
July, 1986 

NEW' YORK Greek-Amerlcan Monthly Review 

ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΦΡΟΥ ΔΑΚΗ 

$2.00 



At Adelphi, 
our students 

succeed in life. 

Peter Diamandopoulos, President 

Students succeed in college when they're 
offered challenging academic programs and 
are given the support and encouragement they 
need to reach their goals. 

That 's why we at Adelphi don 't just offer you 
the option of planning your education from 
the catalog. 

After all, we have eight schools with over 80 
different majors, ranging from business and 
pre-med (including seven-year joint degree 
programs with Georgetown U niversity Dental 
School and the SUNY College of Optometry) 
to pre-law, nursing, social work, education, and 
the arts. 

That's why we at Adelphi also offer you con
cerned personal and career counselling to help 
you make the right academic choices. 

The success of this combined Adelphi ap
proach to your education is shown by the fact 
that Adelphi graduates: 

Here's why. 

- are accepted by prestigious graduate schools 
(an astonishing 86 percent of students who 
complete our pre-med courses are accepted 
by medical and dental schools, for example); 

- are employed by major corporations, 
throughout the nation; and, 

- above all, are educated men and women; for 
they have learned how to approach any 
problem in life - - with knowledge, and 
through reliance ο η the creative use of ideas. 
Thus Adelphi's outstanding faculty, resour-

ces, atmosphere of learning, and our overall 
dedication to intellectual excellence, assures 
you that you will have every opportunity to 
achieve your educational objectives. 

And, we offer all of this to you right here in 
the heart of Metropolitan New York! 

We at Adelphi University look forward to 
welcoming you. 

ADELPHI UNIVERSITY 
OFFICE OF ADMISSIONS 

South Aνenue 

GARDEN CITY, NEW YORK 11530 
Tel.: 516-663-1100 

ADELPHI UNIVERSITY 
'J~ u n J, J / 8 9 6 



We leave when it's most convenient: on 
Saturday and Sunday And dock where it's 
most inviting: on Front St. in Hamilton. Right in 
front of Bermuda's lovel iest shops, Ι ivel iest 
pubs and jazziest clubs. Νο other cruise 
line does. 

YHE·CONVENIENCE 
CJIAHOIEL 

ΥΗΕ ALWAE OF Α CAUISE. 
Join us for 7 days and weΊI take you there. 
Aboard the MV Homeric (Panamanian reg
ι stry). Or the MV Atlantic (Liberian registry). 
The Homeric is the newest ship out of -
New York. The Atlantic is the second · 
newest. Both sport yards of open 
deck space. Two splashy swimming 
pools. Larger-than-usual cabins. And 
attentιve ltalian crews to spoil you 
stem to stern. 

ΥΛΙΟΣ,1986 

ND 

Both are beautifully affordable. Pay ful l fare 
for two passengers in a cabιn, and one or 
two others can share it for just $150 each. 
Early purchase discounts are available on 
Atlantic cruises. 

fAEE BAOCHUAE. 
So pick a ship, choose a week between 
April and October. And come be our guest. 
For a free brochure, write Bermuda Cruιses, 

One World Trade Center, Suite 
3969, New York, ΝΥ 10048. 
Then see your travel agent 

for the fιnest Bermuda 
cru ιses going. 

ΗΟΜΕ LINES 
CELEBRATED 

CRUISES 
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Έπιστολες 

Α generous gift 

Dear Mr. Makήas: 
Through your "New York" magazine, we 

would like to publicly thank the Pan Grego
rian Enterprises, lnc. of New Jersey for their 
donation of $5,000 to the Cyprus Chi1dren 's 
Fund, lnc. 

Through their generous gift, 20 needy 
children, directly or indirectly victims of the 
Turkish invasion, will benefit in purchasing 
schoo1 supp1ies and persona1 items for the 
next 12 months. 

The Pan Gregoήans of New Jersey are 
to be commended for their generous gift for 
the needy chi1dren of Cyprus and their other 
philanthropic deeds. 

We thank them on behalf of all the reci
pients. 

Sincere1y, 
CYPRUS CHILDREN'S FUND, INC. 

Thomas C. Kyrus 
natίona/ Chairman and Presίdent 

Not 'democratic' 
Dear Mr. Makrias: 

I reviewed your magazine and somehow 
Ι got the impression that it is not a demo
cratic and objective one. A1so, it sounded 
like anti-hellenic. Ι want something that will 
support the Greek community and consider 
Greece for Greeks first. 

Ι regret to inform you that your magazine 
does not satisfy my needs. 

Very truly yours, 
ANTONIOS C. KAIAF AS, M.D. 

Hackettstown, Ν .J. 

« ·Έστι δε Έλλάς καi 
ή Μακεδονία» 

• ΑΎαπητέ κ. Μακριa, 
Τό: δσα χονδροειδή ψεύδη μεταδίδουν τά 

Σκόπια άπό πολλά χρόνια καi ή πρόσφατη 
άνθελληνικη δήλωση τfjς κεντρικής κυ
βερνήσεως τοί> ΒελιΎραδίου περi. «ξεχω
ριστοu μακεδόνικου κράτους» εΙναι έμ
πρηστική, πολεμικη προπαΎάνδα, πού άπο
σιcοπεί στην προώθηση του σλαβοκομμου
νιστικοu iμπεριαλισμοu σ· δλόιcληρη t1)ν 
ΆνατολιιαΊ λεκάνη τής ΜεσοΎείου. 

Αύτόν τόν iμπεριαλισμόν τοu Κρεμλί
νου άνεχαίτισε την 12 Φεβροuαρίου 1949 
στη μεΎάλη μάχη τής Φλωρίνης δ θρυλι
ιcός «Παππους .. , δ ήρωας τοu Έλληνι
σμοu στρατηΎός Νιιcόλαος Παπαδόπου
λος. 

Δέν ύπάρχει Μακεδονία τοu ΑiΎαίου, 
δπως την ήθελε δ α{μοσταΎής έκείνος τί>
ραννος τίτο, οϋτε Μακεδονία τοu Πιρίν, 
δπως την βαπτίζουν ο{ Βούλγαροι. 

Θέλομε νό: ύπενθυμίσωμε τοuτο τό βέ
βαιο καi. πραΎματικό: Στην παλαιό: έιcείνη 
άπόφαση «τής 5ης δλομέλειας» τοu ΚΚΕ, 
πού έδημοσίευσαν μάλιστα καi ο{ «Τάϊμς» 
τής Νέας 'Υόρκης, την 23η Ίανοuαρίου 
1943, ιcατό: την όποία «δ σλαβομακεδό
νικος λαός άπόχτησε τό διιcαίωμα να ζήση 
άνεξάρτητος καi. νά ένώση τή μαιcεδονία σ' 
ενα ένιαίο ιcαi άνεξάρτητο σύνολο», στηρί
ζεται ή συνεχιζομένη αύτή προπαΎάνδα 
τοu ΒελιΎραδίου ε{ς βάρος τής έδαφικfjς 
άκεραιότητος ιcαi άνεξαρτησίας τής • Ελ
λάδος. 

Μέ δλη τήν τιμή μου 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΜΑΜΑΗΣ 

Νέα 'Υόρκη, Μαtου 19, 1986 

CITY DINER 

•ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ• 

163 WEST 23rd STREH, Ν.Υ. ClrY 
(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 

Tel. (212) 921-0086 
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~Υψηλότοκες άξίες 
~ , ~ , , 
εγγυημενες απο το , 

κρατος 

Τά πιστοποιητικά GNMA ί:χουν γίνει μιά άπ' τίς πιό δη
μοφιλείς tπενδύσεις τοϋ σήμερα, λόγω της άσφάλειας καί 
τfjς ύψηλfiς άπόδοσης πού παρέχουν. 'Υπάρχει τώρα ~να 

άμοιβαίο κεφάλαιο - τό ντοσιέ GNMA τής Πέϊν-Γουέμ
περ - τό όποίο tπενδύει κατά κύριο λόγο σέ GNMA καί 
παρόμοιες άξίες ύπό τήν tγγύηση τής κυβέρνησης. 

GNMA 
Fund 

•·--------·--------

! 11 Α8% J GFNuMndA 
: 6/25/86 : 
~-----------------------J 

Τό ντοσιέ αύτό, ~να άπό τά τρία άμοιβαiα κεφάλαια 
σταθερής ε{σοδηματικής άπόδοσης εχει σάν στόχο νά 
παράσχει εγκαιρες μηνιαίες πληρωμές τόκων κάθε μήνα, 
καθώς κα{ νά διατηρεί τό κεφάλαιο καί τή ρευστότητα. 
·Ενα άμοιβαίο κεφάλαιο τής GNMA, μέ tπαγγελματιιcή 

διαχείρηση, μπορεi νά tπωφεληθεi άπό καινούργιες κατα
στάσεις στήν άγορά, μέ τό νά συμπληρώνει τό tνεργητικό 
τοϋ κεφαλαίου καί μέ άλλες tπενδύσεις, συνήθως κυβερνη
τικές άξίες. Αύτό tπίσης καθιστά δυνατό νά δίνεται στα
θερότερο μηνιαίο μέρισμα, τό όποίο εχει λιγότερη μηνιαία 
άπόκλιση άπό τά σκέτα GNMA. 

'Ελάχιστη πρώτη συνεισφορά ε{ναι μόνο $1,000. 'Επι
πρόσθετες δόσεις άπό $100. 

'Εάν τό ντοσιέ σciς tνδιαφέρει, ταχυδρομήσετε τό κου
πόνι γιά προσπέκτους. 

Τήεφωνήστε Collect 
(201) 487-1050 η (201) 662-5225 

(··~&;····: 
• • 8 

Mr. Andιew Savas, Paine Webber Contincntal Plaza, 8 
8 

433 Hackcnsack Avc., Hack.cnsack, N.J. 07601 
8 

• tJ ΥΚ8, plouo--- iιιtonoatioΛ Ofll'ai...woι.btr'oGHMλ"""' ioduιliaι. • -··· . 8 DN'O.don'ι Nndιht pτo8Pf'(tU.. buc ktιepl8ιl'ίrι tnίηd. fotothιtί"""'-σwnt ορροrtUΛίιίΗ. ·- . . --· . .~ . . ::. ...... ,. . 
:::... 

·~----- . • ,., .......... ι:............. ....J!'C tι-

••••••••••••••••••••••• 
'Ακόμα ε-χουμε ΑΑΑ 100% άφορολόγητα investment 

λ prcoιpootuo <OΩiaininι more completc informaciOfl abouc lM Painc Wcbbcr Fiιcd 
·Jncoιnc PoιUΌiioa(whίcb indudcs cbcPaine WcbbcrGNMA Ponfolioι)includiDιcharιeι 
anl-<1 cxpmιcι, wiU bc ιcnt upon .-ipc of chiι coupon. Read ic carefully before you inνcot 
oi ~nd IDODC)'. 

This repreκntι w yίekl for w Painc Wcbbcr GNMA Ponfooo frocn Jan. 1.86ιο May 
30.86. Jt is bucd on lM ofJcrriDι pήc<. includinι maximum ιaΙeι of 4.2$91, Salcs charιeι 
'and t11e actual yicld realized by indiνidual ίnναιοη may νary dcpcndinι on chc cοιιι 
applicable to thcir indiνidll&l inνeιtmcnt. Of counc, paιι pcήormancc ιΙΙοιiίd DOI be con· 
ιίdcred an iDdίcaιion of lM future reιultι. 

λdditionally, lM nct aaιcl νalue ol ιlιareι of thc GNMA PontσOO wiU Πuctuatc in 
accordancc wilh chc markct, lhuo lM pήoc at whίcb you redccm your ιlιarcs maybe more 
or lcoι thaa your oriιinal coat. 

ΟΥ ΛΙΟΣ, 1986 

NOW /Ν PAPERBACK ΒΥ Α VON BOOKS! 

The international best seller 

ΤΕΝ DA YS ΤΟ DESTINY • 
The Battle for Crete 
By G.C. Kiriakopoulos 

•- best se/ler throughout the United States 
• trans/ated into four /anguages to date 
• now circulating in Great Britain, West Germany, 

Austra/ia, New Zealand, Canada, South America, 
and the Phi/ipίnes. 

Λ nd Now in Paperback from Λ von Books! 
Look for it at your local bookstore. 
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Superb 
Continental Cuisine 

Banquet Facilities Available 
All Major Credit Cards 

Lunch-Dinner 11 am to 10 pm Mon.-Fri. 
165 Waιer Streeι, New York, Ν.Υ. 10038 

Tel. (21 2) 509-5252 

Γ ιό δλες τίς ταξιδιωτικές σας άvόyκες 

29-11 DΠMARS BLVD., ASTORIA, Ν.Υ. 11105 
TEL. (718) 932-3232 

Τ Α ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Μέ κανονικές όεpογpσμμές 
καί μέ πτήσεις Charters 

γιά τό έσωτεpικό τίjς ·Αμερικής 
καί όλο τόν κόσμο 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 

ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ 

Στοιχειοθεσία yιi.ι βιβλία, 
περιοδικά, 

διαφημιστικό κείμενα, 
κάθε έιδους εκδοση. 

ΗΓ'fΑ 
ΥΟΡΚΗ 

(212) 921-0086 

() , 
' ο 

ο ο 
ο • 

The finest seafood restauranι ίn New York. 
Eνen ιhe fish know. Ί1ιe De1egate 

Lunchoon. ()ιnnor. Mondaν thru frida,· • RoscΓ\<Ιtιι>ns I>SHJ'I~O 
21 1 Ε . 4]rd Stroot (Bct-.·con .\;d ;ιnd 2nd ι\,·enu<') 

f'rt'f' ι/iι,, •. , JΙιJrkιrι~ ιJI .ι.:αru,ι,:ι• ιrι•\ϊ 4/r)ιιr 

eateria 
EDELWEISS 
PIZZA & Fr\SΊΆ RESr.ΔLRANτ 

ΠΙΤΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
«ΣΕ ···Τ Α ΨI» 

20 Ε'ίδη Μακαρονάδες 
CANADIAN ΒΑ.ΒΥ RIBS 

IMPORTED WINES & BEERS 
40-19 Broadway, Astoήa, Ν.Υ. 11103 

Tel. (718) 956-3344 

•ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ• 



Γλυκεια Γη τfις "Ελευθερίας 

Ή JΟΟή έπέτειος τούάγάλματοςτής 'Ε
λευθερίας καi oi πανηγυρικοi έορτασμοi 
μ'έ την εύκαιρία τής άνακαινίσεώς του καl 
τού έορτασμού τής 4ης 'Ιουλίου, άποτε
λούν μιaν lξαfρετη εύκαιρία προβλημα
τισμού. ~σχι μόνο γιa τους πολ/τες αύ
τής τής χώρας, άλλά, κυρ/ως, γιa τοiχ; 
νεώτερους μετανάστες. ~Οχι γιa όσους 
ήρθαν lδώ μ'έ την άπόφαση νa με/νουν, 
άλλa γιa lκεfνους- τούς όλίγους-πού τα
λαντεύονται. Καί, δηλητηριασμένοι άπό 
την προπαγάνδα καi τiς προκαταλήψεις, 
που κουβάλησαν μαζί τους, άρνούνται νa 
lκτιμήσουν τf τοvς συμβαίνει. Καi άντi νa 

δοξάζουν τόν θεό γιa τό λαχείο που κέρ
δισαν lρχόμενοι lδώ, προτιμούν νa μέ
νουν άπομονωμένοι, καl άρνητικοί, άνί
κανοι νa καταλάβουν αύτην την φιλό
ξενη χώρα. Αύτοi εlναι οί δυστυχισμέ
νοι . .. 

Εlναι, όμως, καi lκείνοι που δ'έν 
έπιδέχονται προβληματισμούς. Oi δογ
ματικοί, οί άκατάλληλοι γιa την Δημο
κρατία. 'Εκείνοι που δ'έν μπορούν νa κά
μουν διάλογο, πού δ'έν άναγνωρίζουν τί
ποτε τό καλό καi τό θετικό. Ζηλόφθονες 
τής κοινωνικής προόδου κal τής εύημε
ρίας οί lχθροi τής Δημοκρατfας, έπιδί
δονται σ'έ μάταιο άγώνα πολιτικής δολιο
φθορii.ς καi κατασυκοφαντήσεως τής χώ
ρας καi τών θεσμών της, προβάλλοντες 
πρότυπα σκλαβιάς καl πεfνας. Αύτοi πρέ
πει νa εlναι ol πιο δυστυχείς. Δ'έν εfναι 
Κατάρα νa ζής σ'έ ένα τόπο που μισείς; 

• • • 
Οί άμφιταλαντευόμενοι θa βρούν τε

λικa τόν δρόμο τους. Kal θa ύψώσουν 
κάποτε τfιν δεξιά σ'έ όρκο αlωνfας άφο
σιώσεως καi άγάπης πρός την dστερό
εσσα καi την γλυκειά, πανέμορφη καi άπέ
ραντη Γή τής Έλευθερfας. Τούς άλλους, 
liς τους άφήσωμε μόνους, στό περιθώριο 
που διάλεξαν, γιa νά λάβωμε μέρος στό 
μεγάλο, χαρούμενο πατριωτικό πανηγύρι 
τής λευτεριάς κal τής προκοπής . .. 

• • * 
ΜΕχομε κάθε λόγο νa πανηγυρfζωμε σaν 

πολfτες, ή κάτοικοι τής πιο lλεύθερης, 

ΙΟΥ ΛΙΟΣ, 1986 

Τοϋ κ. ΠΑΝ. Σ. ΜΑΚΡ/Α 

τής πλουσιώτερης καi τής πιό Ισχυρής 
Δημοκρατfας που προστατεύει τους έλεύ
θερους κal βοηθά τους πεινασμένους. 
Ούτε oi αΙτιάσεις μερικών, ούτε ό φθόνος 
άλλων, άφαιρούν τfποτε άπό τa έπιτεύγ
ματα καi την άπόφαση αύτού τού λαού γιa 
εΙρήνη καi πρόοδο. Kallνώ oi χώρες τών 
έπικριτών παρακμάζουν, ή Ιδική μας Δη
μοκρατfα καθημερινa όλοκληρώνεται, 

έτσι που κανένας dλλος λαός δ'έν την έχει 
ζήσει ... 
Κάθε 'Αμερικανός έχει άπόλυτη συ

ναίσθηση τού γεγονότος ότι εfναι Ισότι
μος μέτοχος μιii.ς κοινωνίας στην όποία 
τa δικαιώματα καi οί ύποχρεώσεις lξα
σφαλίζονται άπό τό Σύνταγμα καi πε
ριφρουρούνται άπό θεσμους δοκιμασμέ
νους καi σεβαστούς άπό όλους. Τό Σύν
ταγμα τής 'Αμερικής - που κράτησε όσο 
κανένα άλλο - θεωρείται σaν το τελειό

τερο κείμενο που ρύθμισε την λειτουργlα 
ένός κράτους. Διαπνέεται άπό την Ιδέα 
τού σεβασμοίJ τής προσωπικότητος, τών 
δικαιωμάτων καί, πάνω άπ ' όλα, τής έ
λευθερfας τού άτόμου. 

Το άμερικανικό Σύνταγμα εlναι ποίημα 
'Ελευθερίας. Καi ή Κοινωνία πράξη άπο
θεώσεως τού άτόμου. Ποτ'έ στην Ιστορία 
τής άνθρωπότητος έλαβε το άτομο την 
άξία καi την προστασία που τού lξασφα
λfζει στην Άμερικη ό Νόμος καi τό Κρά
τος. Σ'έ μιa lποχη που τιi άνθρώπινα δι
καιώματα εlναι προνόμιο όλίγων μόνον 
λαών, στην Άμερικη τιΖ περιθώρια τής 
έλευθερfας διευρύνονται συνεχώς μ'έ τiς 
άποφάσεις τού 'Ανωτάτου Δικαστηρfου, 
μ'έ τiς όποίες θεμελιώνεται περισσότερο ή 
Ισότης μεταξυ τών φύλων κal άνακαθο
ρfζονται δικαιώματα καi ύποχρεώσεις 
κυβερνώντων καi κυβερνωμένων. 

τα lλεύθερα άτομα μπορούν καl κάνουν 
θαύματα στην 'Ελεύθερη 0/κονομfα. Γι ' 
αύτό, πουθενa τόσοι πολλοi άμείβονται 
τόσο καλά. Πουθενά, άναλογικώς μ'έ τον 
πληθυσμό, ύπάρχουν τόσοι πολλοi έκα
τομμυριούχοι κal τόσοι λfγοι φτωχοf. οι 

Άμερικανοi έρχονται πρώτοι, όχι μόνο 
στα ύψηλa εΙσοδήματα, άλλά σ'έ όλες 
σχεδόν τlς κοινωνικ'ές δραστηριότητες, 

τiς Καλές Τέχνες, τιΖ Γράμματα καi τiς 
'Επιστήμες - άκόμη καi στην Μόδα. 
'Όσο κι ' liν πολλοί Εύρωπαίοι άρέ

σκονται νιΖ μειδιούν εΙρωνικά σε πολλa 
πράγματα που άφορούν την 'Αμερική, 
έχουν οί ίδιοι ύποστεί τiς έπιδράσεις τού 
άμερικανικού τρόπου ζωής. Οί έπιδρά
σεις αύτ'ές έχουν εΙσχωρήσει σ'έ δημο
κρατίες κal όλοκληρωτικά καθεστώτα. 
~Εφθασαν στην Μόσχα καi τiς άσιατικ'ές 
στέππες, εfναι έμφανείς στην καρδιά τής 
Κlνας, έχουν κατακυριεύσει την 'Ιαπωνία 
καi κατάκτησαν άκόμη καi την 'Αφρική, 
την Αύστραλiα καi την Νότιο 'Αμε
ρική ... 

• • • 
ΜΕχει, βέβαια, ή χώρα καί τά προβλή

ματά της, που εfναι μεγάλα καi σοβαρά. 
Παρd τό γεγονός ότι οί χαρακτηριζό
μενοι έδώ σaν «φτωχοf» έχουν τό εΙσό
δημα έπιπέδου . . . μεγιστάνων σ'έ χώρες 
που άντιπροσωπεύουν τιΖ δυο τρίtα του 
πληθυσμού τής Γής, μ'έ τιΖ άμερικανικa 
δεδομένα έξακολουθούν νά μή. . . εύπο
ρούν - ίσως γιατί δεν προσπάθησαν 
άρκετά. Εlναι καi τό πρόβλημα τών ναρ
κωτικών, πολυ μεγαλύτερο dπό κάθε 
ιϊλλο. εlναι το πρόβλημα τού ώργανωμέ
νου έγκλήματος κal τής πολιτικής δια
φθοράς, κal dλλα πολλιi προβλήματα τιi 
όποία έπρεπε νιi εlχαν ήδη dντιμετωπι
σθή ... ~Οπως καi νaζυγίσηόμως κανείς 
τa προβλήματα αύτά, δ'έν εfναι ούτε πολ
λά περισσότερα, οί5τε πολv χειρότερα άπό 
lκείνα που άντιμετωπίζουν άλλοι λαοf, 
καl μάλιστα καταπιεζόμενοι . .. 
Με τιΖ προβλήματακαi τιiέλαττώματα, 

άλλά κal μ'έ τιΖ lπιτεύγματα καi τοiχ; 
θριάμβους, τό άμερικανικό ~Εθνος προ
χωρεί άνανεωμένο καi ύπερήφανο στόν 
δρόμο τών πεπρωμένων του, μ'έ αύτοπε
ποίθηση καi άποφασιστικότητα, μεγάλο 
καl Ισχυρό. Παραμένει πάντοτε τό κατα
φύγιο όλων τών καταπιεσμένων, τών κα
τατρεγμένων καi τών πεινασμένων, που 
άτενίζουν μ'έ lλπiδα την καινούργια δάδα 
τής μεγάλης καl dγαπημένης Κυρίας τού 
νεοϋορκέζικου λιμανιού . .. 
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Ο TORRICELLI ΥΠΕΡ 
ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΚΟΥΕΓΙΑΡ 

ΕΝΑΣ άπό τοuς θερμότερους ύποστηρικτΕ:ς τών δικαίων 
τι'jς Κύπρου καΙ τι'jς 'Ελλάδος στι}ν Βουλι} τών 'Αντιπρο

σώπων, ό κ. Robert G. Torricel li, ό όποίος συνεργάζεται μΕ: 
τοuς 'Ελληνοαμερικανοuς μέλη τοϋ Κογκρέσσου, γιο τι} ν 
προώθηση λύσεως τοϋ Κυπριακού προβλήματος, έγκρfνει 
και ύποστηρίζει τiς προτάσεις Γκουεyιάρ. Σέ έπιστολή του 
πρός τόν έκδότη τι'jς ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ, ό φιλέλλην βουλευτι}ς 
γράφει: 

Dear Mr. Makrias: 
Last September, Ι visited Cyprus and witnessed first-hand the 

pain Cypriots have suffered for almost twelve years. The division 
line between the Greek and Turkish sectors goes right through 
Nicosia. The once-thriving port of Famagusta lies neglected on the 
Turkish side, its docks no longer bustling with trade. The Turkish 
invasion of 1974 and continuing occupation in the North have Jeft 
deep scars on the island. For all these years, no effort ο η a local or 
internationallevel have been able to break the deadlock. In recent 
weeks, however, a glimmer of hope has emerged. 

The Secretary General of the United Nations, Javier Perez de 
Cuellar, has submίtted to the Greek and Turkish sides on Cyprus a 
draft framework agreement as a basis for negotiations. Ι believe 
that this proposal is well-balanced and has a good chance of 
leading to talks between the two sides. 

For this reason, Ι have joined my colleagues on the Foreign 
Affairs Subcommittee on Europe and the Middle East in writing to 
President Kyprianou and Rauf Denktash, leader of the Turkish 
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Cypriot community, to urge them to accept the U.N. draft. 
We believe that the Secretary General's proposal constitutes 

one of the most promising steps in the effort to reunite Cyprus and 
promote its development of the island. The U.S., as a major 
provider of aid to Cyprus and a consistent supporter of reunifica
tion of the island, has a strong interest in the latest initiative. 

