


RESTAURANT SUPPLIERS 

« ~Η ύπεραγορά τών έστιατορίων» 

Χονδρική Πώληση 

ΕΦΟΔΙΑΖΟΥΜΕ: ·Εστιατόρια, Coffee Shops, Diners, 
Donut Shops, Hot Dog Stands, Ξενοδοχεία 

Μέ δ, τι άκριβώς χρειάζονται 

Κρέατα, γροσαρικά, σαλάμια, τυριά, λάδια, dressings, frozen (πατάτες, λαχα
νικά, ψαρικά, Hors d'oeuvres) , άλεύρία , syrups, shortenings, είδη κουζίνας 
(κατσαρόλες, ταψιά, τραπεζομάντηλα, ποτήρια, πιάτα) , χαρτικά, χημικa είδη 
καθαριότητας, τραπέζια, καρέκλες, σόδες, τσιγάρα, candies, tλληνικά, 

{ταλικά καί ισπανικά προϊόντα. 

'Έχουμε προϊόντα μεγάλων έταιρειών οπως: 

Land-0 Lakes, Kraft Foods Blue Ridge Salads, Thumans Proίsions Swifts Products, Marathon 
Products, Heinz CambeHs - Kellogs Roberts Mayonnaise and Dressings, ltalian and Spanish 
Calit, Tomato Products, Fort Howard Proctor and Gamble Sherry, Hot cups Libbys Glasses. 

\!Έλληνες έστιάτορες, 

ή ΜΕΤΡΟ μιλά τή γλώσσα σας. 

Διαθέτουμε δ, τι άκριβώς χρειάζεσθε. 
Διαθέτουμε πείρα. 

(718) 963-9700 
METRO RESTAURANT SUPPLIERS, INC. 

680 Meeker Ανe . , Brooklyn, New York 



, Ι 1 ΙΕ GREATEST 
CRUISE BROO IUI{E 
EVER LAJ CHED 

Today1 Epirotiki rules the 
seas. With the greatest 
fleet of cruise ships 
ever assembled. 

Our64-page 
brochure details 
19 cruises to 110 
different ports I 
with hundreds 
of sailing dates 
to pick from1 and 
durations from a day 
up to a month. 

You'll find cruises to 
the Greek Isles. Το Egypt1 

Israel and Turkey. In the 
Red Sea. All around 
Europe. Το the North 
Cape and North Afήca. 
Even transatlantic. 

You can buy complete 
cruise vacations that 

include airfare I 
hotels and 
sightseeing. 

Foryour 
free copy~ call 

your travel agent 
or Epirotiki toll free 

800-221-2470 (in 
New York1 599-1750). 

Or mail the coupon. 
. If you love the seal 

it's the greatest. 
Γ------------------1 

: ~rw~!~!!~ι+ 
I Α WORLD OF DIFFERENCE. 
I Epirotiki Lines, 551 Fifth Ave., New York, ΝΥ 10176 
1 Phone (212) 599-1750. Toll Free (800) 221.-2470. 
1 Please send new 1985/86 Sea Europe brochure at once. 

I Name ___ _____ _ 

I 
1 Address------ - --

1 City State _ Zip - -
1 
1 Travel Agent - --- - ---
L ________ _ _ _ _ _ _____ ~ 



Στοιχειοθεσία yιό βιβλία, 
περιοδικό, 

διαφημιc7τικό κείμενα, 
κόθε έίδους lκδοση. 

(212) 921-0086 

STEVENS FOOD 
SERVICE, INC. 

Dίstrίbutors to the 
Food Serνice lndustry 

Serνing Restaurants, Diners, Institutions, Hospita/s, 
Schoo/s, Nursing Homes, Coffee Shops, Luncheonettes, 

De/is, Camps and Ships. 
W e service our customers with quality merchandίse 

at the most competitive prices. 

STEVEN J. SFUGΛRΛS, President 
480 MAIN AVENUE, WALLINGTON, N.J. 070SS 

Tel.: (201) 778-0400 

VISTA 
INTERNATIONAL 
TRAVEL SERVICE 

672 SUMMΠ Α VENUE, JERSEY CΠΥ, NEW JERSEY 07306 

' Ομογενείς τοϋ New )ersey τώρα δέν ε Τ ναι π ιό όνόγκη νό τρέχετε στ ή Νέα 
Ύόρκη γιό τίς ταξιδιωτικές σας όνόγκες. 

ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ- ΑΘΗΝΑ ΜΕ JUMBO 
747 ΚΑΙ ΗΑΡΗΡΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΗΑΙΡΙΕΣ. 

'Εσωτερικές πτήσεις γιό δλη τήν AMEPIKH ΚΑΘΩΣ ΜΕΞΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΡΑ"Ι·ΒΙΚΗ 

ΤΑΞΙΔΙΑ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ- ΜΗΑΦΡΑΣΕΙΣ- ΜΗΑΝΑΠΕΥτΙΚΑ 
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ 

Δωρεάν μεταφορά έrτιβστών όrτό rό Γραφείο μας στό όεροδρόμια 
Kennedy καί Newark 

ALL MAJOR CARDS ACCEPΠD 

TeJ. (212) 921-0086 
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White cheese in bήne, made from Ι 00 % sheep's milk 

-
·~ 
'~ I WHirE BRINED CHEESE 

' 100% SHEEP'S MILK 
~.,, I 
~I} I 
''\"' 

1 ~~ 

WHITE BRINED CHEESE 
ι 110"/ο SHEEP'S,MILΚ 

----~-~ πr)ι 
~ ........... ......... ---

• Α cheese making tradition from the mediteπanean area. 
• The ήch 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 smaU 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.: (201) 862-0160 TELEX: 882230 
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Convince Υ ourself 
Excellent Cuisine • Breathtaking Decor 

Courteous Service • Free Parking 

FRESH SEAFOOD - PRIME STEAKS 
CHOPS- VEAL 

Luncheon - Dinner - Late Supper Seven Days 

SPECIALIZING /Ν BANQUETS 
Three Beautiful Rooms Sensibly Priced 
Weddings- Anniνersaries- Christenings 

Showers- Business Meetings- Α// Occasίons 

~nrbor~ouιe 
RESTAURANT 

1400 PALISADE AVENUE, FORT LEE, NEW JERSEY 
TEL. (201) 944-2700 

MAJOR CREDΠ CARDS ACCEPTED 

NICK BOGDOS, Proprίetor 

NOWAAD ~ 
Joι.ιnson~ 

re.ι;taurant.'j 

OPPOSITE GRAND CENTRAL 

ΟΡΕΝ FOR BREAKFAST - LUNCH - DINNER 
7 am - MIDNIGHT 

122 Ε. 42nd Street, N.Y.C. 

(212) 687-0089 

Grand 
Opening 

Ranger 
Supply 

Co. 
Plumbing and Heating Supplies 
Bath and Kitchen Showroom 
Vanities • Faucets • Whirpools • Sinks & Bathtubs 
Accessoήes • Hot Water Heaters • Tools • Valves 
Fittings • Pipes cut to sketch 

Discounts on Name Brands .. . 
Kohler 8 American Standard • Eljer • Delta • Gerber 
Wholesale • Retail - Free Delivery 

193 Verveleen Place (around cor. from Chase Manhattan) 
543-6666 
Daily 7am-6pm Saturday 8am-4pm. 
Visa Mastercard Parking Α νailable 
DAN PAPACHRISTOS 

For αΖΖ your travel needs 

TAAVEL-ON lnc. 

ΕΔΜΟΝΔΗ ΜΗΛΙΩΤΗ 
Traνel Consultant 

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

5fthen1'a.n 
Η Ηι>l E.'i .ι l F 
.f \ [) R Ε Τ 4 11. 

Stefana. ο 5 
Vaptist1ka. ft h~~ 
Books. Reco rds 1 '-' 1:' 
Imponed Ceramics fro m G reece 

J23 'λ' ΕSΤ 42nd S ΓRΗ:' I . "Fiλ YORK . '\' 100.1<' 
Te l (212 ) ιΊ ' -{>~~ ιΊ ~.{1~1-> 

.. NEW YORK" 



Greece and Nicaragua 
Α letter ίn the New York Tίmes and α reply 

The following is a letter to the Publisher 
of Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, ίο response to a 
letter published ίο the New York Times: 

Το the Editor: 
lt is indeed regrettable to see history being 

distorted so blatantly by one ofits own High 
Pήests - apparent1y sacrificed to po1itica1 
ideo1ogy. 

On Ju1y 6, Professor L. Stavήanos ofthe 
υ niversity of Califomia scored a point when 
in a letter to the New York Times he cor
rectly pointed out that President Reagan 's 
comparison of Nicaragua to Greece was ill 
chosen because it supports the opponents 
rather than its backers. 
Η owever, the rest of his statements are not 

really true. Professor Stavήanos' assertion 
that "Greek Democracy had already been 
demolished by Winston Churchill's armed 
intervention" is contrary to the historical 
facts. 

The fact of the matter is that Winston 
Churchill's intervention was that of a great 
ally in order to allow the Greek people to 
express their own will in an election and not 
under the guns of the communist Banditti, 
and Ι quote from W. Churchill's memoirs: 
"Pήme Minister to Foreign Secretary 6 
August 1944 . . . The behavior of Ε.Α.Μ. 
(the Greek "Nationa1 Liberation Front" 
Communist controlled) is absolutely into
lerable. Obviously they are seeking nothing 
but the communization of Greece duήng the 
confusion of the war without allowing the 
people to decίde in any manner understood 
by Democracy." 

And, again from W. Churchill's memoirs, 
"Prime Minister to President Roosevelt, 17 
August 1944 . . . You and Ι have always 
agreed that the destinies of Greece are in the 
hands of the Greek people, and that they will 
have the fullest opportunity of deciding 
between monarchy or republic as soon as 
tranquility has been restored, but Ι do not 
expect you will relish more than Ι do the 
prospect either of chaos and street fighting 
or of a tyrannical communist government 
being set up ". 

Winston Churchill, a giant figure and a 
1oyal and true fήend of Greece reflects in his 
memoirs, " ... when we recall what has 
happened to Poland, to Hungary, and to 
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Czechos1ovakίa in these later years we may 
be grateful to fortune for giving us this 
critical moment the calm, united strength of 

ΤΗΕ LEΠER ΤΟ 
ΤΗΕ NEW YORK τΙΜΕS 

The following is Professor Stavrianos' 
letter to the Editor of The Ν ew York 
τimes: 

Το the Editor: 
Appealing to House members to support 

his $100 million aid package for the Nicara
guan rebels, President Reagan compared his 
aid proposal to President Truman 's mi1itary 
assistance to Greece and Turkey in 1947 to 
he1p those countήes ward off Communist 
threats. The President's analogy is ill chosen 
because it supports the opponents of his aid 
package rather than its backers. 

President Truman rushed aid to Greece, 
not because he wished to aid Greek demo
cracy (which had already been demolished 
by Winston Churchill's armed intervention), 
but to manipulate Greece as an anti-Soviet 
pawn on the g1obal chessboard. In the short 
run, President Truman won the battle, but in 
the long run the υ nited States lost the war. 

The mendacity of the rhetoric about 
rescuing Greek democracy was exposed 
when Washington supported the later junta 
dictatorship simply because it made avail
able "strategic real estate" in the eastern 
Mediterranean. Thus the result of the 
Truman Doctrine to which President 
Reagan alluded was an explosion on March 
22, 1968, which blew up Truman's statue in 
the center of Athens. Α proposal to restore 
the statue to its pedestal was voted down by 
the Athens City Council. Α member of the 
council explained that the statue "conflicted 
wίth the sentiments of the Athenian people 
because of the policy that was expressed and 
carried out by Truman." 

Precisely the same policy is being pursued 
today by President Reagan in Central 
America. Ν ο crystal ball is needed to foresee 
a corresponding winning of battles and 
losing of wars. 

L.S. STAVRIANOS 
San Diego, June 25, 1986 

1'he writer is adjuncι professor of history, 
Uniνersity of Ca/ifornia. 

determined leaders of all parties." 
Winston Churchill's famous speech to the 

House on December 8, 1944 against the 
amendment to the vote of confidence, 
echoing simi1ar charges to Professor Stav
rianos presents the best answcr . . ... Let me 
present to the House the charge which is 
made against us. It is that we are using His 
Majesty's forces to disarm the friends of 
democracy in Greece. . . and to suppress 
those popular movements which have va1or
ously assisted in the defeat of the enemy. 
. .. certainly His Majesty's government 
would be unworthy of confidence if His 
Majesty's forces were being used by them to 
disarm the friends of democracy. The 
question however arises ... who are the 
friends of democracy, and also how is the 
word, democracy, to be interpretted? .. ι say 
that the 1ast thing that represents democracy 
is mob law and the attempt to introduce a 
totalitarian regime which clamors to shoot 
everyone who is po1itically inconvenient . . . 
Do not let us rate democracy so low, do not 
let us rate democracy as if it were merely 
grabbing power and shooting those who do 
not agree with you. That is the antithesis of 
democracy". 

And to remove any doubt about his 
intention for intervention to Greece, 
.. . .. our own troops had no illusions. 
General Alexander had previous1y sent me a 
cencorship report on their letters home. Ι 
was so struck by what Ι read that Ι had it 
pήnted and circulated to the war cabinet. It 
completely disposed of the 1ie spread by 
communist circles that their sympathies 
were with E.L.A.S. (People's National 
Army of Liberation - Communist Con
trolled)." 

The great W. Churchill did not want to be 
accused that his "intervention" stemmed 
only from his genuine feelings of 1ove for 
Greece and democracy, but as a duty to the 
Greek people that fought so gallantly 
against fascism and nazism for the common 
cause " . . . thus ended the six week's struggle 
for Athens and, as it u1timately proved, for 
the freedom of Greece from communist sub
jugation. When three million men were 
fightίng on eίther sίde on the Western Front 
and vast American forces were deployed 
against Japan in the Pacific the spasm of 
Greece mey seem petty, but nevertheless 
they stood at the nerve-centre of power, law, 
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and freedom in the Western World". 
Therefore, Professor Stavrianos' asser

tion collapses under the gravity of historical 
facts. Professor Stavrianos' further distorts 
history, when he states that "President 
Truman rushed aid to Greece, not because 
he wished to aid Greek democracy, but to 
rnanipulate Greece as an anti-soviet pawn ση 
the global chessboard." 

This ridiculous statement can be refuted 
among other things by Mrs. Truman 's state
ment to Americans of Hellenic origin 
" ... My husband considered the aid to 
Greece the finest thing his administration 
accomplished. President Truman onee 
involved with the Greek problem became so 
fond of the Greeks, not only for their past 
history, but for their dedication to freedom 
and contribution to the ideals of the western 
alliance of which Greece was an integral 
part. Thus helping Greece to defend itself 
against the communist menace was the least 
America could do." 

Ι believe that there is no need for further 
proof for President Truman 's motives of aid 
to Greece because as every American knows, 
manipulation was not the rule of the land. 
Manipulation or more precisely, pockets of 
it were introduced in the American political 
scenery with Dr. Η. Kissinger's real-politik. 
However, Ι maintain that in its totality is 
absent from the moral fiber of the average 
American citizen. President Truman is the 
great figure to whom the Greeks are 
indebted. 

Dr. Spyros Apostolou 
Upper Montclair, N.J. 
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Γράψετε ένα φίλο σας 
συνδρομητη 

στην ccNEA ΥΟΡΚΗ .. 

CONΊINENTAL 
CUISINE 

Exce.llent Service 
Seafood Specialties 

Moderate Prices 

Jerry Mendelson 
at the Piano and Organ 

Entertains Nightly 

ClOSED MONDAYS 
CAHRING FACILIJIES 

(201) 327-1020 
30 Ν. SPRUCE STREΠ 

RAMSEY, N.J; 

Four Greek Orthodox Scho/arship Winners were among 11 student winners of the Α. Ν. 
Karakas/ Marcus Distributors Co/lege Scholarships. From the /eft is Nicholas Karakas, 
President of Marcus Distributors; Jamie Scott l/1 graduate ofCentral High School: Bessie 
Nicholas graduate of Bishop Du Bourg High Schoo/: Paul Α. Theodorakis, graduate of 
Collinsvi/le High School: and Tony Karakas, Eecutive Vice President of Marcus Distrib
utors. Not pictured is Alexis Neophytou student at Southeast Missouri State University. 

Scholarshίp Program ίn St. Louίs 
Seven recent graduates of St. Louis area 

high schools and four students currently 
attending college were recipients ofthe Α. Ν. 
Karakas Family j Marcus Distributors Col
lege Scholarships. The awards were made at 
a Sunday breakfast at the Executive lnter
national Inn in northwest St. Louis County. 

Nicholas and Tony Karakas began the 
scholarship program some eight years ago 
after considering various alternatives in 
their desire to honor their parents, Achilles 
and Malamati Karakas. The brothers 
wanted something special - something that 
would show the respect and esteem in which 
they held their parents and at the same time 
reflect their parent's appreciation and 
tribute to their adopted land where as Greek 
immigrants they earned their success 
through hard work. All concuπed that the 
scholarship program was the perfect way to 
demonstrate their familiar Iove of America 
and at the same time fulfill their longly held 
desire to contribute or pay back the nation 
and the community for the blessings of 
freedom and hope and perpetuate a 
remembrance of their ethnic background. 

The Karakas· family owns and operates 
Marcus Distήbutors Inc. in Bridgeton, a 
suburb of St. Louis. The wholesale candy 
and tobacco company grew from a 
hippocket, cigar box operation, long hours 
and hard work of two other Karakas 
brothers, Achilles and Constantine, in the 
1930's to become the area 's largest full 
service distributor of such products. 

The scholarship program has grown with 
similar νision: from four grants in its first 
year to eleνen this year. From its inception 

127 young men and women haνe enhanced 
their educational experiences through the 
younger Karakas' tribute to their parents. 

The grants are small- $600 per recipient 
- but they come without strings and can be 
used for any college expense. In addition, 
award winners find summer employment at 
the company, something extra to help defray 
college expenses and receive what rnay be as 
important as money - encouragement. "We 
would like to think that we've contributed to 
their resolve to start and continue to attend 
college," said Nicholas. 

Indeed, college is a big word around the 
company's offices at 4815 Lindbergh Bou
levard. Aside from the grants, it awards to 
'Όutside" youngsters, Marcus Distήbutors 
does the same for children of its own 
employees. All get financial assistance with 
college expenses through graduation. 

The Karakas brothers leave the selection 
of the non-employee winners to area 
schools. But they haνe some preferences that 
reflect their own family history and religious 
upbήnging. 

Nicholas and Tony are the fιrst genera
tion of their family to be born in the U nited 
States. Thei parents came to Ellis Island in 
their teens with a couple dollars to their 
names and a good deal of ambition. "The 
grants were Dad 's greatest source of pride," 
said Nicholas of his father who passed away 
two years ago, "and of course Mom couldn 't 
be happier about the program which she 
feels is a payment of a kind, a reciprocity for 
the good fortune their family has found in 
this country." 'Ίt is," said Nicholas, "paying 
our dues to the community." 

"NEWYORK" 



Plumίdes ElectedAHEPA Presίdent 

The new officers of the Supreme Lodge after the swearing-in ceremony. Left to right, Nick 
Strike. Vice Presίdent, Peter Annes, Vίce Presίdent Canada, Presίdent John Plumides, 

James Scofield Secretary, Tom Chase Treasurer, and George Pahno, Counselor. 

The Board of Directors. α new body wίth wίde administratiνe powers from left: Α. 
Augustine, Terry Mitche/1, Phil Frangos, Sam Nakis, Peter Derzίs, Gus Gekas and Peter 

Pavoris. (Gus Constantίne and Ange/o Petromelis are not in the pίcture). 

At the conclusion of the 64th ΑΗΕΡΑ 
Supreme Convention on August 16, John G. 
Plumides, a prominent attorney from 
Charlotte, NC, was elected Supreme 
President of the ΑΗΕΡΑ. Also elected were 
the lodges of the ΑΗΕΡΑ, Daughters of 
Penelope, Sons of Pericles, and Maids of 
Athens. 

Serving with Plumides for the next year 
will be Supreme Vice President Nick Strike, 
Salt Lake City, UT; Supreme Vice President 
of Canada Peter Anas, London, Ontaήo; 
Supreme Secretary James S. Scofield, St. 
Petersburg, FL; Supreme Treasurer 
Thomas L. Chase, Columbus, ΟΗ; Supreme 
Counsellor George Pahno, Saνannah, GA, 
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and Comptroller George C. Dήvas, Hatties
burg, MS. 

The Supreme Goνernors for the next year 
will be Michael Firilis, Reading, ΡΑ; NickT. 
Georges, Birmingham, ΜΙ; Dr. Steνe G. 
Kirkilis, Shreveport, LA; Dr. Spiro J. 
Macris, Wίlmington, NC; Spero S. Mar
geotes, Bloomfield, NJ; George J. Pappas 
Jr., Streamwood, IL; C. Peter Stath, Bur
bank, Ca; and Anthony Topougis, Akros, 
ΟΗ. 

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

Elected president of the ΑΗΕΡ Α senior 
women's auxiliary, the Daughters of Pene
lope, was Cookie Papuchis, Silνer Spring, 

MD, and Kalliope Xenakis, Deerfield 
Beach, FL, was elected Grand Vice 
President. Becky Demeris, Houston, ΤΧ, 
was elected Grand Secretary, and the new 
Grand Treasurer will be Julίa Constantine, 
Naperville, IL. Vasilia Kachmarski, Cal
gary, Alberta, was re-elected Grand Vice 
President of Canada. 

The Daughters Grand Governors for the 
coming year will be Cornelis Pappas, Crest
wood, ΝΥ; Mary Chicos, San Francisco, 
CA; Angie Speliopolis, Edina, ΜΝ; and 
Anna Topougis, Akron, ΟΗ. Diana Rakus, 
Seattle, W Α, was re-elected Grand Adνisor 
to the Maids of Athena. 

The young women's auxiliary, the Maids 
of Athena, elected Georgiean Tarabicos, 
Wilmington, DE, president; Kristen Kapla
nis, San Marino, CA, vice president; Kathy 
Kallas, Hammond, ΙΝ, Grand Secretary; 
Cathy Katikas, St. Clair Shores, ΜΙ, Grand 
Treasurer; and Grand Governors Kim 
Stathis of Detroit, Michigan; Alexandra 
Tarabicos, Wilmington, DE; and Marina 
Vonortas of Astoria, New York. 

The Sons of Pericles, the young men's 
auxiliary, elected George Kaloudis, Upper 
Darby, ΡΑ, as Supreme President; George 
loannidis, Alexandria, Va, Supreme Vice 
President; Greg Kalamaras, Flushing, Ν.Υ., 
Supreme Secretary; Lawrence Eleftheri, 
Merriνille, ΙΝ, Supreme Treasurer; and 

John Plumίdes, /eft, wίth Louίs Manesίotίs, 
General Chairman of the Μίαmί Conven

tίon, and Past Presίdenι. 
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Supreme Governors Paul Flocas Millbrae 
CA; Pete Lageotakes, Chicago', IL; and 
Basil Mossaides, Philadelphia, ΡΑ. 

The Grand Banquet 
More than 1,200 Ahepans and friends 

attended the ΑΗΕΡΑ Grand Banquet on 
Thursday, August 14, the highlight of the 
ΑΗΕΡΑ Convention. Among the digni
taries attending the banquet were Nebraska 
gubernatorial candidate Helen Boosalis· 
Nicholas Veliotes, a recently retired caree; 
foreign service officer and president of the 
Association of American Publishers; Alex
ander Philon, Minister-Counselor of the 
Embassy of Greece; and Andreas Jacovides, 
Ambassador of Cyprus to the U.S. 

The banquet opened with aπ introduction 
of the headtable, followed by an invocation 
offered by the V ery Reverend Demosthenes 
Nekras. After dinner Toastmaster Gus 
Gekas introduced the Grand President of 
the Maids of Athena, Mary Varvaris, who 
outlined her organization 's progress by 
comparing their activities in 1962, the year 
she was born, with their current projects. 
Sons of Pericles Supreme President George 
Dariotis also spoke about the Sons of 
Pericles and their achievements in the last 
sixty years. 

Minister-Counsellor Philon noted that 
'Όne of the main tasks that ΑΗΕΡ Α has 
undertaken and continues to pursue with 
great dedication is to play an active role in 
strengthening the ties that bring Greece and 
the United States and to encourage friend 
ship and cooperation between the two 
countries, which they have traditionally had 
since their independence - ties that are 
more emotional and that go deeper than 
official, diplomatic pronouncemens can 
express." 

Ambassador Jacovides conveyed the 
greetings • of Cypriot President Spyros 
Kyprianou to the convention. Thanking the 
ΑΗΕΡΑ for its support, Jacovides added 
that: "Justice, freedom, the respect of 
human rights and the rule of law, these are 
the very principles at stake in the extremely 
difficult situation we are currently 
confronted with." 

At this point the banquet viewed a 20-
minuιe multi-media show on the history of 
the ΑΗΕΡΑ and its varied activities titled, 
"The Ripples Will Not Cease." 

After a review of her administration and 
the achievement of the Daughters offered by 
Lillian Demitry, Grand President of the 
Daughters, the Honorable Nicholas Α. Ve
liotes discussed recent political develop
ments in the Middle East. 

Among the presentations made at the 
banquet were ones to Cleo Deoudes, who 
recently retired after working for 34 years at 
ΑΗΕΡ Α National Headquarters; to Peter 
Agris, publisher of the Hellenic Chronicle; 
and ιο ΑΗΕΡΑ President George Gabriel, 
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During ιhe reception, at the Grand Banquet, Pasι Presidenι Peter Cardiges, secondfrom 
right, honored Past Supreme President Wίlliam Chirgotίs with α commemorative medallion 
which was awarded to past presidents thaι assisted him during his adminίstraιion. Present 
were Peter Derzis left and Nick Smyrnis, also past Presidenιs ofthe largesι Greek-Amerίcan 

Organization. 

for his outstanding leadership during the 
year. 

The evening's principal speaker was Helen 
Boosalis, the Democratic Party Candidate 
for Govemor of Nebraska. Alluding to the 
odyssey of the early immigrants, she noted 
that: 'Ίt's a measure of the effective work of 
ΑΗΕΡ Α that Greek Americans became a 
seasoning ingredient in this great melting 
pot called America, blending into this nation 
of diversity, yet holding out the values, the 
heritage, the true "greaιness ιhat is Greece" 
as cornerstones for the foundation of our 

Spyros Margeotίs, Presidenι of Eureka 
Chapter, in Newark, N.J., who was elecιed 
Governor of the Order of ΑΗΕΡΑ, at the 

Convenιίon. 

nation." 
ln his response, ΑΗΕΡΑ President 

Gabriel spoke of his experiences during the 
last 12 months, and how, with each chapter 
contributing its share, the organization con
tinues to be the major force in Greek 
American life. He reiterated the main theme 
of his term of office, that the organization 
offers many opportunities for leadership 
and that the development of leadership 
qualities is one of the most important 
benefits of participation in ΑΗΕΡΑ. 

JOHN PLUMIDES 
John G. Plumides, a prominent attorney 

from Charlotte, NC, and partner of the law 
firm of Plumides, Plumides, & Caudle, who 
was elected Supreme President of the Order 
of ΑΗΕΡΑ, is an active member of the 
Greek American community. He has served 
as president of the Greek Orthodox com
munity and Holy Trinity Church in 
Charlotte, NC, one of the largest Greek 
American communities, for the last six 
years. He is a member of the Greek Ortho
dox Archdiocesan Council as well as a 
member of the regional diocesan council. 

Plumides was elected to his second term as 
ΑΗΕΡΑ Supreme President; he had also 
served in this office in 1963-1964, after being 
elected to several terms on the Supreme 
Lodge, including Supreme Vice President, 
Supreme Secreιary, and Supreme Counsel
lor. Plumides is also well-known in Greece 
and Cyprus for his activities on behalf of 
Cypriot jusιice as chairman of the Α Η ΕΡΑ 
Cyprus and Hellenic Affairs Committee 
since 1974. 

Mr. Plumides is married and he and his 
wife, Mary, have three sons. 

"NEW YORK" 



Plumίdes: Cyprus Αίd Cuts 
Send Negatίve Sίgnal 

Supreme President John G. Plumides has 
written an appeal to President Ronald 
Reagan and Secretary of State George 
Shultz to withdraw the State Department's 
proposed $12 million cut in U.S. aid to 
Cyprus. 

In the \etters Plumides said that the aid cut 
"sends a very negatiνe signal to the people of 
Cyprus" and undercuts the efforts of the 
U.N. Secretary General to seek a negotiated 
settlement." Plumides continued that "such 
a severe cut in economic support funds wi\1 
be interpreted by the intransigent party in 
the negotiation, Turkey and the Turkish 

RESTAURANT 
· ΕξαιρετικΓι έλληνικη 

κουζίνα σε τιμf:ς 
άσυναγώνιστες 

117 East 15th Street 
New York City 

Tel. (212) 254-0960 

Cypriots, as a lessening of American interest 
in a solution." 

Plumides concluded by stating ΑΗΕΡ Α 's 
belief that "if the leνel of foreign a.id must be 
reduced to meet the budget deficit reduction 
\eνels mandated by the recent \egislation, it 
should be cut from Turkey, which uses its 
military and economic aid to cintinue its 
occupation of 40% of the Republic of 
Cyprus." 
Α similar letter was sent by the ΑΗΕΡΑ 

President to all members of the Senate 
Foreign Relations and House Foreign 
Affairs Committee. 

Since his recent election as Supreme 
President, Plumides has embarked on policy 
of providing "a more visible and 
contrinuous thrust" to the AHEPA's efforts 
for Cyprus and Greece. He has appointed a 
new chairman of the organization 's Cyprus 
and Hellenic Affairs Committee, Michaei 
Savvides, of Virginia Beach, V Α, and the 
committee wi\1 be holding its first meeting in 
St. Louis, ΜΟ, on September 7. 

Στοιχειοθεσία γιά βιβλiα, 

κάθε είδους iκδοση. 

ΗΓ'fΑ 
ΥΟΡΚΗ 

(212) 921-0086 

BANQUET CENTER 
FOR ALL OCCASIONS 

Accom.·ιdations from 10 to 1,200 
12 ROOMS ΤΟ CHOOSE FROM 

For Reserνations 
CALL 

(201) 636-27~ 
BANQUET MANAGER 

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

SEPTEMBER. 1986 

Βοηθiίστε 
τό καρκινοπαθiί 
~Ελληνόπουλα 

Memorial Sloan-Kettering Cancer ( 'en· 
ter is a pri•·atel)· operated non-profit 
cance; center deνoted to patient care. 
research ιnd educιtion in ιhe cΙΙncer field. 

ι<:νery year. a number of Greek children 
come fo r treatment. ι:pon lh eir 
11rriνΙΙI.they and their families are con· 
fronted b)· man)' unexpected difficulties 
beyond the adjustment to ιhe lreatment of 
cancer. Some of the problems they f11ce 
11re: finding housing. arrangίng appro
prίate transportation, commu~icaι~g in ΙΙ 
foreign Janguage. and settlιng ιnto 11 
routine in aπ unfamiliar enνironment. 

