


«"Ας πaμε μιά ρομαντική κρουαζιέρα σέ 

έξωτικά μέρη όπως τό Μεξικό, τήν Καραϊβική, 
ή τήν Νότιο 'Αμερική. Χωρίς νά ξοδέψωμε 

πολλά χρήματα». 

«Αύτό δέν ε{ ναι κρουαζιέρα, ε{ ναι φαντασία! » 

Why settle for a cruise 
when you can have a fantasy? 

If you think discoveήng faraway places is exciting, 
wait till you see how we pack every moment aboard 
our magnificent ships with fun. S unny activity all day, 
glamorous night club shows, dancing, the casino all 
night. Great food and lots of it from mom till mid
night. W onderful service, comfortable cabins and the 
charm of sailing summer-soft waters under a tropic 
moon. All at a pήce that keeps you beautifully afloat. 

5-Night Cruise 
From Miami to Mexico 

Including Air Fare 

from s520. 
ss Galileo 

Sail Sunday from Miami. Begin 
your fantasy in colorful Key 
West. Then spend a day on the 
silky sands of Playa del Car
men. Or take an optional tour 
of the fun of Cancun. Ν ext, 
Cozumel for a day and then 
back to Miami. 

7-Day Cruise 
From Montego Bay to 

Aruba, Cartagena, San Blas 
and Panama 

Including Air Fare 

from s699. 
ss Britanis 

We11 fly you to Montego Bay 
on Saturday. And let you wann 
in the Jamaica sun and grow 
warmer to the reggae beat. 
Then we11 sail you to Aruba's 
velvet-soft beaches, to Carta
gena's lively Latin days, to the 
historic wonders of San Blas 
and Panama. And take you 
back to Montego Bay where 
you11 fly home filled with 
memoήes. 

7-Day 
Carribean Cruise 

From San Juan 
Including Air Fare 

ss Amerikanis 

Fly to San Juan on Monday. 
And every day we11 sail you to 
another fantasy island. Α world 
of delicious accents, flavors, 
scents and sounds ίn St. 
Thomas, Guadeloupe, Bar
bados, St. Lucia, Antigua, St. 
Maarten and then back to San 
Juan. (Like to linger longer in 
the Carribean? Ask about our 
special 13-day cruise!) 

Caπibean Cruise 
From San Juan 

Including Air Fare 

from $799 • 
ss The Victoria 

For a completely different 
Caπibean expeήence let us 
take you to St. Thomas, Mar
tinique, Grenada, Barbados, 
La Guaira, just a short distance 
from Caracas in South Amer
ica, and the sandy beaches of 
Curacao. And a world of flavor 
and excitement in islands that 
give the sophistication of their 
mother country a lively island 
beat. 

Call your Travel Agent or 
(212) 1 so-<>044 Ι soo-621-3446 

It's not just a cruise, it's a fantasy. 

•Per ρenon, double oα:upancy, 

includinι round-ιήp aίr fare 
from New Yorlt. Raιes sbown 
are for minimum accommoda
tions. Pήces vary from SS20-
S 1299 for S/1 niιhι cruises baιed 
on cabin choice. Pon ιaχ and 
servicc: clwμ additional. 

Panamanian Reιisιry 
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Στοιχειοθεσία yιό βιβλία, 
περιοδικά, 

διαφημιστικό κείμενα, 
κάθε έίδους iκδοση. 

(212) 921-0086 

STEVENS FOOD 
SERVICE, INC. 

Distributors to the 
Food Service Industry 

Serving Restaurants, Diners, lnstitutions, Hospita/s, 
Schoo/s, Nursing Homes, Coffee Shops, Luncheonettes, 

De/is, Camps and Ships. 
W e servίce our customers wίth qualίty merchandίse 

at the most competίtίve prίces. 

STEVEN J. SFUGΛRΛS, President 
480 ΜΑΙΝ Α VENUE, WALLINGTON, N.J. 07055 

τ el.: (20 1) 778-0400 

VISTA 
INTERNATIONAL 

~:r;::;:.TRAVEL SERVICE 

672 SUMMΠ Α VENUE, JERSEY CΠΥ, NEW JERSEY 07306 

·Ομογενείς τοϋ New Jersey τώρα δέν εΤναι π ιό όνάγκη νά τρέχετε στή Νέα 
'Υόρκη γιά τίς ταξιδιωτικές σας όνάγκες. 

ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ-ΑΘΗΝΑ ΜΕ jUMBO 
747 ΚΑΙ τΣΑΡΠΡΣ ΜΕ ΟΛΕΣ τΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΗΑΙΡΙΕΣ. 

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

Τ ΑΞΙΔΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΚΡΟΥ ΑΖΙ ΕΡΕΣ- ΜΕτ ΑΦΡΑΣΕΙΣ -ΜΕτ ΑΝΑΗΕΥτΙΚΑ 
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ 

Δωρεάν μεταφορά έπιβστώv άπό τό Γραφείο μσς ατά άεροδρόμια 
.Kennedy καί Newark 

ALL MAJOR CARDS ACCEPHD 

Tel. (212) 921-0086 
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White cheese in bήne, made from 100% sheep's milk 

WHIH BRINED CHEESE 
l 00% SHEEP'S MILK 

-~~ 

\§ Ι 

WHirE BRINE~ CHEESE 
ΙΟΟ% SHEEPS,MΙLK 

• Α cheese making tradition from the mediterranean area. 
• The ήch and tangy taste is due to the exclusive use of I 00 % sheep's milk. 
• Natural drainage gives a fine, firm yet soft consistency and creamy texture. 
• Several traditional uses: cut in small cubes, with cocktails, or in greek salads and 

also many delicious dishes. 

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

TEL.: (201) 862-0160 TELEX: 882230 
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ewEra. 
lt begins here. It begins now. Α new era of distίnctive liberallearning

no matter what your educational or professional objectives. 
For the enlightened lite, for the productίve life, with a sense of moral 

purpose- now and for the 21st century- come to Adelphί. 

• Col Jege of Arιs & Scicnccs 
• School of Busincss Administration 
• School of Banking and 

Moncy Managcmcnt 

Peter Diamandopoulos, Ι'ι·~sιtΙ~ιιι 

• Marion Α. Buckley School 
of Nursing 

• Insti tute ΓorTcaching & 
Educaιion Studies 

• Scl1ool of Social Work 
• Gordon F. Dcrner Institute of 

Advanced Psychological Studies 
• Univcrsity College for Adults 

"NEW YORK" 



Α Μ odern Greek Tragedy 
By Mayor EDWARD Ι. KOCH 

l.Abor Day weekend 1 was pained and 
shocked to read that the mayor of Athens, 
Dimitris Beis, said that his city council 
"would stand by its decision not to re-erect 
the statue of Harry S. Truman, which was 
destroyed by νanda/s in March, despite α 
commitment by Prime Minister Papan
dreou to restore it." 

1 haνe been to Greece and haνe seen that 

Α letter 
on antί-Semίtίsm 
Th~ foUowing is α /ettπ to tM Editor of 

th~ Christiιιn Scimc~ Monitor, August 8, 
19~, from Mr. Ραιuιyοt~ Ε. Dimitrαs. ln 
his artick, Mιryor Koch ustd dιrta of Mr. 
Dimitrtu' Pol/ing Jnstitute, Eιuodim. Ref· 
~rmce of Mr. Dimitrtu polling on anti· 
Semitism, is nuul~ in tM letter oj Uιukr· 
secretιιry Yannis Kιιpsis to the Editor of 
New York Post. Mr. Dimitrtu' lettπ fol
lows: 

Ι was recently sent a copy of Joshua 
.Kreindler's letter that appeared in a recent 
issue of the Monitor. 

Kreindler claims that since Greeks tried to 
save their Jewish compatriots from the 
Nazis, they could never haνe been anti· 
Semitic. It is certainly a sophism that could 
likewise exonerate the Spaniards of their 
historical anti-Semitism, thanks to their 
help to thousands of Jews in World War ΙΙ. 
An account of anti-Semitic incidents in 
modern Greece is beyond the scope of this 
letter. 

George Mavrogordatos's award-winning 
book "Stillborn Republic" refers to Veni
ze1ist anti-Semitism in the 1930s (and the 
Cambell pogrom in 1931), while the Euro
pean Parliament 's 1985 report on racism and 
fascism in Europe includes a table showing 
that in 1981-83, Greece ranked eighth 
among 18 West European countries accord
ing to the number of anti-Semitic incidents. 
Avriani, one the three leading (in circula
tion) Greek dailies - all pro-government
is openly anti-Semitic, which did not prevent 
Mr. Papandreou from calling it "a model of 
independent journalism." My foreign policy 
article (Kreindler speaks of) had poll data 
confιrming my clairns. 

Panayote Ε. Dimitras 
Athens 

statue. 1t was erected to honor Presίdent 
1'ruman for his leadership in helping the 
Greek government prevaίl in the war agαinst 
Communist insurgents in the late 1940s. 
17tat struggle was particulαrly bitter and 
νicious. 

1'hose who have read, or seen thefilm. of 
Nichokls Gages · book 'Έ/eni"wi/1 recal/ that 
the αuthor's mother was murdered in co/d 
blood by Communist guerrillas because she 
sent her children ιο sαfety in America. Α 
number of Greek children were taken behind 
the 1ron Curtain to be rαised under Com
munist ideology with αn eye toward the 

An editorial on the article by Mayor Koch 
in the "Post", appears in the Greek section 
of Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. 

eνentual weakening and subνersion of 
Greek democrαcy. 

Apparently the government in Greece 
today is grαdually moving away from 
democratic princip/es on its own initiatiνe. 
1'his modem Greek trαgedy is accompanied 
by disturbing and α/1 too familiar symptoms. 

Mayor Beis is running for reelection next 
month. Some observers say the upcoming 
νote has cαused him to introduce anti-Sem
itism into the campaign. According to news 
reports, Mayor Beis offended Jews in 
Athens by referrίng to α noisy session of the 
city councί/ as "α Jewish synagogue." When 
asked to exp/ain his remark he said it was "α 
popular expression" without αnti-Semitic 
intent. 

Giνen the current political situation in 
Greece Ι am surprised Mayor Beis offered _ 

Α rep/y from the Greek 

Government 
τΜ fol/owing is α letter to the Editor of 

ΤΗΕ NEW YORK POST,fromMr. Yannis 
Kιιpsis, Urulersecretαry of Fordgn Λ!fαin: 
Dear Sir: 

lt is regretable that, in his article, "Α 
Modern Greek Tragedy" (New York Post, 
Sept. 17, 1986), the Mayor of New York 
made use of false information and untrust
worthy sources. In doin so, he certainly com
mitted an injustice to the American public 
opinion as well as to hirnself. 

If Ι responded to each and all the points 
made by the Mayor, Ι would be giving 
substance to allegations that do not contain 
a single grain of truth. lnstead, ι willlimit 
my response to a few points, which, Ι believe, 
would convince Mr. Koch and your reader
ship about the biased nature of his informa
tion and his sources. 

The Mayor begins by launching a fierce 
attack against Greece with respect to the 
Truman statue, although he ίs well aware 
that the statue is being restored under 
government auspices. 

ι will not attempt to defend the Mayor of 
Athens sίnce this would be interference in 

the municipal election campaign-some
thing that Mayor Koch seems to be pursuing 
for reasons unknown to me. Instead, Ι would 
like to point out that the invocation of obso
lescent cliche expressions by Mr. Koch is 
indeed a very unfortunate argument on 
which to build any assertions. Personally, I 
would like to assure all Americans that we 
do not consider as defamatory propaganda a 
cliche expression such as "it's Greek to me." 
Mr. Koch places hirnself in an unfortunate 
predίcament by basing his argument on a 
truly untrustworthy poll of 420 peop1e 
"conducted" by the son of a former "Minis
ter" of the brutal fascist dictatorship that 
ruled Greece for 7 years. This is the same 
pollster who c1aims to be the rector of a non
existing American college in Greece! Ap
parently, this is the kind of informants Mr. 
Koch depends upon. 

1t would have been wiser for him tostudy, 
for example, the documents edited by the 
historian A1exander Kίtroeff, under the title 
"The Jews in Greece, 1941-1944: Eyewitness 
Accounts," and published in the Fall 1985 
issue of the New York review of Greek 
studies, Journαl of the Hellenic Diaspora. 

These documents are State Department 
and other official United States reports and 
are based on Jewish accounts of conditions 
faced by Jews in occupied Greece. They 
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any explanation at all. Prime Minister 
Papandreou, in his election campaign last 
year, denounced his opponent as "α wαn
dering Jew. " 

Both Papandreou αnd Beis seem 10 be 
catering to αn ug/y climate of αnti-Semitism. 
Α 1984 pub/ic opinion poll showed thαt 55 
percent of the Greeks questioned "believed 
Jews in Europe and Americα ran the poli
tical αnd economic /ives of their countries. 
Of them, 31 percent believed they did so to 
hurt their countries. Forty-one percent 
be/ieved Greek Jews were not Greeks. " 

τhese be/iefs αre α clαssic form of αnιi
Semitism. Especiαl/y disturbing is the stαιe
ment thαt "Greek Jews αre not Greeks. " ls 
thαt why the Nazis were able 10 destroy the 
entire Jewish community of Sαlonicα with 
such ease? Over 40,000 died in concentrα
tion cαmps, αnd αnother 25,000 Jews went to 
their deαths from other pαrts of Greece. 

We shou/d αlwαys be reαdy to give the 
benefit of the doubt to αny person or group, 
but whαt are we to mαke of Mayor Beίs' 
recent remαrk that his opposition cαndidαte 
is "supported by the Jews?" He explαined 
thαt he only intended to sαy thαt his op
ponent hαd "rich bαckers." 

demonstrate beyond doubt that nowhere 
else ίn Europe did Jews find such protectίon 
and assίstance as they did in Greece. This 
is also shown by the large number of Greek 
Ch.ristians who lost their lives while helping 
their Jewish compatήots. There is no institu
tional anti-Semitism in Greece, as Mr. Koch 
claims. On the contrary, the present Greek 
govemment has adopted and enforces 
cήminal statutes against racism and anti
Semitίsm, which could serve as a model for 
the United States, too. 

Mr. Koch refers to the memory of Ben 
Rosenthal, whose principled struggle 
against the ι 967- ι 974 dictatorship in Greece 
ίs recognized. Having known the Jate Con
gressman during these difficult years, Ι wish 
to assure Mr. Koch that what will surely 
make Ben Rosentlu'ιl tum in hίs grave is to 
have his name associated with remnants of 
the Greek military junta with the pίιrpose of 
offending the most democratic and liberal 
regime Greece has ever known. 

Mr. Koch also shows a false concem for 
the state of democracy in Greece. It ίs indeed 
deplorable that he chooses to ignore the fact 
that the Greek people have given, in two 
successive elections, an impressive mandate 
to the present govemment, thus endorsing a 
policy based on the pήnciples of liberty, 
democracy and peace. Havίng thίs popular 
support, we need no other credentials. W e 
need no lessons in democracy from anyone. 
Democracy was bom in Greece and we 
practice it eνery day. 

• 

Sincerely, 
Yannίs Kapsis 

U ndersecretary of F oreign Affairs 

I remember when Congressman Ben 
Rosenthal sponsored the Rosenthαl Amend
menι to b/ock U.S. αίd to Turkey so long as 
it contίnued its militαry occupαtion of 
Cyprus. I joίned thαt fight and have no 
regrets for having done so. 

l remember when Ben Rosentha/, Sen. 
Pαul Sarbαnes, then-Congressmαn (now 
presίdent of NYU) John Brαdemas αnd 
myse/f were honored αt the Wα/dorf-Asιoriα 

by 1000 Greek-Americans who cheered us, 
pαrticulαr/y Ben. 

When Ben spoke, ιhe ballroom reνer
berαted with the shouts of prαise αnd 
αpprovα/ for whαι he hαd done. Ben s brief 
response to the crowd wαs, 'Tonight l αm 
hα/f Greek." 

Of course he wαsn Ί Greek at αΖΖ. He wαs 
Americαn αnd Jewish αnd proud of it. But he 
wαnted to show his /ονe for the Greek
American community αnd for the country of 
Greece, which gανe the world the institution 
of democrαcy. 

Ben Rosenthαl is now deαd. /f there is α 
pαntheon for those who have served their 
country αnd their fellow humαn beings 
worldwide in αn exemp/αry wαy, Ben 
Rosentha/ /ίves in ιhαt ho/y circle. But Ben 
would be turning in his grανe to hear the 
αnti-Semitism αnd αnti-Americαnism thaι is 
now pouring forth from Greece. 

He would also be pαined, αs I αm pαined, 
by this betrαyαl in Greece of the Greek
Americαn communίty, which is such α 
vibrαnt αnd dynαmic force in the defense of 
freedom αnd democrαcy in the United 
Stαtes. 

Each person must decide how to respond 
to this sαd turn of events in Greece. Ι know 
whaι Ι wi/1 do. Ι won 't go ι ο Greece. /f Prίme 
Minisιer Pαpαndreou or Mαyor Beis should 
come here, Ι wi/l not honor them. 

Am Ι over-reαcting? Ι donΊ think so. 
ArenΊ these the leαders who were so uncαr
ίng αbout the sαfeιy of tourίsιs αnd others αt 
their αίrports ιhat they /et them become 
centers of terrorism? And when ιhe ter
rorists were cαught, were they not freed by 
an uncaring pro-PLO goνernment? lndeed 
ιhey were. 

Ι opposed the αbuse of power when α 
militαry regime rαn Greece. Ι oppose it now. 
Ι oppose αnti-Semitism wherever it isfound, 
in the Soνίet Union, Nicαrαguα. Argentinα, 
or here αt home. And Ι know that when we 
tolerαte the first officiαl αnti-Semitism by 
public officία/s, if only by word, we wίll soon 
see those words fol/owed by deeds. 

lf the Greek government cαn Ί find it in its 
heart ιο repαίr and restore the stαtue of 
Hαrry Truman, the mαn who he/ped keep 
the Greek people from fαZZing under Sονίeι 
conιrol, then let it send the statue to New 
York. Perhaps friends of this wondeήul 
presίdent would pαy for ίts passage. I would 
be honored to welcome Harry Truman 
home. 

Βοηθί]στε 
τό καρκινοπαθη 

~ Ελληνόπουλα 

Memorial Sloan-Ketteriπg Cancer Ceπ
ter is a priνately operated πoπ-profit 
caπcer ceπter deνoted to patieπt care, 
research and educatioπ in the cancer field. 

Eνery year, a number of Greek children 
come for treatmeπt. U poπ their 
arriνal,they aπd their families are coπ
froπted by many uπexpected difficulties 
beyoπd the adjustment to the treatmeπt of 
cancer. Some of the problems they face 
are: fiπdiπg housiπg, arraπgiπg appro
priate transpoήatioπ, commuπicating in a 
foreigπ laπguage, and settliπg iπto a 
routiπe ίπ aπ uπfamiliar enνiroπmeπt. 

Ι π aπ effon to meet some of these πoπ
medical πeeds aπd to help alleνiate the 
hardships resultiπg from this experieπce, 
Memorial Sloaπ-Ketteriπg has established 
The Greek Childreπ's Fuπd. The goal of 
this fuπd is to assist aπd suppon those 
Greek families that demoπstrate these 
πeeds. 

We hope Υ ου will also help, by makiπga 
gift to The Greek Childreπ 's Fund. Your 
suppoή will ensure the coπtiπuity of this 
serνice. Please fill the form below aloπg 
with your tax-deductible contribution. 

Please make your check payable to: 

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

Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center 

1275 York Aνenue 
New York, Ν.Υ. 10021 

Ι want το help. Enclosed is my con
tribution: 

D$50 
D$500 

Namc 

D$ 100 D$250 
D$1,000 Other 

Addrcss .................... . ... · .. . 

City ...... ...... .. · · · · · · · · · 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Statc Zip Codc I 
'----------------
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Erroneous and Offensίve 
The following is a Ietter to the Mayor 

of New York City Edward Koch from the 
President of ΑΗΕΡΑ Jobn G. Plumides. 

Dear Mr. Koch: 
As President of the largest Greek 

American organization, the Order of 
ΑΗΕΡ Α, Ι feel obliged to respond to your 
September 17 article in the New York Post, 
'Ά Modern Greek Tragedy," which Ι con
sider both erroneous and extremely offen
sive to the people of Greece and the Greek 
Ameήcan community. Ι was particularly 
stunned by the article since you haνe always 
been - and still are - a true friend of our 
community and philhellene. 

First, what the mayor of Athens says 
about the re-election of the Truman Statue 
has no bearing on the Greek government's 
commitment to restore the statue. This com
mitment was reiterated in a letter from the 
Greek Ambassador to the United States on 
May 20 to the ΑΗΕΡ Α, the organization 
w hich in fact donated the statue of President 
Truman to Greece. ln this letter, the Am
bassador informed us that the government is 
arranging for the statue to be repaired after 
which it will be placed in a safe and 
prominent place. The Greek Foreign 
Minister has also extended an inνitation to 
ΑΗΕΡ Α representatives to go to Greece for 
consultations on this latter point. 

These are the actions of the Greek goνem
ment. I find it regrettable that the Athens 
City Council does not wish to re-erect the 
statue in its oήginallocation. Howeνer, city 
goνemments do have some juήsdiction in 
local matters; as a mayor, you should know 
that. And, while I am disappointed that the 
matter has not been resolνed as promptly as 
we expected - a sentiment which I 
conveyed to Pήme Minister Papandreou in 
a personalletter just a few days ago - I haνe 
no reason to doubt the sinceήty of his com
mitment. 

As for your suggestion that the statue be 
sent to Ν ew Υ ork, it might as well just be 
1ocked in a warehouse in Greece. Americans 
know how great a president Harry Truman 
was. Our purpose in making this gίft to the 
people of Greece was as a symbol of 
America's continuing fήendship for Greece. 

ln response to your charge that Greece is 
anti-Semitic, I will defer to the response of 
J oseph Lovinger, president of the central 
board of Jewish communities in Greece and 
vice president of the European Jewish Con
gress, who is certainly more informed on this 
issue that either of us. Mr. Lovinger has 
stated that the current Greek goνemment is 
extremely aware and responsiνe to the secu
ήty and needs of the Jewish community in 
Greece. 'Όur offices, our schools, our 
synagogues and the Jewish Club are guarded 
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as if they are the Pήme Minister's own 
home." And, just last week a square in Thes
saloniki was renamed Square of the Jewish 
Martyrs; among the dignitaries present at 
the dedication ceremonies was Under 
Secretary of Culture George Papandreou, 
son of the Greek Pήme Minister. 

As for Greece being .. so uncaring about 
the safety of tourists and others at their air
ports that they let them become centers of 
terrorism," I believe the tough secuήty 
measures at Athens airport - which haνe 
been praised by intemationa1 aνiation 
agencies and Secretary of State George 
Shultz - speak for themselνes. 

I might call to your attention that the 
Greek nation suffered brutally under the 
Nazi yoke. lt is an insult to Greece's heroic 
effort against the Nazi inνasion during 
World War ΙΙ for you now to call them anti
Semitic. Many of us, including the under
signed, haνe close association with our 
Jewish brethren and do not appreciate your 
creating an issue that doesn 't exist. 

Finally, to compare the Greek govern
ment of today to that of Greece under mili
tary dictatorship is insulting to the millions 
of Greeks which voted in the last election. 

Ι believe that an immediate retraction of 
your entire article is in order. 

Sincerely, 
John G. Plumides 
Supreme President 
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Chernobyl and α Nuclear-Free Balkans 

By Prof. ROY C. MACRIDIS 
Brandeis U niversity 

The summer is over but the Greek Pήme Minister 
promises to keep the winter a hot as possible. Again he has 
asked for a nuclear-free Balkans and according tothe New 
York Times report may ask the Unίted States (and ΝΑΤΟ) 
to take out of the Greek sovereign terήtory whatever nuclear 
weapons may be ίn Greece ίη the hands of USA forces. It is 
the kίnd of demand that will keep the politίcal pot boίlίng; ίt 
ίs also the kίnd of issue that will shift the attentίon of the 
publίc from the pressing problems of the Greek economy
inflatίon, unemployment and the foreign debt are all ήsίng. 
(Read The Economist, Aug. 30- Sept. 5, 1986.) Nuclear 
weapons, especially after what happened in Chernobyl, will 
again attract the passionate interests of the Greeks and once 
more Turkey will be used to whip up public enthusίasm and 
nationalist demonstrations. After five years the same 
rhetoήc continues to be used to mask the failures of the 
PASOK government. 

Let us dίscuss the ίssue seήously. What does a nuclear
free Balkans mean? There are no nuclear weapons to the best 
of my knowledge in Albanίa, or in Yugoslavia. The Soviets 
in Bulgaria (Romania is a more complicated case) may or 
may not have nuclear weapons and the USA (and ΝΑΤΟ) 
may or may not have nucleat weapons ίη Greece and 
Turkey. Το create a truly nuclear-free Balkans the Soviets 
and Ν Α ΤΟ should wίthdraw theίr forces from all the Balkan 
countήes. But even this will not amount to much since no
body can prevent the Soviet from moving South: nor can the 
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Soviet or USA warships that navigate the ίnternatίonal 
waters of the Aegean or the Mediteπanean be prevented 
from carrying nuclear weapons-whίch they do- only a 
few mίles from the Greek or the Turkish shores and there is 
no way for anybody to stop them, unless they agree to do so. 
Mr. Papandreou and the Greek navy are helpless. 

But to return to nuclear weapons that may be positioned 
ίη Greece or ίη Turkey. What is their role? First let us point 
out that if any weapons are stationed they are tactίcal 
weapons; second that their only role is to deter massive 
concentration of troops close to the Greek or the Turkish 
borders. If such a concentration were to occur will they be 
used? Nobody can tell until such a concentration takes place 
and as long as the tactical weapons are in place it will not 
take place! This is theίr role. Without this deteπent massive 
conventίonal forces from the Balkan allies of the Soviet 
U nion or even from the Soviet terήtory may threaten eίther 
Greece or Turkey or both and, without outsίde assistance 
they can indeed overrun these two countrίes - or "fin-
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τijς άσφάλειας πού χρειάζεσθε 
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landize" them. The fact that re1ations between Greece and 
the northern neighbors - incuding Bulgaria - are good 
does not necessarίly mean that they wίll always remaίn 
good. The whole of Eastern Medίteπanean is like a tίnder
box and a match is enough to start a huge fire . There is also 
another crίtical issue; if ίndeed the Greek Prίme Mίnίster 
asks ΝΑΤΟ to remove the tactical weapons that may be 
stored in Greece the USA may oblίge and move out of 
Greece and move the weapons to Turkey, leavίng Greece 
isolated and vulnerable. Removing whatever weapons may 
exist on Greek soίl in other words will make Greece a little 
more vulnerable both from the North and the East! 

The demand for a nuclear free Balkans is valίd only when 
we remember Chernobyl. Let me remind the Greek readers 
that only Yugos1avίa and Bulgaria have nuc1ear reactors; 
Yugos1avia has one - built by an Amerίcan Company ίn 
Slovenia. Bulgaria has four (with a fifth scheduled to come 
into operation ίο July of ι986). They were built in ι974, 
ι 975, ι 980 and ι 982. Ί;'hey were all built by the Sovίets. They 
are ιocated ίο Kozlodue- the Northwestern part of Bul
garia on the Danube. They account for about 34% of the 
tota1 e1ectricίty produced ίο Bu1garia. The γ ugos1av plant 
near the Austrian border was built in ι 981 by Westinghouse 
and accounts for not more than 5% of the e1ectrίcity produc
ed. Of the five Romania plants projected one only ίs built 
but ίs not operational yet. 

Ι do not know the detai1s about the nuclear reactors ίη 
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Bulgaria but the Greek government has an obligation to find 
out: Are the plants of the same type as ίο Chernobyl? Are 
they manned by Bulgarian or Sovίet technίcians? What 
evacuation plans have been made for the adjacent areas ίο 
Bulgarίa and the Greek populations close to them? What are 
the wίnd patterns and how rapidly will the fall-out - ίο case 
of an accident - reach Greek urban centers ίn Salonica or 
Kavalla to say nothίng of Athens - for which there can be 
no evacuatίon pιans and no hope. Once these "details" are 
known it would seem to me that the best way to secure the 
hea1th and safety of the Greek populatίon is to ask that all 
Ba1kan countrίes coordinate their efforts ίη providίng for 
the ίnspection and the safety ofthe Yugoslav and Bulgarίan 
nuclear plants. Albanίa, Turkey, Greece and Romanίa have 
every reason to cooperate and they may get the he1p of 
Yugoslavίa whose nuclear plant accounts for only 5% ofthe 
electricίty produced there. But will Bulgaria oblige? 

Nuclear plant accidents know no borders. Bulgaria is far 
closer to Greece than Chernobyl. Απ accίdent in one ofthe 
Bulgarian plants may well destroy Greece at the very time 
when the Prime Minister ίs trying to save it from the USA, 
ΝΑ ΤΟ and Turkey. 
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Greek-Amerίcans 
Polίtίcs 

• 
ιn 

By Dr. JOHN BRADEMAS 
Presidenι, New York Universiιy 

The following are excerpts from remarks by Dr. John Brade
mas, President of New York Uniνersity αt the αnnuαl dinner of 
Dynamis, α Greek-Λmerίcαn orgαnizαtίon in Sαn Frαncisco. 

'Ίn the early pan of this century, thousands ofGreek men and 
women came to America to seek a new life. At theage of21 , my late 
father left Calamata, Greece, eventually to settle in South Bend 
Indiana. ' 

Our countrymen were different in significant ways from other 
ethnic groups who emigrated to the United States. Few in number, 
they r~rely congregated in permanent ghettos. By avoiding the 
hardshιps of large, overcrowded, working-class neighborhoods, 
they were not compelled to organize politically either for indivi
dual gain or for community protection. 

Like all immigrants, our people initially worked for someone 
else but eventually most succeeded in owning t.heir own business. 
As independent businessmen, they rarely looked to governmenι for 
job~ .or p.ublic assistance, and they stood apart from the growing 
polιtι.cal ιnfluence of the trade union movement. Moreover, they 
had lιttle necd to organize politically for protection against bigotry 
and per persecution. 

This commercial independence was funher augmented by the 
social isolation stemming from the inward aspect of the Greek
American community - the preoccupation with family, Church 
and local social clubs. The centering of community life around the 
Greek Orthodox pa rish and the extensive use of the Greek 
language further discouraged interaction, political or otherwise, 
with other ethnic groups. 

Finally, an obsessive preoccupation during the 1920s and 
1930s with the politics of the Old Country tended to diss ipate the 
political energies of Greeks liνing in the United States. 

ιι would be a mistake, however, to say that political life was 
completely dormant for Americans of Greek origin. Viewing 
politics as a civic obligation, our people voted proudly and 
regularly, and Greek-American political organizations werc 
formed in many areas. 

By the early 1950s, however, we began ιο see a change with 
several Greek-Americans emerging into the public limelight. Most 
were Democraιs because the greaι majority of Greeks voted Demo
cratic, buι there were many Republicans as well. 