Ι will continue to follow developments on Cyprus very closely. Ι 
look forward to hearing from you on this and other issues facing 
Congress. 
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June 7, 1986 
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Μακέδο, τόν χειρότερο μέχρι σήμερα έ)(θρό καί tπαίσχυντο 
ύβριστή τού όμογενέιακού στοιχείου στr'ιν 'Αμερική, γιο τόν 
όποίο ό Πρωθυπουργός της 'Ελλάδος διεκήρυξε στr'ιν ' Εθνι
κή 'Αντιπροσωπεία δτι ε1ναι ... ύπερήφσνος, κατετέθη στr'ιν 
Βουλή έπερώτηση όπό όμάδα βουλευτών της Νέας Δημο
κρατίας. Τό κείμενο της έπερωτήσεως, τό όποίο κάθε 6λλο 
παρό δικαιώνει την πρωθυπουργική ύπερηφάνεια, έχει ώς 
έξης: 

• ' Από τη μελέτη τών παρασχεθέντων στοιχείων τοϋ φακέλου τοϋ 
ύποπτεράρχου Φ. Μακέδου, ι:πιβεβοιώνονται οΙ Ισχυρισμοί μας 
περί κομματικi'jς προαγωγi'jς καi παρά άξίαν όπονομη όνωτάτων 
βαθμών στόν κομματικοποιημένο όξιωματικό. 'Από τό φάκελο προ
κύmει δτι: 

α) ~Ολες οΙ βαθμολογίες τοQ ι:ν λόγω όξιωματικοQ όπό τό lτος 
1960 'έως κai τό 1984 ιcαi ή δλη όπόδοσή του δέν ύπερέβη τiς 
βαθμολογlες τοϋ •καλός• καi ιλfαν καλός•. β) Στόν πτητικό τομέα, 
ούδέποτε διεκρίθη παραμείνας εΙς χαμηλό έπίπεδα όποδόσεως καί 
ύστερων καταφανώς ~ναντι δλλων συναδέλφων του πρόσφατα 
όποστρατευθέντων ύπό τοϋ ΠΑΣΟΚ, τόσον σέ πτητικη όπόδοση 
δσον καi σέ ώρες έπi μαχητικών όεριωθουμένων. γ) Στόν φάκελλό 
του δέν ύπάρχει ούδεμία διάκριση γιό διακεκριμένη πράξη καί 
ούδεμία όπονομη r')θικi'jς όμοιβi'jς (~παινος- εύφημος μνεία κ.λ.π.). 
δ) w Ο λες οΙ προαγωγές καi οΙ κρίσεις τών συμβουλίων εJναι όριακές, 
μέ Ικανό όριθμό όρνητικών ψήφων. ε)' Η ύγεία τοίί όξιωματικοίί δέν 
εJναι καλή, όλλό τό γεγονός το Ο το έπιμελώς όπεκρύβη καΙ προκύπτει 
μόνο όπό στοιχεία διάσπαρτα εΙς lγγραφα τοϋ φακέλλου. 

•Τό παραπάνω στοιχεία, δταν συνδυασθοΟν μέ την προκλητική, 
συκοφαντικη καί προσβλητικη γιό την όμογένεια των ΗΠΑ καl 
Καναδδ ~κθεση τοΟ έν λόγω όξιωματικοϋ καθιστοϋν την προαγωγή 
του, πρωτοφανές σκάνδαλο κομματικi'jς όσυδοσίας στΙς Ε.Δ. 

•Σέ κάθε Στρατό, ποu σέβεται τόν έαυτόν καi θέλει τοuς όξιωμα
τικοuς όκομμάτιστους στην uπηρεσία τοϋ "Εθνους καi έτοιμάζεται 
συνειδητό νό uπερασπίση τό Ιερό καΙ τό δσια τi'jς Φυλί'\ς, τέτοιοι 
όξιωματικοl δέν ~χουν θέση στΙς όνώτατες βαθμίδες τflς Ιεραρχίας. 
·Εγκαίρως όπομακρύνονται γιό τό καλό καi τών Ιδίων κal τοϋ Στρα
τεύματος καΙ το Ο τόπου. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δέν συνέβη στην πε
ρίπτωση τοϋ κ. Μακέδου κοi υφίσταται καi τό Στράτευμα καlό τόπος 
τlς συνέπειες. 

•Κατόπιν τών όνωτέρω καλείται ό ύπουργός Έθνικi'jς 'Αμύνης 

NJCK BOGDOS, Proprietor 

J 
NOWARD rι 
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καi πάλιν: α) Νό όνακαλέση τό διατάγματα προαγωγi'jς κai νό όπο

μακρύνη όπό την Ε.Δ. καί Ιδιαίτερο όπό την κρίσιμη θέση τοϋ ύπαρ
χηγοΟ τί'\ς ΚΥΠ τόν παρά άξΙον όναρριχηθέντα κ. Φ. Μακέδο. β) Νό 
όναζητήση κai νό καταθέση τό έλλείποντα tκ τοΟ φακέλλου 
lγγραφα καΙ εlδικώτερα τό φέροντα όριθμοuς 11ον, 13ον, 14ον, 
16ον, 17ον, 20όν, 21ον, 23ον, 24ον, 25ον, 27ον, τό όποία προφανώς 
lχουν όφαιρεθfl δολίως μέ προφανi'j σκοπό τι')ν όπόκρυψη tπιβα
ρυντικών στοιχείων. γ) Νό κατατεθοϋν στι') Βουλη τό τμήματα τi'jς 
συκοφαντικflς έκθέσεως τοϋ κ. Φ. Μακέδου τό uβριστικό κατό τi'jς 
όμογενείας, τό όποία ούτε όπόρρητα εJναι ούτε καί ή δημοσιότητά 
τους βλάπτει τό 'Ελληνικό Κράτος. Άπεναντfας ή όπόκρυψή τους 
καi ή μη όποδοκιμασία τοϋ συκοφάντη όπό τι')ν κυβέρνηση τοQ 
ΠΑΣΟΚ, προσβάλλει τό γενικώτερa συ μ φέροντα τοϋ · Ελληνι κοϋ ·Ε
θνους καί προκαλεί πικρίες καί όπογοητεύσεις στι')ν όμογένεια•. 

ΤΟ Ε.ΞΏΦΥΛΛΟ ΜΑΣ 
'Η 'Ελληνοαμερικανική καλλιτεχνική συμμετοχή στόν 

tορτασμό τών 100 χρόνων τού όγάλματος της 'Ελευθερίας 
έξασφαλfσθηκε μt τό χάλκινο όνάγλυφο τού 'Ελληνοαμερι
κανού γλύπτη Εύάγγελου Φρουδάκrι τοu όποfου ή Κρητική 
καταγωγή προδίδεται όπά τόν Κρητικό λυράρη καΙ τ/ς χο
ρευτικές φιγούρες. 'Ο κ. Φρουδάκης ~ταν fνας όπό τούς 16 
πιό γνωστούς γλύπτες της · Αμερικης πού φιλοτέχνησαν έργα 
έμπνευσμένα aπό τό 6γαλμα της 'Ελευθερfας, γιά λογα
ριασμό tνός όργανισμοu πού τά διαθέτει στι}ν όγορά πρός 
4.()()() δολλ. τό κομμάτι. 

Τό έξαfρετο αύτό έργο παρουσίασε όίδιος ό καλλιτέχνης 

στόν 'Αρχιεπίσκοπο κ. ' Ιάκωβο, ένώ όντίγραφο θά τοποθε
τηθη, μαζl μt το έργα τών 6λλων γλυπτών, στό νησί Έλλις. 
Mt τι} ν εύκαιρfα, ό 'Αρχιεπfσκοπος παρέδωσε στόν κ. Μαίης, 
πρόεδρο τού 'Ιδρύματος τού 'Αγάλματος της 'Ελευθερίας 
καΙ τού Ellis lsland, tπιταγη ( 100,()()() γιο τΙς δαπάνες τών έπι
σκευών. • Αλλες 100.000 δολλ. προσέφερε γιά τόνίδιο σκοπό 
ή ΑΗΕΡΑ καΙ 1.000 δολλ. ό Παγχιακός Σύλλογος «Κορσης». 

w Ετσι, ή έλληνικι} έθνικr'ι όμάδσ προσέφερε τό μεγαλύτερο 
ποσό όπό κάθε 6λλην γιά τιΊν όνακαίνιση τού όγάλματος 
καΙ τού νησιού aπό τό όποίο πέρασαν 16 έκατομμύρια με
τανάστες ... Μεταξύ αύτών ~ταν t<αl ό κ. Φρουδόκης ό ό
ποίος tχει φιλοτεχνήσει προτομι} τοu )ohn F. Kennedy (Atlan
tic City), τόν wlκαρο καΙ τόν Δαfδαλο (Lίttle Rock, Ark.) καΙ 
τόν «Τραγουδιστή» στό lndependence Hall της Φιλαδελφεfας 
δπου κατοικεί καΙ διευθύνει τr'ιν Frudakis Academy of Fine 
Arts. ΝΕνας όπό τοuς κορυφαfους ~ νλύπ.τες τής 'Αμερικής, 
ό κ. Φρουδάκης lχει τιμηθεί μt τό χρυσό μετάλλιο Elizabeth 
Watrons, τι'jς National Academy of Design, μt τό Prix de Rome 
καΙ τό βραβείο Herbert Adams γιο τήν έξαίρετη προσφορά 
του στr'ιν όμερικανικι} γλυπτική. 

~η~~ 
Pastry ShoP'--.J 

Το Καλύτερο 
~Ελληνικό 

Ζαχαροπλαστείο 
στfιν Νέα ~Υόρκη 

32-20 BROADWA Υ 
ASTORIA, Ν.Υ. l I 106 

Tel. (718) 274-6650 (718) 728-9024 
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ΤΟ ΡΕΖ/Λ/Κ/ ΤΗΣ ((ΟΛ ΥΜΠΙΑΚΗΣ>> 

Ε ΚΑ ΤΟΝΤ ΑΔΕΣ όμογενείς ταλαιπωρήθηκαν τόν περασμένο μήνα διότι προτfμησαν τήνιι'Ολυμπιακή» γιά τό ταξfδι 
τους στήν 'Ελλάδα. Σημειώθηκαν πολύωρες καθυστερήσεις 
στΙς άφίξεις καΙ άνσχωρήσεις άπό τό άεροδρόμιο Κέννεντυ. 
Κανε/ς δέν γνώριζε πότε «Πετά» καΙ πότε όχι ό ιιέθνικός άερο
μεταφορέας». Πολλά δρομολόγια καθυστέρησαν άπό πλη
ροφορfες περί τοποθετήσεως βομβών σέ άεροπλάνα. ν Αλλα 
δέν tκτελέσθηκαν λόγω άπεργιών τών πιλότων, tπιστρα
τεύσεων, προσλήψεων ... Λιβανέζων πιλότων, κ.λ.π., κ.λ.π. 
Καi δλο αύτό τό ρεζιλίκι σέ μιά στιγμή πού 6ρχιζε ή τουρι
στική κfνηση καΙ ώφειλαν δλοι - Κυβέρνηση, Διοfκηση της 
« Όλυμπιακης», ύπάλληλοι καΙ πιλότοι - νά ένώσουν τΙς 
προσπάθειές τους γιά τήν όμαλr'; λειτουργlα τής έταιρlας καΙ 
τήν προσέλκυση περισσοτέρων τουριστών στήν 'Ελλάδα ... 

01 ταλαιπωρίες τών όμογενών ταξιδιωτών, δέν έξαντλή
θηκαν ατό άεροδρόμιο Κέvvεντυ καΙ ατό ·Ελληνικό μέ τΙς 
καθυστφήσεις, άναβολές καΙ ματαιώσεις πτήσεων. 'Αντι
μετώπισαν προβλήματα στΙς μετακινήσεις τους ατό tσω
τερικό της 'Ελλάδος καΙ πολλοi tπέστρεψαν aποφασι
σμένοι νά μή ξαναταξιδέψουν μi τήv « Όλυμnιακή». Θ<Γπυ-· 
κνώσουν δλοι ούτοΙ of όμογενεϊς τίς τάξεις τών άμέτρητων 
δυσαρεστημένων πού tγκατέλειψαν πρό πολλού τήν « 'Ο
λυμπιακή» διότι διεξεδίκησαν γιά τόν έαυτό τους τό δικαf
ωμα νά μ ή ύποφέρουν ατά άεροδρόμια άπό καθυστερήσεις 
καΙ έν πτήσει ατά χέρια τών συνοδών. ΚαΙ ταξιδεύουν ιισάν 
6νθρωποι» μέ τ/ς δυό άμερικανικές καΙ 6λλες εύρωπαϊκές 
έταιρlες, μέ τήν προσδοκία καΙ τfιν εύχiι δτι ή έταιρία πού 
τόσο προτιμούσαν 6λλοτε, σάν μιά άπό τΙς καλύτερες, θό 
περιέλθη καΙ πάλι σέ Ιδιωτικά χέρια, γιά νά ξεφύγη άπό τήν 
κομματική διοlκηση,- καΙ νά προκόίμη χώplς νa κρατιέται 
ζωντανή μέ τόν fδρώτα τών 'Ελλήνων φορολογουμένων . .. 

Η ΑΤΛΑΝτJΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ 

ΤΑ ΣfΕΛΕΧΗ τού ΠΑΣΟΚ πού διοικούν τήν 'Ατλαντική Τρά
πεζα καΙ τόν νεοσυσταθέvτα θυγατρικό της ταξιδιωτικό 

όργανισμό, δέν έκριναν σκόπιμο νά άπαντήσουν ατά tρωτή-

10 

COSMEΠC 

DENΠSTRY 

'Επιστημονικi) 
όδοντιατρικη 
έπίβλεψη 

Ο Πλήρης όδοντιατρική φροντίδα 

ΟΊδιαίτερη φροντίδα στήν ύγεία τών οϋλων 
Ο Μέ μικροσκοπική έξέταση σέ όθόνη βίντεο μπορούμε 
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δημιουργήσουν προβλήματα στά ούλα σας 
Ο Δωρεάν βιβλία γιά πρόβλεψη καί έγκαιρη διάγνωση 

Ο Διαθέτουμε δλοκληρωμένες όρθοδοντικές ύπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων άόpατων braces 

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΙΔΗΣ 
Dr. John J. Lampidis 
32-17 Broadway, Astoria, Ν.Υ. 11106 

Τηλ. (718) 278-1123 
Δεχόμαστε Medicaid καί τίς περισσότερες άσφάλειες 

χωρίς προσωπική σας έπιβάρυνση. 

ματα της ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ, aποδεικνύοντας έτσι τήν ... δημο
κρατικr'; εύαισθησία τους. Δέν έχουν δμως τό δικαίωμα νά 
διατηρήσουν τr';ν σιωπή τους, δείχνοντας τr';ν περιφρόνησή 
τους, όχι πρός tμός, άλλά πρός τό άναγvωστικό μας κοινό. 01 
κ. κ. Κωστακόπουλος καΙ Σκουλής ε1ναι ύ π ο χρεωμένο ι 
νά άπαντήσουν. 'Εδώ δέν εΤναι 'Ελλάδα καΙ ή 'Ατλαντικr'; 
Τράπεζα δέν άνήκει σέ κανένα έλληνικό Κόμμα. ΕΤναιϊδρυμα 
όμογενειακό. Λειτουργεί μέ τούς πολιτειακούς καΙ όμο
σπονδιακοuς νόμους καΙ κανονισμοuς ποu ρυθμίζουν τfιν 
λειτουργfα τών τραπεζών καΙ προνοοΟν γιά τr';ν συμπεριφο
ρά καΙ τ/ς σχέσεις τών Τραπεζών μέ τήν πελατεία τους καΙ γε
νικώτερα τό Κοινό. Δέν περν6 λοιπόν έδώ ή παχυδερμfα τών 
διοικούντων τfιν 'Ατλαντική Τράπεζα. Γι' αύτό τούς καλού
με καΙ πάλι νά άπαντήσουν ατά έρωτήματά μας πρΙν κινη
θούν 6λλες διαδικασfες πού θά τοuς ύποχρεώσουν σ' αύτό, 
κάνοντας άκόμη δυσκολώτερη τr';ν άπάντησή τους. 

Τά έρωτήματα ποu ύποβάλαμε μετά τήν 6ρνηση τής«· Α
τλαντικης» καi τού θυγατρικού της ταξιδιωτικού όργανισμού 
πού άνταγωνίζεται καΙ ζημιώνει τοuς όμογενεϊς ταξιδιωτι
κούς πράκτορες καΙ τοuς άπειλεί μέ άφανισμό, εΤναι τά άκό
λουθα: 

1. Ποιός εΤχε τr';ν πρωτοβουλfα γιά τfινϊδρυση τού νέου τα
ξιδιωτικού όργανισμού; 

2. Ποιό τό μετοχικό κεφάλαιο τής νέας έταιρίας; Κατεβλήθη 
τούτο άπό τήν Άτλαντικr'; Τράπεζα; 

3. Δέν συν ιστό ιιάσυμβίβαστο» ή διπλή Ιδιότης τού κ. Σ κουλή; 
4. ΕΤναι ό κ. Σ κουλής, δπως ψιθυρίζεται, "goνernor" τού ΠΑ
ΣΟΚ στr';ν Νέα ·Υόρκη; • Η ταν παλαιότερα μέλος τού ΠΑΚ, 
δπως ό πρόεδρος τι'jς Άτλαντικι'jς κ. Χ. Κωστακόπουλος; 

5. Μισθοδοτείται ό κ. Σκουλι'jς καΙ άπό τfιν Άτλαντικι'ι Τρά
πεζα (στήν όποία τοποθετήθηκε μετά τήν 6νοδο τού ΠΑΣΟΚ 
στr)ν έξουσlα) καΙ όπό τόν νέο όργανισμό, ή μόνο όπό τήν 
·Α τλαντική; 

6. Ε1ναι άλήθεια δτι Γενικός 'Διευθυντής τού νέου ταξιδιω-

For α// your travel needs 

TRAVEL-ON lnc. 

ΕΔΜΟΝΔΗ ΜΗΛΙΩΤΗ 
Travel Consulιanι 

108 MAIN STREET, LITTLE FALLS, N.J. 07424 
TEL. (201) 785-0666 

OYSTER ΒΑΥ 
CR YST AL PALACE 

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

ν Αvετες, πολιτισμένες άιθουσες yιά όλες 

τiς κοινωνικές σας i:κδηλώσεις, ίδιωτικές 

καί συλλογικές. 

'Αδελψοi ΤΟΜ καΙ ΠΩΛ kΑΛΑΜΑΡΑΙ 

ιcΝΕΑ ΥΟΡΚΗ• 



rικοϋ όργανισμοϋ εlναι ότομο ποu συμβαίνει νο εlναι ό Γενι
κός Γραμματεuς τής κομματική' έπιτροπής τοϋ ΠΑΣΟΚ στήν 
Νέα 'Υόρκη; 

7. 01 προσληφθέντες ύπάλληλοι τοϋ ΑSτιR TOURS INC. εl
ναι μέλη τής τοπικής έπιτροπής τοϋ ΠΑΣΟΚ; 

8. Γιατf στο έγκαfνια (μt όγιασμό) τών γραφείων τοϋ ΑSτιR 
TOURS, τfιν 27η Μαρτίου, δένέκλήθησανοντιπρόσωποι τών 
όμογενειοκών μέσων tνημερώσεως καί κονεiςόπό τούςόμο
γενείς ταξιδιωτικούς παράγοντες tνιiJ ήταν tκεί ό κ. Νίκος 
Παπανδρέου, tκπρόσωποι τών έόώ κρατικών ύπηρεσιών καi 
πολλοί 6λλοι κομματικοi παράγοντες; 

9. 'Αληθεύει δτι ή Όλυμπιακiι 'Αεροπορία καθιέρωσε 
είδικό, μειωμένο τιμολόγιο γιο τόν νέο όργανισμό, ό όποίος 
θό μπορεί lτσι νά συναγωνίζετσι όθεμίτως τά ίδιωτικά τα
ξιδιωτικά Γραφεία καi τούς Tours operators; 

10. Εlναι όλήθεια δτι ή έταιρία ASTIR TOURS INC. θάσυνα
yωνισθι'j καί το έλληνικά ξενοδοχεία, μέ τό νό tξασφαλίζη 
χαμηλότερες τιμές στά ξενοδοχεία τοϋ συγκροτήματος 
ASTIR, πού aνήκουν σέ θυyατρικfι έταιρία τής 'Εθνικής Τρα
πέζης, δπως κοi ή Άτλαντικiι Τράπεζα; 

ΑΞΙΕΠΑΙΝΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

Η όρyόνωση Pan Gregorian τοϋ Νιοϋ Τζέρσεϋ, μέλη τής 
όποfας πολλοί γvωστοf, tπιτυχημένοι όμογενείς έστιά

τορες τής γείτονος Πολιτεfας, διέθεσε τελευταίως. δπως lχει 
Ιjδη σημειωθεί στΙς στήλες μας. 20,000 δολλ. ύπέρ τοϋ εΙδι
κού Ταμείου Greek Children's Fund καΙ 5,000 δολλ. ύπέρ το(J 
Cyprus Children Fund. τό Διοικητικό Συμβούλιο τής tπιχει
ρηματικι'jς αύτι'jς όργανώσεως. τfjς όποfας πρόεδρος εlναι 
ό κ. Γιώργος Μανολιός. μt τΙς δυό αότές χειρονομfες όπέ
δειξε τό ύπέροχα πατριωτικό αΙσθήματα δλων τών μελών. 
τούς όπευθύνομε θερμά συγχαρητήρια, εόχόμενοι νό συνε
χισθfj τό ένδιαφέρον γιά τίς δυό αύτές όργσνώσεις καί γιά 
δλλους όνόλογους σκοπούς. 

'Ο tμnνευστι)ς καΙ δημιουργός τοϋ Greek Children's fund, 
όκούραστος φιλάνθρωπος κ. Στέλιος Ματθαίος (Mathews). 
πού εΤναι καί ό ίδιος μέλος το(J Pan Gregorian, έξέφρασε σέ 
πρόσφατη συγκέντρωση τr)ν βαθύτατη εόγvωμοσύνη του 
πρός τό Συμβούλιο καί τά μέλη τι'jς 'Οργανώσεως γιό τι)ν 
Θεάρεστη χειρονομία. nς εuχαριστfες του tκφρόζει καΙ ό 
πρόεδρος τοϋ Cyprus Children's fund κ. Thomas Cyrus, μt 
tπιστολή του πρός τήν ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, πού δημοσιεύεται στι)ν 
σχετική στήλη. 

01 χειρονομfες τοϋ Ρaή Gregorian, tντάσσονται σέ μιά μα
ιcρά και βαθειά ριζωμένη.όμερικανικr) παράδοση φιλανθρω
πfας καΙ όλ τρουίσμοϋ, τή\1 όποΙα όκολουθεί ή 'Ομογένεια 
σάν όvαπόσnαστο μέρος τι'jς εuημερούσης όμερικανικής 
Κοινωνfας. μέ άγάπη yιά ό, rιδήποτε tλληνικό. ΟΙ lίβρεις τού 
κ. Μακέδου κατά τών όμογενών καΙ ή πανηγυρική υΙοθέ
τησή τους όπό τόν Πρωθυπουργό της 'Ελλάδος δtv πρό
κειται νά tπηρεάση τούς όvθρώπους πού έχουν συνηθfσει 
νά πράττουν τό καθl}κοv τους ... 

Σ ΒΟΗΘΗΣΩΜΕ 

Σ ΥΝΕΧΙΖΩΝ τι)v πατριωτική καΙ την φιλανθρωπική του δρόση, • ΠΟύ τόν κατέστησε μιάν όπό τ/ς ΚΟλύτεpες όμο
γεvειοκές όpγαvώσεις. ό·Πaνχίακός Σύλλογος ιιΚοραl}ς» εΤχε 
ι)ν εuyεvfj πρωτοβουλfα συγκεντρώσεως χρημότων γιά τι)ν 
ραπεfα έvός 14χρονου άγοριο(J όπό τήν Xfo, τοϋ Γεωργfου 
αγουλδ, πού ~ρθε στό Sloan Cetering Memorial Hospital 
ιά tνχεfρηση καΙ θεραnεfα καρκfνου τώv όστών τοϋ ένός 
εριο(J του. 'Ο μικρός ύπεβλήθη (Jδη σt tνχεfρηση, όλλ • ή 
υvολική δαπάνη της θεραπε/ας θά ξεπεράση τΙς 700,000 
ολλ. 'Η οΙκογένεια εΤναι πτωχή καΙ ή θεραnεfα θά διακοπl} 

ΟΥΛΙΟΣ, 1986 

άν δtv ύπάρξη δμεση όvταπόκριση φιλανθρώπων όμογε
νώv. Πρόκειται γιά μιά τραγική περfπτωση πού χρειόζεται 
τι)ν συμπαράσταση 6χι μόνο τών φιλανθρώπων όμογενών 
πού μέ τόση προθυμία σπεύδουν νά συνεισφέρουν σέ τόσες 
πολλές περιπτώσεις όσθενώv πού έρχονται έδώ γιά σοβαρό
τατες tγχειρήσεις, άλλά και τών φιλοnτώχων όργανώσεων. 
Θερμώς παρακαλούμε κι· έμείς το ι) ς όναyνώστες μας νά 
βοηθήσουν, στέλvοvτες τr)v tπιταγή τους έπ' όνόματι: PAN
CHIAKI KORAIS MAGOULAS SPECIAL FUND Νο. 11007759 
καΙνά τι)ν στείλουν στr)ν έξι'jς διεύθυνση: ΑΗΑΝτιC ΒΑΝΚ, 
196-21 Northern Blνd., Flushing, Ν.Υ. 11358. 

ΑΣΥΝΑΡΤΗΣΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩrΙΚΟ 

ο καθηγητι)ς κ. Ν. Σταύρου, μt lνα όσυνάρτητο όρθροσεντόνι γιό τό Βορειοηπειρωτικό, πού δημοσfευσε στόν 
ιι ·Εθνικό Κήρυκα», όπέδειξε γιό μιά όκόμη φορά πόσο καλύ
τερα εΤναι νό μή πιάvη στό χέρια του τι)ν πέννα, καΙ - πολύ 
περισσότερο - νό μή όσχολείται μt σοβαρό θέματα, και μά
λιστα έθνικά. Ό κ. Σταύρου, ό όποiος ύπεδείκνυε όλλοτε 
στήv ιι • Αλλαγή» νά μή όναyνωρfση τήν όμογενειακή ήγε σ/α 
καί νά nνεύση καί έδώ ό δνεμός της, τr)ν έπικρfνει τώρα γιά 
τήv όπόφασή της νό όρη τήν έμπόλεμη κατάσταση μt τr)ν 
'Αλβανία. 'Επικρίνει, δμως. ταυτόχρονα, καί δλες τίς διοι
κήσεις τι}ς Πανηπειρωτικι'jς ·Ομοσπονδίας- πλι)ν μιάς- γιά 
τόν χειρισμό τοϋ tθνικοϋ θέματος. Καί παρά τό γεγονός δτι 
καί ή παρούσα, ύπό τόν κ. ·Ηλία Μπέτζιοv διοfκηση, όγω
νfζεται μέ δλες της τΙς δυνάμεις νά ματαιώση τι)ν χωρίς 
όνταλλάγματα δρση τοD έμπολέμου - καί φσfνετσι νό έχη 
ι'jδη tπιτύχει σt τοuτο - ό κ. Σταύρου, ο(Jτε λfyo, ο(Jτε πολύ, 
τήν κατηγορεί δτι . .. συνωμοτεί μέ τι) ν Κυβέρνηση καΙ τόν 

Greek Sty/e Demί -Tasse 

J ohn Λ. V assilaros & S on, Ι nc. 
Coffee - Tea - Spίces 

29-QS 120th STREET, FLUSHING, Ν.Υ. 10054 
Phone: TU 6-4140 
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ύπουργό ·Εξωτερικών κ. Παπούλια . .. Δηλαδή, δtν συμμα
ζεύεται ό κ. καθηγητής. Γι' αύτό κσί ό Πρόεδρος τi'jς Πανη
πειρωτικfjς κ. Μπtτζιος έστειλε πρός τόν ιr'Εθνικό Κήρυκα» 
τήν άκόλουθη tπιστολή : 

Κύριε διευθυντά, 

Ε1ναι γνωστό στr'ιν 'Ομογένεια καi στο Πανελλήνίο δτι ή Πανη
πειρωτικη ·Ομοσπονδία • Αμερικ~ς, Καναδδ καΙ Αύστραλίας, όντέ
δρασε tντονώτατα σ' δλες τΙς περιπτώσεις καi συνεχίζει καi σήμερα 
όνένδοτη τον όγώνα γιό την ματαίωση τ~ς δρσεως τ~ς tμπολέμου 
καταστάσεως μεταξύ • Ελλάδος καi ' Αλβανίας χωρiς την ύπογραφη 
συνθήκης εΙρήνης πού νό κατοχυρώση τό όνθρώπινα δικαιώματα 
των 400.000 όδελφGιν μας καΙ τό δίκαια τ~ς ' Ελλόδος tπi τi'jς Βορείου 
Ήπεlρου. 

·Η ·Ομοσπονδία μας, σέ: όγαστη συνεργασlα μέ: τr)ν ΚΕΒΕ χειρίζε
ται το θέμα μέ: όγρυπνία, όποψοσιστικότητα όλλό καΙ ύψηλό 
dίσθημα έθνικf'\ς εύθύνης. Γι' αύτό καΙ κρlνει δτι δεν θό tξυπηρετείτο 
κανένας σκοπός μΕ: μ ιό όπόντηση στην μακροσκελf\ •όνάλυση• τοϋ 
καθηγητ/'j κ. Ν . Σταύρου, στον •' Εθνικό Κήρυκα• τi'jς 16ης 'Ιουνίου . 
Τό δρθρο αύτό όντανακλδ δχι μόνο όσυναρτησία, όλλό καi τr)ν 
έμπάθεια το Ο συγγραφέα tναντίον δλων δσων διοίκησαν μtχρι σή
μερα την Πανηπειρωτικr) 'Ομοσπονδία, πλην tνός, τον όποΤο μέ: με
γάλη εύκολία κατονομάζει , tνω δεν τολμδ νό κόμη το ίδιο με tκεί
νους των όποΙων παρουσιάζεται σόν τιμητής. 

Καi tνω δtν φαίνεται νό διαφωνf\ μt την γραμμr) πού όκολουθεi 
ή Πανηπειpωτική, 6 συγγραφεύς διατυπώνει μπερδεμένους συλλο
γισμούς καi στην έμφονtστατη προσπάθεια αύτοπροβολi'jς κακο- , 
μεταχειρίζεται τr)ν όλήθεια. Νομιζομε δτι δέ:ν χρειάζεται νό όσχο
ληθοϋμε περισσότερο μέ: τό μισόλογα καΙ ύπονοούμενα tφ ' δσον 6 
αύθαιptτως πεpιαυτολογGιν κ. Σταύρου tπιβεβαιώνει δτι τοQ 
εΤναι όδύνατο νό σοβαρευτ/'j. 

ΗΛΙΑΣ ΜΠΕτΖΙΟΣ 

Πρόεδρος τi'jς Πανηπειρωτικfjς 

rιό τΙς Τυπογραφικές 
έρyασίες σας Η~ 

ΥΟΡΚΗ 
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Τηλ. (212) 921-0086 

Στfιv nιό 

γρσφικ.fι 

nεριοχfι τοΟ 

New Jersey 

Fench-Italian-Continental Cuisine 

Banquet Facίlίtίes for Weddίngs, Receptίons, 

Prίvate & Corporaιe Parιίes, Annίversarίes, Showers 

Entertainment six days α week 

Route 9W, Alpine, New Jersey 
Tel. (20 Ι) 768-7640 

5 minutes from the George Washington Bridge 

ΠΩΣ ΟΙ ... «IΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΕΣ>> 
ΥΠΕΤΑΞΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ... 

Α ΣΧΟΛΗΘΕΙΣΑ μέ τό 6γσλμα ΤροίJμαν σt lνα πρόσφατο έξσfσιο χρονογρόφημά της στην «Καθημερινή», ή κ. · Ε
λένη Βλάχου, παρατηρεί μεταξύ 6λλων: 

cΞαπλωμένο στό χώμα, τραυματισμένο, τό δyαλμα 
τοϋ παλαιοϋ μας •iλou, π~ρει τήν πιό πολύτιμη 
μαρτυρiα τijς όσυναρτησίας πού μδς ταλαιπωρεί ••.•• 

Καi άναδημοσιεύει άπόσπασμα πρωτοσέλιδου 6ρθρου 
τοϋ πατέρα της, Γεωργίου Βλάχου, τi'jς Κυριακής, 16 Μαρ
τίου 1947, τρείς ήμέρες μετό τι'ιν tπfσημη άvαγγελία τοίJ Δόγ
ματος Τ ροίJμαν. 'Ο μεγάλος τής έλληvικi'jς Δημοσιογραφίας, 
σημειώνει μέ τό έξαίσιο, μοναδικό ϋφος καί τήν πεντακά
θαρη σκέψη του, το άκόλουθσ: 

•Κατήφεια καΙ σιωπr'ι καΙ θλfψις κ' έρημιό την δ)(θην μας κατέχει, 
καθtiις εlπεν ό παληός ποιητής. 'ΑφοΟ tχόσομε εΙς τον πόλεμον δ, τι 
{ιχαμε καi δέν {ιχαμε, tχόσαμε προ)(θες τό βρόδυ εΙς τός .όκτω 
μεταξύ Νtας · γ όρκης καΙ 'Αθηνών τό τελεuταΤον μας όγαθόν, τήν • Ε
λευθερfαν μας. Μδς έσκλόβωσαν οΙ 'Αμερικόνοι . ΚαΙ μδς tσκλό
βωσαν πGις; ... Την ώραν πού f\μεθο εύτυχεΤς, αύτοτελεΤς, πανελεύ
θεροι, πού σε λlγο, χάρις εΙς τήν προσπόθειαν των βουνών καΙ των 

· · συνοδοιπόρων τr'ιν τύφλωσιν, θό tγινόμεθο μΙα μεγόλη, όνεξόρτη
τος χώρο, πού θό δρχιζε όπό τό ΜουρμόνQκ καΙ θό tτελεlωνε εΙς τήν 
Κρήτην καΙ, όντi νό ~χω μεν δπως τώρα tχθρούς, θό εϊχαμεν γύρω 
μας lνα σωρό συναδέλφους καΙ φlλους, τούς βουλγόρους, τούς 
Γιουγκοσλαύους, τούς ·Αλβανούς καΙ θά είχαμε πόλι δλοι μαζl τον 
Γεωργιανόν Στροτόρχην πpοοτότην καi κηδεμόνα. θό tκατέβαιναν 
τό βουνό, θά κατελόμβαναν οΙ καπεταναίοι τήν έξοuσlαν, θά 
tσκότωναν τούς δεξιούς, θά tπριόνιζαν τούς όριστερούς, θό tκρε
μοΟσαν το Κέντρον καi θό fστηναν εΙς τ Γιν δκρην της Μεσογείου lνα 
έλληνικώτατον, όλογόλονον, δtκατον.τρfτον Σοβιέτ. ΚαΙ αύτό δλα, 
αύτήν τήν θουμασlον προοπτικήν, αύτr'ιν τr)ν λαμπρόν πορεlαν μας 
πρός τήν εύτυχfαν, μδς τό όνtκοψε καΙ μδς τ' όνtτρεψε προχθtς τό 
βρόδυ εΙς τός όκτω lνας λόγος. Τόν όκούσαμε, έστρώσαμε διό 
τελευταlαν φοράν το κρεββάτι μας όνεξόρτητοι καΙ τήν ~πομένην τό 
πρώι tξυπνήσομε σκλάβοι. Είμαστε καλό; ••. η εlναι αύτό τό κλάμα 
καΙ ή γκρfνια καΙ τό σχfσιμον των Ιματίων μας- ποί.ι κι' αύτό εlναι 
όμερικόνικα - καi 6 θρtjνος διό τf'\ς όνεξορτησlας μας τον χαμόν, 
δχι tκ μέρους των συμμοριτών καi των μπολσεβfκων, πού δlκαια 
κλαfοuν, όλλ' tκ μέρους των δηθεν κεντρώων καΙ των δl\θεν όριστε
ριζόντων όστιϊ.ιν; -Ελληνες δtν εlναι κι ' αύτοί; ΝοικοκυραΤοι δεν 
εlναι; Παιδιά δεν lxouν, σπlτια δέν lχουν καΙ δέν αlσθόνονται κι' 
αύτοi δπως tμεΤς δτι όπ ' tπόνω μας δ κομμουνιστικός κfνδυνοςεlναι 
μέγας καΙ δτι σήμερα αύριο, όν δέ:ν tρχότανε lνα γερό χtρι νό μδς 
στηρlξη, θά f\μαστε καΙ tμεΤςκαi 6 τόπος μας καi ή φυλή μας χαμένοι; 
Αύτοτtλειαl · Ανεξαρτησία( Λόγια τ/'jς καραβόναςο. 

_. Ηλθαν έδGι- ~λθε δηλαδη ή 'Αμερικr'ι tδιϊ.ι καΙ μδς εlπε: •" ΑΙ 
δεν σδς βοηθήσω, νηστικοl, δοπλοι, δuστuχεrς καθtiις εfσθε, θC 
γlνετε μπολσεβlκοι καΙ οΙ ΣλαΟοι, σήμερα αlίριο, θό σδς καταπιοΟν 
Αύτό δεν συμφέρει οΟτε σε σδς οΟτε σε μένα. Λοιπόν, σδς βοηθώ• . . 
Αύτό μδς εlπε καi αύτή εlναι εΙς πέντε λέξεις ή Ιστορ/α τl'jς tπεμβό 
σεως, τοΟ τέλους των tλευθεριων μας καi τοΟ δl'jθεν όφεντικοΟ•. 
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ΙΣΊΌΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

Τά «προεόρτια» καί ή άρχή 
Τοϋ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 

Συναισθήματα περιεργείας, φόβου καί άνθρωπισμοv.- Ή γρηά 'Εγγλέζα σπιτο

νοικοκυρά δέν φοβiiται τόν ... Κάϊζερ καί τά Ζέπελίν του!!- Ήσυχία στά μέτωπα 
άλλά τά ύποβρύχια δροvν.- Γερμανική είσβολή στήν Νορβηγία καί ήττα τών συμ
μάχων.- Γενική έπίθεση τών Γερμανών καί κατάρρευση τfίς Γαλλίας.-· Ο 'Αγγλικός 
στρατός μόλις σώζεται άπό τή_ν Δουνκέρκη.- Ή Άγγλiαβομβαρδίζεται άλύπητα 
άλλά κρατάει, έστω καί μονάχη.- Τά άστεία καί τά τραγικά τών βομβαρδισμών.-

Ή ζωή κάτω άπό τίς μπόμπες καί κάτω άπό τό . .. τραπέζι!- Τό μαρτυρικό Λονδίνο 
καίγεται.- Φτάνει ή μέρα τfίς δόξας καί της θυσfας, ή μέρα τoiJ ΟΧ/! 

!)ΕΡΙΛΗΨΗ Α' ΜΕΡΟΥΣ: Στό μέρος Α', ό tκλειttός συνεΡΎάtης μας κ. Ει)yένιος Παναγόπουλος 
περιyρά,ει τήν cίφιξή του στήν • Αγyλία τό 1938 ώς φοι τη τής yιά προχωρημένες σπουδές Ναυιτηyιιdjς 
καί τήν ζωή μέσα στήν πολυεθνij φοιτητική κοινωνία τοu Πανεπιστημίου τοu Νιουκάστελ καί εl.δικώ

τερα τήν συντροφιά τών ·Ελλήνων φοι τητών πού κράτησαν τόν δεσμό και τή φιλία τους μέχρι σήμερα. 
'Επίσης, περιγράφει τίς έξελίξεις στή διεθνij κατάσταση πού pι,μα πpός βijμα ώδήyησαν σύμφωνα μέ 
τούς σατανικούς σκοπούς τοu Χίτλερ στήν κατάληψη τής Τσεχοσλοβακίας και στήν εiσJΙολή καί κα-
τάρρευση τής Πολωνίας πού fγι νε άφορμή κηρύξεως πολέμου άπό τήν • Αyγλία tναντίον τής Γερμανίας 
τήν 3η Σεπτεμβρίου 1939. Λίγα λεπτά μετά τήν κήρυξη τοu πολέμου fγινε καί ό πρώτος συναγερμός 
βομβαρδισμοίί τής • Α yyλίας. 

2ο 

'Επί πολλές ~βδομάδες δέν μποροϋσα νά 
χωνέψω μέσα στό μυαλό μου δτι πραγμα
τικά μπήκαμε σέ πόλεμο καί δχι σέ κανένα 
παιχνίδι σάν τό φούτ-μπώλ. "Εβλεπα τούς 
'Εγγλέζους συμμαθητές μου νά έμφανί
ζωνται γιά λίγο στά μαθήματα μέ στο λ ή κ:αί 
μετά νά φεύγουν. Μά ε{ναι δυνατόν, σκε
πτόμουν, τά παιδιά αύτά νά βρεθοϋν λίγο 
ργότερα κομματιασμένα μέσα στά χα

ρακώματα; Δέν μπορεί, κάποια παρεξή
ση θά ε{χε γίνει. Δέν εlναι δυνατόν νά 

• πάρχει τόση άνισορροπία στόν κόσμο! 
{χα δεί στόν κινηματογράφο κ:αί ε{ χα δια
άσει τά δυό περίφημα εργα του πρώτου 
αγκ:οσμίου πολέμου, τό «Ούδέν νεώτερον 
πό τό Δυτικό Μέτωπο••, τοu Γερμανοί> 
Εριχ Μαρία Ρεμάρκ: καί τό .. τέλος του Τα
ιδιοu•• , του • Αγγλου συγγραφέα πού μου 
ιαφεύγει τό όνομα. Τό πρώτο μάλιστα τό 
lχαν δείξει στούς κινηματογράφους στήν 
Αγγλία λίγες μέρες μόνο πρίν άπό τήν κή
υξη του πολέμου. Δέν ξέρω γιατί τό 
άνανε αύτό. 'Επίσης ε{ χα διαβάσει καί τό 
ξ 'ίσου περίφημο, c'iν μή καί άνώτερο, 
ιβλίο τοϋ δικοί> μας Στρατή Μυριβήλη 
Ή ζωή έν τάφω... Νά έπαναληφθοϋν 
κείνες ο{ φρικ:ιαστικότητες μόνο 20 χρό
α άργότερα; Μπορεί νά τό πιστέψει κα-
είς; 'Από τήν c'iλλη μεριά μέ ετρωγε ή πε
ιέργεια. Νά δοuμε τί θά συμβεί στόν 
όσμο μέ τόν πόλεμο αύτό, τί θ' άλλάξει, 

ώς θά γίνωνται οί μάχες αύτή τή φορά, θά 
αστάξουν τά νεϋρα μας καί τό κουράγιο 
ας δπως των πατεράδων μας, κ:αί τόσα 

ΥΛΙΟΣ, 1986 

aλλα έρωτήματα .• Η ταν κάτι σάν τήν περι
έργεια του έξερευνητfi πού πρέπει νά δεί τί 
ε{ ναι πίσω άπό τήν κάθε όροσειρά πού τοϋ 
κλείνει τόν όρίζοντα. 'Όσο προσπαθοuσα 
νά καταπιέσω τό άμαρτωλό αύτό συναί
σθημα τής περιεργείας, βοηθούμενος κι· 
άπό τό συναίσθημα του φόβου, τόσο δ διά-

·Ο Δήμος Δημάδης μf. τόν πατέρα του 'Αντώνη 
καί τήν μητέρα του Ζηνοβία. Ένωμένοι πιά 
στόν ούρανό οΙ γονείς μf. τό μοναχοπαίδι 

τους. Παρμf.νη γύρω στό 1937. 

βολος αύτός έρχόταν στήν έπιφάνεια κ:αί 
μοϋ τριβίλιζε τό μυαλό. 

"Ε βγαλε δια ταγή ή κυβέρνησις νά φύγουν 
τά παιδιά κ:αί ο{ ήλικιωμένοι άπό τίς πό
λεις, όποτεδήποτε ήταν δυνατόν, καί νά 
πaνε σέ περιοχές άγροτικές καί μικρά 
χωριά, ωστε νά μήν έκτεθοϋν σέ βομβαρ
δισμούς κ:αί άσφυξιογόνα άέρια. Μιλήσα
με τής γρηaς κυρίας v Αντριους, άλλά αύτή 
άρνήθηκ:ε άπόλυτα νά φύγει, λέγοντας «δέν 
άφίνω έγώ τό σπίτι μου, οϋτε φοβάμαι τόν 
Κάϊζερ Μπίλ κ:αί τά ζέπελίν του!». Ή καϋ
μένη νόμιζε δτι είχαμε νά κάνουμε άιcόμα 
μέ τόν Κάϊζερ Γουλιέλμο του προηγουμέ
νου πολέμου κ:αί μέ τά ζέπελιν μέ τά όποία 
βομβάρδιζαν oi Γερμανοί τήν ·Αγγλία τόν 
καιρό έκείνο. Μάλιστα ε{χαν ρίξει ενα οί 
w Αγγλοι στήν περιοχή τοϋ Σόντερλαντ τό 

1917. Δέν ήξερε ή γρηά γιά τά καινούργια 
φροϋτα πού κυβερνοϋσαν τή Γερμανία τώ
ρα οϋτε γιά τά καινούργια όπλα πού ε'ίχανε 
φτιάξει γιά νά βασανίζουν τόν κόσμο. Καί 
μιά μικρή παρέκβαση: WΗμουν στό Σόν
τερλαντ τήν ήμέρα πού κηρύχτηκε ό πό
λεμος, 3η Σεπτεμβρίου 1939 καί κατά σύμ
πτωση, περαστικός γιά ύπηρεσία τοϋ Ναυ
τικοί>, βρέθηκα στό Σόντερλαντ τήν ή μέρα 
πού ύπογράφτnκ:ε n παράδοση τής Γερ
μανίας τήν 8η Μαίου του 1945. Κι' αύτό 
ϋστερα άπό πολεμική δράση έπί 6 χρόνια 
σέ δλους τούς ώκ:εανούς τfiς γfjς! 

Στούς πρώτους μήνες του πολέμου δέν 
συνέβαινε σχεδόν τίποτα. Ή κάθε μεριά 
κ:ρατουσε τίς θέσεις της, ο{ · Αγγλο-Γάλλοι 
τή γραμμή Μαζινώ καί oi Γερμανοί τή 
γραμμή Ζίγκφριντ. 'Εν τώ μεταξύ ή Πολω
νία ε{χε καταρρεύσει καί καταλήφθηκε 
όλόκ:ληρη άπό τούς Γερμανούς κ:αί τούς 
Ρώσους. Στή θάλασσα μόνο τά πράγματα 
ήταν σοβαρά, μέ τά ύποβρύχια πού τορπίλ
λισαν άρκ:ετά πλοία άπό τήν άρχή, μεταξύ 
τών δποίων κ:αί τό ύπερωκεάνειο "' Αθή
νιαν» μέ τό όποίο χάθηκε πολύς κόσμος. 

Καί τό θωρηκτό «Ρόγιαλ WΟακ:» ("Βασι-
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λική Δρύς») πού τορπίλλισε δ Γερμανός 
Πρίεν μέσα στή ναυτική βάση του Σκάπα 
Φλόου. Χίλιοι άνθρωποι του πληρώματος 
πνίγηκαν. 

Σιγά-σιγά δμως ήσύχαζε κι· έκεί ή κατά

στασις, γιατί τά ύποβρύχια πού είχανε 
πιάσει τά πόστα λίγο πρίν άπό τήν κήρυξη 
τοϋ πολέμου, τραβιοϋνταν κατά τά λιμάνια 
τής Γερμανίας γιά άνεφοδιασμό καί 
έπισκευές. 'Αρχίσαμε μάλιστα νά νομί

ζουμε δτι ίσως θά ξεθύμαινε τό πρίiγμα, καί 
χωρίς νά γίνει καμμιά σοβαρή μάχη, λίγο
λίγο θά γυρίζανε οί στρατιώτες στά σπίτια 
τους καί θά ξεχνιοϋνταν άπ' δλους δτι 
ύπάρχει πόλεμος. 

Άλλά ποϋ τέτοια τύχη! Μπάμ πάλι, τήν 
άνοιξη τοϋ 40, Γερμανική εΙσβολή στήν 
Νορβηγία. Σκληρό τό ξύπνημα τών 
'Αγγλο-Γάλλων συμμάχων! Βιαστικά 
σχέδια άντιδράσεως μέ δική τους έκστρα
τεία στήν Νορβηγία, άποστολές στρατευ
μάτων, βομβαρδισμοί άπό τούς στόλους , 
άεροπλάνα, κ.λ.π., κ.λ.π. 'Όλα είς μάτην, 
που νά ξεκολλήσουν τούς Γερμανούς άπό 
έκεί! Χάθηκαν καί άνθρωποι καί καράβια 
κι' άεροπλάνα καί πολύ πολεμικό ύλικό 
χωρίς νά κατορθώσουν τίποτα. Μόνο πού 
κατάλαβαν οί σύμμαχοι δτι δέν ήταν πιά 
παιχνίδι δ πόλεμος κι' οϋτε θά σταμα
τοίισε ετσι μοναχός του σάν τό αύτοκίνητο 
πού τοϋ τελειώνει ή βενζίνα. Χάθηκαν καί 
πολλοί άπό τούς Νορβηγούς συμφοιτητές 
μας, πού τούς πήρανε βιαστικά γιά διερ
μηνείς των έκστρατευτικών σωμάτων. 

Οί Γερμανοί δέν άστειεύονταν, κι· δπου 
~μπαιναν δέν τούς fβγαζες εύκολα! Αuτό τό 
είδαμε καί τό καταλάβαμε πολλές φορές 
στά έπόμενα χρόνια τοϋ πολέμου. 

Μόλις ε{χαν τελειώσει ol έπιχειρήσεις 
στή Νορβηγία μέ τήν πλήρηjtποτυχία τών 
συμμάχων κι' άλλη λαχτάρα πάλι! Γενική 
έπίθεση τών Γερμανών μέ θωρακισμένες 
μεραρχίες. Σπάσανε τή γραμμή Μαζινώ καί 
κουραφέξαλα, μπήκαν στή Γαλλία καί 
προχωρουσαν σχεδόν άνεμπόδιστα. Τό 
ίδιο καί άπό τά σύνορα τοϋ Βελγίου καί της 

'Ολλανδίας. Που νά σταθεί κανείς μπρο
στά τους! Γενική κατάρρευση σέ δλα τά 
μέτωπα τών συμμάχων. Μέσα σέ λίγες 
έβδομάδες, γιά νά μήν πώ ήμέρες, ή Γαλλία 
συνθηκολόγησε καί παραδόθηκε. Τό ίδιο 
κάνανε καί ο{ άλλοι μικρότεροι, Βέλγοι καί 
'Ολλανδοί. 0{ 'Εγγλέζοι εύτυ-χώς κρατή
σανε λίγο καί μπόρεσαν νά μαζέψουν τό 
στρατό τους, όσους εlχαν έπιζήόει, στό 
λιμάνι τής Δουνκέρκης, άπ' δπου τούς πή
ρανε μέ δ, τι καραβάκια μπόρεσαν νά μαζέ

ψουν καί τούς φέρανε πίσω στήν 'Αγγλία 
γυμνούς καί ξετραχιλισμένους καί σχεδόν 
άοπλους, άφοϋ δλος 6 βαρύς δπλισμός τους 
καί ό έφοδιασμός τους έγκαταλείφθηκαν 
στή Γαλλία. Παρ' δλη τήν ψυχραιμία τους 
καί ο{ w Αγγλοι συγκλονίστηκαν τότε άλλά 
παρέλαβε πρωθυπουργός δ Τσώρτσιλ κι' 
αuτό ήταν σάν μιά τονωτική ~νεση στό 
fθνος αuτό. 'Ο Χίτλερ fκανε κάτι μυστικές 
προτάσεις γιά συνθηκολόγηση τής Ά γ
γλίας, άλλά ποϋ αuτοί, σκυλιά, δέν τό 
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βάζαν κάτω μέ τίποτα. 'Απάντησαν δτι θά 
συνθηκολογήσουν μόνον δταν ί:ρθουν οί 
Γερμανοί καί ύπογράψουν αύτοί δτι παρα
δίδονται. Είδεμή «Μολών Λαβέ»! 