Ι η an effort to meet some of these ποπ· 
medicιιl needs ιιnd to help ΙΙIIeviιιte the 
hardships resulting from thίs experi~nce. 
Memorίal Sloιιn-Ketterίng hιιs estιιblιshed 
The Greek Childreη 's Fund. The goal of 
this fund is ιο ΙΙssist 11nd support those 
Greek families thιιl drmonstrate these 
needs. 

We hope Υ ou will also help. by making ιι 
gift to The Greek Childrrn's Fund. Your 
support will ensure thr continuity of this 
service. Please fill the form below along 
with your lιιx-drductiblr contrίbulion. 

Pleιιse mιke your check pιιyιιble ιο : 

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

Memorίal Sloan-Ketterίng 

Cancer Center 
1275 York Avenue 

New York. Ν.Υ. 10021 

1 wanι ιο help. Enclosed is my con
tribuι ion: 

Ο$50 

Ο$500 

Name 

D$100 Ο$250 

Ο$1.000 Other 

I 
I 

Addr~ss ... .. .......... .. .. · I . . . .. .. .. I 

C iιy . . . . . .... · · .. · · · · · · · · · · · .... ·.. I 
Sιaιe Zip Code ~ 

1..---------------
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'Έρημος 

Στήν έρημο πώς πέρασαν τά χρόνια καΙ διαβήκαν, 
στήν άμμο τήν πυρούμενη τ • dχνάρι άφήκαν αίμα. 
Τά διψασμένα χείλη μου γλυκό νερό δέν βρήκαν 

καΙ τής ψυχής τά όνειρα έσβυσαν ένα-ένα. 

ΚαΙ τώρα πού τό σούρουπο κοντεύει πιά νά φθάση, 

τό κομπολόϊ τής ζωής στά χέρια σάν γυρfζω 

καί γαληνεύουν μέσα μου φωτιές - φωνές - καί πάθη. 

τά χρόνια πού περάσανε θυμάμαι καί δακρύζω. 

Στήν όαση ό.ν στάθηκα, δέν τό θυμάμαι πιά. 

Μόνο στά πόδια βλέποντας τής κάψας τά σημάδια 

dναρωτιέμαι: ιiζιζε στήν έρημο βαθειά 

νά ζήσω τά καλύτερα χρόνια τής νειότης μου τά βράδυα; 

ΧΡΥΣτΛΛΛΕΝΗ ΛΟΥΚΛΙΔΟΥ 

"Where Friends Meet" 
8Τ ό μεγαλύτερο 

eτό κομψότερο 

eτό ώραιότερο 

8 τό μόνο στό εlδος του 

tλληνικό ζαχαροπλαστείο 

στήν Νέα ·Υόρκη 

24-30 SτEINWAY STREH 
ASTORIA, NEW YORK, 11103 

TEL. (718) 278-1550 

~Υψηλότοκες άξίες 
~ , ~ , , 
εγγυημενες απο το , 

κρατος 

Τά πιστοποιητικά GNMA tχουν γίνει μιά άπ' τίς πιό δη
μοφιλείς έπενδύσεις τοϋ σήμερα, λόγω τής άσφάλειας καί 
τής ύψηλής άπόδοσης πού παρέχουν. 'Υπάρχει τώρα ενα 
άμοιβαίο κεφάλαιο- τό ντοσιέ GNMA τής Πέϊν-Γουέμ
περ- τό δποίο έπενδύει κατά κύριο λόγο σέ GNMA καί 
παρόμοιες άξίες ύπό τήν έγγύηση τής κυβέρνησης. 

•·------ -----
GNMA! 10.40% I GNMA 
Fu·nd 1 8120/86 : Fund 

~ -----------------------l 
Τό ντοσιέ αύτό , tνα άπό τά τρία άμοιβαία κεφάλαια 

σταθερής εισοδηματικής άπόδοσης Εχει σάν στόχο νά 
παράσχει εγκαιρες μηνιαίες πληρωμές τόκων κάθε μήνα , 
καθώς καί νά διατηρεί τό κεφάλαιο καi τή ρευστότητα. 
"Ε να άμοιβαίο κεφάλαιο τής G NMA, μέ έπαγγελματική 

διαχεiρηση, μπορεί νά έπωφεληθεί άπό καινούργιες κατα
στάσεις στήν άγορά, μέ τό νά συμπληρώνει τό ένεργητικό 
τοϋ κεφαλαίου καί μέ άλλες έπενδύσεις, συνήθως κυβερνη
τικές άξίες. Αύτό έπίσης καθιστά δυνα<ό νά δiνε<αι σ<α
θερότερο μη νιαίο μέρισμα, 'tό δποίο εχει λιγότερη μηνιαία 
άπόκλιση άπό <ά σκέτα GNMA . 

'Ελάχιστη πρώτη συνεισφορά ε[ ναι μόνο S I ,000. 'Επι
πρόσθετες δόσεις άπό sιοο. 

'Εάν τό ντοσιέ σάς ένδιαφέρει, ταχυδρομήσετε τό κου
πόνι γιά προσπέκτους. 

Τηλεφωνήστε Collect 
(201) 487-1050 η (212) 662-5225 

••··~~U•••••• 
i Painewebber : • • 
8 

Mr. Andιew Savas, Paine Webber Continental Plaza, 8 

8 
433 Hackensack Ave., Hackensack, N.J . 07601 8 

8 Q 'ΠΙ8. ple- ιond - - ilιfor8atiool on NnoWιbboτ'• GΝΝλ "-1 ίιοduιΙiιΙι • 8 _.... . 
: Ο ΝΟ. όοn'ι ιtnd ιht p-J>Κ'\110. bul k"P -•• mind for oι htr ;,.......,.. , -rtunitin. • . _ _, . 
• • . ..,... - . 
·~ ............ ~---ιΛCLIOI • • 10'_,....,.1........,•......,. ....._.;ι.ιιιs; • 
••••••••••••••••••••••• 

·Ακόμα &χουμε ΑΑΑ 100% άφορολόyητα investment 
λ ιmoopectus containίnι morτ complete iιύormation about tlιe hiM Wd>ber Fiud 

lncomc: Portfolioo (whίcb indudes tM hiM WcbberGNMλ Portfolίoo) includinιcharιa 
anΙ-<1 cιpemos. will bc: ιent upon reccίpt of ιhίι coupon. Read ίι carτfully bc:fore you inνat 
or ιcorιd money. 

Ίlιiι rcpreoents tlιe yicld for tbo Paίnc Wcbbc:r GΝΜλ Ponfolio from Jιn . ι .86to May 
30.86. Ιt ίι bued ΟΩ the offcτrinι pήoe, includinι maιimum ..... of 4.2~% SaJeι cboracι 
and thc actuιJ yίcld rτaliud by indiνiduιl inνesιon may vιry depcndiιιι on the coots 

ιppli<ablc ιο lheίr indiνiduaJ iιινestmcn t . ()( couπc , pυt pcήonnance ιhould nοι bc: con
ιidered ιn indi<ation <>f lM futurτ results. 

AdditionaJly, lM nct uιet value ο( ιhιres of tbo GNMA Ponfol~ will nιιctuιtc in 
ιccordance with thc rnιrkct, thus tbo pήoe ιt which you redccm your ιhιres mayt>c ιnοrτ 
or ιeu tban your oήιinal coιt. 

"NEW YORK" 



The 28th Bίennίal Clergy-Laίty Congress 

Vice President Bush addresses Church Leaders at Biennial Clergy Laiιy Congress in 
Dallas June 29. (Photo by Jeff Gregg) 

Holy Trinity Cathedral President Theodore Prounis, Archbishop lakoνos, Catholic Bishop 
of Dallas τschoepe and Cong. Jim Righι aι Banquet Reception. 

Bishop Demetrios of Vresthena, Archbίshop lakoνos, Bishop Anthimos join oνer 1500 
Young Adults in singίng "We Are the World". ( photo by Dino Yotides) 

SEPTEMBER, 1986 

Over 2,000 participants in the 28th Bien
nial Clergy-Laity Congress and Υ oung 
Adult League of the GreCϊk Orthodox 
Archdiocese of Ν orth and Sputh America, 
which met in Dallas, ΤΧ from June 26 to 
July 3, responded to the clarion call of Arch
bishop Iakovos in his keynote address to 
"Grow in grace and in the knowledge ofOur 
Lord and Saviour J esus Christ ... " 

The focus of the Archbishop's remarks 
was the need for continuous spiritual 
development and growth, the need to 
rekindle Orthodox awareness and the need 
to grow as an ecclesiastical community. 

" ln the 122 years that have passed since 
the establishment of the first Greek Ortho
dox chapel in New Orleans in 1864", hesaid, 
'Όur Greek Orthodox Church has 
continued to grow in terms of membership, 
church buildings and institutions. Our 
church has expanded in many ways, and at 
the present time there is a pressing need for 
another aspect of growth and expansion. It 
is of utmost importance now to concentrate 
on a basic and very fundamental growth in 
the grace and knowledge of our Lord and 
Saviour Jesus Christ . 

. . . Unfold your mind and conscience so 
that you may grow, because you and ι have 
not grown sufficiently, either in grace or in 
Christian Orthodox knowledge. We have 
not grown to the point of recognizing Chήst 
as Saviour or the simple, straight forward 
truth of the Pauline proclamation that "we 
have been saved by the grace of God." (Eph. 
2. 5.) 

The Archbishop outlined two major 
concerns namely, the ecclesiastical identity 
of the Church after the year 2,000 and the 
changing composition of Greek Orthodox 
parishes, particularly in light of the 
increasing number of interfaith marriages. 

The delegates, first in committee, then in 
plenary session responded to the Arch
bishop's exhortation by appointing several 
programs and a projected budget which 
called for increased spending in the next two 
years in the areas of religious education, 
missions, youth ministry, social and moral 
concerns and communications. 

Challenged with a new vision of the 
Church to become involved, rather than to 
be content with the issuance of statements 
and position papers, the Congress approved 
the reportr of the committee on Church and 
Society proclaiming 1987-88 as the Year of 
the Family and seek to mark those things 
which both make and break the family in 
this crucial period in the life of our Nation 
and Gur Church. Specifically, it is crucial not 
only to identify the cha!Jenges posed by 
cuπent trends in marriages and divorce -
trends which further break down the nuclear 
family - but also to address those chal-

13 



14 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 

'Ασφάλειες δλων τών είδών 

• Αr)τοκινήτων. • Ζωής, • Καταστημάτων, 
• Σπιτιών, • Φωτιiiς κ.λ.π. 

Τό γραφείο τής πλήρους έμπιστοσύνης 

ΠΡΟΘΥΜΙΑ- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ , Ε ΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ 

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥ ΛΕΣ 

Τη λ.: (7 18) 274-51 00 

ΖΑΡΙΤΙ 
AUTO D RI VING and F L YING SCHOOL 

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΠΙΛΟΤΩΝ 
ΡΕRΜΠ ΣΤ Α ΕΛΛΗΝΙΚΆ 

Πεπειραμένοι δάσκαλοι όδηγήσεως 

σaς παίρνουν άπό τό σπίτι σας . 

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ 

ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΟΔΗΓΗl..ΈΩΣ 

Τάξεις άρχίζουν κάθε μήνα . 

NATIONAL 
) 

GREEK RADIO PROGRAM 

Θάλεια Μοσχάκου 

Μέ τούς άγαπητούς σας 

ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΠ καί ΘΑΛΕΙΑ 

ΜΟΣΧΑΚΟΥ πού σάς κρα

τούν συντροφιά έδώ καί πολ

λά χρόνια. 

·Εκπέμπουν τώρα άπό 

Δευτέρα tως Παρασκευή 

4-5 π.μ. ιcαί 8:30-9:00 π.μ . 

WNWK 105.9 F\4 
WNWK 105,9 FM 

ELLAS TRA VEL 
Γιά δλες τίς ταξιδιωτικές σας 
aνάγκες τηλεφωνήστε μας 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ 
ΚΥΠΡΟΣ - Τ ΑΞΙΔΙΑ 
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
Κανονικές πτήσεις - Τσάρτερς 

Κρουαζιέρες 

All Language Video Tapes Production 
Ή μεγαλύτερη συλλογή aπό έλληνικές 

καί ξέ·.ιες βιντεοκασέτες 

-

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

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ" 



lenges with a consistent and mandatory 
Church policy. 

Over 1,500 enthusiastic young adults held 
their Conference from June 26-28 and 
through spiritual workshops and a youth 
forum with the Archbishop, identified and 
voiced their needs and concerns. "The young 
men and women in our parishes," said the 
Archbishop, "expect their parish to be 
vibrant, alive with spiritual activity, 
concerned with moral and spiritual matters, 
and laboring for the benefit and enhance
ment of the lives of the communicants. They 
would prefer to see their parish conducting 
drives for the building, not only of commu
nity centers, but also of Christian character; 
sponsoring festivals not only to promote its 
finances and culinary arts, but also the 
teachings ofthe Orthodox faith. They would 
like to see their parish invite people to com
munity dinners, but more so and mainly to 
the Mystical Suρρer of Christ; and to 
organize programs not only for Holy Week 
but for every week of the year, and with the 
same care and attention that is given to the 
services of Holy Week and the preparation 
of Holy Friday and Pascha. 

Vice President George Bush met with 
Archbishop lakovos and some 200 church 
leaders on Sunday, June 29th prior to the 
official opening of the Congress. In his wel
coming remarks the Archbishop said, "We 
lovingly welcome you, one of the most 
resρected leaders of our Ν ation, as we begin 
today, with a Divine Liturgy, discussions 
and deliberations in our quest for strength
ened spiritual preparation in our march 
toward the third millenium of Christianity. 
Ours, Mr. Vice President, is the Church 
instituted by Christ and formally established 
and expanded by His Apostles. We identify 
ourselνes with it; with theOne, Holy, Catho
lic and Apostolic Church of the First Ecu
menical Council held in Constantinople in 
325 A.D., which for more than 10 centuries 
stood united, indivisible, a brilliant beacon 
that guided Chήstianity through stormy 
seas to the 21st century. 

Our aim at this Congress is to prepare 
ourselves for the seemingly, impossible task 
of restoring the disrupted unity of the 
Church and to be of greater service to 
humanity by bringing to an end -
inequality and iniquity, injustice and bias, to 
ρromote a conciliatory sρirit that would 
safeguard civil and human rights, 
throughout today's world. All of our 
activities here will be motivated, insρired 
and directed by the very message of the 
Christian gospel, which is one of love, 
solidarity and peace ... " 

In his warm response the Vice President 
said, " . .. Since 1922 when the American 
Archdiocese was organized, the Greek 
Orthodox Church has stood for 
fundamental values: faith, love of the family 
and the care of children. Ι am so impressed 
that so many youth are involνed in this 
marvelous convention. And to me it is only 
right that the Greek orthodox faith has 

SEPTEMBER, 1986 

The National Forum of Greek Orthodox Musicians honored several oftheir peers with the 
St. Romanos Melodian Medallion. From righι: Vickίe Pappas, Forum president; Peter 
Vatsuras, Columbus, ΟΗ, 1986 recipient; George RaptiJ·, Deιrοίι, ΜΙ, 1985 recipienι; 
Presvytera Anna Gal/os, Annapolis, MD, presenιed with Sι. Pau/ Medal by Archbishop 
Iakovos for more than 50 years of service as α church musίcίan; Faιher Leonidas Contos, 
Be/monι, CA, 1985 recipient: Archbishop /akovos; Father George Gallos, Annapolis, MD, 
1986 recίpient; Ernest Villas, Boston, Μ Α, 1986 recipient, Dean Lίmberakis, Awards 

chaίrman. (Photo by Jeff Gregg) 

The unιque designs of Allmilmo and the unιquely capable kitchen 
specialists at Euro Concepts. That's all you need to make your 
nex1 kitchen renovatιon a success . . even a pleasure. Come to 
eιther of our showrooms. ιn tre Α & D buιldιng or ιn Great Neck. 
for a tree source fi le on the world's most beautiful kitchens. 

euro concepts, ltd. 

150 East 58th Street 
New York, Ν.Υ. 10155 
(212) 688-4910 

SHPHEN KAZANΠIS 

400 Northern Blνd. 
Great Neck, Ν.Υ. 11021 
(516) 487-8988 

GEORGE ΚΑΖΑΝΠΙS 

ιs 



taken root and prospered ίη our great 
country. lf you look back ίη history, we owe 
so much to Greece - our democracy, our 
tradition of open debate and respect for 
man, our rational thought - ίη short, the 
tradition in which our public lives are 
founded. And this year we commemorate 
the centennial of the birth ofthe Ecumenical 
P.atriarch Athenagoras, the founding Arch
bιshop of the Greek Orthodox Archdiocese 
in America. 

His ministry enriched American lives and 
the life of all mankind, and he was the voice 
of peace .. . Ι join with you in revering his 
memory." The Archbishop presented Vice 
President Bush with theCross ofSt. Andrew 
and the Vice President graciously met and 
shook hands with those in attendance in..: 
cluding, the Synod of Bishops, the Arch
diocesan Council, Archons, Ladies Philo
ptochos, GOY AL Boards and members of 
the organizing committee. 

Congress Highlights 

The opening day ofthe Congress included 
a full. schedule of eνents highlighted by a 
magnιficent Archierarchical Diνine Liturgy 
at the Dallas Apparel Mart attended by oνer 
4,~ faithful. ~mmediately following the 
Lιturgy an emotιonal memorial service com
memorated the 14th year since the death of 
the late-beloνed Patriarch Athenagoras Ι. 
The faithful then preceded to the John F. 
Kennedy Memorial where Archbishop 
Iakovos conducted a memorial service and 
placed a wreath of flowers. 

Congress opening ceremonies began at 
5:30 p.m. with greetings from seνeral 
speakers, followed by the keynote address 
by the Archbishop. The evening concluded 
with the conνening of official Congress 
committee and Ladies Philoptochos Society 
workshops and a reception for the National 
Forum of Church Musicians at which time 
three indiνiduals were honored with the St. 
Romanos Melodian Medallion. Arch
bishop Iakovos made the presentations to 
Father George Gallos, Annapolis, MD; 
Ernest Villas, Boston, ΜΑ and Peter 
Vatsuras, Columbus, ΟΗ. 

Oνer 1 ,000 people attended the Opening 
Philoptochos/ Congress luncheon on Mon
day, J une 30th and were addressed by Pastor 
W.A. Cήswell of the First Baptist Church of 
Texas; Helen Boosalis, candidate for 
goνernor ofNebraska; John Criswell, toast
master and local teleνision anchorman and 
young George Chatzopoulos, junior winner 
of the S t. J ohn Chrysostom Oratoήcal F es
tiνal who moνed all his listeners to tears with 
his emotional appeal to "truly feed those 
who hunger." Mrs. Libby Manos, Philo
ptochos coordinator announced that S5.00 
from each luncheon ticket was to be donated 
to the Dallas Food Bank. Mrs. Beatrice 
Marks presented the Archbishop with a 
check for S I 0,000 as a contribution from the 
Philoptochos towards the rebuilding of the 
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Ecumenical Patriarchate. 
In closing, Archbishop lakovos summed 

up the themes of the νarious speakers and 
the luncheon theme, by speaking ο η hungers 
more powerful and more deνastating than 
physical hunger - hunger for justice, Ιονe, 
compassion, solidarity, freedom, equality 
and spirituality. 

The Congress banquet was held οη 
Tuesday eνening in order that the Arch
bishop might be present on Thursday, July 
3rd in New York City for the Statue of 
Liberty festivities, where he participated in 
an Ecumenical Bell Ringing at St. Patrick's 
Cathedral and was present with President 
Ronald Reagan and other dignitaries at the 
official relighting of the Statue on 
Goνernorss Island ίη New York Harbor. 

Bishop Anthimos of Denνer, Congress 
chairman welcomed the guests following the 
inνocation offered by the Archbishop 
assisted by Father Nicholas Katinas, 
Congress coordinator and pastor of the host 
Holy Trinity parish ίη Dallas. The eνening's 
toastmaster was Ike Pappas, CBS News 
Congressional Correspondent and Con
gressman Jim Wright of Texas was the 
principal speaker. Also addressing the ban
quet were Robert Anastas, founder of 
Students Against Drunk Driνing, SADD; 
Senator Paul Sarbanes of Maryland; 
Roman Catholic Bishop Tschoepe; Bishop 
of the Episcopal Diocese Patterson; Pres
ident of the Order of Ahepa, George Gab
riel; Canadian Deputy Consul, Chris W. 
Pearson and Consul of Greece ίη New 
Orleans, George Paizis. Archbishop 
Iakovos presented Robert Anastas and Ike 
Pappas with the St. Paul Medal prior to his 
closing remarks. 

"The Congress luncheon on Wednesday 
was a tribute to the Texas Sesquicentennial 
and the speakers included Gον. Mark White 
of Texas; Congressman Martin Frost of 
Texas, the Consul of Mexico ofTexas and a 
meditation in the Cherokee language by 
Franklin McLemore, President oftheTexas 
American lndian Sesquicentennial Associa
tion with an interpretation by Mrs. Mary 
Adena McLemore. 

Over 800 people attended an Ecumenical 
Breakfast οη THursday morning and heard 
readings from the Old Testament by Milton 
Tobian, Southwest Regional Director ofthe 
American J ewish Committee and from the 
New Testament by Congressman Steνe 
Bartlett ofTexas; warm and personal reflec
tions on Patriarch Athenagoras by Dr. 
Albert Outler of the Perkins School of 
Theology and an address by Bishop Kal
listos of Diokleia. The Breakfast was hosted 
by the Greater Dallas Community of 
Churches, the National Conference of 
Christians and Jews and Thanks-Giνing 
Square Foundation of Dallas, in remem
brance of Patriarch Athenagoras Ι, the 
"Prophet of Reconciliation. " 
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The Prίvate Museums of Athens 
In a city the fourth in population ofthat of 

New γork City, one is surprised to find a 
number of museums equal, if not superior, 
to those existing in much larger cities all over 
the world. But what astonishes the visitor 
most is, that after haνing admired the city 
owned museums where antique master
pieces or Byzantine icons are exhibited, one 
is urged not to miss the priνate collections. 
Indeed they are imposing, both by their 
number and the quality of the objects 
gathered. With the exception of one, the 
Andros Museum, the eight private col
lections are to be seen in Athens or its 
suburbs. The art they shelter may be 
different but they all have one thing in 
common: it is exposed in beautiful 
buildings, be they traditional, modem or 
folkloric. The layout and presentation is 
done by professionals and so is the lighting. 
The collectors haνe not only assembled art 
that otherwise would haνe been scatered 
mostly abroad, they all had the desire to 
share their treasures with the public. The 
love and money put in these museums by the 
owners shows once again the adνantage of 
private endeavour over State institutions. 

The Ν .Ρ. Goulandris 
Foundation 

Deciding to make the rounds and improve 
my culture, Ι thought Ι would start the 
unorthodox way. Not from the first private 
museum, the famous Benaki Museum, open 
to the public more than half a century ago, 
but by the last one, whose inauguration took 
place with international pomp this last 
spring. It is the Cycladic and Ancient Greek 
Art Museum, donated by thc Ν.Ρ. Goulan
dris Foundation. 
Α four story specially designed building, 

incorporating state of the art installation, 
educational, audio-νisual and secutiry 
thechnology, it is a masterpiece of modern 
presentation, the creation of the wellknown 
architect γ annis ν ikelas. 

Mrs. Dolly Goulandήs, President of the 
Foundation has stated that it is the aim of 
the Foundation to promote the knowledge 
and understanding of Greek art of all 
periods and to serve as a center for research 
and study with the emphasis on Cycladic art, 
the source from which all Greek classical 
culture essentially eνolved. And she adds: 
'Ψurity of line and simplicity of form, still 
fascinates by their modernity all those who 
have had the priviledge of finding 
themselνes in contact with this distant yet 
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Α representatiνe figurine of Cyc/adic Art 

equally contemporary art." 
Dolly Goulandήs built this museum in 

memory of her late husband, Nicholas Ρ. 
Goulandris, the well-known shipowner, 
sportsman, art patron and philanthropist. 
She had the kindness to guide me personally 
through a tour of the exhibits and at the 
same time answer a reporter's curiosity. 

Q. When did you start your collection? 
Α. It must have been around 1962. Ι had 

run across a few Cycladic figurines which 
fascinated me. Ι started reading about them. 
The more Ι read the more Ι got fascinated. 
My involvement grew rapidly and so were 
my acquisitions. Ι soon found out that my 
husband was getting interested in my little 
hobby. As is well-known, Greece has always 
been looted by both Greek and foreign 
''lovers of Greek art". So my husband and Ι 
decided to do everything in our power to 
save and protect the antiquities that 
belonged to our country. We have been 
granted a private collector's permit and we 
kept on buying ... Many of these objects 
were found outside Greece and repatriated. 
The majoήty were brought here, where they 
will remain to be enjoyed by all of us and 
generations to come. 

Q. What gaνe you the idea to turn your 
co//ection into α mu.seum? 

Α. Ι have always felt that cultural 
treasures should not be the personal 
property of a private collector. That is why 
from the start this collection has been 
available for study and research to all 
specialists concerned, Greek and foreign .. . 
The wish of my husband and myself to open 
this collection to the public led to the first 
exhibit in the Benaki Museum in Athens in 
1978. Since then, the collection, particularly 
the items of Cycladic art travelled around 
the globe radiating the splendour of our 
civilization. The curator Carter Brown, took 
it to the National Gallery in Washington, 
then it went to Houston, to Tok:yo and back 
to Europe, to Brusselles, to the Bήtish 
museum in London, to the Grand Palais for 
the Louvre in Paris. Now it is here and 
finally settled in its permanent abode in 
Athens, where it becomes the property of aii. 

As many New γ orkers will remember, 
Mr. and Mrs. Goulandris had made their 
home in Ν ew γ ork City for many years. The 
aim for perfection of this city had always 
lingered with them. So when Dolly Goulan
dήs decided to create her museum, only the 
best was good enough. Yannis Vik:elas is the 
most imaginative architect in Greece. But 
the specialists for the exhibit design and the 
lighting, Elroy Quenroe and Gordon Anson 
obνiously came from the States. The result is 
what it is: a masterpiece of beauty. 

The Canellopoulos 
Museum 

Passing the sacred rock of the Acropolis, 
on a straight alley bordered by rhododen
drons, one is faced at the end of the road 
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Pau/ Canellopoulos 

by a three story Neoclassical building. 
Painted in pale yellow and white, its purity 
shines by its imposingsimplicity. This build
ing is the permanent home of the Paul and 
Alexandra Canellopoulos Museum. 

Like Dolly Goulandris but long before 
her, Paul Canellopoulos, heir of the well
known industrial family, had started col
lecting. Ν ow, at the threshold of the golden 
age, he loνes to tell the story of his youth, 
and how accidentally he became a collector. 

'Ί was studying chemistry in Germany 
and the only thing Ι knew about art was that 
Ι loνed to hear music and loolc: at the 
beautiful paintings. One day, a fellow stu
dent, another Greek, came to me saying that 
he was broke and offered for sale a Byzan
tίne icon. Although Ι Ic:new nothing about 
icons, Ι lilc:ed it and bought it. Before long Ι 
bought another one and started spending 
more time reading about art than chemistry. 
Greek art fascinated me. The more Ι studied 
ίt, the more Ι realized that it surpassed all 
other expression of art. Maybe my chauνi
nism helping, Ι became a loνer of Greek art, 
especially sculpture of the B.C. period and 
Byzantine icons. Today my collection con
sists of 17,000 pieces gathered in a span of 60 
years. As the number of objects was getting 
larger Ι realized that it should be a shame to 
haνe them be kept away and have only very 
few people admire them. So Ι got in touch 
with the goνemment and this building was 
gίven to me as the permanent home of the 
collection. Ι restored it myself, continues 
Paul Canellopoulos, and placed personnaly 
the objects in the showcases. 

"'he museum is divided in ten periods of 
Greek art: Prehίstoric, 5000-3000 B.C., 
cycladic, minoan, myceanan, geometrίc, 
archaic, hellenistic, byzantine, post-byzan
tine and a special part for persian and 
middleeastern objects. I am especially proud 
of the jewelry of the Byzantine period, most 
of thcm worn by the Emprcss and whlch the 
Iate Patriarch Athinagoras helped me 
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The Neo-classical 'Όid Palace" and nexι ιhe home of Lambros Eftaxias also α museum 
open to the public. 

purchase and talc:e out of Turkey. Also the 
collection of bronze crosses are said to be of 
the best in the world." 

Although the museum has been donated 
to the State, Paul Canellopoulos is in com
plete charge of it for life. He spends his 
mornings on the premises watching care
fully over every showcase or the freestand 
potery to make sure that nothίng has bcen 
disturbed in the process of dusting. His 
memory and his historical knowledge are 
remarkable. If one is Iucky enough to run 
into him while νisiting the musum, he is in 
for a lecture never to be forgottcn. For 
instance one can learn that therc are 150 
ways of presentation ofthe Virgin and child 
on the Byzantίne Icons. Also that the 
existίng Acropolis is thc fourth structure on 
that rock: the first being a wooden tcmple to 
Athena. lt was burned and was replaced by a 
stone one, and destroyed by an earthqualc:e. 
The third one was the Persian holocaust 
until Pericles under the influence of the 
famous ethera Aspasia had the architect 
Ilc:tinos build the beauty that the world 
admires for centuries for the balance of its 
structure and where the Phidias pediments 
and Kallicrates sculptures used to bc. One 
can learn much much more. The great lover 
of Greek art and unremitting lecturer of 
history, Paul Cane!Jopoulos, is always 
happy to share his unlimited knowledge. 

The Canellopoulos collection has not 
traνelled abroad. Nevertheless in Europe he 
is known as a grcat expert in Greek and 
Byzantine art. Art magazines have repeated
ly published articles about his collection 
considered one of the bcst in the world. And 
on his lapel the rosette of the French Aca
demy acknowledges the merit of his work. 

The V ouros Museum 
Since last year a new museum has been 

opened to the public. This one, less artistic, 
more historical, represents the bcginning of 
the city of Athens as the capital of the state. 
The aπival of the new King Otto and his 
Queen, the sixteen-year-old Amalia, made it 
necessary to provide a palace as the town 
shortly deliνered from the Turlc:ish occupa
tion was in perfected shambles. Waiting for 
the Palace to be build (which today is the 
Parlίament) \odgings for the Royal family 
had to be improvised. The only decent house 
at that time belonged to a rich merchant 
from Chios who fled as a refugee and made a 
fortune in Constantinople and finally 
established himself in newly liberated 
Athens. There he became a banlc:er. His 
name was Stamatis Decozis Vouros. His 
great-great son, Lambros Eftaxias, a former 
Minister and member of the Parliament for 
many years is the heir of the fortune of 
V ouros. He is an inte!Jectual and a philan
thropist. His latcst donation to the state -
but still under his jurisdiction for life - are 
his two houses of Klafthmonos Square 
where the ambiance of the court of King 
Otto has bcen recreated. 

Says Lambros Eftaxias: 
The aim of the museum of the City of 

Athens is to provide as completely as 
possible a picture ofthe city of Athens from 
thc period of the Frankish occupation and to 
contribute to the preservation of the histor
ical and artistic remains of that period. 