Two of the most prominent personalities were George 
Vournas, the greaι ΑΗΕΡΑ leader, and Charles Maliotis of 
Massachusetts, a close friend of the Kennedys and ofιwo Speakers 
of the U.S. House of Representatives, the late John W. 
McCormack and the present Speaker, Thomas Ρ. O'Neill, Jr. 
. In the subsequent rise of Greek-Americans in American poli-

tιcs, certaιn eνents and people stand out as imponant symbols. 

Une ofthese was Mike Manatos, who in 1961 becamethefirst 
Greek-American .appointed to the White House staff, where he 
served both Presιdents Kennedy and Johnson; in later years, his 
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son Andrew was an Assistant Secretary ofCommerce. Here 1 must 
also mention Peter Peterson, the first Greek-American to hold a 
cabinet post, that of Secretary of Commerce. 

Another symbol is here tonighι. Ι speak, of course, of George 
Christopher who in 1955 was elecιed mayor of San Francisco, and 
became the first Greek-American to lead a big city. Mayor Christ
opher, a successful businessman, accomplished what many Greek
American politicians did so well after him, winning a major 
election without an ethnic political base. Υ ou may be interested to 
learn that he could not rally thousands of his fellow countrymen to 
his cause but rather had to work with other groups to build a 
victorious coalition. George Christopher broke other barriers as 
well. He was the first Greek-American to seek a nomination for 
State Senator and one of the first to run for Goνernor. 

!η the years since the election of George Christopher, Greek
Americans have served as mayors in cities coast to coasι: Saint 
Paul, Minnesota; Gary, lndiana; Saνannah, Georgia; Syracuse, 
New York; Hanford, Connecticut; Annapolis, Maryland ; and 
Lincoln, Nebraska. George Athanson served longer as mayor of 
Hanford than any other person. And Lee Alexander has been 
mayor of Syracuse for fifteen years. 

ln 1958, Ι became the first native-born American of Greek 
or.igin ever to serve in either chamber of Congress when, on my 
thιrd attempt, I was elected to the U.S. House of Representatives. 

Actually, t he first Greek-American ever elected ιο Congress 
was Miltiades Miller, who was born in Greece, came to the United 
States and served one term in the House of Representatives in the 
late nineteenth century. ι regret to have to tell you that he was a 
Republican! 

It would not be until 1966 that ι would be joined in Congress 
by other Greek-Americans. That year, however, marked the 
beginning of an escalation of political victories by Americans of 
Greek descent that continues up to today. 

Let me summarize these years for you. 
In 1966, Peter Kyros of Maineand Nick Galifianakis ofNonh 

Carolina were elected to Congress, and Spiro Agnew of Maryland 
became this nation's first Greek-American governor. 

In 1968, Agnew was designated by Richard Nixon to be Vice 
President and oνernight the name Spiro became a household word. 
Also that year Gus Yatron of Pennsylvania was elected to 
Congress, bringing the Greek-American delegation in the House of 
Representatives to four. 

Two years later, Paul Sarbanes of Maryland, the son of im
migrants from Laconia, Greece, was elected to the House and in 
1972 L.A. "Skip" Bafalis of Florida also became a Congressman. 

ι η 1974 Michael Dukakis, the son of a highly respected Greek 
immigrant physician, was elected governor of Massachusetts, a 
position to which he was again elected last year while in 1974, Paul 
Tsongas went to ιhe U.S. House of Representatiνe~ from the same 
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state. 
In 1976, Congressman Sarbanes of Maryland set a precedent 

when he was elected the nation's first United States Senator of 
Greek origin. 

Two years later, Paul Sarbanes was joined in the Senate by 
Paul Tsongas while Nick Mavroules was elected to the House of 
Representatives and Olympia Bouchles Snow of Maine became the 
first Greek-American woman elected to Congress. 

ln I 980, having served twenty-two years in Congress, Ι was 
defeated in my bid for reelection. My district had become over the 
years more conservative, unemployment was high and Ronald 
Reagan won in my area by a landslide over then President Carter. 

But the elections of I 982 brought two more Americans of 
Greek descent to Washington - Congressmen Mike Bilirakis of 
Florida and George Gekas of Pennsylvania. 

Of course, my brief survey has focused ο η persons elected to 
national office and so does not include the hundreds of Greek
Americans in state and municipal posts or in staff positions on 
Capitol Hill. 

Here in California, for example, there are three outstanding 
Greek-Americans in the state legislature - Senator Nicholas 
Petris, and Assemblymen Art Agnos and Lou Pappan. 

Let me here observe that the preoccupation with small 
business, which forty yea.rs before had kept our people from 
involvement in politics, developed during the 1960s and 1970s into 
a powerful vehicle for influencing public opinion. 

Beyond this, we have generally been treated more favorably 
by the press and the public than other ethnic groups. 

These factors have meant that Greek-Americans are often 
found in positions in business and the professions which give us a 
great deal of opportunity for meaningful exposure to the public 
and for political action. 

Indeed, the combination of more and more Greek-Americans 
being elected to office, growing economic strength in the small 
business community and the professions, and public respect for 
persons of Greek origin helped make possible their effective poli
tical participation in the events following the invasion of Cyprus in 
1974 by Turkey. 

Having described the origins of Greek-America!, political 
activity, let me turn now to discuss the reaction of our community 
to the Cyprus crisis. 

Political scientist Paul Υ. Watanabe provides an incisive 
analysis ofthe Greek-Ameήcan response in his recent book, Ethnic 
Groups, Congress, and American Foreign Po/icy: Yhe Po/itics of 
the Turkish Arms Embargo. 

In doin so, he identifies several common elements that 
characterize ethnic group involνement in foreign policy issues. 

Ι η most cases, says Watanabe, the ethnic community is highly 
unified about a particular issue. The issue typically is a moral or 
humanitarian one, with an outside nation or people perceived as a 
threat. Moreover, the ethnic group is politically sophisticated, 
possessing political skills, resources and familiarity with the 
Federal policymaking process. Finally, the group is self-assured 
enough to risk engagement in politics. 

Beyond the factors that move a group to involνement in 
politics are ones that help ensure success. Watanabe states that a 
group must make a strong case for its position, built on credible 
facts, and seek to attract others outside the community that will 
share its concerns. As he says, "The combination of strong 
arguments, credible information, organizational sophistication 
and intense activism is a formidable basis for ethnic group 
influence ο η foreign policymaking." 

With these points in mind, let me make just a few of my own 
observations about the aftermath of the Turkish inνasion of 
Cyprus. 

As you all know, our American political system is based on a 
constitutional separation of powers. We do not haνe a parliamen-
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Τά πιστοποιητικά GNMA tχουν γίνει μιά άπ' τίς πιό δη
μοφιλείς έπενδύσεις τοϋ σήμερα, λόγω τής άσφάλειας καί 
τfjς ύψηλής άπόδοσης πού παρέχουν. 'Υπάρχει τώρα ενα 
άμοιβαίο κεφάλαιο - τό ντοσιέ GNMA τής Πέϊν-Γουέμ
περ- τό όποίο έπενδύει κατά κύριο λόγο σέ GNMA καί 
παρόμοιες άξίες ύπό τήν έγγύηση τής κυβέρνησης. 
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Τό ντοσιέ αύτό, ενα άπό τά τρία άμοιβαία κεφάλαια 
σταθερής εiσοδηματικfjς άπόδοσης εχει σάν στόχο νά 
παράσχει εγκαιρες μηνιαίες πληρωμές τόκων κάθε μfjνα, 
καθώς καί νά διατηρεί τό κεφάλαιο καί τή ρευστότητα. 

·ε να άμοιβαίο κεφάλαιο τής GNMA, μέ επαγγελματική 
διαχείρηση, μπορεί νά επωφεληθεί άπό καινούργιες κατα
στάσεις στήν άγορά, μέ τό νά συμπληρώνει τό ενεργητικό 
τοϋ κεφαλαίου καί μέ άλλες έπενδύσεις, συνήθως κυβερνη
τικές άξίες. Αύτό έπίσης καθιστά δυνατό νά δίνεται στα
θερότερο μηνιαίο μέρισμα, τό όποίο εχει λιγότερη μηνιαία 

άπόκλιση άπό τά σκέτα GNMA. 
'Ελάχιστη πρώτη συνεισφορά ε{ναι μόνο $1,000. 'Επι

πρόσθετες δόσεις άπό SIOO. 
'Εάν τό ντοσιέ σaς ενδιαφέρει, ταχυδρομήσετε τόκου

πόνι γιά προσπέκτους. 
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tary system of government in which the legislature must custom
arily support the executive branch. 

Even today, on issues as different as tax reform and U.S. 
policy toward Angola, we observe how members of Congress of 
President Reagan's own party may oppose him. 

ln our country, Congressmen and Senators have an indepen
dent and often powerful influence on the conduct of foreign policy. 
This fact often frustrates Presidents, of both parties, but it is the 
American way of governing. 

As one who was a Member of Congress at the time, Ι can tell 
you that we certainly had an example of such an influence by 
Congress in the Cyprus crisis. 

You wiii all recall the invasion on August 14, 1974, of the 
sovereign Republic of Cyprus by some 40,000 Turkish troops, 
equipped with arms supplied by the United States. Within a few 
days after this illegal act, 40 percent of Cyprus was occupied by the 
invaders. 

Α tide of 200,000 Greek-Cypriot refugees, 40 percent of the 
Greek-Cypriot population, flooded southward. ln addition to a 
lack of shelter, the refugees suffered shortages of food, clothing, 
medicine and other necessities. 

Beyond all this, the brutality of the Turks was horrifying. 
Reports from various sources including the U nited Nations 
testified to a virtual reign of teπor. The Turkish forces engaged in 
systematic killing of civilians, rape, torture, looting and plunder. 

As I have already reminded you, the Turkish invaders were 
equipped with weapons supplied by the United States. Yet under 
American law, no country receiving arms from the U nited States is 
permitted to use them for other than defensive purposes. 

Our nation's law says, moreover, that if American arms are 
used by a recipient nation for aggression, all further arms must be 
immediately terminated. The law, to reiterate, mandares a halt to 
further shipments. 

Because the then President of the United States, Gerald R. 
Ford, and the then Secretary of State, Henry Kissinger, refused to 
enforce the clear requirement of american law and halt additional 
arms to Turkey, several of us ίη Congress acted. 

As you will recall, we insisted that the law of our country be 
enforced, and because the executive branch of our goνernment 
refused to enforce the law, we organized an effort to impose an 
arms embargo ση Turkey. Beyond my own work, the leaders ofthis 
movement were then Congressman Sarbanes and the late 
Benjamin Rosenthal in the House of Representatives and Senator 
Thomas Eagleton of Missouri ίη the Senate. 

Although there was much talk of a "Greek lobby," the truth is 
that there were only a handful of Americans of Hellenic origin in 
Congress at the t ime. That we were able to win this struggle was ίη 
large measure due to the effectiveness of our argument, namely to 
our insistence that the laws of the land must be respected, even by 
Presidents and secretaries of state. 

You must also remember that these events occurred only a few 
days and weeks following the resignation in disgrace of President 
Nixon, in effect, for his failure to obey the law. 

there was yet another reason for our effectiveness ίη winning 
the Turkish arms embargo fight in 1974 and that was the public 
support for our cause that was generated across the country by 
Americans of Greek and Armenian origin and by our friends. 

Ι shall not here describe the legislative battles over the last 
eleven years concerning the arms embargo on Turkey and the 
occupation of Cyprus. 

Υ ou and I know that the arms embargo was finally lifted and 
you and Ι know as well that there has still been no just resolution of 
the Cyprus tragedy. The struggle for justice for the people ofthat 
beleaguered island nation therefore continues. 

My point here, however, is that the issue of Cyprus produced a 
remarkable demonstration of political action on the part of the 
Greek-American community and its friends. 

OCYOBER, 1986 

For the first time since the patriotic fervor of World War 11 , 
Greek-Americans united around a single issue. In that summer of 
'74, thousands of Greek-Americans - and others - angrily pro
tested. They marched on Washington, visited Congress, sent tele
grams and organized rallies. We were effective. 

New organizations were created by these events and older ones 
made more politically conscious. For example, the American Hel
lenic lnstitute, led by Washington attorney Eugene Rossides, and 
the United Hellenic American Congress, organized by Chicago 
businessman Andrew Thens, helped focus these political efforts. 
Members of ΑΗΕΡΑ and of other Greek-American societies 
increased their political activities while leaders like George Ρ. 
Livanos and others gave strong support every step of the way. 

What Greek-Americans discovered from the Cyprus crisis, 
then, was that well organized political action, combined with able 
leadership and the right issue, cou\d significantly affect national 
policy. In the past few years, we have seen the mobilization of 
similar coalitions in response to certain decisions of the Reagan 
Administration and the persistence of tensions on Cyprus. 

As all of you know, the Reagan Administration has attempted 
repeatedly to reverse the American commitment to preserve a 
military balance in the Eastern Mediterranean. 
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The Prίvate Museums of Athens 

After Thomas D. Nicholson, director of 
the Ameήcan Museum of Natural History 
of New York City νisited the Goulandris 
Natural History Museum in Athens he sent a 
letter to Niki Goulandris stating: Υ our 
museum is the most beautiful Natural His
tory Μ useum Ι have ever νisited. Since then, 
no one, neither a scientist nor a layman has 
disagreed with him. 

Located in Kifissia, a sofisticated suburb 
of Athens, this museum is the only one of its 
kind in Greece. lt was founded in 1963 by 
Ange!os and Niki Goulandris, both painters 
and loνers of wild life. Furthermore they 
had, even in those days the strong belief that 
environment and po\lution would create 
problems in the future. Α way of preventing 
the destruction of nature would be the 
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By IRIS LILL YS 

The Goulandris Natural 
History Museum 

Bίrds of Greece, one of the showcases of thίs stupendous museun 

development of the ήches of the land. Also 
the education of the public to its beauty and 
purpose. Α Botanical Museum was first 
created with the bequeasted herbarium of 
Constantine Goulemis as the first majorcol
lector of the Greek flora. Shortly after it was 
open to the public. From then on, says Mrs. 
Goulandris, encouraged by the success of 
our small exhibit, we created a foundation, 
got a staff of over twenty people, scientists, 
artists, collectors, a\1 combing the whole of 
Greece in search of the incredible amount of 
wild flora that exists. 

Ten years later, Niki Goulandris con
tinues activities extended into the field of 
zoology and geology. We were faced with 
the problem of adding new wings to the 
building which used to be our home. By then 

five departments were created that is - Bo
tany, Entomology, Paleontology, Zoology 
and Geology. The general aim of those five 
departments is to discover as much as 
possible about natural history, to identify 
the species and classify them for further 
research. Besides the museum provides, 
through its Jectures, an educational service 
for schools and colleges. Boys and girl 
scoyts, naturalists and anybody interested in 
the field has an opportunity to improve his 
knowledge. 

Aspects of plants, animallife, the forma
tion and structure of the earth are displayed 
to arouse interest in the beauty, eνolution 
and inter-relation of the living world. And 
they are presented is a superb manner. For 
their fabulous work, Angelos and Niki Gou-
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landήs were presented with the European 
Museum of the Year Award by Jacques 
Chirac, mayor of Paris at that time. He 
refeπed to the museum as a center of 
scholarship and public education of the first 
importance both nationally and inter
nationally. 

An exhibition under the title "Peonies of 
Greece- Myth, Science and Art" has 
opened last year at the American Μ useum of 
Natural History in New York City. lt will be 
touring the United States until June 1987. 
The focal point of this exhibition is a set of 
twelve lithographs of botanical paintings by 
Niki Goulandris. lt is a masterpiece of 
artistry, a book to be found on the coffee
table of both scientists and artists, and cer
tainly of anybody with a sense ofbeauty and 
a love of art. 

Niki Goulandris, among several awards, 
is a fellow of the Linnaean Society in 
London. Also she has received the Academy 
of Athens Prize for Natural Science and the 
Garden Club of America's Eloise Payne 
Luquer Medal. 
Α leisure visit to this museum is a must for 

anybody who finds himself in Athens. lt 
would be an unforgettable experience. 

The Pierides Museum 

South of Athens, by the sea-shore, in the 
booming little town of Glyfada, an im
posing wrought iron gate attracts the 
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Mr. Demeιrios Pierides 

passersby attention. Next to it, a small brass 
sign reads "PIERIDES MUSEUM". The 
electronically commanded gate lets you in 
and surprise takes over. Υ ou are faced with a 
nice size swimming pool suπounded by 
stylish lounging chairs. On the beautifully 

manicured lawn two superb black danes run 
loose and greet the visitor in a friendly 
manner. At the far end of the grounds, an 
imposing villa, its white marble porch sup
ported by Grecian columns, shines under the 
J uly Attica sun. Further down in an open air 
garage, a few, all white, cars add to ones' 
astonishment. Α Porsche was obvious, next 
to it a couple of Mercedes. Did Ι spote a 
sports Ferraή in the back? By now I was 
convinced I had made a mistake. Ι came to 
visit a museum and found myself in what 
could easily be the home of a starlet in 
Beverly Hills. Το complete the picture two 
young oriental houseboys greeted me, the 
one conveying the master's apologies for 
being on a long distance call, and would Ι, 
please, get in and look around. That Ι did, 
followe.d by the other butler carrying a tray 
of refreshments. I entered a living room 
giving into a dining room both fumished to 
perfection in excellent nihilistic style which Ι 
adore. Everything was superb- but stil1 no 
museum. 

Shortly after Demetri Pierides appeared. 

The unique designs of Allmilmo and the uniquely capable kitchen 
specialists at Euro Concepts That's all you need to make your 
next kitchen renoνation a success ... eνen a pleasure. Cαne to 
either of our showrooms. in tt">e Α & D building or in Great Neck, 
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SτΕΡΗΕΝ KAZANΠIS 

400 Northern Blνd. 
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True to his renown, he lives up to his family 
tradition as the heir of one of the top families 
of Cyprus. He graciously opened the door to 
the museum. And again astonishment and 
admiration overwhelmed me. The gallery of 
better than 4000 square feet is standing 
miraculously without columns and beams. 
Its ceiling is all glass which, com bined with 
the plentiful spotlights gives the best lighting 
imaginable. Ι η the center ofthis huge square, 
a sunk-in arrangement of sofas allows the 
νisitor to relax and admire the paintings of 
his choice. 

Escorting me around, Mr. Pierides tells 
his story. Ι am often asked, starts the col
lector, why Ι created this small museum. 
Well, it is simply out of respect and affection 
to the arts. At the same time because to my 
disappointment, the collection of the 
National Pinacotheki in Athens stops at a 
certain period of paintings, neglecting the 
contemporary artists, the generation of the 
trirties. Ι believe that is not enough to tell the 
visitors of Greece that our civilization is the 
Acropolis and the antiquities. We have to 
show them what is done today. Ι have a very 
strong belief that Greek painters and scul
ptors are of high standards. They can stand 
at any museum internationally next to their 
counterparts of America, France, Great 
Bήtain, Germany, or Italy. But there is 
another strong reason that made me make 
my collection public. Tradition. You see, it 
goes back one and a half century. My grand
father's grandfather started an archeological 
museum in Cyprus in 1839. He was the first 
to excaνate systematically all the treasures 
that lay under the historical soil ofCyprus. Ι 
made it the target of my Iife to complete the 
three museums that my family now owns in 
Lemessos. This ancestor of mine, after 
whom Ι was named, had studied in Can
terburry history and archeology. Named 
British Vice-Consul to the Turkish dominat
ed Cyprus, he returned to his birthplace and 
got a permission to start the first excavation. 
Α scolar and a man of Ietters highly 
respected internationally, his aim was to 
protect the fabulous treasures from being 
send abroad. He succeeded. For five genera
tions the collection kept growing and Ι con
sidered my duty to continue it with the con
temporary exhibit that is here in Athens. 

At this point Ι remembered what friends 
who had met the extraordinary President of 
the F oundation in Cyprus, Mrs. Pierides had 
told me. Although full of admiration for her 
son's works she has only one regret. The 
tradition stops with him as he refuses to 
marry and have heirs. 

Demetri Pierides has studied Economics 
and Political Sciences. Today he is the head 
of forty corporations which he directs, as he 
told me, with a computer and several tele
phones. 

My collection, continues Demetrί, 
consιsts of 840 paintίngs, which rotate in the 
museum every three months. Of course it is 
open to the public free of charge. All the best 
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contemporary artίsts are represented. Yet it 
took me some time to accept modern 
sculpture. Compared to what Ι grow up 
with, the masterpieces of antiquity, those 
complex sculptures Ieft me sceptic. But 
again the museum could not be complete 
without them. Ι kept on studying them and 

the more Ι exposed myself to them the more 
they grew on me. So to speak it came by itself 
and now sculpture is an important part of 
the museum which Ι appreciate and enjoy 
very much. 

And so did Ι. Tremendously. 

The Goulandris Museum in Andros 
Normally, the museum of Basil and Elίse 

Goulandris, situated in an island should not 
belong in the group oftheAthens Museums. 
But again there are two reasons why it 
should. First ... the size of the museum in 
Andros and the quality of the exhibits 
cannot be compared to the usual local 

museums found practically in every Greek 
island. Secondly. . . Basil Goulandήs, the 
last surviving brother of the famous ship
ping family although born in Andros, was 
brought up in Athens. It is where he has 
gathered the greatest part of his collection 

Campion School 
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Campion School Athens, is an international co-educational 
school of over 700 pupils aged 3-18, offering preparation for 
universities and schools of further education world - wide, 
but specialising in entry to those ίη the U.Κ. (ίncluding Oxford 
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which has been converted to a boarding house. Situated in the 
northern suburbs of Athens close to the schools, the new 
boarding house can accommodate 40 children in shared study 
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Hermes of Λndros one of ιhe pieces of ιhe 
Λrcheological Museumfound at Palaiopolis 

in 2nd century Β. C. 

and where he resides a great part of the year. 
His wife, the internationally known beauty 
Elise, was born in Athens. From there when 
she is not in the island, she directs the 
organization of the museum. The result of 
her management is very obvious to the 
visitor. Only personal interest and knowhow 
can produce such impecable presentation. 

Build in modernized Cycladic style, this 
museum actually is composed of three dif
ferent buildings, often referred to as the 
'Άndros Tryptic". They stand on a slope, on 
three Ievels, the Iast one practically bathing 
in the bright blue waters of the Aegean sea. 
The buildings were erected on the founda
tion of houses belonging to the Goulandris 
captains who started their seafaring dynasty 
better than a century ago. Basil Goulandris, 
the Iast of their heirs, donated to the island 
this resplended museum as a thanksgiving 
gesture to what the island has given them -
courage and fortitude. 

The first one, the Archeological museum 

10 

was opened to the public in 1980, is the work 
of Mrs. Goulandris' brother, architect Ρ. 
Caradontis, and houses the statues and 
potery excaνated in the island. lt consists of 
geometrical, neo-classical, hellenistic and 
roman pieces. The excavation was done 
under the supervision of the professor of 
archeology in the University of Sidney, Mr. 
Α. Kapitoglou. The pieces are of out
standing quality and the Goulandrisses built 
the museum to give them a home worthy of 
them. The work is thorough, really superb. 
Topographic maps made by the foremost 
experts show the visitor the exact location of 
the excavation site and give a perfect idea of 
how the islands must have been in the days 
of antiquity. Panels on the wall give the 
history and every technological detail on the 
pieces exhibited. 

The next building, as beautifully shiny 
white as the precedent is the home of modern 
sculptures and paintings. Greenery and red 
flowers are the background of marble, 
bronze and terracotta sculptures. Most of 
them the works of Michael Tombros, a son 
of Andros and a student of the famous 
sculptor Maillol have found in this mu
seum their resting place. On the three 
floors of the building more sculptures are 
exhibited in combination with paintings of 
the foremost Greek artists. They are dis
played in a way that is both esthetically 

pleasing and instructive. The presentation is 
perfect. Works that are somewhat related to 
each other have been placed side by side in a 
fashion that every painting, without losing 
its character enhances the next one bringing 
out its own individual value. There is a sense 
of spaciousness around provided by the 
large quarters and the daylight that infil
trates from all parts. One feels like staying 
there, relax and admire. 

The third bui!ding, in the same Cycladic 
style, pure and white, its basement practical
ly bathed by the sea, had its inauguration 
last July. It was a big event. Over 500 peop!e 
attended. Art critics, journalists, art lovers, 
mostly from Athens but quite a few from 
European countries. The next day the Athe
nean press gave the Goulandrisses all the 
praises they deserved. 

This part of the museum will be the home 
of rotating exhibitions of paintings, sculp
tures and ceramics and will be opened to the 
public from June to October. It will 
emphasize the work of new artists, especial
ly the graduates of the School of Fine Arts. 
The young artists will be given the opportu
nity to show their work and enhance their 
talent. This building also houses a complete 
art library, an audio-video system, a tem
perature controlling installation for the 
preservation of paintings and ample storage 
space for the rotating exhibits. And the piece 
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de resistance, not to be forgotten is a 
miniature auditorium, a jewel in conception 
and realization. It is decorated with a mural 
the length of its wall done by no one less than 
the well known stage designer and painter 
Andreas Nomikos, also professor of art at 
the Uniνersity of North Carolina. For this 
mural he chose a mythological sea subject. 
He painted it in all shades of blues and 
greens on a background of gold leaf and 
consistant to his talent mixing avant garde 
conception with good taste. Α shear 
beauty ... 

The proud owners of the "Tryptic" 
Museum" Basil and Elise Goulandήs say 
that the ambition of their work was to create 
in Andros a permanent center of artistic and 
esthetic education. True to modern museo
logy, they continue, a museum, large or 
small, should not be just a place of exhibit, 
but a cultural center through which esthetic, 
artistic and social messages should emanate. 
This should be achieνed with the collabora
tion of other museums, Greek and foreign 
with the exchange of expositions that will 
benefit not only visitors but the inhabitants 
of the island. 

lt is certain that this aim has been 
achieνed. 

The Benakis Museum 

It is said that when a scholar visits Athens 
the first thinh he does is go to the Acropolis. 
The second- visit the Benalc:i Museum. He 
cannot miss it. lt is the most beautiful 
building in the city. In the purest neo
classical style, it was built in the end of the 

Superb 

Anthony Benakis in his museum 

last century by the famous architect Anas
tassios Metaxas, professor of architecture in 
the university of Munich. His client was 
Emmanuel Benalc:is. Α remarlc:able man, 
Benakis, born in Syros, immigrated to 
Alexandria, made a colossal fortune in 
cotton trading and banking and returned to 
Greece. From there on, his political career 
and his innumerable philanthropic works 
made him famous. Up to this day a street 
named after him stands in the center of 
Athens. Also, what is still remembered is the 
spiήt in which he brought up his children
pride in their Greek ancestry and love for 
mankind. Among his children, Penelope 
Della is a classic wήter of Greek literature. 
His son Anthony is the founder of the 
museum. 

From his school days, Anthony Benakis 
developed a strong liking for art. Especially 

anything related to ancient Greece. He 
started collecting. When in 1926 he moved 
his family from Alexandήa permanently to 
Athens, his collection came with him. His 
father passing shortly after, he became the 
owner of the Vassilissis Sofias Avenue 
mansion. Τ ogether with the building an idea 
developed and very soon took roots. His col
lection by then tremendous had to be housed 
and showed to the public. With the addition 
of a couple of wings to the original building, 
the museum was created. 

At Anthony Benakis' death, his will 
donated the museum to the State. But with 
one provision. It is to be managed by private 
citizens, actually by the who is who of 
Athenian society. Today his daughter, Irini 
Calliga, is vice president of the foundation. 
So no wonder it is one ofthe best organized 
museums to be found anywhere. Repeated
ly it has been compared to the Fήck 
Museum of New York City. 

For the past ten years currator of the 
museum is Dr. Angelos Delivorήas. An 
archeologist by profession he has what it 
takes to be in charge of such an institution. 
Knowledge, taste and the dήve for excel
lence. His projection of the museum is 
constant, both in Greece and abroad. Only 
last year he organized in the huge building of 
the customs house in Piraeus an exhibition 
under the imaginative title "Greece and the 
sea ". Everything, from the Phoenician 
galleys to today's tankers was shown, either 
in paintings, sculptures, etchings or topo
graphical maps. Next to the presentations 
historical data with descήption and litera
ture made sure that the visitor's knowledge 
would be at least revived if not entirely 
acquired. The exhibit lasted three months 
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and got raving writings in all Europcan 
prcss. Dr. Dclivoπias, who's cha.rm cquals 
his expcrtisc talks about his Ιονc - Thc 
Benaki Muscum. 

"This is the first priνate museum opened 
to the pu blic morc than half a century ago. It 
is completc in thc scnse that it consists of all 
periods of Grcck history plus Byzantinc 
lcons and jcwclry. And an extensive col
lection of lslamic and Chinese art. As the 
muscum bccame νery popular from its start, 
donations of objects kept coming in. And 
this, excellent as it may bc for thc wcalth of 
the museum, creates a tremcndous space 
problem. We aim, God willing and money 
permitting, to crcatc two morc wings, so the 
extcnticn will produce two anncxes to housc 
scparatcly the Cyprus art and the lslamic 
collection, one of the richest in the world. 
Our sccond goal is to achieνc scientific 
catalogues where art collectors and studcnts 
would get all the information thcy necd. 
Such catalogues do not exist in Greece and 
we shall be very proud to havc them aνail
able to thc public and foreign scholars for 
scientific research. ". 
'Άnd," continues Dr. Deliνoπias, "some

thing that wc hopc would please Greek
Americans a Jot. The exhibit of the best 
pieces of the museum will travel to the 
United States. Under the title "Voice ofHel
Jenism" it will tour the country, starting 
from Washington, coming to Ν ew York and 
continuing to Chicago, two or three cities in 
Texas, Los Angelcs and maybc more. The 
exhibit will start a ycar from now appro
ximately and will be touring f or another year 
depending on thc support of the Greek
American colony" ... 

I told Dr. Dclivorrias that Ι was sure 
Greek-American organizations in the States 
will be very proud of the art of their 
ancestors and will νolunteer to promote the 
exhibit. Ι said it, but deep down Ι do not 
bclicvc it. Contrary to all other minority 
groups, Turkish and Bulgarians included, 
the Greeks in Amcrica neνer took an active 
part in promoting art. Lets hope that the 
new gencration, more cultured then the 
preceeding one, will show its pride in the 
masterpieces of the country of their origin. 

