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. . . νιώθεις πάντα σιγουριά. 
Όπως το μικρό παιδί δίπλα 
στον πανύψηλο πατέρα ... 

Η Interamerican είναι 

• 

• 

888 

ασφάλεια που σας ταιριάζει . 
Ζωής , υγείας, ατυχήματος , 
σύνταξης ή σπουδών για 
τα παιδιά. 

σίγουρα ο γίγαντας στις ασφά- ~~::ΗΙΡ 
λειες ζωής. Όχι μόνο πρώτη 
αλλά δυό φορές μεγαλύτερη από 
την δεύτερη ασφαλιστική εταιρία. 

Και θα έχετε τη σιγουριά 
ότι μιλάτε με την πιο 
επιτυχημένη ασφαλι

στική εταιρία ζωής στη 
χώρα μας. (Κάτι σημαίνει αυτό ... ) 

Ακουμπήστε λοιπόν στον 
Στη σκιά της θα αισθανθεί τε 

απόλυτη οεοαιότητα. Θα είστε ασφα
λής- κι εσείς και οι δικοί σας. Μέσα 
κι έξω από την Ελλάδα. 

Θα μπορείτε να διαλέξετε την 

πύργο της Interamerican. 
Χαλαρώστε στη σκιά του . Ν ι ώ

στε σιγουριά ... 

Φ INTERAMERICAN 

ECEMBER, 1986 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣ.λΛΙΠΙΚΗ E1'AIPIA ΖΩΗΣ Α.Ε. 

ΕΔΡΑ: ΑθΗΝΑ • ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠVΡΓΟΣ INTERAMERΙCAN - ΛΕΩΦ. ΣVΓΓΡΟV 35() - 176 θΟ ΚΑΛΛΙθΕΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 9<121.222 (20 ΓΡΑΜΜΕΣ) • ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕVθVΝΣΗ : INTERLIFE 8 ΤΗΛΕΤVΠΟ: 21 .4685 LIFE·GR 
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... a wealth of experίence 
- and a communίca·tions 

network coverίng the wίde 
world of shίps and cargoes 

Nicholas G. Moundreas 
Shipping S.A. 

SHIPOWNERS - SHIPBROKERS 

47-49 BOUBOULINAS STREET 
PIRAEUS, GREECE 

Phones: Main Switchboard : 4117924 (5 Lines) - 4113446 (4 Lines). 
Nick Moundreas (Personal): 4178802/4112226 
Chartering Dept: 4177479/4177365 - 4117801/4117802 
Sale & Purchase Dept: 4175227/4174273- 4112898/4112836 
lnsurance Dept: 4178885 
Finance/Accounting Dept: 4179157 

Telex: 
21 3651 MUDR GR (3 LINES) 
21 2544 MUDR GR 
21 2546 MUDR GR 
21 2189 MUDR GR 

Establlshed Ιη Greece under l,.aw 89168 G G Η45/1 1/10/75 

"NEW YORK" 
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MERRY CHRISTMAS 

MUTUAL SHIPPING,INC 

Suite 640 
233 Broadway 

New York, Ν.Υ. 10279 

Seasons Greetings 

CONSTELLATION 
NAVIGATION INC. 

General Agents 
CONSTELLATION LINE 

PHAROS LINES S.A. 
Service to Mediterranean Ports from Atlantic Ports 

(HOLLAND PAN-AMERICAN LINE) 
Service U.S.A., Atlantic and Gulf to 

Argentina, Brazil and Paraguay. 

Suite 640 
233 Broadway 

New York, Ν.Υ. 10279 

Tel. (212) 921-0086 
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ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ Σ' ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ, ΠΕΛΑΤΕΣ 
ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΤΕΣ ΜΑΣ 

'Από τόν 

ΜΙΧΑΛΗ ΖΑΠΙΤΗ 
καί τήν 

ΘΑΛΕΙΑ ΜΟΣΧΑΚΟΥ 

'Ασφαλιστικά Γραφεία. Σχολή δδηγ&ν 
καί πιλότων • ELLAS TRA VEL • All 

Language Video Tapes Productions. 

22-74 31 Street, Astorίa, Ν.Υ . 11105 

Tel. (718) 274-5100 

Tax- free Cars 

Μόνο στό 
PETERS TRA VEL 
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ 

ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΑ 
Α ΥΤΟΚΙΝΗΤ Α ΓΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 

PETERS TRA VEL 
Τ ΑΧ FREE CARS, EUROPEAN DELIVER Υ 

31-08 BROADWAY, ASTORIA, Ν .Υ. 11106 
ΕΝΑΝτΙ CRYSTAL PALACE 

TEL.: (718) 932-3366 
Πληροφορίες: Γιάννης ιcαί Σταίiρος Πετροπουλέας / 

-------------------------------------
Παρακαλω στεtλ τε μοu δωρεάν τά lντuπα μέ δλες τίς π λ η ροφορίες 

Ύιά τά ΤΑΧ FREE αότοκίνητα. 
ΝΑΜΕ . 
ADDRESS 
CΙτΎ 

STATE .. 
. . . . . . . . . . . 

. .. ΖΙΡ .... 

DECEMBER, 1986 

PHERS TRAVEL 
TAXFREE CARS 

J' .1.)8 e,oaσway > 
~·~::ι ~:~~ i 

Season s Greetίngs 

from the Famίly 
of 

Ρ. Pascaζ Inc. 

THELONG 
EXPECTED 

COFFEE 

960 Nepperhan Avenue 
Yonkers, New York 10703 

(914) 669-7933 

CHARLES VEEDER 
Chief Executive Officer 
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.. 67 years , . 
of . ship classιficatίOή · actiν.i,fy 

. '" . 

With .154 offices ·worldwΊde,_ .. 
offers it ·s services/ at the ~ hig·h~st standards I 

-
}. . . . 
Head office: 23 Akti M~aouli, 185-35 Piraeus. HELίAS 

PHONES: 4177.632 - 4124.286. τΕLΕΧ 213464 HRS GR - 211564 HRS ~R- 2411 49 HRS GR. CABLES: "ΉELREGSHJP . 
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It b~xins here. lt begiπs ποw. Α new er~ι ot- ιlistinctivc \il)~ι-~ιlle;ιπ1in~

no matter what your ~ducGιtional or ρrot~ssiorυl ol1j~ctiν~s. 
For th~ ~nlightened lite, for th~ productive lite, \νitl1 ;ι sense ot· η1οι·;ιl 

purpose-now and f()r the 21st century-con1~ ω Aιlelι111i . 

• Collegι: of Arιs & Sι·ienα:~s 
• School o f Busincss AJminisιr.ιιion 
• Sι·hool o f Ban ki ng :.ιnd 

Money M:.ιn:.ιgement 

• M;ιr ion Λ. Βικklι·γ Sι·l1ι1o l 
of Nursing · 

• lnsti tutι· fi>ι· Ίί•;κhing & 
F.ιlικ:Η ίοι 1 Sιιιιl il'S 

• Sι· I1ool ι>t' Sι1ι· ι :ι l \\Ί1ι·k 
• ι; ι >rι lοη \'.()ι'rι)l'Γ l nstit\llι' ι>!. 
Λιl\':t ικ·ι·ιl Ι)sη· Ι1ι ΙlιΙΙ-:ιι·:ι\ Stιιιliι·s 

e I Ί1 i\·ι·rs i t\' ι :ιi\Ιι·~ι· ~~~ ι· :\ιl ιιl ι." 

"NEW YORK" 



EVANGELOS FRUDAKIS - The Greek Bas·Relief: 
frudakis came through Ellls Ιs land ση two occasions, first at the age 
offive. and agaln at twelve. Thereclplentof many major awards, he is a very 
popular and prolific artist. flis works include the John F. Kennedy 
Portrait Memorial in Atlantlc City, the lcarus and Daedalus Fountain in 
Little RockArkansas. and "The Signer", a historical monument located in 
lndependence National Park ίη Philadelphia. Pennsylvania. 

UBERIY 
1886·1986 

TUE LIBERTY COMMEMORATIVE BAS-RELIEF SERIES 
The overall theme ofthe LibertyCommemorative Bas·ReliefSeries honors the memoryofthe immigrants and depicts their experiences 

as they aπived in America. Some of the scul ptures portray their emotions as they fιrst sighted the Statue of Liberty while others ill ustrate 
their fιrst hours in America at Ellis Island. 

