time, howeνer, its leader, Constantine 
Mitsotakis, unlike his two predecessors, 
refused to become the sacrificial lambo He 
felt that although his party was beaten in 
June, the raising of its share of votes to 41 
percent from 36 percent in 1981 was a feat 
for which he should be praised, not deposedo 

He tried to speed up the procedures for 
holding a party congress in November to 
consolidate his Ieadershipo Kostis Stefa
nopoulos, the ήval whom he had beaten in 
last year's contest for the party leadership, 
then demanded a postponement of the 
congress until the spring of 19860 He 
evidently hoped that a lengthy post mortem 
on the causes ofthe Junedefeat would lay all 
the blame on Mro Mitsotakis's liberal slo
gans, that his own hand would be strength
ened if, before the congress, elections were 
held in New Democracy's youth organiza
tion, which supports its right wingo 

But Mro Stefanopoulos got his tιmιng 
wrong, and he overestimated the strength of 
the anti-Mitsotakis feeling in the party's par
liamentary groupo In a dramatic move, Mro 
Mitsotakis resigned and sought reelection as 
a leadero Taken by surprise, Mro Stefano
poulos hurriedly backed off. The party's 121 
members of Parliament re-elected Mro Mi
tsotakis by a larger majority than he had 
won a year earlier ο 

His baffled rival promptly left the party, 
as a first step toward forming his own groupo 
If he manages to muster 15 defectors from 
New Democracy, they can, by the rules of 
Parliament, be recognized as a partyo Mro 
Stefanopoulos, a 59-year-o1d lawyer from 
Patras, is respected for his honesty, and he 
has the advantage of being a new man, in the 
sense that, un1ike Mro Mitsotakis, he does 
not have a controversia1 past in politicso He 
belieνes that Mro Mitsotakis's neo-Iibera1-
ism has weakened New Democracy's ήghtist 
ideo1ogy and that his free-market ideas have 
frightened νoters awayo 

Mro Stefanopoulos is now thinking of 
setting up a populist party, with an emphasis 
on nationa1 independence, that wou1d in 
some ways be a right-wing equivalent of 
Pasoko He is Iikely to attract support from 
the extreme right, and he could a1so attract 
the monarchistso But it is uncertain how 
much support he could draw away from the 
core of New Democracy, now undergoing a 
crisis of identity ο 

Zygos Taverna: Greek food, Greek atmosphere ο ο ο 

Taverna Zygos 
TAVERNA ZYGOS is Astoria's newest 

gem of a Greek restaurant 1ocated at 22-55 
31st Street at the foot of the Ditmars Sta
tiono lt opened just two months ago under 
the new management of Steve and Mike Pa
poutsakiso 
Duήng our recent visit we had the 

pleasure of dining with friends and expe
riencing the superb cuisineo The tasty speci
alties run the gamut from roast lamb, gyro, 
delicious porgie, homemade "gemista", pas
tischo, moussaka, eggplant stuffed with 
herbs and feta cheese, Greek antipasto, Iamb 
souv1aki and an epicurean stewed rabbit. 
The home cooking is prepared by the owner 
Steve and his charming wife Ritsa who 1ike 
to ming1e and entertain their patrons in a 
truly "taverna" ambianceo The open kitchen 
is on disp1ayo 

The interior decor is reminiscer.t of a vi1-
lage tavern in Crete, which is Steve's 
home1ando The colors are a medley of folk 
art and 1end a unique warmth and character ο 

Our guests who were architects were greatly 
impressed by the innoνative decorations 
hanging from the walls including a gigantic 
set of Greek worry beadso 

As we enjoyed our sumptuous meal in the 
background we heard fo1k tunes played on a 
Grecian guitar, a1though this was on tape 
our host Steve told us that he p1ans to offer 
1ive entertainment in the futureo The service 
under the direction of young Mike was fast 
and very courteous even though the taverna 
was quite crowdedo In addition to delicious 
food and friend1y unhurried atmosphere 
when the bill came it was very, very 
reasonab1eo 

For a truly enjoyable evening try 
ΤΑ VERNA ZYGOS 22-55 31st Street, 
Astoria, ΝοΥ. 111050 Tel. (718) 728-7070. 
Open 7 days a week Noon till after Mid
night; no reserνations are neededo 

PoSo Zygos means LIBRA in Greek, its 
Steve's zodiac signo We wish you much 
successo 

Α. SPELIOS 

BANQUET CENTER 
FOR ALL OCCASIONS 

Accom.>dations from 10 ιο 1,200 
12 ROOMS ΤΟ CHOOSE FROM 

For Reservatiorιs 
CALL 

(201) 636-1700 
BANQUET MANAGER 

nn MOTOR LODGE 
& RESTAURANT 

UOSo ROUTES I & 9 
WOODBRIDGE, NOJ O 07095 
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Antί-Amerίcanίsm ίn Greece 
Α LEΠER ΤΟ "FOREIGN POLICY" MAGAZINE AND Α REPL Υ 

ln our June and July ίssue we publίshed α very interesting 
αrticle on recent political developments in Greece, as it 
appeαred in FOREIGN POLICY mαgazine. Following ίs α 
letter by Mr. Stαvros Frαngopoulos, Press Counselor of the 
Greek Embαssy in Washίngton, D.C. to the Editor of 
FOREIGN POLICY αnd α reply by the author: 

Το the Editor of "Foreign Policy" 
Panayote Ε. Dimitras's article "Greece: Α New Danger" in 

FOREIGN POLICY 58 (Spring 1985) makes claims and allega
tions of imaginary anti-Western feelings in Greece that are totally 
unsubtantiated. How can one describe as anti-Western a country 
thaι fought with so much sacrifice οη the side ofthe other Western 

------------------------Your Weddίng Receptίon 
Elegant . .. Yet Af!Όrdable 

RT 46, MOUNTAIN LAKES, N.J. 
(201) 627-3636 
BUS INESS MEEτiNGS 
SEMINARS 
CLUB BANQUETS 
PRIVATE PARτiES 
LUNC HEON PARτiES 
SOCIAL EVENTS 
SHOWERS 
BAR MJτZVAHS 

ΙΝΝ 

Special Package.Ι-jor July, Au~ .. Jan .. Feb. and Marι·h 

Ca/1 Cf/R/S or ANDY 
Ample Parking - ("atering 50 to 800 

·----------------------· 
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Stavy's 
Stuyvesant Town's 
Fίnest Restaurant 

Seafood - Steaks - Chops 
Greek Specialties 

Open 7 Days α Week 

257 First Α venue 
New York, Ν.Υ. ιΟΟΟ3 

Corner of ι 5th St. 
2ι 2-673-7629 

democracies in two world wars; that decided to enter and to remain 
in the European Community despite the high cost; and that is also a 
member of the ΝΑΤΟ alliance? As to the absurd argument con
ceming anti-Semitism in my country, Ι would like to point out the 
solidarity displayed by Greeks from all walks of life and of all 
political persuasions with their J ewish compatriots during the Axis 
occupation. This friendship has been continuous throughout the 
history of Greece and has been testified to by many objective ob
servers in my country. 

Had the author taken care to read Greek newspapers regu
larly, he might have noticed that an interview with Shimon Peres in 
the March 12, 1985, issue of the Greek daily newspaper 
Kathimerini revealed that Greeks helped the father of Israel's 
prime minister escape the Nazis during World War Il. This was not 
an isolated incident, but has been common practice in Greece. 

As for the author's EURODIM polling firm, Ι should inform 
you that it is not well known in Greece, and Ι fear that the reliability 
of its data is highly questionable. Is it not often said in America that 
you can prove anything with polls? 

At this sensitive time in the relations between our two 
countries, articles of this nature do not promote the objective study 
of Greek foreign policy. 

Stavros Frangopoulos 
Press Counselor 

Embassy of Greece 

The Author Replίes: 
Stavros Frangopoulos's claims-that my arguments about 

the Greek pubιic's anti-Western and latent anti-Semitic feelings are 
"imaginary", "unsubstantiated", and wabsurd"-are based on very 
thin evidence: Greece's membership in Western military or 
politicaι institutions and the Greeks' solidarity with the Jews 
during the Axis occupation. Yet Ι claimed in my article that Greeks 
have adopted such attitudes despite the facts on which both he and 
Ι agree, and Ι provided extensive documentation. Frangopoulos 
brings no counterevidence. 

He attempts to discredit the opinion polls, adding that 
EURODIM specifically "is not well known in Greece" and that 
wthe reliability of its data is highιy questionable, .. but he fails to 
produce any other poll results confirming his views. Had he "taken 
care to read Greek newspapers regularly" since 1979, "he might 
have noticed" that EURODIM polls have been published and 
commented upon in 9 of Athens's 15 daily newspapers and in 
numerous Greek magazines- more extensive citations than any 
other polling organization can claim. Further, in the last 18 
months, many leading American newspapers and magazines have 
quoted EURODIM's work, while professional journals have 
published scholarly articles based on EURODIM data. Alter
natively, Frangopoulos could have checked with his superior, 
Under Secretary of Foreign Affairs John Kapsis, to find out that, 
as director of the newspaper Ta Nea in 198 ι, he was one ofthe first 
to publish the results of EURODIM polls. The leaders ofGreece's 
governing socialist party PASOK could have informed him about 
the extensive survey research we have done for them. Finally, the 
onιy other related published poll results confirm our findings: a 
1983 Gallup poll for the European Community's Eurobarometer 
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and a 1983 A.C. Nie1sen poll for the weekly magazine Epikaira. 
Even better, the two moι;t recent prime ministers share my 

view of Greek anti-Westernism or e:νen xenophobia. Former Prime 
Minister George Rallis, himself a committed "Westernophile" but 
also a sincere statesman, wrote in the daily newsp.aper Kaιhime
rini on November 27, 1984: 

Another prejudice that dominates an important section ofthe 
contemporary Greek public- regardless of ideological and 
political beliefs- is anti-Westernism- anti-Americanism ... This 
negative attitude toward the West, this distrust, has very ancient 
roots in the historical memory of our people; those roots are 
preserved, by being intelligently and peristently nurtured especially 
in the last forty years, by the systematic propaganda ofthe Marxist 
Left. 