Up to this day, thosc cight museums, each 
one a foundation, arc donated to the State, 
but are under strict supervision of the 
owners. The question is what would happen 
in the future. Or would it bc as somebody 
put it, quoting Louis the 14th: 'Άprcs moi Jc 
deluge?" Α νery sad thought which I refuse 
to accept. 
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ΕΜΜΥ CHRISTODOULOU, dynamic esthetician for female skin treatment has been 
operating her own salon in Astoria wίth great success for several years. She was trained in 
Athens, Greece, during her early career before she finalized her studies at the Hradetzy ln· 
stitute in Vienna, Austria, where she received her diploma. She is a member ofthe prestigious 
SIDESCO International organization of estheιicians which is we/1 estab/ished in Europe, 
J apan and the USA. During her career she has worked in Cyprus (1968) and ιravelled exten
sive/y in Ausιria, Switzerland and France. Her many satisfied c/ients are evidence of Emmy s 
expertise in skin care. τhe above photo shows Emmy app/ying her skills to oneofher c/ients. 
τhe Institute is located at 29-14 23 Ave. (2ndjloor)Astoria, NY.JJ105. Tel. (718)956-0647. 
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Η e/lenίc Profίles By Thomas Spelios 

MAYOR JOHN ROUSAKIS,57, of 
Savannah, Georgia, has just been reelected 
to office for his fifth mayoral term. For the 
past 16 years this charming southem city in 
the heart of Dixie has been administered by 
a Hellenic-American Democratic po1itica1 
leader. His overwhelming victory included 
a triumph in every precinct against his 
Republican rival. His popularity among 
white and black voters is something quite 
unusua1 for an "ethnic" candidate in the 
south. His largest margin of victory was in 
the three predominant1y black districts 
where he defeated a black can:iidate, in a 
run-off election. Rousakis' victory is indeed 
a "moral defeat" for the Republican party. 
Hellenic-American candidates have 
triumphed in the past in Virginia, Mary1and, 
South Carolina and more recently in Florida 
for seats in the U .S. Congress but the pheno
menal success and popularity ofRousakis in 
Savannah will mark a 20-year reign by a 
Hellene in the deep south. 

• 
RAYMOND CYRGALIS, has been 
appointed advertising director at the Daily 
News in New York City. His distinguished 
career in advertising spans a period of 17 
years which included positions as sales 
manager for financial and travel accounts. 
Prior to retuming to the NEWS he was 
manager of the Chicago Tribune's adver
tising division. ln his new position Cyrgalis 
will direct a\1 sales for the retail and national 
departments. 

• 
NADIA TASS movie director and writer 
was born in Macedonia, Greece, and later 
migrated with her family (τassopoulos) 
where they settled in Melbourne, Australia. 
Her multi-talented career includes writing 
and directing her latest film which is entitled 
"Malcolm". Presently she is promoting in 
New York City as "an Australian comedy." 
Her Jong road to success has been paved 
with "M's" from Macedonia, to Melbourne 
to the glitter of Manhattan . 

• 
Dr. JOHN NICHOLSON, philanthro
pist and retired physician of Chicago has 
donated $200,000 to the Illinois Institute of 
Technology (ΙΠ) to establish an endow
ment fund to help Greek-American students 
to pursue their graduate degrees at ΙΠ. Dr. 
Nicholson was bom in Saranta Eklesies, in 
Eastern Thrace of Greek parents and the 
fami1y name was Kefalides. He migrated to 
the USA in 1920 and went on to study medi
cine at Cincinnati, Ohio and Memphis, 
Tenn. As a great benefactor he has made 
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many donations including grants to Ν orth
western University, DePaul University, the 
He\lenic Foundation and a $250,000 gift to 
the American Farm School ίη Salonika. 
Nicholson is a great humanitarian who has 
honored his motherland and his adopted 
homeland with his generous munificense. 

* 
GEORGE STEPHANOPOULOS, 25, 
a brilliant youthful Rhodes scholar has been 
named Administrative Assistant and Legis
lative Director to Congressman Edward 
Feighan of Cleveland, Ohio. Stephano
poulos, the son of Rev. Dr. Robert Stepha
nopoulos who is Dean of the Holy Trinity 
Cathedral in New York City, graduated 
from Columbia University with a degree in 
lnternational Politics. He was Class Salu
torian and a member ofPhi Beta Kappa. As 
a Rhodes Scholar he received his Masters 
Degree in Theology from Balliol College, 
Oxford University. He travelled extensively 
in Africa doing volunteer work in the 
Ethiopian and Sudanese refugee camps 
during the famine crisis of recent years. Α 
series of his articles have been published in 
the Christian Science Monitor. During his 
African travels he helped CBS to produce a 
television documentary on the Sudan. As an 
A~sistant to Congressman Feighan in 
Washington, D.C., he will act as advisor on 
matters of defense, energy, foreign policy 
and agriculture, besides being the liaison 
with the media. With these impressive 

credentials this young Hellene may one day 
be a candidate for the Oval Office. 

• 
GEORGE KARIOτiS, 63, the Repub
lican gubernatorial candidate for Massa
chusetts who will challenge the incumbent 
governor Michael Dukakis in the fall is 
having additional problems as more 
questions arise concerning his taxes and 
business dealings. Kariotis is a successful 
businessman who built his high technology 
firm, Alpha lndustries into a prosperous 
financial enterprise in recent years. Η owever 
like a\1 private citizens who enter the 
political arena a close scrutιny of one's 
finances usually uncovers embarrassing 
questions and hidden skeletons in the pro
verbial closet. The Boston Globe has 
revealed that Kariotis failed to pay tax when 
he bought a yacht in Florida; owns stock in 
eight companies that do business in South 
Africa; that his company Alpha lndustries 
paid kickbacks to obtain defense depart
ment contracts; in 1985 his company had to 
pay a $60,000 fine to the state because of a 
toxic chemical leakage. This negative pub
licity wi\1 not enhance his image against the 
immensely popular Governor Dukakis. 
Regardless of the outcome when "Greek 
challenges a Greek" the victor will be a Hel
Jene. 

• 
DENO GEANAKOPOULOS, eminent 
professor of Byzantine history at Yale 
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University has been awarded the Bradford 
Durfee Chair in history by the trustees for 
his brilliant work as a scholar and educator. 
An author of eleven books on Byzantium he 
was awarded many honors for his research 
into the Hellenic-Byzantine contήbutions to 
the western world. His monumenta\ work, 
"Greek Scholars in Renaissance Venice" 
(Harvard Press) was awarded the Go\d 
Cross by the Greek government. His son, 
J ohn Geanakopoulos, 31, has been 
appointed full professor of economics and 
microeconomics at Yale. An eminent educa
tor and lecturer he has been visiting profes
sor at the London School of Economics, 
Cambridge, Oxford, Paήs and Louvain in 
Belgium. In the long and prestigious history 
of Yale U niversity this is the first time that a 
father and son have taught simultaneously 
as full professors. Quite fittingly this unique 
honor is bestowed upon two distinguished 
Hellenes. 

* 
ΑΤΗΕΝΑ GOUTES ZUCKER, the 
Greek-Canadian from Toronto is continu
ing her zealous campaign to have the Olym
pic Games return to Greece on a permanent 
basis. The site for the Olympiads would be 
near ancient 0\ympia in Elis, Peloponnesus 
where the 0\ympic torch is kindled. Athena 
in her spirited crusade has contacted the 
lnternational Olympic Committee, the 
Greek government, the U.S. Olympic Com
mittee and many other European athletic 
societies and organizations. She recently 
travelled to Athens where she met with 
members of the government to press her 
campaign. Α permanent site would certainly 
reduce the staggeήng costs of building new 
facilities every four years in different 
countries around the world. F or the moment 
the future Olympic Games are scheduled for 
Seoul, Korea (1988), Barcelona, Spaίn 
(1992) and for the lOOth Centennial obser
vation back to Athens (1996) where it all 
began. 

* 
CHRIS SPIROU, former Democratic 
leader in the New Hampshire House of 
Representatives and the Democratic can
didate for Governor in 1984, blasted 
Harvard Col\ege for publishing misinfor
mation about Greek history regarding 
Macedonia. Spirou's letter to President 
Derek Bok charged "sloppy research work" 
and requested an accurate report regardir.g 
the ancient Macedonians and their Hellenic 
heritage. Defending the ancient ethnic 
character of the Macedonians Spirou said, 
"Macedonians were and are as Greek as 
Athenians, Spartans, Thessalians, Epirotes, 
Thebans, Cretans or Corinthians." Ι n this he 
is perfectly correct and Harvard was dead 
wrong. The ancient Macedonians were of 
Dorian racial stock, spoke Greek, worship
ped the Olympian gods and took part in the 
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Olympic Games. Harvard should do its 
history homework or are they reading Slavic 
textbooks? 

* 
GEORGE ARMELAGOS, professor of 
anthropology at the Uniνersity of Mass
Amherst, and president of the Northeast 
Anthropological Association, is currently 
doing a monumental study of ancient Egy
ptian mummies. He received his ΒΑ from 
the U niversity of Michigan and his ΜΑ and 
PhD from the University ofColorado. In the 
1960's this eminent scholar led a team of 
researchers to Nubia, a region that covers 
southern Egypt and the Sudan. He brought 
back over 800 mummίes. This was one ofthe 
greatest scientific rescue projects ever under
taken in the historic Nile Valley near Wadi 
Halfa. By examining and analyzing the 
remains of νanished people from remote 
antίquity anthropologists can determine 
many important and unknown facts about 
pasι civilizaιions. Armelagos says, "Dead 
men and women tell us how they lived and 
often how they died." According to him 
dead men do tell tales! 

* 
TIDBITS: 

in a new comedy series 'Ύοu Again" ... 
SUSANNE VLAMIS has been appointed 
photo editor at the Associated Press News 
features in New Υ ork ... JUDGE JOHN 
TSUCALAS was awarded the Columbia 
Alumni Medal by his Alma Mater .. . MA
RIANNA CHRISTOS talented soprano 
appeared recently with the Pittsburgh Opera 
... ALEX GIANARAS hosted the Hellenic 
Invitational Golf Classic ίη Illinois ... 
PETER ANASTOS is a choreographer with 
the American Ballet theater in Ν ew Υ ork ... 
PETER CHRISANTHOPOULOS has 
been named president of Nabisco Broad
cast, a division of Ohlmeyer Communica
tions ... ERNIE ANASTOS anchormanfor 
ABC-TV has completed a new documen
tary which may become a regular series ... 
OLYMPIA SNOWE dynamic congress 
woman is running for re-election in her 
natίνe Maine ... NICHOLAS APALAKIS 
of Stockton, Mass. received the Washburn 
Award from Boston University for great 
contributions to BU athletic programs ... 
JOHN COLICOS talented Canadian-Greek 
actor is appearing in a new film, "Phobia" 
. . . HERMES Ρ ΑΝ legendary choreograph
er recently turned 76 and was honored in a 
special tribute by Hollywood's moguls ... 
CYNTHIA GREGORY prima ballerina of 
the American Ballet Theater is starting to 
coach aspiring ballerinas .. ·. PAUL DENIS' 
book, 'Ίnside the Soaps" about TV series is a 

NICHOLAS GARAUFIS ofBayside, Ν.Υ., smash sellout ... JOHN MOUSSOURIS 
has been appointed Counsel to Queens was appointed Vίce Presίdent of R&R at 
Borough Presίdent Claire Shulman... MIPS Computers ίη Sunnyside, Calίfornia 
JOHN ST AMOS the TV actor will appear ... GEORGE FRANGOULIS is the pub-

lisher emeritus of"Maine Life"magazine in 
Lewiston, Maine ... 808 COSTAS will 
head ABS Sports after being named 
National Sportcasterofthe Year ... OLYM
PIA DUKAKIS is the Director ofthe Whole 
Theater at Montclair, N.J., which will offer 
Chekhov's classic "The Seagull" ... ALEX
ANDER SPANOS the multimillionaire 
Greek immigrant from California appeared 
on CBS-TV's "Life Styles of the Rich and 
Famous" recently and told his fantastic 
Horatio Alger story which carried his from 
poverty to vast wealth ... another Hellenic 
saga of triumph and success in America. 
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Attractίng Investments for Greece 
ΤΗΕ FUNCTION OF ΤΗΕ HELLENIC DEVELOPMENT CORP. 

The Hellenic Development Corporation 
was established in New York in 1984 under 
the aegis of the Agricultural Bank of Greece 
and the Hellenic lndustrial Development 
Bank, but did not really commence opera
tions until the fall of the same year. In Janu
ary 1986 two new shareholders included the 
National Bank of Greece and the Commer
cial Bank of Greece. The Corporation is 
located at 610, 5th Ave., Suite 308, N.Y.C. 

As Mr. Nicos C. Papadopou1os, pres
ident of the Corporation said in an inter
view, the main purpose of the corporation is 
to attract foreign investors from the USA 
and Canada. This involνes a wide range of 
enterprise including industry, touήsm, 
agricu1ture and other servίce ίndustries. 
Greece needs foreign investors and new 
technologίes that will generate a new export 
market and create new jobs to stimulate the 
domestic economy. 

Mr. Papadopoulos says: 'Ίt is our job at 
HDC to make sure that the "right" type of an 
investor is attracted for Greece. Gone are the 
days of one-way streets. The project has to 
make sense and, as Ι like to say, "proper 
business dealings make for good friends." 

He states with great enthusiasm that the 
Corporation follows an actiνe solicitation 
program by telephone or personal vίsίts. 
J ust recently he was in Α tlanta and Τ oronto, 
Philadelphia and Akron visiting clients. He 
keeps very busy and is greatly encouraged by 
the number of companίes that are interested 
ίn investing in Greece in the near future. In 
July 1986 he received 120 inquiήes from 
companies and businessmen for investment 
information from Canadian and American 
firms. This is 30% high.er than the average 
for the first 5 months this year and more 
than 60% better than for 1985 in total. Νο 
doubt HDC offers the "new" and most 
attractive investment opportunities for 
Greece within recent years. 

"We like to help everybody who has a 
seήous project in mind. We do it for free and 
whatever we discuss is confidential. Lets 
hope that more Ameήcans and fellow Greek 
Americans wi\1 visit with us which wi\1 give 
us the opportunity to te\1 them about the 
"new" and most attractive investment op
portunities in Greece", says Mr. Papado
poulos, assuήng that the opportunities for 
investing in Greece are now better than eνer. 
He emphasizes that further to the fina1iza
tion of a Presidential decree dated May 19, 
1986, concerning the free movement of 
capital between Greece and other members 
of the E.E.C. (European Common Market) 
member countries, the Bank of Greece had 
issued a circular outlining the condίtίons 
under which capital and profits to a resident 
outside the E.E.C. may be repatήated. He 
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said that for the first tίme this program is 
being ίmplemented for the repatήatίon of 
profits, divίdends, interest, etc., by persons 
not resίdent in the E.E.C. The presίdent of 
the Corporation explaίned that this can be 
accomplished under the followίng condi
tions: 

- The importation of the capital must be 
approved by the Bank of Greece prior to the 
remittance being affected. 

- The Bank of Greece will set the terrns of 

NICHOLAS C. PAPADOPOULOS, 
45, Presίdent of the Hellenic Develop
men Corporation and a well known 
former banking executίve with 
the Irving τrust Company in New 
York, was born in Sparta, Greece. Ηίs 
varied career with the bank has 
spanned a period of seventeen years 
during which he served ίn many dif
ferent departments, functίons and 
several foreign countrίes. Ηίs job ex
pertίse includes loans, busίness devel
opment, foreίgn investments, under
wrίting and venture capίtal financing. 
Ηίs assίgnments have taken him from 
sunny California to the Far East 
includίng Singapore, Taίpei, Tokyo 
and Los Angeles where he served as 
operations manager ίn many different 
capacίties. After his elementary edu
cation in Greece he contίnued his 
studies ίn the USA where he was 
awarded a ΒΑ in economίcs and an 
ΜΒΑ in Finance from Columbίa 
U niversity. As a McKίnsey Scholar he 
made the Dean's Lίst twίce during his 
student years. Prior to his bankίng 
career he was associated with seνeral 
ίnsurance companίes in the New Υ ork 
area. Since 1984 he has served as 
program manager for the sale of rίsk 
assets at the lrving Bank. 

loans whίch constίtute direct investments. 
- Repatriation of the proceeds of a 

lίquίdated investment ίs not permίtted 
withίn the first three years of importing the 
capital. 

-Conversion of drachmae to foreign 
currency for repatriation purposes will take 
place at the rate of exchange ruling on the 
date of the remittance. 

- The exportation of accumulated pro
fits, interest and dividends is permitted. 

- Direct ίnvestments for the purposes of 
the dίrectίve are considered as being those 
which are used to create or maintain a direct 
and long term relationship between the 
provίder of capital and the entity to which 
they are provided. Such direct investments 
may take the following forrns: 

- Establishment or extensίon of bran~ 
ches or subsidiaήes as well as the acqui
sitίon in total of existing enterprises. 

...:.:Particίpation in new or existίng enter
prises. ·In the case of companίes a direct 
investment is consίdered to exist where the 
investor has the ability to partίcίpate ίn the 
management or control of the enterpήse. 

- Long term loans i.e. with a term of at 
least 5 years to a subsidiary or to a company 
in which the lender participates, as well as 
loans connected with a participation in 
profits. 

- The proceeds of liquidation of an ίn
vestment is the imported capital, including 
reinvested profits, and the gain realised 
upon lίquidation. The gain which may be 
repatriated does not include that portίon of 
the gaίn whίch relates to capίtal covered by 
local funds. 

- Investments which are made or liquid
ated without the prίor approval of the Bank 
of Greece are not entitled to the advantages 
provided by this dίrective. 

ΓΗΟΜΕRϊCΊ 
l REAL ΤΥ, lnc. ί 
l 40-14 Astoria Boulevard l 
l 

Long lsland City, Ν.Υ . 11103 l 
Tel. 718/204-7400 

• MANAGEMENT - INVESTMENTS • 
J MORTGAGES J 
t EMANUEL MORAIIIS t 
1 Licensed Real Estate Bro.ker 1 
'~~~~....,_J 

"NEW YORK" 



Another Hellenίc Success ίn New Jersey 
/ 

'Γhe Aris Duzoglou building in Upper Sadd/e River, N.J., on Route 17, in the booming 
commercia/ region. 

Another view of the juιurίstίc structure which is now rented to α commercίal firm in Ν. J. 

OCTOBER, 1986 

Mr. Aris Duzoglou, the dynamic pres
ident of Αήs Estates lnc., is rapidly expand
ing his real estate holdings in New Jersey 
with expansive and aggressive purchases of 
new properties. His latest addition includes 
a new building located on Route 17 in U pper 
Saddle River which is rapidly becoming a 
booming commercial region. 

An impressive modem structure, as the 
photographs show, the inteήor will be 
furnished by Αήs. The building was bought 
to house his corporate headquarters on the 
first floor but all four floors have been leased 
to CBO, a Fort Lee corporation for a 10-

Στοιχειοθεσία yιό βιβλία, 

κάθε έίδους iκδοση. 

ΗΓ'fιlι 
ΥΟΡΚΗ 

(212) 921-0086 

7.7 



year period, for $2,300,000. 
Other projects in progress include con

verting a 40,000 sq. ft. structure in Paramus 
into a cόmmercial building and another 
property in Fort Lee which has been con
verted into condominiums. The successful 
rise of Mr. Duzoglou as a real estate entre
preneur is another inspiήng Hellenic success 
story. 

~ (Μ<}Α~Η~Qι>ΙΗ 
~ fν1ΑR~ι.~ <Ο. 

IMPORTERS OF 
GREEK MARBLE 

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

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

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

Bathrooms * 
Many Elegant Colors 

Large lnventory 
Distributors Wanted 

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

TELEX Aphrod 493 - 0163 

CONτiNENT AL 
CUISINE 

Exc~llenι Serνice 

Seafood Specialties 
Moderate Prices 

Jerry Mendelson 
at ιhe Piano and Organ 

Entertains Nightly 

CLOSED MONDAYS 
CAHR ΙNG FΑCΙLΙτιΕS 

(201) 327-1020 
30 Ν . SPRUCE STREH 

RAMSEY, N.J. 

.. NEW YORK" 

τhe modernistic office bui/ding with its impressive turrent in front 

BANQUET CENTER 
FOR ALL OCCASIONS 

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

For Reserνations 
CALL 

(201) 636-27~ 
BANQUET MANAGER 

U.S. ROUTES I & 9 
WOODBRIDGE, N.J. 07095 
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Sίolas Appoίnted 
to Aegean Unίversίty 

Dr. John G. Siolas was selected to serνe as 
Special Consultant ίη the area of .. Research, 
Measurement, Statistics and E\';\luation" at 
the New University ofthe Aegean, School of 
Education in Rhodes, Greece. 

"The Administration considered your 
vast knowledge and experience as an asset. 
We feel that you will contribute to the 
establishment of a new school at our new 
University," said Dr. Kostas Sophoulis, in 
an official letter announcing the unanimous 
decision of the Selection Committee. 

Dr. Siolas is employed at New York City 
Board of Education as a Program 
Specialist{School Administrator. He is an 
Adjunct Assistant Professor at St. John's 
Uniνersity, Jamaica, New York. 

George Noulas, the Grand Prίze wίnner with 
Sιate Senaιor Christopher J. Mega. 

State Senator Chήstopher J. Mega of 
New York's 23rd Distήct, in Brooklyn, 
sponsored a contest last spring within the 
schools of his district. Fifth and sixth grade 
students were inνited to participate in a 
.. There Ought Το Be Α Law" contest. Each 
participant wrote, while in school, a propo
sal and recommendation for new 1egislation 
he{she felt to be in the public interest. 

George Ν ou1as, a fifth grade student at PS 
185 was proclaimed the winner among 
entrants within School Dίstrict 20 by a select 
panel of judges. In addίtion to thίs, George 
was dec1ared a Grand Prize Winner from all 
the schoo1s within the 23rd Senatoήal Dίs
trict. 

George's essay urged the enactment of a 
law that would require all licensed motor 
vehicle operators to submit to retesting 
every five years. 

On June 10, 1986 a Legislative Resolu
tion was adopted in the Senate congratu
latίng George Ν ou1as on winnίng the .. There 
Ought Το Be Α Law" contest. On June 17, 
1986 George and his famίly were treated to 
an all-expense paid trip to A1bany, the state 
capital. 

OCTOBER, 1986 

~ 

AX/OS, Foundatίon for Worthiness, α Southern Californίa group of Greek Amer~can 
business and professίonal men, recenιly saluted Hellenίc.reP.resenιatiνes from t~e νarιous 
Southern Californίa medίa at α banquet at the Beνerly Wιlshιre Hotel, Beνerly Hιl/s. Guest 
of honor was Peter Agris, founder and publis~er ψ the wee~/y, Boston, Massachusetts 
based, Hellenic Chronicle, which is now celebratιng ιts35thannινersa,ry. S~own (L to R_Jare 
Axios President Nick D. Chrisιy; guest of honor Peιer Agris, and Pasι Presιdent and Dιnner 

Chairman Ernest J. Zaferis, presenting Axios 'Άward of Excellence': 

LUMIER& 
SUPP.LY CO. 

i LUMBE'!:CUT ΤΟ SIZE 1iJ 
Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ 

LUMBER &: PLYWOOD- FORMJCA • PREF/N/SHED PANEL/NG
HARDWARE- WJNDOWS&: DOORS-ROOF/NGMATER/ALS-SHUΠERS 
ΜΑSΟΝ!τΕ CE/L/NG τ!LES- FLOOR/NG • !NSULA τ!ΟΝ • MOULD!NGS 

BU/LD/NG MATER!ALS- SHEET ROCK METAL STUDS 
ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ποpτεΣ, ΠΛΑΚΑΚΙΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Υ ΛΙΚΑ 

ΓΙΑ ΟΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΠΑΤΩΜΑΤΑ 

ΟΡΕΝ 7 DAYS 

(7 18) 726-1791 
ΔΕΥΤΕΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 7:00- 6:00 Μ.Μ. 

3094 31st STREET, ASTORIA, Ν.Υ. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 7:00 Π.Μ.- 4:00 Μ.Μ. 
ΚΥΡΙΑΚΉ 9:00 Π.Μ. - 4:00 Μ.Μ . 

ATHENS CENTER HOTEL 
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
• Κεντρικός κλιματισμός - 136 δωμότια, 
λουτρό, τηλέφωνο, ραδιόφωνο, βερόντα. 

• 'Εστιατόριο πολυτελείας, μπόρ, ροι'ιφ 
γκόρντεν, πισίνα γιό δλες τ1ς έποχες όντi 
λογικί'\ς χρεώσεως. 

• Αnό 15 Μαρτfου- 31 Όκτωβρfου . 

Τιμαl δωματίων: Μονόκλινα 3.986 δραχμ. 
Δίκλινα 5.696 δραχμ. Τρίκλινα 7.075 δραχ. 
Συμπεριλαμβόνεται κοντινένταλ μπρέκ

φαστ. Διό ρεζερβέσιονςόποταθί'\τε στη Ν. 
'Υόρκη (212)483-0642κ. ' Αρσένηι'jγρόψατε 

Sophocleous &.Athenas 26, Athens, Greece. 
Tel. 524-8511-7 Telex 4488 ALCY. 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 

• Ασφάλειες δλων τών είδών 
8 Αvτοκινήτων, • Ζωής, • Καταστημάτων, 

8 Σπιτιών, • Φωτιάς κ.λ.π. 

Τό γραφείο τής πλήρους έμπιστοσύνης 

ΠΡΟΘΥΜΙΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ 
ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥ ΛΕΣ 

Τηλ.: (718) 274-5100 

ΖΑΡ ΙΤΙ 
Α UTO DRIVING and FL YING SCHOOL 

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΠΙΛΟΤΩΝ 
ΡΕRΜΠ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Πεπειραμένοι δάσκαλοι όδηγήσεως 

σiiς παίρνουν άπό τό σπίτι σας. 

ΤΩΡΑ ΚΑΙ Ε/ΔΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΑ ΝΑ ΠΝΕΤΕ 

ΚΑΙ ΔΛΣΚΑΛΟΣ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ 

Τάξεις άρχίζουν κάθε μήνα . 

NATIONAL 
GREEK RADIO PROGRAM 

Θάλεια Μοσχάκου 

Μέ τούς dγαπητούς σας 

ΜΙΚΕ ΖΑΡ/Π καί ΘΑΛΕ!Α 

ΜΟΣΧΑΚΟΥ πού σάς κρα

τοϋν συντροφιά έδώ καί πολ
λά χρόνια. 

·Εκπέμπουν τώρα άπό 

Δευτέρα &ως Παρασκευή 

4-5 π.μ. καί 8:30-9:00 π.μ. 
WNWK 105.9 F\1 
WNWK 105,9 FM 

ELLAS TRA VEL 
Γιά δλες τίς ταξιδιωτικές σας 
άνάγκες τηλεφωνήστε μας 

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

Κανονικές πτήσεις - Τσάρτερς 
Κρουαζιέρες 

All Language Video Tapes Production 
·Η μεγαλύτερη συλλογή άπό έλληνικές 

καί ξένες βιντεοκασέτες 

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



''Μιa Σύγχρονη Ι!Ελληνικiι Τραγωδία'' 
Ή περίπτωση Κότς πρέπει νa τοποθετηθfi στο νέο κλίμα 

που δημιουργήθηκε ση) ν • Αμερικiι γιa την ·Ελλάδα 

ΤοΟ κ. ΠΑΝ. Σ. MAKPIA 

«Μιά σύγχρονη Έλληνικη Τραγωδία». 
-Ετσι τιτλοφορείται άρθρο τοϋ Δημάρ
χου τής Νέας Ύ όρκης Edward Ι. Koch 
στό New York Post, τό όποίο άναδη
μοσιεύομε στiς άγγλικές μας σελfδες, 
όπως κάνομε πάντοτε με την άναφερο
μένη στην 'Ελλάδα άρθρογραφiα τοϋ άμε
ρικανικοϋ Τύπου - θετικη καi άρνητική. 

τό τόσο άρνητικό αύτό άρθρο, έχει Ιδι
αίτερη σημασία καi έvδιαφέρον γιa την 
'Ομογένεια, διότι άντανακλd έκτιμήσεις 
ένός πεπειραμένου · Άμερικανου πολιτι-

κοϋ καi δεδηλωμένου φιλέλληνος, άπο
δεfξαντος τόν φιλελληνισμό του στην 
πρώτη γραμμiι τής μάχης ύπερ τής Κύ
πρου. 'Ο 1διος, με πικρία καi βαθύτατη 
άπογοήτευση ύπενθυμfζει τουτο, γιά νά 
διαμαρτυρηθή γιά την άπόφαση του Δή
μου 'Αθηναίων vά μη ξαvαστήση τό ά
γαλμα τοϋ Προέδρου Τροϋμαν, πού άνατf
vαξαν τρομοκράτες. 

εlναι δικαιολογημένα τά συμπεράσματά 
του γιά τόν άντισημιτισμό πού ύποτίθε
ται ότι ύπάρχει στην Έλλάδα. 'Ο Δή

μαρχος στήpιξε την· άγανάκτησή του σε 
ώρισμένες φράσεις Έλλήνων πολιτικών 
πού συνηθfζονται στην Έλλάδα άπό 
όλους τούς -Ελληνες, όχι μl κακη 
διάθεση πρός τούς Έβραίους, άλλά όχι 
βεβαfως καi άπό ύπερβολική . .. άγάπη, 
άνάλογη μέ έκεfvη πού αΙσθάνονται γιά 
ύποτιθέμενους φίλους σάν τούς νΛραβες, 
ή προσωπικότητες όπως ό 'Αραφάτ καi ό 

Ή διαμαρτυρfα του Δημάρχου γιά την 
μεταχείριση του άγάλματος Τροϋμαν 
μπορεί νά εlvαι δικαιολογημένη, άλλά δεν 

ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΣ 

~Η νέα συμφορa - καi το καθήκον μας 
Τα άρνητικα αlσθήματα τών άδελφών μας στήν 'Ελ

λάδα, πού δοκιμάζομε δλοι στiς έπισκέψεις μας έκεί, μόνο 
καi μόνο διότι θεωρούμεθα << 'Αμερικανάκια••, <<καπιταλι
στές», ή <<lμπεριαλιστές» (ή καi άνθέλληνες καi πράκτορες 
τής CIA καi έπιζήμιοι για τα έθνικα συμφέροντα- κατα 
τόν κ. Μακέδο), δεν πρέπει, σε καμμια περίπτωση, να μiiς 
έπηρεάσουν άρνητικα στήν έκτέλεση του καθήκοντός μας 
άπέναντι στην πρώτη Πατρίδα. WΟχι μόνο σ' δ,τι άφορ:i 
στήν ύποστή ριξη τών έθνικών μας θεμάτων στήν ΟΜ
σιγκτων, άλλα καi σε κάθε τι με τό όποίο μποροϋμε να βο
ηθiiμε τήν 'Ελλάδα. Με τό να ένθαρρύνωμε τους 'Αμε
ρικανούς συμπολίτες μας να έπισκέπτωνται τήν 'Ελλάδα, 
με τό να άγοράζωμε έλληνικα προϊόντα ιcαί να τα συνι
στοuμε σε φίλους μας. WΕτσι θά άποδεικνύωμε συνεχώς δτι 
δεν βλέπομε τήν 'Ελλάδα με κομματικα καi πολιτικα κρι
τήρια- δπως βλέπουν έμiiς τα έλληνικα κόμματα καiέπι
διώκουν να μiiς κάμουν όπαδούς τους - άλλα μόνο με 
γνώμονα τό γενικώτερο συμφέρον τοϋ WΕθνους. 