'Εμείς οί 'Έλληνες φοιτηταί είχαμε 
σχεδόν πειστεί δτι θά τελείωνε ό πόλεμος 
έκείνες τίς ήμέρες, γιατί δέν βλέπαμε πώς 
θά μποροϋσε νά κρατήσει ή 'Αγγλία μόνη 
της. ΗΟταν είδαμε τή στάση της δμως, μέ 
μεγάλη χαρά άλλάξαμε γνώμη. 

Ή Έλλάς βέβαια ήταν άκόμη ούδέτερη, 
άλλά ύποψιαζόμαστε δτι δέν θά ί:μενε ού
δέτερη γιά πολύν καιρό γιατί ό Μουσσο
λίνι εlχε ijδη δώσει τήν προδοτική μαχαι
ριά στήν πλάτη τής Γαλλίας δταν αύτή χα
ροπάλευε, καί ο{ προθέσεις του γιά 
έπεκτάσεις στά Βαλκάνια εΙχαν γίνει σχε
δόν φανερές, ίδίως μετά τήν εισβολή καί 
κατάληψη τfjς ·Αλβανίας. ΥΕτσι δέν θά 
μάς πείραζε καί πολύ νά φεύγαμε καί νά 
γυρίζαμε στήν 'Ελλάδα, τουλάχιστο νά εί
μαστε έκεί σέ περίπτωση έπιθέσεως τής 
Ίταλίας, νά ύπηρετήσουμε τήνπατρίδα 
μας. 'Αλλά γιά κάμποσο καιρό δέν συνέ
βαινε τίποτα κι' άρχίσαμε νά πιστεύουμε 
δτι δέν θά 'κανε πάλι καμμιά παληανθρω
πιά ij κουταμάρα ό Μουσσολίνι. 

'Εγώ κι ' ό Δήμος Δημάδης είχαμε τελει
ώσει τό Πανεπιστήμιο τόν 'Ιούνιο τοϋ ι 940 
καί πιάσαμε δουλειά στά Ναυπηγεία 
Γουtλλιαμ Γκρέϋ, στήν μικρή πόλη 
Χάρτλεπουλ πού άνάφερα καί πρίν κοντά 
στό Νιουκάστελ, έκεί πού εlχαν κτιστεί τά 
καινούργια βαπόρια τής έταιρίας Λιβανοϋ. 
Μέναμε σ' ί:να σπίτι οικότροφοι, στό ίδιο 
δωμάτιο γιά οίκονομία. Μιά νύχτα, κατά 
τίς ι ι- ι ι 112 ή ώρα, άκοuμε ξαφνικά τίς 
σειρfjνες συναγερμοu κι· άμέσως μετά κα
νονιές, έκρήξεις καί τά σφυρίγματα άπό τίς 
μπόμπες πού πέφτανε. (0{ Γερμανοί βάζαν 
κάτι εiδικές σφυρίχτρες στίς μπόμπες τους 
γιά νά τρομοκρατοϋν τόν κόσμο). Τό σπίτι 
πού μέναμε δέν εlχε καταφύγιο, άλλά χωθή
καμε ο{ 7-8 ενοικοι κάτω άπό τό μεγάλο 
τραπέζι τοϋ φαγητοϋ, γιατί τρανταζόταν 
πολύ τό σπίτι καί πέφταν ο{ σοβάδες τοϋ 
ταβανιοϋ στά κεφάλια μας. Βέβαια δέν 
χωρούσαμε ολοι κάτω άπό τό τραπέζι, 
άλλά τά συμβιβάσαμε μπαίνοντας άπό 
κάτω μόνο μέχρι τή μέση, άφίνοντας άπό 
τή μέση καί κάτω καί τά πόδια μας νά προ
εξέχουν γύρω άπό τό τραπέζι. v Αν τόβλεπε 
κανείς άπό πάνω θά φαινόταν φαντάζομαι 
σάν σαρανταποδαρούσα! Κατά σύμπτωση, 
τή νύχτα έκείνη οί πρώτες μπόμπες επεσαν 
στόν ίδιο δρόμο τfjς πόλεως πού εΙχε 
χτυπηθεί στόν προηγούμενο πόλεμο άπό 
μπόμπες πού εΙχε ρίξει ένα ζέπελιν. 

Ό · βομβαρδισμός τής νύχτας έκείνης 
ήταν ή άρχή τής ••Μάχης τής 'Αγγλίας». 
Χτυπήθηκαν πολλές πόλεις κι' άπό τότε 
κάθε βράδυ περνοϋσαν άκριβώς τήν ίδια 
ώρα, 11.20, άπό πάνω άπό τό Χάρτλεπουλ 
τά Γερμανικά άεροπλάνα, ρίχναν μερικές 
μπόμπες σέ μάς καί μετά τραβοϋσαν γιά νά 
χτυπήσουν κάτι μεγάλα χημικά έργοστά
σια λίγο πάρα πέρα. Φαίνεται άκολουθοϋ
σαν πορεία πάνω άπό τήν πόλη μας γιατί ή 

ΙΟΥΛΙΟΣ, 1986 

Ό φfλος μου Δήμος κι ' έγώ τό 1940, πρίν καταταχθοvμε, αύτός στήν άεροπορfα κι' έγώ στό 
ναυτικό. Ol δρόμοι μας ξεχώρισαν καf δέν ξαναενώθηκαν άπό τότε. Στόν άλλο κόσμο πιά! 

θάλασσα σχημάτιζε εναν κολπίσκο στό 
σημείο αύτό καί ήταν καλός όδηγός γιά τά 
άεροπλάνα τή νύχτα. βέβαια ή μάχη τής 
'Αγγλίας ί:yινε κυρίως τήν ήμέρα, δταν ή 
Γερμαvική aεροπορία, ή περίφημη 

«Λουφτβάφε», προσπαθοϋσε νά κατα
στρέψει τήν 'Αγγλική άεροπορία κατα
διωκτικών ώστε νά μείνει aπροστάτευτος ό 
'Αγγλικός στόλος καί νά κάνανε είσβολή 
στήν 'Αγγλία. 

Που καί ποϋ είχαμε κι' έμείς βομβαρδι
σμούς ήμέρας, άλλά αύτό δέν μaς πείραζε 
δσο τής νύχτας πού δέν μάς άφιναν νά 
κλείσουμε μάτι καί είχαμε άρχίσει νά έξαν
τλούμαστε. 

Ή ρουτίνα τfjς δουλειάς τήν ήμέρα καί 
τοϋ βομβαρδισμοϋ τή νύχτα καθιερώθηκε 

πιά σαν μιά συνήθεια πολλών χρόνων. 
Μποροϋσες νά βάλεις τό ρολόϊ σου μέ τήν 
άφιξη τών άεροπλάνων. Ταχτικοί άνθρω
ποι οί Γερμανοί! Μετά 2-3 ώρες χτυποϋσαν 
οί σειρήνες τέλος τοϋ συναγερμοί>, aλλά 
τίς πιό πολλές φορές μέναμε κάτω άπό τό 
τραπέζι καί τήν ύπόλοιπη νύχτα γιατί 

καμμιά φορά ξαναχτυποuσε συναγερμός liν 
εΙχαν μείνει πίσω τίποτα καθυστερημένα 
Γερμανικά άεροπλάνα. Έκτός αύτοϋ 

πάντα σχεδόν άναβαν καί . φωτιές άπό τίς 
έμπρηστικές μπόμπες καί μέ τό πάνε κι· 

ελατών πυροσβεστικών όχημά των καί τών 
άντλιών, ποϋ νά κλείσεις μάτι πιά κ:αί στό 
κρεβάτι σου νά πήγαινες. 

'Επειδή μελετοϋσα τότε γιά νά πάρω καί 
διδακτορικό δίπλωμα ναυπηγοϋ, έκμεταλ-

STEVENS FOOD 
SERVICE, INC. 

Dίstrίbutors to the 
Food Serνίce lndustry 

Serνing Restaurants, Diners, Institutions, Hospitals, 
Schoo/s, Nursίng Homes, Coffee Shops, Luncheonettes, 

De/ίs, Camps and Shίps. 

W e service our customers with quality merchandise 
at tbe most competitive prices. 

STEVEN J. SFUGARAS, President 
480 ΜΑΙΝ Α VENUE, W ALLINGTON, N.J. 07055 

Tel.: (201) 778-0400 

15 



λευόμουνα τήν άγρυπνία κάτω άπό τό 
τραπέζι νά γράφω τήν μελέτη πού θά ύπέ
βαλα. (τή λεγομένη «διατριβή»). Τελικά 
άλλαξαν τά πράγματα καί τήν τελείωσα 
i>πηρετώντας στά άντιτορπιλλικά του Έλ
ληνικου στόλου. ·Ακόμα φαίνονται στά 
χειρόγραφά μου πού τά 'χω φυλάξει γιά έν
θύμιο οί λεκέδες άπό τούς έμετούς πού ε{ χα 
τραβήξει στίς φουρτουνες του Νότιου· Ατ
λαντικου. 

Ώρισμένα γεγονότα, τραγικά καί κωμικά 
εχουν μείνει στή μνήμη μου άπό τήν περί
οδο έκείνη τών βομβαρδισμών. Μιά νύχτα 
χτυπήθηκε άπό μπόμπα ενα μεγάλο σπίτι 
πού τό ε{χανκάνει πανσιόν, μερικές πόρτες 
παρακάτω άπό τό δικό μας. Γκρεμίστηκε 
καί παγιδευτήκανε στό ύπόγειο πού ε{χαν 
καταφύγει καμμιά δεκαπενταριά άτομα με
ταξύ τών όποίων καί γυναικόπαιδα. Φέ
ρανε οί άρχές 3-4 όμάδες άνθρακωρύχων 
άπό μιά κοντινή περιοχή του Ντάραμ πού 
ξέρανε τί νά κάνουνε σέ τέτοιες περιστά
σεις πού έγείρονται συχνά στά άνθρακο
ρυχεία. Σκάψανε λαγούμια προσεκτικά γιά 
νά μήν καταρρεύσουν καί τά i>πολείμματα 
του σπιτιου καί θάψουν τούς άνθρώπους 
χειρότερα, φτάσανε στό ύπόγειο άλλά τούς 
βρήκανε δλους νεκρούς χωρίς νά έχουν 
χτυπηθεί άπό θραύσματα τijς μπόμπας ή 
άπό τά έρείπια του σπιτιοϋ. Εlχαν σκοτω
θεί άπό τή δύναμη της έκρήξεως μόνο καί 
κάθονταν στίς καρέκλες τους ή στό πάτω
μα σάν νά κοιμουνταν. Τούς eκλαψε ή 
πόλις στήν δημόσια κηδεία πού τούς κά
νανε. 

ΕλλΗΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Μιά άλλη φορά πάλι, σέ άλλο σπίτι πού 
χτυπήθηκε, eφυγε όλόκληρη ή σκεπή κι' 
ενας άνθρωπος πού κοιμόταν μεθυσμένος 
στό άπάνω πάτωμα έμεινε στό κρεβάτι του 
χωρίς νά ξυπνήσει καί χωρίς νά καταλα
βαίνει δτι τόν σκεπάζανε πιά μόνο ό ού
ρανός καί τ' άστέρια! -Οταν πijγαν νά τόν 
πάρουνε eβριζε καί χτυποϋσε τούς πυρο
σβέστες καί τούς άστυνομικούς γιατί δέν 
τόν άφιναν ijσυχο νά κοιμηθεί, άφου δέν 
ένοχλουσε κανένα καί δέν διετάρασσε τήν 
« κοινή ήσυχία». Έξετάσανε τούς δημό
σιους νόμους καί κανονισμούς ο{ άστυνο
μικοί καί βρijκαν ότι ε{ χε δίκη ο καί έφ' 
όσον δέν ήταν καί τραυματισμένος τόν 
άφισαν νά ξεμεθύσει μέ τήν ήσυχία του καί 
στό κρεβάτι του. 

ΓHOMERιCl 
ί REALTY, lnc. ~ 
ι 40-14 Astoria Bouleνard ι 
] Long lsland City, Ν.Υ. 11103 l 
{ Tel. 718/204-7400 

MANAGEMENT - INVESTMENTS 
] MORTGAGES ] 

[ EMANUEL MORAI11S [ 
1 Licensed Real Estate Broker 1 
'~~~~.......ι 

PLANO 
··RESTORATION 

~;;Ξ ~ 
32-08 38th Ave., L.I.C., Ν. Υ. 11101 

Στό σπίτι πού μέναμε eμενε κι' ενας-Αγ
γλος μέ τή γυναίκα του καί τό κοριτσάκι 
του, δημόσιος ύπάλληλος πού εlχε τοπο
θετηθεί στό Χάρτλεπουλ γιά ύπηρεσία 
κατά τή διάρκεια του πολέμου. Εί τανε στόν 
προηγούμενο πόλεμο πυροβολητής στόν 
'Αγγλικό στρατό καί εlχε κουφαθεί άπό 
μιά Γερμανική όβίδα πού ε{χε σκάσει 
κοντά του. Οϋτε τούς συναγερμούς άκουγε 
οϋτε τίς κανονιές καί τίς μπόμπες. Μόνο 
πήγαινε καί τόν ξυπνοϋσε ή γυναίκα του 
γιά νά καταλάβει καί νά μπεί κάτω άπό τό 
τραπέζι κι ' αύτός. -Ενα βράδυ πέρνουμε 
μιά έμπρηστική μπόμπα ό Δijμος κι' έγώ, 
πού τή βρήκαμε στό δρόμο σβησμένη καί 
κρύα πιά, μπαίνουμε στό δωμάτιό του όταν 
κοιμόταν καί δέν μίiς άκουγε καί τή 
βάζουμε πάνω στό κρεβάτι του. 'Όταν ξύ
πνησε τό πρωί καi εlδε τή μπόμπα έβαλε τίς 
φωνές ό άνθρωπος, τρομοκρατημένος, 
γιατί νόμισε δτι ή μπόμπα ε{ χε περάσει άπό 
τήν όροφή. «Τούς πυροσβέστες, γρήγορα, 

γρήγορί;ί!! .. ·"· ξεφώνιζε μέχρι πού του 
έξηγήσαμε δτι ήταν ... άστείο. Γελάσαμε 
ολοι, γέ_λασε κι' αύτός γιατί ήταν καλό
βολος άνθρωπος καί μέ χιουμορ, σάν 
τυπικός· Έγγλέζος. 'Όσο τό ξανασκέ

πτομαι όμως δέν νομίζω δτι τέτοια άστεία 
ήταν καί πολύ ένδεδειγμένα. Μπορουσε νά 
ε{ χε μείνει στόν τόπο ό άνθρωπος άπό τήν 
τρομάρα που πήρε. 

· Γιά νά ένισχύσει τήν άντιαεροπορική ά
μυνα τής περιοχής, τό ·Αγγλικό Ναυαρ

χείο eστειλε στό λιμάνι του Χάρτλεπουλ 
ενα 'Ολλανδικό πολεμικό, άπ' αύτά πού 

JOHN KALAFAτiS 
President 

MASONRY REPAIRS- WAYERPROORNG- ROORNG 
BRICΚFACING - ΡΟΙΝΠΝG - SYEAM CLEANING 
SANDBLAmNG • CAULΚING- GRAFRΠ REMOVAL 
CEMENΠΠOUS & ΝΟΝ CEMEN1Π10US BrUCCO 
LOCAL LAW 10 & ENGINEERING REPORYS 

(718) 706-7400 
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εlχαν ξεφύγει δταν επεσε ή 'Ολλανδία 
στούς Γερμανούς . Στήν άρχή εύχαριστη
θήκαμε δλοι οι κάτοικοι, άλλά σύντομα 
άπογοητευθήκαμε γιατί τό πλοίο έκείνο 
ίiρχιζε τίς κανονιές όποτεδήποτε ύποψιά

ζονταν δτι πλησιάζανε έχθρικά άεροπλά
να. Μίiς εlχε τρελλάνει κυριολεκτικά καί 
είχαμε τόσο έξαντληθεί άπό τήν άϋπνία, 
ώστε τά ναυπηγεία δώσανε είδική aδεια 
μιίiς έβδομάδας καί 3 λίρες δώρο σέ δλο τό 
προσωπικό γιά νά πάνε κάπου στήν έξοχή 
γιά gνάρρ~ση. Τελικά ζήτησε ό Δήμαρχος 
τής πόλεως 'άπό τό Ναυαρχείο νά τό πάρει 
άπό εκείτό-καράβι αύτό πρίν σταματήσουν 
δλες οι βιομηχανίες τής περιοχής. τέτοια 
προστασία aς μfiς ελειπε. 

Έν τώ μεταξύ ή <<μάχη τής ·Αγγλίας» συ
νεχιζόταν ίiγρια. οι Γερμανοί στέλνανε 
εκατοντάδες τά βομβαρδιστικά άεροπλάνα 
κάθε μέρα, καμμιά φορά πάνω άπό χίλια, 
συνοδευόμενα άπό καταδιωκτικά δσο 
εφτανε ή άκτίνα ένεργείας τους. Τά 'Εγ
γλέζικα καταδιωκτικά δμως τούς χτυποϋ
σαν άλύπητα. Καί οι δυό μεριές πλησιά
ζανε σιγά-σιγά τήν πλήρη έξάντληση. Μιά 
βραδυά, ξαπλωμένοι κάτω άπό τό τραπέζι 
μας κατά τ!ς ώρες τοϋ ταχτικοϋ βομβαρ
δισμοϋ, άκούγαμε τά άνακοινωθέντα τοϋ 
· Υπουργείου · Αμύνης στό ραδιόφωνο. ~Ε
δι να ν τούς άριθμούς τών ριγμένων άερο
πλάνων κατά τήν διάρκεια τής ήμέρας ε

κείνης, σάν νά ήταν Όί άξίες των μετοχών 
στό Χρηματιστήριο. Τελικό~ άριθμός τών 
Γερμανικών εφτασε στά 152! Τά 'Εγγλέ
ζικα καμμιά τριανταριά άλλά οι μισοί 
περίπου πιλότοι σώθηκαν. Καταλαβαίνα
με δτι δέν μποροϋσε νά κρατήσει πολύ 
άκόμη ή εκατόμβη αύτή καί κάτι θά άλλαζε 
σύντομα. ·Η Λουφτβάφε δσο δυνατή κα{ 

νά 'τανε δέν θά βαστοϋσε γιά πολύ μέ τήν 
τακτική αύτή πού άκολουθοϋσε. Φάγαμε 
κι. έμεiς ε να γερό ήμερήσιο βομβαρδισμό 
δταν εστειλαν οί Γερμανοί όλόκληρο άε
ροπορικό στόλο νά καταστρέψουν τίς 
κύριες γραμμές τοϋ σιδηροδρόμου πού περ
νοϋσαν κοντά άπό τήν πόλη μας. Παρ ' δλο 
πού χαλοϋσε ό κόσμος άπό τίς έκρήξεις 
τών βομβών, οι γραμμές δέν χαλάσανε! 
Μόνο τό κάστρο της ο{κογ~νείας τοϋ Λόρ
δου Βύρωνος πού βρισκόταν κάπου έκεί 
κοντά χτυπήθηκε κι' επαθε ζημιές. Θυ
μ&μαι πού ε{δικά στρατιωτικά συνεργεία 
ξέθαυαν τίς μπόμπες πού δέν εlχαν έκραγεί 
καί τίς άφοπλίζανε. Ήταν καμμιά πενην
ταριά, κάτι γουροϋνες ένός τόννου περί
που. • Η ταν γραφτό ό φίλος μου δ Δήμος νά 
σκοτωθεί ώς πιλότος καταδιωκτικου στό 
ίδιο έκεiνο μέρος, τρία χρόνια άργότερα. 

Στίς 15 Αύγούστου, σάν μπόμπα κι' 
αύτό, μfiς άναστάτωσε έμaς τούς ~Ελλη νες 
φοιτητάς ό τορπιλλισμός τής "Ελλης στήν 
Τήνο , άνήμερα τής Παναγίας. Ή 'Ελλη
νική κυβέρνηση άνήγyειλε δτι δήθεν δέν 
ήξερε ποιός διέπραξε τό εγκλημα αύτό γιά 
νά μή φανεί σάν πρόκληση στόν Μουσ
σολί νι, παρ . δλο δτι ή έξέταση των θραυ
σμάτων τής τορπίλλας εδειξε καθαρά δτι 
ήταν {ταλική , μέ κανονικές μάρκες κα! νο6-
μερα . Ή έξέταση εγινε άπό τρείς άξιωμα
τικούς τοϋ Ν αυτικου κι' ενας άπ' αύτούc 

ΙΟΥ ΛΙΟΣ, 19~ 

ήταν δ Βαγγέλης ό Κουρής μέ τόν όποίον 
συνυπηρετήσαμε στό άντιτορπιλλικό 
«Πίνδος» καί μίiς τά 'λεγε . Οί διαταγές πού 
ε{χαν νά κρατήσουν άπόλυτη μυστικότητα 
ήσαν τόσο αύστηρές ώστε ήξεραν δτι ι'iν 
aνοιγαν τό στόμα τους θά εμπαιναν φυλακή 
γιά τό ύπόλοιπο τής ζωής τους, ι'iν δέν τούς 
τουφεκ!ζανε κι' δλας! Φυσικά ολοι είμα
στε σίγουροι δτι οί 'Ιταλοί ήσαν ύπεύ
θυνοι, - «τί πάει στά κεραμίδια καί κάνει 
νιάου νιάου» - καί μίiς κατέλαβε μεγάλη 
όργή. Εύχαριστηθήκαμε τήν έκδίκηση 
δμως μετά μερικές ήμέρες, δταν ό Μουσ
σολίνι εστειλε μαζί μέ τά Γερμανικά καί 
μερικά δικά του άεροπλάνα νά βομβαρδί
σουν τήν 'Αγγλία. Τούς παραλάβανε τά 
'Εγγλέζικα καταδιωκτικά καί τά ρίξανε 
δλα, δπως ήτανε μάλιστα κατασκευfiς πα
ληίiς άπό ξύλο καί είχανε καί μικρή ταχύ
τητα. • Ενός άπ • αύτά παρακολουθήσαμε τό 
τέλος του δταν τό πιάσανε 4-5 προβολείς 
καί δλα τά κανόνια γυρίσανε άπάνω του. 
Διαλύθηκε κυριqλεκτικά καί πέφτανε τά 
κομμάτια του φλεγόμενα. Δέν είδαμε 
τίποτα άλεξίπτωτα νά πέφτουν καί δέν μά
θαμε άν σώθηκε κανένας άπό τό πλήρωμα 
γιά νά του πηγαίναμε τσιγάρα στό στρα

τόπεδο αΙχμαλώτων! 

'Εκείνες τίς μέρες κατέβηκα στό Λονδίνο 
γιά μιά δουλειά καί εφυγα τήν επομένη 
κατά τό σούρουπο πίσω γιά τό Νιουκάστελ 
καί τό Χάρτλεπουλ. Τό τραίνο εΙ χε φτάσει 
καμμιά δεκαριά μίλια άπό τό Λονδίνο 
δπότε σταματάει ξαφνικά καί άναγyέλ
λουν δτι εχει άρχίσει βαρύς βομβαρδι
σμός του Λονδίνου. Θά περιμέναμε δδη
γίες aν θάπρεπε τό τραίνο νά γυρίσει πίσω 
καί νά μπουν στά καταφύγια οί έπιβάτες, ή 
ι'iν θά συνέχιζε τό ταξίδι του πρός βορίiν. 
Πρός μεγάλη άνακούφιση τών έπιβατών 
διαλέξανε τήν δεύτερη λύσ η καί 

~φ~ 
TAYGETOS 
TRA VEL AGENCY 
Ταξιδεύετε σε δλα τaμέρη τοϋ 
κόσμου, με ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ 
ΠΥΗΣΕΙΣ ή Charters. 
Προσφέρουμε Κρουαζιέρες, Land 
Packages καi tγγυούμεθα τήνάvεση 

τών διακοπών · σας. 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ - ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ 

ΜΕτΑΦΡΑΣΕΙΣ 

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

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

-=== :::: .. -·~._ι Ι τιR ι 'c r.., -=====fl 
Μ- J' 1_ 

- -< "' 
;; -- -- z ::; -- -
Ί. "' 

/J I , 9::-rt-.,. 
~ li ι ι ) ... ι () 

Βοηθί]στε 
το καρκινοπαθίl 
~Ελληνόπουλα 

Memorial Sloan-Kettering Cancer Cen
ter is a priνately operated non-profit 
cancer center deνoted to patient care, 
researc:h and education in the cancer field. 