Second, Prime Minister Andreas Papandreou declared in an 
interview with the British television network ΠΝ on March 11 , 
1984, "Our country has lived through some terrible experiences 
that created this phenomenon you called xenophobia." 

As to the sweeping statement on "continuous" Greek-Jewish 
friendship "throughout the history of Greece ... " the political 
scientist George Mavrogordatos of the University of Athens wrote 
in his prize-winning 1983 study Stil/born Republic that in 1933 "an 
exacerbated and unprecedented racial cleavage between Greeks 
and Jews was added on top of the mounting nationwide polari
sation . . . The consequences of. . . anti-Semitism exceeded the 
local level and persisted on a nationwide scale long after the by-

election was oνer." 
Besides, does not the April22, 1985, front-page headline of the 

pro-PASOK newspaper Avriani, Greece's second-largest 
daily- "Mitsotakis Sells to the Jews the TV, the Telephone and the 
Power Companies"-qualify as anti-Semitic? And what of a staιe 
court's decision classifying as "real facts" the ''Zionists hopes of 
destruction of the Christian world" and its claim that the Jehovah 's 
Witnesses are a "Judaic-Jeaning organization ain1ing at the crea
tion of a world Zionist empire with Jerusalem as its center"? Ι must 
plead guilty, however, on one count: By late January 1985, when Ι 
sent the final draft of my article to FOREIGN POLICY, Ι had not 
noticed the Peres interview- which was published 2 days after it 
took place. 

Clearly Frangopoulos's letter does not aim at "the objective 
study of Greek foreign policy." But does it indicate simple dupli
city on the part of some Greek authorities and intellectuals who do 
not want to project an anti-Western image abroad lest the security 
interests of Greece be affected, even as the PASOK goνernment 
emphasizes its anti-Westernism before domestic and party 
audiences for tactical purposes? Or is it symptomatic of a scholarly 
tradition well described by the historian S. Victor Papacosma in 
the 1983 anthology Greece in the 1980's of aνoiding "close exami
nation" of domestic problems in order to maintain "national con
sciousness and pride"? 

Panayote Ε. Dimiιras 
Athens, Greece 

An Artίcle ίn "Spotlίght" 
τhe fo//owing is part of an arιicle under 

the title "τhe anti-Greece disinformatίon 
industry" in the "Spotlight ", α forthrightly 
publication expressing the views of the 
Greek Government: 

Unfortunately, this account of the or
chestrated anti-Greek disinf ormation 
industry would not be complete without the 
names of two Greeks. Their articles, pub
lished in vaήous English-language journals, 
have become much sought after (because of 
the Greek names under them) by vaήous 
anti-Greek scribblers. The fιrst is Dr. Yian
nis Loulis who is listed in the bibliography of 
the ultra-conservative Heήtage Founda
tion. This Foundation has "used" Loulis' 
study "Greece under Papandreou: ΝΑ TO's 
Ambivalent Partner", originally published 
by the lnstitute for European Defense and 
Strategic Studies of London. About this 
Institute little is known, both because of it 
being of very recent foundation (1985) and 
because of the obscure nature of its aims. 
The Turkophile Mackenzie has also con
tributed his work to this Institute. 

The second Greek producing similar 
articles is the Director of the gallop poll 
organization of the Opposition New Demo
cracy party, Ε. Dimitras, son of a "minister" 
under the Greek military dictatorship, who 
in the biographical note which aρpears with 
his articles in foreign publications figures as 
'Ίecturer" at the non-existent Uniνersity of 
Maryland, Athens Center. 

Dimitras' articles in the conservative US 
periodical FOREIGN POLICY are re11sed 
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by the Heritage Foundation to bolster up 
their disinformation campaign against 
Greece. 

An amalgam of all the above scenarios 
and "positions" was the "study" by a Mr. 
Phillips entitled "US-Greek Relations: An 
Agonizing Reappraisa1", published and 
circulated in pamphlet form by the Heritage 
Foundation, which is very influential in con
serνatiνes cίrcles in the US. 

American bases from Greece, with a view to 
persuading members of Congress to abolish 
the established 7: 10 ratio in aid to Greece 
and Turkey. 

The pamρhlet has been distributed to 
members ofCongress in the hopeofproduc
ing an anti-Greek effect in the debates on 
aid. 

The article is crammed with slanders 
against Greece and is one of the most violent 
and malicious attacks on the country ever to 
have appeared. The chief argument of the 
"study" is the programed removal of the 

The accusations made in this article 
formed the text from which US Congress

men drew their questions during the hearing 
of the newly-aρpointed Ambassador to 
Athens, Mr. Keeley. 

ATHENS CENTER HOTEL 
1 ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

• Κεντρικός κλιματισμός - 136 δωμότια, 
λουτρό, τηλέφωνο, ραδιόφωνο, βερόντα 
• ·Εστιατόριο πολυτελείας, μπόρ, ρούφ 
γκόρντεν, πολυτελεΤς dίθουσες ύποδοχl'jς 
καί Ιδ ιωτικό γκαρόζ. 

'Αιιό 15 Μαρτίου- 31 · Οκτωβρiου 
Τιμαί δωματlων : Μονόκλινα 2.550 δροχμ . 
Δίκλινα 3.700 δροχμ . Τρίκλινα 4.590 δροχ. 
Συμπεριλαμβόνεται κοντινένταλ μπρέκ
φaστ. Διό ρεζερβέσιονς όποταθ/'jτε στη Ν. 
'Υόρκη (212) 483-σ642 κ. 'Αρσένη ι'jγρόψατε 
Sophocleoυs & Athenas 26, Athens,Greece. 
Tel. 524-8511-7 Telex 4488 ALCY. 
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Archons to Vίsίt Constantίnople and Myra 
The ~ational Council of the Order of St. 

Andrew voιed unanimously ιο participate 
for ιhe first timc in thc celebratίon of St. 
Andrew's Day at the Patriarchate on No
vember 30th this Fall. 
Α trip ι ο Antalya will follow ιο join diplo

mats, ιheologians, scholars, hίstorians and 
other disιinguished clergy of major denomi
nations in a 3-day symposium at the birth
place of the most celebrated Saint in 
Western Ch ristianity, Sι. Nicholas of Myra 
(idenιified in America as Santa Claus). 

With thc blcssing of His Eminence, Arch
bishop lakoνos, thc trip will take place 
betv.•een Noνember 27th and Deccmber 9th 
or 12th, v.•ith νarious cxtensions to such 
hisιorical siιes as Cappadocia and Pontus in 
the Black Sea. 

... 

The Chairman of this project assigned by 
the Council is Archon Dr. Kirk Kalemkeris, 
with Bishop Philotheos as Spiritual Leader 
of thc group and Father Milton Efthimiou 
as Coordίnator of νarious eνents. 

Upon the arriνal at the airport in lstan
bul, Turkey, the Archons will be met by rep
resentatives of the Ecumenical Patriarchate. 

Archon participation on this occasion is 
very significant since these celebrations date 
back to Byzantine times when ιitled Archons 
were νery actίve and most influential in rela
tions between the Emperor and the Holy Sea 
of Phanari. 

His Holiness, Patriarch Demetrios, will 
officίate along with members of the Holy 
Synod and representatiνes of the Vatican, 

De(:ember 6, /964, Feasι Days of Sι. Nίcholas. Servίces held over ιhe ιomb of Sι. Nίcholas 
in Basi/ica Church. The Dίvίne Liιurgy was officiated by Metropolitan Chrysosιomos and 

assisted by Faιher Μ. Efthίmίou. The servίce was the first in I 200 years α ι thίs sίιe. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
266 54th STREΠ, BROOKL ΥΝ , Ν.Υ. 11220 

(718) 238-3771 

Η ΓΕΦΥΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
Η ETAIPIA ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΟΛΟ ΣΑΣ ΤΟ ΣΠΙΙΙΚΟ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

' Η πολυετής πείρα μας έyyυάται 
τή σωστή καί καλή δουλειά 

μέχρι τόν τελικό προορισμό τής περιουσίας σας 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

1) ΜΠΑΟΥΛΩΝ 
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
3) ΚΡΥΠΑΛΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚτΙΜΗΣΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΑΦΟΠΟΥ ΑΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΞΥΛΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ CONTAINERS 

led by Cardinal Willebrand who is Director 
of Ecumenical Relations with the Eastern 
Orthodox Churches. Later the Archons will 
haνe a priνate meeting with the Patriarch. 

The itinerary in Istanbul will include a 
visit to ffagia Sophia, Kahriye Mosque 
(Moni Τίs Choras), Topkapi Palace where 
the sarcophagos of Alexander the Great ίs 
on display, the Theological School of Halki 
and one of the highlights will be a νίsit to 
Balukli Hospital and a νisit to pay our 
respects to the Tombs of the Patrίarchs, 
primarily that of Patriarch Athenagoras 
where a Trisagion will be deliνered. 

On December Ist the group will depart for 
Izmίr (Smyrna) and Ephessus. After νίsiting 
all the interesting spots, the Archons will 
continue by air on December 3rd to Antalya 
where participants from eνerywhere will 
haνe gathered for the Symposium. It will be 
an opportunity to hear many outstanding 
scholars and historians expound on St. 
Nicholas. For ιhose who wish ιο νisit other 
sites, optίonal tours will be aνailable to an
cient Greek cίtίes in southern Turkey, to 
Cappadocia or to Pontus on the Black Sea. 

On December 6th the titular Bishop of 
Myra (Demre) and successor ιο St. Nicho
las, Metropolitan Chrysostomos, will offi
ciate aι the Diνine Liιurgy, assisted by other 
clergy and a large choir from the Unίted 
States. 