Πολλοi δμογενείς εlναι πικραμένοι για τόν τρόπο που 
ή έπίσημη καi άνεπίσημη 'Ελλάδα μεταχειρίζεται τήν ·Ο
μογένεια. Δεν άρέσει σε κανένα μας δ άντιαμερικανισμός 
που καλλιεργείται στην ·Ελλάδα. Μπορεί να διαφωνοuμε 
με ώρισμένες πτυχες τής έλληνικής έξωτεριιcής πολιτι
κής. 'Αλλα τίποτε άπ' δλα αύτά έmτρέπεται να κάμψη τό 
άγωνιστικό μας πνεϋμα γιά τα έθνικα θέματα, , την εμ
φυτη διάθεσή μας νά είμαστε χρήσιμοι στiς δύσκολες 
ώρες . 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 1986 

Μιά δύσκολη ώρα ε{ναι αύτη που περνii σήμερα ή Πα
τρίδα με τόν σεισμό που ρήμαξε την Καλαμάτα καi ή ·Ο
μογένεια άποδεικνύει για μιά άκόμη φορα την μεγαλοψυ
χία καi την εύαισθησία της στην νέα αύτή τραγωδία, με 
πρωτοπόρους τήν ΑΗΕΡΑ καi την 'Εκκλησία μας καi με 
δωρεες εκατομμυριούχων όμογενών καί άλλων, άπλών 
έργατών ... 

• • • 
οι δυό φωτογραφίες τοϋ έξωφύλλου δίνουν στόν άνα

γνώστη μια lδέα για την εlκόνα που παρουσίαζε ή ώραία 
πόλη μετά τοuς lσχυροi>ς σεισμοuς τοϋ περασμένου μηνός. 
Είκοσι άτομα σκοτώθηκαν, 300 περίπου τραυματίσθηκαν, 
εκατοντάδες σπίτια γκρεμίστηκαν η ύπέστησαν σοβαρες 
ζημίες, άνθρωποι καταστράφηκαν οίκονομικά, χιλιάδες 
έχασαν τiς δουλειές τους καi χιλιάδες παραμένουν ά
στεγοι. 

ν Ας άποδείξωμε γιa μια άκόμη φορα τοuς άρρηκτους 
δεσμούς με τήν χώρα τής καταγωγής μας καί την άγάπη 
πρός τα άδέλφια μας πού χρειάζονται την βοήθειά μας. 

~οσοι δεν άνταποκρίθηκαν άκόμη, άς τό κάμουν τό 
συντομώτερο. ν Ας δώσωμε δλοι τό <<Παρών» με τήνδποια
δήποτε εΙσφορά μας. w Ας ε{σφέρωμε δλοι. w Ατομα καi δ ρ

γανώσεις. οι έπιταγες να γίνουν έπ' όνόματι: KALAMA
TA EARTHQUAKE FUND. Καί να σταλοuν την άκό
λουθη διεύθυνση: HELLENIC DEVELOPMENT CORP., 
610 5th Ave., New York, Suite 308, Ν.Υ. 10020. 
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Καντάφι. νΑλλωστε, ό κ. Κότς έπικαλεί
ται έλληνιιdjς προελεύσεως στατιστικiι. 
στοιχεία πού κάθε άλλο παρα δείχνουν 
θαυμασμό ή λατρεία πρός τούς Έβραf
ους ... 

Άλλα γίνεται κακόπιστος ό κ. Κότς, ή 
δέν γνωρίζει τα γεγονότα όταν άφήνει να 
έννοηθή ότι ή έξολόθρευση τών Έβραf
ων στήν Έλλάδαμπορείνα όφεfλεται στα 
άρνητικα αΙσθήματα τών 'Ελλήνων. Εl
vαι dπαράδεκτος καί προσβλητικός ό Ι
σχυρισμός. 'Αδικεί σ' αύτο τούς -Ελ

ληνες καί διαστρέφει τήν ίστορική πραγ
ματικότητα, ότανπαραλείπει να άναφέρη 

ότι χιλιάδες 'Εβραίων σώθηκαν άπό 'Έλ
ληνες πού τούς έκρυψαν στα σπfτια τους 
κατα τήν διάρκεια τής κατοχής, μέ κίν
δυνο να σταλούν οί ίδιοι στα στρατόπεδα 
συγκεντρώσεως, ή στό έκτελεστικό άπό
σπασμα. οι 'Εβραίοι αύτοi εlναι άριστοι 
-Ελληνες καi μέ αΙσθήματα βαθυτάτης 
εύγνωμοσύνης dναφέρονται στήν αύτο
θυσfα καί στον άνθρωπισμό τών συμπα
τριωτών τους πού τούς έσωσαν. Καi μέ 
δικαιολογημένη ύπερηφάνεια έπικα
λοϋνται το γεγονός ότι οί -Ελληνες 'Ε
βραίοι πολέμησαν ήρωϊκα κατα τών εΙσ
βολέων καJ ότι ό πρώτος -Ελλην dξιω
ματικός πού έφονεύθη στον Έλληνο
ϊταλικό πόλεμο ήταν 'Εβραίος. . . Τήν 
ίδια εύγνωμοσύνη αΙσθάνονται καi για τήν 
διάσωση χιλιάδων όμοθρήσκων τους μέ 
τίς πλαστές ταυτότητες πού τούς έφω
δίαζε έπi κατοχής ό τότε διευθυντής τής 
'Αστυνομίας 'Αθηνών νΑγγελος νΕβερτ, 

πατήρ τοϋ κατηγορουμένου ότι ύποστη
ρίζεται άπο τους Έβραfους, ύποψηφίου 
Δημάρχου 'Αθηνών κ. Μιλτιάδη νΕβερτ. 

-Οπως ήταν φυσικό, τό άρθρο τοϋ κ. 
Κότς προκάλεσε έντονες άντιδράσεις έδώ 
καi στήν 'Ελλάδα. Kai όπως συμβαfνει 
συνήθως, ol περισσότεροι άντιδρώντες 
θα άναζητήσουν πρώτα άπ ' όλα τά . .. 
κfνητρα τοϋ κ. Κότς καi κανεiς δέν θα 
προβληματισθή μ έ τ α α ί τ ι α. μ έ 

τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς, που μετέβαλαν τον 
θερμό φιλέλληνα σέ έπικριτή του δποίου 
οΙ έκτιμήσεις μπορεί να έπηρεάσουν έκα
τομμύρια 'Αμερικανούς, που παλαιότερα 
εlχαν πολυ θετικές διαθέσεις άπέναντι 
στήν 'Ελλάδα. w[σως να κατηγορηθή ό 

Δήμαρχος ότι εlναι όργανο του διεθνοϋς 
Σιωνισμού, ή πράκτωρ τής. . . CIA, ή 
όποία, στα ξαφνικά . .. έπιδιώκει τήν d
νατροπή τής Κυβερνήσεως, καi μάλιστα 
σέ μιa στιγμή πού ή Άντιπολiτευση στην 
'Ελλάδα τείνει νιΖ καλλιεργήση τήν Ιδέα 
ότι ό κ. Α. Παπανδρέου εlναι ... «ό.νθρω
πος τών Άμερικάνων»/11 

7σως άκόμη λεχθή, ότι δ Δήμαρχος τής 
Νέας 'Υόρκης .. . πληρώθηκε άπό έκείνο 
το ταμείο τών 120 έκατομμυρfων δολ
λαρfων πού ύποτίθεται ότι εlχε συσταθεί 
στό Σικάγο γιa τήν dνατροπή τής Κυ

βεpνήσεως Παπανδρέου, όπως δ ίδιος δ 

Πρωθυπουργός /σχυρίσθη προ τετρα
ετίας .. . (Φαντάζεται κανείς πόσο θα έχη 
μεγαλώσει έκείνο τό ποσό, ό.ν ύπολογι
σθοϋν οί τόκοι . . .). w /σ ως. dκόμη, λεχθή. 
ότι τό 'Εβραϊκό λόμπυ - τό όποίο τόσο 

συμπαραστάθηκε στο 'Ελληνικό, σέ όλες 
τiς φάσεις τής προσπάθειας διακοπής τής 
στρατιωτικής βοηθεfας πρός τήν Τουρ
κfα - έπιχειρεί να έμποδfση την προσέγ
γιση 'Ελλάδος - Η. Π. Α., τώρα πού οΙ 
ΝΕλληνες έπίσημοι δεν έμφανfζονται σαν 

ol χειρότεροι έχθροi τής 'Αμερικής καi 
τοϋ 'Ελευθέρου Κόσμου ... 
-ο. τι όμως κι' άν λεχθή, δ, τι κι' άν 

γραφή, στα παραπάνω πλαίσια, δέν πρό
κειται να βοηθήση τα θέματα πού ένδια
φέρουν αύτήν τήν dJρα τον 'Ελληνισμό. 
νοχι γιατί θα λείπη πάλι δ ρεαλιστικός 
λογισμός, άλλα γιατf δέν θα έπισημανθή 
καμμιά έλληνική εύθύvη στην τραγωδfα 
τής μετατροπής τών φfλων σέ έπικριτές 
καi έπιτιμητές πράξεων καi παραλείψε
ων dπό τJς δποίες dπουσιάζουν ή λογική 
καi ή ύπευθυνότης. 

Ή περfπτωση Κοτς πρέπει να τοπο
θετηθή στό νέο κλίμα που δημιουργή-

θηκε στην Άμερικη γιά τήν 'Ελλάδα. 
Στήν νέα, δυσμενέστατη dτμόσφαιρα για 

τήν προβολή τών έλληνικών δικαίων, 
άφοϋ τά ... 'Αμερικανάκια διαθέτουν καi 
μνήμη καl ίκανότητα καi διαfσθηση δια
κρfσεως φlλων πραγματικών καί περι
στασιακών. Γι ' αύτό, όλα τd τελευταία 
πέντε χρόνια, τό περιοδικό αύτό δέν στα
μάτησε νιΖ έφιστii την προσοχή τής έλλη

νικής Κυβερνήσεως έπi λόγων, πράξεων 
καi πρωτοβουλιών που ήταν φανερό ότι 
θα ζημlωναν κάποτε τήν 'Ελλάδα. -ο
πως έξηγήσαμε άρκετές φορές, οί άντιρ

ρήσεις έκείνες καί οί έπικρίσεις δέν άπέ
βλεπαν ούτε στήν. . . dνατροπή τής σο
σιαλιστικής Κυβερνήσεως, ούτε στήν 
άνοδο στην dρχη καμμιiiς «έπαράτου>>. 
?Ήταν ή άρθρογραφfα μας φωνή dγωνίας 
καi προειδοποfηση γιa τοi>ς κινδύνους 
που βλέπαμε καί dJφειλαν νά εlχαν δεί 
έγκαfρως στην 'Αθήνα. Ή έπαλήθευση 
τών φόβων μας μόνο ίκανοποίηση δέν 
μiiς προκαλεί . .. 

Δυστυχώς, ή Κοινη Γνώμη στήν Άμε
ρικη δέν μεταβάλλεται μέ τήν στροφή 
ένός διακόπτη. Καi ή μεlωση τής τουρι
στικής κινήσεως προς την Έλλάδα δέν 
εlναι άποτέλεσμα μόνο τής προεδρικής 
ταξιδιωτικής δδηγίας, ούτε μόνο τής τρο
μοκρατίας, οϋτε τής ραδιενεργείας τοϋ 
Τσερνομπίλ. Συνέβαλαν όλα αύτά, άλλά 
ύπάρχει καi ένας άλλος παράγων, άλλο 
ένα αΊτιο. Πρόκειται για μιa άλλη ραδι
ενέργεια πού ξεκίνησε dπό τήν έκρηξη 
τών προκαταλήψεων τών 'Ελλήνων άπέ
ναντι στην 'Αμερική. Ή ραδιενέργεια 
αύτή άφησε ΙJ.θικτα τa dμερικανικa μα
ρούλια, άλλ • έπηρέασε πολύ dρνητικd τά 
αΙσθήματα ένός λαου που άγαπii τήν 'Ελ
λάδα καi τήν βοήθησε σ • δ λες τiς δύσκο
λες στιγμές. 'Εμείς oi 'Ελληνοαμερι
κανοί, σαν οί πλησιέστεροι άποδέκτες 
αύτών τών αΙσθημάτων, θλιβόμαστε γιd 
τό σημείο στο όποίο ώδηγήθηκαν τd 
πράγματα άπό τd έλληνικα σφάλματα καi 
τiς άδεξιότητες τής έλληνιιdjς έξωτε

ρικής πολιτικής. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
'Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος διεπνέετο άπό τά γνησι

ότερα δημοκρατικά Ιδεώδη κσί τά άγνότερα πατριωτικά αi
σθήματα. • Η τον δνθρωπος σκεπτόμενος, φιλόσοφος μα ζ/ 
κσί πολιτικός, τοΟ όποΙου τό κύριο χαρακτηριστικό ήταν ή 
σεμνότης, τό ύψηλό dίσθημσ εύθύνης καΙ ή dίσθηση τού 
μέτρου. Εύπροσήγορος, εύγενής κσί μετριοπαθής, κατα
κτούσε δλους τούς συνεργάτες του κσί δλους τούς άνθρώ
πους πού 1-ρχοντσν σt έπσφή μσζl του. 

ΕΘΛΙΨΕ βαθύτατα κο/ τήν 'Ομογένεια ό θάνατος τού πρώ
ην Πρωθυπουργού Παναγιώτη Κανελλοπούλου, μιδς 

πραγματικό φωτισμένης προσωπικότητος πού έπi δεκσετlες 
έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στήν έλληνική πολιτική ζωή. Διετέ
λεσε έπσνειλημμένως ύπουργός κσί δύο φορές πρωθυπουρ
γός. Ή δεύτερη πρωθυπουργfσ του διεκόπη τήν 21η Άπρι
λfοu 1967 μέ τό στρατιωτικό πραξικόπημα τοϋ Πσπσδοπού
λου, ποu ώδήγησε τελικά στήν συμφορό τής Κύπρου. Δέν 
συμβιβάστηκε μέ τήν δικτστορlσ, ή όποΙο τόν εΤχε tξορlσει 
καΙ θέσει ύπό περιορισμό κατ' οίκον, άπό δπου βρισκόταν 
μέ έπσφή μέ τούς έντός κο/ έκτός ·Ελλάδος πολιτικούς. 
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'Η γενική άνσγνώριση τού πολιτικοΟ καΙ πνευματικού του 
ι'jθους κσθιi.ις κο/ τών ύπηρεσιών του πρός τήν πστρlδσ, άπα
τελεί τήν καλύτερη tπιβράβευση μιδς διακεκριμένης tπιστη
μονικfjς στσδιοδρομlσς κο/ μιδς έντΙμου ζωής, ή μνήμη τfjς 
όποΙος θό μεfνη αΙωνία, σάν παράδειγμα, διδαχή κο/ φρονη
ματισμός/ 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,. 



ΑΠΟΡΙΕΣ 

Μ Ε ΠΡΩΤΟΒΟΥ ΛΙΑ τών τριών 'Ελληνοαμεριιcσvιιcών όργανισμών πού άντιπροσωπεύει στήν Οuάσιγιcτων τό 
γραφείο τοίi κ. -Αντυ Μανάτου, πραγματοποιήθηιcε τόν πε
ρασμένο μf'jνα στήν Ούάσιγκτων σύσιcεψη όμογενειαιcών 
παραγόντων, παρουσfα τοσ πρέσβυ IC. Γ. Παπούλια, πού 
συζήτησαν τ/ς πρόσφατες tξελfξεις τοίi Κυπριαιcοϋ, τό θέμα 
τίjς στρατιωτικής βοηθεfας πρός 'Ελλάδα ιcαί Τουρκία ιcα/ 
6λλα ιcοινοίi ένδιαφέροντος όμοyενεισκά καΙ έλληνιιcά 
θέματα. Στήν σύσκεψη δέν προσήλθε άντιπρόσωπος τιjς με
γαλύτερης 'Ελληνοαμερικανικής όρyανώσεως Α Η ΕΡΑ, ούτε 
ό Πρόεδρος τοϋ American Hellenic lnstitute κ. Eugene 
Rossidis. 

Στr'ιν σύσιcεψη αύτή δέν tιcλήθη κανεlς όμογενής δημο
σιογράφος, γι · αύτό ιcα/ 6έν έιμαστε σέ θέση νά tνημερώ
σωμε τό άναyvωστιιcό μας ιcοινό tπl τοϋ τf διημείφθη. 

Εrναι, πάντως, προφανές, δτι ιcάποιος, ι'! κάποιοι, tχουν 
λόγους νά συζητούν θέματα πού άφοροϋν δλους μας, χωρlς 
τr'ιν παρουσfα τών άντιπροσώπων του Τύπου καΙ τά λένε 
μεταξύ τους, περιφρονώντας τήν όμογενειαιcή Κοινή Γνώμη. 

Ε/ΧΑΜ Ε ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ . . . 

Α ΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ στήν παραπάνω συνάντηση, ό συνερ
γάτης τίjς «Πρωίνήςιι κ. Λάμπρος Παπσvτωνfου, μετέδω-

Γιά όλες τίς ταξιδιωτικές σας άνόyκες 

29-11 DΠMARS BlVD., ASTORIA, Ν.Υ. 11105 
TEl. (718) 932-3232 

ΤΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Μέ κανονικές άεpογραμμές 
καί μέ πτήσεις Charters 

γιά τό έσωτεpικό τfjς 'Αμερικής 
καί όλο τόν κόσμο 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 

ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ. 1986 

σε δ τι στίς συσιcέψεις tπίιcράτησε δυσμενές ιcλίμα σ· δ, τι 
άφορδ τ/ς άπόψεις παραγόντων τιjς άμεριιcανικής Κυβερνή
σεως ιcαί μελών τοϋ Κογκρέσσου ποiι tπεσήμαναν τfιν άρνη
τιιcή στάση τιjς έλληνικής Κυβερνήσεως σέ θέμστσ άμοιβαί
ου tνδιαφέροντος - πρδγμα πού tπιβεβαιώνει τίς tπανει
λημμένες προειδοποιήσεις μας γιά τΙς δυσμενείς έπιπτώσεις 
ποiι θά εlχαν ιΙJρισμένες δηλώσεις, πράξεις καθιiJς καί παρα
λεfψεις τής έλληνιιcιjς Κυβερνήσεως. 

• Επιβεβαιώνεται, tπίσης, αύτό πού tπίσης έιχαμε τονίσει, 
δτι σιγά-σιγά θά χαθούν τά στηρίγματα στό Κογκρέσσο καί 
δτι οΙ φιλέλληνες πολιτιιcο/ θά πάψουν νά tνδισφέρωντσι 
δσο πρfν, γιά τά θέματα πού μός ένδιαφέρουν. Χαρακτηρι
στική ε1ναι ή περίπτωση Κότς. Βαθύτατα δυσαρεστημένος 
tμφανfζεται κσί ό βουλευτής Τορριτσέλι, τοϋ Νιοϋ Τζέρσεϋ. 
Άλλό καί ό γερουσιαστής Κέννεντυ εlναι άπογοητευμένος, 
δπως μετέδωσε ό άπεσταλμένος τιjς «Πρωίνιjς», ό όποίος 
άνέφερε τά άιcόλουθσ: 

«Τό περίεργο ~ταν δτι ένώ δλοι έξίjρσν τfι βελτίωση τών 
tλληνοσμερικανικών σχέσεων, δέν tχσναν τr'ιν εύιcσιpίσ νά 
θίξουν τή χαλαρότητα τοϋ ~Ελληνσ πρωθυπουργού σi: 
θέματα άντιμετώπισης τρομοκρατίας, ττΊ ρητορική του κσί 
τόν άντιαμερικσνισμό του. ·Ο πιό άποκαλυπτικός ~ταν ό 
-εντουαρντ Κέvνεντυ πού άπερίφραστα δήλωσε δτι ή Έλ
λάδα ύποθάλπτει τfιν τρομοκρατία κσί δ τι ό πρωθυπουργός 
'Ανδρέας Παπανδρέου lχει δοϋvσι λαβείν μέ τfιv τρομοκρα
τική Λιβύη. Καί μπροστά στι'ι δυσφορία τών πσρευρεθέvτωv 
όμογενών εlπε πώς διαθέτει κσί άποδείξεις γι · σύτά τά 
θέματα». 

• • • 
Τό tvτυπωσισιcό στι'ιν δλη ύπόθεση εlvaι δτι σημειώνοv-

Greek Style Demi -Tasse 

JohnA. Vassίlaros& Son, Inc. 
Coffee - Tea - Spice!; 

29-05 !20th ST REET. FLUSH ING . Ν . Υ . 10054 
f'hone: τυ 6-4140 
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τσι στήν Ούάσιγκτων άρνητικές άντιδράσεις, παρά τό 
γεγονός δ τι τόν τελευταίο χρόνο, ή Κυβέρνηση Παπανδρέου 
καταβάλλει προσπάθειες γιά τήν βελτfωση τών σχέσεων μέ 
τήν 'Αμερική. Σ' σuτό έχομε καθήκον νά τι}ν βοηθήσωμε 
δλοι κσί τό ταξίδι τού όμογενούς έπιχειρημστίσ κ. Άλ. Σπα
νού - aτόν όποίο έπεφυλάχθη πρωτοφανής ύποδοχή, ίσως 
διότι έξηκριβώθη δτι... δέν εΤνσι πράκτορας τής CIA - δέν 
εΤνσι 6σχετο μέ τr}ν έπιθυμίσ σημαντικών έλληνικών παρα
γόντων νά συμβάλουν στr}ν άποκστάστσση τών σχέσεων με
ταξύ ·Ελλάδος καΙ 'Ηνωμένων Πολιτειών. Φθάνει νά συνε
χίση ή tλληνικr} Κυβέρνηση τήν νέα πορεfσ της στόν τομέα 
τής δημιουργικής συνεργασίας σ' δλους τούς τομείς. 

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 

ι ΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ έπέστρεψε άπό τr}ν Λευκωσfσ ό Πρό
εδρος τοίJ Πσγκυπρfου κ. Φfλιππος Κρfστοφερ γιά δ, τι 

άφορ6 τό Β· Παγκόσμιο Συνέδριο 'Αποδήμων πού συνfjλθε 
έκεi τόν περασμένο μήνα, μέ συμμετοχr) άντιπροσώπωνάπό 
τr}ν 'Αμερική, Κσνσδι'i, Άγγλfσ κσί πολλές dλλες χώρες. 
Άλλά ό κ. Κρίστοφερ δέν εΤνσι Ικανοποιημένος μέ τr}ν πο
ρεία τού Κυπριακού προβλήματος κσί Ιδισfτερα μέ τfιν 
έλλειψη κοινής γραμμής aτόν χειρισμό τοΟ 'Εθνικού προ
βλήματος. Πάνω σ ' σύτό τό θέμα μίλησε στr)ν Κύπρο, άλλά 
οΙ δηλώσεις του παρερμηνεύθηκαν κσί ώρισμtνσ έντυπα τόν 
παρουσίασαν ώς έπιτιθέμενο έναντΙ ον τής ·Αρχιεπισκοπή ς 
κσί τής ΑΗΕΡΑ - πρι'iγμσ πού δέν εΤχε κσμμιά πρόθεση νά 
κάμη, δπως μδς τόνισε. ·Εκείνο πού έπεχεfρησε fiτσν νά φέρη 
στr)ν προσοχr} τής Κυπριακής Κυβερνήσεως καΙ τών κομ
μάτων δτι άιcριβώς λόγω τίjς έλλεfψεως μιδς κοινής γραμμής, 
12 χρόνια μετά τfιν εΙσβολή, ή Όμογένεισστr)ν Άυει:>ικn καΙ 
τά Ιδρύματά της, δπως ή 'Αρχιεπισκοπή, ή ΑΗΕΡΑ κσ/dλλες 
όργσνώσεις, δέν βοηθοΟντσι άπό τήνίδισ τfιν Κύπρο γιά νά 
συνεχfσουν τόν άγώνσ τους μt τό ίδιο ένδισφtρον ποu ένήρ

γησσν στό παρελθόν. 

~Οπως μδς τόνισε ό κ. Κρίστοφερ, τόσο ή 'Αρχιεπισκοπή, 
δσο καί ή ΑΗΕΡΑ, βοήθησαν καΙ βοηθούν δσο μποροuν ατό 
Κυπριακό καΙ δτι όϊδιος ώς ήγέτης τοΟ Πσγκυπρfου καΙ τέως 
πρόεδρος τής Κυπριακής ·Ομοσπονδίας, ε Τ χε καΙ έχει 6ριστη 
συνεργασfα μέ τούς φορείς αύτούς, τών όποΙων τι}ν συμ
παράσταση έκτιμδ βαθύτατα. 

Σ' δ, τι άφορδ τό Συνέδριο τών 'Αποδήμων, ό κ. Κρfστο
φερ μάς εΤπε δτι ήταν χρήσιμο, δ χι μόνο διότι άντηλλάγησαν 
άπόψεις γιά τόν καλύτερο τρόπο ένημερώσεως της παγκο
σμίου Κοινής Γνώμης καΙ τ/ς μεθόδους άσκήσεως έπιρροΙJς 
στr}ν πολιτικr} ήγεσία τών έπ/ μέρους χωρών, άλλά καi διότι 
άπεφσσfσθη ατό Συνέδριο ή δημιουργfα ένός κεντρικοD 
φορέως, στr}ν Λευκωσfα, γιά θέματα ένημερώσεως καΙ προ
βολΙJς τού έθνικού θέματος. ·Η Κυπρισκr} Κυβέρνηση υΙοθέ
τησε την πρόταση τού Συνεδρfου καΙ τά dλλα Κόμματα θό 
ύποστηρfξουν στr}ν Βουλr} τfιν σύσταση τοΟ κεντρικού 
αuτοΟ όργάνου, δτσν ή Κυβέρνηση καταθtση τό σχετικό νο
μοσχέδιο. 

Τέλος σημειώναμε, δ τι ό κ. Κρίστοφερ έξελtγη ατό Συνέ
δριο Πρόεδρος της Πσγκοσμfου Συντονιστικής 'Επιτροπής 
ΚυπρισκοD 'Αγώνος. Στό Συνέδριο μετέσχε ώς άντιπρόε
δρος της Κυπριακης Όμοσπονδfας 'Αμερικής. 

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ... 
Στό cΒήμα• τών 'Αθηνών διαβάσαμε: 

clόwλουτοι tmχuρηματlις δμοy&ν&fς καΙ δχι όnλοflμιιοροικοi 
μ&τcηrράτ&ς 1\ταν cnήν n.WO.ιιt'a τους δσοι Ιλλην&ς δμοy&νιlς 
όnό τι'aν • Α..,_ή ΙλαΙΙαν μiρος cnι'aν τριήμ&pη συνόντηση, nού 
δpχισ& μ• pορυσήμοντη όμι.Uο τοΟ ΠpωθunoυpyoO κ. 'Ανδρtα 
Παιιονδρtου. 'Apκd νa σημuιίtcnιι δτι όnό τούς 120 n&ρήιου tnι
χιιρηματkς nού lλallaν μίρος, tλάχιcnοι-6χι mρισσότιροι όnό 
6uο-6ίχθηκον νβ tιλοΙινηβοΟν 64φών .aτόν •',6.στiροa 1ou-
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λιοyμtνης. ·ολοι οΙ δλλοιlμ&ινον σt δλλο nολuτελl\ ξcνο6οχ&kι μt 
δικά τους Ιξοδα 11 κοi cniς θολομηyούς τους•. 

;Η περfπτωση ύπενθυμfζει τό έλληνικό έπιχειρημστικό 
δαι. μόνιο δπου έχει τfιν εuκαιρfσ νά δρσστηριοποιηθή! 
·Ακόμη κ~ί άπό τfιν • Αφρικr'ι έπιστρέφουν ol όμογενείς εύη
μεροΟντες, καΙ μάλιστα μt κεφάλαια, τά όποία ή Κυβέρνηση 
θέλει νά έπενδύσουν στr'ιν πατρίδα. 

Παλαιότερα, έπί Κυβερνήσεως Ράλλη, εΤχε πραγματο
ποιηθή συνέδριο όμογενών έπιχειρημστιώ_ν άπό δλο τό! 
κόσμο έκτός, βεβαίως, τοD ... Άνατολικου Συνασπισμου. 
• Αργό~ερα 6ρχισαν νά κατtρχωντσι καΙ έκείνοι στΓιν 'Ελ
λάδα σέ μεγάλους άριθμούς, δ χι, βεβσfως, γιά νά ... έπεν
δύσουν, άλλά γιά νά ... (έπ)ενδυθούν, τσεπώνοντας συντά
ξεις καΙ dλλα ευεργετήματα. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 
·Η παράλειψη μερικών άποσιωπητικών ( . .. ) καΙ θαυμα
στικών (111) σέ μιά σημείωση τής Συντάξεως ατό τεDχος 

τού Αuγούστου, έδωσε τr)ν έντύπωση, σέ καλό, διακεκρι: 
μένο φίλο όμογενή, δτι συμφωνούσαμε μέ τfιν 6ποψη του 
άναγνώστη μας κ. Παν. Σfλη, δτι .. . δλος ό κόσμος, Κυβερ
νήσεις κσί Πρόεδροι καΙ CIA καΙ 'Εθνικό Συμβούλιο 'λσφσ
λεfσς . .. ξεσηκώθηκαν tναντfον τού καθηγητοίJ κ. Ν. Σταύ
ρου! ·Ο άναγνώστης μας αύτός δέν θό εΤχε: δ!σβάσει, ά~φσ
λώς, τr)ν προηγούμενη έκδοση τής «Νέας Υορκης•, στην ό
ποία δέν άφήνσμε τr}ν παραμικρr} άμφιβολfα γιά τόν .. . θαυ
μασμό μας γιά δσα εΤχε γράψει aτόν« 'Εθνικό Κήρυκσιι ό .κ. 
Σταύρου γιά τό Βορειοηπειρωτικό. Κάνομε δμως τfιν διευ
κρfνηση αuτή, μt τιΊν προσθήκη ο ο ο άποσιωπητικών καί θαυ
μαστικών!!! άπό φόβο μήπως καΙ 6λλοι άναγνώστες παρε
ξήγησαν την σημεfωσή μας στό τεύχος τοΟ Αύγούστου. 

ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Τόίδρυμσ Anagnost προσέ
φερε ατό 'Εκπαιδευτικό Ταμείο τής Πανηπειρωτικής Όμο
σπονδfας 700,000 δολλ. καΙ δχι 100 δολλ., δπως έσφαλμένως 
άναφέραμε ατό τεΟχος Σεπτεμβρfου. 