Eνery year, a number of Greek childre.n 
com e for treatment. Upon theιr 
arriνal,they and their families are con· 
fronted by many unexpec:ted difficulties 
beyond the adjustment to the treatment of 
cancer. Some of the problems they face 
are: finding housing, arranging appro
priate transpoήation, communicating in a 
foreign Janguage, and settling into a 
routine in an unfamiliar enνironment. 

Ι η an effort to meet some of these non
medical needs and to help alleνiate the 
hardships resulting from this experience, 
Memorial Sloan-Kettering has established 
The Greek Children's Fund. The goal of 
this fund is to assist and suppoή those 
G reek families that demonstrate these 
needs. 

We ho pe Υ ου wi\1 also help, by makinιι a 
gift to The Greek Children's Fund. Your 
suppoή will ensure the continuity of this 
serνice. Please fill the form below a\ong 
with your tax-deductible contribution. 

Please make your check payable to: 

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

Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center 

1275 Υ ork Α venue 
New York, Ν .Υ. 10021 

ι want to help. Enclosed is my con

tribution: 

D$50 
D$500 

Name 

D$ 100 D$250 
D$1 .000 Other 

.. ...... ··· · ·· ..... .. ... . ... . . 
I 
I 
I 

Address ... .... .... ... .. ... ... .. .. .. I 
I 

City .. .... . .. ... . .. .. .. ..... I 
Sta tc: Ζίp Code I 

ι---------------
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τσούφ-τσούφ-τσούφ, ξαναξεκίνησε τό 
τραίνο μέ έλαττωμένη ταχύτητα γιά κάποιο 
λόγο. Κυττάζοντας πίσω βλέπαμε στό σκο
τάδι πού εΙ χε άρχίσει νά πυκνώνει τίς έκρή
ξεις τών βομβών μέ φωτιές καί καπνούς 
μέσα στήν πόλη καί τίς έκρήξεις τών άντι
αεροπορικών όβίδων ψηλά στόν άέρα. 
w lσα-ίσα τήν γλυττώσαμε καί φύγαμε τήν 
τελευταία στιγμή άπό τήν κόλαση έκείνη. 

Τήν μέρα αύτή οί Γερμανοί εΙ χα ν άλλά
ξει τήν ταχτική τους γιά νά άποφύγουν τίς 
τρομερές άπώλειες πού ε{χαν δταν κάνανε 
βομβαρδισμούς τήν ήμέρα. ~ Αρχισε ή πε

ρίοδος τών νυχτερινών βομβαρδισμών τοϋ 
Λονδίνου καί τών <iλλων μεγάλων πόλεων 
πού κράτησε πιά λίγο-πολύ μέχρι τό τέλος 
τοϋ πολέμου. 0{ 'Αγγλο- ·Αμερικανοί 
δμως τούς τό άνταπόδωσαν έκατονταπλά
σιο, βέβαια, <'iν μή καί χιλιαπλάσιο, δταν 
πήραν τό άπάνω χέρι άργότερα. 'Όπως 
προχωροϋσε τό τραίνο ήρθε στό μυαλό μου 
ή ίστορία τής 'Αγίας Γραφής γιά τά 
Σόδομα καί Γόμορα κd~ δέν ξανακύτταξα 
πίσω, μήν τυχόν καί 'γινόμουν κι· έγώ 
στήλη c'iλατος δπως ή γυναίκα τοϋ Λώτ! 

Σιγά-σιγά ή ζωή ύπό τίς συνθήκες αύτές 
τοϋ πολέμου γινόταν κι ' αύτή μιά ρουτίνα. 

Τήν ήμέρα δουλειά καί τή νύχτα βομβαρ
δισμός. Συνηθίσαμε καί νά κοιμώμαστε 
παρ' δλο τό κανονίδι καί τίς έκρήξεις τών 
βομβών.Ξuπνούσαμεμόνο τρομαγμένοιάν 
επεφτε καμμιά κοντά στό σπίτι, πού τραν
ταζότανε καί πέφταν οί σοβάδες ή εσπαζαν 
τίποτα τζάμια. 'Επίσης μtiς ξυπνούσανε 
καί τά θραύσματα άπό τίς άντιαεροπορι
κές όβίδες δταν πέφτανε στήν σκεπή τοϋ 
σπιτιοϋ καί Κάνανε «τίνγΚ .. ·"• Ενα ήχο 
κάπως . . . εύγενικό καί φιλικό, σάν νά μtiς 
λέγανε •<μήν άνησυχείτε, σάς φυλάμε 
έμείς», καί μiiς ζητοϋσαν συγγνώμην πού 
μaς ξύπνησαν! Τό πρω\ ή ζωή ξανάρχιζε 
κανονικά κι ' ό κόσμος πήγαινε στίς δου
λειές του σάν νά μήν ε{χε συμβεί τίποτα. 

Τό μαρτυρικό Λονδίνο βέβαια ύπέφερε 

περισσότερο άπό κάθε άλλη πόλη , άλλά 
βάσταξε άπτόητο. Πολύς κόσμος κοιμό
τανε ταχτικά στίς σήραγγες τοϋ ύπογείου 
σιδηροδρόμου. Σηκώνονταν νωρίς τό 
πρωt, πρίν περάσει τό πρώτο τραίνο, 
πίνανε τό τσάϊ τους καί πήγαιναν στή δου
λειά τους. 

Ή κρίσιμη «μάχη τfjς 'Αγγλίας» μέ τούς 
ήμερήσιους βομβαρδισμούς ε{χε κερδηθεί 
άπό τούς w Αγγλους. Ή τρομερή «Λούφτ
βάφε» ε βαλε τήν ούρά στά σκέλια καί άπο
χώρησε μέ τά μοϋτρα σπασμένα . 'Αλλά καί 
ο{ πληγές τfjς «Ράφ» ήταν βαρειές καί αΙ
μόφυρτες. 'Ελάχιστοι άπό τούς άεροπό
ρους τών καταδιωκτικών ε{χαν έπιζήσει, 
άλλά ή 'Αγγλία καί δ πολιτισμός τοϋ κό
σμου ε{χαν σωθεr. Τότε ε{πε δ Τσώρτσιλ 
στή Βουλή τό περίφημο: «Ποτέ, στήν πο
λεμική Ιστορία τής άνθρωπότητος δέν ώ
φειλαν τόσα πολλά, τόσοι πολλοί σέ 
τόσους λίγους». 

Στή μνήμη τών πεσόντων άεροπόρων 
άφιερώθη ενα παρεκκλήσι μέσα στό ναό 
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τοϋ Γουεστμίνστερ w Αμπεϋ τοϋ Λονδίνου. 
Σέ ένα μεγάλο χρωματιστό παράθυρο παρί
σταται ή Παναγία κρατώντας μέ τρυφερό
τητα τό παιδάκι της καί κυττάζοντας μέ εκ
φραση λύπης καί συμπόνιας εναν άερο
πόρο πού εΙ ναι γονατισμένος μπροστά της. 
'Αντιπροσωπεύει τίς μανάδες πού εχασαν 
τά παιδιά τους στόν τρομερό άλλά εύγενij 
έκείνο άγώνα. 

Πάνω σέ ενα τραπέζι μέσα στό παρεκ
κλήσιο βρίσκεται μιά μεγάλη βίβλος μέ τά 
όνόματα τών πεσόντων. Πολλά άπ' αύτά 
εΙναι Πολωνικά καί Τσεχοσλοβάκικα, 
άεροπόρων πού εφυγαν δταν επεσαν οί πα
τρίδες τους καί ήλθαν στήν ·Αγγλία δπου 
ί:λαβαν μέρος στή ccΜάχη τής. Αγγλίας» τό 
καλοκαίρι τοϋ 1940. Τό μνημείο αύτό μέσα 
στόν έπιβλητικό χώρο τοϋ ναοϋ, δπου βρί-

n 

σκονται θαμμένοι πολλοί άπό τούς πιό 
φημισμένους άνθρώπους τfjς 'Αγγλικής 
ίστορίας, ε{ ναι ενα άπό τά πιό συγκινητικά 
πού εχω δεί στή ζωή μου. Συνιστώ στούς 
άναγνώστες νά τό δοϋν, δποτεδήποτε ί:χουν 
τήν εύκαιρία σέ ταξίδι στήν ·Αγγλία. 

Κι · έκεί πού είχαμε κάπως στρώσει στό 
σύστημα αύτό τής ζωfjς καί άφοϋ κόντευα 
νά τελειώσω καί τή διδακτορική μου μελέ
τη πού εγραφα κάτω άπό τό τραπέζι τίς νύ
χτες, ξημέρωσε ή μοιραία γιά τήν ·Ελλάδα 
καί γιά μiiς μέρα, ή 28η 'Οκτωβρίου τοϋ 
1940, ή ή μέρα τοϋ ccOXI». 'Από κείάρχίζει 
πιά liλλη lστορία πού θά πρέπει νά γραφτεί 
χωριστά. 

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥ ΛΟΣ 

Νέα 'Υόρκη, Μάϊος 1986. 

PACIFIC 

,, 

ot\J"leys 
.Aiaska Sea the Alaska most people never see. 

Epirutikϊs yacht-like )ason takes you inside the 
Inside I'a~sage . Το the spectacu]a r bays, glaciers, 
parks, a nd fjords that big ships can't squeeze into. 

Γ-----------------------, 
Eρirotiki Lines, 551 5th Ανe., New York, ΝΥ 10176 
(gOO) 221-2470: in Ν.Υ (212) 599-1750 
Ο f' lcasc send jason journeys Το Alaska b rochure. 

Addft"SS 

And where othe rs turπ tai] fur home, we sail you on 
to Kodiak Island aπd Anchorage itself. All th1s w ith 
expert lecturers on nature, gω1ogy, eskimos and 
fishing aloπg with full ameπities οπ uur 3-sta r 
)ason, one of the world's most popuJar cruise ships. 
CompJete a irjsea packages are just $2050 to $3095 
from New York, May 23 th rough Sept. 21. Call your 
tτaνel agent or Epirotiki nO\v at 800-221-2470; in 
New York (212) 599-1750. 

"ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ• 



Ροζάνα Μουζάκη 
Μιά πλούσια καλλιτεχνική προσφορά 

Ύπό ΑΛΙΚΗΣ ΣΠΉΛΙΟΥ 

Ή Ροζάνα Μουζάκη, γνωστότατη καi Ιδιαίτερα δημοφιλής καi dγαπητή χορεύτρια γιa πολλa 
χρόνια στήν 'Αμερική, έξακολουθεί νά δfνη το καλλιτεχνικό της «Παρών», όχι μόνΟ διδάσκον
τας, άλλά καi σε πολλές όμογενειακές έκδηλώσεις. γεμάτη ζωντάνια πάvτοτε καΙ δημιουργικο 
ένδιαφέρον γιa τήν τέχνη της. 'Επειδή μπορεί νa μήν εlναι πολύ γνωστiι στοvς νεώτερους μετα
νάστες, ή συνεργάτις μας κ. 'Αλίκη Σπήλιου ρίχνει μιά ματιiι. στην ζωή καi στο έργο της. 

' Η Ροζάνα Μουζάκη γεννήθηκε στήν Πά
τρα καί μεγάλωσε στά χρόνια τής κατοχής 
υΙοθετημένη άπό τήν Γεωργία Μουζάκη. 
Τά πρώτα μαθήματα κλασσικοϋ μπαλέτου 
τά πήρε στήν ·Αθήνα στή Σχολή Ζουρούδη 
σέ ήλικία εξη χρόνων, δταν δίδασκε σ' 
αύτή τή σχολή ό δάσκαλος καί χορογρά
φος Σταϋρος Σπυρόπουλος, ενας άπό τούς 
καλύτερους της ~ποχfjς εκείνης. 

' Ο Σταυρος Σπυρόπουλος ήταν ό liνθρω
πος πού άνεκάλυψε τό ταλέντο τfjς Ροζά
νας, καί ϋστερα άπό τήν σκληρή της ~κ
παίδευση στό χορό καί τή μουσική τήν πα
ρουσίασε στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς 
καί στό «Πάλλας» σέ παιδικούς ρόλους. 
Κατόπιν τήν πfjρε μαζί του σέ καλλιτεχνι
κή περιοδεία, στή Μέση 'Ανατολή καί 
Κύπρο, δπου συνέχισε τήν εκπαίδευσή της 
γιά νά γί νη παρτεναίρ του φημισμένου τότε 
Σπυροπούλου πού ~μφανιζόταν μέ τό συγ
κρότημά του σέ βραδυνά κέντρα, σέ θέατρα 
καί σέ χοροεσπερίδες. 

Τό όνειρό της ε{χε άρχίσει νά γίνεται 
πραγματικότης, διότι ά.πό μαθήτριά του 
~γινε σύντομα συνεργάτις του φθάνοντας 
τό Ζενίθ τfjς έπιτυχίας της δταν χόρεψε μέ 
τόν ίδιο τόν Joseph Boresci, πού ήταν τότε 
ενας άπό τούς κορυφαίους Όλλανδούς χο
ρευτάς καί χορογράφους ~κφραστικου 
χορου, εμφανιζόμενος παντοϋ στήν Εύ
ρώπη. Σάν Prima Ballarina στό συγκρότη
μα τοϋ Boresci ή Ροζάνα γνώρισε, δπως 
λέγει, ήμέρες δόξης καί μέ συγκίνηση θυ
μi'iται τά χειροκροτήματα καί τήν άνα
γνώριση του διεθνοϋς κοινοϋ. 

Κατά τήνδιάρκεια τών 11 έτώνπού~ζησε 
στο έξωτερικό ( σέ πρωτεύουσες της Εύ
ρώπης καί Μ. Άνατολfjς) φρόντισε ν' ά

ποκτήση έγκυκλοπαιδική μόρφωση μέ τήν 
ύποστήριξη τοϋ Σπυροπούλου ό όποίος καί 
τήν άνέδειξε. 

Άπό τήν Εύρώπη δέν πfjγε στήν 'Ελλά
δα, ίiν καί ε{ χε πάντοτε μιά ~ντονη νοσταλ
γία πού έκδηλωνόταν κατά καιρούς μέ τά 
~λληνικά χορευτικά της νούμερα, άλλά 
ήλθε στήν ·Αμερική τό 1960 δπου συνήν
τησε τόν Νίκο Γούναρη δ όποiος τήν συμ
βούλευσε νά έμφανιστfj σέ χοροεσπερίδες 
'Ελληνοαμερικανικών σωματείων μέ 
ειδικά νούμερα γιά τούςξενητεμένους "Ελ
ληνες. 

~λληνικό κοινό αύτό πού τοίί έλειπε. 

'Ήθελε νά παρουσιάσει κάτι καινούργιο 
έκτελώντας τά μουσικοχορευτικά σκέτς, 
δπως εlναι «ή φωνή τής 'Ελληνοπούλας», 
ή «Βιολετέρα», «Τό όνειρο τής Γύφτισ
σας .. , «'Η εύθυμη χήρα» καί «Τά παιδιά 
τοίί Πειραιi'i» άπό τήν ταινία «Ποτέ τήν Κυ
ριακή». 

Στό Μπρόντγουαίη 

'Η Ροζάνα ε{ ναι καί ή χορογράφος τοϋ θε
ατρικοίί έργου 'Ίlya Darling" πού παίχτη
κε σέ θέατρο τοϋ Broadway καθώς καί τοϋ 
Negro Ballet μέ τόν Harry Belafonte καί τήν 
Νανά Μούσχουρη. Ή \δια ~νεφανίσθη μέ 
τά χορευτικά συγκροτήματα σχολικών σω
ματείων, στήν Διεθνή "Εκθεση τfjς Ν. 
Ύόρκης, στά 'Ηνωμένα "Εθνη, στό Car
negie Ha\1 καί σέ Municipal Festiνa\s. ' Ε
πίσης ταξίδεψε σέ διάφορες Πολιτείες τfjς 
'Αμερικής , καλεσμένη άπό διάφορες έλ
ληνικές όργανώσεις καί σωματεία, καί ή 
φήμη της έφθασε καί στόν 'Ελληνισμό τοϋ 

Καναδii. 

'Αλλά ή Ροζάνα δένήτανίκανοποιημένη, 
έβλεπε δτι κάτι €λειπε άπό τόν 'Ελληνισμό 
τής 'Αμερικής, ενας χορευτικός όμιλος, 
ενα καλά όργανωμένο χορευτικό συγκρό
τημα μέ σκοπό τήν έκπροσώπησή του σ· 
όποιαδήποτε έλληνική ή ξένη έπίσημη 
καλλιτεχνική έπίσκεψη. Μέ μεγάλες 
λοιπόν προσπάθειες καί άφοϋ θά έπρεπε νά 
θυσιάση άρκετές άπό τίς προσωπικές της 
έμφανίσεις, ή Ροζάνα άνοιξε στό κέντρο 
του Μανχάτταν Σχολή ' Ελληνικοϋ Χοροu, 
κλασσικοί> μπαλλέτου, μουσικής καί ζω-

Ξενητεμένη καθώς ήταν ή ίδια άπό τά 
αιδικά της χρόνια τϊΕ.εοε δτι θά ~δινε στό 

Στιγμιότυπο άπο πρόσφατη χοροεσπεpiδα τώv Κορινθίων στό Crystal Pa\ace. Ή Ροζάνα 
Μουζάκη μ'έ τόν χορευτικό όμιλο τοϋ Συλλόγου μ'έ τοπικές ένδυμασίες. 
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γραφικής μέ εκπαιδευμένους δασκάλους, 
δηλαδή ενα κέντρο Τέ'χνης . 

Τό 1981 εξέδωσε βιβλίο μέ τίτλο "Greek 
Dances", μεταφρασμένο στήν aγγλική aπό 
τόν έκδοτικό οίκο Doubleday. Ε{ναι μιό 
σύντομη ίστορία τών λαϊκών ~λληνικών 
χορών καί κουστουμιών. Τό εικονογρα
φημένο αύτό βιβλίο εlναι eνας δικός της 
άλλοιώτικος ϋμνος γιά τήν · Ελλάδα. 

Μετά τήν εκδοση τοϋ βιβλίου της ανε
χώρησε γιά τήν 'Ελλάδα δπου παρέμεινε 
μέχρι τόν Μάρτιο τοϋ 1984. · 
Τόν περασμένο Νοέμβριο τιμήθηκε άπό 

τούς φίλους τής τέχνης (ύπό τήν α{γίδα τής 
'Ομοσπονδίας 'Ελληνικών Σωματείων) 
γιά τήν καλλιτεχνική προσφορά της στήν 
'Ομογένεια τής 'Αμερικής. Γιά τήν τρια
κονταετή αύτή προσφορά ή άναγνώρισή 
της δέν περιωρίσθηκε στόν καλλιτεχνικό 
κόσμο, άλλά προήλθε καί άπό θρησκευ
τικούς καί πολιτικούς ήγέτες ποού δέν πα
ρέλειψαν νό στείλουν τά συγχαρητήριά 
τους στήν τιμητική της. 

• Η Ροζάνα ε{ ναι καί πάλι στήν ύπηρεσία 
τοϋ 'Ελληνισμοϋ διδάσκοντας καί χο
ρογραφώντας χορούς σέ όργανώσεις καί 
κοινότητες καί παραδίδοντας ίδιαίτερα 
μαθήματα , εκπαιδεύοντας τά παιδιά τών 
Κασιωτών στό Μπρόνξ, τών Κορινθίων, 
τών Χ ίων. ·Επίσης διδάσκει στά παιδιά τής 
Κοινότητος τών • Αγίων Κωνσταντίνου καί 
·Ελένης, τοϋ σχολείου τοϋ Καθεδρικου 
τής Άγίας Τριάδος, καθώς καί Έλληνο
αμερικανούς, γυναίκες καί άνδρες δεύτε
ρης καί τρίτης γενεάς, μέλη τοϋ Hellenic 
American Club. 
ΝΟποιος γνώρισε τήν καλλιτεχνική 

δράση τής Ροζάνας τήν άγαπά καί τήν θαυ
μάζει, καί θά ήθελα νά έπαναλάβω αύτό πού 
ε{δα κάπου γραμμένο, δτι μέ τήν δουλειά 
της ή κ. Ροζάνα Μουζάκη άπέκτησε κάτι 
πιό σπουδαίο άπό τό χρήμα, πολλούς καί 
καλούς φίλους καί τήν ύπερηφάνεια καί ~
θική ικανοποίηση δτι μετέδωσε καί μετα
δίδει ενα μέρος τής πολύτιμης έθνικής μας 
κληρονομιάς. 
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την 

Προσθέσετε . , , 
εnιχειρηση σας 

στον 

ΧΡΗΣΙΜΟ 
ΟΔΗΓΟ 

fiA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΠΕ: 

(212) 921..()086 

t''Eva ~Ασυνήθιστο ηlδρυμα 
Στήν Κηφισιά, σ' ενα πάλιό aρχοντικό 

τριγυρισμένο άπό πεϋκα εΙναι έγκατεστη
μένο ενα άσυνήθιστο έκπαιδευτικό'ίδρυμα. 
Τ ό Southeastern College. Συνδεδεμένο άμε
σα μέ τό Πανεπιστήμιο τής Βοστώνης, τό 
Κολλέγιο αύτό προσφέρει στους φοιτητές 
του άσυνήθιστα πλεονεκτήματα. Οί φοιτη
τές τοϋ κολλεγίου παρακολουθοϋν τα 
μαθήματα άκριβώς πού διδάσκονται στό 
Πανεπιστήμιο τής Βοστώνης άπό καθη
γητές που εχουν δλοι δοκτοράτα, δπως 
άκριβώς προβλέπει καi δ κανονισμός τοϋ 
πανεπιστημίου αύτου. ~Οταν συμπληρώ
σουν τρία χρόνια σπουδών εχουν τό δικαί
ωμα να μεταγραφοϋν αύτόματα στό Πανε
πιστήμιο τής Βοστώνης ij καί σε άλλα πα
νεπιστήμια τής περιοχής τής Νέας · Αγ
γλίας. Συμπληρώνοντας τό τέταρτο ετος 
στα άμερικανικό. αύτό. πανεπιστήμια παίρ
νουν κανονικό πτυχίο σό.ν νό. ε{χαν φοιτή
σει δλα τΟ. χρόνια στην 'Αμερική. 

Δέν χρειάζεται {διαίτερη άνάλυση για να 
δεί κανείς δτι δ συνδυασμός αύτός κατε
βάζει τό κόστος τών σπουδών σημαντικά. 
οι ΝΕλληνες φοιτητi:ς πληρώνουν γύρω 
στίς 250.000 δραχμi:ς τό ν χρόνο. Το άντί
στοιχο κόστος στην 'Αμερικη γιΟ. δίδακ-

τρα καί μόνο φθάνει καi σέ μερικi:ς περι
πτώσεις ξεπερνά τiς 6.000 δολλάρια δηλ. 
τiς 850.000 καί πλέον. ~Αν προσθέσει κα
νείς καί τα άλλα εξοδα διαμονi'jς τό ποσό 
γίνεται άπαγορευτικό γιΟ. πολλό. παιδιό. 
που θα ijθελαν νό. σπουδάσουν στίς ΗΠΑ. 

Τό κολλέγιο που άρχισε τη λειτουργία 
του τό 1980 εχει τώρα γύρω στούς διακό
σιους φοιτητές καί τό πρόγραμμά του στή 
φάση αύτή έπικεντρώνεται στήν προετοι
μασία φοιτητών πού θέλουν νά συνεχίσουν 
τίς σπουδές στήν Πολυτεχνική Σχολή του 
Πανεπιστημίου τής Βοστώνης. ΝΟλα τά 
μαθήματα διδάσκονται στήν άγγλική καί 
γι' αύτό μιά προϋπόθεση γιά νά γίνει 
δεκτός eνας νέος ij μιά νέα στό κολλέγιο 
ε{ναι ή έπαρκής γνώση τής άγγλικής. 

Ό πρόεδρος τοϋ κολλεγίου δρ. Άχιλ
λέας Κ. Κανελλόπουλος εΙπε σε συνεργάτη 
του περιοδικου πού έπισκέφθηκε τό συγ
κρότημα κτιρίων τοϋ Κολλεγίου στήν Κη
φισιά (καλύπτουν εκταση 25 στρεμμάτων) 
δτι τό • Εκπαιδευτικό Συμβούλιο τοϋ Κολ
λεγίου εχει ήδη άρχίσει τήν προεργασία
μέ τήν ί:γκριση καί βοήθεια τοϋ Πανεπι
στημίου τής Βοστώνης- γιά νά προσθέσει 
ενα τμήμα Liberal Arts (γενικών σπουδών) 
κατά τά άμερικανικά πρότυπα. Τό τμήμα 
αύτό θά προσφέρει ενα πρόγραμμα πού θά 
περιλαμβάνει τίς πολιτικές έπιστήμες, τίς 
διεθνείς σχέσεις, τά ο{κονομικά κ.τ.λ. 

~Ε να άλλο πολύ σοβαρό πρόγραμμα εΙ ναι 
ή μετεκπαίδευση ύπαλλήλων έπιχειρή
σεων πού θέλουν νά προχωρήσουν στή 
διοικητική ιεραρχία τών έπιχειρήσεων 
(Business Executiνes). 
'Ελληνόπουλα του έξωτερικοϋ πού βρί-

σκουν κάπως τσουχτερά τά εξοδα φοιτή
σεως στά άμερικανικά πανεπιστήμια θά 
μποροϋν σέ δύο περίπου χρόνια νά 
άρχίσουν νά ερχονται στήν 'Ελλάδα, νά 
τοποθετοϋνται άπό τό Κολλέγιο σέ έλλη
νικές οίκογένειες μέ νέους ή νέες άνάλο
γης ήλικίας καί νά φοιτοϋν στό κολλέγιο 
τά πρώτα τρία χρόνια. Μετά νά μεταγρά
φονται στό Πανεπιστήμιο τής Βοστώνης ij 
στά άλλα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια 
καί νά παίρνουν κανονικό δίπλωμα - μέ 
πολύ μικρότερο κόστος. 