Through the expression ofthe_joys. fears, anticipation and dreams ofthese new Americans. the sculptures take on a sensitive. personal 
identity; becoming. in effect a naπative ofthose emotions. Statistics sho\v that fιfty(50) percent ofthe people in America today are either 
descendants ofthose who came through Ellis lsland or they themselves came through. Thus, the appeal ofthis project lies notonly in its 
obvious value to collectors, but also by people who \vish to either pass along their heritage forgenerations to come or re·capture their first 
steps in becoming Americans. 

The fιrst subject portrays the upper torso ofthe Statue ofLiberty. The word "LIBER'ΓY" appears in ra ised letters across the lower portion 
of the relief. Fourteen (14) subsequent reliefs represent all of the m ajor national groups that entered this country through Ellis lsland. 
These groups are: Greek. Jewish. lrish. Polish. German. French. Russian, Dutch. English, Scots, Jtalian, Hungarian, Scandanavian and 
French West lndian. The final sculpture is a visual composite of all ofthe national groups. The word "LIBER'ΓY' appears across the lower 
portion of each sculpture in the native language ofthe group represented by that particular relief. Sixteen (16) ofthe most distinguished 
sculptors in the United States have been commissioned for tllis project 

Α LIMiτED ΕDΠΙΟΝ 
The series \vill consist of only 300 bronze castings and 2000 paper castings of each relief. 

Each relief is meticulously crafted in silicone bronze. utilizing the ceramic shelllost \vax process of bronze casting. 

All bronze castings are approximately 16"χ 22" and are mounted ση a polished 
For Additίona\ lnfoπnation Wήte: walnut plaque. The paper casts are approximately 18"χ 25" . The paper is cast by hand 

by pressing the fibered cotton into the mold. The detail and depth are equal to the 
original sculpture. The cast paper is mounted ση a blue suede cloth and encased in 

ΤΗΕ plexiglass. 

Each sculpture, bronze or paper. is accompanied by a numbered title. When the last 
casting in each series is sold, the original mold \vill be destroyed. There \vill be no 
second edition! 

This is a once in a lifetime opportunity for you to own a truly magnificent piece of 
history. One that you \vill come to appreciate more and more as time goes by. 

Post Office Βοχ 3128 · Beverly Hills. Califomia 90212 . 
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«"Ας πaμε μιά ρομαντική κρουαζιέρα σέ 
έξωτικά μέρη δπωςιτό Μεξικό, τήν Καραϊβική, 
ή τήν Νότιο ~Αμερική. Χωρίς νά ξοδέψωμε 

πολλά χρήματα». 

«Αύτό δέν είναι κρουαζιέρα, είναι φαντασία!» 

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

If you think discoveήng faraway places is exciting, 
wait till you sce how we pack every moment aboard 
our magnificent ships with fun. Sunny 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-Ν ight Cruise 
From Miami to Mexico 

Includίng Air Fare 

from s520. 
ss Galileo 

Sail Sunday from Miami. Bcgin 
your fantasy in coloήul Key 
West. Thcn spend a day on thc 
silky sands of Playa dcl Car
mcn. Or tak.c an optional tour 
of thc fun of Cancun. Next, 
Cozumel for a day and thcn 
back to Miami. 

7-Day Cruise 
From Montego Bay to 

Aruba, Cartagena, San Blas 
and Panama 

Including Air Fare 

from s699. 
ss Bήtanis 

We11 fly you to Montego Bay 
ση Saturday. And let you warrn 
in the Jamaica sun and grow 
warmer to the rcggae beat. 
Then we11 sail you to Aruba's 
velvct-soft beaches, to Carta
gcna 's livcly Latin days, to the 
histoήc wonders of San Blas 
and Panama. And take you 
back to Montego Bay whcre 
you11 fly home fillcd with 
mcmoήes. 

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, 
sccnts and sounds in St. 
Thomas, Guadeloupe, Bar
bados, St. Lucia, Antigua, St. 
Maarten and thcn back to San 
Juan. (Likc to linger longer in 
the Carήbean? Ask about our 
special 13-day cruisc!) 

Carribean Cruise 
From San Juan 

Including Air Fare 

from s799. 
ss The Victoria 

For a completely differcnt 
Carribean expeήencc lct us 
take you to St. Thomas, Mar
tiniquc, Grcnada, Barbados, 
La Guaira, just a short distancc 
from Caracas in South Amcr
ica, and the sandy beaches of 
Curacao. And a world of flavor 
and cxcitcment in islands that 
givc the sophistication of thcir 
mother country a livcly island 
beat. 

Call your Travel Agent or 
(212) 75ο-οο44/8οο-621-3446 

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

•Per person, double occupancy, 
includinι round-trip air farc: 
froιn New York. Rates ιhown 
are for ιniniιnwn aa:oιnιnoda
tionι. Priceι νary from $S20-
S 1299 for sn nigbt cruiιeι bued 
on cabin clιoice. Port tax and 
ιervice chargc additional. 

Panaιnanian Rcgiιtry 

•ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ• 



12 ΝΕΕΣΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ 
ΣΤ Α ΚΡ ΑΣΙΑ C.A.I.R. 

Μία νέα άναγνώριση τής ποιότητας τών κρασιών ΚΑΙΡ εΙναι καί ή άπονομή 
πρόσφατα, νέων διεθνών διακρίσεων ποιότητος ~πτά χρυσών, ~νός άργυροϋ 
μεταλλίου, δύο πρώτων βραβείων καί δύο τιμητικών διπλωμάτων, στή Μαδρίτη , 
τίς Βρυξέλλες, τό Μπορντώ τής Γαλλίας, τήν Λουμπλιάνα τής Γιουγκοσλαβίας 
στό Μιλάνο καί στήν ·Αθήνα. 

Συγκεκριμένα, πήραν τίς ~ξής διακρίσεις: •••••••••••• 

8 'ΊLIOS": χρυσό μετάλλιο ποιότητας, Μαδρίτη 1984 
8 'ΊLIOS": άργυρό μετάλλιο ποιότητας, Μπορντώ Γαλλίας 1985 
8 "ILIOS": χρυσό μετάλλιο ποιότητας Βρυξέλλες 1985 
8 "CAIR BRuτ": χρυσό μετάλλιο ποιότητας, Βρυξέλλες 1985 
8 "ILIOS": Μέγα χρυσό μετάλλιο ποιότητας, Λουμπλιάνα 1986 
8 "ILIOS": Χρυσό μετάλλιο ποιότητας, ΜΙλάνο 1986 
8 "MUSCA Τ DE RHODES'': Χρυσό μετάλλιο ποιότητας, Μιλάνο 1986 
8 "MOULIN": Α 'Βραβείο ΝΕνατο Εύρωπαϊκό Σαλόνι Κρασιών, 'Αθήνα 1986 

18 "CAIR BRUΓ': .Α' Βραβείο"ΕνατοΕύfΧJ!Πα!'κόΣαλόνιΚρασιών, . 'Αθήνα, 1986 
8 "AMANDIA": Χρυσό μετάλλιο ποιότητας, Λουμπλιάνα 1986 
8 "CAIR BRUΓ': Τιμητικό δίπλωμα, Λουμπλιάνα 1986 
8 "CAIR DEMI-SEC": Τιμητικό δlπλωμα, Λουμπλιάνα 1986 

·Η οiνοποιiα Κ.Α.Ι.Ρ., μέ tδρα τήν Ρόδο, συγκαταλέγεται άνάμεσα στίς μεγα
λύτερες τής χώρας. Κάθε χρόνο άγοράζει πάνω άπό τό 97% τής παραγωγής 
τοϋ νησιοϋ σέ κρασοστάφυλλα καί παράγει κρασιά έκλεκτής ποιότητας δλων 
τών τύπων, πού διατίθενται κατά 1/3 στήν ~λληνική άγορά καί κατά τά 2/3 
στήν έξωτερική άγορά. ·Η δυναμικότητα τών άποθηκευτικών της χώρων ε{ ναι 
160.000 ~κατόλιτρα. 