Λευκώματα 
·Οργανώσεων 

καί Κοινοτήτων. 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
Tel. (212) 921-0086 

COSMETIC DENTISTRY 
Complete Dental Care • Perrodontics & Orthodontics 

Medicaid and Insurances Accepted 

FREE CONSULTAτiON 

Dr. John J. Lampidis 
32-17 Broadway, Astoήa, Ν.Υ. ι ι ι06 

Tel. (7ι8) ι78-ι ι23 

•ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ• 



ΣΊΉΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ 

Μιά άπάντηση τοϋ κ. Θαν. Κανελλοπούλου 

ΣΕ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ» 

Στο τείίχος τοίί Αι)γούστου, δ έιι:δότης τής ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ιι:. Π. Μαιι:ριcίς έγραψε 
cίρθρο με τίτλο "Το σύνδρομο τής έξαρτήσεως .. , μέ άφορμη cίρθρο τοϋ πρώην ύπουργοίί ιι:αi 
συνεργάτη τής .. Καθημερι νής• ιι:. Θανάση Κανελλοπούλου, δ δποiος γράφει ιι:αi με το δνομα 
Κανέλλος • Αθανασόπουλος. Ε'iχαμε τότε προσφέρει τiς στήλες μας, για τυχον άπάντησή 
του, άλλα δ κ. • Αθανασόπουλος προτίμησε ιι:αi έγραψε !!να έιι:τεταμένο cίρθρο στfιν «Καθη
μερινή• τής 21-22 Σεπτεμρρίου, μέ το όποίο μiiς άπαντcί. Το clρθρο αύτο το μεταφέρομε στiς 
σελίδες μας. Πρiν άπ. αύτο ομως, δημοσιεύομε lνα σημείωμα ποiι ό ιι:. Μαιι:ριcίς έστειλε 
στfιν έιι:δότρια τής «Καθημερινής• Καν 'Ελένη Βλάχου, μέ τfιν παράκληση να ιι:αταχωρηθij 
μαζi με το cίρθρο του. 

Σημείωμα τοϋ κ. Μακριά προς τfιν «Καθημερινfι» 

Σιiν παλαιός θαυμαστης τών κειμένων καl του πνεύματος τοίί διαλεκτοv συνεργάτη τής 
«Καθημερινής» κ. Κανέλλου 'Αθανασοπούλου, δοκfμασα Ικανοποίηση καl τιμη γιά τιi καλά του 
λόγια γιιi μένα. στο άρθρο του τής 21-22 Σεπτεμβρlου. Μου ε[ ναι, όμως, άπολύτως dδύνατο νιi 
έζηγήσω πώς ό τόσο ύπεύθυνος άρθρσyράφος παρεννόησε καi παρερμήνευσε πολλά σημεία του 
άρθρου μου στο τεvχος Αύγούστου τής «Νέας • Υόρκης», άποδίδοντάς μου πράγματα πού δεν με 
d ντιπροσωπεύουν. · 

Το άρθρο μου εlναι γραμμένο άπλά:, με πολύ άγάπη γιά τήν ·Ελλάδα καi ζωηρές άνησυχlες 
γιιi την διεύρυνση του άντιαμερικανικοίί πνεύματος στήν 'Ελλάδα, πού όχι μόνο κατάντησε νιi 
διαδραματlζει καθοριστικό ρόλο στήν πολιτικη ζωη του τόπου καi στην lξωτερικη πολιτική. 
dλλιi καi ζημιώνει καlρια καl άμεσα τιi έθνικιi συμφέροντα, τά όποία καλείται ή • Ομσyένεια νιi 
ύποστηρlξει στο Κογκρέσσο. 

Σ' αότες τiς dνησυχlες, πού τiς συμμερlζονται γνωστοl όμσyενειαιcοl παράγοντες καί φίλοι 
τής 'Ελλάδος πού μiiς έγκαταλεlπουν, μπορεί vιi όφεiλεται ή tπιλσyή ώρισμένων χαρακτηρι
σμών, dλλιi πέραν τούτου, μοίί dποδlδονται άπόψειι; πού δέν μοv άvήκουν καl λέξεις ποiι δεν 
χρησιμοποίησα, καi δεν ύπάρχουν στο κείμενό μοu. ·σπωι; ή λέξη «ύπαvάπτυκτος», που 
χρησιμοποιήθηκε τόσο έντυπωσιακιi καl στον τlτλο τής «Καθημερινής». Έξάλλου, τΙς λέξεις 
«άνωριμότης», «σύγχυση» καl «άσυvαρτησία», δεν τΙς άπέδωσα στον «λαό•, όπως με tπιπλήτ
τει ό κ. Άθαvασόπουλος, άλλιi στόν «έλληνικδ χώρο ... ·οχι, βεβαίως, ύπδ την γεωγραφικη 
έννοια, dλλιi τήν έθνιιι:ή, που βεβαlως περιλαμβάνει καl tμiiι; τούς άποδήμουι;. 

Έπfσης, στήν παρερμηνε(α συμβάλλει καl το γεγονός ότι dρκετές προτάσεις μου καl άπο
σπάσματα δεν παρατέθηκαν όλόκληρα. ούτε με σχετική κατατοπιστική ένδειξη ότι ύπήρχε συ
νέχεια, ή ότι εlχε προηγηθεί μέρος τής προτάσεως. 

Γι ' αύτό, πιστεύω ότι ή παράδοση τής «Καθημερινής» καl ή δεοντολογiα του λειτουργή
ματος που dσκοvμε, tπιτρέπουν τήν προσδοκlα γιιi τήν άναδημοσfευση όλοκλήρου τοv κειμένου 
μου, καθώς καl τοv σχολiου τής ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ. γιa τό άρθρο τοv κ. Άθανασοπούλου. 

M't. τήν εύκαιρfα, θd διαβεβαιώσω τους άναγνώστες, άποφεύγοντας όποιοδήποτε λογο
παiγνιο, ή προσφυγή στούς Λατiνουι;, ότι tμείς οΙ άπόδημοι, πού άπό τόσο ... «μακριά» παρα
κολουθοvμε (μέ ύψηλο αίσθημα ε6θύνηι; καl tθνική άγων/α) τιi έλληνικά πράγματα, δεν κατε
χόμεθα dπο ύπεροψiες. Ο()τε σέ διδαχή εύπρέπειαι; καl πατριωτισμού tπιδιδόμεθα, έχοντας 
άναγνωρiσει τό δικαfωμα αύτό στήν Μητρόπολη. Ίδιαfτερα ή Όμσyένεια στήν 'Αμερική, έχει 
tθιστεί σέ παντός είδους ... φιλοφρονήσεις τήι; Μητροπολιτικής 'Ελλάδος. 

~Λ ν καΙ θd ήθελα νά άπαντήσω σημείο προς σημείο καl λέξη προς λέξη στό γραπτό του δια
κεκριμένου συγγραφέα, δέν θd κάμω κατάχρηση τήι; εύγενικής φιλοξενlας τής «Καθημερινής». 
Γι· αύτόν τον λόγο, ξαναϋπσyράφω τό άρθρο μου στην «Νέα Ύόρκη» καl σάν . .. άπάντηση. 
Kal με τήν ζωηρή έλπfδα καΙ εύχή, ότι ή άναδημοσiευση μπορεί νa συγκρατήσει άλλα βέλη. πού 
μπορεί νa μέ . .. άποτελειώσουν ... 

Το άρθρο του κ. 
9 

.Α θα ν. Κανελλοπούλου 

~οταν ή dλήθεια δeν εlναι tλεύθερη, 
ή tλευθερfα δeν εlναι dληθιvή. 

Σ' ~να πρόσφατο τεϋχος της, " έπιθεώ-
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ρηση «Νέα 'Υόρκη» μοϋ ~κανε tt'ιντιμή νά 
<iσχοληθεί μέ ι'iρθρο μου, δημοσιευμένο 
στήν .. καθημερινή .. καi άναφερόμενο στiς 

δηλώσεις τοϋ Άμερικανοϋ πρέσβη κ. Κή
λυ, τόσο κατά τίς ... διπλωματικές του έξε
τάσεις ένώπιον της Γερουσίας στήν Ούά
σιγκτων, δσο καi κατά τό πρακτικό τοϋ 
Stage στήν 'Αθήνα. Τό σχόλιο, γραμμένο 
άπό τόν διακεκριμένο έmστήμονα κ. Μα
κριa, συμφωνεί στiς βασικές του γραμμf:ς 
μέ τiς διαπιστώσεις τοϋ άρθροu μου, που 
τόνιζε δτι δ κ. Κήλu πρέπει να κηρυχθεί 
Persona Non Grata. Γιατί μέ τiς δηλώσεις 
του, που παριστάνουν τήν ·Ελλάδα κράτος 
δουλικό καi τίς ΗΠΑ κράτος δεσποτικό, 
ζημιώνει τίς έλληνοαμερικανικές σχέσεις. 
Αύστηρότερη στήν κριτική καi στό. συμ

περάσματά της, " πιό πάνω έπιθεώρηση το
νίζει: 

« ·Ο 'Αμερικανός διπλωμάτης ή ήλlθιος 
εlναι καί δέν το εlχαν άντιληφθεϊ μέχρι τώρα oi 
προϊστάμενο( του ή έν γνώσει τους tπιδιώκει 
νιi στρέψει έναντίον τής 'Αμερικής τοVς ~Ελ
ληνει;, ποv δεν ήταν μέχρι τώρα . .. Kal στη μιά 
περfπτωση όμως καl στήν άλλη ό κ. Κήλυ δέν 
πρέπει νa παραμε{νει περισσότερο στην 'Α
θήνα ... ». 

Καί σέ άλλο σημείο έπικρίνει εϋστοχα 
την ~θικό. άπαράδεκτη ι'iποψη τοϋ κ. Κήλυ, 
πού έκστομήθηκε άνώδυνα μπροστά στή 
Γερουσία: «Δέν δίνουμε σημασία στίς (πα
πανδρεϊκές) ρητορείες τοϋ παρελθόντος. 
Μaς ένδιαφέρει τί κάνουν δχι τ{ λένε», δη
λαδή, δπως παρατηρεί ή έπιθεώρηση: 
«Σκυλοβρίστε μας, ύπονομεύσατε την · Ατ
λαντικη Συμμαχία, άγκαλιάστε τήν τρο
μοκρατία καi δλους τούς κομμουνιστο
φασίστες δικτάτορες δέν 11:ειράζει, φτάνει 
νά μaς δίνετε τά πράγματα που μίiς ένδια
φέρουν». Θά μποροϋσα νά προσθέσω, μέ 
άφορμή αύτό τό έγχειρίδιο διπλωματικοίί 
άμοραλισμοϋ, κυνισμοί> καί lησουϊτισμοϋ 
τοϋ κ. Κήλυ, δτι ο{ ιακωβίνοι τοϋ ΠΑΣΟΚ 
κατάπιαν μέ άνεση τήν ϋβρη αύτή έναν
τίον της διπρόσωπης πολιτικής τοϋ άρχη
γοϋ τους, άρκεi που κατηγορήθηκε ή Ν.Δ. 
(καί μαζί μ ' αύτην ή 'Ελλάς) δτι στό 
παρελθόν άποδέχθηκε τό ρόλο τοϋ «πελά
τη» στήν πολιτικη πατρωνία των Η.Π.Α. 

Κάτι ήξερε άπό τήν πασοκιιct'ι σοσιαλρη
τορεία δ μακαρίτης Τζων Κέννεντu δταν 
~λεγε δτι μιά κυβέρνηση κρίνεται καλύ
τερα άπό όσα κάνει στό έσωτερικό, παρά 
άπό δσα διακηρύσσει στό έξωτερικό ... 

* 
Στό πιό πάνω κείμενο περιέχονται δμως 

καί δρισμένες κρίσεις γιά τή συμπεριφορά 
τοϋ 'Αμερικανοίί πρέσβη, που θεμελιώ
νουν τήν άνάγκη άποδοκιμασίας της γιό. 
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λόγοuς που εχουν μικρη σχέση μέ τήν εύ
θύτητα καί τήν εντιμότητα. Παράλληλα 
άσκείται κριτική για η'ι στάση τών 'Ελλή
νων μπρός στό φαινόμενο Κήλυ, που αύ
τοπνέει μιαν αύτάρκη βεβαιότητα γιά την 
κατοχη τής άλήθειας καi μιάν συγκατα
βατική αύταρέσκεια τοϋ «άνεπτυγμένου» 
ποu όρθοτομεί τό λόγο τής άλήθειας πρός 
τόν δυσεκπαίδευτο «ύπανάπτυιcτο». «Εύ
τυχείς ε{ ναι εκείνοι, πού ή βεβαιότητά τους 
δέν τους άφήνει καμιά ό:μφιβολία», tγραφε 
ό zαν Ντελακούρ. 

'Υποστηρίζεται πρώτα-πρώτα στό 
σημείωμα, δτι ό κ. Κήλυ δέν πρέπει να πα
ραμείνει περισσότερο στην 'Αθήνα: 

""Οχι γιατl τιi όσα εlπε εlvαι 1f δέv εlvαι 
άκριβή, dλλά διότι δέv έπρεπε vιi τά εlχε πεί. 
dφοϋ το ΠΑΣΟΚ κατηγοροϋσε πάντοτε τήΔε
ζιιi γιιi όποτέλεια στήv 'Αμερική καί τώρα ή 
Δεζιιi κατηγορεί τό ΠΑΣΟΚ γιιi τόv ίδιο 
λόγο». 

"Οχι, κ. Μακριti. 'Εμείς δέν ενδιαφερό
μαστε γιά τiς διπλωματικές ικανότητες τοϋ 
κ. Κήλυ. Θά ήταν άνεπίτρεπτη ό:ληθειο
φοβία νά διαμαρτυρόμαστε γιατί ό · Αμερι
κανός διπλωμάτης ύπήρξε . . . άδέξιος καί 
άποκάλυψε πράγματα, πού για λόγους δι
πλωματικής εύστροφίας θα επρεπε τάχα να 
κρατεί μυστικά. Ό "Ελλην γράφει ιστο
ρία, δ&ν γράφει διατριβη περί διπλωμα
τικής συμπεριφορtiς. Μιά τέτοια δικαιο

λογία θa άρκοϋσε ίσως για να φύγει ό 'Α
μερικανός διπλωμάτης άπό την ' Ελλάδα, 
δχι γιa να φύγει τό στίγμα τής πολιτικής 
εξάρτησης, για τό όποίο μ& ελαφρa καρ διa 
μtiς κατηγόρησε. 

Ή πανελλήνια άγανάκτηση κατα τοϋ κ. 
Κήλυ δέν όφείλετο στό δτι ύπήρξε άπρό
σεκτος διπλωμάτης. Αύτό άφορα τούς προ
ϊσταμένους του. 'Η άγανάκτηση ε{ χε τίς 
ρίζες της στό tλληνικό φιλότιμο, πού δέν 
εννοεί νά δέχεται μιά διεθνή ταπείνωση, 
στηριζόμενη σέ ψευδή στοιχεία, τή στιγμή 
πού ή ·Ελλάς, χωρίς προUποθέσεις ύπήρξε 
ύπόδειγμα συνεχών άγώνων γιά τήν έλευ
θερία τή δική της καί των άλλων λαών. Θά 

ήταν άντίθετο σέ κάθε ήθική άρχή νά ζη
τοuμε νά φύγει ό άμετροεπής πρέσβης γιατί 
άπλώς ε{ναι κακός διπλωμάτης. Ζητοϋμε 
νά φύγει γιατί tθιξε έν γνώσει του τήν 'Ελ
λάδα. Έyνώριζε δτι άκόμη καί στίς πιό 
κρίσιμες στιγμές τής έθνικής μας ύπό
στασης καί τη·ς κοινωνικής μας γαλήνης, ή 
παροχή τής βοήθειας πρός τή χώρα μας 
ε{χε χαρακτήρα βραχυχρόνιο καί έπί 
τέλους άντίκρυζε άμοιβα~ς προσφορές 
στό πλαίσιο μιaς σύγχρονης άλληλεξάρ
τησης. Καi αύτά όλα γιά νά κολακεύσει, 
δ πως ή άλεποϋ τόν κόρακα καί νά τοϋ πάρει 
άπό τό στόμα τό τυρί. 

., Α γνοια καi δογματισμός 
Παρατηρεί ϋστερα ή ίδια εmθεώρηση 

δτι τάχα ή Ν.Δ. δέν &χει λόγους νά διαμαρ
τύρεται, άφοϋ ή κατηγορία τής έξαρτησια
κfiς σχέσης άφορd κυρίως τήν περίοδο 
Κέντρου, ένώ άπό τό 1952 ή εξάρτηση αύτή 
περιορίζεται στό. έλάχιστο. Καί πάλι όχι, 
κ. Μακριti. 'Η διαμαρτυρία των' Ελλήνων, 
πού εξέφρασε τό άρθρο μου, δέν ήταν γιατί 
ό κ. Κήλυ άδικοϋσε ενα κόμμα. Ήταν γιατί 
άδικοϋσε τήν 'Ελλάδα. Τό πρόβλημα δέν 
ε{ναι νά μεταθέσει κανείς τήν εύθύνη γιά 
τήν καταγγελλόμενη έθελοδουλία σ · &να 
άλλο κόμμα. Τό πρόβλημα δέν εΙναι νά 
μεταθέσει κανείς τήν εύθύνη γιά τήν κα
ταγγελλόμενη έθελοδουλία σ' &να ι'iλλο 
κόμμα. Τό πρόβλημα ε{ναι νά τήν μετα
θέσει άπό τήν 'Ελλάδα. Θά ήταν μικρόψυ
χη καί μικροελλαδική ή άπόκρουση τής 
κατηγορίας, μέ τόν Ισχυρισμό ότι φταίει 
άλλο έλληνικό κ:όμμα. 'Αρνούμαστε τήν 
άποδοχή τέτοιων συστάσεων πού προδί
δουν tλλειψη γενναιότητας. ·Αν ή άνα
κοίνωση τής Ν.Δ. άναφέρθηκ:ε σ' αύτό,δέν 
ήταν γιά νά παραδεχθεί ώς δεδομένο τό 
γεγονός, άλλά γιά νά καταστήσει προσε
κτικό τόν πρόεδρο τijς κυβέρνησης στήν 
&κδηλη ικανοποίησή του γιά τήν 
προσβολή tνός άντιπάλου κόμματος. 

• 
θά συμφωνείτε μαζί μου ότι ο{ πιό πάνω 

Τό κατάστημα ·Ελληνικών Δώρων 
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ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
ΑΣΤΟΡΙΑΣ 

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

'Εκλεχτή συλλογή άπό μπουμπουvιέρες, στέφανα, βαπτιστικά, 
ύφαντά, έργόχειpα, άvτικείμενα τέχνης, κεραμεικά, βιβλία, 
περιοδικά καΙ tφημερίδες. - Κάρτες γιά όλες τiς περιπτώσεις. 

ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗ ΣΥ ΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ 

καi TAPES, νΙDΕΟ CASSEΠES 
'Ανοικτό Δευτέρα - Σάββατο 10 π. μ. - 8 μ.μ. - Κυριακές 12-6 μ.μ. 

Διεύθυνση: Χριστfνα Σαρηyιόννη 

παρατηρήσεις καί συστάσεις δέν θά 
μποροϋσαν εϋκολα νά άποτελέσουν κα
νόνα άμεμπτου δημόσιου ήθους καί έθνι
κής συμπεριφορdς. Έν συνεχεία όμως ο{ 
παρατηρήσεις ύποκ:ρύπτουν ύποτίμηση 
τής κρίσης τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ καί, 
άκούσια εστω, καταφρόνηση, πού ο{ «άνα
πτυγμένοι» εmδείχνουν, μέ συγκατάβαση 
στούς «ύπαναπτύκτους.. . Γράφει ό κ. 
Μακριaς: 

« Ή όλη συζήτηση, πού άκολούθησε τΙς 
dvτlστοιχες δηλώσεις τοϋ Άμερικαvοϋ πρέ
σβη εlvαι χαρακτηριστικές τής dvωριμότητος, 
τής dσυvαρτησfας καi τής συγχύσεως, πού t
πικρατεi στόv έλληvικό λαό» . 

ν Ας μοϋ επιτρέψει ό διακεκριμένος συγ
γραφέας νά τοϋ θυμίσω ότι τέτοια θέσφατα 
γιά τόν έλληνικό λαό, γραφόμενα άφ • ύψη
λοϋ ή καλύτερα άπό . .. «μακριά», δείχνουν 
τουλάχιστον ι'iγνοια καί δογματισμό. Καί 
ε{ναι καλό νά άποφεύγονται. Δέν άντέχω 
στόν πειρασμό νά μή θυμίσω τόν Κικέ
ρωνα: "Affinnandi arrogantiam νiνantem, 
fugere temeήtatem, quae a sapientia dis
sidet pluήrum" (άποφεύγοντας νά άποφαί
νομαι κατηγορηματικά, άποφεύγω τήν 
άλογιστία, πού διαφέρει πολύ άπό τή 
σοφία). 

Ποιά έκδήλωση άνωριμότητας, συγχύ
σεως καί άσυναρτησίας έπακολούθησε τίς 
δηλώσεις τοϋ κ. Κήλυ; 'Η ι'iρνηση των 
·Ελλήνων νά χαρακτηρισθοϋν έθελόδου
λοι, ή ύψηλόφρων άρνησή τους νά άπο
δεχθοϋν ότι ή 'Αμερική ε{ ναι ενα δεσπο
τικό κράτος, ή άρνηση νά έπιδοκιμάσουν 
ενα διπλωμάτη πού μέ τίς δηλώσεις του 
ε{ χε ... έξω-ιcήλυ; 'Η έλληνική αύτή στάση 
ύπήρξε άμεση έκδήλωση του τόσο έπαι-

ΕλΗΝΙΚΗ ΜΠΑΦΟΡΙΚΗ ΠΑ/Ρ/Α 

266 54th STREEτ, BROOKLYN,N.Y. 11220 
(718) 238-3771 

Η ΓΕΦΥΡΑ 

ΕΑΑΑΔΑΣ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
Η ΠΑ/Ρ/Α ΠΟΥ ΜΠΑΦΕΡΕΙ Οι\0 

ΣΑΣ ΤΟ ΣΠΠΙΚΟ ΣτΗΝ Ει\ΜΔΑ 

ΚΑΙ ΣΕ Οι\0 ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΠΑΟΥ ΑΩΝ 

ΗΑΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΚΡΥΠΑΑΑΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚτJΜΗΣΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΟΠΟΥ λΟΣ 

Συσκευασία σε ξύλινα 

κα1 σιδερένια Containers 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ" 



νούμενου ~λληνικοϋ φιλότιμου καί συνέ
χεια πρός μιά μακρά ~λληνική παράδοση. 
Κατηγοροϋνται λοιπόν ο{ «άνώριμοι .. -Ελ
ληνες γιατί άρνήθηκαν νά θεωρηθοϋν έκ
φυλισμένοι Γραικύλοι; Γιατί πειθάρχησαν 
στή μακραίωνα παράδοσή τους, όπως τήν 
tκθετε δ Πλάτων στό Μενέξενο; 

« Ήμείς δi: κaJ οΙ ήμiτεροι, μιίiς μητρΟς 
πάντες Φύντες, ούκ dζιοίίμεν δοίίλοι ούδi: δε
σπόται dλλήλων εlναι, dλλιi ή Ισογον(α ή ιcατιi 
φύσιν Ισονομ(αν dvαγκάζει ζητείν κατιi νόμον 
κα( μηδενl άλλω ύπε(ιcειν dλλήλοις ή dρετfι 
δόξης ιcaJ φρονήσεως» (Ε 238 Ε, 239 Λ). 

* 
·Ως άπόδειξη τής άνωριμότητας τών · Ελ

λήνων δ κ. Μακριίiς έπικαλείται τό έπιχεί
ρημα ότι «δ κ. Μητσοτάκης ένόψει τής 
άφίξεως τοϋ • Αμερικανοϋ ύπουρyοϋ 'Εξω
τερικών κ. Σοuλτς προέβη στή σύσταση νά 
μ ή ύποκύψει σέ τυχόν πιέσεις». 'Αλλά ε·
καμε πολύ καλά δ κ. Μητσοτάκης. Τό θέμα 
δέν άφοροί>σε βοήθειες. Τό θέμα δέν άφο
ροί>σε τή συμμαχία καί τή φιλία μέ τίς 
ΗΠΑ. Τό θέμα άφοροί>σε τό Αlγαiο, τίς 
τουρκικές παραβιάσεις τοϋ έναερίου χώ
ρου καi τήν Κύπρο. Θά ήταν στενοκέφα
λος πολιτικός άν δέν εσπευδε τήν ώρα 
έκείνη νά ένισχύσει τή διαπραγματευτική 
θέση του πρωθυπουργοϋ. Στή συζήτηση 
έτiθεντο θεμελιώδη δίκαια τής πατρίδας 
μας. Καi γιά τή στάση τής άμερικανικi'jς 
έξωτερικής πολιτικής πάνω σ' αύτά (όχι 
του λαοί>), δικαιολογημένη ij ιiδικαιολό
γητη, θά γίνει λόγος πιό κάτω. Σείς θά συμ
βουλεύατε τόν πρωθυπουργό νά ύποχω
ρήσει ή νά μή ιiσκήσει πίεση στούς δια
μορφωτές τής άμερικανικijς έξωτερικijς 
πολιτικής; 

Κατά τά λοιπά ή Ν.Δ. δέν tχει έπιδείξει, 
όπως τήν κατηγορεί δ κ. Μακριίiς ιiντα
γωνισμό •ιiντιαμερικανισμοϋ ... -εχει έπα
νειλημμένα διακηρυχθεί καί ιiποτελεt 
κατευθυντήρια διάταξη τών Ιδεολογικών 
της ιiρχών δτι θεωρεί θεμέλιο τής έξω
τερικijς πολιτικης της τή φιλία καί συμ
μαχία μέ τίς ΗΠΑ. Κάποτε πρέπει νά μά
θουμε δτι ή άλήθεια δυναμώνει τή φιλία. 
Ή ύποκρισία τήν ύπονομεύει. 'Απόδειξη 
τijς ί':λλειψης παντελώς πνεύματος άντι
αμερικανισμοϋ στή Ν.Δ. ε{ ναι ότι δ κ. Μη
τσοτάκης δέν θέλησε κάν νά υΙοθετήσει τίς 
συστάσεις τοϋ άρθρου μου 'γιά τόν χαρα
κτηρισμό τοϋ κ. Κήλυ τουλάχιστονώς κοι
νωνική Persona Non Grata. 
Δένε{ ναι άπλώς άβάσιμος ιiλλά καί ύβρι

σηκός δ Ισχυρισμός τοί> σχολίου δτι ή 
«Ν.Δ. ί':φτασε στό σημείο νά πιστεύει ότι ή 
Ουάσιγκτον θέλει τόν 'Ανδρέα>+ καί ότι .. έ
πείσθη δτι μέ τόν ιiντιαμερικανισμό της 
εΙ ναι εύκολότερο νά ιiνέβει στήν έξουσ{α ... 
·Αλλά δέν μίiς ένδιαφέρει τί θέλει γιά τά 
έσωτερικά μας ή ·Αμερική. Μίiς ένδιαφέ
ρει μόνο τί θέλει δ λαός. ·Από τή στιγμή, 
πού σκέπτεσθε ότι ο{ ΗΠΑ μπορεί νά 
ιiνεβάζουν ij κατεβάζουν κυβερνήσεις 
στήν 'Ελλάδα, σεtς ούσιαστικά άθελά σας 
ύπονομεύετε τήν άνιδωτέλεια τής ~λλη-

οκτΩΒΡΙΟΣ, 1986 

νοαμερικανικijς φιλίας καί «βλασφημείτε 
έν τή καρδία σας». Γιά νά τεθεί τέρμα στήν 
ιiμφισβήτηση τών φιλικών αΙσθημάτων 
μας πρός τίς ΗΠΑ καί τόν ιiμερικανικό λαό 
θά ijθελα νά σίiς έπαναλάβω γιά λογαρια
σμό μας τή φράση τοϋ Wilson: "·Η • Αμε
ρική ζεΙ στίς καρδιές καθενός μας, πού έm
θυμεt νά βρεΙ μιά περιοχή, όπου θά ε{ναι 
έλεύθερος νά έργάζεται ij νά ζεί σύμφωνα 
μέ τίς έπιλογές του». 

σχολίου, άσχετες άπό τό κείμενό μου. Ει
δικά σέ ό,τι ιiφορίi τό κείμενό μου ο{ παρα
τηρήσεις, κατά τρόπο περίεργο, συγκεν
τρώνονται σέ περιθωριακό θέμα του 
άρθρου μου. Μοϋ θυμίζουν τό ιiνέκδοτο κά
ποιου πού διηγείτο ότι μιά Κυριακή ιiπό
γευμα σ' !:να καφενείο τijς • Αφρική ς πά
λεψε μ. &να λιοντάρι καί τό επνιξε. 

Ή άλήθεια πάντοτε ώφελεί 
Αύτά 'γιά τίς 'γενικές παρατηρήσεις τοϋ 

-Ψέματα, τοϋ λέει δ ι'iλλος. Τήν Κυρια
κή τό ιiπόγευμα ε{ ναι ... κλειστά τά φαρ
μακεία. 

Μοϋ καταλογίζει ότι ί':'γραψα ότι ή · Ελ-

CITY DINER=====w 
163 WEST 23rd STREH, Ν . Υ . ClrY 
(Between 6th and 7th Aνenuι>s) 

Tel. (212) 243-7442 

• Bakίng done on premίses 
• Fresh Seafood and Steaks 
• Contίnental and 

Greek Cuisίne 
• Facίlίtίes for Parties 
• Caterίng for Al l Occasions 

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

FREE DELIVERY 

:Lb.ιιίΑ tB.ul:J:Jvι, [rpμ. 

& Clwlιι.rz eJJ., 9nc. 
lnstitutional Grocers and Food Purveyors 

RH AURANTS • MOTELS • HOHLS e HOSPrτ ALS 
SHIPS 8 AIRLINES • SCHOOLS • FAC10RIES 

DIRECTORS: VOUYIOUKLIS BROS. 

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

· ΕξυπηρετοίJμε κάθε έιδους έστιατόρια γιά δλες τίς άvάγκες τους, 
μέ τά πιό άvαγvωρισμέvα προϊόντα. Μερικές άπό τίς έτσιρείες 

πού άvτιπροσωπεύομε: 

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

DURKEE- MMF- SUNSHINE BISCUΠS 
Kai τό Ιδικά μας έξοιρετικό προϊόντα 

SPARTA BRAND 
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λάς μπήκε στόν πόλεμο γιατί τής τό ζήτησε 
ή ·Αμερική. Θά ήταν ύβρις γιά τήν χώρα 
μου, ι'ίν τό !:λεγα. Ή 'Ελλάς μπήκε στόν 
πόλεμο γιατί τέθηκε σέ κίνδυνο ή έλευθε· 
ρία της. Καί δέν ε{χε γιά τήν έθελοθυσία 
της αύτή σκεφθεί νά ρωτήσει κανένα. Κα
νείς δέν άρνείται ότι ή ·Αμερική βοήθησε 
•νικητές καί ήττημένους~ στόν πόλεμο. 
·Αλλά ε{ ναι άνάγκη νά προσθέσουμε δτι ή 
βοήθεια αύτή, χρήσιμη καί άνθρωπιστική, 
άπέβλεπε ταυτόχρονα στήν ένίσχυση τής 
ζήτησης άπό τίς πληγείσες χώρες, πού τε· 
λικά έστράφη στήν ·Αμερικανική οΙκο
νομία. w Ας μή ξεχνaμε ότι, όπως τόνιζε δ 
Τζόνσον, ή 'Αμερική εΙσάγει !:να τεράστιο 
ποσοστό πρώτων ύλών άπό τόν κόσμο. Κα{ 
άπό !:να νεκρό κόσμο ή ι'ίντληση αύτή θά 
ήταν άνέφικτη. 