For all inquiries abouι t he trip, please 
write or call the office of the Order of St. 
Andrew, 8 East 79th Street, NewYork, Ν. Υ. 
10021. Tel. (212) 570-3500. 

Caje 
Galίnί 
RESTAURANT 

Greek Cuisine 
The Only Sίdewalk 

Cafe ίn Queens 

Our specialties: 
GYROS & SOUVLAKI 

32-07 30th Α VENUE 
ASTORIA, Ν.Υ. 11106 
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Chίrgotίs Donates $50,000 
to Truman Foundatίon 

KANSAS CΙτΥ, MO.- At a recent meet
ing that was held at the Alameda Plaza 
Hotel in Kansas City, Missouri, it was an
nounced by the Board of Directors of the 
Harry S. Truman Award Foundation, that a 
donation in the amount of$50,000 was made 
by William G. Chirgotis ofSpringfield, N.J. 
to the Harry S. Truman Foundation. 

For many years, Mr. Chirgotis has co
hosted the annual Truman Memorialdinner 
for oνer 300 guests, including a number of 
foreign exchange students from the Uniνer
sity of Kansas; he has demonstrated his 
deνotion to President Truman by designing 
the Truman statue that was erected ίη 

Athens, and donated a full size bronze statue 
of the late President that can be seen in the 
rotunda of the Harry S. Truman Medical 
Center in Kansas City. 

ln recognition of his many serνices to the 
Foundation, Mr. Chirgotis was elected 
Chairman of The Board of the Truman 
Foundation in 1980. 

It was also announced, that Mr. Chir
gotis will make the Annual Truman Com
memoratiνe Award presentation to the 
Speaker of the House, the Honorable 
Thomas Ρ. O'Neill Jr. aι the Harry S. Tru
man 102nd Birthday Dinner that will be held 
at the Muehlebach Hotel ίη Kansas City on 
May 8th, 1986. 

OCTOBER, 1985 

Α Η ΕΡΑ Supreme Presidenι George Ρ. Gabriel (sιanding in cenιer) revealed ι he )'ear s ι heme 
"Working Together: Membership is Leadership" to ιhe members ofthe Α Η ΕΡΑ Suμreme 
Lodge, during α meeting in Washington, DC, on September 21. Gabriel. who seeks greater 
involvemenι by ΑΗΕΡΑ members atιhe local and regional/eve/s, brie_fed each Α Η ΕΡΑ 

/eader on ιheίr areas of resρonsibίlίty. 

Jίmmy Kritikσs (cenιer) is shown with the Nissyros Greek Dance Group for ... ·hich he has 
chσreσgraρhed severa/ dances. 

I η the heart of midtown Manhattan there 
is DEMETRIOS CLEANERS, located at 
269 Second Aνenue near 34th Street. The 
owner is James Kritikos. He offers excellent 
professional serνices to his customers many 
of which are elite clientele of writers, actors 
and theater celebrities including Erik 
Rhodes the legendary screen idol of the 
thirties. 

Regardless what the fabric or the gar
ment, whether it is an elegant wedding gown 
or a silk tuxedo, suede or lace, corduroy, or 
leather, Jimmy offers his superior craftman
ship with alterations and fine tailoring. Α 
man of great talent and charm Jimmy was 

born on the Greek island of Rhodes and has 
been actiνe in his trade for more than ιwelνe 
years. His skil\s enable him to tailor fine 
ethnic folk cosιumes like those worn by 
Greek, Armenian and Polish dance groups. 
ln serνicing his clients Jimmy is assisted by 
his manager John Martin and Heleni. His 
wife Maria also helps in managing the 
business. 

Jimmy is also an accomplished dance 
choreographer. ln the photograph he is seen 
posing with the Nissyros Dance Group 
which performed seνeral of his routines and 
νarious Greek festiνals. 

Τ. Spelios 

35 



Ten Days to Destίny: The Battlefor Crete 
Α ΒΟΟΚ ΒΥ PROFESSOR GEORGE C. KIRIAKOPOULOS 

"ΤΕΝ DA YS ΤΟ DESτJNY: ΤΗΕ 
BATTLE FOR CRETE" by Dr. G.C. Ki
riakopoulos (ISBN 0-531-09785-4) 408 
pages, index. Α vailable at your loca\ 
bookstore or cal\ to\1-free READER'S 
EXPRESS 1-800-852-5000. 

Hitler won the battle for Crete, but 
because of the fierce resistance encountered, 
he was forced to postpone the invasion of 
Russia, and eventually lost the war. 

Little has been written and even less is 
known in the United States about the battle 
of Crete, which has been considered a British 
affair, although the Cretans have not forgot
ten. After a visit ιο the land of his ancestors, 
G.C. Kiriakopoulos embarked on his dra
matic tale of heroic human endeavor to 
resist oppression. He read and reviewed 
hundreds of primary sources, after-action 
reports, staff journals, unpublished mono
graphs, and diaries, as welJ as intervieweing 
hundreds of people who were directly or in
directly involved. The result is a story well 
worth telling. 

The battle of Crete began on May I 941 
with Operation Mercury, the dropping of 
German paratroopers onto the island and 
the first airborne attack ever attempted 
without the aid of ground troops. Hitler had 
grown impatient with Μ ussolini's farlure to 
conquer Greece, and thus decided to do it 
himself. General Kurt Student, who 
engineered the attack on Crete, was sure that 
the victory was immediately forthcoming, as 
it had been in Greece. I nstead, German 
paratroopers were slaughtered by the thou
sands. Australians, New Zealanders, and 
British fought side by side with Cretan men 
and women, who used as weapons any tools 
that came to hand. For example, after 
witnessing the massacre of his wife and son, 
Nicholas Manolikakis reached for a scythe, 
and in the ten days that foJlowed killed some 
forty Germans. 

During the Nazi occupation that followed 
the battle, 2000 men, women, and children 
were put to death in the first month, follow
cd by 25,000 in the next four years in reta
liation for the 6,000 German soldiers who 
perished. 

The bravery of the Cretans and Allied 
troops was not entirely wasted, however. 
Because of their determination, the 
Germans had to de\ay the invasion of 
R ussia. With the onset of their unremiιting 
winter on their side, the Russiiιns were able 
to defeat the Germans and thus begin the 
end of Η itler's domination of Europe. 

PUBLJSHER'S WEEKLY review of 
"Ten Days to Destiny" called it a "stirring 
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YORK τΙΜΕS ΒΟΟΚ REVIEW SEC
TION (June 16, 1985) stating that," ... it is a 
careful book based ο η extensive reading and 
personal interviews, recounting a tale of 
courage and determination well worth 
reading." ΤΗΕ CHA Π ANOOGA τΙΜΕS 
wrote that the book " ... is a marvelous 
addition to the history of World War Two." 
Finally, William Stevenson, author of 'Ά 
Man Called Intrepid," concluded that G.C. 
Κ iriakopoulos " ... has contributed a valu
able addition to the history of human 
courage and human folly. He has done 
humanity a service in so painstakingly 
piecing together this remarkable story." 

Dr. G. C. Kίrίakopoulos 

The author has written many articles on 
the Second World War which have been 
published nat ionally and internationally. 
However, writing is his hobby! Profes
sionally, G.C. Kiriakopou\os is a dental 
practitioner with a successful practice in 
Fort Lee, New Jersey. Dr. Kiriakopou\os is 
also a Professor ofDentistry at the Schoo\ of 
Dental and Oral Surgery, Columbia Uni
versity, where he has served on the faculty 
for a\most thirty years. Because of his many 
achievements his name has been included in 

book (that) makes an important contribu
tion to the history of World War 11." C.L. 
Sulzberger reviewed the book ίη ΤΗΕ NEW 

20 East 40th Sιreet 
New York, Ν.Υ. 10016 

Tel. (212) 689-3255 

HAIRCUTTERS 

230 East 43rd Street 
New York, Ν.Υ. 10017 

Tel. (212) 986-8842 

GEORGE'S 
HASAPOTAVERNA 

853 2nd Avenue 
New York, Ν.Υ. 10017 

Tel. (212) 682-5465 

Greek Cuisine 

Charcoal Broίled Souvlas 

Dίnner Only 
28-13 23rd Avenue, Astoria, Ν.Υ. 11105 

Tel. 718-728-9056 • 718-728-9194 
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Sίngers Welcomed 
Talented singers who want to sing and 

perform great musical works with one of 
Νγ's finest choruses, Metropolitan Singers/ 
The Greek Chorale Society, are inνited to 
call (212) 757-5496 for an audition appoint
ment. Maestro Dino Anagnost leads the 
ensemble in a season of outstanding choral 
works including Mozart's Requim, Pou
lenc's Gloria, Gluck's opera Orfeo, and 
Handel's epic oratorio τheodora. 

Along with 100 other volunteer singers of 
Metropolitan Singers / The Greek Choral 
Society, newly accepted members will be 

such reference books as Who s Who in ιne 
Easι, Who's Who in America, and Who's 
Who in the World. He is alsoaFellowofthe 
Royal Society of Health, an honor bestowed 
upon him by Queen Elizabeth of England. 

He has been a member of the Bergen 
Knights Chapter of Α Η ΕΡΑ for over twenty 
years. 

He lives with his wife, the former Virginia 
Demos, and his daughter, Stephanie, in Fοή 
Lee, N.J. He is a parishioner and bene
factor of the Cathedral ofSt. John the Theo
logian in Tenafly, New Jersey, where he has 
served as president of the parish council for 
three years and remains active todate on the 
council as a trustee. he is a member of the 
Diocesan Council ofNew Jersey, a trustee of 
the St. Photios Foundation in St. Augu
stine, Florida,and a member ofthe National 
Council of Archons. He has been vested as 
an Archon of the Ecumenical Patriarchate 
- the highest honor that can be bestowed 
upon a layman - by his Eminence, 
Archbishop Iakovos, exarch of the Ecume
nical Patriarchate in Ν orth and South 
America. 