The idea of thίs type of museum ίs not 
new. In 1937 the Greelc: government pro
posed the foundation of the Museum of 
Modern Athens which would includc 
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heirlooms, documents, books and ' articles 
relative to the Otto period. These plans 
however were frustrated by the war, and it 
was only in 1973 that Lambros Eftaxias 
decided to restore what was called the ''Old 
Palace". Major renovations took place, Ef
taxias being determined that despite the 
expense all the rooms should return to their 
former look. lt was a severe style imposed by 
the German architects that came from 
Bavaήa together with the king. Their aim 
was to impose dignity to the newly created 
kingdom. The furnishings, paintings, 
objects, library in the museum belong to the 
period and give a most accurate picture of 
how the first palace of Greece after the 
Turkish Liberation looked. 

According to Lambros Eftaxias, it is a 
museum for future generations, a museum 
of the next century. 

The V orres Museum 
Ten miles north of Athens, on the old road 

to Sounion, surrounded by olive trees, is the 
little village of Paiania. Looking practically 
like every other village of the Messogia 
section of Attica it has one and only distin
ction: it is the home of the ν orres Μ useum. 
Α marvel of conception and a beauty of real
ization, the museum is the brainchild of its 
owner, lon Andrew νorres. 
Α Canadian citizen, Ion ν orres was born 

and educated in Α thens. After W orld W ar Π 
during which he hadjoined the underground 
forces, he left for Ontario where he got a 
Β.Α. in Economics and a masters in Philo
sophy. He became a joumalist and art critic, 
wrote a couple of books and eventually 
returned to Greece to manage the family 
business of representation of foreign 
companies. 

Now, why a multifarious personality like 
Ion, still a young man, would decide to drop 
business and financial interests and concen
trate his time and money to built a museum 
is everybody's question. 

Ι love art, Ι love beauty, says lon in his 
very Bήtish accent, but the museum was 
created by a sheer chance. Ι was strolling 
through the villages of Attica which Ι adore 
for their scenery, the color of their vegeta
tion, the smell oftheir plants. Unfortunately 
the lack of taste of the , modem Greeks de

stroyes the humble little house and replaces 
them with terήble cement monstrosities with 
plastic doors. So I thought one should try to 
preserve a few to show future generations 
what was and what could have been if civili
zation did not interfere with the couleur 
locale of those charming small houses. Ι 
found a couple of perfectly delapidated ones 
and bought them and restored them with 
what was to be found in the village; old 
stones, pediments, wells, rough iron gates, 
a.nything but the modern concept had 
thrown away. lt is not a careful and exact 
reconstruction of traditional old Greek 
peasant houses. lt is rather a readaptation 
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/on Vorres as seen by painter Alkis Ghinίs 

and readjustment oftraditional Greek archi
tectural features and popular objects and 
artifacts. My idea was to try and convince 
contemporary Greeks to save and preserve 
their heritage. 

lt took twenty years to put this complex 
together which developed into a beautiful 
six acres of buildings, courtyards and 
gardens. ln the process it got divided into 
two sections. The home properly called "Το 
Pyrgi" open to the public except for the part 
used by ν orres as private quarters, and 
another section, a museum of modern art. 

Says Ion νorres: 
ln the process of building my home Ι got 

interested into an entirely different hobby 
modern art. So Ι started collecting Greek 
artists especially of the second half of the 
20th century. Α special wing was build, 
which although modem does not conflict at 

all with the traditional style of the main 
house. The paintings and sculptures are 
arranged and exhibited in groups of 
paintings displaying related subjects and 
color composition. The arttists represented 
are very avant-garde and of course their 
always controversy among the visitors. But 
regardless to how this kind of art suits one's 
taste the typically Greek courtyard and 
gardens are a special attraction not to be 
missed. 

The νorres Museum is considered one of 
the most beautiful and original of its kind 
in the world. 

Το follow: 
The National History Museum.- The 
Pieήdes Collectίon.- The Andros 
Museum.- The Benakί Museum. 

Το κατάστημα Έλληνικών Δώρων 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
ΑΣΤΟΡΙΑΣ 

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

'Εκλεχτή συλλογή άπό μπουμπουvιέpες, στέφανα, βαπτιστικά, 
ύφαiιτά, έpγόχειpα, άvτικείμεvα τέχνης, κεραμεικά, βιβλία, 
περιοδικά καΙ έφημεpίδες. - Κάρτες yιά δλες τΙς περιπτώσεις. 

ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗ ΣΥ ΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ 
καί TAPES, VIDEO CASSHTES 

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

Διεύθυνση: Χριστίνα Σαρηyιάννη 
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L.l. University Trustees 
Honor Dr. Alice Scourby 

Dr. Alice Scourby has been named reci
pient of Long lsland University's τrustee 
Award for Scholarly Achievement for 1986. 
Dr. Scourby, chair of the Department of 
Sociology & Anthropology, was honored 
for her book, "τhe Greek Americans." 
(Excerpts from the book were published 
recently by Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ). 

She will receive a cash award of S Ι ,000 at 
the ninth τ ASA awards dinner scheduled 
for this month. 

Dr. Scourby's book, "τhe Greek Amer
icns," was praised in a review in the presti
gious journal, "Contemporary Sociology," 
as "a book which takes its place as an 
indispensable source on Greeks in North 
America." τhe τ ASA awards jury 
concurred, calling the book "a fascinating 
and scholarly overview of Greek Amer
icans," and praising Dr. Scourby for 
illustrating "a thorough understanding of 
the patterns of Greek immigration and 
history." 

Recently, Dr. Scourby was also the reci
pient of the Faculty Excellence Award in 
recognition of outstanding contribution to 
the college as a teacher and a scholar. 
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Γεώργιος Κ. Φωκaς 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' APfiΩ ΠΑΓΩ 

ΜΑΗΑΛΙΑΣ 12- ΨΑΡΡΩΝ 17 
ΑΘΗΝΑΙ 

Τηλ.: 360-9086- 522-ο260 

HANAC to Honor 
George Paraskevaίdes 

For the first time in its history, the 
Hellenic American Neighborhood Action 
Committee is going outside of this country 
to honor a prominent Greek-Cypήot at its 
13th annual dinner-dance to be held on 
Friday, October 31st at the Plaza Hotel, 
Fifth Avenue and Central Park South, New 
York City. 

More than 1,000 persons including many 
prominent American public officia1s will be 
on hand when HANAC presents it's "Person 
of the Year" Award to George Paraskeva
ides, a man of global vision who has done so 
much to help so many all over the world. 
'Ήe is an outstandinh individua1 who has 

shown deep concern for human rights, has 
helped many people and is an examp1e of 
what HANAC st.ands for on a national 
leve1," said George Douήs, chairman ofthe 
board and founder of the Greek-American 
service organization that helps thousands of 
people in the Greater New York area. 

Nίcholas Μ astros 
Presίdent of CHAS 

Nicholas Mastros, a retired electrical 
engineer, was elected President of the 
Catskill Hellenic American Society 
succeeding Andrew Haros, owner ofτheo's 
Restaurant, at elections held at the Kallίthea 
House in Hensonville. 

Other officers elected include Peter Cone
lias of Ashland, a retίred executive with an 
air freight company, vice president; Chris 
Pliatsicas of Hensonville, secretary, and his 
brother τhos of New York City, assistant 
secretary and George τripsas of Jersey City, 
N.J., operator of Connie's Decorating Cen
ter as treasurer. 
τhe Board of Directors elected to a one 

year term - all of whom own homes in the 
Windham-Ashland-Jewett area - include 
John Petromelis ofFlushing, Ν. Υ.; Michael 
Margarites of Huntington Station, L.l.; 
William Yousis of FrankJin Square, L.l.; 
Michael Saras of Hensonville; Leonidas 
Leonidou of Flushing, Ν.Υ.; William Krys
tallis of Windham; Archie loannou of 
Windham; Leo Saras of Westwood, N.J.; 
Callie Condiles of Jackson Heights, Ν.Υ.; 
Spike Fakatselis of Astoήa, Ν.Υ.; George 
Douήs of Manhattan, Ν. Υ.; Gus Vetsas of 
τeaneck, N.J.; Vasili Vasiliou of Astoήa, 
Ν.Υ. and Anthony Karasis ofWest Nyack, 
Ν.Υ. 

Γ ράψετε [να φίλο σας 

συνδρομητη 
στην ιιΝΕΑ ΥΟΡΚΗ•• 

Mr. Andrew Sαvαs, 40, ίs αn investment 
αdvisor for the internαtionαl firm Pαine
Webber. , He first stαrιed in the business in 
1968. He is the fαther of four children αnd 
lives in Cresskill, New Jersey. He is α mem
ber αnd pαst secretαry of the Bergen Knights 
Ahepα Chαpter. Besides deαling with stocks, 
bonds αnd options, Mr. Savas specializes in 
fixed income with high returns. "I cαn invest 
your money here αnd send you α check every 
month αnywhere in the world. " Some 
populαr investments αre the High Yield 
Bond Fund yield 12.84%. the U.S. Govern
ment GNMA Fund yielding 10.40% αnd α 
U.S. Government Tαx-Free Fund yielding 
7.09%. You cαn cα/1 Mr. Sαvas collect αt 

(212) 662-5225 or (201) 487-1050. 

ΕλΗΝΙΚΗ ΜΕlΆΦΟΡΙΚΗ HAIPIA 

266 54th STREH, BROOKL ΥΝ,Ν.Υ.11220 
(718) 238-3771 

Η fΕΦΥΡΑ 
ΕΛΛΑΔΑΣ • ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

Η HAIPIA ΠΟΥ ΜΗΑΦΕΡΕΙ ΟΛΟ 
ΣΑΣ ΤΟ ΣΠΠΙΚΟ ΠΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΠλΟΥ ΛΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΚΡΥΠ ΑΛΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚτΙΜΗΣΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΟΠΟΥ ΛΟΣ 
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Τον λόγο έχουν οί άναγνώστες 
Τό βήμα αύτδ τών «θεμάτων του Μηνός», άπό τό όποίο 

άκούγονται οί άπόψεις του περιοδικοϋ αύτου πάνω στά έπί
καιρα θέματα πού άπασχολουν την ·Ομογένεια, παραχωρείται 
αύτόν τον μήνα στούς άναγνώστες μας. Αύτό δtν όφεfλεται 
στην έλλειψη θεμάτων, ούτε. . . κεφιοϋ. 'Αρκετά άπό τά 
θέματα αύτά καλύπτονται άπό έπιστολογράφους, οί όποίοι πι
στεύομε ότι δικαιοϋνται κατά καιρούς αύτό τό βήμα. "Ενας 

άλλος λόγος τής καινοτομίας εfναι ή ένθάρρυνση καl άλλων 
άναγνωστών νά μiiς γράφουν τiς άπόψεις τους πάνω στά ζητή
ματα ποiι άπασχολοϋν έμiiς έδώ καi τiς δυό πατρίδες. Έκτός 
άπδ τiς έπιστολες πού άκολουθοϋν, παραπέμπομε τοiις άνα
γvώστες σε δυό άλλες. στίς άγγλικές μας σελfδες, ποί:ι εfναι καl 
αύτtς Ιδιαιτέρως ένδιαφέρουσες. 

Μ ή ... ((αίσθητi:ς άπουσ(ες>> 

·Αγαπητέ μου κ. Μακριά, 

Χάρηκα πού σέ εΙδα στό Κληρικολαϊκό 
Συνέδριο τοϋ Dallas, Texas. "Ελαβα τό t
ξαιρετικό περιοδικό σου «Νέα Ύόρκη" 
καi τό διάβασα μέ προσοχή . Τό γραπτό σου 
στην εβδομη σελίδα «Αίσθητές άπουσίες» 
τό βρήκα πολυ καλογραμμένο καί άριστα 
τοποθετημένο. Σέ συηαίρω tγκάρδια, aν 
καi δέν συμφωνώ μέ τόν τίτλο του. 

Πολύ σωστa γράφετε δτι ή Κυβέρνηση 
τής 'Αθήνας άπεχθάνεται καi περιφρονεί 
η'ιν ' Εκκλησία καi την· Ομογένεια τής · Α
μερικής. την θυμάται δταν την χρειάζεται. 
'Ορθό τό λεγόμενο. Νομίζω όμως ότι ή 
άπουσία του άντιπροσώπου τής Κυβέρ
νησης Παπανδρέου στό Κληρικολαϊκό Συ
νέδριο δέν ήταν καθόλου αίσθητή . ΚαλCι θa 
έκανε δ Σε β. 'Αρχιεπίσκοπος κ. 'Ιάκωβος 
νά μη τούς καλέση. Δέν τους χρειάζεται. 
Τόν χρειάζονται ... Δέν χρειάζονται τά a
καρδα χιλιοειπωμένα τους μηνύματα που 
δέν εγιναν ποτέ «tρyα ... 'Επισκέψεις στην 
· Αμερικη γιa κομματικους σκοπους καi 
διαίρεση τής 'Ομοyενείας δέν έχουν 
καμμιa θέση. 'Η λατρεία καί ή aδολη ά
γάπη του 'Αρχιεπισκόπου καi τής 'Ομο
γένειας στά aγια χώματα δέν εχει ηΊν άνάγ
κη τών κούφιων έπαινετικων λόγων τους. 
ΕΙναι έντελώς άνεπιθύμητα και άνάξια 
προσοχής. 

Την έπίσημη παρουσία στό Κληρικο
λαϊκό Συνέδριο tδωκε δ 'Αντιπρόεδρος 
τής 'Αμερικής δ δποίος άκουσε μέ προ
σοχη τά καυτά λόγια του ·Αρχιεπισκόπου 
μας για τa tθνικά μας θέματα καί δημοσία 
ύπεσχέθη συμπαράσταση και κατανόηση . 

'Επίσης τό Συνέδριο έτίμησε δ Κυβερ
νήτης του τέξας, δ έρχόμενος πρόεδρος 
του άμερικανικου Κοινοβουλίου, δ γερου
σιασττ)ς Σαρμπάνης, Καρδινάλιοι καi 
άλλοι άντιπρόσωποι των δλλων θρησκευ
μάτων. την 'Ελλάδα άντιπροσώπευσε δ 
Πρόξενος της περιοχής - δέν ήταν άνάγ
κη - γιά νa δια βάση τά ξερci μηνύματα των 
άνθρώπων τής ή μέρας των · Αθηνων. Σω
θήκαμε μέ τα σαχλά τους για τούς άποδή-
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μους. Ποιόν κοροϊδεύουν; Ποιός τούς ά
κούει; Φαίνεται δτι οί άνθρωποι αύτοi που 
δέν γνωρίζουν τα τών άποδήμων, νομίζουν 
δτι δλοι έμεiς τρώμε κουτόχορτο. που να 
ξέρουν ο{ δυστυχείς δτι tχουν oi φύλακες 
τη γνώση. 

ΣηΊ συνεδρίαση του ' Αρχιεπισκοπικου 
Συμβουλίου, άκούσ:τηκαν άπό τούς λαϊ
κους έπικρίσεις γιa την Κυβέρνηση, τά 
όποία δ Σεβασμιώτατος «εύγενως φερό
μενος» τα χαρακτήρισε στίς δηλώσεις του 
στόν Ηιπο, σaν παράπονα , άδικα όμως 
προσπάθησε να δικαιολογήση τa άδικαιο
λόγητα .. . 
Δέν νομίζω ότι ή άπουσία τους ήταν αΙ

σθητή, άπό τη μεγάλη πλειοψηφία των 
άντιπροσώπων του Συνεδρίου, άλλά καί oi 
έλάχιστοι δμογάλακτοι ενοιωσαν φρικτή 
άπογοήτευση καί tμειναν άφωνοι, βουβοί 
καί σκεπτικοί . . . 

Γιά την άπουσία άντιπροσώπου του Οtκ. 
Πατριαρχείου, πού έγινε τυπικη συνήθεια 
στά τελευταία Κληρικολαϊκά Συνέδρια, τί 
νά πή κανείς; Φαίνεται ότι καί έκείνοι στην 
Πόλη μίiς θεωρουν σάν «tμβασμα» καί τί
ποτα παραπάνω. ·Ενα χαρτί άψυχο, μιά 
έπιταγή, πού δέν κατάλαβαν ότι βγαίνει 
άπό τό α\μα καi τόν ίδρωτα τijς δμογέ
νειας. Καιρός εΙναι νά αίσθανθουν μιά καi. 
καλή , καί ν' άντιλ ηφθουν τiς εόθυνες καi. 
τi.ς σοβαρές όποχρεώσεις τους, πρi.ν εΙναι 
πολύ άργά ... 

Μέ άγάπη καi. έκτίμηση, 

ΒΑΣ. ΔΗΜ. ΚΟΥΚΟΡΙΝΗΣ 

Salt Lake City, Utah 

Σύ-yχυση στην Έλλάδα 

'Αγαπητέ κ. Μακριίi, 

ΕΙναι, πράγματι, άπίστευτα τa όλίγα -
εύτυχως - που tγραψε έναντίον τής 'Αμε
ρικής δ κ. 'Αθανάσιος Κανελλόπουλος καi 
όρθως ~αρατηρεiτε ότι σήμερα έπικρατεi 
μιά σοβαρη σύγχυση στην 'Ελλάδα. 

0{ tπισημάνσεις σας εΙναι Ιδιαίτερα έν
διαφέρουσες, άφου μας βοηθοϋν νά δουμε 
δτι δ κ. Άνδρ. Παπανδρέου θεωρεiται 

τώρα ... «άνθρωπος τών · Αμερικανων,. καi 
ή · Αντιπολίτευση έπιδιώκει την άνοδο 
στην έξουσία άκολουθουσα τό άντιαμερι
κανικό Πασοκικό σενάριο τών έmθέσεων, 
τών προσβολών καi των ύπονοουμένων ... 
Κρίμα. 

Chicago, 111. 

Μέ φιλικά αίσθήματα, 

ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΠΗΣ 

Γιa τον Περικλή Λαντζούνη 

Κύριε διευθυντά, 

Έπιθυμω να φέρω στήν προσοχη των ά
ναγνωστών σας την άσυγχώρητη παρά
λειψη τής 'Ομοσπονδίας Έλληνοαμερι
κανικων Σωματείων Μείζονος Νέας 'Υόρ
κης νa τιμήση την μνήμη τοϋ tπi εlκοσα
ετίαν προέδρου της Περικλή Λαντζούνη. 
Δέν εκ ρ ι νε καλό ή 'Ομοσπονδία νΟ. έκδώση 
ε να ψήφισμα για τόν άείμνηστο Περικλfi I. 
Λαντζούνη, ή νά καταθέση στέφανο στήν 
σορό του. 

'Η άπώλεια του Περικλή Λαντζούνη ήταν 
μεγάλη όχι μόνο γιά τόν όρyανωμένο ' Ελ
ληνισμό , άλλα γιa δλόκληρη την 'Ομο
γένεια καi. ή είδηση του θανάτου έθλιψε 
Ιδιαίτερα όλους tμiiς που είχαμε την τιμη 
να συνεργαστουμε μαζί του tπi δεκαετίες 
δλόκληρες γιά την πρόοδο του Έλλη
νισμοίι καi ηΊν προβολη τής 'Ελλάδος. Ό 
άείμνηστος φίλος ήταν πάντοτε πρόθυμος 
καi βοηθοϋσε όλους τους έθνικούς 
σκοποiις καi. όλες τίς προσπάθειες πού άπέ
βλεπαν στό καλό τής 'Ελλάδος, τής Κύ
πρου καi τής 'Εκκλησίας στην 'Αμερική. 

Για δεκαετίες ήταν δ κυριώτερος έκπρό
σωπος τής ώργανωμένης Όμογενείας καi 
διέθεσε όχι μόνο τόν χρόνο του, άλλά καi 
πολiι χρήμα γιά σκοπους φιλανθρωπικούς, 

tκπαιδευτικούς καi πατριωτικούς. ·Η ταν 
άπό τούς {δρυτάς τής 'Ομοσπονδίας καi ή 
ψυχή της. Διετέλεσε πρόεδρός της άπό τό 
1952 μέχρι τό 1970, καi ήταν άπό τούς δημι
ουργούς τής έθνικής μας Παρελάσεως 
στην 5η Λεωφόρο καi. γενικός πρόεδρος 
τijς 'Επιτροπής που ώργάνωνε ττ)ν Παρέ-
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λα ση, πάντοτε έ θ ν ι ιο'ι ν καi πάντοτε ά
-χρωμάτιστη πολιτικώς. 

·1σως αύτό δέν μπόρεσαν να τοϋ συηω
ρήσουν ο{ σημερινοί άνάξιοι διάδο-χοί του, 
ο{ όποίοι ένεργοϋν σαν πρασινοφρουροί 
καi ό-χι σαν άκομμάτιστοι έκπρόσωποι τών 
όργανώσεων, που ώφειλαν να εlναι. Καί 
ένώ έκδίδουν ψηφίσματα γιά του ψύλλου 
πήδημα, δέν θέλησαν νά τιμήσουν τήν μνή
μην του εξαίρετου όμογενοi)ς πατριώτου μέ 
μια τυπική ~στω συμμετο-χή στο γενικό 
πένθος. Αίσ-χος καi έντροπή στους άκα
ταλλήλους νά διοικοuν τήν 'Ομοσπονδία, 
αίσχος στους κομματάρ-χες που άνερρι-χή
θησαν στήν διοίκησή της καi τήν έξετρο
-χίασαν άπό ττ)ν άκομμάτιστη βάση που τήν 
ε{ χε θέσει μέ τόσο μό-χθο δ Περικλής Λαν
τζούνης. 

Μέ τήν παράλειψή τους, οί διοικοuντες 
τήν 'Ομοσπονδία άπέδειξαν πόσο μικρό
ψυχοι καi πόσο ξένοι ε{ ναι άπό τήν 'Ομο
γένεια, πόσο μακρυά της βρίσκονται, άνί
κανοι να συλλάβουν τον έθνικ<'> καi πατρι
ωτικό της παλμό. Καi. παραμένουν μικροί. 
'Ο Περικλής Λαντζούνης ήταν μεγάλος! 

Μέ έκτίμηση, 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΜΑΗΣ 

ΣΗΜΕ!ΩΣΗ· Ή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ συμμερί
ζεται πλήρως τήν άγανάκτηση τοίι όμογενοϋς 
tπιστολογράφου. ΟΙ διοικούντες τήν • Ομο
σπονδlα άπέδειζαν όχι μόνο πόσο ζένοι εlναι 
άπδ τήν ·Ομογένεια, άπέδειζαν καi πόσο 
άπρεπείς εlναι . .. 

Καi άλλη άμφισβήτηση 
τής άντικειμενικότητός μας ... 

Ά γαπητε κ. Μακριii, 

Έδιάβασα μέ ένδιαφέρον το γράμμα τοϋ 
κ. Μπέτζιου καί το σχόλιό σας σ-χετικα με 
δημοσίευμα του καθηγητοϋ κ. Σταύρου 
στον .. ' Εθνικό Κήρυκα .. τής Νέας 'Υόρ
κης, γιά τό Βορειοηπειρώτικό θέμα καί τήν 
έμπόλεμο κατάσταση μέ ττ)ν ·Αλβανία. 

Δέν πρόκειται νό. άσχοληθώ με τό 
γράμμα τοϋ κ. Μπέτζιου, δ όποiος περιο
ρίζεται σε ύβρεολόγιο -χωρίς νό. άπαντα σε 
κανένα σημείο άπό αύτό. που θίγει δ κ. 
Σταύρου στό άρθρο του καi άφήνω σττ)ν 
κρίση τών άναγνωστών σας νό. βγάλουν τα 
κατάλληλα συμπεράσματα γιά το ποιός θα 
πρέπει να «σοβαρευτt'j». 

Με έκπλήττει δμώς τό γεγονός ότι κατα
κρίνετε τον κ. Σταύρου χωρίς καί έσείς νά 
είσέρχεσθε σττ)ν ούσία. Βεβαίώς δικαίωμα 
χαί καθήκον σας ε{ ναι νά άσχεiτε κριτική. 
Ή χριτική δμιι>ς εlναι καλόπιστη καί σο
βαρτ) δταν συνοδεύεται μέ στοιχεία καi δχι 
γενικότητες καί «άσυναρτησίες.. . ·Από 
ττ)ν άλλη μεριά φαίνεται δτι διατηρείτε τό 
δικαίωμα νά κάνετε κριτική, στόν έαυτό 
σας μόνο, είτε πρόκειται γιa ττ)ν Κυβέρ
νηση τής 'Ελλάδος, τήν ' Ομογένεια, τήν 
'Αρχιεπισχοπή μας κ.λ.π. καi έαν κάποιος 
άλλος τολμήση νa κάνη χριτική για όρι
σμένα κακώς κείμενα, σiiς εύρίσκει άντι-
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μέτωπο. Καi έδώ δικαιώνεται ό ίατρός An
tonios C. Kaiafas, άπό τό Hackettstown, 
N.J., σέ έπιστολή του στό ίδιο τεu-χος του 
περιοδικοί) σας που μεταξu άλλων 
άναφέρει, "Ι reviewed your magazine and 
somehow Ι got the impression that it is not a 
democratic and objectiwe one." 

Εlναι έπίσης περίεργο που δέν σaς προ
βλημάτισε τό γεγονός δτι ή έπιστολή τοϋ 
κ. Μπέτζιου δεν δημοσιεύθηκε στον "Έ
θνικό Κήρυχα». Σαν ~μπειρος δημοσιο
γράφος ~πρεπε να άντιληφθήτε δτι κανένα 
εντυπο που σέβεται τό άναγνώστιχό του 
κοινό δεν θό. έδημοq{ευε τέτοιο λίβελλο
trash - και θό. προσφέρατε μεγάλη έξυπη
ρέτηση καΙ. στόν άποστολέα τής έπιστολ ή ς 
καi περισσότερο στον Βορειοηπειρωτικό 
'Αγώνα Μ ν συνεβουλεύατε καί τον κ. Μπέ
τζιο χαταλλήλως. 

ΗΟσο γιό. τόν κ. Σταύρου σiiς διαβεβαιώ 
δτι δέν χρειάζεται καμμία ύπεράσπιση, 
γιατί χαίρει τi'jς έκτιμήσεως του πολιτικοί) 
καi πνευματικοί) κόσμου καί τής ·Ελλάδος 
καi τής 'Αμερικής, τα δε άρθρα καi άνα
λύσεις του ε-χουν δημοσιευθεί σε ~ντυπα 

παγκοσμίου κύρους δπως τους London 
Times, Washington Post χαί εlναι συνερ
γάτης του Hoover Institution, στό Year
book, γιa δσους γνωρίζουν τό ·ιδρυμα 
αύτό. 

Μέ έκτίμηση, 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΟΥΚΑΣ 
Silver Spήng, Md. 

• • • 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ή άν~ιιι:εψενιιι:ότης τής ·ΝΕ

ΑΣ ΥΟΡΚΗΣ• έιτιjJεβαιώνε~αι ιcαi μέ την δημο
σίευση τής έιτιστολής ~ου Ιαψοσ ιι:. Καϊάφα, δ 
διτοtος μdς ~ήν άpνεi~αι. χώρiς jlεβαίώς να έξηyή. 
Έιτιjlεβαιώνεται ή άνtιιι:ειμενικότης μας ιcαi μέ 
~ήν δημοσίευση tής ιταραιτάνω έιτισ~ολijς. Δέν 
συνέβη δμΦς tδ ίδιο καΙ μέ ~όν "'Εθνικό Κήpυ
ιι:α•, δ~αν ά p ν ή θ η κ ε να ιcα~αχωpήση την έπι
στολή tοϋ κ. Μπέτζιου. Γιατί δεν έιτιιι:ρiνει tόν 
"'Εθνικό Κήρυκα• Ύι' αύ~ο δ 11:. Καjlούκας; "Εχει 
δίκαιο ό έιτιστολοypάφος μας δtι μάς άρέσει να 
άσκοίίμε ιι:pι τιιcή-αύ~ο ε[ ναι στήν άιτοστολ ή τοϋ 
Τύπου. Μdς άpέσει νά βλέπουμε καi άλλους νά 
άσκοίίν κριτική, θεμελιώμένη ιι:αi καλδιτιστη, 
άλλά σ' δ, τι άφοpcί ~όν δμοrενειακο χώρο, ~~
νεται δτι fχομε τό ... μονοιτώλιο. 'λιτ"'ύyαμε νά 

Roxanne Jewlry & Gίfts 
5690 RIVERDALE Α VENUE (259th ST.) 

Tel. 549-7273 

WA TCH CLOCK AND JEWLRY REPAJRS. ENGRAVJNG, 
EAR PJERCING & RESTRJNGJNG & REMODELING YOUR OLDJEWLRY 

JS OUR SPEC!ALTY. GJFTS FOR ALL OCCASJONS 

W e luιve Lαyaway Ρ/ιιns to Fit Your Budget 

.W Now In Λstorίa! 

... HEARING CARE 
COMPLETE HEARING HEAL ΤΗ CARE CENTER 

30-60 Steinway Street, Astoria, Ν.Υ. 

(718) 956-4770 
• If you have a hearing problem, you wίΗ be given 
a complete hearing test and evaluation, free of 
charge, just by bήnging this ad. 
• Should you need an aid, your loss will be pre
cisely matched with the smallest aids, including the 
tiny new Presidential Cana/. 
• 10% discount for senior citizens. 
• Complete service on all brand hearing aids. 
We do repaίrs. Custom molds made. 

.. NEW YORK" 



dναλόοοuμε τό κείμενο τοiί κ. Σταύροu, διότι δtν 
dντέχει σε κριτική, d~ίί οίίτε λίyο, οίίtε πολύ, 
έπιδιώκει νa θεμελιΦαη την ένtύπωαη δtι δλοι 
δαοι διο(κηααν μέχρι σήμερα την Πανηπειρω
tιιcή, ε(ναι ... ιφοδόtες,- πλfιν ένός! 

"Ας έρχόταν στο Συνέδριο 

'Αγαπητέ κ. Μακριά, 

Παρακολουθοuμε τα σχόλιά σας καθώς 
καί τών άναγνωστών σας γύρω άπό την πε
ριβόητη «άνάλυση του Βορειοηπειρωτι

κοί)., τοu κ. Ν. Σταύρου στόν "'Εθνικό Κή
ρυκα» τής 16ης 'Ιουνίου 1986. 
Ό κ. Σταύρου μέσα σ' δ λες τiς κατηγο

ρίες του έναντίον δλων τών διοικήσεων τής 

Πανηπειρωτικής που πέρασαν έκτόζ 
μίας(!) δέν μdς λέει οϋτε λίγο οϋτε πολυ δτι 
μόνον αύτός κι' έκείνος ό «&νας» εlναι ο{ 
πραγματικοί πατριώτες που ξέρουν να 
κάνουν σώστό 'Εθνικό άγώνα. ·ολοι f,μείς 
οί άλλοι κατα τόν .κ. Καθηγητη είμαστε 
άχρηστοι. 

Πιστεύω δτι δέν θα έξυπηρετοuσε άπο
λύτώς τίποτε liν κι ' έμεiς άκολουθούσαμε 
την συμπεριφορα τοϋ ώς άνω συμπατριώτη 
μας, γιατί πιστεύομε δτι τα δικά μας θα μπο
ρούσαμε να τα τακτοποιήσουμε μόνοι μας. 