Κανείς δέν ε{πε ότι τά 2 δισ. πού Ι:λαβε ή 
• Ελλάς μέχρι τοϋδε ήταν μικρό ποσό. ΕΙπε 
όμως ότι ο{ δικές της θυσίες ύπερέβαιναν 
τά 9-12 δισ. δρχ. Εlναι μειωτική γιά τήν 'Α
μερική ή σύγκριση; WΟσον άφορά τίς έπα
νορθώσεις. Να{ ή ·Ελλάς έμποδίσθηκε νά 

λάβει τίς έπανορθώσεις πού έδικαιοϋτο. 
Εlναι γνωστό δτι άπό τήν 'Ιταλία πήρε 
μόνο 120 tκ. δολλάρια, άπό τήν Γερμανία 
λιγότερα. Δέν πήρε οuτε τίς προκαταβολές 
τής Τράπεζας 'Ελλάδος. Κα{ αύτό γιατί ο{ 
.. σύμμαχοι~ ένδιαφερόντουσαν γιά τή γερ
μανική ο{κονομική σταθεροποίηση καί τά 
προβλήματα τής διζωνίας. Κανείς δέν τά 
άμφισβήτησε αύτά. Προσθέστε τώρα ότι ο{ 
έπανορθώσεις ήσαν καί ήθικές καί γεω
γραφικές. Δέν εlναι σκόπιμο νά λησμονη
θεί ότι ή 'Αμερική έμπόδισε τή διαρρύθ
μιση συνόρων μας πρός τήν Βουλγαρία κα{ 
άρνήθηκε τίς βορειοηπειρωτικές άξιώσεις 
μας, γιατί ή Σοβιετική WΕνωση άνθίστατο. 
Γιά δλα αύτά σάς παραπέμπω: (G. Xydis, 
Greece and the Great Powers, 1944-1947, 

Thessaloniki, 1963 Passim. Καί γενικό
τερα: Greek Ameήcan Relations, έκδ. Th. 
Couloumbis and John Ο. Iatήdes, Ν. York 
1980, έπίσης: Th. Cou\oumbis, Greek Poli· 
tical Reaction to American and Ν Α ΤΟ ln· 
fluences, New Haven and London 1966). 
WΟσον άφορα τή ... διάψευση της παρα
τήρησής μου ότι ύπήρχε !:να De Facto 
σχέδιο Μάρσαλ, πού βοηθοϋσε τήν • Αμε
ρική, τό μόνο πού μπορώ νά πώ ε{ναι ότι 
λίγο χιοίιμορ δέν βλάπτει. WΕγραψα ότι τό 
Ι:λλειμμα τοϋ άμερικανικοίι Ισοζυγίου κα
λύπτεται άπό πιστώσεις καί κεφάλαια τών 
άλλων χωρών. Ε{ ναι άλήθεια ή όχι; Τό ότι 
τά κεφάλαια δέν εΙσρέουν χωρίς κέρδος 
εlναι αύτονόητο. Δέν Ι:κανα χρηστομάθεια 
στό κείμενό μου. Περιέγραψα μιά άντικει
μενική πραγματικότητα, πού εlναι άκόμη 
χειρότερη άν ληφθεί ύπόψη ή •ό:πορρό
φηση έπενδύσεων σέ ό:νθρώπους», άδιά
φορο άν αύτό σέ έσχατη άνάλυση ώφελεί 
τούς άνθρώπους καί ίσως τήν άνθρωπό
τητα. Τό γεγονός δμως τής τροφοδοτή
σεως τής 'Αμερικής μέ άνθρώπινα κεφά
λαια, δπως παλαιότερα άπό ύλικά κεφά
λαια καί τεχνολογία των μεταναστών δέν 
ό:μφισβητεΙται. 

Ή 'Ελλάς εlχε καί μιά κακή έμπειρία, 
εστω καί βραχυχρόνια, χωρίς βέβαια καμιά 
άμερικανιιcή πρόθεση. Τά άνατολιιcά της 
καπνά έιcτοπίσθηκαν ό:πό τά Βιρτζίνια στίς 
άγορές τής Εύρώπης, μέ βαρύτατες συνέ
πειες γιά τή χώρα. τέλος, χαίρω γιατί ό:να
γνωρίζεται πράγματι δτι ή αϋξηση τής 
τιμής τών ύγρών καυσίμων ώφελεt τίς ό:με
ρικανικές tταιρίες, πού άποκομίζουν ύψη
λότερα κέρδη ε{σαγόμενα στίς ΗΠΑ καί 
έπιδοτοϋντα τήν τιμή πωλήσεως τής βεν
ζίνης στή χώρα αύτή. Ό Ισχυρισμός δτι 
δέν εlναι δλες ο{ tταιρίες άμερικανικές καί 

δτι εlναι ύπερβολιιcός ό δρος έπιδότηση, 
δέν μεταβάλλει τά πράγματα. 

* 
Συμπέρασμα: Καλό θά εΙναι νά άποφεύ

γουμε νά άναγορευόμαστε «δάσκαλοι τών 
ύπαναπτύκτων 'Ελλήνων». Καί ό:ιcόμη ιcα· 
λύτερο νά ό:ποδεχόμαστε στίς σκέψεις καί 
τίς πράξεις μας περισσότερο τά ήθιιcά κρι
τήρια άπό τά κριτήρια τών σκοπιμοτήτων. 
·Η άλήθεια πάντοτε ώφελεί. Δέν έρεθίζει 
τούς "Ελληνες, εστω ιcαί γυμνή. WΟταν ή 
άλήθεια δέν ε{ναι έλεύθερη, ή έλευθερία 
δέν εlναι άληθινή. 

~ 
ΥΟΡΚΗ 

Λευκώματα 

·Οργανώσεων 

καi Κοινοτήτων. 

Στοιχειοθεσία yιa βιβλία, 
nεριοδικά, 

διαφημιστικό κείμενα, 

κάθε έίδους iκδοση. 
Tel. (212) 921-0086 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

I Τ/ΤΑΝ FOODSΙ 
ι ΤΗΕ FIRST 25-50 31st Street, Astoria, Ν.Υ. 11102 

I GREEK FOOD 
(Next to Astoria Blvd. • off Grand Central) 

ι SUPERMARKET 
Tel. (718) 626-7771 

ΤΑ ΕΧΕΙ ΟΛΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΕΙ! 
J ΙΝ USA 
ι 
ι 
ι 
ι 
ι 
ι 

ι 
ι 

ΠΩΛΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗ 

The largest variety of 
orίgίnal Greek Delίcacies 

at Supermarket prices! 

L----~~!~·~-~!~~~~~~~~~~~~~ELIS __ , ____ j 
.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ• 



~Η Μέρα τfίς Δόξας καί τfίς Θυσίας 

28η 'Οκτωβρίου 1940 
Προσωρινή άπόσπαση στίς ΕΙδικές Μονάδες, lνα εlδος «Παρτιζάνων».- Τό κρησφύ
γετο σέ έγκαταλελειμμένο dνθρακωρυχείο.- Τά μοντέρνα άπάνθρωπα άλλά καί τά . .. 
dστεία μεσαιωνικά όπλα μας!- Συνταρακτικό έπεισόδιο του Γερμανικου θωρηκτου 
«Μπίσμαρκ>>.- Ή Έλλάς πέφτει dλλά ή θυσία της καθυστερεί τήν Γερμανική έκ
στρατεία κατά τής Ρωσίας μέ σωτήριαdποτελέσματα.- 'Ο Έλληνικόςστόλος συνε
χίζει τόν πόλεμο dπό τήν Αίγυπτο.- Οί 'Άγγλοι δίνουν στήν Έλλάδα 4 καινούργια 
άντιτορπιλλικά.- Μετατασσόμαστε στό Έλληνικό Ναυτικό.- Τρομερός βομβαρ
δισμός του Μπάθ τήν ήμέρα πού έφυγα.- 'Αριστοκρατική ζωή στόν Ναύσταθμο 
Τσάταμ.- Παραλαβαίνουμε τό άντιτορπιλλικό μας «Πίνδος» άπό τό Νιουκάστελ καί 

φεύγουμε γιά τό Σκάπα-Φλόου.- Δυό δάκρυα γιά τήν 'Αγγλία. 

Τοϋ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 

Περlληψις τώV" προηγουμiνωv: Ή κήρυξη τοϋ Β ' Παγκοσμlου Πολέμου τόν Σεπτέμβριο 
τοϋ 1939 βρlσκει τόν συγγραφέα κι· άλλους νέους ~Ελληνες φοιτητές στήν Άγγλlα. Μετά ένα 
περίπου χρόνο ή Γαλλία πέφτει καΙ ή 'Αγγλία παραμiνει δλομόναχη καί ύφιστάμενη aγριους 
βομβαρδισμούς dπό τήν «Λουφτβάφε». Μερικοί ~Ελληνες φοιτητές φεύγουν γιά τήν 'Αμερική, 
άλλά οί πιό πολλοl μένουν στήν Άγγλlα, παρ· όλους τούς κινδύνους καΙ τΙς στερήσεις. Ή 'Ιτα
λική εΙσβολή στήν 'Ελλάδα, τήν 28η 'Οκτωβρίου 1940, τήν ήμiρα τοϋ ΟΧ!, συνταράζει τή ζωή 
όλων τών 'Ελλήνων καθώς καί τών φοιτητών της 'Αγγλίας ol δποίοι παρουσιάζονται dμέσως 
στήν έλληνική πρεσβεία γιά νά γυρίσουν στήν 'Ελλάδα νά πολεμήσουν. 'Επειδή οί Γερμανο
Ίταλοl έχουν κλεiσει τήν Μεσόγειο καΙ δέν ύπάρχει άλλος τρόπος μεταφορii.ς, ή πρεσβεiα δίνει 
τήν ιiδεια νά καταταχθούν όσοι θέλουν στiς 'Αγγλικές δυνάμεις. Ό συγγραφεύς κατατάσσεται 
στό Ναυπηγικό Σώμα τοϋ Άγγλικοϋ Ναυτικού ώς lφεδρος dςιωματικός, μi έδρα τά κεντρικά 
γραφεία τοϋ Ναυαρχεlου στήν πόλη .. Μπάθ». Κατά μιά παρουσlαση στόν Πρώτο Λόρδο τοϋ 
Ναυαρχείου, Σέρ Ντάντλεϋ Πάουντ, dκούει γιά τά μυστικά στρατιωτικά σώματα πού λέγονται 

«ΕΙδικές Μονάδες». 

Μέρος 2ον 

Μόνο μετά 10 περίπου χρόνια δημοσι
εύτηκε tνα βιβλίο στήν . Αγγλία πού περι
έγραφε τόν ρόλο τών ειδικών Μονάδων καί 
τήν όργάνωσή τους. ·Αποτελείτο ή κάθε 
μονάδα άπό 50 περίπου liνδρες, tκ τών δ
ποίων ο{ 3 ήταν άξιωματικοί τοϋ στρατοϋ 
εtδικά tκπαιδευμένοι στά σώματα τών 
κομάντος. 'Η μονάδα ήταν χωρισμένη σέ 6 
δμάδες άπό 7 liνδρες ή κάθε μία. Ή κάθε 
δμάδα ε{χε ενα κρησφύγετο σέ διάφορα 
σημεία, στίς πόλεις ή στήν δπαιθρο καί 
κανένας δέν ήξερε ποϋ ε{ναι τό κρησφύ
γετο τών liλλων δμάδων, ιδστε νά μήν 
μπορεί νά μαρτυρήσει εστω καί liν τόν ύπέ
βαλαν σέ βασανιστήρια, έκτός μόνο τών 
τριών άξιωματικών πού διηύθυναν τή 
δράση δλων τών δμάδων. Ό σκοπός ήταν 
δτι ιϊν κάνανε είσβολή ο{ Γερμανοί στήν 
'Αγγλία καί προχωροϋσαν άπό τίς άκτές 
πρός τό tσωτερικό ο{ δμάδες θά μένανε 
κρυμμένες πίσω άπό τό μέτωπο καί θά 
κάνανε παντός είδους σαμποτάζ καί 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 1986 

κατασκοπεία στά μετόπισθεν τοϋ tχθροϋ. 
Δηλαδή ενα ε{δος παρτιζάνων. 

Πρός τό τέλος τοϋ 1940 ή άρχές τοϋ 41 
άρχισε καί tπίθεση τοϋ στρατηγοϋ Γουέϊ
βελ tναντίον τi'jς Ίταλικής στρατιάς τοϋ 
Γκρατσιάνι πού βρισκόταν τότε στήν 
περιοχή της Μέρσα-Ματρούχ στή Δυτική 
-ερημο άπ" δπου άπειλοϋσε τήν Αίγυπτο. 
Μαζεύανε ο{-Αγγλοι τούς 'Ιταλούς αιχμα
λώτους μέ τίς χιλιάδες! Εlπε καί δ 
Τσώρτσιλ τότε τό περίφημο «βλέπω μέ εύ
χαρίστηση δτι δέν βασιζόμαστε πιά μόνο 
στόν στρατηγό Παπάγο γιά νά κερδίσουμε 
τόν πόλεμο!». Ή Έλλάς ε{χε φτάσει πιά 
στό άπόγειο τής δόξας καί ο{ ·Αλβανικές 
πόλεις επεφταν ή μία μετά τήν liλλη. 

Φαίνεται δμως δτι άνησύχησαν ο{ 
-Αγγλοι μήν τυχόν καί κάνουν ο{ Γερμα
νοί τίποτε ε{σβολές στήν ·Αγγλία γιά νά 
δημιουργήσουν άντιπερισπασμό γιά τίς 
tπιχειρήσεις τής • Αφρικης, καί tνισχύ
σανε άμέσως τίς Ειδικές Μονάδες. Μετέ
φεραν προσωρινά γιά μερικούς μήνες καί 
γιά εiδικευμένη tκγύμναση όσους «έθε-

Άποσπασμiνος στΙς «ΕΙδικές Μονάδες». Ό 
σάκος μπροστά στό στήθος εlναι ή dντι
dσφυξιογόνος μάσκα. Παlρνουμε λlγο καθαρό 

dέρα lξω dπ6 τό κρησφύγετό μας. 

λοντήθηκαν» καί ε{χαν καλή ύγεία καί 
άντοχή, καθώς καί σχετική εύχέρεια μέ τά 
δπλα τής ξηράς. -ετσι βρέθηκα ιcι • tγώ σέ 
μιά άπό τίς δμάδες τών Είδιιcών Μονάδων! 
Βαθμοί tκεί δέν ύπήρχαν πλήν τών τριών 
άξιωματικών καί ή tνδυμασία ήταν άπλοϋ 
φαντάρου. ·Ο ε{διιcός δμως δπλισμός καί ή 
tκγύμναση ήταν άξιόλογα. 

'Η δμάδα μου ε{ χε κρησφύγετο σ~ ~να 
tγκαταλελειμμένο άνθρακωρυχείο στήν 
Κομητεία Σόμερσετ καί τυπικώς άνήκαμε 
στό σύνταγμα τοϋ Έλαφρου Πεζικοϋ της 
Κομητείας αύτής. Στό κρησφύγετο μπαί
ναμε άπό ~να λαγούμι πού είχαμε σκάψει 
σουρνόμενοι μέ τήν κοιλιά σάν τόν άσβό, 
πού δδηγοϋσε σέ ~να ύπόγειο δωμάτιο πού 
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·ενα ρόπαλο μέ βαρύ λάστιχο, Ι:πίσης γιά 
άθόρυβη έξουδετέρωση τών φρουρών. Οί 
δδηyίες λέγανε νά τούς χτυπήσεις μέ τό 
ρόπαλο στό σβέρκο, σπάζοντας ~τσι τή 
σπονδυλική στήλη. ·οταν κάποιος παρα

τήρησε δτι τό Γερμανικό κράνος έπρο
στάτευε τό σβέρκο, άλλαξαν τίς δδηγίες 
προσθέτοντας: « 'Αφαιρέσατε τό κράνος 
τοϋ φρουροϋ πρίν χτυπήσετε»! Καμμιά 
φορά ή βλακεία δέν ~χει δρια! 

τό συνταρακτικό έπεισόδιο τοϋ θωρηκτοϋ «Μπfσμαρκ», τή στιγμή πού τινάζει στόν dέρα τό 
«Χούντ». (Φωτογραφfα άπό τά Γερμανικά dρχεϊα τοίί Ναυτικοίί). 

Μετά τήν άπαρίθμηση των άνωτέρω «εύ
γενών» δπλων, πρέπει νά άναφέρω δτι έπί 
πλέον είχαμε μερικά σακούλια μέ χειρο
βομβίδες, δυναμίτες μέ κατάλληλους πυ
ροδοτικούς μηχανισμούς γιά έκρηκτικές 
παγίδες, νάρκες ξηρίiς άντι-άρματικές καί 
άντι-προσωπικές, άντι-άρματικές χειρο
βομβίδες σκεπασμένες μέ κόλλα - τίς λέ
γανε στίκυ-μπόμπς - πού ~πρεπε νά πίiς 
κοντά στό έχθρικό τάνκ καί νά τήν πετά
ξεις άπάνω του δπότε αύτή θά κολλοίισε 
καί θά εσκαζε μετά 3 δευτερόλεπτα κατα
στρέφοντας τό τάνκ! Δηλαδή φέξε μου καί 
γλύστρησα, θά γινόσουνα μακαρίτης 3 
φορές πρίν νά σκάσει ή χειροβομβίδα. 'Ε
πίσης είχαμε κα{ μερικά σακουλάκια μέ 
δηλητήριο γιά νά φαρμακώσουμε τό πό
σιμο νερό τών Γερμανών, «εύκαιρίας 
παρουσιασθησομένης». 

ΚαΙ ή tκδfκηση τών 'Εγγλέζων: Τά θωρηκτά «Γεώργιος δ 5ος» κaf «Ρόντνεϋ» βομβαρδίζουν 
dλύπητα τό «Μπfσμαρκ» πού καfγεται ιiπό άκρου ε/ς άκρον λfγο πρfν βουλιάf.ει μαζύ μf. όλο 

σχεδόν τό πλήρωμά του. (Φωτογραφία dπό τό 'Αγγλικό Πολεμικό Μουσείο). 

·οπως φαίνεται άπό τά παραπάνω, είχαμε 
καλό «μαγαζί θανάτου» στό ύπόγ~ιο κρη
σφύγετό μας άλλά καί έπί πλέον περιμέ
ναμε νά μίiς έξοπλίσουν καί μέ κάτι άλλο 
έξαιρετικά μοντέρνο δπλο . . . τόξο καί 
βέλη! Ήταν τοϋ σταυρωτοϋ τύπου, μέ 
έλατήριο καί σκανδάλη σάν τοϋ τουφε
κιοϋ, πού χρησιμοποιοϋνταν στόν μεσαί
ωνα. ·εκανες καλύτερη σκόπευση άπό τοίι 
άνοιχτοίι τύπου τόξο, ήταν άθόρυβο καί τό 
λεmδωτό βέλος εσχιζε τά σωθικά τοϋ 
φρουροϋ πού δέν πρόφθαινε νά βγάλει 
«κίχ .. πρίν τά κακαρώσει. Τελικά αύτά δέν 
μciς παραδόθηκαν έγκαίρως μέχρι πού 

είχαμε έπίσης σκάψει έμείς, κι· έκεί τήν 

περνούσαμε δλη τή μέρα. Βγαίναμε τή 
νύχτα μόνο γιά νά πάρουμε ι'tέρα χωρίς νά 
μίiς βλέπουν περαστικοί ι'tγρότες ή τσομ
πάνηδες. Στό δωμάτιο αύτό είχαμε τά κρε
βάτια μας καί κουβέρτες, τρόφιμα πού μου
χλάζιανε μέσα σέ μιά-δυό μέρες άπό τήν 
ύγρασία, καί τόν δπλισμό μας καί συναφή 
έφόδια. Τά δπλα μας ήταν: Τουφέκι Λή
έντ-φήλντ τοϋ άγγλικοϋ στρατοϋ άπ' αύτά 
πού φαίνουνταν σάν κολωβά έπειδή ή 
κάννη δέν προεξέχει άπό τήν μπούκα δπως 
σέ δλα τά άλλα τουφέκια, συμπεριλαμ
βανομένου καί τοϋ i:λληνικοϋ Μάνλιχερ 
τής έποχής έκείνης. 'Εμένα μοϋ ε{χαν 
δώσει, λόγω τής έπιδόσεώς μου στήν σκο
ποβολή, ~να άμερικάνικου τύπου Σπρίνyκ
φηλντ μεγάλης άκριβείας, είδικό γιά βολές 
άκροβολιστοϋ. ~Ενα θαυμάσιο δπλο, πού 
δμοιο ~χω καί σήμερα άκόμα γιά τό κυνήγι 
μεγάλων ζώων. 

Περίστροφο Σμίθ-Βέσον, άμερικάνικο 
κι' αύτό, 6 σφαιρών. 
'Οπλοπολυβόλο τύπου Τόμσον, (τόμυ

γκάν), σάν κι' αύτά πού βλέπαμε στόν 
κινηματογράφο πρό τοϋ πολέμου στά 
•γκαγκστερικά» φίλμ. (w Αλ Καπόνε καί 
Σία). Τό ι'tποτελεσματι κότατο αύτό δπλο τό 
ε{χαν υ{οθετήσει δλοι ο{ συμμαχικοί 
στρατοί καί τά ναυτικά. Ό w Αλ Καπόνε θά 
γύριζε σάν σβούρα στόν τάφο του άν τά 
~βλεπε αύτά! Βέβαια, σήμερα δλοι ο{ 
Ι:γκληματίες καί ο{ τρομοκράτες τοϋ 
κόσμου ~χουν πολύ ι'tνώτερα τέτοια δπλα 
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ι'tπ' δ,τι ~χουν ο{ στρατοί κι' ο{ άστυνο
μίες! 

·ενα στιλέτο μέ λεπίδα 8 ιντσών, κατάλ
ληλο γιά γουρουνοσφαγεiο μίiλλον παρά 
γιά στρατιωτικές Ι:πιχειρήσεις. οι δδηγίες 
λέγανε δτι γιά νά Ι:ξουδετερώσεις τούς 
φρουρούς τοϋ έχθροϋ άθόρυβα, τό καλύ
τερο ήταν νά τούς καρφώσεις τό στιλέτο 
στά νεφρά. Πολιτισμένα πράγματα! 

CYPROS 
TOORS INC. 

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

Ο ΜΕΓ ΑΛ ΥΤΕΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

Οί χιλιάδες πελάτες μας τό έπιβεβαιώνουν! 
CABLE: CYTOURJNG, 

NEW YORK 

TELEX: 424371 

......... ~ι. 
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πέρασε ή κρίση καί γυρίσαμε στίς κανο
νικές θέσεις μας στό Ναυαρχείο. 

Τά γυμνάσιά μας ήταν ένδιαφέροντα, μέ 
τά σώματα τών Κομάντος. Ή στολή μας 
ήταν άπό εΙδικό !Sφασμα σάν μουσαμaς, 
πού δέν σκάλωνε ε!Sκολα στά συρματο
πλέγματα, γιά νά μποροϋμε νά γλυστρaμε 
σάν τό χέλι σουρνόμενοι στή γή μέσα άπό 7 
Ί'Ι 8 κουλουριασμένα σύρματα σέ ~κταση 
40-50 ποδίών .. Μάς ~παιρνε κάπου μιάμιση 
~ρα νά περάσουμε γιατί τά συρματοπλέγ
ματα ήταν παγιδευμένα μέ δυναμίτες κι . ε

πρεπε νά προσέχουμε. 

Κα{ μερικά άστεία έπεισόδια: Μdς έκ
γυμνάζανε στήν άοπλο άντιμετώπιση δπλι
σμένου έχθροϋ. ·Αν κατάφερνες νά τόν 
ρίξεις κάτω μέ τρικλοποδιά ή' άλλη μέθοδο 
τοϋ «καράτε», ο{ όδηγίες Ί'jτανε νά τόν 
κλωτσήσεις στό μελίγκι μέ τήν άρβίλλα 
σουγιά νά μ ή σηκωθεί πιά. Πετάγεται ενας 
'Εγγλέζος συνάδελφος έξημμένος καί κα
τακόκκινος: «Δέν έπιτρέπεται νά κλωτσή
σεις άνθρωπο πεσμένο κάτω, έστω καί έχ
θρός νά ε{ναι, δέν εlναι καθόλου σπόρτι
κο! .. , φώναξε όργισμένος. • Αχου Παναγιά 
μου, σκέφθηκα, τό σπορτιλίκι αύτό θά μaς 
χαντακώσει! 

Στά γυμνάσια συνήθως κάvαμε «διείσδυ
ση .. στά στρατιωτικά άεροδρόμια, δπου ή 
άμυνα ήταν άπό εΙδικά τάγματα στρατοί> 
προσκολλημένα στήν άεροπορία. 'Επειδή 
άκόμα έσπάνιζαν τά δπλα, μετά τήν κατα
στροφή τοϋ 1940 στή Γαλλία, τά τάγματα 
αύτά ήταν όπλισμένα μέ .. . δόραiά! Δηλα
δή στερέωναν μιά ξιφολόγχη άκονισμένη 
καλά στήν άκρη ένός ξύλου σάν μεγάλο 
σκουπόξυλο. "Ετσι θά μποροϋσαν, ύπο
τίθεται, νά σουβλίσουν τόν έχθρό, ι'iν 
προλάβαιναν, πρίν τούς ρίξει μέ τό τουφέ
κι του ή τό δπλοπολυβόλο του. Φαντάζο
μαι τί γέλια θά ~καναν ο{ Γερμανοί δταν 
διάβαζαν αύτά τά πράγματα. Πάντως, με
ταξύ τών «δορυφόρων" αύτών καί των 
τόξων των δικών μας, είχαμε γυρίσει γιά 
καλά στόν Μεσαίωνα. Μή χειρότερα! 

Τώρα, άν σκεφθεί κανείς πόσο θά κρα
τούσαμε άν έβγαιναν oi Γερμανοί στήν 
'Αγγλία καί μέναμε κρυμμένοι πίσω άπό 
τίς γραμμές τους, θάλεγα τό πολύ μιά βδο
μάδα, γιατί είίκολα θά βρίσκαν τά λαγού
μια μας μέ σκυλιά πού θ' άκολουθοϋσαν τά 
άχνάρια μας. Τήν τρύπα tήν κλείναμε μέ 
μιά μεγάλη πέτρα άπό μέσα ή άπ' δξω, σάν 
τόν Κύκλωπα Πολύφημο, άλλά ή μυρωδιά 
θά μίiς πρόδιδε. Μέ δλα δέ τά άπάνθρωπα 
δπλα πού είχαμε, άν μίiς πιάνανε ο{ Γερ
μανοί θά μdς γδέρνανε ζωντανούς μέ 
στουρνάρι, κι' άς λέει δ, τι θέλει ή Συνθήκη 
τής Γενεύης! 

Μετά 4-5 μήνες πέρασε ή κρίση κα{ ό 
φόβος εΙσβολής καί γυρίσαμε στίς κανονι
κές θέσεις μας. Κάναμε κι· άλλη μιά παρέ
λαση μπροστά.στόν Σέρ Ντάντλυ Πάουντ. 
Μετά 20-25 χρόνια έσκέφθηκα τό μέρος 
πού είμαστε, άλλά δέν μπόρεσα νά βρώ τό 
κρησφύγετό μας. ·ισως θά εlχαν καταρ
ρεύσει πιά τό δωμάτιο καί τό λαγούμι πού 
ε'ιχαμε σκάψει μέ τόσο κόπο. 'Ελπίζω νά 
μήν εlχε άποκλειστεt κανένας έκεt μέσα 
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δταν συνέβη αύτό. Μετά άπ · αύτό λυσσιάξαν ο{ 'Εγγλέζοι: 
Κατά τούς μήνες πού ήμουν στό Μπάθ «Νά βουλιάξει τό Μπίσμαρκ πάση θυσία. 

συνέβηκαν δύο συνταρακτικά γεγονότα. Νά μή ληφθοϋν ύπ' δψη ό,τιδήποτε προ-
Τό πρώτο ήταν δταν τό Γερμανικό θωρη- σπάθειες χρειασθοϋν ή ό,τιδήποτε άπώ-
κτό «Μπίσμαρκ .. βούλιαξε ή μίiλλον τί- λειες ύποστοϋμε γιά τόν σκοπό αύτό». Κι-
ναξε στόν άέρα τό 'Εγγλέζικο θωρακισμέ- νητοποιήθηκαν δλοι ο{ στόλοι τους, άπό 
νο καταδρομικό «Χούντ» πού ήταν τόκα- τό Γιβραλτάρ μέχρι τόν Βόρειο Πόλο σχε-
μάρι τοϋ · Αγγλικοϋ στόλου. ·Από τούς δόν. 'Από δώ τόν ε{χαν, κι · άπό κεt, τόν 
1500 πλήρωμα σωθήκανε μόνο 3. "Εβγα- φουκαρά τόν Μπίσμαρκ τόν στριμώξανε σέ 
λαν άμέσως τά σχέδια τοϋ πλοίου άπό τά μικρή άπόσταση άπό τό άσφαλές κατα-
ντουλάπια στό Ναυαρχείο, τά μελέτησαν φύγιό του στά Γαλλικά λιμάνια, άφοϋ τοϋ 
καί ήλθαν σέ συμπέρασμα πώς περάσανε οί σπάσανε τό τιμόνι μέ μιά έναέριο τορ-
όβίδες τοϋ «Μπίσμαρκ" μέσα στήν πυριτι- πίλλα, καί τόν ζεματίσανε κυριολεκτικά 
δαποθήιcη τοϋ .. χούντ» άπό ενα άδύνατο στό κανονίδι. 'Εντελώς σαραβαλιασμένος 
σημείο τοϋ θωρακισμοί>. ·Ο Ναύαρχος ε{πε πιά βούλιαξε μέ τή σημαία τής μάχης 
μέ πικρία: ~·Τό. ίδιο σ11.~ΗΙ~έ τά τρίp. άιc;όμα σηκiένη στό κατάρ!ι του .. "Eσω-
άδ/t•liWμε'i't'XBϊff'f'ό\)έYhi*V Ι Tt~9~RRPvιoιcm8~ι; Α ιι.Ι\t'ιuwιi.ι ι~ftΟ~:f'ΙV'Ι!νθρώ
δ .κ~ϊκαινοuργια προϊδνΥα .και μη ~ν/Ι'μ'dιίϊ.'Η TECANA\JA ο α&ι ~07civ ιομεα αuιο 

Hodge Separators 
• the Victor ''MiniSep'' 
bilge water separator 

Κάτω των 15 ΡΡΜ. 