37 

National 
Travel Service 
Specialίzing ίη Domestic 
and International Travel 

Cruises - Τ ours 

"When it comes ι ο trave/, 
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JIMMY SA VVIDIS 

561 NORTHFIELD Α VE. 
WEST ORANGE, N.J. 07052 

TEL.: (201) 676-9400 

performing at Lincoln Center and oth~r 
major concert halls and cultural centers ιn 
New γ ork City and the Tri-State area. As a 
member, singers can sharpen their musical 
skills, enlarge their repertoire, improve 
vocal quality and style, and learn foreign 
languages. The group offers solo, small 
ensemble, and cover opportunities to its 
singers. There is a membership fee of $60; 
$40 for full-time students. 

Actiνe throughout the entire year with a 
full performing schedule, the chorus has 
maintained a distinguished and varied reper
toire. Known for its performances of rarely 
presented choral masterpieces, this versatile 
ensemble also offers an outdoor concert 
series of American "pops" in the summer at 
Lincoln Center's Damrosch Park Band
shell. It has toured the Northeastern United 
States and presented programs at the 
Museum of Fine Arts in Boston and the 
American Museum of Natural History in 
New γ ork and at The White House. 

Γιά γνήσιο ·Ελληνικό φαγητό, 

έλiiτε στην έλληνιιcη 'Α στόρια
στην 

ΚΑΛΥΒΑ 
MIKE MORAI11S, Proprietor 

36-15 DlrMARS BOULEVARD 
ASTORIA, NEW YORK 11105 

ΤΗ. 932-9229 

STEVENS FOOD 
SERVICE, INC. 

Dίstrίbutors to the 
Food Servίce Industry 

Serνing Restaurants, Diners, lnstίtutίons, Hospίta/s, 
Schools, Nursίng Homes, Coffee Shops, Luncheonettes, 

Delis, Camps and Shίps. 
W e service our customers with quality merchandise 

at the most competitive prices. 

STEVEN J. SFUGARAS, President 
480 ΜΑΙΝ AVENUE, WALLINGTON, N.J. 07055 

Tel.: (201) 778-0400 



Gabrίel to Stress Leadershίp, 
Local Inίtίatίves 

Stressing member participation and Jocal 
initiatives as the basis of his administration, 
Supreme President George Ρ. Gabriel has 
announced that his program is based on the 
theme: "Workίng together: Membership is 
leadership. " 

Gabriel, who was unanimously elected 
ΑΗΕΡΑ Supreme President at the organi
zation's recently concluded convention in 
Boston, has called a meeting for September 
20 and 21 in Washington, DC, of the na
tionalleadership of the ΑΗΕΡΑ Family to 
begin implementation of his program. 

'Ίη every city and town in the United 
States and Canada, ΑΗΕΡΑ chapters are 
the backbone of their communitίes, and it is 
essential that we develop leadership qualities 
among the entire membership," Gabriel 
pointed out. In the coming year, "every 
member will be going to work for the 
ΑΗΕΡΑ to ίnsure that the organization is 

to their needs and interests." 

U nder the structure set out be Gabriel, 
Supreme Vice President Charles Georgeson 
will coordinate a regional workshop 
program to encourage communication, co
ordination, and chapter participation in 
community and civic activities. 

The recruitment of new members will be 
the responsibility of Supreme Secretary 
Nick Strike, who wίll travel widely, parti
cularly in the West and Southwest where 
Greek American communities are growing. 
Areas where ΑΗΕΡΑ membership can 
increase will be selected and the Supreme 
and district lodges wίll assist in developing a 
promotional program. 

Since an essential part of revitalizing the 
Order will be the personal ίnvolvement of 
the ΑΗΕΡΑ Supreme Lodge, Gabriel has 
appointed Supreme Treasurer John Eco
nomou to coordίnate the work of AHEPA's 
eight Supreme Governors, who together are 
ex to make over 200 visita-

exclusively fra 

tions by next August. 
President Gabrίel added that the three 

other organίzations that comprise the 
ΑΗΕΡΑ Family, the Daughters of Pene
lope, Maids of Athena, and Sons ofPericles, 
will be ίncluded in the Α Η ΕΡΑ program ''to 
the greatest extent possible." 

Chris Economides, a member of the 
Supreme Lodge and Chairman of the Sons 
Natίonal Advisory Board, wίll continue his 
close work with the Sons of Pericles. 

The Supreme Vice President ofCanada, 
Dimi Bonnis, will supervise t he work of the 
ΑΗΕΡΑ in Canada. His major emphasis for 
the year will be an extensive membership 
drive developed on a community basis and 
assisted by the Supreme Lodge and other 
ΑΗΕΡΑ leaders. 

With an organizational structure in place 
which would utilize and activate the mem
bership throughout the ΑΗΕΡΑ domain, 
Gabriel believes that the ΑΗΕΡΑ can more 
systematically implement programs, stabi
lize the membership rosters, and provide a 
permanent promotional plan to increase 
membership. 

The Supreme President plans to νιsιt 
Greece, Cyprus, and the Ecumenical Pat
riarchate in Istanbul and to encourage 

HATZIS FURS inc. 
364 SEVENTH AVE. 73& 3273 

38 "NEW YORK" 



ΑΗΕΡΑ Honors Greek Amerίcans 
The Chairman of the ΑΗΕΡΑ Educa

tional Foundation, Christos Demakes, has 
announced the recipients of the Founda
tion's 1985 Academy of Achievement 
Awards, which recognize North Americans 
of Hellenic descent who have made signi
ficant contributions in their fields of 
endeavor. The recipients are James S. Sco
field, Journalism; James Ρ. Fusscas, Legal 
and Political; and John Vlandis, Education. 

In the field of newspaper 1ibrarianship, 
J ames Scofield is a veritab1e 1egend, pioneer
ing its advancement into the computer age 
since the I 960's, enhancing its image in 
library and journalism circles through his 
writing, 1ecturing, speaking, and applying 
his organizationa1 ta1ents to its professional 
organίzation, the Newspaper Division ofthe 
Special Libraries Association. 

sponsorship of cultural events. The 
AHEPA's highly successful journey to 
Greece program for high school students 
will be continued, and the ΑΗΕΡΑ ίs 

sιudying various options for a college level 
program of Hellenic studies. 

'Ί am pleased that the convention dele
gates approved of the work of the Α Η ΕΡΑ 
Ol]•mpic Study Group," Gabriel noted, "and 
we hope to expand their efforts by involving 
the chapters in a grassroots campaίgn to 
return the Olympics to Greece." 

"Concerning Cyprus and Greece," he 
added, 'Όur continued work on the foreign 
aid bill is not open to question, a1though in 
this area also, we wίll stress chapter and 
district initiatίνes. Ι n the next 12 months we 
will encourage chapter delegations to meet 
with their Congressiona1 representatives, so 
that our elected officials understand the 
widespread concern of our community on 
issues conccrning Greece, Turkey, and 
Cyprus." 

President Gabriel also hopes to meet with 
Greek Prime Minister Andreas Papan
dreou soon, "so that we can develop 
programs that promote our common 
interest-Hellenic culture." He added that 
his meetίngs at the ΑΗΕΡΑ convention in 
Boston wίth George Papandreou, theGreek 
Under-Secretary for Culture with responsi
bilίty for Greeks abroad, were extremely 
helpful "in furthering the possibility that 
chapters can sponsor Greek cultural events. " 

ln additi9n to the ΑΗΕΡΑ senior citizen 
centers which are current1y operating or 
under construction in St. Louis, ΜΟ, lndi
anapolίs, IN, Hartford, CT, and Mobi1e, 
AL, Gabriel said he is "confident that within 
the next two months we will be able to 
announce the construction of several new 
senior citizen centers." 
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The author of the first computer biblio
graphy for newspaper 1ibrarians, Scofie1d 
has been an organizer of professional and 
university semίnars since 1971. As chairman 
of the Automation Committee ofthe News
paper Division, he established the industry 
standards for newspaper e1ectronic infor
mation systems in 1980, standards which are 
now used wor1dwide. 
Α past ΑΗΕΡΑ Supreme Governor and a 

consulting editor of the Ahepan, Scofield 
was recently named News Research 
Coordinator of the prize-winning Florida 
newspapers, St. Petersburg Πmes and In
dependent. In June he received the highest 
recognition possib1e for an actiνe news
paper 1ibrarian when the Newspaper Divi
sion of the Specia1 Libraries Association 
awarded him its prestigious Roll of Honor 
Award. 

The honoree in the field of education, Dr. 
John V1andis, has served since 1964 as 
Director of Admissions and Orientation 
Services at the University of Connecticut. 
He has a1so taught in the fie1d of commu
nications at both the University of Con
necticut and Temp1e University. In the fie1d 
of college admissions, he has distinguished 
himse1f through service as president of the 
Nationa1 Association of College Admis
sions Counsellors, as well as a chairman of 
severa1 committees. 
Α nationally recognized author and con

sultant in both communications and educa
tion, Dr. Vlandis is a past president of the 

New England Association of College 
Admissions Counsellors, the New England 
Association of College Registrars and Ad
missions Officers, and the Connecticut As
sociation of College Admissions Officers. 

The award for legal and politica1 achieve
ments was presented to James Ρ. Fusscas, a 
member ofthe New γork Barsince 1939. He 
has served as Assistant Counsel in the Legal 
Department of the Pblic Welfare Depart
ment, Assistant Corporation Counse1 in the 
Law Department of the City of New γ ork; 
and Associate Counsel in the New γ ork 
State Labor Department. In 1951 he was 
appointed Commissioner and ChiefCounsel 
of the New York State Labor Department, 
the first American of Hellenic descent to 
ho1d such a high office in New γ ork state 
government. 

From 1948 to 1956 he served as Chief 
Counse1 of the New York State Disp1aced 
Persons Commission, which resettled over 
350,000 refugees admitted to the U.S. under 
the Displaced Persons Act. Throughout his 
tenure in the Labor Department, he drafted 
all major labor legislation and worked for 
their passage in the legislature. 