Δυστυχώς δμως τό πράγμα συνεχίζεται καi 
παίρνει διαστάσεις ώς μη ώφειλε. Για την 
τάξη δμως ύποχρεώνομαι να δηλώσω δτι 
ό κ. Σταύρου αύτα που λέγει δημοσίως, θα 
μποροuσε κάλλιστα να μdς τα πεί στό τε
λευταίο συνέδριό μας στό όποίο τόν καλέ
σαμε καi δf:ν τόλμησε να παρουσιαστή. 
VΗξερε δτι οί 'Ηπειρώτες πού γνωρίζόυν 
καλύτερα τα πράγματα άπό τους άναγνώ
στες του "Έθνικοu Κήρυκα», κάθε άλλο 
παρ(ι θα τόν χειροκροτοϋσαν. 

'Αντίθετα έπεκρότησαν καi χειροκρό
τησαν τα &ργα του τέώς Προέδρου μας κ. 
'Ηλία Μπέτζιου - πού κατ · έπέκταση 
ήταν έργα όλοκλήρου τοϋ συμβουλίου μας 
- έναντίον του όποίου πασιφανώς γρά
φτηκε καi δλο τό κείμενο. Αύτα για την 
τάξη για να μην άπασχοληθώ περισσότερο 
μf: τόν κ. Σταύρου καi τα δημοσιεύματά του, 
τα όποία βρίσκω καθ' όλοκληρίαν άπα
ράδεκτα. 

Εύχαριστώ για την φιλοξενία, 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τΣΟΥΜΠΑΝΟΣ 

'Αντιπρόεδρος 
Πανηπειρωτικής ·Ομοσπονδίας 

Βοστώνη, Μασσ. 

"Αδικο yιa τ1)ν Πανηπειρωτικ1) 

Κύριε διευθυντά, 

Ε{χα την έντύπώση δτι κάπου θά τελεί
ωναν τα σχόλια περί τό δημοσίευμα του Κ. 
Σταύρου στόν "'Εθνικό Κήρυκα» τής 16ης 
'Ιουνίου 1986 τό όποtο βρήκα κι' Ι:γώ τε
λείως άδικο καi κάπως άναιφιβf:ς- τουλά
χιστον στα σημεtα που άσχολεtται μέ ηΊν 

ΣΕΠ'fΕΜΒΡΙΟΣ, 1986 

Διοίκηση τής Πανηπειρωτικής 'Ομοσπον
δίας. 

Γι ' αύτό μέ πολλή λύπη ύποχρεώνομαι 
ώς Γεν. Γραμματεύς, για τρίτη κατα σειρα 
περίοδο να μη σιωπήσω- δπως θα &πρεπε 
- καi να δηλώσω δτι ό κ. Σταύρου άπέχει 
παρασάγκας άπό την πραγματικότητα καi. 
δσα &γραψε δέν φαίνεται να βρίσκουν τους 
'Ηπειρώτες σύμφωνους - δ πώς άπεδεί
χθη τουλάχιστον στό τελευταίο συνέδριο 
στό όποίο - άντίθετα - Ι:νεκρίθη όμό
φώνα ή &κθεση τής Διοικήσεως. 

Ούδεi.ς άμφιβάλλει γιa τους τίτλους 
σπουδών του κ. Σταύρου, οϋτε καi γιa τiς 
iκανότητες που του παρέχουν - liν εΙχε 
την διάθεση και τiς ικανότητες αύτές να τίς 
χρησιμοποιήση γιa έποικοδομητικt'] δου
λεια καi δχι γιa τη διάβρωση ένός iεροu 
άγώνα που θά &πρεπε νά πρυτανεύει πάνω 
άπ · δλα στην συνείδησή του. 
Άντi νά έξασκεί άνεύθυνη κριτικη θα 

ήταν πιό εντιμο πατριωτικα να παρουσια
στή στό συνέδριό μας καi. νά καταγγείλει 
έκείνους ποiι κατα την γνώμη του τόν βλά
πτουν. v Ας καθήσει τουλάχιστον ήσυχος 

- ετσι προσφέρει περισσότερα - κι. ας 
μdς άφήσει νa κάνουμε τη δουλειa που μaς 
άνέθεσαν οι 'Ηπειρώτες. 

~Α ν δέν ηΊν κάνουμε δf: σωστά, Εχει δλο 

τό δικαίωμα δπως κάθε 'Ηπειρώτης νa 
έλθει στό συνέδριο καi να διεκδικήσει τήν 
ήγεσία. οι συμπατριώτες του που διαθέ
τουν καi λογικη καi σύνεση θa aποφασί

σουν καi. liν μη τίποτε άλλο, θα του μάθουν 
τουλάχιστον δτι ΟΛΑ τα συμβούλια έκλέ
γονται δημοκρατικa καi δχι δπως έκείνος 
θέλει να παρουσιάζει. 

Mf: έκτίμηση, 
ΦΩτΙΟΣ ΓΚΑΛΙτΣΗΣ 

Γενικός Γραμματεiις 
Πανηπειρωτικής 'Ομοσπονδίας 

New York, Ν.Υ. 

••Δtν τa κατάφερε .. ,)) 

'Αγαπητέ κ. Μακριά, 

Τ ό δημοσίευμα του κ. Σταύρου στόν .. 'Ε
θνικό Κήρυκα» λίγες μέρες πρi.ν άπό τό 

Δάνεια μέ 7.5% τόκο. 

Χρειάζεστε χρήματα; 
Άπ6 20,000- 20,000,000. 

Δόνεια γιό επιχειρήσεις, άγορές άκινήτων, construction, επενδύσεις 
στήν · Ελλόδα η όποιοδήποτε όλλο σκοπό. 

Δέν όπαιτοϋνται φορολογικές δηλώσεις η πιστωτική eρευνα. 
·Η επιταγή σας Ετοιμη σέ 3 ήμέρες. 

Τό δόνεια προσφέρονται γιό τΙς κότωθι πολιτείες: 
New York, New Jersey, Connecticut, Pensylvania, Massachusetts. 
ΤηλΕφωνήσατε κ. Σταθόπουλοv (516) 623-6259 

ιιιι••••••ιmporters and lnsta/lers of •••••• ..._ 

MARBLE & GRANITE 
30-14 30th AVENUE, L.I.C., Ν.Υ. 11102 

Tel. (718) 956-1441 

1Μ: 

~ 
marnιaro 

Specίalizing ίn Churches, foyers, 
Marble tops, fireplaces, etc. 

OFFICES 

L-----------ΙΝ NEW YORK & W ASHINGTON, D.C.-_.. 
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συνέδριό μας δεν ε{χε κανένα σκοπό παρά 
νά φέρη σύγχυση στούς Ήπειρrοτες. Εύ
τυχώς δεν τά κατάφερε καλa ό κ. Καθηyη
της γιατί ~φερε τά άντίθετα άποτελέσματα 
δημιουργώντας κακή έντύπωση καί στούς 
όλίγους πού πίστευαν μέχρι τότε στην σο
βαρότητα τοϋ συγγραφέα γιa σπουδαιό
τερους .-tθνικούς άγώνες,. δταν μάλιστα 
φυγοδικεί καi δέν παρουσιάζεται νά μii.ς τa 
πή προσωπικά καi στό συνέδριό μας. 

Έάν ό κ. Σταύρου έχη έπιδείξει τίποτε 
σπουδαίο στό ένεργητικό του καί δέν τό 
γνωρίζομε liς μaς συγχωρήση, άλλά μιά 
όλόκληρη ζωτ) άσχολείται μέ δημοσιεύ
ματα σάν αύτα πού παρελαύνουν στiς 
στfjλες τοϋ « Έθνικοϋ Κήρυκα» ό όποίος 
μάλιστα προσπαθεί να μii.ς τα πωλήση άντi 
μιίiς συνδρομής για να διαβάζωμε άκριβώς 
αύτά πού βλάπτουντόν 'Εθνικό μας άγώνα. 

Σaς εύχαρισ·ιώ, 

ΕΥθΥΜΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 
Ειδικός Γραμματεύς 

Πανηπειρωτικής 'Ομοσπονδίας 
καί Πρόεδρος τοϋ Ήπειρ. Συλλόγου 

"·Αναγέννησις» Νέας 'Υόρκης 

New York, Ν.Υ. 

οι έπικρ(σεις 
γιa τ1)ν « • Ατλαντικ1)» 

Κύριε διευθυντά, 

Γιά πρώτη φορa σττ) ζωή μου εlδα ~ντυπο 
νά έm τίθεται έναντίον διαφημιστοϋ του καi 
να έφιστa την προσοχη τών άναγνωστών 
του σε άνακριβείς ή παραπλανητικες δια
φημίσεις πού δημοσιεύει. Καί θα έμενα μέ 
τό μεγάλο έρωτηματικό, liν δtν έβλεπα 
στην συνέχεια, δτι τό περιοδικό σας δtν 
~χει την δυνατότητα έπικοινωνίας με τούς 
διοικοϋντας την • Ατλαντικτ) Τράπεζα. 

Εlναι δμως σωστό, ~να σοβαρό περιο
δικό όπως Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ νa έπικρίνη τό 
όμογενειακό αύτό ίδρυμα, δποιες κι· liν 
εlναι ο{ διαφορές σας; 

Newark, N.J. 

Φιλικά, 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΤ ΑΦΗΣ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εlναι καi παρcl εlναι σω
στό, έφ • δcrον ή Τράπεζα αύτή Ι!παψε νcl 
εΙ ναι •llμοyενειαιcη .. καi μετεβλήθη σέ κομ
ματικό κέντρο καi llpμηtήpιo, άσκεi κομ
ματιιcη πολιτιιcη καi δέν άπαντα στά έpω
tήματα τοiί Τύπου. Αύτοi εΙ ναι μεpικοi μόνο 
άπο τούς λδyοuς ποiι οι llμοyενεiς προτιμοiίν 
άλλες τ pάπεζες τcl τελευταiα χρόνια ... 

·Υψηλότοκα δάνεια 

Κύριε διευθυντά, 

Καλa έκάματε καi έπικρίνατε την παρα
πλανητικη διαφήμιση τής • Ατλαντικής 
Τραπέζης για τούς τόκους δανείων αύτο-

u . 

κινήτων. Ή διαφήμιση περιείχε άνακρι
βείς καi άπατη λες διαβεβαιώσεις ότι τα δά
νεια αύτα εΙ ναι τα πλέον χαμηλότοκα, άλλα 
αύτό ε{ ναι ψέμα καi διερωτrομαι liν δεν έπε
νέβη ήδη ό περιφερειακός ε{σαγγελεiις τοϋ 

Μανχάτταν, ή ή Banking Commission τής 
Πολιτείας. 

Να μοϋ έπιτρέψετε να έπισημάνω καi έγώ 
μιά άλλη διαφήμιση τής ίδιας Τράπεζας, μέ 
την όποία άποδειιcνύεται δτι χρεώνει με-

,-, ..... ~. 

~ 
MEDITERRANEAN 
GENERAL CONTRACT/NG 

Remodeling and Contracting 
COMMERCIAL- /NDUSTRIAL- RES/DENTIAL 

Homes- Stores- Offices- Kίtchens & Basements 
Specίalίzed Work 

License #998906 

Home Improvement Fiιuιncing 
Λrchitectural and Engineering Services 

21-13 ASTORIA BLVD., ASTORIA, Ν.Υ. 11105 
TEL. (718) 728-8600 

CRETE EXPORT W AREHOUSE 
42-21 35th Avenue, Astoήa, New York Ι 1101 

Τηλ. 8) 729-1023 
~Ο λα τά ήλεκτρικά είδη μέ ρεί>μα 'Ελλάδος - 'Αμερικής (11 OV /220V). 

Μεγάλη ποικιλία ήλεκτρικών καί ήλεκτρονικιί>ν είδών. 

Γιά παραγγελfες ή καταλόγους γράψτε μας ή τηλεφωνήστε μας. 

· Ιδιοκτήτης - Διευθυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΡΑΚΗΣ 
Πτυχιοϋχος 'Ανωτέρας Σχολής 'Ηλεκτρονικών 

'Όλα τά ήλεκτρικά είδη μέ 
ρεuμα καί σύστημα • Ελλά
δος, ·Αμερικής καί άλλων 
χωρών. 

Διαθέτουμε κα( αύτοκfνητα και
νούργια μέ 'Ιαπωνικές κα( Εύρω
παϊκές προδιαγραφές άπηλλαγμένα 
φορολογlας. 

CRETE PACKING & SHIPPING 
Μεταφορές στήν Έλλάδα καί σ • όλο τόν κόσμο 

"NEW YORK" 



γαλύτερους τόκους άπό τίς άλλες Τράπε
ζες. Διαφημίζει δάνεια για την έπισκευη 
σπιτιώνμε τόκο 13% καi 13.75% άνάλογα 
με την διάρκεια τών δανείων, άλλα άλλες 
Τράπεζες δίνουν πολu πιό συμφερότερα 
δάνεια. Για παράδειγμα, τής Chase Man
hattan Bank δ άντίστοιχος τόκος εlναι 
12.25%. 

Με θερμα συγχαρητήρια, 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ 
Νέα 'Υόρκη 

Na φύγη άμέσως ό κ. Κήλυ 

'Αξιότιμοι κύριοι, 

Συμφωνοϋμε μέ την άποψη του τέως 
ύπουργοϋ κ. Α. Κανελλοπούλου, δτι ό πρέ
σβυς Κήλυ δεν εχει πλέον θέση στην 'Ελ

λάδα καί πρέπει να άνακληθτj τό συντο
μώτερο, για να μη κάμη άντιαμερικανούς 
δσους "Ελληνες δεν ήσαν μέχρι τώρα
δπως εϋστοχα τονίζει στό άρθρο του ό κ. Π. 
Μακριίiς στό τεϋχος του Αύγούστου. 

Γράφετε δτι δ 'Αμερικανός πρέσβυς ~
δωσε... «πιστοποιητικό άνεξαρτησί-ας» 
στην Κυβέρνηση Παπανδρέου, άλλα δεν 
εlναι έπιλήψιμο τό πιστοποιητικό αύτό, 
άφοu έκδίδεται άπό τόν «πάτρωνα» στόν 
«Πελάτη»; Καi δf:ν εχει τηνϊδιαάξία,δσο ή 
διαβεβαίωση προϊσταμένης κακοφήμου 
οίκου για τό ... «ήθικό» ποιόν τών κορι
τσιών της; 

Μετa τιμής, 

Α.Ν.Κ. 

Καλa λόγια καλοί> φίλου 

· Αγαπητε κ. Μακριίi, 

Ή άντικειμενικότητα τών άρθρων, ή έπι
λογη τών θεμάτων, ή γλαφυρότητα τής 
γλώσσας, δ σεβασμός τής άξιοπρέπειας, ή 
άγάπη γιό. την 'Ελλάδα μας καi την θετή 
μας Πατρίδα εlναι χαρακτηριστικα τής 
πραγματικής δημοσιογραφίας που διακρί
νουν τό περιοδικό Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Εlναι 
τό περιοδικό πού πρέπει να διαβάζη κάθε 
"Ελληνας στην 'Αμερική. ΣΥΓΧΑΡΗ
ΤΉΡΙΑ. 

Malba, Ν.Υ. 

Με άγάπη, 

Ε. VLACHOS M.D. 

ovge[ihos 
Sρecializing in Greek Catering 
for home and business ρarties. 

Tel. (212) 688-8828 

ΣΕnτΕΜΒΡΙΟΣ, 1986 

19201s l!issεx ;llousε 
525 NORTHFI EI.D AVE. \\-'EST ORANGE Tel . (201) 73 1-2222 

\\'Ff)l)IJ\'(/S- (' Η R ISΠ~'\ 1'\(;s 
Bl JSINESS MEEIΊI\'CiS · HΛ:'\Ql ' l : ι s 

Ι Ι Ο 150 PIΞOI'l.l' Ι 

Οrι:ιιlι>r I ι·,πι 11 10- 11' \1. 

[)('\\ΓR Μ <>Ιl · IIΗΙΓ' 5-10 I' \1 
t·rι. - S;ιt 'i-1 1. Sιι ιι . 1- 10 I'.M. 

Your Hosιs: JAMES MARKlJRIS-MILTON PANTAZIS 

CITY DINER~ 
163 WEST 23rd STREΠ, Ν .Υ . ClτY 
(Beιween 6th and 7th Aνenues) 

Tel . (212) 243-7442 

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

Greek Cuisine 
• Facilities for Parties 
• Catering for All Occasions 

WE SERVE BREAI<FAST, LUNCH AND DINNER 
ΟΡΕΝ 7 DA YS Α WEEI< FROM 6 ΤΟ 1 Α.Μ. 

FREE DELIVERY 

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

Τηλ. (718) 204-8380 

υ nder the direction of the well known entertainer 
ANDREAS MODINOS 

to serve you in all aspects of travel 
Τό νέο ταξιδιωτικό γραφείο της όμογέvειας είναι ετοιμο 

νά έξυπηρετήσει κάθε σας ταξιδιωτική σκέψη. 

Κρουαζιέρες- Ταξίδια- Διακοπές γιά 

• Ελλάδα - Κύπρο καί δλο τόν κόσμο 
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:Lο.ιιίΔ tB.ιιlhlι, [rμμ. 

& CJυz.rJΔιz eJJ., 9.~«. 
lnstitutional Grocers and Food Purveyors 

RΠAURANTS e MOTELS • HOHLS e HOSPΠALS 
SHIPS e AIRLINES e SCHOOLS • FAcτORIES 

DIRECTORS: VOUYIOUKLIS BROS. 

54231st AVENUE, BROOKLYN, Ν.Υ. 11220- τΕL. (718) 833-2326 

'Εξυπηρετούμε κάθε έιδους έστιστόρισ γιο δλες τίς όvάγκες τους, 

μέ το πιό άvσγνωρισμένσ προϊόντα. Μερικές άπό τiς έτσιρεϊες 
πού άvτιπpοσωπεύομε : 

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

DURKEE- MMF- SUNSHINE BISCUIIS 
Καί τό Ιδικά μας έξσιρετικό προϊόντα 

SPARTA BRAND 

ΒΑΥ RIDGE 
CHIROPRACTIC CENTER 

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

Diplomates Natίonal Board of Chiropractic Examiners 

Serνίng Bay Rίdge over 20 years 

WE ACCEPT AS PARτiAL OR FULL ΡΑ ΥΜΕΝΤ: 
MEDICARE, ΝΟ FAULT, WORKERS' COMPEN
SA τJΟΝ, UNION PLANS and MOST MAJOR 

MEDICAL PLANS 

Daily by Appointment 

7601 3rd Α VENUE, BROOKL ΥΝ Tel. : (718) 680-6600 

Το 17ο Παγκόσμιο 
Βυζαντινολογικο 
Συνέδριο 
Μέ άξιοσημείωτη έπιτυχία εληξε (3-8 

Αύγούστου) τό 17ο Παγκόσμιο Συνέδριο 
Βυζαντινών Σπουδών στήν Ούάσιγκτων. 

Περισσότεροι άπό 400 Βυζαντινολόγοι, 
καθηγηταi πανεπιστημίων δλου τοϋ κό
σμου, άρχαιολόγοι, συγγραφείς κ.λ.π. ήλ
θαν διό. τό Συνέδριο αύτό στήν πρωτεύ
ουσα των Η.Π.Α. Έξ αύτων περίπου 150 ε
δωσαν άνακοινώσεις έπάνω σέ θέματα με
γάλης ποικιλίας τό. περισσότερα των όποί
ων ήσαν πρωτότυπα καi έσχετίζοντο μέ τήν 
ίστορία τών άρχαιολογικών, πολιτικο
οικονομικών καi πολιτιστικών έξελίξεων 
τοϋ Βυζαντινοί> Πολιτισμοϋ έν σχέσει μέ 
τούς Σλάβους (iδίως Ρώσσους καί Βουλγά
ρους), • Αραβας καi Τούρκους, έπίσης δέ 
καί μέ τήν Βυζαντινήν τέχνην, · Αγιο
γραφ{αν, Φιλολογίαν καi Θεολογίαν. 

Τόσο τό. Βαλκανικό. κράτη δσο καi ή 
'Ελλάδα άντεπροσωπεύθησαν μέ μεγάλο 
άριθμό έπιστημόνων - Βυζαντινολόγων 
άλλό. έλαχίστων 'Ελλήνων θεολόγων καi 
πανεπιστημιακών καθηγητών καi άπό αύ
τούς μόνον 2 ώρίσθησαν μεταξύ των Κυ
ρίων Όμιλητων (τό. πρωϊνά) ... 'Αντιθέ
τως, πολλοί ήσαν οι έξ 'Ελλάδος πού εδω
σαν άνακοινώσεις στό. άπογευματινό. προ
γράμματα τοϋ Συνεδρίου, καθως οι καθη
γηταi I. Καραγιαννόπουλος, Κώστας Ν. 
Κωνσταντινίδης, Δημ. Οικονόμος, Πολ. 
Ένεπεκίδης, Κ. Νίαρχος, Μ. Νυσταζο
πούλου-Πελεκίδου, Βασιλικfι Παπούλια, 
Θεόδ. Παπαδόπουλος, 'Αθαν. Παπαγεωρ
γίου. Δημ. Σερεμέτης, Γρηγ. Στάθης, 
Πλούτ. Θεοχαρίδης, Σπϋρος Βρυώνης, 
Παναγ. Γιαννόπουλος, Έλισ. Ζαχαρι
άδου. 

'Εκ των Έλληνοαμερικανών Βυζαντι
νολόγων συμμετείχαν καi εδωσαν άνα
κοινώσεις οι γνωστοί καθηγηταi Κων
σταντίνος Ν. Τσιρπανλi)ς, Ντίνος Γιαν
νακόπουλος, Δημήτριος Κωνσταντέλλος, 
Δέσπ. Στρατουδάκη, Χαρ. Μαγουλιίiς, Ν. 
Βαπόρης, Φ. Λίτσας. 

·Αξιόλογη ήταν καί ή «Βυζαντινή Βρα
δυό.» της 7ης Αύγούστου, πού ώργανώθηκε 
στό « Ώντιτόριουμ .. τοϋ Georgetown Uni
νersity. μέ δύο φάσεις, ε να έκλαϊκευμένο -
πατριωτικό σκετς τής καθημερι~ς ζωης 
τοϋ Βυζαντινοϋ αύτοκράτορα καi μία θαυ
μασία Βυζαντινή Χορωδία των 'Αθηνών 
ύπό τfιν καθοδήγηση τοϋ Μαέστρου κ. 
Λυκ. ·Αγγελόπουλου, ή δποία έξετέλεσε μt 
Βυζαντινή μυστικοπάθεια έκκλησιαστι
κούς uμνους καi τροπάρια. 

ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ Ν. ΠΙΡΠΑΝΛΗΣ 

· Εγγραφήτε Συνδρομηταί 
στην ·~Νέα . Υ όριcη» 

"NEW YORK .. 



ΠΩΣ ΕΣΩΘΗ Η ΕΛΛΑΣ 

ΜΕΤΟ 

ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ 

Οί σχέσεις eΕλλάδος- ΗΠΑ 

Tou κ. ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ ΚΟΘΡΗ 
Πρώην Ύπουργοϋ 

~Εχει γίνει εκδηλος, κατά τά τελευταία αύτά ετη, ή προσπά
θεια νοθεύσεως ύπό τών κυβερνώντων, τής πολιτικής καί κοι
νωνικής μας ζωής, πού άποβλέπει είς τήν δημιουργίαν ίδεολο
γικής συγχύσεως είς τάς λαϊκάς μάζας, διά νά παρασύρωνται 
εύκολώτερον είς πολιτικάς καί ι'iλλας έκδηλώσεις, πού ούδόλως 
έξυπηρετοuν τά έθνικά μας συμφέροντα καί όδηγοuν εiς δυσμε
νείς οiκονομικάς καί κοινωνικάς έπιπτώσεις. Μία τοιαύτη 
έκδήλωσις ε{ναι καί άμφισβήτησις γεγονότων πού ελαβαν 
χώραν ε1τε είς τό πρόσφατον, ε1τε εiς τό μακρυνόν παρελθόν, τά 
όποία ε{χον καί έξακολουθοuν νά εχουν άποφασιστικήν έπίδρα
σιν είς τήν διαμόρφωσιν του πολιτικοί! καί κοινωνικοί> μας βίου. 
Οuτω, μεγάλη μερίς τών παλαιοτέρων, περισσότερον δμως των 
νεωτέρων, πού δέν εχουν ζήσει τά γεγονότα, άποκτίi λανθασμέ
νην γνώσιν, πού όδηγεί είς σφαλεράς έντυπώσεις καί κρίσεις. 
'Ένα λάθος, δμως εiς τήν γνώσιν τής ·Ιστορίας, εχει ώς μοιραία ν 
συνέπειαν μίαν άλυσσίδα άπό λάθη, πού aλλοιώνουν τήνγνώσιν 
διά τό χθές. Τό χθές, πού μόνον ή πραγματική καί άκριβής διά
στασις ήμπορεί νά όδηγήση εiς όρθήν έκτίμησιν τοu σήμερον, 
ώστε αi πράξεις τοu παρόντος νά έξασφαλίσουν, κατά τό δυνα
τόν, ενα καλλίτερον αϋριον. 

Καθοριστικόν κεφάλαιον εlς τήν νεωτέρα ν έθνική μας · Ιστο
ρίαν άποτελοuν αi σχέσεις τής ·Ελλάδος μέ τάς 'Ηνωμένας Πο
λιτείας, α{ δποίαι εlναι γεγονός δτι, παρά τάς δυσκολίας πού 
συνήντησαν τόν τελευταίον καιρόν δέν έκλόνισαν τόν ίσχυρόν 
δεσμόν πού ύπάρχει μεταξύ των δύο λαών. 'Επίσης, δμως, ε{ ναι 
γεγονός δτι έξακολουθεί ή συστηματική προσπάθεια διαστρο
φής τfjς άληθείας καί παραπλανήσεως τής νέας γενείiς, δσον 
άφορά εlς τήν συμβολή ν τής μεγάλης αύτή ς φίλης χώρας διά τήν 
iκανοποιητικήν λύσιν των έθνικών μας προβλημάτων μετά τήν 
λήξιν τοu Β. Παγκοσμίου Πολέμου. Τό λυπηρόνγεγονός τής κα
ταστροφής τοu άνδριάντος τοu Χάρρυ Τροuμαν, Προέδρου τών 
'Ηνωμένων Πολιτειών κατά τήν κρισιμωτέραν περίοδον τοu 
έθνικου μας βίου μετά τήν λfjξιν τοu παγκοσμίου πολέμου καί ή 
ελλειψις τfjς έπιβαλλομένης άντιδράσεως, άναλόγου πρός τό 
γεγονός τοuτο, άποτελεί άπόδειξιν, δτι ή πλειονοψηφία του 'Ελ
ληνικοί> λαοί>, λόγω λανθασμένης πληροφορήσεως, έλησμό
νησεν, η ήγνόησεν, τήν πολύτιμον συμβολήν του Τροuμαν, όχι 
μόνον είς τήν διασφάλισιν τής έθνικής μας άνεξαρτησίας, άλλά 
καί εlς τήν οlκονομικήν άνασυγκρότησιν τής χώρας μας καί τήν 
συμβολήν του εlς τήν παγίδευσιν της παγκοσμίου είρήνης. Διά 

ΣΕΠΥΕΜΒΡΙΟΣ, 1986 

τοu παρόντος άποβλέπομεν εiς τό νά ύπενθυμίσωμεν τά γεγο
νότα τής έποχής έκείνης, ωστε δ άναγνώστης άνεπηρεάστως νά 
έξαγάγη τά συμπεράσματά του. 

Τό ένδιαφέρον των Η.Π .Α. διά τήν ·Ελλάδα , πού έξήρχετο 
τοu πολέμου είς τραγικήν οiκονομικήν κατάστασιν, εlχεν έκδη 
λωθεί, ένεργώς, άπό τήν Διάσκεψιν τής Γιάλτας, δπου κατε
στρώθη τό πρόγραμμα βοηθείας πρός τήν 'Ελλάδα. ' Η έντολή 
τοu τότε 'Αμερικανοu Προέδρου Φραγκλίνου Ροϋζβελτ, διά τήν 
άναζήτησιν μεθόδων πρός aνόρθωσιν τών κατεστραμμένων οi
κονομιών τής Εύρώπης, περιελάμβανε καί τήν 'Ελλάδα, αί είς 
τήν όποίαν έπικρατοuσαι συνθήκαι ε{χον χαρακτηρισθή άξιο
θρήνητοι. Ώς πρώτον βijμα διά τήν έφαρμογήν του προγράμ
ματος βοηθείας άπεφασίσθη ή άποστολή επιτροπής, ή όποία θά 
έβοήθει τήν Έλληνικήν κυβέρνησιν είς τό δυσχερές εργον τής 
οίκονομικ:ής aποκαταστάσεως. Τήν 8ην. Απριλίου 1945, δηλαδή 
τέσσαρας ή μέρας πρό τοu θανάτου του, ό Ροuζβελ τ εγραφε πρός 
τόν Τσώρτσιλλ: «Οί ΝΕλληνες προέβησαν είς άνεπίσημα δια
βήματα διά τήν παροχήν βοηθείας κ:αί έπειγόμεθα νά τούς πα
ράσχωμεν πάσαν δυνατήν οίκ:ονομικήν ένίσχυσιν». 

Κατά τήν κρίσιμον αύτήν περίοδον, άποθνήσκει ό 
Φραγκ:λίνος Ροϋζβελ τ καί τόν διαδέχεται είς τήν Προεδρία ν τών 
Η.Π.Α. ό aντιπρόεδρος Χάρρυ Τροϋμαν, ένώ ή οίκονομική κα
τάστασις είς τήν χώραν μας έπεδεινοuτο συνεχώς. Μετά τήν Συμ
φωνίαν τfjς Βάρκιζας, τοu 1945, ή 'Ελληνική κυβέρνησις είδο
ποιήθη δτι ή «Οϋνρα», θά έτερμάτιζε τήν βοήθειαν πρός τήν 'Ελ
λάδα τήν 3\ην Μαρτίου 1947. Αύτό έσήμαινεν, δτι ή χώρα μας 
δέν θά έντεμετώπιζεν έλλείμματα μόνον εlς χρήματα, άλλά καί 
είς τρόφιμα καί ι'iλλα βασικής σημασίας έφόδια. Τήν 3\ ην 
Μαρτίου 1946 εγιναν αί πρώται μεταπολεμικαί βουλευτικαί 
έκλογαί, κατά τάς δποί~ς τήν πλειονοψηφίαν ελαβε τό ύπό τόν 
Κ. Τσαλδάρην «Λαϊκόν Κόμμα» . Ό νέος πρωθυπουργός, μετά 
τόν σχηματισμόν τής κοβερνήσεώς του. άπέστειλε πρός τόν ·Α

μερικανόν Πρόεδρον τό άκόλουθον τηλεγράφημα, γιά τήν οίκο
νομικήν καί έπισιτιστικήν κατάστασιν τής ·Ελλάδος: 

~'Ελληνική ΚιιJΙέpvησις ποιι:Ιtαι έκχλησιν πpός τά άνθpωπισηκά 

αισθήματα Ύμετέpας έξοχότητος, δπως είιαpεστηθίj έκτιμήση τpαγικήν 
έπισιτιστικήν κατάστασιν 'Ελλάδος... 'Επικαλούμεθα τήν lίμεσον 

προσωπικήν σας έπέμβασιν, δπως σuνεχισθή έπισιτοδότησις 'Ελλάδος 
μέχρι τέλοuς τού fτοuς. Πιστεοομεν, άκpαδάντως, δτι θά μίϊς βόηθήσητε νά 
έπιζήσωμεν τής Ν(κης». 