1 Μ3 pet hour Vιcιor Min.seρ 

- Υπερκahύmα ης αιιοιιήοεις ιnι;; MARPOL και τοι>ς 
κανDVΙσμοός tOU IMO παράyρ. Α393 (Χ). 

- Χαμηλό κόστος αγορός και λειιουρyίaς. 

- Μικρών διαστόοtων. εώ<ολοι σιην ενκοtόσtοσn. 

- Υψηλής tεχνολογίας, αuτόμαιn λέιιοuρνίο. 

- 01\οκλnρωμένn μονόδα. ιοηοθετnμένα όλα ια 
εξοριήμara σε κο ιvι\ βόσn. 

- Διάφορο μεγέθη. Ο 5. 1.0, 2.0, 3.0 m3ιh. 
ονii/\σ.ιο με πς οηοιtήσεlς σος. 

- Εύκολη σνντήρnσn. 

- Γιο ιοuς uπόρχοvιες διaχωρισιι\ρες ιων 100 ΡΡΜ 
με εΕΜκή έγκριση (nallonal •pprov•ll υπάρχει 
nρόσθειη μονόδο (process unit) για rnv ελόttωοn 
οι περιι.ιαικόιnιa ελαίου κάτω tωv 15 ΡΡΜ. 

TECHNAVA s.A. 
β, . LOUDOVIKOU· SQUARE 
185 31 - PIRAEUS - GREECE 
ΡΗΟΝΕ: 411 3916 
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πους άπό τή θάλασσα (πλήρωμα ε{ χε 2200) 
&τσι γιά δείγμα, κ:αί φύγανε βιαστικά άπό 
τήν περιοχή της ναυμαχίας μή τυχόν κ:αί 
τούς έπιτεθοϋν τίποτα ύποβρύχια ή άερο
πλάνα Γερμανικά. 

Μεγάλη άνακ:ούφιση κ:αί άγαλίαση στό 
Ναυαρχεtο κ:αί σέ όλη τήν ·Αγγλία. 0{ 
Γερμανοί μάθανε τό μάθημά τους κ:αί δέν 
ξαναβγάλανε πιά στό πέλαγος άλλο άπό τά 
μεγάλα καί καινούργια θωρηκτά τους, πού 
i)ταν άνώτερα τών ·Αγγλικών καί σέ μέ
γεθος καί σέ κανόνια. Τό άδέλφι τοϋ Μπίσ
μαρκ:, τό .. τιρπιτς» τό πήγανε κ:αί τό κρύ
ψανε σέ &να Νορβηγικό φιόρντ, δπου τε
λικά τό άχρηστεύσανε καί τό βουλιάξανε 
ο{ 'Εγγλέζοι μέ μικρά ύποβρυχιάκια πού 
πέρασαν μέσα στό φιόρντ καί τό χτύπησαν 
μέ τορπίλλες. 'Επίσης τό χτύπησαν κ:αί μέ 
άεροπορικές έπιθέσεις πού χρησιμοποίη
σαν μπόμπες 10 καί παραπάνω τόννων 
βάρους! 

Τό δεύτερο γεγονός i)ταν όταν ο{ Για
πωνέζοι μετά τό Πέρλ Χάρμπορ δπου βου
λιάξανε ή άχρήστευσαν δλα τά θωρηκτά 
τοϋ ·Αμερικανικοί> στόλου, τοϋ Ειρηνικοϋ 
Ώκεανοϋ, πετύχανε τά δυό 'Εγγλέζικα 
θωρηκτά «Πρίγκ:ηψ της Οόαλλίας", κατα
καίνουργο κ:αί ισχυρότατο, καί τό παληό
τερο άλλά καλό "Ρεπάλς" κοντά στίς άκτές 
της Μαλαισίας βόρεια άπό τή Σιγκαπούρη, 
άπροστάτευτα άπό άεροπλάνα, καί τά βου
λιάξανε κ:αί τά δύο σέ λίγα λεπτά μέσα σάν 
νά i)ταν τίποτα · ψαρόβαρκες. Μουδιάσα
με δλοι, καί γιά λίγο καιρό πιστέψαμε δτι 
ίσως ο{ Γιαπωνέζοι ε{ ναι άήττητοι στή θά
λασσα. 

Τήν άνοιξη τοϋ 41 έπετέθηκ:ε ή Γερμανία 
έναντίον τής 'Ελλάδος κ:αί τής Γιουγκο
σλαβίας πού lδειξε στάση παλληκ:αρίσια 
καί στάθηκε τίμια στό πλευρό τής · Ελλά
δος κ:αί τών συμμάχων παρ ' δλο δτι ξεύ
ρανε δτι lβαιναν πρός βέβαια καταστροφή 
άπό τήν τρομερή καί βάρβαρη δύναμη της 
Γερμανίας. Οι .Ελληνες δέν πρέπει νά τό 

ξεχάσουμε αύτό ποτέ. 

·Ακολούθησε ή πτώση της ·Ελλάδος τήν 

όποία παρακολουθήσαμε άπό μακρυά μέ 
μεγάλο σπαραγμό κ:αρδιaς. ·οταν άκολού

θησε καί ή πτώση τής Κρήτης, εlπα πιά «μά 
δέν ύπάρχει Θεός; Οuτε κανένα lλεος γιά 
τή φτωχή πατρίδα μας; ... Μέ περηφάνεια 
δμως παρακολούθησα πώς δ 'Ελληνικός 
στόλος δέν παραδόθηκε ποτέ, κ:αί τά καρά
βια πού έπέζησαν άπό τή μάχη Ιiφυγαν καί 
κατέβηκαν στήν Αίγυπτο, δπου ήταν ή 
βάση τοu 'Αγγλικοί> στόλου της Μεσο
γείου γιά νά συνεχίσουν τόν πόλεμο. Τά 
καΟμένα τά καραβάκια μας, μικρά, παληά, 
πολλά άκόμα νά καtνε κάρβουνο άντί πε
τρέλαιο στίς ciπηρχαιωμένες μηχανές τους, 
τά φέρανε κάτω σέ πολλές περιπτώσεις 
νεαροί άξιωματικοί, σχεδόν παιδάκια, 
μόλις βγαλμένα ciπό τ{ς σχολές τοϋ Ναυ
τικοί> πού άρνήθηκαν νά έγκαταλείψουν τά 
πλοtα τους δπως κάνανε ciρκετοί ciνώτεροι 
ciξιωματικοί πού εlχαν θέσεις κυβερνήτου. 
Τόν θρυλικό 'Αβέρωφ, π. χ., τόν Ιiφερε 
κ:άτω Ιiνα σημαιοφοράκ:ι, δ Ήλιομαρκ:ά
κ:ης, κ:αί τό άντιτορπιλλικ:ό Νίκ:η τό Ιiφερε δ 
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4th INTERNATIONAL 

St. NICHOLAS 
SYMPOSIUM 

and 
PILGRIMAGE 

UNDER ΤΗΕ SPIRiτUAL LEADERSHIP OF 
BISHOP IAKOVOS OF CHICAGO AND 
ΤΗΕ REV. DR. MIL ΤΟΝ EFτHIMIOU 

SPONSORED ΒΥ 
ΤΗΕ ORDER OF SAINT ANDREW ΤΗΕ APOSTLE 

AND 
ΤΗΕ LADIES PHILOP'ΓOCHOS SOCIETY 

NOVEMBER 28- DECEMBER 12, 1986 
DEMRE(MYRA)-ANTALYA 

VISΠING TURKEY AND GREECE 

Since 1983, the symposiums have attracted large number of visitors from .111 over 
ther world. This year the scholars and participants from Greece, ltaly, Austria, 
Germany, France, United States and Turkey will participate. Films, slide shows, 
folk dancing, displays 'and νisits to Perge, Aspendos, Side and Myra will be held 
in connection with the symposium. 

TOUR COST: 
•• 

•• 

Double Occupancy: $2,100 per person from New York, (Departures may 
also be arranged from Chicago, Atlanta, Houston and Los Angeles. Prices 
available upon request.) 

Single Supplement: $349 per person (extra) 

TOUR INCLUDES: 
•• 

•• 
•• 
•• 
•• 

•• 

Roundtrip transatlantic airfare New York/ Istanbul/ Athensf New York 
aboard KLM Royal Dutch Airlines (Oiympic Airways from lstanbul to 
Athens.) 

lstanbulf lzmir and Antalyaflstanbul flights aboard Turk Hava Yollari. 

All meals in Turkey and continental breakfast in Athens . 

All transfers. 
Full sightseeing program in Turkey, half-day tour of Athens and full-day 
tour of Argolis. 

Accommodations at deluxe hotels (Hilton in Stanbul, Talya in Antalya and 
Hilton in Athens, or similar.) 

Make checks payable ιο: 

566 SEVENTH Α VENUE (SUiτE 701) 
NEW YORK, Ν. Υ. 10018 

TEL.: (212) 391-0200 8 (800) 223-6802 

TRA VEL ARRANGEMENTS ΙΝ TURKEY ΒΥ: 
ORION TOURS ιt TRA VEL AGENCY 

ISTANBUL, TURKEY 



Σημαιοφόρος Μουργινάκης, δ μακαρίτης 
πατέρας του γνωστοί) μέλους τής παροι
κίας μας στήν Νέα Ύ όρκη Γιώργου Μουρ
γινάχ:η-Γρέγου καί στενός μου φίλος καί 
συμπολεμιστής στά ~πόμενα 4 χρόνια του 
πολέμου. 

Λίγο καιρό μετά τήν πτώση τής 'Ελλά
δος ή Γερμανία ε{σέβαλε στή Ρωσία τόν Ί
ούνιο τοϋ 1941 καί γιά Ιiνα-δυό μfjνες φαι
νότανε δτι ήταν ζήτημα μερικών ~βδομά
δων πρίν πέσει καί ή Ρωσία, μέχρι πού 
κολώσανε ο{ Γερμανοί μπροστά στή 
Μόσχα δπου τούς ί\πιασε καί δ τρομερός 
Ρωσσικός χειμώνας. ·Η άντίσταση τής 
·Ελλάδος ε{ χε κάνει τό θαϋμα της, καθυ
στερώντας τόν Γερμανικό στρατό κατά 
~νάμιση μήνα πού άν τόν ε{χαν ο{ Γερμα
νοί μπορεί νά παίρνανε τή Μόσχα πρίν 
πιάσει δ βαρύς χειμώνας. Μaς τό άναγνω
ρίσανε αύτό καί τίς άλλες θυσίες μας ο{ 
σύμμαχοι; Οϋτε τήν Κύπρο μaς δώσανε νά 
~νωθεί μέ τήν 'Ελλάδα, οϋτε τή Βόρειο VΗ
πειρο. Δηλαδή άντί γιά ί\να μεγάλο εύχα
ριστώ μaς δώσανε μιά μεγάλη κλωτσιά 
στόν πισινό! Σ· αύτό φταίξαμε κι' έμε{ς βέ
βαια μέ τά κινήματα καί έμφυλίους πολέ
μους μετά τόν πόλεμο. ·Αλλά αύτό ε{ ναι 
άλλη Ιστορία. 

Ά γιασμός στήν παραλαβή του dντιτορπιλλικου Π/ΝΔ ΟΣ. Μέ στολή dπό δεξιά. 1 ος δ πλοfαρχος 
Βλι,ιχόπουλος (πνίγηκε κοντά στό τέλος του πολέμου). 3ος ό Ναύαρχος 'Αλεξανδρής. Ναυτικός 
'Ακόλουθος στό Λονδίνο. 4ος ό πλοiαρχος Τούμπας, φημισμένος γιά τή διάσωση του dντιτορ
πιλλικου ΑΔΡΙΑΣ. 'Αριστερά του Ιερέως ό τότε ύπουργός τών 'Εξωτερικών Μιχαλόπουλοι; 

(τfίς tν tξορία κυβερνήσεως Τσουδερού). 

Καί μέσα σ' έκείνες τίς μέρες τής άπελ
πισίας μοϋ ήρθε τό ί,ιεγάλο νέο! Ή 'Αγ
γλία εδινε 4 καινούργια άντιτορπιλλικά 

στήν 'Ελλάδα, νά έπανδρωθοuν μέ τά πλη
ρώματα πού εlχαν κατέβει στήν Αίγυπτο μέ 
τά παληά πλοία του Έλληνικοu στόλου. 

Αύτά θά έγκαταλείποντο i'i θά έχρησιμο
ποιοuντο ώς βοηθητικά, καί τά πληρώματά 
τους, πού ήταν καλά έξησκημένα, θά παρα-

MEXICAN 
AISSANCE 

CRUISES 
Epirotiki's world famous World Renaissance gives 
you more ports, more time at the great resorts. 

most Mexico cruises, there's just not enough time Any cruise line can give you Mexico. Epirotiki's 
to get into the great resorts. Το do them right you've World Renaissance also gives you time to enjoy it. 
got to jump ship. And jump into a hotel. 

Then Epirotiki launched an ingenious new idea. 
Our cruise-one-way, fly-the-other program gives 

you more ports, more time in each port, and gives 
you up to two full days and a night at Mazatlan, 
Acapulco, and Puerto Vallarta with the ship as your 
beautiful hotel. Other ports include Manzanillo, 
San Blas, Salina Cruz and more. 

All this on Epirotiki's renowned World 
Renaissance, a ship that serenades you with the 
classics as you glide through the tropics. 

Cruises start October 17. The southbound itiner
ary is just 9 days from L.A. to Acapulco. Northbound 
is 12 days from Acapulco to L.A. Prices are $1100 to 
$3100, airfare included tojfrom L.A. Call your travel 
agent or Epirotiki at 800-221-2470, or (212) 599-1750 for 
our full-color Mexican Renaissance brochure. 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 1986 

Registerro in Greece 

------~ .... ~------------, 
I 

Epirotiki Lines, 551 5th Ave., New York, ΝΥ 10176 I 
(800) 221-2470; in Ν.Υ (212) 599-1750. 

1 Send co]or brochure ση Meχican Renaissance 1 
Cruises at once. 

I Ο Also send Carίbazon and Transcana] I 
brochures. 1 

I ~N.~Il~,.------------------------- I 
I Adιiress I 
I r:;::;c.=---- ---- I I Cily/Siale/7ip Ι 

I Travι~l Agc111 I 

: ~1>1}~~!!~!+ : 
ι..---A=~O~I~~t;._.-- .... 
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λαμβάνανε τά καινούργια άντιτορπιλλικά 

πού θά έναυπηΎοϋντο στήν • ΑΎΎλία. 

Χαράς εύαηέλια! Πίσω πάλι δλοι ο{ 
παληοί φίλοι στόν Ναυτικό ·Ακόλουθο 
τής Πρεσβείας μας στό Λονδίνο, πού ήταν 
τότε ό Ναύαρχος ·Αλεξανδρής πού ε{ χε 
άντικαταστήσει τόν Μάτεση. ΑΙτήσεις στό 
Ναυαρχεiο Ύιά μετάταξη στό 'Ελληνικό 
Ναυτικό κ .λ. π., κ .λ. π. 

Ό διοικητής τοϋ τμήματός μου, πλοίαρ
χος Κάννον, <Ορα του χαλή, &δωσε τήν συγ
κατάθεσή του καί &τσι μιά ώραία μέρα 
άνοιξιάτικη &φυΎα άπό τό Μπάθ Ύιά τή 
ναυτική βάση «Τσάταμ» δπου ε{χε φθάσει 
ή πρώτη άποστολή των έλληνικων πλη
ρωμάτων. 'Από κεi θά πηΎαίναμε στά και
νούρΎια μας καράβια πού έναυπηΎοϋντο 
στό Νιουκάστελ, δηλαδή στά παληά μας 
λημέρια των φοιτητικων χρόνων. Στό δρό
μο σταμάτησα στό Λονδίνο νά ύποβάλω τά 
σέβη μου στόν Ναύαρχο ·Αλεξανδρή καί 
τό βράδυ &φτασα στό Τσάταμ όπου συνάν
τησα τούς νέους μου συναδέλφους καί συμ
πολεμιστάς, ·Ελληνες έπί τέλους ! 

Μέ τόν 'Αλεξανδρή συναντήθηκαν οί 
δρόμοι μας, όπως καί μέ τόν Μάτεση, στήν 
Αίγυπτο καί εlδικώτερα μέ τό κίνημα τής 
Μέσης 'Ανατολής τό 1944 όταν ήταν 'Αρ
χηΎός τοϋ Στόλου. ' Αλλά όπως ε{πα καί 
πρίν αύτή ε{ ναι άλλη {στορία πού Ύράφεται 
χωριστά! 

· Ενας άπό τούς νέους άξιωματικούς συνα
δέλφους στό Τσάταμ, ό ΓεωρΎος ό 'ΑΎΎε
λίiτος, μέ τόν όποίο θά πηΎαίναμε μαζύ στό 
πρωτο άπό τά άντιτορπιλλικά πού έτοιμά
ζανε Ύιά μάς, τό •Πίνδος», μοϋ λέει τό άλλο 
πρωί: .. πως τό λένε τό μέρος πού ήσουν 
πρίν &ρθεις έδω; .. «Μπάθ». «Διάβασε τήν έ
φημερίδα», Διαβάζω χαί τί βλέπω, τό Μπάθ 

βομβαρδίστηκε άΎρια τό ίδιο βράδυ τής 
ήμέρας πού &φυΎα. Σκοτώθηκε πολύς κό
σμος καί μεταξύ αύτων πολλοί άνώτεροι 
άξιωματικοί τοϋ Ναυαρχείου συμπεριλαμ
βανομένου καί του διοικητοϋ του τμήμα
τος πού i>πηρετοϋσα. 

Σάν νά τδξερα καί τδσκασα τήν τελευ
ταία στιΎμή ! Τό έπίτακτο σπίτι πού &μενα 
&παθε ζημιές άλλά &νας συνάδελφος άπό τή 
Σκωτία πού μέναμε μαζύ στό ίδιο δωμάτιο, 
καί οί σπιτονοικοκυραiοι δέν πάθανε 
τίποτα έκτός άπό μικρά κοψίματα άπό τζά
μια πού σπάσανε καί τά Ύυαλιά σκορπί
ζουνταν άπό τή δύναμη των έιφήξεων. 

Προφανώς τό ε{χαν πάρει είδηση ο{ Γερ
μανοί δτι στό Μπάθ κρύβονταν ο{ τεχνικές 
i>πηρεσίες τοϋ Ναυαρχείου καί τούς ζεμα
τίσανε. 

Εύχαρίστησα τόν «Φύλακα-. Αyyελό» 

μου καί άφοσιώθηκα mά στά νέα μου καθή
κοντα, μέ μιά άφταστη ικανοποίηση πού 
πιά i>πηρετοοοα τήν σκλαβωμένη πατρίδα 
μου άπ ' εόθείας καί δχι μέσω τών συμμα
χικων δυνάμεων, ~ Απλων ij δ,τιδήποτε 
liλλο. Μιά μεγάλη Ύαλήνη έπικράτησε 
στήν ψυχή μου καί ή συνείδησή μου πού 
καμμιά φορά μοϋ &δινε τύψεις, «γιατί δέν 
εΙ σαι κι ' έσύ έκεi πού πολεμοϋν καί σκοτώ-

"ΤΗΕ HELLENIC HOUSE FOR 
ALL YOUR SHIPPING NEEDS" 

AIR-SEA 

Α~ 
~, 

HORIZON AIR FREIGHJ; INC. 
Domestic and Internationtιl Freight Forwarders 

152-15 Rockaway Boulevard, Jamaica, New Υ ork 11434 
Tel. 718-528-3800 • 800-221-6028 

ΜΕ το 

PETERS WURS 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ 

Τ ΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Χωρiς Ταλαιπωρίες καi Τρεχάματα 

Ταξιδέψετε με τa καvοvικa 
δρομολόγια τής ' Ολυμπιακής 

με JUMB0-747 χωρiς . σταθμόν. 

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

566 7th Ανe., Suίte 701 ,' New York, Ν.Υ. 10018 Tel. (212) 391-0200 

OCTOBER, 1986 



νονται τ ' άδέλφια σου;», ήσύχασε καί δέν 
μέ ένόχλησε mά. 

Στό Τσάταμ άπολαμβάναμε δλα τά κομ
φόρ τοϋ Ναυτικοϋ τής ·Αγγλικής Αύτο
κρατορίας. Ποιός τή χάρη μας! Πρωί-πρωί 
μάς ξυπνοϋσε ή φιλαρμονική τής βάσεως 
παρελαύνοντας καί παίζοντας τό έμβατή
ριο τοϋ Ναυτικοϋ. Μετά χτυποϋσε τήν 
πόρτα τοϋ δωματίου μας μιά ναυτίνα,- τίς 
λέγανε «Ρένς»- κι· άμα tλεγες «έμπρός,. 
εμπαινε μέσα λέγοντας «τό τσάϊ σας σέρ». 
Τό άφηνε ντροπαλά-ντροπαλά στό τραπε
ζάκι τοϋ δωματίου καί εφευγε χωρίς 
καθόλου νά κυττάξει κατά τό κρεβάτι πού 
ήσουνα άκόμα ξαπλωμένος. Μετά τήν έρ
γασία έκπαιδεύσεως στά μοντέρνα δπλα 
καί μηχανήματα, δχι τίς παλιετσαρίες τίς 
δικές μας, τρώγαμε μεσημεριανό στήν έπί
σημη τραπεζαρία όπου tβλεπες στόν τοίχο 
καί μέσα σέ κάδρο τό χρυσό πιάτο τοϋ Νέλ
σωνος. Πίσω άπό τόν καθένα μας στεκό
ταν συνεχώς μιά «Ρέν» καί μάς σερβίριζε. 
Στό τέλος μaς ρωτοϋσε άν προτιμούσαμε 
'Ινδιάνικο fj Κινέζικο τσάϊ. Κάναμε κι· 
έμείς δτι είμαστε έκλεκτικοί στά τσάγια 
καί παραγγέλναμε πότε τό ενα καί πότε τό 
άλλο, άναλόγως τοϋ φαγητοϋ πού είχαμε 
φάει. Ποϋ ε{σαι καϋμένο κακάο του Προ
γυμναστηρίου Πόρου! 

Τό βράδυ τά ίδια πάλι, μόνο πού άντί γιά 
τσάϊ είχαμε έκλογή γιά καφέ Βραζιλίας ή 
' Αραβικό! 

• Ηρθε καί δ άντιπρόσωπος τών καταστη
μάτων «Γκίβς» άπό τό Λονδίνο καί μάς 
εφτιασε τίς νέες στολές άξιωματικου άπό 
μιά θαυμάσια τσόχα πού δέν χαλουσε ποτέ 
καί τόσο ζεστή πού δταν ήλθα στήν 'Αμε
ρική τό 1945, καλοκαίρι στήνΝέα 'Υόρκη, 
γιά νά μεταταχθώ στό ·Αμερικανικό Ναυ
τικό, κόντεψα νά σκάσω άπό τή ζέστη. Ή 
άποστολή ε{χε φέρει καί μερικές tλληνι
κές κορώνες γιά τά πηλίκια, κι· ετσι είμα
στε καθ ' δ λα έν τάξει! 

Μετά 2-3 tβδομάδες φύγαμε άπό τό Τσά
ταμ γιά τό Νιουκάστελ δπου στά Ναυπη
γεία παρακολουθήσαμε τήν άποπεράτωση 
τής ναυπηγήσεως τοϋ άντιτορπιλλικοϋ 
μας. Δοκιμές, έξοπλισμός, έφοδιασμός μέ 
ύλικά καί τρόφιμα, πήγαν δλα καλά καί 
τελικά tγινε ή παραλαβή μέ τελετή καί 'Α
γιασμό. Κυβερνήτης μας ήταν δ Νικόλαος 
Κύρης τοϋ δποίου εlχαν βουλιάξει τό κα
ράβι τά Γερμανικά •Στούκας» κατά τήν 
μάχη τής ·Ελλάδος. 

WΟταν ήταν δλα ετοιμα κα{ πρίν φύγουμε 
γιά τήν βάση έπιχειρήσεων τοϋ • Αγγλιιcου 
στόλου, τό Σιcάπα-Φλόου, δπου θά κάναμε 
πιά τά τελευταtα γυμνάσια έπί 5 tβδομάδες, 
πήρα μιά 5ήμερο άδεια καί πήγα καί άπο
χαιρέτησα τό γραφείο Λιβανοί\ στό Λον
δίνο, τούς φίλους ιcαi συναδέλφους στό 
Μπάθ - δσους δέν εlχαν σκοτωθεί στό 
βομβαρδισμό - καί κάνα-δυό κοπέλλες, 
γνωριμίες τής φοιτητικής ζωής. 

Βγαίνοντας μέ τό ώραίο άντιτορπιλλικό 
μας άπό τό λιμάνι τοϋ Νιουκάστελ, στόν 
ποταμό Τάϊν, καί βλέποντας τήν άκτή νά 
άπομακρύνεται στόν δρίζοντα, αισθάνθη-
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ΠΙΝΔΟΣ: Στήν ίδια θέση στ6 κατάστρωμα πού έγινε δ άγιασμός, λίγες έβδομάδες dργότερα. 
Άπ6 dριστερά: Β· Μηχανικός Γιώργος Άγγελάτος, 'Αλέκος Γλωσσώτης (dγαπητός φίλος. 
Ιδιοκτήτης του έστιατορlου Μπλού-Πάϊν στήν Κηφισιά). Μαρτής.Κουλουκουντήι; (tφοπλιστής 
στό Λονδfνο), έγώ καί ό διπλανός μου πού δέν θυμiiμαι τό όνομά του. Ή φόρμα πού φορώ ήταν 5-
6 νούμερα μεγαλύτερη. WΕκοψα τά βρακοπόδια καί φαίνουμαι κοντοπόδαρος σάν τόν Τουλούζ-

Λωrρέκ! Λύτά εfχαν, αύτά μiiς έδωσαν νά φορέσουμε! 

κα ενα-δυό δάκρυα νά άνεβαίνουν στά μά
τια μου, γιά τήν ·Αγγλία, τή χώρα αύτή πού 
τήν εΙχα αισθανθεί σάν θετή μου πατρίδα, 
τή χώρα πού μοϋ άνοιξε τά μάτια πρός τόν 
διεθνή δρίζοντα. 

Ή μέρα έκείνη ήταν ή άρχή μεγάλης πε
ριπέτειας, ιcαί της εύκαιρίας νά άντιμετω
πίσουμε πιά τόν έχθρό άπό κοντά, σώμα 
πρός σώμα! 

Ε. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥ ΛΟΣ 
Νέα 'Υόρκη, 'Ιούλιος 1986 

Σημ.: Ή /στορfα τής παραμονής στό 
Σκάπα Φλόοu καί ή dναχώρηση του «Πiνδος» 
πρ6ι; τή Μεσόγειο γράφονται στή «Νέα Ύ
όρκη», φύλλο Νοεμβρίου /980, μέ τfτλο «Τό 
Σκάπα Φλόου καΙ οί Γιάνκηδες». 

avge[il'los 
Sρecializing in Greek Catering 
for home and business ρarties. 

Tel. (212) 688-8828 

Έ;.ληvικής ίδιοκτησίας 

Long lsland's Newest 
Seafood Restaurant 

49 Glen Cove Road, Greenvale, L.I. 
1.5 mile from L.I. Expressway, Exit 
39Ν. one light past Nonhern Blνd . 

Tel. (516) 621-1980 

Facilities available for a/1 t_φn of 
private parties at af!Όrdable prices 

SUNDAY BRANCH : 12 p.m. - 3 p.m. 
ΟΡΕΝ SEVEN DA YS 



ι\ιti λι\ ι'\'ΙJRΟ.~ f'URS. L.ΊΌ. 
ιJιv. οι: Αιt·χ r uR.'i . tΝι·. 

130 West 30th Street, Ν. Y.C.10001 
16 East 55th Street, Ν. Y.C. 10022 
(212) 868-9240-1-6 

"NEW YORK" 



'Απονομi) διπλωμάτων σε έθελοντf:ς 
στό Νοσοκομείο Stonybrook 

Στό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του 
Stonybrook έγινε τελευταία μια τελεη'Ι ά
πονομής διπλωμάτων στό 'Εθελοντικό 
Τμήμα της 'Ελληνοαμερικανικής Κοινό
τητος της περιοχής, πού προσφέρεται με 
ένθουσιασμό καi πάθος νa βοηθήση σττΊν 
άν?πτυξη ένός προγράμματος διαγνώσεως 
και χειρουργικής έπεμβάσεως κυρίως 
καρδιοπαθών της βρεφικής καi παιδικής 
ήλικίας. Στην όλοποίηση αύτου του προ
γράμματος συμμετέχουν ένεργώς δ Διει>
θυντης του Παιδοκαρδιολογικου Τμήμα
τος του Νοσοκομείου κ. Thomas Bianca
niello καi δ καθηγηττ'Jς-διευθυντης του 
Καρδιοχειρουργικου Τμήματος κ. Κων
σταντίνος ·Αναγνωστόπουλος, με τό έπι-

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 

ΜΑΤ/Α ΠΟΥ 
ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΝΤΑΙ .. 

τελεί ο τους. Οί άνωτέρω μt τό 'Επικουρικό 
Τμήμα του Νοσοκομείου μεριμνοϋν για 
τηy εισαγωγή, μελέτη καi χειρουpγιιcτΊ n 
συντηρητηcη θεραπεία σημαντικοϋ άριθ
μοϋ μικρών άσθενών, συνήθως με συγ
γενείς καi λιγότερο έπίκτητες καρ
διοπάθειες, έκ τ&ν δπο{ων ένας μεγά

λος άριθμός προέρχεται άπό την 'Ελλάδα. 
'Η δ λ η φροντίδα άσθεν&ν καί συνοδών γί
νεται μt ιδιαίτερη έπιμέλεια καί άγάπη άπό 
τούς συμμετέχοντας στό πρόγραμμα καί 
στην μεγάλη πλειονότητα έντελ&ς ΔΩ
ΡΕΑΝ. 

Στην άρχη μίλησαν δ Πρύτανις του Πα
νεπιστημίου καί δ Γενικός Διευθυντης τοϋ 
Νοσοκομείου. Άκολούθησαν πολύ έντυ
πωσιακες όμιλίες τ&ν καθηγητών της Χει
ρουργιιcής καi Παιδιατρικής πού άναφέρ
θηκαν στό πρόγραμμα, ιδιαίτερα τονίστη

· ΙCε ή αύτοθυσία ΙCαi ή άγάπη με την όποία 
περιβάλλουν τούς άσθενείς που μπαίνουν 
στό Νοσοκομεtο, των ΙCαθηγητ&ν 1C.K. 