Ι η 1959 he was asked by Governor Ν elson 
Rockefeller to be Chief Counsel of the New 
γork State Athletic Commission, and as a 
result of his efforts criminal elements were 
remoνed from boxing and wrestling in New 
γ ork, whose Iicensing and policing has 
remained among the strongest in the world. 

~~ CYPRUS 
~~ TOURS INC. 

31-16 30th Α ve., Astoria, Ν. Υ . Ι I 102 
Tel.: (718) 728-0900 (800) 221-8899 

Ο ΜΕΓ ΑΛ ΥΤΕΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

CABLE: CYTOtJRING, 

NEW YORK 
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Grecίan Yearns With an estimated 75,000 to 100,000 
Greek and Cypriot immigrants and Amer
icans of Greek descent living here, Astoria is 
home to one of the largest Greek communi
ties outside Greece. lt is a stable neighbor
hood of two-family attached row houses, 
tree-lined streets and well-kept apartment 
buildings. 

Astoria ls a Τ ouch of Greece 
Just Minutes From Manhattan 

By Dody τsiantar 
τhe Washington Post, Sept. 15, 1985 

So your wallet isn't thick enough to 
finance an odyssey to the sun-drenched 

Aegean, but you still crave honey-drenched 
baklava and an evening of bouzouki music. 
Don't lose heart. On your next journey to 
the Big Apple, take the subway from Man
hattan to Astoήa, Queens, just across the 
East River. 

Picturesque white-washed houses and 
Homer's wine-dark sea may be missing, but 
this neighborhood in the northwestern cor
ner of Queens is as close as you can get to 
Greece on this side of the Atlantic. 

Stepping off the elevated subway at the 
Ditmars Boulevard stop-the last on the RR 
line-it is easy to forget that Manhattan is a 
mere 20 minutes away. The aromas of spit
roasted lamb, grilled souvlaki, rich olive oil, 

pungent feta cheese and bitter Greek coffee 
fill the air. . 

Greek is spoken by nearly everyone, even 
by the attendant at the subway token booth. 
Greek graffiti dot the station 's walls, and 
posters with Greek lettering advertise up
coming concerts. On the street, newsstands 
sell mostly Greek publications, and in the 
distance the faint drone of bouzouki music 
can be heard. 

Signs on 31st Street-Astoria's main 
thoroughfare, which runs directly beneath 
the subway tracks-read as if they could be 
in Athens: Corfou Center, Sevastakis Shoes, 
Socrates Realty, Lefkos Pirgos Pastry Shop 
and Taverna Vraka. Even the local movie 
house features Greek films on its marquee. 

Only a very American McDonald's in the 
middle of the block hints at Astoria's true 
locale. 

But unlike the city's more renowned 
ethnic enclaves such as Chinatown or Little 
Italy, Astoria is unspoiled by touήsty lures. 
Astoria's restaurants, cafes and shops are 
more apt to be frequented by local residents 
and Greeks from the metropolitan area than 
tonήsts. 

Touches of ltaly also sprinkle this section 
of Queens, which was once a neighborhood 
of Italian immigrants. But as Mayor Edward 
Ι. Koch put it last March at the city's annual 
Greek lndependence Day parade, "Astoήa 
without the Greek community would not be 
Astoria." 

Roughly bordered by four main 
streets-Ditmars Boulevard to the north, 
Broadway to the south, 3 I st Street to the 
west and Steinway Street ·to the East
Astoria is a bustle of activity. As in most 
Greek towns, you will find people walking 

Τό έλληνικό ζαχαροπλαστείο μέ τήν 
έξαιρετική εύρωπαϊκή διακόσμηση 

καί τήν dσυναγώνιστη ποιότητα τών 

πάντοτε φρέσκων γλυκισμάτων. 

ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣΑΣΤΟΡΙΑΣ! 

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

Γιάννης ·Αρβανίτης (Presidenι)· 

'Αντώνης Μανίκης 
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the streets and talking at most any hour. 
Every Sunday, families-from grand

mothers dressed in traditional black to 
toddlers- head to one of the 11 Greek Or
thodox churches in the area. The largest is 
the 50-year-old St. Demetrios with its huge 
Byzantine dome and its adjacent parochial 
school, the first Greek American high school 
in the nation. 

But on warm summer evenings, people 
stroll casually up and down the neighbor
hood's safe streets, going nowhere in parti
cular, just taking a volta (a walk), as they 
would around their village square bac.k in 
Greece. Others sit on their stoops or pull out 
chairs to watch the passers-by. 

• 
U nder the elevated su bway tracks on 31st 

Street, small groups sit around tables on the 
sidewalk in front of the Continental Souv
laki Meat Center, munching on the neigh
borhood specialty: souvlaki, grilled chunks 
of lamb or pork marinated in lemon juice 
and sprinkled with oregano. Despite the 
sometimes deafening roar of the train 
overhead, they engage in what is perhaps 
every Greek's favorite pastime- talking. 
The train rumbles as it passes, but the con
versation never stops. It only gets louder. 
Hands wave, fingers jab at the air and fists 
slam on tables for emphasis. 

Next door at the Lefkos Pirgos Zaharo
plasteion, a pastry shop named after a white 
castle in the northeastern town of Thessa
Joniki, the scene is the same with one classic 
exception. Here, as befits traditional cafes in 
small Greek villages, the patrons are mostly 
male, and the topic of conversation is more 

· than likely politics or soccer. Newspapers
either Proini or the Ethnikos Kyrix, two 
papers published here, or any one of a dozen 
newspapers shipped by air to New York 
daily from Athens-are spread before them 
as they sip thick Greek coffee from small 
demitasse cups. 

At the other end of the block closer to 
Ditmars Boulevard is the Hilton Pastry 
Shop, a more modern two-tiered establish
ment with a less homogenous crowd. On 
the ground leνel, a glass case displays dozens 
of delectable pastries from baklava (a 
strudel honey-soaked pastry stuffed with 
walnuts) and kourabiedes (sugar-dusted 
almond cookies) to kataifi (shredded wheat 
filled with honey and nuts) and galakto
boureko (a creamy custard-filled pastry 
smothered with honey). Upstairs, amid 
mirrors and green plants, coffee drinkers 
and nibblers gaze through large glass win
dows at the busy life of 31st Street below. 

On any given Saturday, they are likely to 
watch shoppers flood the street, scurrying 
from shop to shop to buy the latest record 
albums by such popular artists as Yiannis 
Parios or Giorgos Dalaras or traditional 
paraplιernalia for Orthodox weddings or 
christenings- floral wreaths for the bride's 
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and groom's heads, special candles for the 
ceremony or koufeta, candied almonds, to 
be given to guests. 

Others with more culinary interests carry 
armloads of imported delicacies: creamy 
feta cheese made from goat's milk, sharply 
salted halloumi cheese from · Cyprus, sun
baked black olives, spicy ciriander-laced 
sausage, a zesty dried beef called pastourrna, 
tender lamb, hearty homemade yogurt or 
fragrant oregano. Just about anything a 
discriminating Greek palate desires. 

varieties of olives are stored in large wooden 
barrels, while sacks of dried beans and spices 
line the store's narrow walls, and gallons of 
olive oil imported from Greece, Italy and 
Spain fill eνery other imaginable corner. 
Brikia, the long-handled saucepans used ιο 
make Greek coffee, hang gingerly from the 
shelves up above. 

Nearly every block has its own specialty 
shops: Kalamata Food lmports at 38-01 
Ditmars Blvd., or Mediterranean Foods at 
33-20 30th Ave., or Kyriakos Grocery, 29-29 
23rd Ave., a quaint little shop that could 
easily be at home on any Aegean isle. 

At Matthew Vrasidas' Hunter of the Sea 
fish market on 31st Street, piles of barbσu
nia (red mullet), ωpoure.f (porgies) and 
marides (smelts) as well as octopus and 
squid are neatly displayed on mounds of 
chopped ice. And further north ση Ditmars 
Boulevard at the Κ and Τ Meat Market, 
whole lambs for spit-roasting hang from 
hooks. 

Huge wheels of checse and dozens of Υ ου do not have to know how ιο prepare 

Το κατάστημα Έλληνικwν Δώρων 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
ΑΣΤΟΡΙΑΣ 

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

·Εκλεκτή συλλογή άπό μπουμπουνιέρες, στέφανα, βαπτιστικά, 
ύφαντά, έργόχειpα, άντικείμενα τέχνης, κεραμεικά, βιβλία, 
περιοδικά καi έφημερίδες. - Κάρτες γιά ολες τίς περιπτώσεις. 

ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ 
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Διεύθυνση: Χριστfνα Ιαρηγιόννη 
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aπ' TrJV ~Ελλάδα 

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

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

φ Χονδρική καί Λιανική Πώληση 

The Best of Greece for Your Table 

ΤΙΤΑΝ 
25-50 31st STREH, ASTORIA 
(Πλάϊ στο Astoria Blνd . καί Grand Central ) 

Tel. (718) 626-7771 

ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΟΥΛΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ! 
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these Greek specia1ties, however, in order to 
samp1e them. Astoria is chock full of restau
rants and taverns, where you can savor 
mouthwatering, home-cooked fare at 
reasonab1e prices. 

Turning west from 31st Street on 23rd 
Avenue, you can choose between Elpis, a 
small bήght cafe featuring home-sty1e 
cooking prepared by Greek-born Sofia Or
kopoulos, or Klimataria, a casua1 restau
rant run by Cypriot-born Rodys Andreou, 
where you can find Cypriot delicacies, 1ike 
grilled halloumi or sefta/ies, spicy meat
filled sausages served with warm pita bread. 
On a recent evening, as we nibbled on 
chunks of octopus smothered in olive oil and 
garnished with pars1ey, a group of women 
chattered in Greek next to us and a grouρ of 
young teen-agers chain-smoked cigarettes 
behind us. The entire meal including aρ
ρetizers cost us less th,an $10 apiece. 