Τ όν 'Ιούλιον τοϋ 1946 μετέβη είς τήν Ούάσι γκτων άποστολ ή 

27 



τής Βουλής, μέ έπικεφαλής τόν Σοφοκλή Βενιζέλον, διά νά 
έκθέση καί αύτή τήν έπικρατουσαν είς τήν χώραν μας δεινή ν κα
τάστασιν καί νά ζητήση τήν ταχυτέραν χορήγησιν τής ύπό τής 
κυβερνήσεως αίτουμέvης οίκονομικής βοηθείας. Έν συνεχεία, 
τόν Αϋγουστον του 1946, δ τότε πρωθυπουργός, Κωνσταντίνος 
Τσαλδάρης, έπέδωσε προσωπικάς έπιστολάς του είς τούς έν 
·Αθήναις πρέσβεις τών Η.Π.Α. καί τής Βρετανίας, παρακαλών 

νά είσηγηθουν είς τάς κυβερνήσεις των τήν έπιτάχυνσιν τfiς οί
κονομικής ένισχύσεως τής χώρας μας. 

v Αμεσον άποτέλεσμα τών δραματικών έκκλήσεων τής 
'Ελλάδος ήτο ή liφιξις τής, ύπό τόν Πόρτερ, οίκονομικής άπο
στολής, διά τόν καταρτισμόν οίκονομικοϋ προγράμματος άμέ
σου βοηθείας καί ή ί:κδοσις ανακοινωθέντος τοϋ Σταίητ 
Ντηπάρτμεντ, διά του όποίου άνεγνωρίζετο καί έπισήμως ή ά
νάγκη τfiς ταχείας παροχής είς τήν χώραν μας άμέσου καί 

μακρί'iς πνοής βοηθείας. Μόνον ί:τσι διελύθησαν αί άνησυχίαι 
πού εlχον προκληθfi είς τόν Έλληνικόν λαόν άπό τήν οiκτράν 
οίκονομικήν κατάστασιν καί τό άνακοινωθέν τής Βρετανικfiς 
κυβερνήσεως του Φεβρουαρίου 1947, δτι λόγω οίκονομικής άδυ
ναμίας θά έσταματουσε κάθε βοήθεια ν πρός τήν ·Ελλάδα, παρ· 
δλον δτι έτέλει ή χώρα μας ύπό άπελπιστικάς οίκονομικάς 
συνθήκας, μέ σαφή είκόνα τfiς έπερχομένης καταρρεύσεως. 

Είς σύντομον χρονικόν διάστημα, ή aποστολή Πόρτερ ύπέ
βαλεν είς τήν • Αμερικανικήν κυβέρνησιν τήν ί:κθεσίν της, μέ τό 
οίκονομικόν πρόγραμμα πού ί:πρεπε νά έφαρμοσθή. Μεταξύ τών 
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!iλλων άνεφέρετο δτι «aν ή 'Ελλάς δέν έλάμβανεν ιiμεσον καί ε(ς είr 

ρεiαν κλίμακα ο!κονομικήν καί στρατιωτικήν βοήθεια ν, ή έξουσία τής Κιr

βερνήσεως θά κατελίιετο έντός έβδομάδων, έν μέσω πληθωρισμού, άπερ

γιών, στάσεων καί πανικού .. ,», 

Τήν 3ην Μαρτίου 1947, ή 'Ελληνική κυβέρνησις, μέ πρωθυ
ποuργόν τόν Δ. Μάξιμον καί ύπουργόν τών Έξωτερικών τόν Κ. 
Τσαλδάρην, εστειλε νέαν εκκλησιν περί παροχfiς βοηθείας είς 
τόν Πρόεδρον Τροuμαν, τήν όποίαν τοu ένεχείρισεν δ τότε πρε
σβευτής τής 'Ελλάδος είς τήν Ούάσιγκτων κ. Π. Οtκονόμου
Γκούρας, εiς τήν όποίαν ύπεγραμμίζοντο καί τά έξής: 

«Λόγω τής συστηματικής καταστροφijς τής Έλλάδος, τού 

δεκατισμού καί τής έξασθενίσεως τού λαοϋ της καί τijς καταστροφijς τής 

έθνικής της οίκονομίας, παρά τήν άξιόλοyον βοήθειαν ίίτις τijς έδόθη ύπό 

τών συμμάχων μας κατά τήν διάρκειαν τού πολέμου καί μετ' αiιτόν, καί 

διά τήν όποίαν δ 'Ελληνικός λαός αίσθάνεται βαθείαν εiryνωμοσύνην, ή 

περαιτέρω καί ιiμεσος βοήθεια κατέστη άπαραί τη τος ( ... ). ΕΙ ναι άδύνατον 
vά ύπερβάλη τις τήν είκόνα τών δυσχερειών ιiς άντιμετωπιζουν ο{ έπι

ζήσαντες έν Έλλάδι, έν τij προσπαθεια των δπως άνορθώσουν τήν χώραν 

των. "Οθεν ή 'Ελληνική κυβέρνtjσις καί δ λαός της εύρίσκονται ε(ς τήν 

άνάγκην δπως άπευθύνουν έκκλησιν πρός τήν Κυβέρνησιν τών 'Ηνω
μένων Πολιτειών καί, δι ' αiιτijς, πρός τόν 'Αμερικανικόν λαόν, διά μίαv 

δημοσιονομικήν, οίκονομικήν καί έξ έμπειρογνωμόνων βοήθειαν ( ... ). 
Εiναι βαθεiα ή έλπίς τijς 'Ελληνικής κυβερνήσεως, δτι ή Κυβέρνησις τών 
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'Ηνωμένων Πολιτει<bν θά εiίρη τρόπον δπως παράσzη, άνευ άναjlολης, 

τήν βοήθειαν αύτήν». 

Μετά τήν άνωτέρω εκκλησιν, ό ύπουργός 'Εξωτερικών τών 
Η.Π.Α., Τζώρτζ Μάρσαλλ, προέβη είς δηλώσεις, είς τάς όποίας 

μεταξύ τών άλλων, άνέφερε: "Πρόσφατοι έkθέσεις των άντιπροαώπων 
μας ώς καί της Έλληνιιcijς ιcαί τής Βρετανιιcijς ιαιjlερνήσεως, ύιt:Ο"(ραμ

μίζουν δ τι α( οlιcονομιιcαί συνθίjκαι τής ·Ελλάδος έπεδεινώθησαν καί δ τι ή 

zώρα αύτή ίzει φθάσει εΙς τό zεiλος τής οlκονομιιcijς καταρρεύσεως. Ή 

'Ελληνική κυβέρνησις έπανέλαβε τό αϊτημά της διά βοήθειαν. Ύπό τό 

πρίσμα τής παγκοσμίου καταστάσεως, τό θέμα τοiίτο ε( ναι πρωταρzιιcijς 

σπουδαιότητος διά τάς • Ηνωμένας Πολιτείας. Ή λήψις τελικ<bν άποφά
σεων άπόκειται εΙς τόν Πρόεδρον καί τό ΚΟ"(κρέσσον ... 

Έπειτα καί άπό τάς δηλώσεις αύτάς του ύπουργοu 'Εξωτε
ρικών τών Η.Π.Α., ό Πρόεδρος Τροuμανελαβε τήνάπόφασιννά 
είσηγηθή είς τά νομοθετικά σώματα τής χώρας του τήν ταχείαν 
ψήφισιν τής προτάσεώς του διά τήν παροχήν άμέσου οίκονο
μικής βοηθείας πρός τήν 'Ελλάδα, προτάσεως ή όποία καί ελαβε 
τήν όνομασίαν Δόγμα Τροϋμαν. Ή σχετική συζήτησις εγινεν είς 
ιcοινήν συνεδρίασιν Γερουσίας ιcαί Βουλής τών 'Αντιπροσώ-

COSMETIC DENTISTRY 
Complete Dental Care - Perrodontics & Orthodontics 

Medicaid and lnsurances Accepted 

FREE CONSULTAτiON 

Dr. John J. Lampidis 
32-17 Broadway, Astoήa, Ν.Υ. 11106 

Tel. (718) 178-11 23 

REALTORS-BUILDERS 
46-20 HOLLIS COURT BL VD. 

FLUSHING, Ν.Υ. 11358 

Serνing North Queens Since 1972 

.. Currently building custom single 
family mother/ daughter, multi-family 
residences and professional office space" 

718 939-6363 
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πων, τήν 12ην Μαρτίου 1947,ιcατά τήνδποία~δ Πρό.εδροςΤροu~ 
μαν ώμίλησε καί περιέγραψεν άνάγλυφον την καταστασιν που 
έπειφάτει ε{ς τήν 'Ελλάδα, ύπογραμμίσας τόν τε~άστιο~ ρόλο~ 
καί τάς εuθύνας τών Η.Π.Α. άπέναντι τών λαών που ε[ χ ον υποστη 
καταστροφάς καί άπωλείας κατά τόν τελευταίον παγκόσμιον πό
λεμον. 

' Ο Χάρρυ Τροuμαν fjρχισε τήν άγόρευσίν του ώς ~ξής: •'Ησο
βαρότης της καταστάσεως, τήν όποίαν άντιμετωπίζει σήμερον ό κόσμος, 

tπέβαλλι: τήν Ι:μφάνισίν μου έvώπιον κοινiiς συνεδριάσεως τοiί ΚΟ"(

ιcρέσσου ( ... ). Μία πλι:υρά της καταστάσεως, τήν όitοίαν θά έπεθίιμουν νά 
παραυσιάσω τήν στιγμήν αύτήν διά τήν έκ μέρους ύμών έξέτασιν καί 

ληψιν άποφάσεων, άφορcϊ καΙ εΙς τήν Έλλάδα. ΑΙ Ήνωμέναι Πολιτείαι 

fλαβον, έκ μέρους της Έλληνιιcijς κυβερνήσεως, έπείγουσαν fιcκλησιν δι· 
οlκονομικήν καί δημοσιονομικήν βοήθεια ν. Προκαταρκτικαi έkθέσεις, έκ 
μέρους της άμερικανιιcijς οικονομιιcijς άποστολής πού εόρίσκεται i\δη εΙς 
τήν ·Ελλάδα, έπιβεβαιοiίν τήν δήλωσιν τής 'Ελληνιιcής κυβερνήσεως, δτι 
ή άνάyιcη παροχής βοηθείας πρός αtίτήν ε( ναι έπιτακτική, «ν ή Έλλάς 
πρόκειται νά έπιζήση ώς έλεύθεραν lθνος. Δέν πιστεύω δtι ό Άμερικα

νικός λαός καΙ τό ΚΟ"(κρέσσον θά κωφεύσουν εΙς τήν lκιcλησιν αtίτήν της 

Έλληνιιcijς ιαιjlερvήσεως•. 

·Ο Πρόεδρος Τροϋμαν συνέχισε ν ώς άκολούθως τήν ένώπιον 
τοϋ Κογκρέσσου άγόρευσίν του, τής 12.3.1947: 

• Ή Έλλάς δέν εΙ ναι πλουσία χώρα. Άπό του 1940 ή φlλι:pγος καί 
φιλι:ιρηνική αύτή χώρα ύπέστη εισβολήν καΙ τετραετη σιcληράν έχθρικήν 

κατοχήν. • Αποχωραiίντες οι Γερμανοί ει χ ον καταστρέψει δλαυς τοίις σιδη
ροδρόμους, τάς όδικάς άρτηρ(ας, τοίις λιμένας καΙ τόν έμπορικδν στόλον. 

Ή γεωργία καί ή κτηνοτροφία ήφανίσθησαν κα( ό πληθωρισμός έξήλι:ι

ψε, ιcυριολι:κτικ<bς, τάς dποταμιεύσεις. Ή Έλλάς στερείται, σήμερον, 

κεφαλαίων διά νά χρηματοδοτήση τάς εlσαγωγάς άπαραιτήτων διά τήν 

στοιχειώδη συντήρησιν τοiί λαοϋ της άγαθών. Δι· αύτό καΙ πρέπει νά 

βοηθηθη πρός aποκατάστασιν της έσωτεριιcijς τάξεως κα( άσφαλι:ίας, 

τόσον άιι:αραιτήτου διά τήν οικονομιιcήν καΙ πολιτικήν της άνάρρωσιν. 
Πρέπει νά δο&ίj βοήθεια εις τήν ·Ελλάδα, ώστε νά καταστη αtίτάριcης κα( 

νά γίvη σεβαστή ή Δημοκρατία. ΑΙ Η.Π.Α. όφεlλουν νά παράσχουν τήν 

βοήθειαν αtίτήν. Δέν ύπάρχει άλλη zώρα, πρός τήν διtοίαν ή δημοκρατική 

Έλλάς νά στραφή. Ούδέν άλλο lθνος π~έρεται, οίiτε κα( ε[ ναι {κανδν 

νά παράσχη τήν άναγκαίαν αύτή ν συνδρομή ν πρός τήν δημοκρατικήν • Ελ
ληνικήν κuβέρvησιν. 'Η Βρετανική ιαιjlέρνησις, ή όποία ένίσχυε tήν ·Ελ

λάδα, δέν εlναι εις θέσιν νά παράσχη περαιτέρω οικονομικήν καΙ δημο
σιονομικήν βοήθειαν. Έξητάσαμεν κατά πόσον τά 'Ηνωμένα "Εθνη θά 

ήδύναvτο vά συνδράμουν εις τήν κρίσιν αtίτήν .. Αλλά ή κατάστασις εΙ ναι 
έπιταιcτιιcή, Ι:πιβάλλουσα άμεσον δρcϊσιν, τά δέ 'Ηνωμένα Έθνη καί οΙ 

lfMEfEAι 
SALES- RENTALS- FINANCING 

RESIDENYIAL- COMMERCIAL- COOPS- CONDOS 
INVESTMENTS 

lnternationally Associated Through 
London- Monaco - Athens 

Wor/dwide Properties Unlimited 

Licensed Real Estate Brokers 

Ν.Τ.Κ. SKARVELIS, REGINA SKARVELIS 
7711 FIFΓH AVENUE 

FORT HAMILTON STAYION, Ν.Υ. 11209 
Tel. (718) 748-2221 - Telex: RCA 276.561 

Telefax: 748-9.574 
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Superb 
Continental Cuisine 

Banquet Facilities Available 
All Major Credit Cards 

Lunch-Dinner 11 am to 10 pm Mon.-Fri. 

165 Water Street, New York, Ν.Υ. 10038 
Tel. (212) 509-5252 

Γ ιό ολες τίς ταξιδιωτικές σας άvόyκες 

29-11 DITMARS BLVD., ASTORIA, Ν.Υ . 11105 
ΤΗ. (718) 932-3232 

ΤΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Μέ KLM είδικές τιμές 

Μέ κανονικές άερογραμμές 
καί μέ πτήσεις Charters 

γιά τό έσωτερικό rfjς 'Αμερικής 
καί όλο τόν κόσμο 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 

ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ 

Είδικό τμfiμα γιό Packages 

συναφείς 'Οργανισμοί δέν δύνανται νά παράσχουν βοήθειαν τοϋ άιrαι

τουμένου είδους. 

, Έκ τών άντικειμενικών σκοπών της i:ξωτερικής πολιτικής τών 
Η.Π.Λ. εlναι καί ή δημιουργία συνθηκών, dπό τάς ίtιtοίας i:μεiς καί τά 

ιiλλα έθνη θά δυνηθώμεν νά δημιουργήσωμεν τρόπον ζωής i:λείιθερον άπό 

πάσης καταπιέσεως. Τοiίτο iιιήjρξε τό θεμελιώδες άποτέλεσμα τοϋ πολέ· 

μου κατά τής Γερμανίας καί 'Ιαπωνίας. Έκερδίσαμε τήν νίκην μας έπί 

χωρών, α{ όποίαι ήθέλησαν νά έπιβάλουν τήν ιδικήν των θέλησιν καί τόν 

Ιδικόν των τρόπον ζωίjς έπί ιiλλων έθνών. Ή πολιτική τών Η.Π.Α. πρέπει 

νά εlναι ή iιποσ~ήριξις τών έλευθέρων έκείνων λαών, τών άντιτασσο

μένων έναντίον πάσης άποπε(ρας iιποδουλώσεώς των ύιrό ένόπλων μειο

νοτήτων ή δι' ί:ξωθεν πιέσεως~. 

Καί δ Πρόεδρος Τροϋμαν κατέληξεν ώς έξής: 

~οι έλείιθεροι λαοί τοϋ κόσμου στρέφουν πρός ήμάς τά βλέμματά των, 

προσδοκώντες iιποστήριξιν διά τήν διαφiιλαξιν τών έλευθέρων θεσμών 

των. ~Αν λιποψυχήσωμεν είς τό ήγεηκόν μας αύτό χρέος, θά θέσωμεν l:ν 

κινδίινω τήν εlρήνην τοϋ κόσμου καί θά διακυβείισωμεν, άσφαλώς, τήν 

εύημερίαν τοϋ έθνους μας. Μεγάλαι εύ&ϋναι έρρίφθησαν έφ • ήμών, i:κ της 
ραγδαίας έξελίξεως τών γεγονότων. Πέποιθα, δη τό Κογκρέσσον θά άνη

μετωπίση τάς εύθύνας αύτάς l:ντίμως καί κατά πρόσωπον~. 

Κατά τό τέλος τοϋ λόγου του Προέδρου Τροίιμαν, ήγέρθη 
σαν δλα τά μέλη τοίJ Κογκρέσσου καί τόν έπευφήμησαν ώς εΊς 
iiνθρωπος. Καί ή δμιλία του αύτή ε{χε παγκόσμιον άπήχησιν. ·Ο 
Πατήρ τής Νίκης, δ Ούίνστων Τσώρτσιλλ, προέβη ε!ς τήν έξή ς 
δήλωσιν, μετά τήν ύπό τοϋ ·Αμερικανικοί> Κογκρέσσου έπιψή
φησιν τοϋ «Δόγματος Τροϋμαν»: 

~Ούδέν διάβημα, l:ξ δσων έγένοντο τελευταίως, ηGξησε τόσον τάς 

πιθανότητας διατηρήσεως τίjς παγκοσμίου εΙρήνης καί έλευθερίας, δσον 

αύτό. 'Εάν μέτρα dνάλογα πρός τά i:κτεθέντα εΙς τό Προεδρικόν διάγγελ· 
μα εlχον ληφθη ύπό τών ·Ηνωμένων Πολιτειών πρό τοϋ Β ' Παγκοσμίου 

Πολέμου,άσφαλώςούτος δέν θά έξερρηγνύετο. 'Εάν, έπίσης, τοιαϋτα 
μέτρα έλαμβάνοντο πρό τοiί 1914, ή εΙρήνη θά περιεφρουρείτο καί θά 
i:ζωμεν, fκτοτε, εΙς tνα πολύ εύnιχέστερον κόσμον. Κρίνω, δη δφείλομεν 

- κα( ε{μαι βέβαιος δτι αύτή εΙ ναι ή γνώμη της μεγάλης πλειονότητας τοϋ 

Βρετανικοiί λαοϋ - νά θεωρήσωμεν εύπροσδέκτους τάς άποφάσεις, αl 
διrοίαι έλήφθησαν εΙς τήν πέραν τοίί · Ατλαντικοϋ μεγάλην Δημοκρατίαν~. 

Είς τήν Έλλάδα, ή άνακούφισις πού ήσθάνθη δ ταλαιπω
ρημένος λαός μας ήτο πολύ μεγάλη . ΑΙ έλπίδες πού ύπήρχαν διά 
τήν παροχήν 'Αμερικανικfiς βοηθείας εγιναν πραγματικότης. 
Τήν iιcανοποίησιν τοίι ·Ελληνικοί> λαοϋ έκφράζουν δύο κείμενα: 
Τό ενα ε{ ναι τό μήνυμα τοίJ ~Ελληνος πρωθυπουργοϋ Δ. Μαξίμου 

ιcαί τό iiλλο τοϋ άρχηγοϋ τής τότε κοινοβουλευτικfiς ' Αντιπο
λιτεύσεως, Θεμ. Σοφούλη , πού έστάλησαν ε!ς τόν 'Αμερικανόν 
Πρόεδρον, Χάρρυ Τροuμαν, μετά τήν Ιστορική ν άγόρευσίν του
ε{ς τό Κογιcρέσσον. 

Έν πρώτοις, τό μήνυμα τοίJ " Ελληνος πρωθυπουργοϋ εχει 
οϋτω: 

«Πρός τήν Αiιτοϋ 'Εξοχότητα Χάρρυ Τροϋμαν, Πρόεδρον τών ΗΠΑ. 

'Αγαπητέ μου Κύριε Πρόεδρε, 

Μετά μεγάλης συγκινήσεως έιrε(yομαι νά σάς έκφράσω τήν 

είryνωμοσύνην της ·Ελληνικής κυβερνήσεως καθώς έπίσης καί τήν Ιδική ν 

μου, διά τόν βαρυσήμαντον λόγον πρός τό Κογκρέσσον. Ε{ ναι προωρισμέ
νον νά lχη μίαν άποφασιστικήν l:πίδρααιν εις τδ μέλλον τοiί κόσμου καί 

εΙδικώς εΙς τοϋτο τοϋ Έλληvικοϋ Λαοϋ, μία άξιοσημείωτος ένθάρρυνσις 

εΙς τόν δίκαιον καί εντψον άyώνα, τόν δ ποίον διεξάγουν διό τάς άρχάς της 

έλευθερίας καί δημοκρατίας. Γνωρίζετε καλώς δτι ό 'Ελληνικός Λαός 

fχει έκλέξει πρό πολλοϋ άπό τοίις δύο τρόπους ζωίjς, έκεiνον δ δποίος 

άποτελεi εις τήν παροϋσαν Ιστορικήν στιγμήν τήν μόνην έκλογήν διά τοίις 

λαοίις τijς γijς. ·Ο τρόπος αiιτός της ζωής ό όποίος στηρίζεται έπί της θελή

σεως τής πλειοψηφίας καί διακρίνεται άπό έλευθέρους θεσμοίις, 

dντιπροσωπευτικήν Κυβέρνησιν, έλευθέρας l:κλογάς καί έγrύησιν τών 

ά τομικών έλευθεριών εΙ ναι δικός μας άπό χιλιάδες χρόνια. Διά τοϋτο άψη

φήσαμεν τάς δυνάμεις τοϋ • Αξονος, α( δποiαι συνεσό>ρευσαν έπί τοϋ λαοϋ 
μας άναριθμήτους συμφοράς. Διά τόν iδιον λόγον έπίσης τό>ρα άντιμε

τωιr(ζομεν μίαν dνατρεπτικήν κίνησιν μιίίς ένόπλου μειο'~"~•(ας, ή όιrοία 

ίιιrοστηρ(ζεται άπό τό l:ξωτερικόν καί ζητεί νά έιrι4Ιάλη τήν θtλησlν της l:π( 

τiίς πλειοψηφίας τοίί λαοiί διά τών δπλων κα( της τρομοκρατίας. Ό dγών 

•ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ• 



αύτός ε! ναι έξαιρεηκά σκληρός διότι εύρεν τό "Εθνος έξοιιθενωμtνων tκ 
των καταστροφό)ν τοίi πολέμου καί τής κατοχης δπως οΙ διακεκριμένοι 

άντιπρόσωποί σας έν ·Ελλάδι, ό Πρεσβευτής των Η.Π.Α. καί ό ·Αρχηγός 

τής 'Αμερικανικής Οίκονομικής Έπι τροπης, σάς ί:χουν τόσον καλως 

πληροφορήσει. Ή παράτασις θά ήδύνατο νά άνακόψη όριστικως τήν ο!

κονομικήν άνάρρωσιν τοίi λαοίi μας κα( νά άδυνατίση έπικινδύνως τήν 

Ικανότητα τοίi "Εθνους μας δι' άντ(στασιν. Διό τοίiτο ή άνακοίνωσίς σας 

σχετικως μέ τήν πολύτιμον βοήθειαν τής μεγάλης 'Αμερικανικής Δημο

κρατίας, fχει άναζωπυρώσει τάς έλπίδας δλων καί μciς ε! χε πείσει δτι δέν 

άπέχει πολύ δ χρόνος δπου ή 'Ελλάς έλευθέρα δοκιμασιων, θ ' άνακτήση 

τήν θέσιν της μεταξύ των εύτυχισμtνων καί ε{ρηνοφίλων δημοκρατιων 

τοίi κόσμου. 

Δηλώνετε δη ί:χετε καταδικάσει είς τό παρελθόν και θά καταδικά

σετε καi τώρα κάθε έξ τρεμιστικήν δραστηριότητα ε'ί τε τής δεξιάς είτε της 
άριστεράς καi δτι είς τό παρελθόν ~χετε συμβουλεύσει ά\•οχήν τήν όποίαν 

καί τώρα συμβουλεύετε. ·Η έλληνική κυβέρνησις έκλεyείσα διό τής έλευ

θέρας θελήσεως τοίi Έλληνικοίi Λαοiί καί στηριζομένη εις τήν έμπιστο

σύνην τής μεγάλης της πλειοψηφίας, άκολουθεί άκριβως τήν πολιτικήν 

τήν όποίαν σείς ύποδεικνύετε διό της προστασ!ας των έλευθέρων θεσμων, 

μέ τήν πεποίθησιν δτι ένισχύομεν i!να Κράτος Νόμου δι' δλους και δτι 

προσφέρομεν ενα Κράτος Νόμου δι' δλους καί δτι προσφέρομεν άμνη

στίαν, μέ σκοπόν νά θέσωμεν ενα γρήγορον τέλος ε!ς τήν άνώμαλον κα

τάστασιν. 

'Ο ·Ελληνικός Λαός γνωρίζει καλως τήν σπουδαιότητα τής βοηθείας 

σας κατά τάς παρούσας περιστάσεις καί δίδει δι· έμοϋ τήν ciνεπιφύλακτον 
διαβεβαίωσιν δτι θ' άποδειχθή ιϊξιος τής φροντίδας καί τής έμιηστοσύνης, 

τήν όποίαν τοϋ παρέχετε, πιστεύει δέ δτι ή πολιτική τήν όποία χαράσσετε 

διό των δηλώσεών σας θά φέρη συντόμως ε!ρήνην και εύτυχίαν. 

Δ. Μάξιμος 

(Π ρωθυπουρyός) .. 

Τό μήνυμα τοϋ άρχηγοϋ τfjς · Αντιπολιτεύσεως, Θεμ. Σο
φούλη , πρός τόν Πρόεδρον Τροuμαν, άνέφερε: 

•Παρακαλω δεχθήτε τήν fκφρασιν τής βαθυτάτης εiιyνωμοσύνης διό 
τήν πολύτψον βοήθειαν τήν δποiαν εύyενως σείς προτείνετε πρός τό Κοy
κρέσσον εις όφελος τής 'Ελλάδος διό τήν ο!κονομικήν άνόρθωσίν της, τήν 
σταθεροποίησιν τής έλειιθερίας της καί άνεξαρτησίας καΙ διό τήν 
έσωτερικήν της είρήνευσιν. Ή βοήθεια των Η.Π.Α. καi ή σώφρων συμ-
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The finest seafood restaurant in New York. 
Even the fish know. Ί1ιe Delegate. 

ι unchenn. Dinn<r. M<Ιnd~v ιhru 1-'rιd~,. • R<'«'•lll'"' ~~7~Ν~ι1 
21 ι Ε . 4.\rd Sιr~rt (Bι·tv.eι·n .1;d •nd 2nd Α\enιιι·,) 

,.-,~~~~ ιι;ι,ιι•r μιJrlι..ίιι.Ιι! ar .Ι!αrι.ι.Ι!ι' 1ιι• ,·r ,J,,,,, 

ΣΕΠΊΈΜΒΡΙΟΣ, 1986 

βουλή ή όποία καταδικάζει τούς έξτρεμισμούς καί της δεξιάς καί τής άρι

στεράς καί συνιστά μίαν πολιτικήν άνοχής, θά συνεισφέρη έπίσης, ε{μαι 
σ!γουρος, εις τήν έσωτερικήν ε{ρήνευσιν τής 'Ελλάδος χωρίς περαιτέρω 

αlματοχυσίαν ... 

Τό κολοσσιαίον πρόγραμμα τfjς · Αμερικανικfjς βοηθείας 
πρός τήν 'Ελλάδα, άναφέρεται ε{ς τήν €κθεσιν τfjς ύπό τόν 
Ντουάϊτ Γκρήσγουωλντ ' Αμερικανικfjς άι,tοστολfjς, πού έδη
μοσιεύθη τόν Νοέμβριον 1947 είς τό Άμεριιςανικόν περιοδικόν 
«Νέα τών 'Ηνωμένων Πολιτειών καί Παγκόσμιος 'Ανασκό
πησις». Έκ τών άναλυτικών στοιχείων πού ύπάρχουν διά τήν 
περίοδον 1946 μέχρι 1978, προκύπτει δτι ή 'Αμερικανική βοή
θεια διά τήν 'Ελλάδα είς δωρεάς καί δάνεια- οικονομική καί 
στρατιωτική - άνήλθεν ε!ς τό ποσόν τών πέντε περίπου δισε
κατομμυρίων δολλαρίων. 

* 
Δι· δσων έξετέθησαν άνωτέρω, άποβλέπομεν ε!ς τήν πραγ

ματική ν πληροφόρησιν τοϋ 'Ελληνικοί> Λαοί> έπί τών γεγονό
των πού επαιξαν άποφασιστικόν ρόλον ε!ς τήν Έθνικήν μας 
ζωήν, μετά τήν λijξιν τοϋ Β · Παγκοσμίου Πολέμου, άπό τόν 
όποίον ή χώρα μας έξijλθεν οΙκονομικώς ιcατεστραμμένη. Ύ
πενθυμίζομεν είς τούς παλαιοτέρους καί πληροφοροuμεν τούς 
νεωτέρους μέ συγκεκριμένα στοιχεία καί μέ άδιάψευστα γεγο
νότα δτι έάν ή 'Ελλάς έπέζησε μετά τόν τελευταίον Παγκόσμιον 
καί ε{ναι σήμερον έλεύθερον καί άνεξάρτητον κράτος, τοϋτο 
όφείλεται κυρίως είς τήν χορηγηθεί σαν ύπό τών Η.Π.Α., ήθικήν 
καί ο!κονομικήν βοήθειαν, βάσει τοϋ Δόγματος τοϋ 'Αμερικα
νοί> Προέδρου Χάρρυ Τροϋμαν καί του σχεδίου τοϋ τότε 
ύπουργοίJ τών 'Εξωτερικων Μάρσαλλ. 

Γεννάται λοιπόν τό έρώτημα: 'Η άνατίναξις τοίJ άγάλματος 
τοϋ Προέδρου Χάρρυ Τροuμαν, δέν ήτο φυσικόν νά δημιουρ
γήση τήν έντύπωσιν όχι μόνον βαρβάρου πράξεως, άλλά καί έκ
δήλωσιν άγνωμοσύνης πρός ενα έθνικόν εύεργέτην; 

ΕΜΜ. ΚΟΘΡΗΣ 
Πρώην 'Υπουργός 

Σfiς βοηθοvμε στόν προσδιορισμό 
τής άσφάλειας πού χρειάζεσθε 
μέ βάση τά είσοδήματά σας. 