«Μάτια πού δέν βλέπονται ζεχνιοuνται». 
·οσο φλογερά κι· άν άγαπιοίJvται! . .. 
·οσο καΙ νά ε/ναι μαγεμένα 

Biancaniello ΙCαί Άναγνωστοπούλου. Σχε
τικα με τόν κ .. Αναγνωστόπουλο θα πρέπει 
νa σημειωθη δτι ή συμβολή του στην θε
ραπεία τών μικρών άσθενών άπό την • Ελ
λάδα, που ταξιδεύουν άπό τόσο μαΙCρια για 
να βρουν η'Jν γιατρειά τους, ε{ ναι ιδιαίτερα 
σημαντιιcτΊ γιατί πέραν άπό την άριστη έπι
στημονιιcτΊ κατάρτιση γνωρίζοντας την μη
τριΙCή του έλληνικη γλώσσα άπταιστα άνα
ΙCουφίζει κυριολεκτιΙCa τούς μικρούς άσθε
νείς ΙCαί τούς συνοδούς γονείς των άπό τό 
άγχος ΙCαί την άγωνία πού &χουν άπό τό 
γλωσσικό πρόβλημα. Σαν να μην &φθανε 
αuτό, έπανειλημμένα φιλοξένησε βαρεια 
άσθενείς καi στό σπίτι του με άγάπη καi 
στοργή. 

Αύτη άΙCριβώς την ΙCοινωνικη πλευρa 
των άλλοδαπων άσθενών καί ση'Jν περί
πτωσή μας των καρδιοπαθών άπό την · Ελ
λάδα έρχεται νa την συμπληρώση ιcαί νa 
την ιcαλύψη έντελώς τό 'Εθελοντικό 
Τμήμα τής 'Ελληνοαμερικανικής Κοινό
τητος τής περιοχής που διαθέτει πολλιΙ 
μέλη καi πού έχουν θέσει τόν εαυτό τους 
στη διάθεση του Νοσοκομείου. Μέ δυό λό
για ή άποστολή τους συνίσταται σε συ
νεννόηση με τό Νοσοκομείο, νά παρα
λαμβάνουν τούς άσθενείς άπό τό άεροδρό
μιο ιcαi νa τούς μεταφέρουν στό Νοσο
κομείο . Na μεσολαβουν σαν διερμηνείς 
στην διεκπεραίωση τής διοικητικής καi {α-

χάνουνε τή λάμψη τους στά ξένα. 

• 
•Μάτια πού δέv βλέπονται ξεχνιοuνται•. 
·οσο τρυφερά κι· άν άγαπιοuvται! ... 
Γiνονται τραγούδι πονεμένο 
τΙ κι ' aν μ ' όρκους σ ' έχουνε δεμένο! 

~@~ 
f!/J~ 

• 
•Μάτια πού δέv βλέπονται ζεχνιοίiνται•. 
στ ' ΛΧΡΗΣΊ' Λ, στ' ΛΓΥΡΕΥ1Ά πετιοίivται .. 

Σ. ΓΡΛΜΜΛΠΚΟΠΟΥΛΟΣ 

REAL TORS-BUILDERS 
46-20 HOLLIS COURT BLVD. 

FLUSHING, Ν.Υ. 11358 

Serving North Queens Since 1972 

"Currently building custom single 
fa~ily mother/daughter. multi-family 
resιdences and professional office space" 

718 939-6363 

OCTOBER, 1916 

Delicacies 
An Adνenture in Taste 

COOKIE ODYSSEY 
1501 Bro.dwey 
Nftw Yotιr Ν. Υ. 10036 

TEL. 3821083 

ODYSSEY CAFFE 
401 1•Ανe. 
INw Yotιr Ν. Υ. 10010 

TEL. 8891732 

COOK/E ODYSSEY 
1113 6"' Αν•. 
INw Yorlι Ν. Υ. 10036 

TEL. 7199361 

C' EST DELICIOLIS 
One Hereld ~nter 
New Yorlι Ν. Υ. 10001 

TEL. 9470866 
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τρικ:ής διαδικασίας στό Νοσοκομείο, να 
συμπαρίστανται στό εργο τών γιατρών κ:αί 
τής Κοινωνικής 'Υπηρεσίας τοϋ Νοσο
κομείου σέ θέματα παραμονής κ:αί άκ:όμη 
διατροφής τών συνοδών τών μικρών ά
σθενών, να τοuς φιλοξενοuν στό σπίτι τους 
στήν μεταβατικ:η περίοδο μιας περίπου 
~βδομάδος άπό την έξαγωγη τοϋ άσθενοϋς 
μέχρι την τελικη έξέταση πρό τής άναχω
ρήσεώς τους κ:αί τέλος να τοuς μεταφέρουν 
κ:αί πάλι στό άεροδρόμιο για τό ταξίδι τής 
έπιστροφής. Αύτα δέ άνεξάρτητα άπό Σαβ
βατοκύριακα καi γιορτές. 

Στην τελεηΊ παρευρέθηκε κ:αi δ καρδιο
λόγος 'Αθηνών κ:. Σωτήριος Μ. 'Αγορο
γιάννης, διευθυντης τοϋ Παιδοκαρδιολο
γικοϋ Τμήματος τοϋ Νοσοκομείου Παίδων 

"' Αγλαiα Κυριάκου». Στην άπονομή σχε
τικ:οϋ διπλώματος άπό τόν κ:αθηγητη κ. ·Α
ναγνωστόπουλο, έξέφρασε τiς εύχαριστί
ες του έκ μέρους τών μικρών καρδιοπαθών 
άπό την 'Ελλάδα κ:αi τών γονέων των ποu 
νοσηλεύτηκαν κ:αi γιατρεύτηκαν στό Νο
σοκομείο, πρός τiς 'Αρχες τοϋ Νοσοκο
μείου, τό 'Ιατρικό , Νοσηλευτικό κ:αi Προ
σωπικό Κοινωνικών 'Υπηρεσιών κ:αi 
ίδιαίτερα στό • Ελληνοαμερικανικό έθε
λοντικ:ό Τμήμα, τονίζοντας δτι «ή μητέρα 
'Ελλάδα δεν μπορεί ποτε να χαθη με τέτοιο 
ύπέροχο άπόδημο 'Ελληνισμό». 

Ή έορτή Άγ. Νεκταρίου 
είς Clifton, N.J. 
Με κάθε ιεροπρέπεια θά ~ορτασθή καi έ

φέτος ή ~ορτή τοϋ 'Αγίου Νεκταρίου, 'Επι
σκόπου Αίγίνης τοϋ Θαυματουργοί'!, είς τό 
Παρεκκλήσιον τοϋ ' Αγίου Νεκταρίου, είς 

τό Clifton, Ν .J. 
Ό Μέγας 'Αρχιερατιιc:ός 'Εσπερινός 

μετ' άρτοκ:λασίας θά τελεσθη τό Σάββατο, 
8 Νοεμβρίου, στiς 7:30 μ.μ. 

Μετά τόν Έσπερινόν θά δοθη δεξίωση 
άπό την Φιλόπτωχο, θά τελεσθή ή Παρά
κλησις τοϋ 'Αγίου Νεκταρίου στiς 11:00 
μ.μ. κ:αi θά έπακολουθήση δλονύκ:τιος 
άγρυπνία. 

Την ~πομένην, ~ορτην τοϋ 'Αγίου Νε
κταρίου, θά τελεσθή Άρχιερατικη Θεία 
Λειτουργία προεξάρχοντος τοϋ Σεβασμι
ωτάτου ·Αρχιεπισκόπου 'Αμερικ:ης κ:. 'Ι
ακώβου άπό 9:00-12:30 μ. μ. Στiς 1:30μ.μ. θα 
δοθή τιμητικόν γεϋμα πρός τιμην του Σε
βασμιωτάτου 'Αρχιεπισκόπου μας, είς τό 
Shcraton-Falrfield Hotel, Fairficld, N.J. Τά 
εσοδα θά διατεθοϋν ύπερ τής Θεολογικ:ης 
Σχολης τοϋ Τιμίου Σταυροϋ. 

Τό Παρεκκλήσιον τοϋ 'Αγίου Νεκτα
ρίου εύρίσκ:εται εiς την Νέαν Ίερσέην, 
έκεί ποu ένώνονται ο{ δρόμοι 3 καi 46, εις 
τό 818 Valley Road, Clifton, N.J. Τό τη
λέφωνο τής Κοινότητος ε{ναι (201) 779-
2626. 

· Εγγραφή τε Συvδρομηταi 
στην <~Νέα Ύ όρκη•• 

Νέο έλληνικο ζαχαροπλαστείο στην Άστόpια 

~ιa ιϊπο~η τοίι νέου, πολυτελούς έλληνικοϋ ζαχαροπλαστεlου Munich Cafe στην 'Α στόρια, τοϋ 
οποlου τα tγκαlνια έγιναν τον περασμένο μήνα. Έμπνευσμένο dπο εύρωπαι·κa πρότυπα, εlvαι 
εύρύχωρο καl άνετο, μl σύγχρονη διακόσμηση, μιά ώργανωμένη έπιχεlρηση που dντανακλα τiς 
έπι,δράσεις _που δέχθηκαν ol !διο~τήτες του κ. κ. θεοδ. Λελισlδης καl Άχιλ. Εύκαpπlδης στο 
Μοναχο της Γερμανlας. Το νεο Cafc-Ζαχαροπλαστείο βρίσκεται στην διεύθυνση 24-30 

Steinway Street, καl το τηλέφωνο εlναι (718) 278-1550. 

...... ,v~. 

--~, _ 
MEDITERRANEAN 
GENERALCONTRACΠNG 

Remodeling and Contracting 
COMMERCIAL- INDUSTRIAL- RESIDENTIAL 

Homes- Stores- Offices- Kitchens & Basements 
Specialized Work 

License #998906 

Home Jmprovement Financing 
Architectural and Engineering Services 

21-13 ASTORIA BLVD., ASTORIA, Ν .Υ. I 1105 
TEL. (718) 728-8600 

•ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ• 



Έπιστολες 

Δέν εΙ ναι δλοι τους Μακέδοι ... 
• Αγαπητε φίλε κύριε Μακριίi, 
Έπi διετίαν ~χουν γραφεί πάρα πολλά διά 

τα δυσφημιστικά λόγια τοϋ κ. Μακέδου 
κατα τής Όμογενείας τής Άμεριιd'jς. 
Πλην όμως, πολλοi έκπρόσωποι της Έλ
ληνικi'\ς Κυβερνήσεως δεν εΙ ναι Μακέδοι, 
άλλα έμπνέονται άπό πραγματικά ~λλη
νικά αΙσθήματα καi εΙ ναι άξιοι άγάπης καi 
συγχαρητηρίων. 

Θα άσχοληθώ με δύο έκλεκτα τέκνα τi'\ς 
Μητέρας • Ελλάδος, ο{ όποiοι άνεχώρησαν 

τελευταίως έπιστρέφοντες στά πατρώα χώ
ματα για να συνεχίσουν η'Ιν καριέρα το\Jς. 

Καί πρώτα-πρώτα ό ύποστράτηγος Δημ. 
Κυριαζόπουλος, τέως Στρατιωτικός • Ακό
λουθος της ένταϋθα Έλληνικi'\ς Πρεσβεί
ας σε έπιστολή του μίiς γράφει: 

'Αγαπητέ μου Μίμη, 

Θεωρώ ύποχρέωσίν μου νa εύχαριστήσω 
μιa άκόμη φορά όλόκληρη την οικογένειά 
σου για η)ν ώρα ία βραδοο πού μίiς χαρίσα
τε στό σπίτι σας. Μδ.ς ~χει συγκινήσει Ιδι
αίτερα ή άγάπη τοϋ έδώ Έλληνισμοϋ καi 
Ιδιαίτερα της οΙκογενείας σου. Ό 'Ελλη
νισμός τi'\ς • Αμερικi'\ς αύθόρμητα μiiς άΎ
κάλιασε καi έβοήθησε στό βαρύ ~ΡΎον μας. 
• Η άγάπη αύτή δεν μiiς ciφισε ο()τε γιά μια 
στιΎμη νά νοιώσουμε δτι βρισκόμαστε μα
κριά άπό την Πατρίδα, άλλα μiiς βοήθησε 
να προωθήσουμε δσο ήταν δυνατόν τα 
έθνικά μας συμφέροντα καi δίκαια. Σ' 
αύτην την τελευταία προσπάθεια ή συμ
βολή τοϋ κάθε ·Ελληνα ήταν σημαντικη 
καί πρωταρχιιd'jς σημασίας. 

Τελειώνοντας θά ήθελα νά σέ διαβε
βαιώσω δ τι, δ ταν φθάσουμε στήν ·Ελλάδα 
καi δταν θά ταξιδεύουμε πρός τό χωριό μου 
τήν Καλαμάτα μέσω Τριπόλεως, θΟ θυμό
μαστε πάντοτε δτι κάποιος Τριπολιτσιώ
της ~χει κάνει lνα κομμάτι τοϋ Maryland 
σε κομμάτι 'Ελληνικό, κομμάτι τflς 'Αρ
καδίας, δίνοντάς του πολύ πετυχημένα τό 
δνομα "The Arcadian House". 

Φιλικ:ώτατα, 

'ΥποστράτηΎος Δημ. Κυριαζόπουλος 

'Επίσης, ό άναχωρήσας πρό ήμερlΟν έ
ξαίρετος οΙκογενειάρχης ·Αεροπορικός 
'Ακόλουθος Σμήναρχος κ. Γεώργιος Φου
σέκ:ης σέ έπιστολή του μίiς Ύράφει: 

Έπi τη εύκαιρία τflς άναχωρήσεώς μας 
θέλουμε νa σiiς έκ:φράσουμε τάς θερμάς μας 
εύχαριστίας Ύιά τήν άγάπη σας δσο κ:αi ti'\ς 
όμογενείαζ της Οi>άσιγκ:των μέ τήν όποία 
μίiς περιεβάλατε, καθώς κc:i γιa τήν συμ
παράστασή σας δπου κ:αi δταν σaς χρεια
σθήκαμε κατά τήν διάρκεια τής διετοϋς μα~ 
παραμονi'\ς στην Οόάσιγκτων. 

Δέν θα ξεχάσουμε τa άγνά χατριωτικa 
αΙσθήματα της • Ελληνικ:i'\ς παροικίας τη~ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 1986 

Οόάσιγκτων, καθώς καί τήν ώραιοτάτη 
άποχαιρετιστήριο βραδοο πού ώργανώ
σατε γιά μίiς μέσα σέ μιά δμορφη συν
τροφιά. Εlλιιφινa νοιώθουμε εότυχείς πού 
σίiς γνωρίσαμε καi έλπίζουμε νά σiiς δοϋμε 
πολi> σύντομα στήν Πατρίδα. 

Καλη άντάμωση, 

Γιώργος, Μαρία, 'Αντώνης, Χρίστος 
καi 'Ηλίας Φουσέκ:ης. 

ΕI ναι πράγματι πολi> συγκ:ινητικες κ:αί oi 
δύο έπιστολές τών καλών μας φίλων, έν 
άντιθέσει μέ τόν κ:. Μακ:έδον, τόν όποίον 
κατά τήν ένταϋθα παραμονή του, άν κ:αi τόν 
7tροσκαλέσαμε τρείς φορές σέ έκδηλώσεις 
στό σπίτι μας, δέν ήθέλησε νά παρευρεθή. 

Εύχαριστώ κ. Μακριίi, διά την δημοσί
ευσιν τής παρούσης έmστολi'\ς μου. 

Μέ φιλικ:α αΙσθήματα, 

ΜΙΜΗΣ τΣΙΝΤΟΛΑΣ 
τέως ·Υπατος Παναρκαδιιd'jς 

·Ομοσπονδίας 'Αμεριιd'jς 

Washington, D.C. 

Γιο τον Περικλή Λαντζούνη 

Κύριε διευθυντά, 

Μέ την έmστολή του στήν ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
ό κ. Δη μ. Μαμciης έκ:φράζει τήν άΎανάιcτη
ση δλων τών δμο-yενών γιa την τρομερη 
παράλειψη τής Όμοσπονδίας 'Ελληνο
αμερικανικών Σωματείων νά έκδώση 
ψήφισμα για τόν άείμνηστο Περικλi'\ Λαν
τζούνη - έπi εlκοσαετίαν πρόεδρό της. 

Έντροπη στοi>ς διοικ:οϋντας. Α\σχος 
στούς άπρεπεtς, δπως εuστοχα τούς χαρα-
ιcτη ρίζετε. · 

New York, Ν.Υ. 

Μετά τιμης, 

ΑΣΠΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΆΟΥ 

Γιο τον Πρόεδρο Τροϋμαν 

Κύριε διευθυντά, 

Μπράβο στόν Dr. Spyro Apostolou γιά 
τήν άποστομωτικ:η άπάντηση πού &δωσε 
στόν κ:αθηγητη Λ. Σταυριανό. 0{ κατηγο
ρίες τοϋ τελευταίου έναντίον τi'\ς 'Αμερι
κ:i'\ς καi τοί> Δό'yματος Τροί>μαν άποδει
ιcνύουν δτι θα προτιμοϋσε νά ύπετάσσετο ή 
·Ελλάς στήν Ρωσία κ:αi στούς κ:ομμουνι
στοσυμμορίτα~ πού εlχαν σηκώσει τά δπλα 
έναντίον τfj~ πατρίδας τους. 

ΕότυχίΟς Ύιά τήν 'Ελλάδα μας, δέν πέ
τ\Jχαν τα σχέδιά τους, χάρις στην πρωτο
βουλία τοί> μ&Ύάλου Προέδρου. 

Ncw York, Ν.Υ. 

Μέ έκτίμηση, 

ΝΙΚΟΣΝΟτΙΑΣ 

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

Tel. 212-39ΗΗ77 • 212-391-0755 

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

ΚΑθΗΜΕΡΙΝΕΣ 
ΑΝΑΧΏΡΗΣΕ/Σ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑθΗΝΑ 

ΑΠΟ $499.00 

θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟ 

• •• 
1 

Threc Star Rating in The Ν. Υ. Times 

I~At,ee~ 
! American and Continental Cuiιίne 

Weddings- Christenings 
All Social Functions 

BANQUET FACILΠIES 
ΤΟ SERVE 15 ΤΟ 400 

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

Tel. (201) 469-2522 --

RESTAURANT 
·Εξαιρετική έλληνική 

κουζίνα σε τιμες 
άσυναyώνιστες 

117 East 15th Street 
New Υ ork City 

Tel. (212) 254-0960 

49 



"Where Friends Meet" 
8Τό μεyαλύτερο 

eτό κομψότερο 

eτό ώραιότερο 
8 τό μόνο στό εlδος του 

tλληνικό ~αχαροιιλαστεiο 
στήν Νέα ·νόρκη 

24-30 SτEINWAY STREEτ 
ASTORIA, NEW YORK, 11103 

TEL. (718) 278-1550 

Convince Υ ourself 
Excellent Cuisine • Breathtaking Decor 

Courteous Service • Free Parking 

FRESH SEAFOOD - PRIME STEAKS 
CHOPS-VEAL 

Lunchcon - Dίnncr - Latc Suppcr Scvcn Days 

SPECIΛLIZING /Ν BΛNQUETS 

1'hree Beautifu/ Rooms Sensibly Priced 
Weddings - A.nniversaries - Christenings 

Showers- Business Meetings- A.ll Occasions 

~nrbo~~ouee 
RESTAURANT 

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

MΛJOR CREDJτ CARDS ACCEPTED 

For αΖΖ your traveZ needs 

TAAVEL-ON lnc. 

ΕΔΜΟΝΔΗ ΜΗΛΙΩΤΗ 
Traνe/ Consu/ιanι 

108 MAIN STREET, LITTLE FALLS, N.J. 07414 
TEL. (201) 785-0666 

Stefana- Vaptistika- Books- Records 

Ylthen·io..n 
WHOLESALE G f 5h 
and RETAIL 1 t op 
323 WEST 42nd STREET, NE.W YORK, 

TEL. (212) CI 7-6244 

Grand 
Opening 

Ranger 
Supp/y 

Co. 
Plumbing and Heating Supplies 
Bath and Kitchen Showroom 
Vanities 8 Faucets • Whirpools • Sinks & Bathtubs 
Accessories • Hot Water Heaters • Tools • Valves 
Fittings • Pίpes cut to sketch 

Discounts on Name Brands ... 
:Κ.ohler • American Standard • Eljer • Delta • Gerber 
Wholesale • Retaίl - Free Delivery 

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

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,. 



Shopping and Dining in Manhattan 
RESTAURANTS 

• The Coach House 
Ι 10 Waverly Place, N.Y.City 
Just West of Washington Square 
Tel. (212) 777-0303 - 777-0349 

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

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

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

• Stavy's 
Stuyvesant Town's Best Restaurant 
Sea:ofood, Steaks, GreekSpecialties 
257 First Avenue, Ν.Υ. , Ν.Υ.10003 
Corner 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 Η eart R estaurant 
Seafood - Steaks - Chops 
1321 Ist Ave., Ν.Υ. (71st St.) 
Tel. (212) 772-3131 - 772-3133 

Keystone /1 Cojjee Shop 
Private Room Available for Parties 
462 2nd Ave., New York City 
Tel. (212) 686-2020 

Μ eandros R estaurant 
Authentic Greek Cuisine 
118 MacDougal St., in the Village 
Tel. (212) 673-1668 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 1986 

Greek Village 
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 
τήv έnιχείρησή σας 

στόv 

ΧΡΗΣΙΜΟ 
ΟΔΗΓΟ 

-ΕΙναι εύκολο 
-ΚαΙ δεν στοιχίζει 

~, - ' 
οσο μπορει να 

νομίζετε! 

rιΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΠΕ: 

(212) 921-0086 

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

Moljetas Restaurant 
Continenta1 Greek Cuisίne 
Catering for Social Events 
307 W. 47th St., Ν.Υ., Ν. Υ. 10036 
Tel. (212) 581-0674 

Lenox HiU Restaurant 
Breakfast - Lunch - Dinner 
1105 Lexington Ave. Ν.Υ. 10021 
Tel. (212) 879-9520 

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

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

Big Apple Restaurant 
and Cojjee Shop 

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

New Α 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 
Η omeric Tours, Inc. 

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

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

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

Cosmorama Tours LTD 
For your travel to Greece 
and all over the W or1d 
ΜΙΚΕ KATSANDONIS 
1576 Broadway (Bet. 47 4c 48 St.) 
N.Y.C. 10036 Tel. (212) 489-7776. 

0/ympia Express, Inc. 
Touήst & Trave1 Agency 
Professional, Personalized Service 
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) 391-0200 

Neon Travel 
Dependable Service 
616 8th Avenue, N.Y.C. 
Tel. (212) 354-5511 
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MISCELANEOUS 

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

Bil/'s Glass C ο. 
Glass- Mirrors- Table Tops- Plastics 

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

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

Demetrios C/eaners 
Taίloήng and Alterations 
629 Second Avenue, N.Y.C. 
Tel. (212) 685-9734 

Lex F/ower Shop 
Artistic Arrangeme'nts 
575 Lexington Ave. (51 -52 St.) 
Tel. (212) PL 9-6070 - PL 9-6071 

Simpson & Co. F/orists 
Flowers & Plants of Distinction 
1318 2nd Ave., Ν.Υ. 10021 
Tel. (212) 772-6670 

Λthenίan Gijt Shop 
Stefana- Vaptistika- Books 
Records - Wholesale, Retail 
323 W. 42nd Street, Ν.Υ. 
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 

John Kikis 
Precious Stones & Diamonds 
Engagement & Wedding Rings 
114 FultonSt., N.Y.C., Ν.Υ. 10038 
Tel. (212) 693-0888 

J D Paίnting 
& Decorating, Inc. 

Jimmy Dimopou1os 
Paper hanging and paint 
22-27 150 St., Whitestone, Ν.Υ. 
Tel. (718) 278-6690 

Shopping and Dining in Astoria 
RESTAURANTS 

Taygetos Restaurant 
The Best in Greek Specialties 
30-J I 30th Ave., Astoria, Ν. Υ. 
TeJ. (71 8) 726-5(95 

Zygos (Libra) Taverna 
Greek Specialties - St. Papoutsakis 
22-55 3 I st Street, Astoria, Ν. Υ . 

Tel. (718) 728-7070 

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

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

ΤΑ 5FI 
OYZERI-BAR-RESTAURANT 
29-128 23rd Avenue, Astoria, Ν. Υ. 
Tel. (718) 956-4159 

Lemonia Restaurant 
Greek and Cypriot Cuisine 
29-19 Broadway, Astori<t 
Tel. (718) 626-1166 

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

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

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

Hilton Pastry 
and Caje Shop 

Home of Qualiιy Greek 
and Jnιernaιional Pasιries 
22-06 31st Street 
Astoria, Ν.Υ. 11105 
Tel. (718) 274-6399 

ΗΒΗ Bakery 
Greek Pastries 
29-28 30th Ave., Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 274-1609- 728-9()82 

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

MISCELANEOUS 

REALTY WORLD -
Pyrgos Realty 
32-56 Steinway St., Astoήa, ΝΥ 11103 

Tel. Sa1es: (718) 274-0808 
Rentals: (718) 274-2400 
Commercial: (718) 274-3300 
Management: (718) 274-1234 

Ν ational Store Front, Corp. 
Glasses, Miπors, Build. Entrances 

23-50 Steinway St., Astoria, ΝΥ Ι 1105 
Tel. (718) 204-6624 

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

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

Technology of Today 
Construction, lnc. 

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

Deluxe Carpets, lnc. 
Carpets - Linoleum - Vinyl Tiles 
George & Frideήki Georgiou 
36-04 30th Α ve., Astoria, Ν. Υ. 
Tel. (718) 721-4018 

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

Λ mathus TravelService,lnc. 
Complete Travel Service 
John Sty1ianou, Gen. Manager 
30-11 32nd Street, Astoήa, Ν.Υ. 
Tel. (718) 626-0500 

"NEW YORK" 



Olympus Realty 
Commercial - Residential 
George A1ikakos Lic. R.E. Broker 
31-13 Ditmars B1vd., Astoria, Ν. Υ. 
Tel. (718) 545-4444 . 

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

Astoria W oodworking 
Carpentry - Cabinets - Alterations 
Stelios Lecomples 
25-92 31 St., Astoria, Ν.Υ. 11102 
Tel. 718-274-4897 

Agapi Realty and 
Travel Agency 

28-05 24th Α ve. , Astoria, Ν. Υ. I 1 105 

Tel. (718) 278-4544 

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

Η omeric Tours, Iiιc. 
31-19 Ditmars Blvd., Astoria 
Tel. (7 18) 721-6400 

Venus Fashionimports, Inc. 
35-05 Ditmars B1vd., Astoria, Ν. Υ. 

Tel. (718) 278-8554 

Hercules 
Packing Shipping Co. for all over 
the world. 
23-96 48th St., Astoria, Ν. Υ. I I 103 
Tel. (718) 278-1058 

Tony Loupakis School 
Karate - Hapk.ido - Acrobatics 
Gymnastics - Ballet • Tap - Jazz 
Greek Dances 
28-42 31 st St., Astoria, Ν.Υ. 11102 
Tel. (718) 728-8403 

Μ & Ν PappasDistributors 
Wholesale Distributors of 
Franks, Hamburgers, Rolls, Soda 
35-02 !54th St., Flushing, Ν.Υ. 
Tel. (7 ι 8) 886-3425 

Λ egean R eal Estate 
Irene Ladas, Lic. R. Estate Broker 
Homes, Rentals, Mortgages 
Business Appraisals 
41-0131 Ave., Astoria, Ν.Υ. Ι\103 
Tel. (718) 278-3838 

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

Τ& S Cabinet 
Equipment Supply Co. 

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

Kalymnos Co. 
Custom Formica Cabinets 
General Alterations 
25-35 Astoria Blvd. , Astoria, Ν. Υ. 
Tel.: (71 8) 274-?580 

Sojia's Mini Μα/Ι 
Sportsewar- Men's & Ladies 
Fashion - Sophia Orkopoulos 
29-23rd Ave., Astoria, Ν . Υ. 11105 
Tel. (71 8) 728-7577 

J & L Windows 
49-12 28th Ave., Woodside, Ν.Υ. 
Tel. (718) 278-2566 - 0774 

Brooklyn 
Pan-Bros Associates, lnc. 

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

Η omeric Tours, Ι nc. 
79-04, 5th Ave., Brooklyn 
Tel. (718) 833-6800 

Hellas-Λ merican 
Imports, Inc. 

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

Shopping and Dining in New Jersey 
REST Α URANT'S 

The Alpine Inn 
French-Italian-Continental 
Cuisine- Lunch-Dinner 
Route 9W, Alpine, N.J. 
Tel. (201) 768-7640 

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

1920's Essex Η ouse 
W eddings - Christenings 
Business Meetings - Banquets 
525 Northfie1d Ave., W. Orange 
Tel. (201) 731-2222 

MarcoPolo 
Restaurant & Tavern Inc. 
Italian-American Cuisine 
527 Morris Ave. , Summit, N.J. 
Tel. (201) 277-4492 
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McAteers 
American & Continental Cuisine 
Weddings, Christenings, All Social 
Functions. 3 Star Ratingin"Times" 
1714 Easton Ave. , Somerset, N.J. 
Route 527 Off 287 
Tel. (201) 469-2522 

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

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

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

MISCELANEOUS 
V ista Ι nternational 
Travel Service 

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

National Travel Service 
561 Northfield Ανe., 
West Orange, N.J . 
Tel. (201) 676-9400 

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

Travel-On Inc. 
For all your travel needs 
108 Main Street, Little Falls, NJ . 
Tel. (201) 785-0666 
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Τό έβδομαδιαίο περιοδικό ccτou πολίτη πού 
θέλει νά ξέρει». Πολιτική Εtδησεοyραφία.
Παρασκήνια.-· Ανάλυση σέ βάθος.-Άντι

κειμενική κριτική τών κυβερνητικών άπα
φάσεων καί τών πολιτικών έξελίξεων. 

'Ετησία συνδρομή $100. 'Εξάμηνος $50. 
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MAREL ELECTRONICS S.A. 
FOUNDED ΙΝ 1966 
6, SOτiROS STR. - PIRAEUS 
PHONES: 4123943-4128838-4127710-4174614 
TELEX: 212525 MARL GR - 211101 SPEL GR 

Supplying the largest shipping Firms with navigation and communi
cation equipment, as well as other large enterprises, Government or
ganizations and the Armed Forces with all kinds of electronic 
equipment. 

MAREL'S scientific and technical personnel provides service on a 
24-hour basis. lnstallation, maintenance and repairs are also underta
ken. 

Representing universally known Firms supplies the following 
equipments. 

Α. MARINE DIVISION. 
a) Radio Equipment 

- Satellite communication 
- Telex Marine Systems 
- Transmitters SSB 
- Receivers SSB 
- R/f SSB 
- P.L.B (Portable Life Boat Equipment), DIRECτiON FINDERS 
ETC 

b) Navigation Equipment 
Radars 
Collision avoidance systems 
Satelite Navigator 
Loran C 
Dopler logs 
Echo Sounders 
Gyro Compasses 
Auto Pilot 
Steering System 
Magnetic Compasses 
Whistles 
Loadmaster Computer 
Level gauging system 

Β. LAND DIVISION 
- Radio SSB for communication on land -and air 
- Electronic teleprinters 
- Facsimile 
- Telephones 

MAREL Supplies also all Kinds of-Electronic equipment to the 
Armed Forces. 