Roume1i, a warm, cΌzy restaurant deco
rated with 1ots of ρ1ants, paintings and wood 
accents, is located at the other end of Asto
ria at 33-04 Broadway. Mezedakia (aρρe
tizers) are the owner Harou1a Spilios' pride 
and joy. Α mixed platter inc1udes taramo
salata (a sa1ad made from carρ roe), skor
dalia (a gar1ic-1aced potato dip), ιzatziki (yo
gurt mixed with cucumber and gar1ic). Try 
these tanta1izing treats with a g1ass of ouzo, a 

1icorice-flavored aρeritif with a kick. The 
house specia1ties: kokoretsi, a savory blend 
of chopped Iamb innards, and bekri meze, a 
de1icious mixture of grilled 1iver and sweet 
breads seasoned with red wine. 

For a bit more e1egant dining accom
ρanied by soft Greek music, visit Taverna 
Vraka at 23-15 31st St., a gracious and ro
mantic restaurant specia1izing in Cypriot 
cuisine. Just about any dish ordered here is 
carefully preρared, although the grilled 
porgy served with lots of 1emon juice, o1ive 
oil and oregano is especially tasty. But it is 
Seraphim Lazos' soft serenades on his guitar 
that make this restaurant special. 

After 11 ρ.m. you may want to venture to 
the area's nighclubs, known as the 
bouzoukia, where amplified Greek man
dolin-1ike instruments rule the night. Visit 
the Grecian Cave at 31 - 11 Broadway just off 
31st Street and watch men take turns danc
ing the zeimbekiko, the solo dance that 
made Zorba famous. Don't be a1armed if 
someone throws a red carnation or breaks a 
plate or two; it's all part of the fun. 

If you want to end your Grecian adven
ture on a mellow note, go to Akroama, an 
intimate c1ub at 29-35 Newton Ave. In an 
atmosρhere somewhat remιnιscent of 
Greenwich Village, ta1ented Evange1os 
Famρas on guitar, singer Gregory Mani-

nakis and three others perform fo1k songs, 
ballads and popu1ar tunes unti1 3 in the 
morning. On Thursdays and Fήdays, the 
program consists on1y of rembeιiko music, a 
form of b1ues that flourished in Greece 
duήng the 1920s in underground hashish 
dens and formed the root of what is known 
today as ρoρu1ar Greek bouzouki music. 
Admission is $5 on weekends, $3 on 
weedays. 

* 
While Astoria may not be a picture-per

fect copy of lthaca, Odysseus' birthplace, he 
certain1y wou1d have fe1t at home here, and 
so will most philhellenes. 

Dody τsiantar works in the New York 
bureau of ιhe Washingιon Ρυsι. 

Γεώργιος Κ. Φωκός 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 

ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 12 - ΨΑΡΡΩΝ 17 
ΑΘΗΝΑΙ 

Τηλ.: 360-9086- 522-0260 

PANELLINJON GIFT CENTER 
32~2 Broadway Astoria, Ν.Υ. 11106 

Tel. (718) 274-5525 

TAYGETOS 
Greek Gifts - Records - Tapes - Books -

Ceramics- Stefana- Vaptistika- Jewelry
Boubounίeres- Video Cassettes -News

papers - Magazίnes- Cards- weddίng and 
Chrisifning lnvίtations. 
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CRYSTAL PALACE 

31-01 BROADWAY, ASTORIA, L.l. 11106 
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ν Ανετες, πολιτισμένες αίθουσες γιά δλες 
τίς κοινωνικές σας έκδηλώσεις, ίδιωτικές 

καί συλλογικές. 

'Αδελφοl ΤΟΜ ιιαi ΠΩΛ ΚΑΛΑΜΑΡΑΙ 
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RESTAURANT 
30-ll 30th AVENUE, 

ASTORIA, Ν.Υ. 11102 
Tel.: (718) 726-5195 

AUTHENΠC GREEK CUISINE 
UNBELIEVABLE LOW PRJCES 
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Sotίrhos Nomίnated Ambassador ΑΗΕΡΑ to host Dίnner 

President Ronald Reagan has nominated 
Michael Sotirhos, president of the Arch
diocesan Cathedral Board ofT rustees, as the 
new Ambassador of the United States to 
Jarnaica, the first Greek-American non
career Ambassador ever appointed by any 
President of the U nited States. The an
nouncement was made in a statement issued 
by the White House from Los Angeles on 
August 22. 

Holy Trinity Cathedral will host a 
Testimonίal in Honor of Ambassador-desi
gnate Sotirhos on September 29 at 2 Ρ. Μ. at 
the Women's National Republίcan Club in 
New γork City. 

Long active in the Republican Party, Mr. 
Sotirhos was chairman of the Ethnic Voters 
Division of Reagan-Bush '84, chairman of 
the National Republican Heritage Groups 
Council (ι 983-85) and has been a rnernber of 
the executive comrnittee of the Repubιican 
National Cornmittee. 

Α lifelong churchman, he served as chair
man of the 27th Biennial Clergy-Laity Con
gress held in New γ ork City in July, 1984, is 
a mernber ofthe executive and finance corn
rnittees of the Archdiocesan Council and 
also served as president of the Annuncia
tion parish in Manhattan. He is an Archon 
of the Ecurnenical Patriarchate of Con
stantinople and has also been decorated by 
the Greek Orthodox Patriarchs of 
Jerusalern and Alexandria. In addition, he 
was a founding rnernber of the Greek Or
thodox γ όuth in Arnerica (Gογ Α) in 1950 
and served as Chairman of the U nited Greek 
Ortlωdox Charities in 1971. 
Α native of New γork City, Mr. Sotirhos 

began his career as a partner with Ariston 
Sales Company, Ltd., New γork in 1948. In 
1958 he became Founder and Chairman of 
the Board and Consultant. 

Mr. Sotirhos has served as Chairman of 
the Juvenile Diabetes Foundation and from 
1973-75 was a member of the National Vo
luntary Service Advisory Council and 
Chairman of the International Operations 
Comrnittee, Peace Corps. He also served as 
a rnernber ofthe National Advisory Council 
of the Srnall Business Adrninistration and in 
ι 983 he received the Man of the γ ear Α ward 
frorn the National Republican Heritage 
Groups Council. 

Born November 12, 1928 in New γork 
City, he received his Β.Β.Α. in 1950 from the 
City College of New γ ork, Bernard Μ. Ba
ruch School of Business and Civic Adrni
nistration. Married to the former Estelle 
Manos of East Orange, New Jersey, they 
have two children, Michael Jr., 16 and 
Stacy, 14. 
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for Papandreou ίn Ν. Υ. 

On Tuesda:,·, October 22, the ΑΗΕΡΑ will 
host a dinner in New γork City in honor of 
Greek Prirne Minister Andreas Papan
dreou, ΑΗΕΡΑ Suprerne President George 
Ρ. Gabriel has announced. 

"The ΑΗΕΡΑ is pleased ιο have been 
given the honor of hosting the Prime 
Minister," Gabriel said, "and Ι arn sure this 
will further strengthen relatίons beιeen 

Greece and America." He added that he was 
hopeful that represenιatives frorn all Greek 
Arnerican organizations would attend and 
join the ΑΗΕΡΑ in welcoming the Prime 
Minister of Greece." 

President Reagan congrarulaιes MikeSotir- 'Εγγραφή τε Συνδρομ ηταi 
hos during α meeting at the White House. 

ΚΑθ( 8Ρ.ΑΔΥ fk.TOI 
ΤΡΙΗtΣ 

23· 1'5 J1sl StRHJ. ASJOPIA Ν_ Υ 1110~- T&Ιeρtιone 0181721 

... από την Πέμπτη 5 
Σεπτεμβρίου, ελάτε στη 
ράκα γιά να χαρείτε το 
πολυαγαπημένο σας 

ΕΛΑΤΕ ΤΑΒΕΡΝΑ «ΒΡΑΚΑ .. 
ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ 
ΕΙ\ΛΗΝtΚΗΣ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙτJΚΗΣ 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 
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Α New Book by Prof D. G. Kousoulas 
The Brooks-Cole Publishing Co. has just 

published Power and lnfluen ce by Emeritus 
Professor D. G. Κ ousoulas. This book by the 
distinguished author opens up a new phase 
in the study and understanding of inter
na tiona l politics. Until now the prevailing 
assumption was that all governments and 
especially those of the major Powers are 
motivated by the pursuit of power. that is, 
the drive to impose their will on other 
governmenιs. Particularly since the First 
World War, the view that "power" is the key 
concept in the study of international rela
tions has been generally accepted. Prof. 
Kousoulas challenges th is assumpιion and 
argues that in today's world, more than in 
the past, the principal element is not power 
buι injluence. 

With a rich array of illustrations and a 
pragmaιic analysis of inιernational develop
ments , he points out that today's govern
ments, including those ofthe major Powers, 
try to protect and promote the interests of 
their countries not by imposing their will ο η 
oιhers buι by relying on bargaining, persua
sion, give-and-take. This is not a "power 
approach" but a "transactional approach" 
ιο international reJations, resembling in 
many ways the approach used by major 
business firms in their reJations with each 
other. 

The "power approach" was indeed pre
vaiJing until recently, Prof. Kousoulas 
acknowJedges, because the major Powers 
controlled physically large areas of the 
planet in the form of colonies and dependen
cies. Moreover, because of theίr great mi lί
ιary and economic strength they were able ιο 
impose t heir will on smaller or weaker 
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countries. Greece in the first century of her 
existence as a sovereign country often faced 
the exercise ofpower by major Powers ofthe 
time. 

Today this is less feasible because of the 
dramatic increase in the number of 
sovereign states, the emergence of two rival 
nuclear superpowers, the economic inter
dependence of most countries, the estab
lishίng of international organizations. Even 
the two superpowers find it difficult to 
impose their will ο η other governments. The 
U nited States cannot force the Greek 
government to accept the presence of 
American bases on Greek soil. This can be 
done only through negotiations, bargaining, 
inducements. When Egypt decided to expell 
the Soviet advisers in 1972, Moscow could 
not prevent or reverse the decision by threat
ening to shower Egypt with missiles or even 
to send its mediterranean fleet to blockade 
Alexandria. T he Soviet Union can impose 
its will on the Eastern European satellites 
because of special circumstances but it 
cannot prevent Somalia change its policies 
toward Moscow. 