·Από τά πιό όνομαστά κρασιά τής Κ.Α.Ι.Ρ. ε{ναι τό προνομιοϋχο λευκό ξηρό 
V.Q.P.R.D. ILIOS, τό έρυθρό ξηρό V.Q.P.R.D. "CHEV ALIERDE RHODES", 
τά πολυτελείας "MOULIN" (λευκό, κόκκινο, ροζέ, ξηρό) καί ιδιαίτερα δ 
περίφημος άφρώδης ο\νος (METHODE CHAMPENOISE) πού ζυμώνεται 
καί ώριμάζει μέσα σέ φιάλες δπως καί ή γαλλική σαμπάνια. Κατέχει τά 
σκήπτρα στήν ~λληνική άγορά καί κερδίζει σιγά σιγά καί τήν έξωτερική 
άγορά. 

Τίς έγκαταστάσεις τής Κ.Α.Ι.Ρ. έπισκέπτονται κάθε χρόνο περισσότερα άπό 
150.000 άτομα, πού ξεναγοϋνται στά διάφορα τμήματα τοϋ οίνοποιίου άπό καλά 
όργανωμένη ύπηρεσία τής ~ταιρίας καί δοκιμάζουν τούς έκλεκτούς οίνους πού 
τούς προσφέρονται δωρεάν. 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 1986 

C.A.I.R. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 59 
85100 ΡΟΔΟΣ- ΕΛΛΑΣ 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ τοπικοι ΑΝΠΠΡΟΣΩποι 1 
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΠΣ ΠΟΛΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
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Gnturies ago nations fought to possess the vineyards of Cyprus. 
Today you can taste the reason why. 

Historiaπs say that wine was born in 
Cyprus more thaπ 7000 years ago, 
and, throughout the ceπturies. the 
vineyards of Cyprus haνe been coν
eted by πations and adνenturers 
alike . Antony and Cleopatra and 
Richard the Lion-Hearted were 
among the legendary figures who 
prized our .... ·ines. Απd, the French 
acknowledge that Champagne 
origiπated from vines brought trom 
Cyprus at the time of the Crusades. 

ln fact , many of Europe's 
most famous wiπe-grow
iπg regions haνe Cyprus 
νίπe cuttings as their heritage. 

Bathed in sunshine 340 daνs a 
year, our νineyards produce 
wines of magnificent flavor 
and bouquet, at a fraction of 
the cost. Full-bodied viπtage reds that 
riνal fine French Burgundies; νintage 
whites-- bone dry and uπusually light; 

medium- sweet white wines that com
pare faνorably to the finest from 
Germaπy. 

But then, there's good reasoπ why 
our wiπes compare so well to 
Europe's celebrated wiπes . They all 
haνe their roots in Cyprus. 

CYPRUS 
The bίrthplace of wine 

Cyprus Trade Center. 13 East 40th Street . NewYork. Ν .Υ. 10016 ι212 Ι 213-9100 



The Munίcίpal Electίons: Observatίons 

By Prof. ROY C. MACRIDIS 
Brandeis U niversity 

lt is difficult from far away and without detailed and 
reliable figures to come to conclusions about the last muni
cipal elections that involved 303 municipalities with more 
than 5,000 inhabitants and some 5,697 communities with 
less. The overall results are ofinterest. Nea Democratia won 
93 of the municipalities, a little over twice as many it won in 
1982 and about 2,600 of the communities- almost half of 
the total-and about 25% more than in 1982. It is a signif
icant gain indicating perhaps a turn-around in Greek 
political life. Even more suggestive is the situation in 

. the three of the four large cities that account of over 50% of 
the Greek electorate. N .. ea Democratia won 3. On the first 
ballot its strength increased only slightly in Athens, 
Salonica and Piraeus; but on the same first ballot ΡΑ-

, SOK's strength declined sharply- almost from 43% to 
28 in Salonica. in all these three cities the major winner was 
the Communist Party gaining 5% in Athens, 5% in Piraeus 
and almost 12% in Salonica. Similarly in the other 161arger 
cities of Greece the Pasok strength went down by at least 
10% while Nea Democratia improved by about4-5%. Again 
the winner was the Communist Party. 

Even with the present reinforced proportional repres
entation system, if legislative elections were to be held 
tomoπow it is doubtful that Nea Democratia could win. 
What is almost certain is that the two big parties would run 
neck-to-neck and the Communists may hold the balance; if 

SALES- RENTALS- FINANCING 
RESIDENτiAL • COMMERCIAL- COOPS • CONDOS 

INVESTMENTS 

lnternationally Associated 1'hrough 
London - Monaco- Athens 

Worldwide Properties Un/imited 

Licensed Real Estate Brokers 

Ν.Τ.Κ. SKARVELIS, REGINA SKARVELIS 

7711 FΙFΊΉ AVENUE 
FORT HAMILTON SΤΑτΙΟΝ, Ν.Υ. 11209 
Tel. (718) 748-2221 - Telex: RCA 276561 

Telefax: 748-9574 
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the electoral system were changed in favor of a straight 
proportional system neither of the two big parties would 
hold a majoήty and the Communist Party would hold a 
controlling position. 

Some of us argued in the past that the Pasok leadership 
favored in the long run the revival of Communist strength. 
Mr. Papandreou appealed to the Communists as .. com
rades in arms" in the .. battle for democracy" and used their 
organization and strength for his own purposes. He legiti
mized the Party and revived the spirit of the Communist-led 
resistance down to the point of the removal of the Truman 
statue by the then Mayor of Athens, who fortunately has 
been defeated! But all along he tήed to keep the Communist 
Party in a corner while he assumed the leadership of the 
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united Left. The election showed that the Communists 
refused to be boxed in and that they have emerged as a 
powerful and independent political force that for the first 
time may win 17% of the electorate and secure strong 
parliamentary representation of 40 to 50 deputies. 

As the Communist strength increases the Communist 
Party enhances its position as the true and genuine spokes
man of the Left and the incamation of the spirit of the 
Resistance, anti-Americanism, anti-NATO, and of course 
pro-Sovietism-repeating more forcefully the slogans that 
Papandreou used. As its asserts its position the ranks of 
PASOK will begin to waver-and the election showed many 
of them moving to the Communist candidates while a 
decreasing number of Communists supported PASOK. As 
it moves to take over the Left, Papandreou has only two pos
sibilities. Either to fully cooperate with them and reverse 
course in the direction again of a more radical domestic 
policy and a more anti-American and anti-European policy 
or to move to the Center and make an alliance with all 
centrist groups and even Nea Democratia. There is of course 
the possibility that he cannot do either and go down to 
defeat. Despite the many economic constraints there is a 
genuine danger that Papandreou may move to the Left to 
preempt, if nothing else, the onslaught of the Communist 
Party- that may devour his PASOK. 

With the strength of the Communists, the gains of Nea 
Democratia and the losses of PASOK Greek politics are 
entering a new phase. The dominant party is no longer very 
dominant and its efforts to impose a one-party rule seem to 
have failed. The conflict that emerges among the three 
parties may preserve democracy in Greece, but for how long 
nobody can tell. PASOK continues to control the 
bureaucracy, the Army, the Presidency ofthe Republic, and 
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of course the leverages of the state economy. The tempta
tion to continue in power is only strengthened by the fear of 
losing it-that the municipal elections showed to be real. 
But the temptation to gain power in one way or another or at 
least to share power is for the Communists just as powerful 
as their electoral gains were impressive. In the meantίme the 
economy continues to languish and the political vocabulary 
belongs to the years of World War 11. Strangely enough the 
only group that belongs to the end of the 20th century and 
views matters with pragmatism and realism is Nea Demo
cratia. That they gained, even if not as much as their fol
lowers claim, in the election of 1986 may be the only sign of 
maturity. 

But let us not also forget the other possibility that Ι have 
outlined time after time. In the name of Greek nationalism 
and national unity Papandreou may exploit the threat of 
Communism to do what so many self-styled Marxists but in 
reality populίst leaders have done: in alliance with the Army 
impose a populist-military rule. The examples ofNasser and 
the rule of the Bat'h socialist parties in the Middle East 
should not be forgotten. 