~Ηδη ύπάρχουν μεταξύ τών φοιτητών ξέ
νοι- καί δχι μόνο έλληνικής καταγωγής 
άλλά καί άπό τή Μέση 'Ανατολή- πού 
εχουν έπωφεληθεi άπό τό πρόγραμμα. Φέ
τος, τριάντα περίπου νέοι πού φοίτησαν 
στό ις:ολλέγιο θά πάρουν πτυχίο άπό τά 
συνεργαζόμενα άμερικανικά πανεπιστή

μια. 

Φυσικά γιά νέους · Ελληνοαμερικανούς 
έκτός άπό τό πλεονέκτημα τοϋ μι κρότε ρου 
κόστους προστίθεται καί ή πολύτιμη εμ
πειρία τής παραμονής στήν • Ελλάδα, μέ 
τήν εκμάθηση τής γλώσσας καί τήν άπορ
ρόφηση του πολιτισμοί> τών προγόνων 

τους. 

οι ένδιαφερόμενοι για πληροφορίες 
μποροϋν νά γράψουν στήν διεύθυνση: 
53 Tatoiou Street 145 61 Kifissia, Athens, 
Greece. 

~ tA \Αι>Η~QΙ>ΙΗ 
~tν1AR~t,~ <<>. 

IMPORTERS OF 
GREEK MARBLE 

Our lίles are designed for 
thin set installation. Custom 
Fabrication in our facilities in 
the U.S.A. or Europe. We 
ship anywhere. 

Ι nterior/Exterior 
* 12 Χ 12 Tiles * Slabs * 

Stairs * Table Tops * Vanity 
Tops * Floors * Fireplaces * 

Bathrooms * 
Many Elegant Colors 

Large lnνentory 
Distributors Wanted 

Route 9, Waretown, Nj 08758 
(609) 693-4450 

TELEX AphrΌCI 4 9 3 -Ο 1 6 3 

§Ι#ιΙ#ιl#ιl#ιl#ιl#ιi#ιΙ#ιΕ 
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pre.sents 
an exciting lnternationa/ 

F/oor Show Niιe/y 

Featuring 
Greek and lnternational Singers 

and Exotic Belly Dancers 

Be Greek Tonight 
Dance the nite away to fabulous 
music every nite but Tuesday. Savor 
the tastes of authentic Greek cuisine 
in this exciting supper cJub. 

ΟΡΕΝ 5:30 Ρ.Μ. 

CLOSED TUESDA YS 

370 RT. 46- SOUTH HACK 
SIL VER FORK Α WARD 
Reserνations (20 I) 440- I 771 

Ma}or Crediι 

Cards A.ccepted 

ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ 
ΠΑΡΑΘΥΡΑ 

"Ο σο ΚΙ • aν φαίνεται παράδοξο, βρέθηκε μιa Έλλην/δα ζωγράφος, ή κ. Κατερίνα Σπανέα, πού 
φιλοτέχνησε τό πορτραίτο τοϋ . .. Προέδρου Ρijγκαν. Καί ήρθε τον περασμένο μήνα στην Άμε
ρικη γιΟ. va του τό παραδώση ή ίδια. Ή κ. Σπα νέα εlναι πρόεδρος τοίί σωματείου ζωγράφων 
«Εiκασrικη Κfνηση». VΕχει ζωγραφfσει πορτραίτα του πρώην Προέδρου τίjς Δημοκρατfας 
κ. Κ. Καραμανλή, του άρχηγου τής Ν. Δημοκρατfας κ. Κ. Μητσοτάκη, του ήθοποιου Δημήτρη 
Χόρν καi άλλων προσωπικοτήτων. Πρiν ένα χρόνο παρέδωσε ή Ίδια στόν Πρωθυπουργό τίjς 
Αύστραλfας κ. Μπόμπ Χώκ ένα πορτραίτο του πού φιλοτέχνησε. Ή ζωγράφος πιστεύει ότι δέν 
εlναι καθόλου περίεργο τό δτι ζωγράφισε τόν κ. Ρijγκαν. Ή πλειοψηφία τών 'Ελλήνων, μfiς 
εlπε- χωρίς νa μiiς πεiση- έχει τa καλύτερα αΙσθήματα γιΟ. την 'Αμερική . .. Στην φωτογραφfα, 

ή κ. Σπανέα μΑ τό πορτραίτο του Προέδρου. 

ΤΩΡΑ τά 'Ελληνικά Μάρμαρα 

στήν καρδιά τοϋ Έλληνισμοϋ. 

Κάτι πού ελειπε άπό τήν 'Ομογένεια. 

$ 149 . ·~ -···-
μέ τήν τοποθέτηση . 

Show Room, άποθήκη & Ι:ργοστάσιο προϊόντων μαρμάρου 
ΤΖΑΚΙΑ - ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ - ΚΟΥΖΙΝΕΣ - BAR 
Τιμές λιανικής & χονδρικfiς πώλησης άπίστευτα χαμηλές 

Wa also install - Retail and Wholesale 
ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΆΡΟΥ 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 

22-17 Astoήa Blvd. 6701 5th Avenue 12-42 Astoήa Blvd. 
Astoήa , Ν.Υ. Brooklyn, Ν.Υ. L.I.C.,N.Y. J 

--~~~~~~·-----~::~2~~:--------·· ___ ,_:ι tli8)~~~--
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Προσφορa έστιάτορος γιa τa (!Ελληνικa Γράμματα 

~Ενας άπλός, dλλιi μf. γνήσια πατριωτικiι. αΙσθήματα όμογενής, ό 
κ. Εύτύχιος Πρωτοπαπαδάκης, Ιδιοκτήτης τοϋ έστιατορlου Mc
Ateers, στο Somerset τοϋ Νιοϋ Τζέρσεϋ, φιλοξένησε στο tστιατόριό 
του πάνω ι!πο 350 όμογενείς ποu συγκεντρώθηκαν τελευταlως στά 
πλαlσια τής προσπαθείας γιiι. τήν δημιουργία τήι; έδρας 'Ελύτη στό 
Πανεπιστήμιο Rutgers. 'Ο καλος όμογενής παρεχώρησε μιiι. μεγάλη 
αίθουσα τοϋ έστιατορίου του τελεfως δωρεaν καί προσέφερε tπlσης τό 
δείπνο σaν μιά προσωπική συμβολή στήν προσπάθεια. Περl τΙς 
35,000 δολλ. συγκεντρώθηκαν tκείνο το βράδυ, ϋστεpα dπό τίς 

σχετικf.ς προτροπ'ές τοϋ 'Αρχιεπισκόπου κ. 'Ιακώβου, ποu έχει βοη
θήσει όσο κανείς ιϊλλος στήν δημιουργlα της έδρας 'Ελύτη. Στήν φω
τογραφfα. όρθιοι, ό κ. Πρωτοπαπαδάκης καί ό καθηγητής καί 
συνεργάτης τίjς ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ κ. Στάθης Μπουροδήμος, tμπνευ
στής καί άκαταπόνητος tργάτης τίjς έδρας 'Ελύτη. Καθήμενοι, ό 
διακεκριμένος πρόεδρος τοϋ Adelphi University κ. Π. Διαμαντό
πουλος καί ό Γενικος Πρόξενος τίjς Έλλάδος κ. Γ. Άσημακόπου
λος. Στήv δεζιa φωτογραφία ό 'Αρχιεπίσκοπος 'Αμερικής κ. Ίά
κωβος καΙ όρθιοι ό Πρόεδρος τοϋ Rutgers κ. Μπλουστίv, ό κ. Μπου-
ροδήμος καi ό φιλοξενών έπιχειρηματfας κ. Πρωτοπαπαδάκης. 

FILOS AGENCY INC. 
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CONTINENTAL 
cuΊSΙNE 

Exce_llent Service 
Seafood Specialties 

Moderate Prices 

jerry Mendelson 
at the Piano and Organ 

Entertains Nightly 

CLOSED MONDAYS 
CA HRING FACILI11ES 

(201) 327-1020 
30 Ν. SPRUCE STREΠ 

RAMSEY, N.i . 

CONTRACTORS, BONDS 
and GENERAL INSURANCE 

GUS Ε. COST ΑΝΤ AKOS, CIC 
President 

3255 LA WSON BL VD. 
OCEANSIDE, Ν. Υ. 11572 

Tel. (5 16) 766-8404 (718) 528-6688 

•ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ• 



White cheese in bήne, made from 100 % sheep's milk 
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WHirE BRINED CHEESE 
100% SHEEP'S MILK 

· ι...... . ,. •• ,;,ο.ιιι ... ....... -..... lfPil" ,., .. 

,.. _... ... ,.,.,... ... 
,.._, .. ... 

• Α cheese making tradition from the mediterranean area. 
• The rich and tangy taste is due to the exclusive use of 100% sheep's milk. 
• Natural drainage gives a fine, firm yet soft consistency and creamy texture. 
• Several traditional uses : cut in small cubes, with cocktails, or in greek salads and 

also many delicious dishes. 

FRENEX DISTRIBUTORS 
Ρ.Ο. ΒΟΧ 4070 3401-Α TREMLEY ΡΟΙΝΤ ROAD, LINDEN, NJ 07036 

TEL.: (20 Ι) 862-0 160 TELEX: 882230 
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& CJwMQ efJ., g.M. 
lnstitutional Grocers and Food Purveyors 

RH AURANTS 8 MOτELS e HOτELS e HOSPIT ALS 
SHIPS 8 AIRLINES • SCHOOLS e FACTORIES 

DIRECTORS: VOUYIOUKLIS BROS. 

5423 1st AVENUE, BROOKL ΥΝ, Ν. Υ. 11220- τΕL. (718) 833-2326 

'Εξυπηρετούμε κάθε έίόους έστιατόρια γιά δλες τίς άνάγκες τους, 

μt τά πιό άναγνωρισμένα προϊόντα. Μερικές άπό τiς έταιρείες 
πού άντιπροσωπεύομε: 

KRAH- RONZONI- KELLOGGS- NABISCO- HEINZ 
LANDΌ LAKES - LIPTON - SUNKIST- DUBUQUE 

DURKEE- MMF- SUNSHINE BISCUITS 
Kai τό Ιδικό μας έξαιρετικό προϊόντα 

SPART Α BRAND 

ΒΑΥ RIDGE 
CHIROPRACTIC CENTER 

Dr. NICHOLAS ROZAKIS 
Dr. M.J. TRAD Dr. G.E. TRAD 

Diplomates National Board of Chiropractic Examiners 

Serνing Bay Ridge oνer 20 years 

WE ACCEPT AS PARτJAL OR FULL ΡΑΥΜΕΝΤ: 
MEDICARE, ΝΟ FAULT, WORKERS' COMPEN
SA τiΟΝ, UNION PLANS and MOST MAJOR 

MEDICAL PLANS 

Daily by Appointment 

760 I 3rd Α VENUE, BROOKL ΥΝ Tel.: (7 Ι 8) 680-6600 

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΑ 

Τό Ταξίδι μας 

Πολλά τά έμπόδια τούτη τή χρονιά. ·Α
πό παντου ξεφυτρώνουν δυσκολίες, άνα
ποδιές παρουσιάζονται, άναπάντεχα ξε
πηδοίιν. Τόν καλό του λόγο δ καθένας πετa 
στά μουτρα σου καί θές δέν θές σου καρ
φ$0νεται στό μυαλό. 

Πώς θά πaτε φέτος στήν Εύρώπη ('Ελ
λάδα). Θά άνατιναχτείτε, θά κομματια
στείτε, ποιός ξέρει που θά σίiς πaνε δμη
ρους, ποιά χώρα θά σaς θάψει, λυπηθείτε τά 
παιδιά σας, γονείς νά σοίι πετύχουν. 

Καί μέ τά λόγια αύτά καρφωμένα στήν 
καρδιά, τηλεφωνaς στό ταξιδιωτικό γρα
φείο, ρωτaς τί κίνηση ύπάρχει, λίγα πράγ
ματα σου λένε, άκυρώσεις, άκυρώσεις, ά
κυρώσεις. Καί παρ' δλα αύτά, έσύ βάζεις 
τό χέρι σου στήν καρδιά καί κλείνεις 
θέσεις γιά σένα, τό ετερό σου ήμισυ καί τ' 
άμοιρα παιδιά σου. 

Καί άρχίζεις νά ~τοιμάζεσαι κρυφά, δέν 
λές που θά πίiς γιά διακοπές, φοβήθηκες τίς 
ύποδείξεις, τό κακογλώσσιασμα καί τό 
κακό μάτι. Καί πλησιάζει ό καιρός νά φύ
γεις καί μιά ήλιόλουστη μέρα πληροφο
ρείσαι γιά τήν τελική καταστροφή. Ραδι
ενέργεια άπλώθηκε στόν τόπο τοίι προ
ορισμοί> σου. 'Ο κόσμος άνάστατος. Δέν 
ξέρεις καί πολλά πράγματα γιά τουτο τό 
κακό. Ρωτίiς κανείς δέν ξέρει. Κάτι λέει δ 
ενας, κάτι λέει ό άλλος, ποιόν νά mστέ
ψεις. Παρακολουθείς τήν τηλεόραση, 
ρουφίiς τίς έφημερίδες, κρέμεσαι άπ' τά 
χείλη του κάθε άνίδεου, άνοίγεις έγκυκλο
παίδειες γιά νά έξιχνιάσεις περιοχές α
γνωστές σου. 

Ξεπέρασες τίς Συμπληγάδες τfjς τρομο
κρατίας, στέκεσαι τώρα μέ τά εισιτήρια 
στό χέρι καί άναρωτιέσαι τί νά κάνεις καί 
τί ν' άποφασίσεις μπροστά σέ τοϋτο τό 
συμβάν. Μπορείς ν' άγνοήσεις καταστά
σεις δύσκολες άλλά που ξέρεις άπό ποίι 
προέρχονται. Δέν μπορείς δμως ν' άγνο
ήσεις καταστάσεις πού δέν ε{σαι {κανός νά 
ξεδιαλύνεις καί νά έρμηνέψεις ύπεύθυνα. 

Καί περνουν ο{ μέρες του καλοκαιριου 
τσαλαβουτώντας στήν πισίνα, {δρωκοπών
τας κόβοντας τό γρασίδι , κουρνιάζοντας 
κάτω άπ' τό αίρ-κοντίσιον, ένώ τήν ίδια 
στιγμή ή ματιά σου τρέχει πάνω στά γα
λάζια νερά τοίι Αιγαίου, τά πόδια σου βου
λιάζουν σ ' άσημένια βότσαλα καί τό κορμί 
σου άνατριχιάζει στήν πρωϊνή θαλάσσια 
αϋρα, τήν μεσημεριάτικη ζεστούλα, τό 
βραδυνό παιχνιδιάρικο άεράκι. Κι' δλη 
τήν <i)ρα τό μυαλό σου λικνίζεται σέ γα
λάζιες θάλασσες καί ζεστές άμμουδιές. 

Καί περνοίιν oi μέρες οΙ καλοκαιριά
ηκες καί σύ παραμένεις μέ τά εισιτήρια 

στό χέρι καί τή σκέψη σου νά ταξιδεύει. 

ΛΙΠΑ ΚΑΜΑ ΠΟΥ 

·ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ• 



The ''Desίrable'' and the ''Feasίble'' 
By Professor ROY MACRIDIS 

Brandeis U niversity 

I read with great interest Antonis Stratos article "Το epithimito 
kai to efikto" in the Vima (April 27, 1986). Its major intent is to 
neutralize the "paradosiaki aristera" i.e. the Communists, in their 
demand for quick action to establish socialism and to remind them 
that Greece has to accommodate itself to imperatives of nationa1 
security (i.e. Turkey) and to the rea1ities ofGreece's economic posi
tion that make it dependent on the West and on the USA. Without 
USA support, to put it very bluntly, Greece will become vul
nerab1e to Turkey and without the Common Market and the USA 
(including tourism) the Greek economy may well stagnate, espe
cially since in the five years of the Pasok governance 1ittle genuine 
modernization has been undertaken. Greece continues in other 
words, nonwithstanding all aspirations of independence, to remain 
as before at the mercy of powerfu1 forces over which it has no 
control. The only policy therefore that is feasib1e (efikti) is to 
accommodate itself with these forces while gradually building 
socialism - a united and egalitaήan society that will provide 
socia1 justice for a11. lt is a clear cut argument and has the meήt of 
presenting the Prime Minister both as a great socialist and a great 
statesman. He ήdes the storm of the outside forces (capitalist and 
imperialist) in order to bring about the socialist world of justice 
and well-being! 

Let us examine the argument a little more closely. The best way 
to do it is to assume indeed that the Prime Minister has ~anaged to 
ride the storm and to maneuver successfully between the

1
Schylla of 

capitalism and the Charybdis of imperialism and mijitaήsm to 
aπive at the desired haven of socialism. How will the ~ituation of 
Greece then differ from its situation now? For one will have to 
assume that Turkey will always be there and that a socialist Greece 
will not scare the Sixth Fleet away, that Israel will continue to be 
(rightly or wrong1y) an ally ofthe USA in the Middle Eastand that 
the Common Market will continue to weigh on Greece's policies as 
long as it continues to provide the economic aid and benefits it does 
and whi1e it speaks on behalf of all the 12 members. Ι do not think 
that a socia1ist Greece can or will liberate itself from the con
straints ίt faces now. It will have to dea1 with what is "feasible"
the military bases, defense vis-a-vis Turkey, economic and military 
aid from the USA, trade - most1y with the west, and boπowing 
mostly from the west, and tourism the major source of foreign 
exchange a1so from the west. The recent PASOK policy of a left
wing and pro-Soviet rhetoric with a policy that reconciles itself to 
the realities of the situation is not a policy that combines what is 
feasible with what is desirable; it does not combine tactics and 
strategy. 1t is rather a policy that creates a constant state of schizo
phreiιia . 

The Communists are ήght. The only feasible (eficto) way of 
establishing socialism is a change of Greece's alliances in line with 
the rhetoric. The Pήme Minister himse1f on a number of occasions 
pointed out that militarism and expansionism, i.e. impeήalism, 
comes from theυSA. How can then Greece become socialism now 
or at any time wιiile being dependent upon the west and the U nited 
States? It can not! The problem however, with the Communist 
position is that it not only will lead Greece directly into the Warsow 
Pact but even worse that Greece may not be welcome! The Soviet 
Union may simply refuse to allienate Turkey for the sake of 
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Greece! The second problem is that such a move on Greece's part 
- even if it satisfies the many ideologues and anti-impeήalists -
will not provide the economic benefits necessary to build socialism. 
In fact it will split the country from the Common Market and the 
USA and will deter tourists even more then teπorism! From where 
then Greece a nation of tradesmen and shopkeepers and small far
mers will derive the resources to 1ive, 1et a1one 1ive well? Ι repeat 
there has been no indication of any economic modemization in 
Greece in the last twelve years to give any hope- no new products 
have found out1ets in the Middle East, or the Arab world (the 
"natural" allies of Greece) or in the Soviet b1ock. Tbe Communist 

ΠΑΓΩΤΑ 

1122 SOUTHERN BLVD., BRONX, Ν.Υ. 10459 

Phone: {212) 893-2500 

'Εξαίσιας ποιότητος παγωτό γιά 
εστιατόρια, ξενοδοχεία, Diners, Super

markets, Luncheonettes, Groceries. 

FULL LINE OF NOVELTIES , 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑ 
ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, L. ISLAND, 
Ν. JERSEY & WESTCHESTER COUNTY. 
ΕΦΟΔΙΑΖΟΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛλτΕΣ ΜλΣ ΜΕ ΨVΓΕΙλ 

ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ 

JOSEPH KOLOGLOU 
Presidenι 

THEODORE KEYSOGLOU 

Vice President 
and Managing Director 



position leads Greece at best to neutrality, non-alignment and 
poverty - the worse possible of all worlds! 

But there is another solution for Greece - modernization. 
Modernization requires capital; capital these days come from the 
west and not from the east; capital to be used to put the people into 
genuinely productive work, develop the new sectors oftechnology 
while maintaining the social welfare measures introduced. The 
ultimate goal, the "desirable", may be a modern socialist society. 
But the feasible way to get to it is not an ideological crusade against 
those that Greece needs most! 

Lastly there is no reason to believe that socialism, even if desir
able, is the only way for Greece. The faith in the state as a producer 
has been declining fast all over Europe. ln Belgium and it seems in 
Austήa, too, the socialists have been losing. Portugal is run by a 
center-ήght government as it is also the case in France. In Italy a 
minority socialist government seems bent upon liberalizing the 
economy. There is no reason for Greece to become permanently 
marήed to a socialist blueprint and no reason for all Greeks to 
agree with Mr. Stratos. The way must be open for them to change 
- if they so want. Even in building what is desirable, therefore, 
freedom must exist for all. There ought to be "feasible" ways for the 
people to decide what they want rather than be told what is 
"desirable" for them. What is desirable must be always a matter of 
choice - not a straight-jacket! 
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''ENGAGING GAGE'' 
Reflections in Honor of Nicholas Gage 

and a Tribute to Politics 

By Peter Diamandopoulos 
President 

Ade/phi Uniνersity 

FoUowing ιιre remαrks by Dr. Peter Diιιmandopoulos mιιde 
during the αnιιιuιΙ Dinner oj the Λ/phιι ΟΙΜgιι Counci~ June 14, 
1986, at the Pαrk ΡΊιιzιι Hotel, Bonon, Μαι. 

political catastrophe or preclude the deepest 
ethical betrayals. And to achieve that 
precarious state of balance, the life and work 
of Nίcholas Gage show that only the search 
itself, unrelenting and inexhaustible, can 
offer any assurance of success. The rest is 
rhetoric and sophίstry. 

Through the story of a unique woman, 
Eleni, Nicholas Gage showed us what it is 
nοι to be a man; how much ίt would take to 
be a man; yes, as a woman of superlative 
courage ιhoughι of such a man - a man 
who could stand for ever for all men and 
women of decency and devotion. 

The literary achievement of 'Έleni", the 
work, cannot be overestimated. Its moral 
significance is commanding. The tragic 
grandeur of the book rivals the best achieve
ments of Euripides. The story naπated 
reflects the deepest Thucydidean despair. 
The political issues confronted underscore 
the profoundesι Platonic and Aήstotelian 
concerns about the ethically livable life. It is 
a work of genius destίned to last. 

The best tribute we can pay to Nicholas 
Gage tonίght is to tell him we are with him. 

His commitment . to be a Hellene ίn word 
and deed also commits us to a view of poH
ticallife that is iπeducibly. ethical. Through 
his wήtίngs, we can understand what we 
have to do to reconcile the cardinal virtues of 
fortitude and personal solidarity and 
wίsdom with political utility and accom
modatίon for the sake of peace and the cause 
of eudaemonia, we understand that 
harmony is preferable to unending strife. 
But we are ready to pay the high price of 
accepting the consequences of the truth 
whatever they may politically or ethically 
entail. We understand that upholdίng in
tegήty in a culture of utility is the most 
useful thing we can do in the quest for the 
beneficial. 

If Nίcholas Gage and the rest of us Hel
lenes, here in Ameήca and Greece, recognize 
that the sphere of the political is character
istically human, and that character is an 
achievement and not an innate gift, then we 
can help what we are and what we do; we can 
make sure that what is done to us is con
sistent with what is bestforus. For onlythen 
can we be good to others. 

Eleni showed us that to stήve for less is 
never, never to have anough; to do so is, in 
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the deepest sense, to be unhellenic; it is to be 
a political tool and an etliical cynic, not a 
moral force capable of shaping anything. it 
is to be a passive recipient of impersonal for
ces - histoήcal, economic, demographic, 
cultural. It is not to be free. It is not to 
deserve freedom. 

If the honors extended to Nicholas Gage 
tell us anything, they tell us that his life and 
work are the very antithesis of a passive and 
complacent Hellene - the antithesis of a 
Hellene who indulges in politics while 
professing ethics. Nicholas Gage has shown 
to all Hellenes that politics is mortally 
dangerous and that ethics is political to the 
core. he has shown us that only the restless 
and untiring search for a balance between 
the ethical and the political can avert a 

Therefore, the search itself has to become 
a scrutiny of political practice and pήn
ciple. How such practices and principles 
relate to social purposes or national goals 
has to be examined and compared with dif
ferent views of the .. good life." How such a 
life can be actually lived, in its fullness and 
passionateness, and what those who lίve ίt 
actually do, must be investigated. Larger 
cίrcumstances, economic, intemational, 
technological, as they bear on the lives, 
nations and ίndividuals, must be intelligent
ly integrated. 

In brief, the oveήding aim of any political 
critique should be, beyond passions and 
feelings and expediency, the integήty ofthe 
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body politic itself; namely, intellectual 
honesty and moral consistency in action. 
For everything else flows from them. 
Without them, Nicholas Gage shows, even 
the strongest love, even the deepest loyalty, 
even the greatest sacήfices, cannot avert 
tragedy and make much difference. In poli
tics you have to be tough and intelligent if 
you are to be effective. Only this personal 
decency and pήvate courage can influence 
the course of events. Therein lies the mean
ing of freedom as the prerequisite of rational 
politics. 

But rational politics is a contested teπitory. 
Three thousand years of speculation on 

the subject, from Plato to Machiavelli to 
Rousseau to Marx, indicate that the politics 
of passion seem to have reasons, and 
rational politics are rarely without passions. 

How can we reconcile today's fractured 
political world - the world of chaotic 
demands, heightened expectations, entitle
ments, national claims, class competitions, 
and economic ήvalries .- with the world of 
political order, sustaining international rela
tio ns, purposeful technological 
development, sensible economic growth, 
and peace? 