Most countries today can use their assets 
(a strategic location, raw materials, poten
tial markets, cooperation or a possible shift 
of allegiances) or seek the protection of 
friends and allies against attempts by others 
to use the power approach. Of course, the 
use of force remains a fact of international 
life as the daily headlines amply show. But 
the circumstances for its employment are 
not as wide as they once were. 

The "transactional approach" analysed by 
Dr. Kousoulas in his new book is a major 
theoretical contribution to the study of 

international relations. Without denying the 
significance of the "power approach" in in
ternational relations, Prof. Kousoulas has 
moved the discussion forward by focusing 
on the increasing relevance of influence, 
bargaining and persuasion. 

This new book is rich in historical, poli
tical, strategic and economic data and 
insights. It helps the reader gain a deeper and 
more realistic understanding of the proces
ses and relationships we associate with 
"international relations". The last two 
chapters are of particular interest. They 
offer a most comprehensive, balanced, and 
penetrating analysis of the 'Έast-West 
conflict" and of the "North-South" eco
nomic and political relations. Going beyond 
the established views of conventional 
wisdom, Dr. Kousoulas focuses on funda
mental aspects of these relationships, which 
are seldom open to public view. All in all, 
this book is a valuable contribution to the 
understanding of international relations. 

W.D.L. 

D.G. Kousoulas. "Power and lnfhι
ence''; Introduction to lntemaJίonaiRekι
tions, Monterey, Calif.: Brooks-Cole Pub
lishing Company, 1985, 360 pages. 

Θ 
MOLF~TA5 4~ 

presents 
an exc·iιίng Internatίonal 

Floor Show Nitely 

Featuring 
Greek and International Singers 

and Exotic Belly Dancers 

Be G reek Τ onight 
Dance t he nite away to fabulous 
music every nite but Tuesday. Savor 
the ιastes of a uthentic Greek cuisine 
ίη ιhis exciting supper club. 

ΟΡΕΝ 5:30 Ρ.Μ. 
CLOSED TUESDA YS 

370 RT 46- SOUTH HACK 
SILVER FORK AWARD 
R eservations (20 I) 440-177 I 

Major Credit 
Cards Aa·epted 

"NEW YORK" 



Physίcal Fίtness Trends ο ο ο By Paula aryd Chris Theotocatos 

Exercise and W eight Control 
In our quest to achίeve our best level of 

health and fitness, we must not overlook the 
ίmportance of a bala nced, low-caloήe dίet. 
The proper d jet goes hand in hand wίth an 
exercίse program to achieve appropriate 
weight levels and add to our strength and 
energy quotίent. 

Most people who try to control their 
weίght do so for vanity reasons - to look 
good. But health experts tell us over and 
over' that maίntaίnίng a slimmer body ίs 
essential for good health and living a long 
life. Actuarial studies have shown that as 

. .Jittle,...as a 5% excess over a person's ideal 
wdght is associated with a diminished life 
expectancy. Experts in heart dίsease inform 
us that at least one-fourth of our problems 
with cardiovascular diseases are attributable 
to obesity. This is because obesity forces 
your heart and lungs to work harder than 
they should. lt ίs also one of the leading 
causes of hίgh blood pressure, which in turn 
can lead to death from heart, kidney disease 
or stroke. Obesity also ίncreases our rίsk of 
developing diabetes, blood clots, varicose 
veins, gout, respiratory disorders, and ar
thrίtίs . 

How much should you weίgh? The Amer
ίcan Dίetetίc Assocίatίon has come up wίth a 
formula for calculatίng your ίdeal weίght. 
F or men, start wίth 106 pounds at five feet of 
height and add 6 pounds for every ίnch 
above 5 feet. For women, start wίth 100 
pounds at 5 feet of heίght and add 5 pounds 
for each ίnch over 5 feet. Of course, some 
adjustment needs to be made for the sίze 
frame you have. Measure the sίze of your 
wrist by wrappίng one hand around ίt , but 
do not squeeze. If the thumb and middle 
finger jusι touch, you are probably of 
average build. If they overlap, your frame is 
small; therefore, subtract 10% for your ideal 
weίght. If they do not quite touch, your 
frame is large and you should add ι 0% to get 
your ideal weight. 

In order to stabίlίze your body weίght, 
you must balance your calorίe input and 
your calorie expendίture. We all need a 
mίnimum number of calorίes just to sustain 
our body weight in its sleeping state. Thίs ίs 
referred to as the Basal Metabolίc Rate, or 
BMR. The BMR will differ among people, 
depending on age, body composίtion and 
level of physical traίnίng. Those of us who 
have a lower BMR will conserve more calo

:ries than those of us who have an elevated 
BMR. The higher your BMR, the more 
calories you use up. Evidence suggests that 
the more active you are, the higher your 
BMR will be. Υ ου can see, therefore, why 
exercise and diet are a natural team in the 
effort to control weight gain. 
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In order to calculate your caloric requίre
ments, multiply your present weight by 10 to 
get your BMR. Then multiply thίs number 
by the following actίvity factors: 1.3 if you 
engage in sedentary / light activities; 1.5 if 
you are moderately active and 2.0 if you take 
part in vigorous f strenuous activίties. This 
will give you the daily calorίes you would 
need to maintain your present weight. For 
example, if you weίgh 150 pounds and are 
generally sedentary (e.g. reading, writing, 
office work), you would need ι 950 calories a 
day to maintaίn your weight. If, however, 
you ίncreased your activities to a more 
vίgorous level Uoggίng, handball, speed 
cyclίng), you could ίncrease your daily 
caloric intake to 3000 calories! 
Sίnce it takes 3500 to gain or lose a pound 

of body fat, you must reduce your calorίc 
intake by 500 calories a day, if you want to 
lose a pound a week (500 calories Χ 7 days). 
On the other hand, ίf you only cut your 
calories by 250 a day and add 250 calories 
worth of exercise (e.g. walking 3 miles), you 
will not only lose the same amount of weίght 
without feeling deprίved, but you will also 
ίncrease your lean muscle mass through the 
exercise. 

Remember, both diet and exercise are 
important if you want to lose weight. 
Dίeting will help you lose those extra 
pounds, but without exercise, you will also 
lose some muscle tissue and it ίs the muscles 
that give your body the curves and defini
tion where you want them. 

Please feel free to write us at 27 Moeser 
Place, Old Tappan, N.J. 07675 if you have 
any questions, suggestions or comments. 

RESTAURANT 
· Εξαιρετικη έλληνικiι 

κουζίνα σε τιμες 
άσυναyώνιστες 

117 East 15th Street 
New York City 

Tel. (212) 254-0960 

ROWER 

PROFORM 520 ROWER 

ProForm makes other 
rowers look wcak by com
parison because t11is one's 
made to outlast you. 
Sealed ba ll bearings 
eliιηinate the need for 
mai ntenance- you' 1 Ι 
never have to oil them. 
Gas-prcssurized cylin
ders g ive smooth, even 
resistance as you ro\v. 
And exclusive ProForm 
roller grips savc you from 
blisters. Now you can 
really ... row for it! 

DYNAMIC FΠNESS GROUP, lnc. 
Ρ.Ο.ΒΟΧ 355 

SADDLE RIVER, NJ 07458 
TEL. (201) 768-2727 (24 Hours) 

- Piease send more information about keeping 
tit with the PROFORM 520 POWER. 

-Piease send morc information about other 
ex.ercisc equipment (i .e. treadmills, rowing 
machines, saunas, etc.). Specify: 

Name .. . .. ....... . ... . . ... . ... . . ..... ... . 

Address . ... . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

City ... .. .. . . . ... State . .. .... .. Zip .... .. 

Phone: Business .... . . .. .. . . . . . . . .. · · · · · · · · 

Phone . .. . .... . . . .. . . . . . ...... .. · · · · · · · · · 

ι \ 
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~σ ~Ελληνισμος στο Σικάγο πράγμα που συμπίπτει μέ την έπέκταση τής 
επιχειρηματικής δραστηριότητας του δη
μοφιλή τηλεπαρουσιαστή στην Έλληνο
αμερικανικη Άγορa του Σικάγου. Ό κ. 
Καστανάς άνοιξε έδώ γραφείο δίπλα σέ 
έκείνο τοϋ κ. Παν. Κουτσοπανάγου, στην 
διεύθυνση 5808 Ν. Milwaukee Ave., τηλ. 
763-3310, δπου μποροϋν νa άπευθύνωνται 
οί ένδιαφερόμενοι για την έκπομπη καi γιa 
τα προσφερόμενα πρός πώληση οίκόπεδα 
καi σπίτια στην Φλώριδα. 

Τό Hellenic Interlude, τοϋ Γιάννη καi 
'Αντιγόνης Λάμπρου, γιορτάζει τα 24 χρό
νια στό ραδιόφωνο, μέ χοροεσπερίδα, ηΊν 
Παρασκευή, 1 I 'Οκτωβρίου, στό πολυ
τελές Venice Banquet Hall, 5636 W. Ful
lerton Ανe. 
Ό Γιάννης καi ή 'Αντιγόνη, δημιούργη

σαν τό πρόγραμμα τόν Σεπτέμβριο τοϋ 1961 
στό South Bend, Indiana ξεκινώντας άπό 
τόν μικρό σταθμό W.J.V.A. Κατόπιν με
τεδίδετο άπό τό W.N.D.U. Notre Dame 
Uniνersity Station F.M., Α.Μ. eλληνικa καi 
άγγλικά. Τελικa μετεφέρθη στό Σικάγο τό 
1965 δπου καθημερινώς προβάλλει ηΊν 
'Ελλάδα. 