LITSA GRISTEA 
136-25 37th Ανe. 

Flushing, Ν.Υ. 11354 
Tel. (718) 539-4400 

Σάββατα (718) 784-3475 

• Persona1 Insurance 
• Group Major Medica1 

Hospita1ization- Disability 
• Commercia1 Loans 
• Pension P1ans, Keogh, IRA 
• Mutua1 Funds, Tax Exempt. 
• Retirement Fund 

ΝΚJΝΥ 
FINANCIAL 
SERVICES 

ΛΙΊ'ΣΑ ΧΡΙΣΤΕΑ 
Άσφαλfστρια 
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ΠΕΡΙΚΛΗΣ Ι. ΛΑΝΤΖΟΥΝΗΣ 
'Απέθανε τt)ν I η Αίryούστου σε ήλικία 85 

έτών καi έκηδεύθη άπο τον Καθεδρικο Ναό 
τής 'Αγίας Τριάδος, Ν. Ύόρκης, χορο
στατοϋντος τοϋ 'Αρχιεπισκόπου • Αμε
ρικής κ. Ίακώβου, ό διακεκριμένος δμο
γενης επιχειρηματίας Περικλής Ι. Λαν
τζούνης, ενας άπό τοuς πρωτοπόρους στην 
όργάνωση τής 'Ομογενείας στίς ΗΠΑ, 
θερμός πατριώτης καi φιλάνθρωπος, ό 
όποίος γιά δεκαετίες δλόκληρες πρωτα
γωνίστησε άκούραστος καi Ενθουσιώδης 
σε όλα τά έθνικά θέματα καί σ. δλες τiς 
έκκλησιαστικi:ς καi όργανωσιακi:ς ύποθέ
σεις, ύπηρετήσας μέ άφοσίωση τtΊν 'Ο
μοσπονδία 'Ελληνοαμερικανικών Σωμα
τείων Νέας 'Υόρκης έπi 20 σχεδόν χρόνια. 
Ό άείμνηστος Περικλής Λαντζούνης έ

γεννήθη στόν Μελιγαλa της Μεσσηνίας 
στiς 12 Φεβρουαρίου 190 I . Στην · ΑμερικtΊ 
ήλθε στiς 12 'Ιουνίου 1921 καi άνεμίχθη 
στά δμογενειακά άπο πολu ένωρίς. Τό 1946 
εγινε μέλος τής 'Επιτροπής γιά δικαιο
σύνη στην ' Ελλάδα. 

Τό 1949 έξελέγη πρόεδρος τοϋ Συλλό
γου Μεσσηνίων Νέας Ύόρκης καi άπό τό 
1952 διετέλεσε πρόεδρος της 'Ομοσπον
δίας 'Ελληνικών Σωματείων Μείζονος 
Νέας Ύόρκηςμέχριτό 1970. Κατά την ίδία 
περίοδο ήταν πρόεδρος της 'Επιτροπής 
Παρελάσεως γιά τον έορτασμο της έθνιιcής 
Παλιγγενεσίας των 'Ελλήνων στην 5η Λε

ωφόρο. 

Τ ό 1962 έξελέγη πρόεδρος της ΓΚΑΠΑ. 
Ήταν μέλος τfjς Α Η ΕΡΑ καi πρόεδρος γιa 
χρόνια της κοινότητος 'Αγίων Γεωργίου 

καi Δημητρίου στοuς 123 δρόμους τοϋ 
Μανχάτταν, καθrος καi πρόεδρος τοϋ 'Ελ
ληνοαμερικανικοί> • Εκπαιδευτηρίου. 

Γιa τiς δραστηριότητές του αύτές τιμή
θηκε μέ άρκετές διακρίσεις καi βραβεία: 
· Ανεκηρύχθη • Αρχων τοϋ Οίκουμενιιωϋ 
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Του 
άπενεμήθη δ Σταυρός του Πατριαρχείου 
'Ιεροσολύμων καί επαινος άπό τόν Πατρι
άρχη ·Αλεξανδρείας. ·Ο χρυσος Σταυρός 
'Ιωβηλαίου του Πατριαρχείου 'Αντιο
χείας. 

' Η έλληνικi) κυβέρνηση τον έτίμησε μέ 
τόν Σταυρό του Φοίνi.κος το 1960 καi τό 
1966 τοϋ aπένειμε τόν Μεγάλο Σταυρό του 
Βασιλέως Γεωργίου. 

Ή Κοινότης του Καθεδρικοί> Ναοϋ της 
'Αγίας Τριάδος, τfjς δποίας ύπήρξε εuερ
γέτης καi μέλος τοu Διοικητικοί> Συμβου
λίου γιά πολλa χρόνια, τόν έτίμησε τό 
1983, ώς τον • Ανδρα τής Χρονιάς. 
Ό έκλιπrον έγκατέλειψε την άγαπημένη 

άχώριστο σύντροφο τής ζωfjς του κ. 'Αθη
νά Λαντζούνη , τά τέκνα του, {ατρό Εuγενία 
Λαντζούνη, τόν ίατρό ' Ιωάννη Λαντζούνη, 
την ίατρό Μαρία Λαντζούνη, τόν δικαστi) 
Κ. Λαντζούνη, την Δωροθέα, σύζυγο τοu 
βουλευτοϋ κ. ·Αριστείδη Καλαντζάκου, 
τόν άδελφό Δημήτριο καi την άδελφη Νίκη 
Λαντζούνη . 'Επίσης, 10 έγγόνια. 

'Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, τής όποίας ό έκλιπrον 
ύπfjρξε παλαιός καi καλός φίλος, συλλυ
πείται την οίκογένεια του έκλιπόντος καί 
εuχεται νa εlναι έλαφρό τό χώμα πού τον 
σκεπάζει. 

·Ο d.εfμνηστος Περικλης Λαντζούνης δεχόμενος άπο τον 'Αρχιεπίσκοπο κ. 'Ιάκωβο τ~ βραβείο 
τοίi Καθεδρικού ΝαοίJ της • Λγfας Τριάδος, κατιi τι} ν διάρκεια του τιμητικοϋ δείπνου, το 1983, εΙς 

άναγνώρισιν τών ύπηρεσιώv του προς τι} ν Κοινότητα καΙ την 'Ομογένεια. . 
(Athens lnternational - D. Kessoglιdes) 
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'Jhe Greek Orthodox Archdiocesan 
Cathedral of the Holy Trinity 