It appears that the task is an impossible 
one, and yet the risks of failing in such an 
endeavor are incelculable. By persisting we 
could at least comprehend the kinds of 
questions we must pose. Nicholas Gage 's 
E/eni shows that unless we persevere, even 
the noblest acts of courage and heroism are 
foredoomed; that only in great Jiterature can 
they find their vindications. 

ln real politics, we have to be more Pro
metheus-like that Epimetheus-Jike. In a 
Socratic mode we should unrelentingly 
probe and question, and investigate every
thing we do or is done to us. For neither 
passions nor promises are a match for in
geniously-wielded political power. 

lf the ends of a decent society and a livable · 
world are peace and happiness, we have to 
earn them everyday; which means we must 
never cease to educate ourselves, as indi
viduals, as nations and as cultures; it means 
we must educate ourselνes about our 
passions and doctήnes and attitudes. 

ln a wildly distracting world, we should 
recognize how hard it is to be morally con
sistent, and yet we should never cease to 
aspire to the attainment. Our lives and 
everything we stand for are on the line. 

Such an undertaking is a most serious, 
and a full life's task, the attributes that 
aphold its seήousness - qualities of mind 
and character - must be foster~d in every
thing we do. Our whole culture must be re
ordered so that private eicess, public com
placency, political contentiousness, and 
ideological acήmony, will be viewed as cor
rupt ive influences, and will not be allowed ιο· 
undermine political purpose. 

Paradigmatic individuals, with their 
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whole lives, can then show the way; and acts 
of political courage can create the institu
tions - the Politeia - that will perpetuate 
them. When that happens, a better and safer 
society will begin to emerge - and not as a 
utopia but as a creation of the best among 
us. 

But, until then, we Hellenes in Ameήca 
and the Hellenes in Greece, have a Jong way 
to go. Despite great traditions and sur
passing historic achievements, we Greeks 
are confronted with critical political 
problems. By having missed the opportunity 
for over twenty-five centuries to develop a 
political philosophy that is characteristical
ly ours and viable, we have a politically 
deήvative people. 

We are too smart to know that we can 
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endure without politics, and yet not smart 
enough to have invented the politics which is 
appropriate to an authentically Hellenic Iife. 
This failure has made us terribly dependent 
of others and has provided us with 
convenient excuses to blame most of our 
problems on others. In addition, it has 
deprived us of real opportunities to influ
ence others and to be of consequence to the 
larger world. And, all that during a time 
when the global situation has been seeking 
new ways of politically ensuring world 
survival beyond the use of raw power and 
groping toward new definitions of the .. good 
Iife" - duήng a time when a Hellenic per
ception of national politics could have been 
most influential. · 
Το be sure, what we have failed to accom

plish for so long together, as an exemplary 
body politic, we have more than made up in 
individual achievements of spectacular 
political distinction, and beyond - but not 
in a distinctively Hellenic way. 

For, as individuals, as Eleni showed us, we 
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Fotopoulos for 
State Senator 

Harry C. Fotopou1os ofNew York City, is 
running for State Senator in the 28th 
Senatorial Distήct, against Franz Leichter. 
Other candidates who have joined to form a 
coa.lition are, former Assemb1yman George 
Miller who is running against Geraldine 
Daniels. Community actιvιst Audrey 
Frazier who is running against County 
Leader and former Mayora1 candidate 
Denny Farrell. 

In the Northern part of Manhattan in the 
72nd A.D., John Denning is runningagainst 
Brian Murtaugh with a cross coa1ition of 
residence from the community. 

All pols taken to date show that these 
races will be very close and overwhe1ming 
support for the challengers should result in 
victories on September 9. Primary Date. 

For any further information contact 
Harry Fotopoulos at 4160 Broadway, New 
York, Ν. Υ. 10033. (212) 923-2100. 

have the fortitude to face anything and to 
make a politica1 and mora1 difference in 
anything. But, as a people sharing a 
common temperrnent and a common 
culture, we have failed to show the 
judgement - no, we have fai!ed to develop 
the character - to live and act by a com
parab1e po1itical philosophy. For, no sooner 
do we envision the shared and the corporate 
existence, than we quick1y transform the 
transcendent ob1igations of po1itics into the 
po1itics of persona1 ambition. And, the 
c\everer we are, the more politically 
unre1iable is our behavior; and the greater 
our knowledge about politics, the more 
likely is our proneness to corrupt the 
po1itical enterpήse. Thus, by severing 
po1itics from the development of pub1ic 
character, we doom ourselves to political 
futility. 

But, Ι have been arguing, as Hel\enes we 
have the rarest resources to be unique by 
articulating a shareab1e Hellenic politica1 
purpose. 

Nicholas Gage, by showing this very 
pόssibi1ity through his mother, Eleni, he 
paid her the supreme tribute of demon
strating that she was one of the rarest of 
Hellenes. And, we, tonight, by honoήng 
Nicholas Gage as one of the best Hellenes 
Greece has rece'n\ιγ produced, we p1edge to 
try again, Hellenicaf!y, to be truly political 
- for the good of Hellas, America and the 
whole wor1d. 
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Musίc: Greek Chorale 
By W/LL CRUTCHF/ELD 

Ί'he New York Πmes, June 2, 1986 
The Metropolitan Greek Chorale, whose 

spring concert took p1ace yesterday after
noon in Merkin Concert HaJ\, makes its 
impact through fervor and generosity of 
tone. Bruckner's 'Έcce Sacerdos" sounded 
through these 38 voices with severe majesty 
and power, whi1e Brahms's "Da unten im 
Ta1e" was cushioned with enough voca\ 
p\ush to remind one afresh how lovely a song 
it is. 

Under the vivid, dynamically charged 
leadership of George Tsontakis, the choir 
did well by the Germans, but one felt their 
joy at coming into their own with the flowing 
melody of "Τ ο Yasemi," beginning the final 
group of folk and folklike songs. The sheen 
of professionalism is not on their singing, 
and may not even have been sought: Mr. 
Tsontakis gives the impression of being 
more concerned with the momentum of a 
phrase or the character of an exclamation 
than with finished execution. So there was a 
certain amount of ragged ensemble, and it 
was c1ear (especially in Stravinsky's Mass) 
that some of the choristers are more con
fident that others of entrances and interva\s 
in dissonant music. 

• 
Mr. Tsontakis is a1so a composer who has 

been building up an impressive cata1ogue of 
commissioned works for prominent en
sembles. Yesterday he led the first per
formance of a new choir-and-brass piece, a 
"Byzantioum Kanon" with text by Andrew 
of Crete (sung in Greek). The singers gave 
their leader an especially concentrated per
formance here. The music itself, after an 
aggressively blaring brass prelude, held 
sweetness and astringency in a· fine tension. 
lts line of warning ("Time is being cut short, 
arise! Near at the door stands the judge") 

was repeated some 20 times, building from 
warm entreaty to a shriJ\ cry and then 
subsiding as though spent or shattered. 

The American Brass Quintet accom
panied the premiere, and preceded it with a 
series of E1izabethan compositions that were 
played with the ensemb1e's customary blend 
of gleaming assurance and overresonant 
dynamic peaks. Several short vocal solos 
were well done, and Andrew Violette was 
the fine pianist. 
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The Chairman of the Harry S. 1'ruman Foundation William G. Chirgotis, presents the 
/986 Truman Commemoratiνe Award to the Speaker of the U.S. House of Representatives, 

the Honorable Thomas Ρ. O'Neill. Jr. 

Chίrgotίs Presents 1986 Truman Α ward 
KANSAS CΠΥ, MO.-At the recent 

Annual Harry S. Truman Memorial Dinner, 
commemorating the 102nd Birthday of the 
Iate President that was held at the Vista In
ternational Hotel in Kansas City, Missouri, 
the Chairman of the Board of the Truman 
Foundation Mr. William G. Chirgotis of 
Spήngfield, N.J. was the principal speaker, 
and made the Annual Truman Commemo
ratiνe Award to the Speaker of the U.S. 
House of Representatives, the Honorable 
Thomas Ρ. "Tip" O'Neill Jr. 

As in seνeral years past, Mr. Chirgotis, a 
former Supreme President of the Order of 
Ahepa, co-hosted the annual event that was 
attended by oνer 500 associates, colleagues 
and friends of the late President, including 
many foreign exchange students from the 
U niνersity of Kansas. 

Mr. Chirgotis has demonstrated his devo
tion to President Trurnan by designing the 
Trurnan statue that was erected in 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. 

I n recognition of his rnany services to the 
Foundation Mr. Chirgotis was elected 
Chairman of the Board of the Truman . 
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Foundation in 1980. 
The following is the text of remarks by 

Mr. Chirgotis, at the dinner. 
"lt is with respect and deep affection that Ι 

join with you this afternoon, as Chairman of 
the Harry S. Truman Good Neighbor 
Award Foundation, to pay tribute to our 
founder Mr. Henry J . Talge and to the 33rd 
President of the United States, Harry S. 
Truman, on the observance of his 102nd 
birthday. 

Today, we also celebrate the 34th anniver
sary of the annual birthday luncheons that 
began in 1953, when President Truman 
celebrated his first anniversary after leaving 
the White House. For many years, he 
attended these luncheons regularly, to enjoy 
the fellowship of old friends, colleagues and 

good neighbors in this community. 
Our Foundation, through the efforts of 

our founder, Mr. Henry J. Talge, the co
hosts and directors, have fmanced and spon
sored these, "by-invitation-only-luncheons" 
without outside financial assistance; and 
have been able to establish a trust fund, 
making this luncheon tradition, an event in 
perpetuity; to honor our good fήend, Harry 
S. Trurnan. 

Our foundation seeks neither glory or 
publicity, our only goal, is the perpetuation 
of the historical career of a great Ameήcan, 
who is considered by many historians, not 
only to haνe been a good President; but even 
a great one, and perhaps one of the great 
statesmen of the twentieth century. 
Το further the good neighbor tradition of 

President Trurnan, our foundation has been 
host to more than 2,000 international 
students from almost eνery country in the 
world. 

Today, we are priviledged and extremely 
honored to have with us the 1986 Honoree of 
the Harry S. Truman Good Neighbor 
Award, the Speaker of the House of Rep
resentatiνes, the Honorable Thomas Ρ. 
O'Neill, Jr. 

For almost a half century, Mr. O'Neill, a 
Massachusetts democrat, has had a long and 
distinguished career, in the service of our 
country; having served in the Congress for 
34 years, and before that, for 16 years in the 
Massachusetts House of Representatiνes, 
which personifies the hurnanitaήan spiήt, 
recognίzed and honored by the Harry S. 
Truman Good Neighbor Award Founda
tion. 

Under the Presidential Succession Act of 
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Cyprus 

Signs of impatience 
ΤΗΕ ECONOMIST JUNE 21 1986 

In the first week of July, Turkey's pήme 
minister, Mr Turgut Ozal , is to visit 
northern Cyprus. Α team of Soviet offi
cials has just spent four days in the south 
of the island. Eνery little bit helps, one 
might think, in a Mediterranean island 
that depends heavily on touήsm. Howev
er, the Soviet visit provoked dark mutter
ings among Turkish Cypriots, and the 
Greek Cypήots have been making angry 
noises about Mr Ozal's planned tήp. 
Neither side, on this bitterly divided is
land, likes to see the other entertaining 
fήendly visitors. And heaven help anyone 
who tήes to befriend both sides and help 
tbem to co-exist. 

For 22 years the United Nations has 
kept a peacekeeping force in Cyprus-
2,000 lightly armed men who also swell 
the touήst take. Seven countries man the 
UNFICYP force: Australia, Austήa, Bήt

ain, Canada, Denmark, Finland and Swe
den. On June 11th they served a warning 
that nobody should assume that they will 
indefinitely go on providing soldiers and 
policemen to patrol the buffer zone that 
divides north from south ( and splits the 
capital, Nicosia). Simultaneously, the UN 
secretary-general, Mr Javier Perez de 
Cuellar, issued a report that plainly re
vealed the cause of the continuing dead
lock to be the Greek Cypήots' unwilling
ness to negotiate on the basis he had 
proposed in March. 

On one side of the "green line" that 
bίsects Nicosia, Mr Rauf Denktash's 
Turkish Cypriot government has accept
ed Mr Perez's proposals. On the other, 
the Greek Cypήot government strenu
ously denies that it has rejected them. But 

1947 and the 25th Amendment to the Con
stitution, the Speaker of the House, known 
to hίs associates and the nation as "Tip 
O'Neill" is second in succession to the 
P.residency. 

It was President Truman, after he was 
elected President in 1945, who conceived the 
idea, and convinced Congress, of putting the 
Speaker of the House, in line for the Pres
idency after the Vice President. 

His reason, - and now Ι quote President 
Truman, - "in as much as the president and 
vice-president are the only officers of the 
government elected by all of the voters of the 
United States, Ι felt, that the speaker of the 
House of Representatives, most nearly 
represents the selection by the people; 
because, as a member of the House, he is 
elected to the Congress by the voters of his 
district, and as speaker, he is chosen by a 
majority of the representatives from all of 
the states." End of quotation." 
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on J une 13th it declared that Mr Perez 
had taken no account of its views, and 
that "it is the general opinion of all Greek 
Cypήots" that his proposals would lead to 
" the destruction of Cyprus itself' . 

President Spyros Kypήanou, support
ed by the prime minister of Greece, Mr 
Andreas Papandreou, insists that pήoήty 
must be given to a set of Greek Cypήot 
demands. These include: the withdrawal 
of all of Turkey's troops from northern 
Cyprus before a new government is 
formed for the whole island; eviction of 
the civilian Turks who have come over 
from the mainland; international guaran
tees of a new settlement, so aπanged that 
Turkey would lose the ήght of interven
tion that it exercised in 1974; and freedom 
of movement and property ownership 
throughout Cyprus. That last provision 
implies an eventual return to something 
Jike the state of affairs before 1974, when 
the Turkish minoήty occupied a scatter
ing of enclaves. 

Mr Perez- who has personal expeή
ence of Cyprus, where he served as UN 
representative in the mid-1970s--has pre
ferred to work towards a settlement more 
closely related to present realitίes. His 
proposals envisage a federal Cyprus com
pήsing two autonomous states. In the 
federal government, a Greek Cypήot 
president and a Turkish Cypήot vίce
president would each have certain powers 
of veto; in the lower house there would be 
a large Greek majoήty, in the upper a 5~-
50 balance; decisions in the federal cabι
net would need the consent of at least one 
Turkish minister. 

The Perez proposals offer the Greek 
Cypήots the prospect of taking over some 
terήtory from the Turkish-held zone, but 
not of using their supeήor economic pow
er to recover lost lands throughout the 
north. However, the main thing they are 
being offered is a chance of preventing 
the present partition of the island frol? 
becoming permanent. This may be theιr 
last chance. 

Mr. John Κ. Mavrakakίs 
on the Board 
of Atlantic Bank 

John Κ. Mavrakakis has been appointed 
to the Board of Directors of Atlantic Bank 
of New York, announced H.S. Kostako
poulos, President. 

Mr. Mavrakakis is President ofMayamar 
Marine Enterprises, Piraeus, Greece, and 
President of the Armonia Shipping Corpo
ration, New York City. 

He is also founder and an active member 
of the Greek Committee of Germanischer 
Lloyd, member of the Board of Directors of 
National Bank of Greece, S.A., and member 
of the Board of Trustees of McBurney 
School of New York. 
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GREEK-AMERICAN PERSONALlτJES 

Manolis Ε. Kulukundis 
The Patriarch of Shipping Recalls ... 

Since the dawn of history, Greeks have 
been involved with the sea, starts Manolis 
Kulukundis, the oldest living, most 
prestigious Greek shipowner. 

Lost in his thoughts, he continues his 
narration in his soft deep voice characteristic 
of his warm personality. The mountainous 
character of Greece, he goes on, rendered 
difficult any communication by land. 
Furthermore, the innumerable islands of the 
Aegean and the Ionian seas had no other 
way but to use ships to reach the mainland 
and one another. 

Archaeologists have estab1ished that ships 
were in use 8000 years B.C. During Minoan 
era mastery of the Mediteπanean altemated 
between the Greeks and the Phoenicians and 
trading stations were established by both 
nations, ships were wide1y used. Later, after 
the Persian wars, Athens became the main 
maritime power. lts fleet served the trading 
with the colonies of Sici1y and Magna Grecia 
in Italy and the flourishing Phoenician 
colony of Marseille. 

Still later, during Roman times, Greek 
ships were carrying the trade in the Mediter
ranean. Rhodes developed a considerable 
merchant fleet and established the fιrst 
maritime code together with the law of 
general average which is still valid in our 
trade. In the Illiad, Homer refers to the great 
number of ships that the Greek islands con
tributed to the Trojan war. The tradition of 
shipping continued well into the Byzantine 
Empire. Even after the fall of Constan
tinople and the demise of the Empire the 
Greek ships became part of the conquerors 
fleet and were manned by Greek seamen. 
History has it that during the famous battle 
of Lepanto 30,000 Greek seamen were 
serving in both the opposing fleets. 

But it is in the course of the revolution of 
1821 that the merchant fleet played its most 
brilliant role. The islands of Hydra, Spetsai, 
Casos and Psara provided the insurgent 
fleets that Admiral Miaoulis commended 
sucessfully preventing the Ottoman war
ships from bήnging reinforcements to the 
Turkish gaπison in the mainland. Thus the 
revolution lasted long enough to awaken the 
interest of the Christian powers to the cause 
of Greece. The victoήous battle ofNavarino 
helping, the Turks were compelled to 
recognize the Greek lndependence and sign 
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By IRIS LILL YS 

the Treaty of London in 1830. 
The rebirth of the nation signalled the 

rebirth of the Greek Merchant Maήne. Τhι 
Greek merchants in South Russia and the 
Danube dominated the export trade, 
especially in grain. Supporting the Greek 
shipowners they were responsible for their 
progress. In 1870, the Greek flag was 
dominant between the Black Sea ports and 
the Westem Mediterranean. It was at that 
time that the shipping families started to 
rise. For instance, the great Panagis Vag
Iianos was the most important grain mer
chant in London. He was the first to 
construct twelve steamships, the largest for 
that peήod and to establish the first ship
ping office in the Eng]ish capital. He is 
responsible for urging the Greek owners to 
abandon the sails and purchase steamers. he 
even financed several captains in their 
acquisition of steamers besides selling them 
his own on credit. So the first names in the 
trade such as Embίήcos, Stathakos, Chrys-

sobelonis established the nucleus of the Iater 
flourishing Greek shipping tradition. 

The start of the 20th century witnessed the 
meteoric rise of D.G. Moraitis. He was the 
first Greek owner to built in 1907 a trans
atlantic liner for the Piraeus- New York ser
vice. Unfortunately, true to the Greek 
stuborness, a rivalry between him and the 
Embiricos Brothers started at that time and 
the latter build the Patris, the second Greek 
transatlantic liner. Right away Moraitis 
built the Athinai. Embiricos reciprocated 
with the Macedonia. But naturally traffic 
not being sufficient, both companies were 
hurt by the competition. As a result, the first 
14 years of the century, ocean going sailing 
came to a standstill. lt was the beginning of a 
crisis wich improved temporarily during the 
first wor1d war but not as much as it shou1d, 
as shipowners tempted by the high rise of 
prices so1d their ships too early. The political 
situation, of course did not help either. The 
unfortunate rift between King Constantine 

Manolis Kulukundis drawing for ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
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and his pήme minister Eleftheήos Venizelos 
cu1minating in the Athens riots of Novem
ber 1916 and the attack of the French 
Marines caused the allies to impose a 
blockade of the Greek ports besides the im
mobi1ization of most of the ships not a1ready 
chartered by the Allied governments in the 
ports they were lying. Greece's 1osses in that 
war proved to be in proportion the highest of 
all the Allies. Many replaced their 1ost ships 
too ear1y and had to pay the inflated prices in 
the market. By the end of 1920 the freights 
had fallen dramatically as well as the ship 
va1ues. Υ ου see this business more than any 
other has its ups and downs. Today's crisis 
proves it .. . 

Comes 1926, the coa1 miners stήke in 
Britain and the earthquake in Japan activat
ed the market. Greek Merchant shipping 
reached and surpassed its previous prewar 
strength. 

But good things dont Iast too 1ong it 
seems. The Stock Exchange crash and the 
abandonment of the go1d base of the British 
Pound started the international monetary 
crisis at the beginning of the thirties. 
Freights had fallen. dramatically as did the 
ships va1ues in the sa1e market. That helped 
the Greeks who seized the opportunity to 
scrap their o1d tonnage and with little extra 
cost replace it with younger and better ships. 
An up to date fleet, consisting of 400 ships 
was put readi1y at work at the beginning of 
Wor1d War II. The first few months of the 
war created excellent opportunities for the 
shipping trade. Again it lasted until the 
Greek occupation and again business went 
downhiil. The ships that were not torpedoed 
were idle in the British and American ports 
and that lasted until the end of the war. 
Lucki1y the contribution of Greek shipping 
was eventually recognίzed by the U.S.A. 
With the agreement of the Maήtime Com
mission one hundred Libertys and later 
:seven Tankers were sold to the Greeks on 
very convenίent terms. Paralle1 to these 
acquisitions, over 120 Canadian Forts were 
bought on very good terms. Origίnally they 
remained under the Canadian Flag but even
tually found the road to become Greek or 
Panamanian. Thus, by 1950 the Greek 
shipping reached a figure double its prewar 
strength and was one of the largest in the 
wor1d. Together with his reputation the 
Greek shipowner became legendary both in 
business and social activities. But as fame 
increased so did the tonnage. An amount of 
newcomers tempted by the g1amorous 
lucrative appeal got in the trade. Larger and 
larger vessels were ordered ίn Japan. As a 
resu1t the very sad crisis that is now in full 
swing ... 

The handsome octagenarian 1ooks away 
from the window of his highrise apartment. 
He interrupts his story as ίf reality brought 
hίm back from the dream of his past. But not 
for long. His very energetic nature wouldn't 
1et anything s1ow him down. A1though semi
retired, he goes to his office to keep 
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everything under control, as he says. Besides 
his many interests in art keep him prety 
busy. Α great connaisseur and collection
neur, he visits regular1y museums and gal
leries. His knowledge of the great masters 
and all phases of art is very broad and he 

usually tak:es a pad and his water colors out 
of his pock:et and draws for hίs friends a 
charming Iittle sketch, unvariab1y referring 
to the sea. Cou1d it be that deep down his 
1ove of a 1ίfe time, a1though dormant, is still 
very alive? ... 

1oves to talk about it. Whίle doing so he 
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Hellenίc Profίles By Thomas Spelios 

GEORGE TSONTAKIS, celebrated di
rector of the Metropolitan Greek Chorale 
joined with the American Brass Quintet and 
presented the world premiere of the "Byzan
tine Kanon" an inspiring musical piece com
posed by the director himself, at the Merkin 
Coήcert Hall in Manhattan. The program 
included Stravinsky's "Mass" and assorted 
Elizabethan Consorts. The music of com
poser-conductor Tsontakis such as his can
tata "Saviors" and 'Έrotokritos" has been 
widely acclaimed in the U.S.A., Canadaand 
Europe in recent years. Now in his seventh 
season as conductor of the Chorale he has 
continued to advocate contemporary music. 
He has premiered the works of more than 
fifty living composers. He has been acclaim
~ to music festivals from Copenhagen to 
Spόϊaό - u.s.A., from Athens to Aspen, 
Colorado. 

* 
VENETT Α Τ ASSOPOULOS, presiding 
Magistrate of the Central District Court in 
Los Angeles was honored recently by the 
AXIOS Society of southern California. The 
jurist was appointed magistrate in 197 Ι and 
again in 1979. Recently she was named by 
Chief Justice Warren Burger to the presti
gious Court Administration Committee of 
the Judicial Conference of the U.S.A. She is 
the first Hellenic-American female to be 
selected for this prominent position. Axios is 
a society of Greek-American businessmen 
and professionals in southern California. 

* 
PETER ELIADES, the dynamic "Whiz 
Kid" of Wall Street was headed for a career 
on Broadway or in Hollywood when he 
graduated from Boston University Law 
School in 1963. Α very versatile and erudite 
student he was an athlete, editor, vocalist, 
pianist and actor at Harvard and later at BU. 
After a short stint in a Broadway comedy 
and as a piano-vocalist in Manhattan caba
rets he switched his career in the direction of 
the Stock Market and high finance. Today 
he publishes a regular financial sheet entitled 
"Stock-Market Cycles" and is highly sought 
after as an adviser and consultant to the 
Bulls and Bears. 

* 
Rep. NICHOLAS ΜΑ VROULES, (D
Mass.) was named by House Speaker Tip 
O'Neill as one of eight Democratic obser
vers to the arms control negotiations 
between the U.S.A. and Soνiet Russia to be 
held in Geneνa, Switzerland. Mavroules i~ 
one of the six Hellenic-Aritericans who 
presently serve in the U.S. Congress. He 
says, "Any agreement, if it is to provide 
meaningful arms control will require the full 
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support of the American people." Mavrou
les has been an outspoken champion of the 
Cypriot cause and has lobbied against 
further aid to Turkey since the Turks 
invaded Cyprus. He and his colleagues will 
be the congressional watchdogs at the east
west conference. 

* 
BARBARA SOPHIOS SANTOS, has 
been elected president and chairman of the 
Board of Directors of the Federal Credit 
Union for the World Bank and the Interna
tional Monetary Fund in Washington. Α 
native of Massachusetts she attended Tufts 
University and the Boston University Law 
School. Her brilliant career in banking 
includes an association with the Import
Export Bank as a counsel; adviser to the 
Senate Banking Committee and a wide ex
perience in the international field with 
clients in Europe, Asia and the U.S.A. She is 
the first female to be elected to this presti
gious position. 

* 
LOUIS GEORGOPOULOS, of Man
chester, Ν.Η. plans to run as a Republican 
candidate for the U.S. Congress in the fall. 
The son of Greek immigrants, as a youth he 
worked as a shoeshine boy, worked his was 
through college and became a successful 
businessman. He is now serving his third 
term as a member of the Governor's 
Council. He has served as an alderman and 
was the nominee of"both" parties in a recent 
election. He has long been active in social 
and cultural actiνities including the St. 
George Greek Orthodox Church in Man
chester. 