Let us wait and see! 
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ΑΝ EXCLUSIVE INTERVIEW 

HELENE AHRWEILER 
Presίdent of the French Academy and 

Chance/Zor of the Unίversίty of Parίs .. . 

Α couple of weeks ago, the President of 
N.Y.U., Dr. John Brademas, has conferred 
the degree of Doctor of Philosophy Honoris 
Causa to the Rectorofthe French Academy, 
Madame Helene Ahrweiler. Το this position 
she has been elected by her peers. She also is 
the Chancellor of all the Unίversities in 
Paris. Το this seat she was appointed by the 
President of the French Republic. What is 
extraordinary is that those positions were 
never before held by a woman. Because 
Madame le Recteur, as she is addressed in 
France, is born Eleni Giykatzi, in the refugee 
quarters at Vyrona, Athens, Greece. 

Before coming to New York, Mme le 
Recteur stopped in Perou for a little errand 
- to pick up another Honorary Ph.D., this 
one from the University of Lίma. 

Ι havc known Eleni for many years. She 
has always been vcry kind to me. But again 
by nature, she is a very kind pcrson. Her 
stupendous achicvements have not inter
fered with her very human pcrsonality. 

Ι ran into her last summcr when Ι went to 
visit the Andros Μ uscum. She was the house 
guest or rather the yacht guest of Elise and 
Basil Goulandήs. 

Ι heard you wcre coming, she told mc, and 
Ι thought some education would not harrn 
you. I remembered. Before anything else, the 
Rcctor was an archeologist. Degrees, medals 
and positions did not affect her lovely sense 
of humor. She guided me togcther with Elise 
Goulandήs through the Archeological 
Museum, explaining all the beauties that 
came out of the soil of Andros. During lunch 
on the superb yacht .. Palorna" Madame 
Ahrweiler told us that she was coming to 
Ν ew Υ ork at the end of Ν ovcmber to get a 
"gift" as she put itfrom the President ofNew 
York University, Dr. John Brademas. 

Ι would not miss my chance. 
Madame le Recteur, could Ι please havc 

an interview? 
Of course, she told me. Let's see when we 

can meet. Α date was set for the end of 
August when she was going to take her vaca
tion as the guest of mutual friends on the isle 
of Poros. Ι was there. Jackcs Ahrweiler, her 

DECEMBER, 1986 

By IRIS LILL YS 

husband was there. Maήe-Helene, her 
daughter was there. But Madame le Rccteur 
had just left for an urgcnt matter. Later Eleni 
came to Athens. Ι was not there that 
weekend. Finally after several telephone 

calls with her husband, a civil engineer, who 
after his retirement takes great joy in 
assistίng his wίfe in her unlimited activitίes, 
an appointment was set at a specific date in 
Paris. 

Ι called at seven in the morning. Ι was told 
. it was the only time to get her. Come for 
· lunch, she told me. We will have more 
time. She gave me the address. It was not her 

With Dr. Brademas after receiving the degree of Doctor of Philosophy from 
New York University. 
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home as Ι expected, having been there 
repeatedly. lt was the Sorbonne. Well, Ι 
figured they must haνe a cafeteήa. Ι arήνed 
at the giνen time. Policemen were at the 
door. Ι gave my credentials. Nevertheless my 
bag was searched (all over Paris, theaters 
included, you are searched. Terroήsts, you 
see, bombs and what have you . .. ). Ι took a 
few steps in. Another guard. And another. 
Finally Ι reached a secretary. . . Υ es, of 
course, Madame Ie Recteur was expecting 
me and would I, please, take a seat for a 
minute. Shortly, a white gloνed Maitre d' 
Hotel addressed, as Ι found out later, as 
"Monsieur" asked me to follow him. Ι was 
getting puzzled. This didn 't look at alllike all 
the schools Ι had seen. "Monsieur" opened a 
double, hand-carved oak door, obνiously 
not made yesterday. 

At this point ... 
Well, there is in France a character eνery 

child grows up with, the eq uivalent Iet 's say 
of our Porgy Pig. It is a short minded 
peasant girl that came to Paris from the most 
remote νillage of Brittany and gets flabber
gasted at eνery step. Her name is Becassine . 

. . . Ι felt exactly like Becassine. 
The room Ι was led into was like a 

miniature Versailles. From Aubusson 
carpets, to signed pieces of ι 7th century fur
niture to a full collection of Nattier paint
ings, it all 1ooked 1ike a lived-in museum. 

Incidentally, the Sorbonne has been com
peting for centuries with Salamanca, in 
Spain, Bologna in Italy and Oxford in 
England for the pήviledge of being the 
o1dest University on our planet. Whateνer 
the case may be, the Sorbonne in Paris, 
France, was founded in 1234 by a pήest, 
Robert de Sorbon, chapla.in to the King of 
France, Saint Louis. Α fire destroyed the 
original buildίng which was rebuilt in its 
present grandeur in 1626 by Cardinal 
Richelieu Minister of the King Louis the 
XIII. This apartment is today the official 
residence of Madame le Recteur, Helen 
Ahrweiler, born Eleni Glykatzi in Vyrona, 
Greece. 

Madame le Recteur arrived. Astonish
ment obviously showed on my face. This is 
what the state giνes me to Iive in, she told me. 
Plenty of bedrooms upstairs. But of course Ι 
like my cozy little place facing the Luxem
bourg, much better. 

Lunch was served. Eleni got a steak in her 
plate (she watches her figure, naturally) and 
my cassette next to the plate. Ι strongly 
suspect that she went hungry for the rest of 
the day. 

Yes, it is a beautiful place, she continued, 
looking around. President Mitterand at his 
Jast νisit here told me- Mme le Recteur, 
you are richer than Ι - But, Mr. le Pres
ident, I answered him, don't forget Ι am 
older than you, meanίng, of course, that the 
Sorbonne was older than the Elysee. 

Besides, Mme Ahrweiler went on, did you 
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know that the decision of the rebirth of the 
Olympic Games took place in this very 
room? Pierre de Coubertin, the initiator of 
the idea gathered here all the people 
interested at the project, probably served 
them a superb dinner, saturated them with 
the best wine and convinced them that the 
Olympic Games should not remain in 
history but rejuνenate the prestige of the 
glory that was Greece. As we all know, the 
first games in modern times took place in 
Athens, Greece in 1896. 

And now, let's go to work, said Eleni, 
between two bites. 

Ι don 't feel like talking again about my 
career, my studies and all the scholastic part 
of my life. Eνerybody knows about it .. . 

But does everybody? Of course to get 
where she is, she must haνe collected, with 
great speed, degrees, Academic honors, 
decorations. Even a bronze medal has been 
pressed in her honor, with the owl of Athens 
as the emblem, and is exposed in the 
museum of the Medals in Paris. After her 
first Ph.D. from the University of Athens, 
she gathered a few more in France, in 
History and Humanities. Two days before 
giving birth to her daughter she passed her 
State examination that gave herthe position 
of Professor at the Sorbonne. She loves to 
tell the story about the Dean who told her 
that he did not know if he was going to find a 
thesis on his desk or a baby. 

From that time on, positions and nomina
tions were following one another. She is a 
member of the Academy of Athens, the 
British Academy, the Royal Academy of 
Belgium, the one in Berlin and even the one 
in Bulgaria. She has been guest professor to 
a number of Universities, among them Har
vard (Dumbarton Oaks). 
Υ ou see, Ι am in the mood of talking about 

something more human today - my child
hood for instance. 

This is Eleni Glykatzis' story ... 
Contrary to the often mentioned false in

format ion, Ι was not bom in Smyma, 
neither was I a refugee. My parents were. 
They had to run for their lives at the time of 
the Greek disaster in Asia Minor. They 
arήved in Greece with my five brothers and 
sisters and were lodged as the thousands of 
other refugees, by the Greek govemment in 
mi.serable barracks, at Vyrona (for an un
known reason named after Lord Byron). lt is 
there where six years later Ι was bom. 