with the 
Cathedrai ·Board of Trustees 

and Dean Robert Stephanopoulos 

wish to express 
their condolences 

on the passing of their beloνed 
Fήend, Trustee, and Benefactor 

Pericles 
Lantzounis 

May his Memory be Etemal 

••• 
1 

Three Star Raιing in The Ν. Υ. Times 

'~At,ee~ 
~~~ 

American and Continental Cuisine 

Weddings - Christerιings 

ΑΙΖ Social Furιctiorιs 

BANQUET FΛC/Llτ/ES 
ΤΟ SERVE 15 ΤΟ 400 

1714 EASTON AVE. 
SOMERSET, N.J. 
Route 527 Off 287 

Tel. (201) 469-2522 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ• 



"Η Μέρα τfίς Δόξας καί τής Θυσίας 

28η !I Οκτωβρίου 1940 
Σάν μπόμπα άναγγέλλεται ή εΙσβολή τών 'Ιταλών στήν Έλλάδα.-Κατεβαίνουμε 
dμέσως στό Λονδίνο γιά νά μaς στείλει ή Πρεσβεία μας στήν Έλλάδα νά πολεμή
σουμε.- Καθυστερήσεις γιατί Ιiχει κλείσει ή Μεσόγειος -Όδηγίες νά καταταχθοvμε 
στίς 'Αγγλικές Δυνάμεις.- Οί 'Άγγλοι μιλάνε γιά τό << Έλληνικό θαvμα» . ..:ο πρώτος 
'Άγγλος νεκρός στήν Έλλάδα άπό τό Χάρτλεπουλ. - Οί 'Άγγλοι στέλνουν δέματα 
μέ ζεστά ροvχα γιά τόv έλληνικό στρατό άλλά χάνονται στόν βομβαρδισμό. 

Τοϋ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 

Περίληψις τών προηγουμένων 
Ό συγγραφεύς βρίσκεται στήν 'Αγγλία τό 1938 γιά άνώτερες σπουδές Ναυπηγικής, 

μέσα σέ μιά διεθνή κοινωνία φοιτητών άπό ολο τόν κόσμο καί τής συντροφιάς άλλων Έλ
λήνων φοιτητών. Ή διεθνής κατάστασις μέ τά σατανικά σχέδια τού Χίτλερ καταλήγει σέ 
πόλεμο, μέ άποτέλεσμα νά καταρρεύσουν ολα τά άλλα έθνη συμπεριλαμβανομένης καί τής 
Γαλλίας, καί νά μείνει μόνη της ή 'Αγγλία, ιiλλά καί αύτή «έπί ξύλου κρεμάμενη». Οί πιό 
πολλοί 'Έλληνες φοιτητές παραμένουν στήν ·Αγγλία ύπό καθεστώς άγρίων βομβαρδισμών. 
Τελικά φθάνει ή ήμέρα τού .. QXI» γιά τήν Έλλάδα, ή 28η 'Οκτωβρίου 1940. 

Μέρος Α' 

Βρισκόμουνα στή μικρή πόλη Χάρτλε
πουλ, στή Βόρειο Άγγλία, δπου έργαζό
μουνα στά ναυπηγεία «Γκρέϋ», εχοντας τε
λειώσει τίς σπουδές μου ναυπηγικής. 

νάει άπό τό λαιμό μου καί νά πλημμυρίζει 
τό κεφάλι μου. Δάγκασα μέ λύσσα τά 

"'"'""' ~ - ... ,.,_,.. ...... . 
το 

PURCHASE 
WΠHOUT ΤΑΧ 

TRY 
FARNONS 

FIRST! ! 
-~ · .. ·~-·' ............... . 

χείλια μου καί μέ ψιθυριστή φωνή βλαστή
μησα: <<Τούς π ... δες!!». Ποτέ στή ζωή μου 
δέν ε{χα πεί τέτοια βρισιά πρίν, οϋτε καί 
ποτέ άπό τότε. Φαίνεται θά εΙχα άλλάξει 
πολλά χρώματα γιατί ό σπιτονοικοκύρης 
μου μέ κύτταζε μέ άνησυχία. «Σκούπισε τό 
στόμα σου» , μου λέει, καί μου δίνει τό 
μαντήλι του. Γέμισε αίματα. Μέ τή δαγ
κωματιά της λύσσας Ε:κοψα τά χείλια μου 
καί τό αΊμα έτρεχε μέσα κι' έξω άπό τό 

·Η ρουτίνα τής ζωής έξακολουθοuσε νά 

ε{ ναι δουλειά τήν ή μέρα καί βομβαρδισμός 
τή νύχτα. Ό φίλος μου Δήμος f:φυγε γιά με
ρικές ήμέρες νά πάει στό Πανεπιστήμιο 
στό Νιουκάστελ νά τελειώσει μερικές έξε
τάσεις πού τοu ύπολείποντο γιά τό δίπλω
μά του. "Ετσι ήμουν μόνος στό δωμάτιο καί 
μάλιστα δέν είχαμε καί βομβαρδισμό τή 
νύχτα τής 27ης 'Οκτωβρίου γιατί ε{χε 
μεγάλη κακοκαιρία, ιiν θυμάμαι καλά. Κοι
μήθηκα καλά στό κρεβάτι μου, άντί κάτω 
άπό τό τραπέζι, καί τό πρωί σηκώθηκα κι' 
έτο;μάστηκα νά πάω στή δουλειά κατά τίς 7 
καί μισή μέ 8. 'Ακούω ξαφνικά νά μέ φωνά
ζει ό σπιτονοικοκύρης μας άπό τό κάτω πά
τωμα δπου θά τρώγαμε τό πρωϊνό. «Πανα
γόπουλε ί:λα κάτω γρήγορα». «τί συμβαί
νει;» «Είσαστε κι' έσείς οί 'Έλληνες μέσα 

στή σούπα τώρα. Οι 'Ιταλοί ε ίσέ βαλαν στή 
χώρα σας!» 

G.reece Attacked by Strong ltalίan Land αιιd Sea } 

Μέ ε να πήδημα πάνω άπό τόν χειραγωγό 
τής σκάλας βρέθηκα στό κάτω πάτωμα. 
«τί, πώς, τί συνέβηκε;» «Ό Μουσολίνο, 
(ετσι τόν Ε:λεγαν), εδωσε τελεσίγραφο στήν 

Έλλάδα καί μετά έκανε είσβολή ό 'Ιτα
λικός στρατός σήμερα τά χαράματα. Τά 
ε{πε τό ραδιόφωνο καί τά λέει άκόμα». 

"Εμεινα άκίνητος γιά άρκετά δευτερό
λεπτα. Καταλάβαινα τό ζεστό αΊμα νά περ-

ΣΕΠΊΈΜΒΡΙΟΣ, 1986 

BRITISH AID PLANS 

Several Bomb Attacks 
on Athens Air Port 

TURKISH DECLARATION OF ~--~• 
WAR REPORTED . 

ι:oUowίng .attac;kι by ιιaΗ•n warι:hlps on G~ ι.ew bιι.su 
to-day lt ia reρorted tbιιt Bt'ίtl.ih naνa.t on.itι ι:Ν oa t.h~it' way 
t.o betp tbe Cr~:ι. 

BEFORE CA 
"ΚΑΖΤ RAfDRJ 

TwoSh. 
ln Nor 

Ή έφημεpίδα τοϋ Νιουκάστελ «Βραδυvά Χρονικά» ήμερομηvfας 28 Όκτωβρfου 1940 πού dvαγ
γέλλει τήv έπfθεση τώv 'Ιταλών έναντίοv τής Έλλάδος. Ποτέ δέv μπόρεσα vά μάθω dπό ποϋ 
εlχαν πάρει τήv πληροφορία δτι ή Τουρκία ... κήρυf,ε πόλεμο στό πλευρό μας έναιιτlον τής Ίτα-

λfας! Έπίσης dναγγέλλει τήιι βύθιση τοϋ πλοfου «Αύτοκράτεφα τής Βρετανfας». 
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στόμα μου. 

«VΕπαιξε καί τόν έθνικό σας ϋμνο τό 
ραδιόφωνο», συνέχισε. ..Ε{ναι γεμaτος 
ζωή, δπως είσαστε καί δλοι έσείς ο! WΕλ
ληνες πού έχω γνωρίσει έδώ. Εlστε λίγοι 
dλλά νομίζώ δτι θά τούς «δουλέψετε» καλά 
τούς 'Ιταλούς. 'Εξ άλλου άνηγγέλθη δ τι θά 
μποϋν στόν πόλεμο καί ο{ σύμμαχοί σας ο! 
Τοϋριcοι νά σaς βοηθήσουν. Κι' έμείς θά 
βοηθήσουμε δσο μποροϋμε. η θά κάνεις 
τώρα;» 

του ε{πα δτι θά πάρω μερικά ροϋχα μαζί 

μου καί θά πάω στό Νιουκάστελ νά συνεν
νοηθώ μέ τούς άλλους φίλους φοιτητές καί 
νά κατέβουμε στό Λονδίνο, στήν Πρεσβεία 
μας, γιά νά κανονίσουμε νά φύγουμε dμέ
σως γιά τήν 'Ελλάδα. Τόν παρακάλεσα νά 
μοϋ φυλάξει τά άλλα πράγματά μου γιά νά 
τά πάρώ δταν γυρίσω, καί aν δέν γυρίσώ θά 
τά ζητήσουν oi δικοί μου δταν τελειώσει δ 
πόλεμος. Πήρα δμώς μαζί τήν dτελείωτη 
άκόμα μελέτη μου! 

WΕχώ φυλάξει τήν έφημερίδα πού άνήγ
γειλε τήν εtσβολή τών 'Ιταλών στήν 'Ελ
λάδα ιcαί τήν ... είσοδο τών Τούρκων στό 
πλευρό μας!! Δέν μπόρεσα νά μάθω πώς 
βγήκε αύτή ή ψεύτικη φήμ!J. 

Πέρασα βιαστικά άπό τό ναυπηγείο καί 
παρέδωσα τά καθήκοντά μου στόν προϊ
στάμενο τοϋ γραφείου μελετών. "Ή θέση 

σου θά ε{ ναι πάντα άνοιχτή γιά σένα», μοϋ 
ε{πε καί μέ χαιρέτησαν δλοι μέ μεγάλη 
συμπάθεια γιατί καταλάβαιναν δτι γιά ενα 
μικρό ί:θνος σάν τήν 'Ελλάδα δ πόλεμος 
αύτός θά ήταν χαμένη ύπόθεση άπό τήν 
άρχή. VΕτσι πίστευαν τουλάχιστον! 

Πfjρα τό τραίνο καί κατά τό μεσημέρι 
ijμουν στό Νιουκάστελ. Βρfjκα τούς aλ
λους έξαγριωμένους καί άνυπόμονους νά 
πaμε στήν Πρεσβεία μας στό Λονδίνο. Τό 
πρώτο τραίνο ήταν τήν άλλη μέρα τό πρωί. 
'Αεροπορική συγκοινώνία δέν ύπήρχε 
τότε. Τό βράδυ θά τό περνούσαμε δλοι μαζί 
καί θά κοιμόμαστε στρωματσάδα στό πά
τωμα, στά δωμάτια πού εlχαν δυό άπό μaς, δ 
Πίττας καί ό Δημάδης, στήν Επίσημη 
κατοικία τών φοιτητών, τό Χέντερσον 
Χώλ. 'Η ταν πολύ ώραίο μέρος άλλά πολύ 
άκριβό γιά μaς τούς ύπόλοιπους, πού 
μέναμε γιά πιό ο{κονομικά σέ διάφορα 
tδιωτικά σπίτια, δπου πληρώναμε μόνο 15 
σελίνια, δηλαδή 3 δολλάρια , τήν!:βδομάδα 
μέ τό φαί μαζί. 

Πρός τό σούρουπο ένώ περπατούσαμε 
άπό τή φοιτητική λέσχη πρός τό Χέντερ
σον Χώλ, άρχίζει βαρύς βομβαρδισμός. 
Κανένας μας δέν καταδέχτηκε νά προτεί
νει νά μποϋμε σέ καταφύγιο. Είμαστε σέ 
πόλεμο τώρα πιά καί μaς εδινε κάποια iκα-

νοποίηση νά έκτιθέμεθα στόν κίνδυνο 
χωρίς καμμιά προφύλαξη. Μaς έβαζε 
κάπως στήν ίδια μοίρα μέ τ' άδέλφια μας 
στήν ·Ελλάδα πού θά πολεμοϋσαν στό μέ
τώπο. Ό βομβαρδισμός έπιδεινώθηκε. Τά 
θραύσματα τών άντιαεροπορικών όβίδων 
έπεφταν βροχή τριγύρω μας, άλλά έμείς 
οuτε τό βήμα μας δέν έπιταχύναμε. Ξαφνι
κά βγαίνουν άπό ενα κοινό καταφύγιο ενα 
περίπολο άπό 4 είδιιcούς άστυνομιιcούς. 
«Ποϋ πaτε σείς;» μdς λένε , .. τρελλαθήκατε; 
καλυφθfjτε άμέσως!» Τούς έξηγήσαμε δτι 
είμαστε WΕλληνες καί ή πατρίδα μας μπήκε 
στόν πόλεμο τήν περασμένη μέρα καί δτι 
δέν μdς φόβιζε δ κίνδυνος τοϋ βομβαρδι
σμοί! οϋτε δ έχθρός πού μaς έπετέθηκε. 
Προτιμaμε νά μείνουμε dκάλυπτοι . Μaς 
κύτταξαν μέ εκφραση άμφιβολίας liν είμα
στε στά καλά μας άλλά καί μέ κάποιο θαυ
μασμό καί συμπάθεια. Ό άρχηγός τους 
πήρε τόν λόγο: «Καταλαβαίνουμε τά συ-

. ναισθήματά σας, άλλά αύτό πού κάνετε δέν 
ε{ναι σωστό οϋτε βοηθάει τήν πολεμική 
προσπάθεια τfjς χώρας τούτης πού εlναι 
σύμμαχός σας. w Α ν σκοτωθείτε δέν θά εΙ ναι 
μεγάλο πρόβλημα, μόνο θά μεταφέρουμε τά 
πτώματά σας στόν κοινό τάφο τοϋ νειφο
ταφείου. w Αν δμως τραυματισθεί τε θά πρέ
πει νά σaς πaμε στό νοσοκομείο , δπου δλα 
τά κρεβάτια τό πρωί θά ε{ ναι πιασμένα άπό 
τίς άπώλειες τοϋ βομβαρδισμοί> τούτης τής 

OYSTER ΒΑΥ 
CR YST AL Ρ ALACE 

31-01 BROADWA Υ, ASTORIA. L.1. 11106 
TEL. (718) 545-8402 and (718) 545-2990 
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w Ανετες, πολιτισμένες dΊθοuσες γιά δλες 

τίς κοινωνικές σας έκδηλώσεις, ίδιωτικές 

καί συλλογικές. 

'Αδελ~i ΤΟΜ kοί ΠΩΛ kΑΛΑΜΑΡΑΣ 
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νύχτας. 'Ελάτε λοιπόν μέσα στό καταφύ
γιο, δπώς τό άπαιτεί καί δ νόμος», Μπρο
στά στή λογική αύτή ύποκύψαμε καί μπή
καμε στό καταφύγιο, δπου δ κόσμος μάς 
κυττοϋσε σάν περίεργα ζώα. ·Ο άρχιφύ
λακας ε{πε δτι είμαστε ΗΕλληνες χωρίς 
όμως νά προχωρήσει στίς λεπτομέρειες τfjς 
συζητήσεώς μας μαζί του. 

·Ο κόσμος μάς κύτταζε μέ συμπάθεια. "Ε
νας, πού φαινόταν μορφωμένος, μάς ε{πε 
δτι ξέρει πώς oi "Ελληνες είμαστε μιά φού
χτα μόνο καί θαυμάζει πού τά βάλαμε μέ 
τήν 'Ιταλία πού ε{χε 10 φορές τόν πληθυ
σμό μας, χώρια τή βιομηχανία της κ.λ.π. 
Τά έξηγοϋσε καί στούς παρακαθημένους. 
Μιά γυναίκα μίiς ρώτησε ποϋ ε{ναι οί 
γονείς μας καί είπαμε στήν ·Ελλάδα δπου 
μάς περιμένουν νά πάμε σέ λίγες μέρες γιά 
νά πολεμήσουμε κι' έμείς . Τούς άρεσε ή 
στάσις αύτή. Κάποιος άρχισε νά τραγου
δάει τό νοσταλγικό τραγούδι τοϋ περα
σμένου πολέμου: «Κήπ δή χόουμ φάϊαρς 
μπέρνινγκ ... ». Σέ έλεύθερη μετάφραση: 
«Κράτα τή φωτιά άναμμένη στό τζάκι, 
δσο κι· άν πονά ή καρδιά σου, 
κράτα τή φωτιά άναμμένη στό τζάκι, 
μέχρι νά γυρίσουν άπ · τόν πόλεμο 
τά παιδιά σου .. ·"· 
Τό πijραν κι· άλλοι τό τραγούδι αύτό,

τά τραγούδια έξουδετέρωναν καί τό φόβο 
κάπώς μέσα στά κ α ταφύγια- είπαμε καί τό 
«Τιπερέρι» καί μερικά άλλα καί σιγά σιγά 
πέρασαν κάνα-δυό ιδρες μέχρι πού δόθηκε 
τό «ολ κλήαρ» , δηλαδή τέλος κινδύνου, 
άπό τίς σειρήνες. Χαιρετίσαμε τόν κόσμο 
πού μάς δίνανε παντός είδους εύχές καί συ
νεχίσαμε στό δρόμο πρός τό «Χέντερσον 
Χώλ» . 

Μαζευτήκαμε όλοι στό δώμάτιο τοϋ Νίκου 
τοϋ Πίττα, στό πρώτο πάτωμα. Ε{χε καί 
μιά-δυό μπουκάλες «τζίν» κι· αύτό μίiς αύ
ξαινε τόν ένθουσιασμό γιά τόν πόλεμο. 
«Θά τούς σκίσουμε σά σαρδέλλα τούς 'Ι
ταλούς! ... », φώναζε δ ~νας. «Θά τούς σφά
ξουμε πάνω στό λιθάρι σάν τραγιά», δ 
άλλος (άναλόγως της καταγώγής τοϋ φώ
νασκοϋντος, άν ήταν άπό παραθαλάσσιο 
μέρος ή άπό τά κατσάβραχα σάν κι' έμέ
να!)., καί δ θόρυβος κι' οί φωνές δλο καί 
δυνάμωναν, μέχρι πού ξυπνήσαμε δλους 
τούς ένοίκους τοϋ φοιτητικοί} ο{κήματος. 
«Σκασμός βρέ "Ελληνες!» άκούστηκε μιά 

φωνή άπό τό πάνω πάτωμα, «τί σίiς ~χει 
πιάσει καί χαλάτε τόν κόσμο μέ τίς 
φώνές;». Βγαίνει δ Πίττας στό κεφαλό
σκαλο καί όπως τά ε{ χε κοπανίσει γιά καλά 
μέ τό τζίν, βάζει τίς φώνές έλληνικά: .. 'Ε
λάτε ρέ κερατάδες, έλίiτε κάτω καί θά δείτε 
τώρα πώς πολεμάνε οι "Ελληνες!!» 

Τόν άκοϋνε οι 'Εγγλέζοι άπό πάνω, κα
ταλάβανε άπό τίς φώνάρες του, ένώ τόν ξέ
ρανε σάν ήσυχο παιδί καί εύγενικό, δτι 
κάτι έξαιρετικό συνέβαινε κάτω, καί 
ρώτάει €νας πάλι άπό πάνω: «"Εχετε πιο
τό; .. , .. ~χουμε τζίν». «Τζίν; Κατεβαίνουμε!» 
Τό άκουσαν κι· άλλοι καί ή λέξις «τζίν» έ
παναλαμβανόταν άπό πόρτα σέ πόρτα. Μ' 
ενα σάλτο βρεθήκανε όλοι κάτω, μέ τά 
ποτήρια τους, κανάτια κι · δ,τι άλλο 
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βρήκαν πρόχειρο. Προσκομιστήκανε καί 
κάνα δυό-τρείς μπουκάλες τζίν άκόμα- τό 
παίρναμε φτηνό έμείς άπό τούς σι;.σάντι
δες τών έλληνικών βαποριών- καί κυριο
λεκτικά χάλασε δ κόσμος. 'Έλληνες, 'Εγ
γλέζοι, Σκανδιναυοί, 'Ολλανδοί καί Τουρ
κοι άκόμα ξεφωνίζαμε άπειλώντας θεούς 
καί δαίμονες, καί τούς 'Ιταλούς βεβαίως! 

Κανένας δέν κοιμήθηκε έκείνο τό βράδυ 
στό Χέντερσον Χώλ. 'Ένας-ενας πέφτανε 
κάτω στό πάτωμα άναίσθητοι, καθένας 
δπου στεκόταν, καί τά χαράματα έμείς οί 
ΝΕλληνες δρασκελίζοντας πάνω άπό τά 
άναίσθητα σώματα βγήκαμε εξ ω στόν κρύο 
άέρα καί τραβήξαμε γιά τό σταθμό. Οί φω
τιές του νυχτερινού βομβαρδισμού καίγανε 
άκόμα στήν πόλη καί άπό μιά άποθήκη 
κρεάτων πού καιγότανε εβγαινε μιά γλυ
κειά μυρωδιά ψητοίι κρέατος πού μiiς εκανε 
νά τρέχουν τά σάλια μας, γιατί τό κρέας 
ήταν μέ τό δελτίο καί δέν εφτανε ποτέ νά 
χορτάσεις. 

'Η διαδρομή μέχρι τό Λονδίνο ήταν 6 πε
ρίπου cbρες καί φτάσαμε κατά τίς δυό τό 
άπόγεμα. Πήγαμε κατ' εύθείαν στήν Πρε
σβεία j.ιας καί παρουσιαστήκαμε στόν Ναυ
τικό 'Ακόλουθο γιατί είμαστε ολοι του 
Ναυτικου μέ ναυτικά φυλλάδια. 

Παρελαύνουμε μπροστά dτrό τόν Πρώτο Λόρδο τοv Ναυαρχεfου. Ναύαρχο Σέρ Ντάντλυ Πάουντ, 
μ{; τό ξύλινο πόδι! Ό συγγραφεύς στή γραμμή, τρfτος dπό dριστερά. (Στίς ΕΙδικές Μονάδες). 

'Ακόλουθος ήταν δ πλοίαρχος Μάτεσης. 
Τό σακούλι μπροστά στό στήθος μας ε[vαι ή dvτι-dσφυξιογόνος μάσκα. 

Μaς χαιρέτησε έγκάρδια καί μaς ε{πε δτι 
θά ζητοίισε άμέσως άπό τούς· Αγγλους θέ
σεις στά δπλιταγωγά πού θά περνοϋσαν τή 
Μεσόγειο μέ κονβόϋ (νηοπομπή), τήν 
έρχομένη φορά. Miiς πήρε τά στοιχεία καί 
ρώτησε ποιοί άπό μiiς ήταν γυμνασμένοι 

ΕλλΗΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΗ 

t'jδη άπό θητεία στό Ναυτικό. Κανένας μας 
δέν ήταν γιατί είχαμε πάρει ολοι άναβολή 
λόγω σπουδών. Miiς ε{πε δτι οι διατυπώ
σεις θά παίρνανε λίγο καιρό καί μετά θά 
περιμέναμε καί τήν ήμερομηνία τής νηο
πομπής. Miiς συνεβούλευσε νά γυρίσουμε 

PLANO 
RESTORATION 

32-oS 38th Ave., L.I.C., Ν.Υ. 11101 

στίς σπουδές μας η τίς δουλειές μας καί θά 
μiiς εlδοποιοίισε πότε θά φεύγαμε. 

Γυρίσαμε στό Νιουκάστελ κάπως άπο
γοητευμένοι γιατί τό α\μα μας εβραζε γιά 
τόν πόλεμο . ~Οταν μάλιστα άρχισαν νά 
ί:ρχουνται τά νέα άπό τό ραδιόφωνο καί τίς 

JOHN KALAFAτiS 
President 

MASONRY REPAIRS- WAYERPROORNG- ROORNG 
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(718) 706-7400 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,. 



έφημερίδες yιά τίς 'Ελληνικές νίκες στά 

μέτωπα τής 'Ηπείρου- αύτό πού όνομά
σανε οί 'Εγγλέζοι «τό 'Ελληνικό θαυμα" 
- στεκόμαστε σέ άναμμένα κάρβουνα. 
Κάθε μέρα σχεδόν τηλεφωνούσαμε στόν 
·Ακόλουθο καί παίρναμε τή στερεότυπη 
άπάντηση, «τίποτα άκόμα». 

Μίiς εlχε πιάσει άπελπισία. Οuτε 
σπουδές κυττούσαμε πιά οϋτε δουλειές. 
Πέρασε κάπου ενας μήνας όπότε μιά μέρα 
μίiς λέει ό 'Ακόλουθος δτι ή Μεσόγειος 
εlχε κλείσει γιά καλά στίς νηοπομπές γιατί 
τά Γερμανικά άεροπλάνα Στούκας καί 
Γιουγκερς εlχαν βουλιάξει πολλά καρά
βια, μεταξύ τ&ν όποίων καί δυό άεροπλα
νοφόρα, καί δτ ι δλα τά όπλιταγωγά πηγαί
νανε μόνο τόν γυρο τής 'Αφρικfjς άπό τό 
άκρωτήριο τής Καλής 'Ελπίδος. Χώρο γιά 
ξένους στρατεύσιμους δέν διέθεταν ο[ v Αγ
γλοι καί μάλιστα άγύμναστους. «Πάντως», 

εlπε ό Μάτεσης, είμαστε έλεύθεροι άν θέ
λαμε νά καταταχθουμε στίς ·Αγγλικές δυ
νάμεις. Μίiς τό έδωσε καί γραπτώς. v Αν 
πάλι άργότερα παρουσιαζόταν εύκαιρία 
εύχαρίστως θά έκανε δ, τι μπορουσε γιά νά 
μεταταχθοϋμε άν θέλαμε στίς 'Ελληνικές 
δυνάμεις, έφ' δσον βέβαια τό έπέτρεπαν oi 
περιστάσεις. ΓΕτσι και εγινε τελικά!). 

τ Η ταν καλός άνθρωπος ό Μάτεσης καί 
καλός άξιώματικός. οι δρόμοι μας δια
σταυρωθήκανε κάπως παράδοξα μετά 4 

χρόνια, δταν ήταν πρόεδρος τοϋ Ναυτο
δικείου πού δίκαζε τούς στασιαστάς τοϋ κι
νήματος τής Μέσης' Ανατολής άπό τόκα
ράβι πού ύπηρετοϋσα, τήν κορβέτα " ·Α
ποστόλης». Σάν μάρτυρας τά ε{πα λίγο ... 
t:ξω άπό τά δόντια στόν Στρατιωτικό Κα
τήγορο κι' ό Μάτεσης μέ διέταξε νά βγώ 
έξω άπό τήν αίθουσα του Ναυτοδικείου καί 
νά μοϋ έπιβληθεί τό άνώτατο δριο ποινής 
άπό τό 'Υπουργείο Ναυτικοu, δηλαδή ενα 
μήνα φυλάκιση, γιά «πρωτοφανη άναίδεια 

ένώπιον τοϋ Ναυτοδικείου»!! Τελικά τά 
φτιάξαμε καί μοϋ συγχωρήθηκε καί δ 
μήνας «στήν ψειρου!, (Αύτά περιγράφον
ται στήν Ιστορία «Oi μέρες τής ντροπής 
καί τοϋ έξευτελισμοϋ», κατ' άντίθεση μέ 
τόν τίτλο τής παρούσης Ιστορίας. Αύτά 
έχει ή ζωή καί ο{ πόλεμοι, ίδίως μ· έμίiς 
τούς 'Έλληνες). 

Μετά τήν άπογοητευτική αύτή έξέλιξη 
άμέσως παρουσιαστήκαμε στά 'Αγγλικά 
γραφεία έπιστρατεύσεως καί ζητήσαμε νά 
καταταχθουμε έθελονταί, έξηγώντας τίς 
περιστάσεις. Μίiς δεχθήκανε ο{ άνθρωποι 
άμέσως σάν έφεδρους άξιωματικούς κι· 
ετσι πήγαμε Σαλιάρης, Πιτέλλος κι. έγώ 
στό Ναυτικό κι· δ Δημάδης στήν · Αερο
πορία. Τά τόσα πού του είπαμε νά τόν 
πάρουμε κι· αύτόν στό Ναυτικό, δέν κάνα
με τίποτα. Ξέραμε δτι δλα τά παιδιά πού 
εlχαν πάει στήν άεροπορία, άπό τούς v Α γ-

γλους συμφοιτητάς μας, εlχαν σκοτωθεί 
μετά μερικούς μήνες ύπηρεσίας. Ήταν ά
μετάπειστος. Θεός συχώρέσει τον. 

'Εμένα, σάν ναυπηγό μέ κατέταξαν στό 
Ναυπηγικό Σώμα του Ναυαρχείου, δπου 
ε{χαν μεγάλες άνάγκες. "Εδρα μου θά ήταν 
τά κεντρηcά γραφεία πού ε{χαν μεταφερθεί 
λόγω τών βομβαρδισμών άπό τό «Γουάϊτ
χώλ» τοϋ Λονδίνου στό Μπάθ , μιά σχετικά 
μικρή πόλη δπου ύπήρχαν ιαματικά λου
τρά άπό τόν καιρό τών Ρωμαίων, κάτι σάν 

τό δικό μας τό Λουτράκι άλλά μεγαλύτερο. 
Τά πολλά ξενοδοχεία της πόλεως εlχαν έ
πιταχθεί κι. έτσι ύπήρχε άρκετός χώρος 
γιά τά γραφεία καί τό προσωπικό τοϋ Ναυ
αρχείου. ·Ε πιστεύαμε δτι στό Μπάθ είμα-

στε άσψαλείς άπό βομβαρδισμούς. «Πίσω 
εχει ή άχλάδα τήν ούρά», πού λέει καί ή 
παροιμία ! 

Έν τώ μεταξύ, τόν ενα περίπου μήνα πού 
περάσαμε περιμένοντας, κι. άλλον ε να μέ 
τίς διατυπώσεις τής κατατάξεως, κάναμε 
δ,τι μπορούσαμε νά βοηθήσουμε, καθένας 
μας μέ τόν τρόπο του, τήν πολεμική 
προσπάθεια τής ·Αγγλίας πού περνοuσε 
τέτοιες δύσκολες ήμέρες. Έγώ πήγα γιά 
έιcγύμναση κατά τίς ώρες τής μή έργασίας 
στό σώμα τής τοπικής έθνοφυλακfjς, δπου 
δταν ε{δαν δτι ήμουν καλός στή σκοπο-

Γιό τiς Τυπογραφικες . , 
εργασιες σας Η~ 
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βολή μέ βάλανε νά έξασκώ τούς <'iλλους. 
" Ετσι πέρασα άπό τρία συντάγματα, τοϋ 
" Έ~φροϋ Πεζικοϋ της Κομητείας Ντά
ραμ .. - άπ ' δπου ο{ πιό πολλοί ήταν άν
θρακωρύχοι καί «μάνες» στή χρήση τοϋ 
δυναμίτη - , τών «Τυφεκιοφόρών (φιου
ζιλίαρσ) της Κομητείας Νορθόμπερλανt», 

όπου άνηκε τό Νιουκάστελ, καί τών" Όρε
σι βίων (Χάϊλάντερς) τών Κομητειών 
'Αργκάϊλ καί Σάδερλαντ» τής νοτίου Σκω
τίας, δΠου ή στολή μας ήταν ή σκωτσέζικη 
φουστανέλλα ή όποία επρεπε νά φοριέται 
χωρίς βρακί άπό κάτω!! Τά όνόματα τών 
συνταγμάτών αύτ&ν φαίνονται κάπως 
άστεία, άλλά ο{ 'Εγγλέζοι διατηροϋν στίς 
μονάδες τοϋ στρατοϋ τους τά μεσαιωνικά 
όνόματά τους άκόμα καί σήμερα. 

Μέσα σέ λίγες μέρες μετά τήν είσοδο της 
Έλλάδος στόν πόλεμο οί • Αγγλοι εστει
λαν άεροπορική βοήθεια, τά λίγα κατα
διωκτικά τύπου «Χάρικαίϊν» πού μποροϋ
σαν νά διαθέσουν. ·Ο πρώτος· Αγγλος πού 
σκοτώθηκε στήν ·Ελλάδα ήταν ενας άπό 
τούς πιλότους τους, ενας νεαρός άπό οίκο
γένεια τοϋ Χάρτλεπουλ δπου βρισκόμουνα 
καί έργαζόμουν. Σκέφθηκα τήν μάνα του 
πού τόν εlχε μοναχοπαίδι, άν θυμaμαι κα
λά, τής ύπέβαλα τά σέβη μου καί τά συλλυ
πητήριά μου, καί της ε!πα δτι οί Ν Ελληνες 

δέν θά ξεχάσουν ποτέ τό όνομα τοϋ γιοϋ 
της. Τό θυμάται άραγε κανένας σήμερα; 

Έν τω μεταξύ έξακολουθοϋσαν νά ερ
χουνται τά νέα γιά τίς άπίστευτες νίκες τών 

· Ελλήνων. Ν Ε να κϋμα θαυμασμοϋφούσκωνε 
ραγδαία σέ δλη τήν ·Αγγλία καί δ 
Τ σώρτσιλ μιλοϋσε συχνά γιά τό "' Ελλ η-

νικό θαϋμα!» Ταυτόχρονα tρχονταν καί οί 
εiδήσεις γιά τίς κακουχίες τοϋ στρατοϋ μας 
στά βουνά τής · Αλβανίας. Παγωνιές, κρυ
οπαγήματα καί κουραμάνα μέ έληές γιά 
συσσίτιο. "Εγραψα μιά εκκληση στήν το
πική έφημερίδα καί μέσα σέ δυό-τρείς 
μέρες γέμισε τό σπίτι άπό ροϋχα, πλεχτά 
πουλόβερ, μάλλινες κάλτσες, μάλλινα γάν
τια καί παντός είδους άλλα έφόδια πού οί 
γρηές 'Εγγλέζες επλεκαν γιά τούς δικούς 
τους στρατιώτες. «Οί δικοί σας τά χρειά
ζονται περισσότερο .. , μοϋ λέγανε κι · ά

φηναν δέματα μέ τό σωρό. Τελικά γέμισα 
ενα βαγόνι τοϋ τραίνου καί κατόπιν συνεν
νοήσεώς τά εστειλα 'στήν Πρεσβεία μας 
στό Λονδίνο. 'Εκεί τά άποθήκευσαν σέενα 
μεγάλο σπίτι κοντά στήν Πρεσβεία γιά νά 
τά στείλουν μαζύ μέ <'iλλα έφόδια μέ τήν έ
πομένη νηοπομπή τfjς Μεσογείου. Δυστυ
χώς μιά νύχτα, μιά μεγάλη γερμανική 
μπόμπα χτύπησε τό σπίτι καί όλα κατα
στράφηκαν άπό τήν Εκρηξη καί τήν 
πυρκαϊά πού άκολούθησε. Κρίμα! 

Γράφω κι' ε να έπεισόδιο πού δείχνει τόν 
θαυμασμό τών • Αγyλων γιά τούς ήρωϊ
κούς "Ελληνες: Τρείς-τέσσερες άπό μaς 
μπήκαμε στό άσανσέρ ένός ρέστωραντ καί 
μαζύ μας μπήκαν καί 4-5 κοπελίτσες πού 
δταν μάς άκουσαν νά μιλάμε, μάς ρώτησαν 
τί γλώσσα ήτανε. Τούς είπαμε έλληνικά 
καί δτι είμαστε "Ελλ ηνες. Δέν τό πίστεψαν 
καί γελάσανε. Τίς ρωτήσαμε γιατί δέν μaς 
πιστεύανε καί μάς άπάντησαν δτι οί 'Έλ
ληνες ε[ ναι γίγαντες, θηρία σωστά, όχι σάν 
κι. έμaς. Δέν ξέραμε <'iν επρεπε νά κολα

κευθοϋμε ij νά προσβληθοϋμε! 

'Εκείνες τίς μέρες άκούσαμε καί γιά τόν 
θάνατο στό μέτωπο τοϋ Καλαμa, κοντά στά 
Γιάννενα, τοϋ 'Ελληνο- · Εβραίου Συνταγ
ματάρχη Φριζη πού σκοτώθηκε δπως ό
δηγοϋσε tφιππος μπροστά-μπροστά τήν 
άντεπίθεση τοϋ πεζικοϋ μας - δέν είχαμε 
δά καί τίποτα <'iλλο- έναντίον τών 'Ιτα
λών, φωνάζοντας, «έμπρός παιδιά, ή Πα
ναγία εΙ ναι μαζύ μας!! ... ' Αλλά τήν Ιστορία 

αύτή θά τήν γράψουμε χωριστά. Μιά φορά 
τά Γιάννενα σώθηκαν! 

Λίγο πρί ν νά πaμε στίς θέσεις μας κα
τατάξεως, μέ ε{χε πιάσει μεγάλη άδημονία 
μέ τίς καθυστερήσεις, γραφειοκρατία 
κ.λ.π. , γιατί καί οί • Αγγλοι ε[χαν άρκετό 
«χαρτοβασίλειο» στίς ύπηρεσίες τους, 
όπως <'iλλωστε Εχουν καί όλες ο{ <'iλλες 
χώρες καί δπου βέβαια ή 'Ελλάδα εχει τά 
πρωτεία! Μέ πείραζε πολύ τό συναίσθημα 
δτι ό πόλεμος εβραζε σέ δλο τόν κόσμο κι. 
έμείς καθόμαστε σά λεχώνες νά περιμέ

νουμε σχεδόν άπρακτοι . Ξαφνικά άκούω 
άπό τό Λονδίνο, τυχαία, γιατί πληροφο
ρίες γιά βαπόρια κρατοϋνταν άπόλυτα μυ
στικές γιά νά μήν προδίδουνται τά κον
βόγια, ότι Ε ρχεται στήν ' Α yyλία σέ μερικές 
μέρες ενα βαπόρι τοϋ μπάρμπα μου τοϋ . Α
πόστολου, τό «Κϋμα», πού διαχειριζόταν 
τό γραφείο Λιβανοϋ στό Λονδίνο. Ήταν 
παληό, χτισμένο τό J 907, άν θυμάμαι καλά, 
καί τόσο «μοντέρνο» ώστε τό μόνο σύστη
μα φωτισμοϋ πού ε{ χε στή μηχανή καί στά 

δωμάτια ήταν μέ άσετυλίνες! Δηλαδή γιά 
τό βαπόρι αύτό δ Φαρανταίϋ δέν εlχε 
άκόμα άνακαλύψει τόν ή λεκτρισμό 1 

Μέχρι πού διακοπήκανε οί συγκοινω-

Πολλοί προσπάθησαν νά μός συναγω ΤΩΡΑ τά 'Ελληνικά Μάρμαρα 

στήν καρδιά τοϋ · Ελληνισμοϋ. νιστούν άλλά δέν '. 
J 

μπόρεσε κανείς ~ ~ 
ΣΠΑΣΑΜΕ ι= - m 
ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ιι) 
ΤΩΝ1ΙΜΩΝ I 
ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ ι ____ / 
ΠΑΡΑΘΥΡΑ ~ 

$ 14 9 μέ τή:~ηοθέτηση 

Κάτι πού tλειπε άπό τήν Όμογένεια. 

Show Room, άποθήκη & έργοστάσιο προϊόντων μαρμάρου 
TZAKIA - ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ - ΚΟΥΖΙΝΕΣ- BAR 
Τιμές λιανικής & χονδρικής πώλησης άπίστευτα χαμηλές 

Wa also install - Retail and Wholesale 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣ/Λ ΜΛΡΜΑΡΟΥ 

ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ 14-42 Astoria Blvd. 
22-17 Astorίa Blvd. 6701 5th Avenue L Ι C Ν Υ 
Astorίa, New York Brooklyn, New York Tel. (718) 204-2001 
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νίες καί τά τα-χυδρομεία μέ τήν ·Ελλάδα 
ήξερα δτι στό βαπόρι αύτό ύπηρετοίισαν ό 
άδελφός μου Χαρίλαος καί ενας γνωστός 
μας δ Χρήστος Καμίνης, μέλος τής παροι
κίας μας σήμερα, στό Κουήνς τής Νέας· Υ
όρκης δπου ε-χει εταιρεία χρωματισμών. 
'Αλλά δέν ήξερα άν ήταν άκόμα μέσα καί 
ο{ δυό τους ή άν εlχαν ξεμπαρκάρει ήδη, 
πάντως ήταν κι' αύτό ενας λόγος παρα
πάνω νά θέλω νά πάω στό βαπόρι αύτό. Δί
πλωμα μη-χανικpu του Έλληνικου Έμπο
ρικου Ναυτικου εlχα, σάν άπόφοιτος του 
Πολυτεχνείου. Μιλάω μέ τόν κ . Μαμαλή, 
τόν διευθυντή του γραφείου Λιβανου στό 
Λονδίνο καί του λέω δτι βαρέθηκα νά 
περιμένω καί θά παρατήσω καί 'Αγγλικό 
Ναυτικό καί δλα, καί θά μπαρκάρω στό 
«Κίιμα». Καλός άνθρωπος δ Μαμαλής, 
Θεός συ-χωρέσει τον, «Εύγένιε, παιδί μου», 
μου λέει , «βράζουν ο{ θάλασσες άπό τούς 
τορπιλλισμούς, τά ύποβρύ:χ,ια όργιάζουν 
καί :χ,άνεται πολύς κόσμος, ε{σαι βέβαιος 
δτι θέλεις νά πaς;» «Ναί». «Θά σέ είδα
ποιήσουμε τότε συνθηματικά που νά πάς 
καί πότε, καί καλή τύ-χη». 

Μετά μιά έβδομάδα, περίπου, φτάνει στό 
σπίτι πού εμενα ενα τηλεγράφημα γιά μένα. 
WΟλα έν τάξει, σκέφτηκα, κι· άρχισα νά 

μπαλάρω τά πράγματά μου χωρίς καλά
καλά νά διαβάσω τό τηλεγράφημα! 'Αλλά 
δταν τό διάβασα κοκκάλωσα! Ήταν άπό 
τό γραφείο καί tλεγε: «Λυπούμεθα, πλοί
αρχος Μουσούρης έβυθίσθη. ·Ακυρώσατε 
σχέδιά σας». τί εlχε συμβεί; "Οπως tμαθα 
άργότερα, δπως εμπαιναν τά πλοία μιας 
νηοπομπής στό λιμάνι Χούλ τής άνατολι
κης ·Αγγλίας, άπό τή Βόρειο Θάλασσα, 

μιά μαγνητο-άκουστική Γερμανική νάρκη 
έξερράγη κάτω άπό ενα άλλο βαπόρι πού 
εμπαινε στό δίαυλο, άς πουμε πέμπτο στή 
σειρά. 'Η νάρκη ήταν ρυθμισμένη νά 
έκραγεt στόν πέμπτο «έρεθισμό», ή μπο
ροίισε νά εlχε ρυθμισθεί γιά τόν έκτο ή 
δ,τιδήποτε άλλη σειρά. Τά προηγούμενα 
βαπόρια περνουσαν άπό πάνω της χωρίς νά 
προκαλέσουν έκρηξη. VΕτσι γινόταν ή άλι
εία τής νάρκης πιό δύσκολη γιατί θά 
επρεπε τά ναρκαλιευτικά νά περάσουν 
άκριβως 5 ή 6 φορές, ή δ,τιδήποτε ήταν 
ρυθμισμένη γιά νά καταστραφεί ή νάρκη. 
"Οταν ε{ναι γιά κακό ο{ άνθρωποι σκαρ
φίζονται ένα σωρό διαβολιές. v Αν ε{ ναι. νά 
κάνουν καλό, πάντα βρίσκουν ένα σωρό 
έμπόδια καί δικαιολογίες γιά νά μήν κά
νουν τίποτα. 

"Οταν έσκασε ή νάρκη, βυθίστηκε τό 
άλλο βαπόρι άμέσως γιατί ήταν άκριβως 
άπό κάτω του καί -χάθηκαν καί κάμποσοι 
άνθρωποί του. 'Η δύναμις δμως της έκρή
ξεως έφτασε μέχρι τό «Κίιμα», παρ ' δλο 
πού ήτανε κάπου μισό μίλι μακρυά, του 
άνοιξε τίς καρφώσεις καί άρχισαν νά μπαί
νουν νερά μέσα στ ' άμπάρια του. Μετά 
λίγες ώρες βούλιαξε κι' αiJτό χωρίς εύτυ
χώς νά χαθεί ή νά τραυματιστεί κανένας 
άνθρωπος. ·οπως ήτανε 33 χρονών ήλικίας 
φαίνεται πώς ο{ λαμαρίνες του εl-χαν άδυ
νατίσει τόσο άπό τή σκουριά, ό>στε όπως 
λένε καί ο{ Έγγλέζοι άν χτυποίισες τήν 

ΣΕΠΊΈΜΒΡΙΟΣ, 1986 

KALODIS INTERNATIONAL 8 FOODS, INC. 
You Cet the Best for Less 

Διαθέταμε τό έκλεκτότερα προϊόντα άπό τήv 'Ελλάδα 
καί τήv Κύπρο σέ μεγόλη ποικιλία. 

ΑΠΟΠΕΛΛΟΜΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΕ ΤΟ UPS, ΠΟ ΣΠΠΙ ΣΑΣ, 
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 

82-75 Parsons Blνd. 
Jamaica, Ν.Υ. 11432 

(718) 380-0200 

35-27 39th Aνenue 
Astoria, Ν.Υ. 11103 

(718) 204-6579 

CYPRUS 
TOURS INC. 

31-16 30th Ave., Astoria, ~.Υ. ll 102 
Tel.: (718) 728-0900 (800) 221-8899 

Ο ΜΕΓ ΑΛ ΥΤΕΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

Οί χιλιάδες πελάτες μας τό έπιβεβαιώνουv! 

~~ 
CABLE: CYTOURING. 

NEW YORK 

TELE X: 424371 

......... 

ATHENS CENTER HOTEL 
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
• Κεντρικός κλιματισμός - 136 δωμάτια, 
λουτρό, τηλέφωνο, ραδιόφωνο, βερόντα. 
• ·Εστιατόριο πολυτελείας, μπάρ, ροuφ 
γκάρντεν, πισίνα γιό δλες τiς έποχΕ:ς άντl 
λογικi'jς χρεώσεως. 

• Απο 15 Μαρτiου- 31 Όκτωβρiου 

Τιμαi δωματίων: Μονόκλινα 3.986 δραχμ. 
Δίκλινα 5.696 δραχμ. Τρίκλινα 7.075 δραχ. 
Συμπεριλαμβάνεται κοντιvέvταλ μπρέκ
φαστ. Διό ρεζερβέσιοvςάποταθi'jτε στη Ν. 
·Υόρκη (212) 483-0642 κ. ·Αρσένη ι'\ γράψατε 

Sophocleous &,Athenas 26, Athens, Greece. 
Tel. 524-8511-7 Telex 4488 ALCY. 
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πίπα σου γιά νά τήν καθαρίσεις θά εκανες 
τρύπα στή λαμαρίνα! 

~ουσούρης ήταν τό όνομα του καπε
τάνιου. Τά γραφεία δέν έπετρέπετο ποτέ νά 
άναφέρουν όνομα βαποριοϋ σέ άλληλο
γραφία ή τηλεγράφημα. ~όνο τό όνομα 
του καπετάνιου. 

"Ετσι λοιπόν πάει κι' αύτή ή εύκαιρία νά 
δώ λίγη δράση. Εύτυχώς μέσα σέ μιά έβδο