* 
WILLIAM RUSSIS, 90, eminent scholar 
and college professor passed away recently · 

in Chicago. An erudite intellectual he was 
born in Argolis, Greece and came to Amer
ica in 1912. He attended the University of 
Oregon and later served in World War Ι in 
France with the U.S. Army. An accom
plished academician he received many 
academic honors during his long career as a 
professor of Byzantine History, authority on 
the Middle East and a scholar of French 
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Literature. 

* 
NICHOLAS GAGE, ce1ebrated author of 
the bestseller ''Eleni" was honored by the 
Alpha-Omega Counci1 of Boston as the 1986 

Man-of-the Year. Servingas the toastmaster 
was another Hellene, Gov. Michae1 Duka
kis. The Greek-born author has been 
honored by severa1 colleges inc1uding his 
alrna Mater Boston University. Gage p1ans 
to produce a new film, "Godfather, Part 111" 
with Mario Puzo writing the scήpt. The 
success of his novel as a bestseller and as a 
movie has brought Gage wide international 
prorninence. Alpha-Ornega is an organiza
tion of Greek-American businessmen and 
professiona1s in the Boston area. 

* 
IANNIS XENAKIS, 64, farnous Greek 
cornposer, will present four of his oήgina1 
works on WCCU-FM 91.5. The Rumanian
born rnusician is a universa1 genius acclaim
ed as an architect, rnathematician and en
gineer. He designed several pavillions for the 
Brusse1s fair in 1958; lectured on engineer
ing and mathematics as well as musίcal · 
composition. Since 1978 he has dedicated all 
his efforts to cornposing his unique mecha- . 
nica1 pieces. The four works include, "Akra
ta ", "Achorripsis ", "P_olla ta Dhina" and the 
_ ~onu!_llenta1 "Polytropoη"1which prernier
ed at the Epidaurus Festiva1 many years ago. 

* 
NIKOS PSACHAROPOULOS, will 
return to the Wi1liarnstown Theatre (Mass.) 
as director for another summer season. Just 
recently he directed ''Arms and the Man" 
which reopened at the Pasadena Playhouse 
in caiifornia. For rnany years he has been 
the director of the Drama Society at Yale 
University. 
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τJDBITS: 
ΚΑΤΕRΙΝΑ SPANEA a Greek artist has 
prepared a portrait painting of President 
Reagan which she p1ans to present at the 
White House in person ... DOMENIKOS 
TRIΚAMENAS the well known metallic 
scu1ptor from Mykonos has returned to Ν ew 
York after a long absence in Europe where 
he toured many cities displaying his unique 
art work ... NICK CASSA VETES, the son 
of John and Gena Row1ands willappearina 
new movie entitled, "The Wraith" ... TED 
(Yhe Chicken) GIANNOULIS is well 
known for his crazy antics. Dressed as a 
chicken at baseball games, now he is pro
moting food products, especially chicken ... 
ANTONIA MATTHEOU was awarded an 
Archives degree frorn NYU. Her one great 
desire is to "Come Home to Greece" as an 
Archivist . . . ST ATHIS GIALLELIS is 
appearing in a new video cassette of the 
movie, "τhe Children of Sanchez" ... 
STEVE PAPPAS just produced a new film 
called "Hotshot" . .. SPIRO FOCAS who 
p1ayed the villain in the movie, "Jewel ofthe 
Nile" is appearing in a new CBS-TV series 
once again playing the bad guy ... HARRY 

FOTOPOULOS is a candidate for the Ν. Υ. 
State Senate from the 28th Senatorial Dis
trict . . . MARK MANUS known as "Mr. 
Main Street" was honored recent1y in 
Concord, Ν. Η. for his dedicated services to 
the community . .. STEPHEN VLET AS of 
Wyoming was the first p1ace winner of the 
National Wήters Club for his splendid 
nove1, "τhe Dampier Treasure" .. . MARIA 
YATRAKIS received a specia1 Award from 
Gov. Thomas Kean of New Jersey for her 
outstanding contributions as an educator in 
the public schools ... ΥΙΜΟΤΗΥ CAPA
DALIS was appointed manager of the 
rnid-southern area for Coca-Cola based 
in Memphis, Tenn. . . . WILLIAM 
KUSTAS was awarded a Ph.D in civίl 

engineering from Cornell University. Α 
bήlliant scientist he has done research in 
Switzerland and Greece. Now he is with the 
U.S. dept. of Agriculture in Maryland ... 
GREEK LANDING ΟΑ Υ (June 21st) was 
ce1ebrated by the Hellenic community of 
Saint Augustine, Florida in memory of the 
Greek colonists who arrived there 218 years 
ago ... before the American Revo1ution! 

Blue Dawn Dίner-Restaurant 
1860 VETERANS MEMORIAL HIGHWAY, CENTRAL ISLIP, Ν.Υ. 11722 

TEL. (516) 234-6001 ή (.516) 348-9708 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Exit 57 στό δεύτερο φώς, στήν Veterans Highway δεξιά μέχρι τήν 
Blue Dawn Diner. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ Τ ΑΞΙΔΕΥΟΝτ ΑΣ ΣΤΟ LONG ISLAND 

'Ελληνικά φαγητά γιά τούς -Ελληνες καλοφαγάδες (σουβλάκια, μουσοχό.ς, πα

στfτσια, σπανακόπιτες κ.ti). Ψάρια φρέσκα σέ μεγάλη ποικιλiα γι' αύτούς πού 

dγαποϋν τά θαλασσινά. Salad Bar γιά τούς . .. χορτοφάγους, breakfast γιά όλους, 
σπιτfσια γλυκά καf ψωμιά καf βέβαια ποτά πολλά. 

24 ΩΡΕΣ ΑΝΟΙΧΤΑ- ΣτΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ 

Τ ό κατά στη μα ·Ελληνικών Δώρων 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
ΑΣΤΟΡΙΑΣ 

31-12 23rd Ανe. (κοντό στήν 31st Street) 
Τηλέφωνα (718) 721-9190 κai (718) 721-9191 

·Εκλεκτή συλλογή άπό μπουμπουνιέρες, στέφανα, βαπτιστικά, 
ύφσντά, έργόχειρσ, άντικείμενα τέχνης, κεραμεικά, βιβλία, 
περιοδικά καi tφημερίδες. - Κάρτες γιά δλες τiς περιπτώσεις. 

ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ 
κai TAPES, VIDEO CASSEΠES 

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

Διεύθυνση: Χριστ,να Σαρηyιόννη 
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Shopping and Dining in Manhattan 
RESTAURANTS 

• The Coach House 
110 Waverly Place, N.Y.City 
Just West ofWashington Square 
Tel. (212) 777-0303- 777-0349 

The Delegate 
The finest seafood restaurant 
in New York. 
211 Ε. 43r Street, Ν.Υ. 
Tel. (212) 687-0980 

Λdam's Rib 
Specialties: Roa'st Beef, Authentic 
Ceasar Salad and Fresh Fish daily 
23. East 74th Street 
New York, Ν. Υ. 10021 

Skyward Caje 
Continental Cuisine 
Banquet Facilities 
165 Water Street, Ν. Υ. 10038 
Tel. (212) 509-5252 

• 
Λvgerinos 

Specializing in Greek Catering 
Citicorp Building- 153 Ε. 53 St. 
Tel. (212) 688-8828 

New Courtney 
Cateήng - Free Delivery 
55 W. 14th Street, N.Y.C., Ν.Υ. 
Tel. 255-1268 - 255-2567 

Garden Restaurant 
Continental Cuisine 
147 East 60th Street, Ν. Υ., Ν. Υ. 

Tel. (212) 832-8972 

Big Heart Re#Jaurant 
Seafood - Steaks - Chops 
1321 Ist Ave., Ν.Υ. (71st St.) 
Tel. (212) 772-3131 - 772-3133 

Keystone Il Coffee Shop 
Pήvate Room Avai1ab1e for Parties 
462 2nd Ave., New York City 
Tel. (212) 686-2020 

Meandros Restaurtint 
Authentic Greek Cuisine 
I 18 MacDougal Sι. , in the Village 
Tel. (212) 673-1668 

Greek Village 
Authentic Greek Cuisine 
1016 Lexington Ave., N.Y.C. 
Tel. (212) 288-7378 

Plak.a Restaurant. 
Authentic Greek Restaurant 
165 Bleeker Street, Ν. Υ. 10012 
Tel. (212) 674-9709 

The Glass Βοχ 
Restaurant - Coffee House 
875 1st Avenue, Ν.Υ. 
Tel. 212-752-8855 - 752-8856 

Προσθέσετε 
τiιν έnιχεiρησή σας 

στον 

ΧΡΗΣΙΜΟ 
ΟΔΗfΟ 

-Εfναι εϋκολο 
-Καi δεν στοιχίζει 

~, - ' 
οσο μπορει να 

νομίζετε! 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΙΕΥΕ: 

(212) 921-0086 

Oyster House 
The U1timate Seafood Resturant 
306 Ε. 49 Street, Ν.Υ. 10017 
Open: Mon.-Sat. (212) 371-7976 

Hόward Johnson's 
Breakfast - Lunch - Dinner 
122 Ε. 42nd Street, -N.Y.C. 
Tel. (212) 687-0089 

Lenox Hill Restaurant 
Breakfast - Lunch - Dinner 
I 105 Lexington Ave. Ν. Υ. 10021 
Tel. (212) 879-9520 

George's Restaurant 
Breakfast - Lunch - Dinner 
835 6th Ave., Off 29th St., Ν.Υ. 
Tel. (212) 244-2383 - 564-7248 

Che/sea Square 
Sidewalk Restaurant 
368 West 23rd Street, N.Y.C . 
Tel. 212-691-5400- Open 24 Hrs. 

Big Λpple Restaurant 
and Coffee Shop 

Catering - Free Delivery 
76 Madison Ave. (28 St.) N.Y.C. 
Tel. (212) 686-3360 686-4195 

New Λcropolis Restaurant 
Greek Food at its Best 
767 8th Ave.,- 47th St., N.Y.C. 

TRA VEL AGENCIES 

Η omeric Tours, Inc. 
595 5th Ave. , Ν.Υ. 
Tel. (212) 753-1100 
79-04, 5th Ave., Brook1yn 
Tel. (718) 833-6800 
31-19 Ditmars Blvd., Astoria 
Tel. (718) 721-6400 
906 Ε. Main St., Stamford, CT. 
Tel. (203) 359-29 ι 7 
86 Ν ο. Broadway, Hicksville, Ll. 
Tel. (516)' 935-3400 
59 Panepistimiou St., Athens 
Tel. 321-4777 

Tourlite Internationaζ Inc. 
Ι Ε. 42nd St., Ν.Υ. 
Tel. (212) 599-2727 

101 Broadway, Hicksville, L.l. 
Tel. (516) 822-7900 
Paparigopoulou 3, Athens 
Tel. 324-5926 

Cosmorama Tours LTD 
For your travel to Greece 
and all over the W orld 
MIKE KATSANDONIS 
1576 Broadway (Bet. 47 & 48 St .) 
N.Y.C. 10036 Tel. (212) 489-7776. 

Peters Tours 
566 7th Ave., Suite 701, Ν. Υ. 
Tel. (212) 391-0200 

Neon Travel 
Dependab1e Service 
616 8th Avenue, N.Y.C. 
Tel. (212) 354-551 I 
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MISCELANEOUS 

Poseidon Greek Bakery 
Over 50 Years- Home Made 
Baklava, Kataifi, Saragli, Strudels, 
Spanakopita, Tiropita 
629 9th Ave., (near 44 St.), N.Y.C. 
Tel. (212) 757-6173 

Bill's Glass C ο. 
Glass- Mirrors - Tab1e Tops- P1astics 

Skylights - Thermal Windows 
663 9th Ave., Ν.Υ. cor. 46 & 9 Ave. 
Tel. (212) 247-0396 

United Ν ations Η aircutters 
230 Ε . 44th St. (Bet. 2 & 3rd Ave.) 
Tel. (212) 972-5080- 599-9444 

Demetrios Cleaners 
Tai1oring and A1terations 
629 Second Avenue, Ν. Υ. C. 
Tel. (212) 685-9734 

Lex Flower Shop 
Artistic Arrangements 
575 Lexington Ave. (51 -52 St.) 
Tel. (212) PL 9-6070- PL 9-6071 

Simpson & Co. Florists 
F1owers & Plants of Distinction 
1318 2nd Ave., Ν.Υ. 10021 
Tel. (212) 772-6670 

Α thenian Gift Shop 
Stefana- Vaptistika- Books 
Records - Who1esa1e, Retail 
323 W. 42nd Street, Ν.Υ. 
Tel. (212) CI 7-6244 - CI 7-6219 

Jlan Duzer-Kay Florist 
W e send flowers everywhere 
1031 Lexington Ave., N.Y.C. 
Tel. (212) BU 8-0136 

JohnKikis 
Precious Stones & Diamonds 
Engagement & Wedding Rings 
114 Fu1ton St., Ν. Y.C., Ν. Υ. 10038 
Tel. (212) 693-0888 

Προσθέσετε τό κατά
στημα ίi τι)ν έnιχείρησή 
σας στόν ΧΡΗΣΙΜΟ 0-
ΔΗΓΟ της ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ. 

Shopping and Dining in Astoria 
RESTAURANTS 

Taygetos Restaurant 
The Best in Greek Specialties 
30-1 I 30th Ave., Astoria, Ν. Υ. 
Tel. (718) 726-5195 

Zygos (Libra) Taverna 
Greek Specia1ties- St. Papoutsakis 
22-55 31st Street, Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 728-7070 

Kalyva 
For the Best in Greek Cuisine 
36-15 Ditmars B1vd., Astoria, ΝΥ 
Tel. (718) 932-9229 

Sίrena Ristorante 
Seafood & Continenta1 Cuisine 
John, Andy, and Steve Tzoumas 
220-02 Horace Harding Express
way, Bayside- Tel. (718) 224-5593 

TA5FI 
OYZERI-BAR-RESTAURANT 
29-128 23rd Avenue, Astoria, Ν. Υ. 
Tel. (718) 956-4159 

Lemonia R estaurant 
Greek and Cypriot Cuisine 
29-19 Broadway, Astoria 
Tel. (718) 626-1166 

Κ eystone Restaurant 
Enjoy a Cocktail with Υ our Mea1 
30-21 30th Ave., Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 728-9108 

JULY, 1916 

Mike's Diner 
Steaks - Chops - Seafood 
22-37 31st St., Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 721-9220 

Pinocchio R estaurant 
Specializing in Greek and Cyprus 
Cuisine. 31-18 30th Ave., Astoria. 
Tel. (718) 932-GYRO 

Hilton Pastry 
and Caje Shop 
Home of Quality Greek 
and Jnternational Pastries 
22-06 31st Street 
Astoria, Ν . Υ. I 1105 
Tel. (718) 274-6399 

ΗΒΗ Bakery 
Greek Pastries 
29-28 30th Ανe., Astoήa, Ν.Υ. 
Tel. (718) 274-1609 - 728-9082 

Caje Galini Restaurant 
The only Sidewa1k Cafe in Queens 
Greek Cuisine - Gyros - Souvlaki 
32-07 30th Ave., Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 728-8776 

MISCELANEOUS 

Peter.s Travel 
Tax Free Cars, European Deliνery 
31-08 Broadway, Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 932-3366 

John'sMeatEmporium, Inc. 
Wholesale & Retail 
Distributors ofWi1de Game 
John Koukou1aήs 
23-62Α Steinway St., Astoήa, Ν. Υ. 
Tel. (718) 545-5272 -(718) 545-4843 

Technology oj Τhιιιιy 
Construction, lnc. 

Gus and Tony 
33-06 31st Ανe., Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 956-9511 

Deluxe Carpets, Inc. 
Carpets - Linoleum - Viny1 Tiles 
George & Fήdeήki Georgiou 
364ι 30th Ανe., Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 721-4018 

Α thenaiki Pitta Co. 
The Best in Pitta 
21-10 Newtown Ave., Astoria, Ν. Υ. 
Tel.: (718)726-7796 • 726-5500 

Amathus TravelService,Inc. 
Complete Traνel Serνice 
John Stylianou, Gen. Manager 
30-11 32nd Street, Astoήa, Ν. Υ. 
Tel. (718) 626-0500 
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0/ympus Realty 
Commercia1 - Residentia1 
George A1ikakos Lic. R.E. Broker 
31-13 Ditmars Blvd. , Astoria, Ν. Υ. 
Tel. (7 18) 545-4444 

Τ& Τ Jndustries Corp. 
Home lmprovements 
Genera1 Contractors 
33-06 31st Avenue, Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 274-3317/ 6197 

Λstοrία Woodworking 
Carpentry - Cabinets - Alterations 
Ste1ios Lecomp1es 
25-92 31 St., Astoήa, Ν. Υ. 11102 
Tel. 718-271-4897 

Λgapί Realty and 
Travel Λgency 

28-05 24th Ave., Astoήa, Ν.Υ. 11105 
Tel. (718) 278-4844 

Panellίnίon Gift Center 
Stefana, Wedding & Christening 
Favors, Greek Gifts, Records, 
Tapes, Books . 
32-02 Broadway, Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (7 ι 8) 274-5525 

VenusFashionlmports,lnc. 
35-05 Ditmars Blvd., Astoήa, Ν.Υ. 

Tel. (7 18) 278-8554 

Hercules 
Packing Shipping Co. for all over 
the wor1d. 
23-96 48th St., Astoήa, Ν.Υ. 11103 
Tel. (718) 278-1058 

Tony Loupakίs Schoo/ 
Karate - Hapkido - Acrobatics 
Gymnastics - Ballet- Tap- Jazz 
Greek Dances 
28-42 31st St. , Astoria, Ν.Υ. ι ι 102 
Tel. (7 18) 728-8403 

Μ & Ν Pappas Dίstrίhutors 
Whoιesale Distributors of 
Franks, Hamburgers, Rolls, Soda 
35-02 154th St., Fιushing, Ν. Υ. 
Tel. (718) 886-3425 

Λ egean R eal Estate 
Irene Ladas, Lic. R. Estate Broker 
Homes, Renta1s, Mortgages 
Business Appraisaιs 
41-Οι 31 Ave., Astoria, Ν.Υ. 1 ι ι03 
Tel. (718) 278-3838 

Char/es Florals 
Qua1ity F1owers 
32-07 Broadway, L.I.C., Astoria 
Tel. (718) 274-8463- 726-2748 

Τ& S Cabίnet 
Equίpment Supply Co. 

Kitchen Cabinets - Refήgerators 
Stoves - Bathromm Fixtures 
36-07 30th Avenue, Astoria, Ν.Υ . 
Tel. (718) 932-0310- 274-7349 

Kalymnos Co. 
Custom Formica Cabinets 
General A1terations 
25-35 Astoria B1vd., Astoήa, Ν.Υ. 
Tel.: (7 18) 274-9580 

Sojίa's Μίnί Μα// 
Sportsewar- Men's & Ladies 
Fashion - Soprua Orkopouιos 
29-23rd Ave., Astoria, Ν.Υ. ι 1105 
Tel. (7 ι 8) 728-7577 

Brooklyn 
Pan-Bros Λssocίαtes, Inc. 

Rea1 Estate Services of the Pan
Bros Organization 
8806 4th Ave., Brookιyn, Ν.Υ. 
Tel. (718) 680-7500 

Taygetos Travel Λgency 
508 83rd St reet, Brook1yn 
Tel. (7ι8) 748-0600 

Λrgo 
Greek Transporting Co. 
266 54th Street, Brook1yn, Ν.Υ. 
Tel. (7ι8) 238-3771 

He/las-Λmerίcan 
Jmports, Inc. 

Emm. Tzitzikalakis, Proprietor 
Meats & Groceήes 
8704 4th Ave., Brook1yn, Ν. Υ. 

Tel. (7ι8) 748-2554 ·• 748-2834 

Shopping and Dining in Ν ew J ersey 
RESTAURANT8 

The Λ /pit•e lnn 
French-Italian-Con\inental 
Cuisine - Lunch-Dinner 
Route 9W, Alpine, N.J. 
Tel. (201) 768-7640 

Jerίs' lnn 
Catering- Wedding Receptions 
Business Meetings - Showers 
Rt. 46, Mountain Lakes, N.J. 
Tel. (201) 627-3636 

1920's Esse.x House 
Weddings- Christenings 
Business Meetings - Banquets 
525 Northfieιd Ave., W. Orange 
Tel. (201) 731-2222 

MarcoPolo 
Restaurant & Tavem Inc. 
Itaιian-Ameήcan Cuisine 
527 Morήs Ave. , Summit, N.J. 
Tel. (201) 277-4492 

Moljetas 46 
Restaurant - Night Club 
Authentic Greek Cuisine 
370 Rt. 46, South Hack 
Tel. (201) 440-1771 

The Landmark Inn 
Banquet Center for all Occasions 
Motor Lodge and Restaurant 
U.S. Rts. 1 & 9, Woodbridge, NJ. 
Tel. (2Οι) 636-2700 

Pίer 17 
Seafood Speciaιties 
Continenta1 Cuisine 
Route 17 North, Paramus, N.J. 
Tel. (201) 967-1079 

Seven Seas 
Continenta1 Cuisine 
Seafood Specia1ties 
30 Ν. Spruce Street, Ramsey, NJ. 
Tel. (201) 327- ι020 

MISCELANEOUS 
Vίsta International 
Travel Service 

Free transportation to Kennedy, 
LaGuardia & Newark Airports 
672 Summit Ave., Jersey City, N.J. 
Tel. (201) 792-5515 

Natίona/ Travel Servίce 
561 Northfie1d Ave., 
West Orange, Ν .J. 
Tel. (2Οι) 676-9400 

Stevens Food Servίce, Inc. 
Distributors to the Food 
Service Industry 
480 Main Ave., Wellington, N.J. 
Tel. (201) 778-0400 

Travei-On lnc. 
For all your trave1 needs 
108 Main Street, Litt1e Falls, NJ. 
Tel. (201) 785-0666 

"NEW YORK" 



ΜΙΑΜΙ SΙΊΈ OF 1986 
ΑΗΕΡΑ CONVENTION 

The Ι 986 convenιion 'νill be held from 
August 10-16 at ιhe Fontainebleau Hilιon 
in Μίaπιί Beach, Fl, , Supreme President 
Georgc Ρ . Gabriel has announced. 

"We are pleased ιο reιurn ιο Miami 
Beach for o ur 1986 convention," Gabriel 
said, "and we are confident thaι ίι \νill be 
one of the best conventions ever." 

The convention was originally scheduled 
for Las Vegas, NV, buι was moved to 
Miami Beach because there was no agree
ment on additional terms of ιhe Las Vegas 
contract. 

For ΑΗΕΡΑ Family delegaιes attending 
ιhc convention a special daily rate of $65 
per room has been set; al\ others may re
serve rοοιηs for $75 per nίghι. These rates 
c;ιn only be procured through ΑΗΕΡΑ 
Headqιιartcrs . Rooms at the Fonιainebleau 
normally range between $120 to $160 per 
night. 

'Together, ιhe delegate room rate and 
regist ratίon fec represent an excellent con
vention package," said Convenιion Coordi
naιor Louίs G. Manesiotis, who added thaι 
a series of special events are planned for 
during and after the convention, ίnclιιding 
aπ excursion ιο the Bahamas. 

Siωaιed on 16 acres οι· Atlantίc Ocean 
beachfront, the Fontainebleau Hίlton has 
Ι ,224 rooms, including 60 suites in three 
buildings. Α \νidc variet]' of dining and 
entertainment experiences are provided by 
the hotel's six main restaurants and four 
lounges. 

There are ιwο outdoor pools with three 
whίrlpool baths and 30 cabanas. The 18,000 
square foot 368,000 gallon freeform S\νίm
ming pool, located bet,νeen the hoιel and 
the Aιlantic Ocean, is siιuaιed in a tropical 
grove a tmosphere and features a huge rock 
grotto, \νaterfall , ιree-shaded restaurants, a 
snack bar, and t\VO cockιail bars. Among 
the sports activitίes available are wίnd

sιJΓfing, tennis, bowling, golf, scιιba diving, 
and tϊshing. 

Evcryone interesιcd in reservaιion forms 
and more informaιion should write ιο 

ΑΗΕΡΑ Headqιιarters, 1707 L Sιreeι , 

Suiι e 200, Ν.\\' . , Washington, DC, 20036. 



ΤΗΕ MOST ELEGANΓ WINES OF GREECE 

AMBELINA 

Α white great wine, without 
resin, extremely light and in
comparable in flavour. It comes 
from specially RODiτYS sel
ected grapes, which must be 
ferment under caref ul and 
experienced observation. 

OTHELLO 

Α great red wine of a light 
bouquet and a wonderfully 
slight but not persistent astrin
gent taste. It is the wine of hap
piness, gaiety and welfare. 

Our company George Karelas S.A. has been making 
wines and spirits for already 50 years. The know how and 
the experience we have gained all these years has been· 
used to carry out our fermentation processes with a 
traditional way for the production of high quality wines 
and superb liquors. Our Wines, Ouzo, Brandy and 

ROSE KARELA 
Α wonderfully balanced rose 
dry wine wit.h a light bouquet 
and- a superb taste, can be 
drunk with either fish or meat 
and is produced from the fa
mous Greek rose grape MO
SCHOFLAERO. 

® 

PATRAS 

Meet the V.Q.P.R.D. perfection 
by tasting "Patras" white dry, 
superb quality KARELA wines. 
Great wines for the unforget
able moments. 

Lίqueurs are famous for their unsurpassed quality. The 
recόgnίtίon of our efforts expressed by medals and 
trophies which we have gaίned at lnternational Wine and 
Spirίt competίtions, give us the courage to carry on in 
aiming always for high quality, superb taste, bouquet 
and appearance. 

IMPORTEDBY: NESTOR IMPORTS, INC. 
1901 Ε. LINDEN AVE., SUiτE 19 

LINDEN, N.J. 07036 
(201) 862-8335 

800 ANNADALE RD. 
STATEN ISLAND, Ν.Υ. 10312 

(718) 948-0611 