My birth was naturally the first event in 
my life. But it was not a happy event. Ι was 
an unwanted child. With already five 
children to feed and a deplorable finan
cial situation, one more spelled tragedy. Ι 
have been told that they were big arguments 
as to yes or no Ι should be Jeft to be bom. 
Fίnally a friend of my mother's told ber -
Κalliroi, ihe said, you can never tell, this 
child may be lucky, thingι may get better. 
Well, the chίld was allowed to be bom, but it 
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Madame le Recteur at her office 

was not a lucky child. τhe very day of my 
birth, a nasty storm washed away my 
father's business, fishing boats. Neverthe
less, Ι grew up rather spoiled by my brothers 
and sisters who believed they had a toy to 
play with, and later my eldest brother, 
seventeen years my senior, helped me 
in my studies. Besίdes, my parents had 
brought oνer with them fro~ Mersina a 
woman who helped my mother take care 
of her brood. She brought me up, she was 
my Nounou, stayed with us as part of the 
family, and when my daughter was bom, 
came to Paris to take care of her. She only 
left last year, retuming to Greece without 
having learned one word ofFrench in twenty 
years .. . 

The second event in my early life was my 
early exposure to ... politics. Funny as that 
may seem, public life got hold of me 
practically since I started walking. At that 
time the political division among Greeks was 
poignant. My parents, like all the refugees 
were great admirers of Eleftherios V enize
los. So I too got the bug. Ι started collecting 
pictures of the handsome politician and 
there was not a spot on the wall around my 
bed without his smiling face. During election 
time I decίded to become actίve. I got up on 
the terrace with a newspaper in my hands, 
gathered the children of the neighborhood, 
and delivered a speech. Convinced of my 
importance, Ι was rather dίsappoίnted when 
my father rernarked that, although the 
speecb was excellent, the newspaper was 
upside down. Naturally Ι dίd not know bow 
to read. Ι was four years old . . . Later on, still 
ίnvolved in ρolitίcs, Ι insίsted that my father 
take me downtown to see the arrival of Kίng 
George It. Of course, being three feet tall my 
father had to carry me on his shoulden!!! 

The third eνent that marked my 
childhood was a trip to Roumanίa. My 
mother had a sister living ίn that part of the 
world. Probably she must haνe been quite 
well off as she offered my mother the trip 
and a visit with her . . . As her other cruldren 
were of school age the only one that could 
accompany her was I. Ι t was my first contact 
with the outside world. Ι was determined not 
to let anything pass me by. Ι still remember 
that as the ship was going through the Dar
danelles, Ι managed to climb to the foremost 
point of the prow so Ι would not miss either 
side of the Straits. Come to think of it, the 
characteristic of my early years was my 
curiosίty. My father used to say about me 
This cruld has the curiosity of the deνil 
looking for souls ... This curiosity, as years 
went by, developed into an insatiable Joνe 
for knowledge and human approach. 

As Ι was growing up, war, Gerrnan occu: 
pation, executions, affected my early teen
age deνelopment. Dead bodies lying on the 
streets, executions not far away from our 
home, were things that would st.rongly 
impress a child tortured by hunger and 
frozen by cold. Luckily once in a while we 
would get a food package from our relatives 
in Roumania, and that would put some 
padding in our empty stomachs. 

Ι must tell you my salami story which Ι 
still remember. 

One of those food packages contained a 
huge salami, so big Ι have never seen since 
(or was it a child's hunger and imagination 
that makes me think of it as a monster?). 
Anyway when this salami arriνed, my moth
er cut it in six portions and gave each one 
of us rus share. Of course there was cheating 

AUTUMN 

Autumn, how you touch my heαrt. 

Your withered beαutίes αre 
like /ast hopes. 

Ίhe bίrds αre flyίng South to wίnter 
αnd the whίsperίng of the dry leαves 
ίs mournful musίc ίn my eαrs. 

On αn o/d brαnch α pαle /eαf 
ιrembles αnd trίes hαrd to hold on 
/ike α heαrt thαt has nothing left 
ho/ds on ιο deceivίng hopes. 

Jn ναίn the poor leαf c/ίngs to the brαnch 
αnd ίn vαin my /ost hopes 
try to deceive me. 
Ίhe leαf fα//s and is b/own away 

by the wίnd 
and my /ast hopes 
wi/1 soon pass. 

CHRIST ALENI LOUKAIDES 

11 



and stealing among us children as hunger 
dictated our every move. So ιο protect my 
most precious possession Ι thought of a 
good hiding place - inside the stove, which 
of course was not used as there were no com
bustibles. But, lo and behold, a workman 
came in the house to whitewash the walls. 
Υ ou see although we were frightfully poor, 
my parents believed that cleaniness repres
ented human dignity. The painter to do his 
job, had to remove the smoke-pipes. My 
salami appeared. He grabbed it and disap
peared. Ι sincerely think of it as the most 
tragic day of my life ... 
τ ο go back to my schooling, learning 

came natural to me. My parents were very 
insisting on our education. Ι grew up in a 
household of brothers and sisters talking 
constantly school and books. Ι remember 
when my father would get upset at one of us 
he never refeπed neither at the love or the 
attention he gave us all through the years. 
His expression would be - So many books 
went to waste!!! Of course in those days 
there was no television to produce a genera
tion of illiterates .. . Ι remember the day Ι was 
told it was time for me to start school, my joy 
was such that Ι started jumping on my bed. 
Of course Ι broke the springs and as a 
punishment Ι s1ept on the floor for three 
weeks ... Well, Ι went to school and it was a 
love affair at first sight and still is verv much 
alive with me. With the difference that at 
that time Ι was the student and now Ι am the 
teacher. Incidentally, when Ι was appoinιed 

Dr. and Mrs. 

CHRISTOS D. 

to my actual positions, that is Rector and 
Chancellor, Ι made a few demands. One of 
them was not to live inside the Sorbonne (Ι 
felt my little apartment more relaxing) and 
the other was to keep my chair which Ι he1d 
since 1967, that is Professor of Byzantine 
Η istory and Director of the Research Center 
of Civilization and History of Byzantium 
and the Middle East. This chair was created 
for Charles Diehl, the first Byzantinologist 
of modern times in the beginning of the 
century. Ι kept the position for two reasons. 
First because Ι like it, that is Ι like the 
contact with students and to get to under
stand the younger generations, and, second
ly because Ι believe that we should never let 
Byzantium, our Byzantium, die in the public 
eye. Unfortunately Ι don't see anybody 
willing to teach it if Ι dropped it. 

Το go back to my learning years, Ι gradu
ated top of my class from the Greek gymna
sium and enrolled at age sixteen at the Uni
versity of Athens. But the financial situa
tion at home continued to be rather bad. Ι 
had to do my share. So Ι got a job but then 
thought one was not enough. Ι got another 
one at the same time. The first one, as Ι 
already knew French, was the position of 
assistant to the Director of the French 
school in Athens, Octave Merlier. The other 
job Ι owe to my good grades at the Univer
sity. At that time Queen Frederica had 
requested a top student (being German, the 

queen would not cope with anything but the 
best) to take charge of her clerical work. Ι 
was sent to the Palace, it seems Ι filled the 
bill. They kept me!!! 

But while studying and working, my 
contacts and discussions with students and 
professors had broadened my vision on life. 
My outstanding professor Denis Zakin
thynos influenced me a \ot. Ι realized a 
career was what I wanted. But it could not be 
achieved in Athens. Ι had to get out. The 
country, after war and occupation, was in a 
devastating state. The spirit of survival was 
predominant. But surviving was not enough 
for me. What Ι had gone through gave me 
the strength to go ahead. Ι was proud to be a 
Greek. Ι had to show the world that we carry 
the legacy of our ancestors. Το do so Ι had 
to get out of the country. America being too 
far and too expensive for my completely dry 
pocket-book, it had to be Europe. I had tC! 
go and reach new horizons. Professor Mer
lier, believing in me, got me a scholarship for 
the Sorbonne. Once Ι was there, Ι started 
collecting a few diplomas, that of High 
Studies in 1957, a Ph.D. in History in 1960, 
another one in Η umanities in 1966. And of 
course my state diploma that gave me my 
beloved seat of Professor of Byzantine 
History which Ι hold for some twenty years. 

At this point Madame le Recteur stopped 
for a minute to have a bite of her, by then 
already cold steaJc. Taking advantage ofthe 
pose, Ι asked my question: Eleni, do you 
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believe in fairy tales? 
She smiled, perfectly aware of what my 

question meant. Ν ο, she said. Ι οώy believe 
in faith and hard work. 