μάδα άκόμη τελειώσανε οί διατυπώσεις καί 
~φυγα γιά τή θέση μου στό ~πάθ, δπου τό 
Ναυαρχείο μοϋ οορισε κατοικία σέ ενα έπι
ταγμένο σπίτι. · Ανέλαβα τά καθήκοντά 
μου στό τμήμα τών βοηθητικών πολεμικών 
πλοίων. Δηλαδή παίρνανε π. χ. ενα άλιευτι

κό καί τό μετατρέπανε σέ ναρκαλιευτικό ή 
άνθυποβρυχιακό σκάφος. "Η ενα ταχύ έπι
βατικό καί τό κάνανε έξωπλισμένο βοηθη
τικό καταδρομικό, βάζοντάς του κανόνια, 
βόμβες βυθοϋ, άντιαεροπορικά καί τορπίλ
λες. "Η τό κάνανε ναρκοθέτιδα. ·Ως έπί τό 
πλείστον δουλειά γραφείου μελετών, άλλά 

που καί ποϋ πήγαινα καί στίς ναυτικές 
βάσεις δπου γίνονταν οί έργασίες μετα

τροπών. 'Επίσης καμιά φορά πήγαινα στίς 
δοκιμές τών πλοίων στό πέλαγος, μετά τίς 
μετατροπές. Ήταν οί μόνες εύκαιρίες νά 
ξεσκάσω λιγάκι, στήν πλατειά θάλασσα. 
Ποτέ δέν συναντήσαμε ύποβρύχιο ή έχ
θρικό άεροπλάνο άλλά περάσαμε μερικές 
φορές κοντά άπό νάρκες εύτυχώς χωρίς 
ποτέ κανένα άτύχημα. 

Στό έπιταγμένο σπίτι πού εμενα είμαστε 
γείτονες μέ τόν Χαϊλέ Σελασιέ, τόν Αύτο
κράτορα τής • Αβυσσινίας, πού ήταν τότε 
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presents 
an exciting lnternational 

Floor Show Nitely 

Featuring 
Greek and lnternational Singers 

and Exotic Belly Dancers 

Be Greek Tonight 
Dance the nite away to fabu1ous 
music eνery nite but Tuesday. Saνor 
the tastes of authentic Greek cuisine 
ίη this exciting supper c1ub. 

ΟΡΕΝ 5:30 Ρ. Μ. 

CLOSED TUESDA YS 

370 RT. 46- SOUTH HACK 
SILVER FORK AWARD 
Reserνations (201) 440-1 77 1 

Major Crediι 
Cards Α ccepιed 

έξόριστος στήν 'Αγγλία άπ' δταν 
κατέλαβαν τήν χώρα του οί ·Ιταλοί τό 
1935. "Εβγαινε περίπατο κάθε πρωί πάντα 
μέ μιά-δυό άπό τίς κόρες του, όμορφες με
λαψές κοπέλλες, καί τόν σωματοφύλακά 
του. Τόν χαιρετοϋσα καί πάντα εδειχνε τήν 
εύχαρίστησή του πού μιλοϋσε μέ "Ελληνα, 
τής ίδιας 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας. 

·Η έργασία μου ήταν άρκετά ένδιαφέ
ρουσα καί οί άνθρωποι καλοί καί εύγενείς. 
Δέν είχαμε καμιά σοβαρή ένόχληση άπό 
βομβαρδισμούς, άλλά πολλές · φορές 
βλέπαμε τή νύχτα νά βομβαρδίζεται βαρειά 
καί νά καίγεται τό ~πρίστολ πού άπείχε 
κάπου 15 μίλια άπό τό ~πάθ καί ήταν 
μεγάλο έμπορικό λιμάνι καί βιομηχανικό 
κέντρο. Καμιά φορά επεφταν καί μερικές 
«άδέσποτες» μπόμπες σέ μάς άλλά οί 
ζημιές ήταν λίγες καί δέν εlχε σκοτωθεί 
κανένας. 

~ιά μέρα μετά 3-4 μηνες, ήλθε στό ~πάθ 
νά κάνει έπιθεώρηση δ «Πρώτος Λόρδος 
του Ναυαρχείου», δ Ναύαρχος Σέρ Ντάν
τλυ Πάουντ. Παρελάσαμε μπροστά του καί 
στεκόταν στήν έξέδρα γεμάτος χρυσά πα
ράσημα καί γαλόνια. Εlχε χάσει τό ενα του 
πόδι στήν ναυμαχία τής Γουτλάνδης, στόν 
πρώτο πόλεμο, καί λέγανε δτι δταν περπα
τουσε εκανε τό ξύλινο πόδι του «κρ-κρ-κρ•• 
Κ\' Ετσι οταν πήγαινε γιά έπιθεώρηση τόν 
άκούγανε άπό μακρυά νά ερχεται καί 
εκαναν ολοι πώς δουλεύανε μέ μεγάλη έπι
μέλεια. 'Εγώ μιά φορά δέν τό άκουσα τό 
κρ-κρ-κρ! 

Κάναμε καί έπίδειξη σκοποβολής γιά νά 
δεί δ Ναύαρχος δτι τό προσωπικό ήταν σέ 
θέση νά ύπερασπίσει τήν πόλη καί τίς έγκα
ταστάσεις έν περιπτώσει πού θά εκαναν 
οί Γερμανοί ·:αμιά αιφνιδιαστική είσβολή 
ή έπιδρομή. "Ημουν καλός σκοπευτής 
άλλά καί κατά καλή σύμπτωση στήν ταχεία 
βολή κατά κινουμένου στόχου πήγανε καί 
ο{ 10 σφαίρες μου διάνα! "Ερχεται ενας άγ
γελιοφόρος μέ διαταγή νά παρουσιαστώ 
στόν Ναύαρχο. « Εlσαι καλός σκοπευτής, 
εlδα», μου λέει. «Γιές σέρ .. , άπαντάω. «ΕΙ
σαι "Ελληνας;>• (τοϋ το εlχαν πεί οί άνώ
τεροι). «Γιές σέρ», ,, 'Όλοι οί 'Έλληνες 
ε{ ναι καλοί σκοπευταί σάν κι ' έσένα;» 
«Γιές σέρ». «Γι· αύτό νικάτε τούς 'Ιτα

λούς. Ξέρετε νά πολεμάτε καλά καί μέ τήν 
ξιφολόγχη. Πές σέ παρακαλώ σέ δποιους 
"Ελληνες γνωρίζεις έδώ στήν ·Αγγλία liν 
θέλουν νά ~ρθουν νά καταταχθουν έδώ. 
Τούς χρειαζόμαστε». Καί γυρίζοντας 
στούς άνωτέρους πού παραστέκονταν στήν 
έξέδρα λέει «γιά τίς Εlδικές ~ονάδες». ~έ 
χαιρέτησε κι · ~φυγα μετά κανα-δυό άλλες 

φιλοφρονήσεις. 

Σύντομα ί:μαθα τί ήταν οί «Είδικές ~ο
νάδες», πού δέν τίς ε{χα ξανακούσει γιατί 
τίς κρατοϋσαν άπόλυτα μυστικές. 

Νέα 'Υόρκη, 
'Ιούλιος 1986 

Ε. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥ ΛΟΣ 

(τέλος του Α · ~έρους) 

Στην Chase Manhattan 

"Ολο καi περισσότεροι Έλληνοαμερικαvοί 
έπιχειρηματfες τής Άστόριας προτιμοϋν τiJv 
Chase ~anhattan Bank γιά τiς παντος είδους 
τραπεζικές τους άνάγκες. Στfιv φωτογραφία, 
ό διευθυντfις τοϋ Greek Banking Center κ. 
Δημήτριος Χάλαρης, άριστερά, δεχόμενος 
τiιν πρώτη κατάθεση τοίi γνωστοϋ έπιχειρη
ματfα κ. Μιχάλη Ζαπίτη. ·Ο κ. Ζαπίτης ε/ναι 

άσφαλιστfις καί διευθύνει σχολiι όδηyών καi 
πιλότων. τό ταζιδιωτικό πρακτορείο Ellas 
Traνel καi τό 'Εθνικό Έλληνικο Ραδιο-

πpόyραμμα. 

EVELYN 
Fashion Furs 

CUSTOM OR READY MADE
R~PAIRS AND REMODELING 

DONEON PREMISES- CLEANING 
GLAZING AND STORAGE 

737 ANDERSON Α VENUE 
CLIFFSIDE PARK, N.J. 
(201) 943-8210 or 568-9394 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,. 



Σπόρ, παιγνίδια, φαγητό ... Πρωί, μεσημέρι, άπόγευμα, βράδυ . . . 

Προετοιμασίες για μια νέα 'εlσβολfι' 
ΜΕ ΤΑ ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΧΑΝΔΡΗ 

Ή έφετεινt'ι δμογενειακtΊ «ε{σβολη., 
στην Κ:αριβαϊκη με την όποία είχαμε άσχο
ληθή στό τεϋχος τοϋ Φεβρουαρίου, θa έπα
ναληφθή τόν προσεχή 'Ιανουάριο με την 

συμμετοχη καi πάλι tκατοντάδων δμογε
νών, άποφασισμένων άπό τώρα νa δραπε
τεύσουν άπό τό άδυσώπητο ψϋχος τοϋ 'Ι
ανουαρίου γιa !:να άλησμόνητο ταξίδι στα 
παραδεισένια vησια τοϋ αιωνίου θέρους. 

Χαρακτηριστικό τοϋ ένδιαφέροντος που 
εχει προκληθή γιιi τίς κρουαζιέρες τής έ
ταιρίας Χανδρή στην Καριβαϊκη ε{ναι δτι 
έφέτος, γιά πρώτη φορά, [χουν κλειστεt ο{ 
περισσότερες θέσεις άπό τιi μέσα ·Ιουλίου, 
δπως μdς ε{πε δ ·Αντιπρόεδρος τής έται
ρίας κ. Αύγουστος Μιχαηλίδης. Καί μέ τtΊν 
ελευση του φθινοπώρου, τό ένδιαφέρον 
μεγαλώνει περισσότερο ... 

ΣΕΠΠ:ΜΒΡΙΟΣ. 1986 

Ό κ. Μιχαηλίδης, που κάνει κάθε χρόνο 
ό,τι μπορεί γιιi την μεγάλη, χαρούμενη 
tλληνοαμερικανικtΊ συντροφιά, μdς ε{πε 
δτι τόν προσεχή 'Ιανουάριο θά διασκε
δάση τους δμογενείς στο .. 'Αμερικανίς» δ 
Φώτης Γκόvης μέ την όρχήστρα του. Πρό
κειται γιa την άναχώρηση τής 12ης 'Ια
νουαρίου 1987, άπό τό Σάν Χουιiν τοί> Που
έρτο Ρίκο. 

Γιά νά δοθή ή εύκαιρία στους έπιβάτες 
νa γνωρίσουν καi άλλα νησιά, τό πρόγραμ
μα τών προσεγγίσεων άλλαξε ριζικά. 'Από 
τό Σaν Χουάν, δπου θa μεταφερθοϋν άε
ροπορικώς ο{ έπιβάτες, τό « • Αμερικανίς» 
θιi άναχωρήση στίς 12 'Ιανουαρίου μέ 
πρώτη προσέγγιση, την έπομένη, στό St. 
Maarten καi έν συνεχεία Martinique, Bar
bados, Grenada, Isla de Margaήta, στην 

Βενεζουέλα καi έπιστροφη στό Πουέρτο 
Ρίκο την Δευτέρα, 19 'Ιανουαρίου. 
ΝΟσοι [λαβαν μέρος στην περυσινfι κρου

αζιέρα, θa θυμοuνται δτι στην έξαιρετικιi 
χαμηλη τιμη του εΙσιτηρίου, περιλαμβά

νεται καί τό άεροπορικό ναϋλο καi δεν 
ύπάρχει καμμιa άπολύτως άλλη έπιβά
ρυνση γιά τους έπιβάτες, που άναχωροϋν 
άπό τa άεροδρόμια Κέννεντυ ή Νιούαρκ, 
άναλόγως τfjς προτιμήσεώς τους. Κατa την 
άφιξή τους στό Σaν Χουάν, τους ύποδέ
χονται άντιπρόσωποι τής έταιρίας πού πα
ραλαμβάνουν τiς βαλίτσες τους \\:αί τους 
όδηγοϋν σε άναμένοντα λεωφορεtα που 
τους μεταφέρουν στό tλληνικfjς ιδιοκτη
σίας ύπερωκεάνειο. 

Έκτός άπό τtΊν άναχώρηση τής 12ης 
'Ιανουαρίου, μιa άλλη έλληνοαμερικα-
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νιdι δμάδα, δ Σύνδεσμος • Ελληνοαμερι
κανών 'Εστιατόρων τοϋ Κουήνς, θά έπιβι
βασθη στό άλλο δπερωκεάνειο της έται
ρίας Χανδρη, τό VICfORIA, έπίσης στό 
Σάν Χουάν, τό δποiο θά άναχωρήση την 
19η 'Ιανουαρίου γιά έβδcμαδιαία θαλάσ
σια περιήγηση. Τό σκάφος διαθέτει μό
νιμη έλληνικη όρχήστρα, άλλά προβλέ
πεται δ έμπλουτισμός το~ έλληνικοϋ προ
γράμματος γιά τό ταξίδι αύτό. 

Στiς 19 'Ιανουαρίου ξεκινa άπό τό Σαν 
Χουαν τό "' Αμερικανίς» για μια έβδομα
διαία κρουαζιέρα σηΊν όποία θα μετάσχη 
μια τρίτη έλληνοαμερικανικη όμάδα. 

'Υπενθυμίζεται δτι ένώ άλλοτε ο{ κρου
αζιέρες f\ταν προνόμιο τών όλίγων, τα 
τελευταiα χρόνια, μέ την μείωση τών εισι
τηρίων καi τόν άνταγωνισμό πού άνεπτ6-
χθη στην Καριβαϊκή, έδόθη fι εύκαιρία σέ 
πολύ περισσότερους άνθρώπους να γνω
ρίσουν ~να πραγματικα νέο κόσμο καi να 
διακόψουν τόν χειμώνα τους με μιαν έβδο
μαδιαία άyάπαυλα, άνάπαυση καi διασκέ
δαση. Τό έβδομαδιαίας διαρκείας ταξίδι 
στοιχίζει 120 δολλ. περίπου την fιμέρα τό 
άτομο, συμπεριλαμβανομένου καi τοϋ άε
ροπορικοϋ εισιτηρίου. Προσφέρεται ι'i
φθονο καi έκλεκτi'jς ποιότητος φαγητό καi 
ψυχαγωγία μέ έξαιρετικές όρχi'jστρες. 

WΕχει γίνει ή κρουαζιέρα δ φθηνότερος 
τρόπος ψυχαγωγίας καi άναπαύσεως, το
νίζει ό κ. Μιχαηλίδης, δ όποiος συνιστa 
στούς ένδιαφερομένους να κλείσουν έγ
καίρως θέσεις τηλεφωνώντας στα γραφεία 
της έταιρίας Χανδρi'j: (212) 223-3003. 

~ . 

(~}ΑJ>Η~Οι>ιτ~ 
~ f'ι1 ΑR~ι,~ < <>. 

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. 

lnterior/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 AphιOO 493-0163 

fHOMERιCl 
l REAL ΤΥ, lnc.l 
l 40-14 Astoria βouleνard l 
• Long lsland City, Ν.Υ. 11103 
ι Tel . 718/204-7400 l 
• MA,....AGEMENT- INVESTMENTS • 
j MORTGAGES ι 
t EMANUEL MORAiτiS 
i. Licensed Real Estate BroΊ:er 1 
....._.~....._.~.--...J 

Έλληνικijς lδιοκτησίας 

Long ls/and's Newest 

Seafood Restaurant 

49 G1en Cove Road, Greenνale, L.l. 
1.5 mile from L.l. Expressway, Exit 
39Ν, one light past Ν orthern Blvd. 

Tel. (516) 621-1980 

Faciliιies available for a/1 ιypes of 
privaιe parιies αι affordable prices 

SUNDAY BRANCH: 12 p.m. - 3 p.m. 
ΟΡΕΝ SΕνΕΝ DAYS 

rH Φιλόπτωχος 
θa τιμήση 
τον~Αθηναγόρα 
Τό ετος Άθηναγόρα θά έορτασθη στην 

Νέα 'Υόρκη μέ μεγάλο γεuμα στό ξενοδο
χείο Pierre την 4η 'Οκτωβρίου ποu όργα
νώνει τό 'Αρχιεπισκοπικό Μητροπολιτικό 
Συμβούλιο. Τό Συμβούλιο περιλαμβάνει 
τα 65 τμήματα τής Νέας 'Υόρκης, Νέας Ί
ερσέης καi Κοννέκτικατ. 

Κύριος δμιλητής, στό γεuμα αύτό, θα 
ε{ ναι δ ·Αρχιεπίσκοπος ·Αμερικής κ. 'Ι
άκωβος καi τα εσοδα θα διατεθοuν για τό 
Οίκουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντι
νουπόλεως. 

Πρόεδρος τής όργανωτικής έπιτροπης 
του Ύεύματος εlναι tι κ. Νίκη Σιδέρη με 
συμπροέδρους ηΊν κ. Maxin Kranyak καί 
ηΊν κ. Sophie Noulas. 
τα άνθη για την διακόσμηση τών τρα

πεζιών τοϋ γεύματος θά ε{ναι δωρεα τής 
κ. Dina Poullette, διευθύντριας τοu Comell 
Florist. 

~cct-SS 
GREECE 
$439Rτ 

ΛCCESS 
INTERNΛ ΤΙΟΝΛL 

250 W. 57th Street #511 
New York, Ν.Υ. 10107 

Tel. 212-333-7280 

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 1SLAND 

'Ελληνικά φαγητά γιά τούς ΝΕλληνες καλοφαγάδες (σουβλάκια. μουσακό.l;. πα
στfτσισ.. σπανακόπιτες κ.d.). Ψάρια φρέσκα σέ μεγάλη ποικιλiα γι· αύτούς πού 
dγαποϋν τά θαλασσινά, Salad Bar γιά τούς . .. χορτοφάγους. breakfast γιά όλους, 

σπιτfσια γλυκά καf ψωμιά καi βέβαια ποτά πολλά. 

24 ΩΡΕΣ ANOIXTA- ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ 

•ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



Δύο στιγμιότυπα dπό τό Συνέδριο τίjς Πανηπειρωτικίjς 'Ομοσπον
δίας Άμερικίjς, Καναδli καΙ Αύστραλίας πούtyινε στό Σικάγο καΙ γιά 
τό όποίο γράψαμε στό τεϋχος Αύγούστου. Άπό dριστερά, ό dπελθιδν 
πρόεδρος κ. 'Ηλίας Μπέτζιος, ό βουλευτής Gus Yatron, πρόεδρος 
τίjς Έπιτροπίjς 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τίjς Βουλής, ό πρόεδρος 
τοϋ 24ov Συνεδρίου καi έπl σειράν έτών Πρόεδρος τfjς Όμοσπον-

δίας Δ ρ. Βασίλειος Φώτος καΙ ό vεοεκλεγεlς Πρόεδρος κ. Βασίλειος 
Μικέλης. Στήν δεζιά φωτογραφία, δ γνωστός δημοσιογράφος καi 
συγγραφεύς Nicholas Gage, ό όποίος ώς μέλος τοίί Δ ιοικητικοv Συμ
βοvλfου τοv Ίδρύματος Anagnost, παρέδωσε στόν κ. Μπέτζιον έπι
ταγήv 100 δολλ. γιά τό Educational Fund · τfίς Πανηπειρωτικίjς. 

AHIPAC Urges Revίew 
of U. S. - Turkey Relations 
Dr. Dean C. Lomis, Cha.irman, and Dr. 

Demetrios Politis, Senior Vice-Chairman of 
AHIPAC, have requested President Reagan 
to initiate a critical review and reassessment 
of the US-Turkey bilateral relationship and 
the role of Turkey in Ν Α ΤΟ because of: 

Ι) recent provocative statements against 
Greece and Cyprus by Turkey's political and 
military Ieaders; 

2) Turkish Prime Minister Ozal's current 
visit to the Turkish occupied part ofCyprus; 

518 5th Avenue, 2nd Floor 
New York, Ν.Υ. 10036 

Tel. 212-391-0177 • 212-391-0755 

TOLL FREE 800-235-9684 
Out of Ν.Υ. State 800-223-6862 

ΚΑθΗΜΕΡΙΝΕΣ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

ΑΠΟ $499.00 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κ ΥΠ ΡΟ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 1986 

3) Turkey's collaboration with the Soviet 
military. 

In a letter to President Reagan, Dr. Lomis 
and Dr. Politis state that an objective 
analysis of Turkey's stated commitments to 
the defense of the Western world, when com
pared to Ankara's actions in assisting the 
Soviet military, will crearly reveal a 
continuing double standard whose ramifica
tions have, and will continue, to weaken the 
ΝΑΤΟ alliance. Recent statements by 
certain prominent Turkish officials clearly 
reveal this discrepancy. 

On Thursday, May 22nd, former Turkish 
Prime Minister Ulusu stated, "Sooner or 
later, we will be obliged to break out of the 
noose formed by the (Greek) islands which 
suffocatingly surround Turkey." During the 
same period, the commander ofthe Turkish 
occupation forces in Cyprus, Sabahattin 
Akinci, stated that a further advance by 
Turkish forces against Cyprus might be 
necessary. 

Additionally, the current trip of Turkish 
P-rime Minister Ozal to occupied Cyprus has 
been descήbed as .. unwise" by US Assistant 
Secretary of State Rozanne Ridgeway. 

Due to the seriousness of the Turkish 
provocatiόns, and the resulting deteriora
tion in Greek-Turkish relations and ΝΑΤΟ 
stability, Dr. Lomis and Dr. Politis state 
that the long-term best interests of the 
U nited States will best be served by a critical 

review and reassesment of the US - Turkey 
bilateral relationship and the role ofTurkey 
in ΝΑΤΟ. 
~-----------------..Λ 

Γιά νά σωθfί 
εva παληκάρι 
Στό Memorial Hospital τοϋ Μαν

χάτταν εvα νεαρό παληκάρι, μόλις 14 
έτών, δ Γιώργος Μαγουλίiς, δίνει τήν 
μεγάλη μάχη μέ τόνθάνατο. Τόiiνθά 
νικήση ή δχι, σέ ενα μεγάλο 
ποσοστό έξαρτίiται καί άπό τόν κα
θένα μας. 

· ο Παγχιακός Σύλλογος Νέας Ύ
όρκης «Κοραής» εχει άνοίξει i:να λο
γαριασμό (Panchiaki Korais George 
Magoulas Special Account) καί κάνει 
~κκληση σέ κάθε φιλάνθρωπο νά 
βοηθήση νά σωθή αύτό τό άτυχο πα
ληκάρι. Βάλτε τό χέρι στήν καρδιά 
καί κάνετε αύτό πού θά θέλατε νά κά
νουν σέ σίiς οί άλλοι iiν άντιμετω
πίζατε τήν 1δια περίπτωση. 

Γιά πληροφορίες τηλεφωνήσατε 
στούς: Στέλιο Τάτση (718-224-8772) 
καί Στέλιο Γεραζούνη (516-326-6792) 
Παρακαλοϋμε γράψατε τήν έπιτα

γή σας στήν: Panchiaki Korais 
George Magoulas Special Account 
Νο. 11007759 καί ταχυδρομήσατέ 
την στήν διεύθυνση: 

Atlantic Bank of New York 
196-21 Northern Blvd. 
Flushing, Ν.Υ. 11358 

WΟλες οι δωρεές ε{ ναι Taxdeductible. 
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Shopping and Dining in Man~attan 
RESTAURANTS 

• The Coach House 
110 Waver1y P1ace, N.Y.City 
Just West ofWashington Square 
Tel. (212) 777~303 - 777~349 

The Delegate 
The finest seafood restaurant 
in New York. 
211 Ε. 43r Street, Ν.Υ. 
Tel. (212) 687-ο980 

Adam'sRib 
Specίalties: Roast Beef, Authentic 
Ceasar Salad and Fresh Fish daily 
23 East 74th Street 
New York, Ν.Υ. 10021 

Skyward Caje 
Continenta1 Cuisine 
Banquet Facilities 
165 Water Street, Ν.Υ. 10038 
Tel. (212) 509-5252 

• Stavy's 
Stuyvesant Τ own 's Best Restaurant 
Se~, food, Steaks, GreekSpecialties 
257 First Avenue, Ν.Υ . , Ν.Υ. Ι0003 
Comer of 15 St., Tel. 212-673-7629 . 

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

Garden R estaurant 
Continental Cuisine 
147 East 60th Street, Ν. Υ., Ν. Υ. 
Tel. (212) 832-8972 

Big Heart Res~aurant 
Seafood - Steaks - Chops 
1321 Ist Ave., Ν.Υ . (7lst St.) 
Tel. (212) 772-3131 - 772-3133 

Keystone 11 Cojjee Shop 
Private Room Available for Parties 
462 2nd Ave., New York City 
Tel. (212) 686-2020 

Meandros Restaurant 
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Authentic Greek Cuisine 
118 MacDougal St., in the Village 
Tel. (212)_ 673-1668 

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

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

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

Προσθέσετε 
την έnιχείρησή σος 

στόν 

ΧΡΗΣΙΜΟ 
ΟΔΗΓΟ 

-Εfναι εϋκολο 
-Kai δf:ν στοιχίζει 
δσο μπορεί νό 
νομίζετε! 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΙ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΙΕΥΕ: 

(212) 921-0086 

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

Moljetas Restaurant 
Contίnental Greek Cuisine 
Catering for Social Events 
307 W. 47th St., Ν. Υ., Ν. Υ. 10036 
Tel. (212) 581~74 

Lenox Hi/1 Restaurant 
Breakfast - Lunch - Dinner 
1105 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 

Chelsea Square 
Sidewa1k Restaurant 
368 West 23rd Street, N.Y.C . 
Tel. 212-691-5400 - Open 24 Hrs. 

Big Λpple Restaurant 
. and Cojjee Shop 

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

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

Tel.: (212) 581-2733 (212) 246-8650 

TRA VEL AGENCIES 
Homeric Tours, lnc. 

595 5th Ανe., Ν . Υ. 
Tel. (212) 753-1100 
906 Ε. Main St., Stamford, CT 
Tel. (203) 359-2917 
86 Ν ο. Broadway, Hicksville, LI. 
Tel. (516) 935-3400 
59 Panepistimiou St., Athens 
Tel. 321-4777 

Tourlite lnternational, lnc. 
I Ε. 42nd St. , Ν.Υ. 
Tel. (212) 599-2727 

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

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

. 
Olympia Express, Inc. 

Tourist & Travel Agency 
Professional, Persona1ized Servίce 
Tasso Lahanas, Manager 
358 West 44th Street, Ν.Υ. 10036 
Tel. (212) 586-0234 

Peters Tours 
566 7th Ave., Suite 701 , Ν.Υ. 

Tel. (212) 391~200 

Neon Trave/ 
Dependable Service 
616 8th Avenue, N.Y.C. 
Tel. (212) 354-551 ι 

"NEW YORK" 
ι. . 



MISCELANEOUS 

Poseidon Greek Bakery 
Oνer 50 γears- Home Made 
Baklaνa, Kataifi, Saragli, Strudels, 
Spanakopita, Tiropita 
629 9th Ανe., (near 44 St.), Ν.γ.c. 
Tel. (212}757-6173 

Bill's G/ass Co. 
Glass- Mirrors - Table Tops- Plastics 

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

U nίted Ν atίons Η aίrcutters 
230 Ε. 44th St. (Bet. 2& 3rd Ανe.) 
Tel. (212) 972-5080 - 599-9444 

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

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

Simpson & Co. Florίsts 
Flowers & Plants of Distinction 
1318 2nd Ave., Ν.γ. 10021 
Tel. (212) 772-6670 

Λthenian Gift Shop 
Stefana- Vaptistika - Book.s 
Records - Wholesale, Retail 
323 W. 42nd Street, Ν.γ. 
Tel. (212) CI 7-6244- CI 7-6219 

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

JohnKikis 
Precious Stones & Diamonds 
Engagement & Wedding Rings 
114 Fulton St., N.Y.C., Ν. γ. 10038 
Tel. (2Ι2) 693-0888 

J D Painting 
& Decorating, Inc. 

Jimmy Dimopoulos 
Paper hanging and paint 
22-27 Ι50 St., Whitestone, Ν.Υ. 
Tel. (7Ι8) 278-6690 

Shopping and Dining in Astoria 
RESTAURANTS 

Taygetos Restaurant 
The Best ίη Greek Specialties 
30-11 30th Α ve., Astoria, Ν. γ . 
Tel. (718) 726-5195 

Zygos (Libra) Taverna 
Greek Specialties - St. Papoutsakis 
22-55 31st Street, Astoria, Ν. γ. 

Tel. (718) 728-7070 

Kalyva 
For the Best ίη Greek Cuisine 
36-15 Ditmars Blvd., Astoria, Ν γ 
Tel. (718) 932-9229 

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

ΤΑ 5FJ 
OYZERI-BAR-RESTAURANT 
29-128 23rd Avenue, Astoria, Ν.γ, 
Tel. (718) 9564159 

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

Κ eystone R estaurant 
Enjoy a Cocktai1 with γ our Mea1 
30-21 30th Ανe., Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 728-9108 

SEPTEMBER,J986 

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

Pinocchίo R estaurant 
Specializing in Greek and Cyprus 
Cuisine. 31-18 30th Ανe. , Astoria. 
Tel. (718) 932-GγRQ 

Hilton Pastry 
and Caje Shop 

Home of Quality Greek 
and lnternational Pastries 
22-06 31st Street 
Astoria, Ν.γ. 11105 
Tel. (718) 274-6399 

ΗΒΗ Bakery 
Greek Pastries 
29-28 30th Ave., Astoria, Ν.γ. 
Tel. (718) 274-1609 - 728-9082 

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

MISCELANEOUS 

REΛLTY WORLD -
Pyrgos Realty 
32-56 Steinway St., Astoria, Ν γ Ι 1103 

Tel. Sales: (7Ι8) 274-0808 
Rentals: (7Ι8) 274-2400 
Commercial: (718) 274-3300 
Management: (718) 274-Ι234 

National Store Front, Corp. 
Glasses, Mirrors, Build. Entrances 

23-50 Steinway St., Astoria, ΝΥ I Ι 105 
Tel. (718) 204-6624 

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

John's Μ eatEmporium, lnc. 
Wholesale & Retail 
Distributors ofWilde Game 
John Koukou1aris 
23-62Α Steinway St., Astoria, Ν.γ. 
Tel. (718) 545-5272 -(718) 545-4843 

Technology oj Today 
Construction, lnc. 

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

Deluxe Carpets, Inc. 
Carpets - Linoleum - Vinyl Tiles 
George & Frideriki Georgiou 
36-04 30th Α νe., Astoria, Ν. Υ. 

Tel. (718) 721-4018 

Λ thenaίki Pitta Co. 
The Best in Pitta 
21-10 Newtown Α νι:. ., Astoria, Ν.γ . 
Tel.: (718)726-7796 • 726-5500 

Amathus Trave/Service,Jnc. 
Complete Traνel Service 
John Stylianou, Gen. Manager 
30-11 32nd Street, Astoria, Ν. Υ. 
Tel. (718) 626-0500 



0/ympus Realty 
Commercial - Residential 
George Alikakos Lic. R.E. Broker 
3ι-ι3 Ditmars Blνd., Astoria, Ν. Υ. 
Tel. (7ι8) 545-4444 

Τ&Τ lndustrίes Corp. 
Home lmprovements 
Generaι Contractors 
33-06 3 ι st Α venue, Astoria, Ν. Υ. 
Tel. (7ι8) 274-3317/ 6197 

Α storίa Woodworkίng 
Carpentry - Cabinets - Aιterations 
Steιios Lecompιes 
25-92 3 ι St., Astoria, Ν.Υ. 11 ι02 
Tel. 7ι8-274-4897 

Λgαpί Realty and 
Travel Λgency 

28-05 24th Ave., Astoria, Ν.Υ. 11105 

Tel. (718) 278-4544 

Pane/lίnίon Gίjt Center 
Stefana, Wedding & Christening 
Favors, Greek Gifts, Records, 
Tapes, Books 
32-02 Broadway, Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 274-5525 

Η omerίc Tours, lnc. 
31-19 Ditmars B1vd., Astoria 
Tel. (718) 721-6400 

V~nus Fashίonlmports, Inc. 
35-05 Ditmars B1vd., Astoria, Ν.Υ. 

Tel. (718) 278-8554 

Hercu/es 
Packing Shipping Co. for all oνer 
the world. 
23-96 48th St., Astoria, Ν.Υ. ι ι ι03 
Tel. (718) 278-1058 

Tony Loupakίs School 
Karate - Hapkido - Acrobatics 
Gymnastics - Ballet - Tap - Jazz 
Greek Dances 
28-42 31st St., Astoria, Ν. Υ. I ι 102 
Tel. (718) 728-8403 

Μ & Ν PappasDίstributors 
Wholesaιe Distributors of 
Franks, Hamburgers, Rolls, Soda 
35-02 154th St. , Flushing, Ν.Υ. 
Τeι. (718) 886-3425 

Λegean Real Estate 
lrene Ladas, Lic. R. Estate Broker 
Homes, Rentaιs, Mortgages 
Business Appraisals 
41-0 ι 31 Ave. , Astoria, Ν. Υ . ι Ι 103 
Tel. (718) 278-3838 

Charles Florals 
Quality Fιowers 
32-07 Broadway, L.I.C., Astoria 
Tel. (718) 274-8463 - 726-2748 

Τ & S Cabίnet 
. Equίpment Supp/y Co. 

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

Kalymnos Co. 
Custom Formica Cabinets 
General Alterations 
25-35 Astoria Bιvd., Astoria, Ν.Υ . 
Tel.: (7 ι 8) 274-9580 

Sofίa's Μίnί Μα// 
Sponsewar- Men's & Ladies 
Fashion- Sophia Orkopoulos 
29-23rd Ave. , Astorίa, Ν.Υ. 11105 
Tel. (718) 728-7577 

J & L Wίndows 
49-ι2 28th Ανe. , Woodside, Ν.Υ. 
Tel. (718) 278-2566 - 0774 

Brooklyn 
Pan-Bros Assocίates, lnc. 

Real Estate Services of the Pan
Bros Organizaιion 
8806 4th Ave., Brooklyn, Ν.Υ. 

Tel. (718) 680-7500 

Homerίc Tours, Inc. 
79-04, 5th Ανe. , Brooklyn 
Tel. (718) 833-6800 

Hellas-Λ merican 
lmports, lnc. 

Eptm. Tzitzikalakis, Proprietor 
Meats & Groceries 
8704 4th Ανe., Brooklyn, Ν. Υ. 
Tel. (718) 748-2554 • 748-2834 

Shopping and Dining in Ν ew J ersey 
RESTAURANTS 

The Λlpίne Inn 
F rench-1 talian-Conti nental 
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 Essex House 
Weddings- Christenings 
Business Meetings - Banquets 
525 Northfie1d Ave., W. Orange 
Tel. (201) 731-2222 

MarcoPolo 
Restaurant & Tavern Inc. 
Italian-American Cuisine 
527 Morris Ανe., Summit, N.J. 
Tel. (201) 277-4492 

McΛteers 
American & Continental Cuisine 
Weddings, Christenings, All Social 
Functions. 3 Star Ratingin"Times" 
ι7ι4 Easton Ανe., Somerset, N.J. 
Route 527 Off 287 
Tel. (201) 469-2522 

The Landmark lnn 
Banquet Center for all Occasions 
Motor Lodge and Restaurant 
U.S. Rts. I & 9, Woodbridge, NJ. 
Tel. (201) 636-2700 

Moljetas 46 
Restaurant - Night Club 
Authentic Greek Cuisine 
370 Rt. 46, South Hack 
Tel. (201) 44Ο-ι 771 

Seven Seas 
Continental Cuisine 
Seafood Specialties 
30 Ν. Spruce Street, Ramsey, NJ. 
Tel. (201) 327-1020 

MISCELANEOUS 
Vίsta lnternatίonal 
Travel S ervice 

Free transportation to Kennedy, 
LaGuardia & Newark Airpons 
672 Summit Ave .. Jersey City, N.J. 
Tel. (201) 792-55ι5 

Ν atίonal Travel S ervίce 
561 Northfield Ανe. , 
West Orange, N.J. 
Tel. (201) 676-9400 

Stevens Food Servίce, lnc. 
Distrίbutors to the Food 
Serνice Industry 
480 Main Ανe., Wellington. N.J. 
τ el. (20 I) 778-0400 

Travei-On Jnc. 
For all your travel needs 
108 Main Street, Little Falls. NJ. 
Tel. (201 ) 785-0666 

"NEW YORK" 



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 loveliest shops, livel iest 
pubs and jazziest clubs. Νο other cruise 
linedoes. 

ΥΗΕ CONVENIENCE 
OFAHOIEL 

ΤΗΕ ALWRE OF Α CRUISE. 
Join us for 7 days and weΊI take you there. 
~board the MV Homeric (Panamanian reg
ιstry). 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 
attentrve lta l ιan crews to spoil you 
stem to stern. 

ΙΟΥΛΙΟΣ, 1986 

ISE 
Both are beautifully affordable. Pay full fare 
for two passengers in a cabin, and one or 
two others can share it for just $150 each. 
Early purchase d iscounts are available on 
Atlantic cru ises. 

FAEE BAOCtiJAE. 
So pick a ship, choose a week between 
Apri l and October. And come be our guest 
For a free brochure, write Bermuda Cru ιses, 

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

for the tι nest Bermuda 
cruιses goιng . 

ΗΟΜΕ LINES 
CELEBAATED 

CAUISES 
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Το Ελληνικό Τραπεζικό Κέντρο της Chase. 
Σαν μέλη της Ελληνικής Κοινότητας, 

συχνά έχετε τραπεζικές ανάγκες εδώ και 
στην Ελλάδα~.Κοι υπάρχουν φορές 
που προτJΙ:!(]jε να χειριστήτε υποθέσεις 
στηδική σα,ς γ)J.ιf>σσο. με επαγγελματίες που 
γνωρίζουν- όλε:ς τις Λεπτομέρειες της το
πικής και της διεθνής συναλλαγής. 

Η Chase το γνωρίζει. Τ ο Ελληνικό Τ ραπε
; · ζtκό Κέντρο της Chase είναι η εύκολη και 

•• . κατάλλη"η λύση για σα( να κάνετε όλ,ες σας 
τις τρp.πεζικές. συναλλαγές .έδώ ή εκεί. 
Το Ελληνικό τ ράriεζικό Κέντρο της Chase 

. σας προσφέρει μιq σειρά τρc;ιπεζικές υπη
ρεσίες, τοπικές κqι διεθνείς, από ένα 
δίγλωσσο με πλήρεις γνώσεις προσωπικό 
υπό τη διεύθυνση του κ. Δημήτρη Χάλαρη 
που ήρθε πρόσφατα από τη'Chas~ ,Αθηνών. 
Η Chase είναι αφιερωι:ιένη στις τραπεζικές 

σας ανάγκες. Εδώ·ή εκεί. .. • 
-~ 

.... 

CHASE 
Το Ελληνικό Τραπεζίκό Κέντρο της Chase 

22-45 31 δρόμοι 
Αστόρια, ΝΥ 

(71.8) 956-0541, 956-1861 • 

·-

• 