'Έλληνες ζωγράφοι 

Τό όνομα τοϋ Δημήτρη Σ. Ρουσονέλου, 
ε{ναι γνωστό τόσο στό eλληνικό δσο καi 
στό άμερικανικό κοινό, καi τοϋτο γιατί οί 
κρι τικοi όλων τών έφη μερίδων Εχουν έγκω
μιάσει μέ τα καλύτερα λόγια τό εργο καί τό 
καλλιτεχνικό τάλαντο τοϋ Δημήτρη, ό 
δποίος ε{ναι ενας έπιτυχημένος ζωγράφος 
καi ταυτοχρόνως καi δάσκαλος τής ζω
γραφικής. 

Oi πίνακές του ε{ναι ενα δείγμα άνθρω
πισμοϋ. Ή ζωη εlναι ζωγραφισμένη στα 
εργα του που σε κάνουν νa αίσθάνεσαι 
ύπερηφάνεια για τό 'Ελληνόπουλο - δεύ
τερης γενεάς. 

Ό Δημήτρης Σ. Ρουσονέλος άρχισε τiς 
σπουδές του τό I 971 στό Southern Illinois 
University of Carbondale, παίρνοντας τό 
πτυχίο του τέσσερα χρόνια άργότερα στην 
ζωγραφική. Κατόπιν μαρακολούθησε μα
θήματα στήν Νέα 'Υόρκη, στό Μίσιγκαν 
καi άργότερα πάλι στό Ίλλινόϊς. Έδίδαξε 
στό Σικάγο καi στην Ν. 'Υόρκη ζωγραφικη 
καi σχέδιο. 

Έyκαίνια Ι. Ναοϋ 

την Κυριακη 27η 'Οκτωβρίου θa γίνουν 
τa έγκαίνια τοu Ίεροϋ Ναοϋ τοϋ Άγίου 
Δημητρίου στό VΕλμχουρστ, Ίλλινόϊς. 
Στην τελετη τών έγκαινίων θα χοροστα

τήσει δ 'Επίσκοπος Σικάγου κ. 'Ιάκωβος 
μέ τοuς ίερείς τοu Ναοϋ π. Παναγιώτη Μα
λαμή καi π. Θεόδωρο Ποτήρη. Κατa την 
τελετη θa γίνει καi ή τοποθέτηση ίερών 
λειψάνων ·Αγίων σηΊν 'Αγία Τράπεζα. 

'Η έκκλησία τοϋ 'Αγίου Δημητρίου δια
τηρεί καi Ι:λληνικό σχολείο μέ διευθύντρια 
την κ. ·Ανδριάνα Μπίκου. 

Μέ ηΊν εύκαιρία τών έγκαινίων, την ίδια 
μέρα θα δοθεί καί τό έτήσιο δείπνο τής 
Κοινότητος. 

Βάπτιση 

VΕγιναν πρόσφατα στόν iερό ναό τοϋ ·Α

γίου Γεωργίου στό Σικάγο ή βάπτιση τοϋ 
Μάρκου-Βασιλείου, γιοϋ τοϋ Σπύρου καi 
τής Μαρίας Πρίφτη καi έγγονοϋ του βοη
θοί> συντάκτου τοϋ •<'Ελληνικοϋ Τύπου" 

Τοϋ ΓΙΑΝΝΗ ΔΑΛΑΠΑ 

κ. Μάρκου Β. Τινιακοϋ. Τό μυστήριο εύλό
γησε δ Σεβ. 'Επίσκοπος Σικάγου κ. 'Ιά
κωβος βοηθούμενος άπό τόν ίερατ. 
προϊστάμενο τοϋ ναοϋ π. Χρήστο Ι. Βάγια. 
'Ανάδοχος ήταν ό κ. Μάϊκ Τζούρας. 

'Ακολούθησε δεξίωση στό Diplomat 
Banqueι Halls. Μεταξu τών παρευρεθέν
των ήσαν δ συντάκτης του ·<'Ελληνικοϋ 
Τύπου» κ. ~ Αρης 'Αγγελόπουλος μέ την 
σύζυγό του κ. 'Ελένη, δ δικαστης κ. Δη
μήτριος Α. Γερούλης, δ τσαίρμαν τοϋ Ρε
πουμπλικανικοί! Κόμματος στό Σικάγο 
κ. Loyis J. Kasper, ό συγγραφευς κ. Νικό
λαος Σ. ~Ελλις, ό ο{κονομολόγος καi ποι
ητης κ. 'Ιωάννης Π. Δελάπας μετα τής συ
ζύγου του, δ καθηγητης καi ή κ. Σωτηρίου 
Ρεκούμη, δ πατηρ Χρήστος Ι. Βάγιας, ή 
Πρεσβυτέρα Θεανώ Ρεξίνη, ή κ. Είρήνη 
Τομάρας , δ κ. καi κ. Πήτερ Κανελλοπού
λου, δ κ. καi κ. Σωκράτης Σούκρου μέ την 
κόρη τους Σαπφώ, δ κ. καi κ. Νίκου 
Χαρι σιάδη, ή Δiς Βασιλικη Σμυρνιώτη, 
ό κ. καi κ. Χρήστου Καζa, δ κ. Πήτερ Μάρ
κος Ιδιοκτήτης τοϋ Diplomat Banquet 
Halls, ό κ. καί κ. Λάκη Σεραφείδη κ.ά. 

Έκλεκτοι γάμοι 

Την Κυριακη 8 Σεπτεμβρίου στόν I. Ναό 
του ' Αγίου ' Ανδρέα Σικάγου εγιναν οί 
γάμοι τοϋ κ. Πέτρου Παλιβοϋ, δικηγόρου 
στό Σικάγο, μέ τήν Δίδα Βασιλική Τιρο
βόλι. ·Ακολούθησε δεξίωση στό πολυ
τελές Diplomat West Banquet Hall στό 
VΕλμχουρστ, Ίλλινόϊς, τό όποίο διευθύ

νει ό κ. Ted Stamison. Στήν δεξίωση, κατa 
την όποία χορεύτηκαν ελληνικοί χοροί, 
παρευρέθηκαν οί γονείς του γαμπροu κ. καi 
κ. Ευαγγέλου Παλιβου, τής νύφης κ. καi κ. 
Γρηγορίου Τιροβόλι μέ τiς θυγατέρες των 
που ήλθαν ε{δικa άπό την 'Ελλάδα καθιi:ις 
καί πλήθος συμπαροίκων. 

'Από τής στήλης ευχόμαστε στους νεο
νύμφους βίον εύτυχή καi άνθόσπαρτον. 

Το πρόγραμμα του Δ. Καστανά 
Τό τηλεοπτικό πρόγραμμα του Δημήτρη 

Καστανά γίνεται μέσα στόν μήνα ώριαίο, 

ROUTE 9 
WARETOWN, N.J. 08758 

Tel. (609) 693-4450 

Γιa τiς έκδηλώσεις σας 

Oi ένδιαφερόμενες Κοινότητες, 'Ορ
γανώσεις καί ·Ομοσπονδίες καθιi:ις καί 

ίδιώτες, μποροϋν να τηλεφωνοϋν ή να 

στέλλουν τίς άνακοινώσεις τους στόν 

κ. JOHN DALAPAS, 3950 Ν. Lake 
Shore Ανe., Suite 300Α, Chicago, ΠΙ. 

60613. Τηλ. (312) 935-6349. 

St. ParaskevίHonors 
Sen. Α. D Άmato 

The Greek Orthodox Church of Saint 
Paraskevi, Greenlawn, L.I., Ν.Υ. will have 
its 29th Anniνersary Dinner Dance on Sa
turday, Noνember 2nd at the Watermill lnn, 
Smithtown, Ν.Υ. 

During the affair Senator . Alfon~e D'
Amato will be honored for hιs servιces to 
the Greek-Ameήcan community. 

Andreas Modinos and the Geminis will 
provide the entertainme~t. F or reserva
tions the church office tel. ιs (516) 261-7272. 

GREEK LESSONS Pήvate 
and semi pήvate for adults 
only. Berlitz Instructor with 
European Language School 
experience. Flexίble hours 
at reasonable rates. Man
hattan location. Call Alice 
evenings at (212) 533-6082. 

Πλούσια συλλογη μαρμάρων έξαι

ρετικής ποιότητος άπο την 'Ελ

λάδα. ΗΕτοιμα πλακάκια λουστρα

ρισμένα σε μεγέθη 12Χ 12, 6Χ 12, 
12Χ8 γιά είσόδους, μπάνια κα} κου

ζίνες, γιά πατώματα καί τοίχους. 

WHOLESALE- RETAIL 

"NEW YORK., 



ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 

· Ασφάλειες δλων τών είδών 
• Αύτοκινήτων, • Ζωijς, • Καταστημάτων, 

• Σπιτιών, • Φωτιiiς κ.λ. π. 

Τό γραφείο τής πλήρους έμπιστοσύνης 

ΠΡΟΘΥΜΙΑ- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ 

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥ ΛΕΣ 

Τηλ. : (718) 274-5100 

PILOT'S 
AUTO DRIVING and FLYING SCHOOL 

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΠΙΛΌΤΩΝ 
ΡΕRΜΙτ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ 

Πεπειραμένοι δάσκαλοι δδηγήσεως 

σας παίρνουν άπό τό σπίτι σας. 

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙΈ 

ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ 

Τάξεις άρχίζουν κάθε μήνα. 

Θάλεια Μοσχάκου 

Μέ τούς dγαπητούς σας 

ΜΙΚΕ ΖΑΡΠΙ καi θΑΛΕΙΑ 

ΜΟΣΧΑΚΟΥ πού σiiς κρα

τοϋν συντροφιά έδώ καί πολ
λά χρόνια. 

'Εκπέμπουν τώρα άπό 

Δευτέρα εως Παρασκευή 

4-5 π.μ. καί 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 
Κρουαζιέρες 

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 



Αρο/Ιο Fillo 

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 