Her answer brought to my mind what Dr. 
Brademas had once told me in an interview: 
My father told me, he said, "ta kala kopois 
ktontai" which roughly translated means 
that you have to work hard to get results . .. 

At this point it dawned on me that Mme le 
Recteur has been talking to me in Greek aU 
this time. Although her French is of 
Academic standards and your's truly is rath
er acceptable, and her English good enough 
for her to lecture from Oxford to U .C.L.A., 
Eleni Glykatzi chose to give me her interview 
in Greek. Ι asked her why. She looked at me 
in surpήse. It is inconceivable, she told me, 
that two Greeks, bom and raised in Athens, 
would speak among themselves in a foreign 
language, unless technical terms require it. 
And you know, she continued, Greeks who 
refuse to speak their own language are either 
snobs or have never leamed their own 
tongue properly. Ι couldn't agree more. 

At this point, Jacques Ahrweiler reminded 
his wife that she still had five more appoint
ments before dinner. One of her favoήte 
slang expressions was uttered. She collected 
her papers, grabbed her navy blue Chloe 
oήginal jacket '. decorated with the red 
ήbbon of the "Cheνalier de la Legion dΉon
neur", rushed to the door but before leaving 
the room she turned and shouted at me -
Thanks and don't forget the joke ... 

Ι was praying she would. But again she 
never has in ten years. So bashfully Ι have to 

relate the most embarrassing moment of my 
life. 

It was one of those blessed golden and 
blue days that are only to be found on the 
Greek islands. As Ι was taking the sun on the 
prow of a caique anchored at bay outside the 
isle of Poros, my eyes fell on a lovely figure 
diving from the highest mast of the boat. 
With a cry of admiration and envy too Ι 
presume, as Ι could never dive so well, Ι 
shouted good and loud: "Who on earth is 
this "paliokoήtso" who dives so well?" An 
avalanche of laughter was all the answer Ι 
got. nothing more. Later when all the auest~ 
gathered for ouzo and sea-urchins, our host, 
George Savvides, Professor at that time of 
modern Greek at Harvard, called me. 

Come and meet your "paliokoήtso" he 
said. 

Ι went over and faced a lovely little bru
nette ίη a tiny black bikini, her dark hair 
cropped really short. Her shiny bήght eyes 
were smiling with a cunning look of her face, 
nicely tanned, expressing her enjoyment of 
the sea. 

j Meet Helene Ahrwe1ler, Ι was told, the 
1 Dean of the Sorbonne. 

Well, there are times in life when one feels 
like going underground. Ι felt like jumping 
in the water never to come up again. Eleni's 
unique sense of humor saved me. Ι adore to 
be taken for a young girl, she told me. Let's 
go and compare our diving .. . 

Since that gloήous sunny day Eleni 
Glykatzi honors me with the greatest kind
ness. This exclusive interview is the wήtten 

: proof. 

Pancyprίan Protests 
Treatment of Denktash 

Philip Chήstopher, President of the Pan
cypήan Association of Ameήca and 
President of the International Justice for 
Cyprus Committee, has wήtten U.S. Secre
tary of State George Shultz to protest the 
State Department's "head of state treat
ment" of Rauf Denktash duήng his recent 
visit to Washington, D.C. 

In his letter to Shultz, Christopher noted 
that the State Department had provided 
Denktash a security detail of seνeral guards 
during his fiνe-day Washington visit. "This 
was proνided at taxpayer expense, and is 
normally provided only for heads of state," 
Chήstopher said. 

Chήstopher noted that this treatment is 
ironic in view of the fact that "Mr. Denktash 
is working very hard to convince Ameήcan 
policymakers that our country should 
ignore United Nations and American estab
lished policy and should instead recognize 
him as the head of state of what he calls the 
Turkish Republic of Cyprus." 

"It is very important that our government 
not only lose sight of the fact that Turkey 
used American arms illegally to invade and 
militarily occupy for twelve years nearly 
40% of the Republic of Cyprus ... Our 
nation must stand for the rule of law," 
Christopher added. 
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Βοηθijστε 
τό καρκινοnαθij 

' Ελληνόπουλα 

Memorial Sloan-Keltering Cancer Cen
ιer is a pri•·aιely operated ηοη-prοΓιι 
cance; cenler deνoted to patient care. 
research and education in the cancer Γιeld. 

[νery year. a number of Greek children 
come for ιreatment. ι · ροη ιheir 

arriνal.the}· and Ιheir familits are con
fronted by many unexpected difficulties 
be)·ond the adjustment ιο the ιreatment of 
cancer . Some of the problems ιhe~ face 
are: Γιnding housing. arranging appro
priale transportation. communicatίng in a 
foreign language. and settling into a 
routine in an unfamiliar en•·ironment. 

Ι η an effort ι ο meel some of these non
medical needs and ιο help allniaιe ιhe 
hardships resulting from this eψerience. 
Memorial Sloan-Kettering has establi~hed 
The Greek Children's f'und. The goal of 
this fund is ιο assist a nd suppon ιhose 
Greek familits that demonstrate these 
needs. 

\\'e hope \'ου will a lso help. b~ making a 
gift ι ο The G reek Children 's F und. \' our 
support will ensure tht> continuit~ of this 
str\ ice. Please fill tht> form belo,. along 
with your ιιιx-deductiblt> contribution. 

Please make ~Όur cht>ck pa~able 10: 

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

Memorial S loan-Kettering 
Cancer Center 

127~ Υ ork Α venue 
New York, Ν.\'. 10021 

Ι '"·ant ι ο help. Enclosed ιs n1~· ..:ι,n

tribut ion: 

DS50 
DS500 

οsιοο os~5o 

ο S I . ()()() Οι her 

Nam~ . ... . .. . · · · · · • · · · · · · · ·· 

Addr~ss . . ..•.. . . . . . . ..... ...... . .. . 

Ciι~· ... .. .. . ... .... . . · · • · · · · · · · · · · · 

Stat~ Ζιp ι'ι>de 

ι-----~--------· 
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LEARNING GREEK 
By PAUL Q. BEECHING 

τhe Ν. Υ. τimes Magazine. 

When Ι reached 50, Ι decided, as many 
men do, to prepare for age. My method was 
to lose weight, stop drinking and learn 
Greek. The first two took far less effort than 
the third, both to accomplish and to explain. 
Seven years later, I'm still trying to tell 
people why Ι took up Greek. 

One reason had nothing to do with 
growing old, at \east on the surface. As it 
happened, Ι had volunteered a year earlier to 
teach a course in the New Testament as 
literature, our instructor of long tenure 
having retired and the college being not νery 
flush with money. But teaching the Gospel 
without lι::nowing the original language 
made me awkward and embarassed in class. 
Providentially , m y weight-reducing 
predawn wallι:: gaνe me a half-hour to study 
lι::o ine, the scriptural form of Greelι:: . So Ι 

began. 
Another reason for my study was that, at 

50, Ι was finally learning that Ι cannot stand 
freedom, that Ι thriνe on strict regimens and 
go to pieces without them. lndeed, it was the 
absence of discipline that had made me a 

near physical and mental wreck to begin 
with. "All things are lawful," says St. Paul, 
"but not eνerything is helpful. Μ The ancient 
grammar would be helpful. 

So, along with diet and exercise and 
sobriety, Ι toolι:: up the language of Paul's 
letters. And then Ι just went on to the 
language of Homer and Plato, eνen after my 
weight was down and the lure of the dry 
martini had faded. 

"Why do you keep at it?" a friend asked. 
"Ι like to read 2,{)()()-year-old sentences, Μ Ι 

"Something nags at you if 
you can't read Greek, and 
it gets worse the older you 
become." 

said - which is an explanation that doesn 't 
explain much. Why Greek, anyhow? Why 
not chess or Pascal or something useful? 
Υ et, a good many other men seem to ha νe 

talι::en up Greek late in life: thejournalist I.F. 
Stone, for instance, at 68. Stone claimed that 
he wanted to wήte a book about human 

freedom - almost the opposite of my own 
motiνe. Υ et he admitted he was also 
.. shamed and seducedM into it - exactly my 
experience. Something nags at you if you 
can 't read Greek, and it gets worse the older 
you become. 

Ι only began to understand this with 
Xenophon. One afternoon, Ι was in my 
office with Dr. Elias Kapetanopoulos, my 
mentor, painfully nearing the close of the 
'Άnabasis," an eyewitness account of the 
retreat to the sea ofthose 10,000 Greeks who 
had aspired to conquer Persia. Ι was trans
lating line by line, pausing now and then to 
construe a particular phrase. We had beenat 
it for half an hour or so, when suddenly we 
came upon the great scene in which the 
scouts at last see the onrushing waves of the 
ocean and pass the word back down the hill 
through the long ranks of horse and men: 
"'fhalatta! Thalatta!M 

Unable to contain ourselνes, Kapetano
poulos and Ι also began shouting, "The sea! 
The sea!M our cries echoing down the stodgy 
corridors of the administration building, 
startling secretaήes. 

Ι knew then what Ι was doing. Ι knew that, 
unconsciously, Ι had always longed for this 
sort of firsthand knowledge of the beautiful, 
and Ι was now aware that time was growing 
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short. Ι knew Thoreau had advised reading 
the best books, because there isn't time for 
all the others. And Oliver Wendell Holmes 
insisted that there were books every 
gentleman should read before he dies. 'Ί 
don 't remember that Ι ever read Machiavel
li's 'Prince,'" Holmes wrote when he was 78, 
"and Ι think of the Day of Judgement." 
However, it had taken me many years to feel 
the force of what these men said. 

Ι also had the example of Miss Tew. After 
the lesson, Ι told Kapetanopoulos about her. 
She had been my wife 's Iandlady in graduate 
school, a woman long retired from Tulane's 
classics department. My wife told me how, 
as she left for class each morning, she would 
peer solicitously down the hall to a balcony 
where Miss Tew sat reading Homer in the 
New Orleans sunshine. 

Miss Tew's image has now merged with 
my own. Eνen on vacation Ι sit out on the 
Ν ew Hampshire dock each morning meticu
lously translating hexameters. The other 
summer people are used to seeing me there 
reading two books at once: the "Illiad" in my 
left hand, a dictionary in my right. Ι imagine 
I've become a sort of indigenous happening, 
like the coming of the black fly or the early 
primary. Ι fancy children passing along the 
shore saying, 'Ήe's doing his Greek." 

Were they grown, they would know how 
inept Ι am at it. Perhaps Ι should have 
started earlier, at 3, Iike John Stuart Mill, or 
at 34, like Schliemann, who learned 
Homeric Greek in a few months and then 
later went out and discoνered Troy, or in 
college, like Miss Tew, who leamed her 
Greek at Mount Holyoke. 

At least Ι might haνe begun in adoles
-cence, like Matthew Arnold. It was the 
making of him as a cήtic. He leamed from 
the Greek what Thoreau had leamed, to 
read "the best that has been known and 
said," passages that both Arnold and 
Aristotle termed "high seήousness." 

Though Ι started late, there is perhaps still 
time to look those passages over again once 
·or twice in the original. That is my goal. lt 
has nothing to do with being scholarly or, 
God help us, artistic. Neither was of concem 
to the ancients. The Greeks sang about life 
and death - especially death. In the "Iliad," 
after a day of truce spent burying the fallen, 
Homet's soldiers banquet all night long 
awaiting dawn and renewed battle. 'Άnd all 
night long, Zeus the Counselor thundered 
loudly, pondering eνil for them. Pale fear 
gripped them, and from their cups they 
poured drink-offeήng to the ground." And 
when the mighty son of Priam leaves his wife
and child and retums to the war, Homer tells 
us, 'Ίη his own house the women began the 
death song for Hector, though he was still 
alive." 

That 's what Ι need to contemplate as Ι 
become an older man. That's what Miss Tew 
was studying. Ι can see her now - although Ι 
neνer saw her. The sun is on the tiles of St. 
Louis Cathedral. People are crossing the wet 
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streets of the quarter to Jackson Square to 
eat bήoche and drink coffee out-of-doors at 
the green tables. The gήllwork casts a 
pattern of light and dark on her white hair 
and shawl as she sits scanning the ancient, 
familiar text. Miss Tew's lips move as she 

reads the great poem, a sure sign that she is 
getting very old and that she is still singing. 

Pau/ Q. Beeching is associate dean of the 
Schoo/ of Arts and Sciences, Centra/ Con
necticut State University. 
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Hellenίc Profίles By Thomas Spelios 

The following four Go1den Greeks were 
1isted in the prestigious (Forbes Magazine) 
FORBES 400 HUNDRED, the richest 
people in the USA during 1986. They made 
their fortunes in oil and real estate, 
computers and supermarkets after starting 
from very humb1e and impoveήshed circum
stances. Their triumph personifies the Hel-
1enic success story in the business wor1d of 
America, where most "400" fortunes are in
herited wea1th. 

GEORGE PHYDIAS MITCHELL,67, 
made his fortune in Houston, Texas, in oi1 
and real estate. He is married and the father 
of 10 children. His father was a goatherd in 
Greece before he came to America where he 
shined shoes; George worked his way 
through college selling stationery. After 
World War Π heand his brother John began 
to dea1 in oil at the Esperson Drugstore in 
downtown Houston. They channeled their 
profits into a govemmeκt-backed 25,000 
acre planned community, The Woodlands, 
on the outskirts of the city. Α dynamic civic 
leader he has revitalized Houston and Gal
veston's histoήc buildings. He owns 62% of 
Mitchell Energy & Deve1opment which is 
worth over $300 million. This Hellenic 
profi1e is the stuff that dreams are made of. 

• 
ALEXANDER GUS SP ANOS, 63, 
made his fortune in real estate in Stockton, 
Calif. His parents came from Ka1amata and 
settled on the west coast where they operated 
a bakery. In 1956 he left his $40jweek job 
and borrowed $800 to buy a truck, he 
peddled sandwiches to migrant workers in 
the San Joaquin valley. He invested in real 
estate and 1aunched A.G. Spanos Con
struction in 1960. Within a few years he 
built 55,000 apartments and 2.6 million 
square feet of office space. He is married and 
has four children. He is a great benefactor of 
the Greek Orthodox Church and many 
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other Hellenic societies including the 
ΑΗΕΡ Α. Along with his golf buddy 
comedian Bob Hope they perform a dance 
routine at vaήous benefits. Spanos owns 
62% of the San Diego Chargers football 
team besides his myriad of other commer
cia1 investments. He was honored recently 
with the Statue of Liberty meda1 along with 
Dr. John Brademas of NYU and Arch
bishop Iakovos. He sent a donation of 
$7 50,000 to he1p the victims of the disastrous 
earthquake in Kalamata where his fami1y 
has deep roots. His total fortune is estimated 
at over $200 million. 

• 
JOHN DIKEOU, rea1 estate tycoon from 
Denver, ColoradΌ. His father Panayotis 
emigrated from Greece in 1921, he so1d 
popcorn and gradually bui1t a candy and 
distribution company with his brother. They 
were called the vending machine kings of 
Denver before they invested in real estate in 
the 1940's. The family strategy was to buy 
small parcels of land in the downtown area 
and be the 1ast ho1douts in 1arge tract 
assemblage dea1s. They he1ped to stimu1ate 
the new reviva1 in rea1 estate properties in the 
downtown Denver. John along with his 
brothers George and Deno own 15 acres of 
land in the downtown region ofthe city. Just 
recently they built and sold their first sky
scraper in the commercial distήct. They 
have expanded their investments to 
Houston, Texas and Orlando, Florida, in
cluding shopping centers and banking. The 
net worth of the Dikeou family is cstimated 
at $425 million or more. This Hcllcnic saga 
goes from popcorn to skyscrapers. 
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JOHN ANDREAS CATSIMAτiDIS, 
38, supermarket mόgui based in Ncw York 
City. He was bom in Grecce and came to 
Amcήca as an infant, attended NYU as an 
cngineeήng student and then went into the 
grocery business in 1970. He began his Red 
Apple chain and expanded it by acquiήng 
the Gήstedes & Charles corporation recent
ly, along with Pantry Pride in Floήda his 
empire averages over $500 million in sa1es 
annually. Maπied and childless he is a 
"workaholic" and his many other invest
ments include rea1 estate, aviation com
panies, gas stations and convenience stores. 
He and his wife are very activ~ in Hellenic 
community activities. John 1oves diversi
fication including pub1ishing. He owns the 
'Ήellcnic Times". He says, "Ι get bored very 
easi1y." His net worth is estimated at $175 
million. He is the youngest of the Hellenic 
tycoons in America today. 

• 
ΚΕΝΝΕΤΗ ΡΟΝτΙΚΕS, 49, computer 
leasing multimillionaire is based in Chicago. 
In a recent survcy by US News & World 
Report he was listed as #94 among the 100 
richest people in the USA. Quite surpris
ingly he was not listed among the F orbes 400 
but he certainly belongs in the league of 
super Hellenes in the business world. 
Starting from humble beginings he launched 
his own company Comdisco, lnc. which 
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1eases computers to big business. His per
sona1 net worth is cstimated at $196 million. 
Computcr lcasing is indced Big Busίness! 

• 
HARRY MARK PETRAKIS, 62, 
ce1cbrated author from Chicago recent1y 
addressed thc .. Krikos" scminar hcld at thc 
Fordham University Faculty Hall in 
midtown Manhattan. His specch was vcry 
stimulating and thc audience enjoycd his 
humorous prcsentation with grcat rclίsh. 
Pctrakis is thc author of many novels 
including thc grcat "Pcήclcs on 34th Strect" 
which was acclaimcd in many literary 
rcvicws. In thc coursc of thc seminar several 
distinguished Hcllcnic-Amcήcans spoke to 
thc group including Nicholas Gagc, the 
author of "Elcni"; Dr. Gcorgc Kίήakopou
los author of "Tcn Days to Dcstίny", chair
man of thc Scmίnar; Dr. Dino Anagnost, 
rcnowned macstro and musical director of 
the Holy Tήnity Choir; Dr. Pctcr Diaman
dopou1os thc presίdent of Adelphi Univer
sity, and Judge Yorka Linakis of the New 
York State Supremc Court. 

• 
ALILI ATHAS, dynamic 1eader in com
munity affairs in Sa1t Lakc City, Utah, was 
named the winner of the 1986 "Peop1e of 
Vision Award" by the Utah Society to 
Prevent Blίndness. She has a long and 

distinguished carcer in administcήng the 
foreign exchangc programs ovcrseas in 
social and cultural activitics, cspecially in 
Grecce . 

• 
EVEL ΥΝ PETROS, vcrsatilc soprano 
from Washington, D.C., appeared with thc 
Baton Rouge Symphony Chambcr Or
chestra undcr the dircction of macstro Dino 
Constantinides. Shc madc hcr dcbut at the 
Met last season in Ravcl's "L Έnfant ct lcs 
Sortileges" and shc has sung with opera 
companies throughout thc USA in Boston, 
Chicago, Philadelphia and Ν ew Υ ork. 
Duήng her brilliant performance she sang 
four Grcek songs composed by maestro 
himsclf, Mr. Constantinidcs. 

• 
NICHOLAS FETERIS, 23, daredevil 
Austra1ian-Greek made a parachute jump 
from thc Τ orch of the Statue of Liberty and 
was fincd by the 1oca1 cops. As a super stunt
man two ycars ago hc jumped from thc top 
of the Wor1d Trade Center's 1350-foot high 
south tower. What is next in his daήng 
carecr perhaps thc Eiffe1 Tower in Paris of 
the Grcat Pyramid in Cairo? 

• 
MARINA CASE (a fcllow Hellcne) is a 
scnior at thcState Univcrsity ofNew York at 

Albany. She was e1ectcd chairman ofthe ΝΥ 
State Youth Councilfor 1986-87. ln order to 
rally thc six million young people in New 
York State she says, "We nced to include 
Greeks, Jcws, Spanish, Blacks and all young 
peoplc wanting to empower their opinions. 
Youth are an important part of our society." 
And indecd they are. 

TIDBITS: 
PETER BABALAS, state senator from Vir
ginia was namcd chairman of the ρoerfu1 
Senate Rules Committee... CORINA 
TSOPEI the former Miss Universe (1964) is 
busy producing movie films with her 
husband Freddie Fie1ds in Hollywood ... 
ALEXANDER BYRON, former 1abor 
leader of Ncw Bcdford, Mass. is running for 
the US Congress as an independent can
didate. . . ADELINE GEO-KARIS, state 
senator from Waukegan, Illinois, who was 
born in Greece is now running for State 
Comptroller in November ... OLYMPIA 
SNOWE is running for Congress once again 
from Maine. She campaigns only as "Olym
pia" in the tradition of Peter Kyros who 
servcd therc several years ago ... PANA
YIS L YRAS, award winning pianist who 
receivcd the Van Cliburn prize will perform 
an all Beethoven program at the Cathedral 
Concerts in New York ... IRENE KAKAN
DES teaching fellow at Harvard University 
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will present a course in modem Greek 
Literary Theory including the works of 
Cavafy, Seferis and the immortal Nikos Κ.a
zantzakis... JOHN KAPIOLTAS, the 
Chairman of the Sheraton Hotel Corp. was 
named to the Board of Directors of the Bank 
ofNew England ... JOHN ANTONOPOU
LOS who was born in Greece is serving as a 
professor at the College of Staten Island . . . 
PETER BOORAS chief honcho at the Yan
kee Energy of Boston . .. CLEON DASKA
LAKIS of the Boston Bruins hockey team 
has been assigned to the team 's farm club ... 
ΤΟΜ KOROLOGOS former Nixon White 
House- Senate liaison is now a partner with 
Timmons & Co. a Washington based con
sulting firm . . . WILLIAM CHIRGOrJS 
the designer of the Harry Truman Memorial 
Statue which the ΑΗΕΡ Α donated to 
Athens is well after a stay at the hospital ... 
JOHN ΑΝΤΟΝ, professor of philosophy at 
the U niνersity of South Florida has been 
named 'Όistinguished Professor of the 
Year,. ... PENELOPE SPIRATOS, 17, was 
chosen as "Miss Teen of Rhode Island ... She 
is an honor student.. . Dr. WILLIAM 
KUST AS has been appointed to the hydro
logy laboratory of Agricultural Research 
Service in Beltsville, Maryland ... CAROL 
SKARIMBAS of Philadelphia, an out
standing singer, returns as a soloist at the 
Merkin Hall Concerts. . . NICHOLAS 
CASSA VETES, the son of John and Gena 
Rowlands, has just launched his latest film 
"Under the Gun" ... JAMES ZAFIRIS has 
been named vice president at NBC-TV . .. 
STEPHANIE ZAHAROUDIS is now the 
producer of weekend news at ABC-TV in 
Washington... There are many Greek
American mayors of cities including 
GEORGE CHRISTOPHER of San Fran
cisco, HELEN BOOSALIS of Lincoln, 
Nebraska ... who is now running for gover
nor and JIMMIE COKINOS of Beaumont, 
Texas (1956-1960) and LEE ALEXANDER 
ofSyracuse, Ν.Υ .... CHRISSARANDON 
(Sarandonethes) appeared in a new NBC
TV movie entitled "Lίberty" .. Dr. NICHO
LAS ZERV AS the Chief ofNeurosurgery at 
Massachusetts General Hospital has been 
selected for the prestigious chair at Harvard 
University . . . CONSTANrJNA BOORAS 
ROCHE has been named president of the 
Womens Veteran Group at the VA Hospital 
in Bedford, ΜΑ ... CHRIS DOURWES is 
playing a gunner in the new fιlm "Texas 
Chainsaw Massacre" . . . GEORGE HAI
KALIS recently joined the staff of th New 
York City Transit Authority as a dίrector ... 
DEMETRIOS GIANNAROS an expert on 
intemational economics has been named 
director of Hartford University's ΜΡΑ 
Program . .. PROFESSOR CONSTAN
τiNE GEORGIOU ofNewYork University 
received the 25-year award from President 
John Brademas ... (Greek greets Greek) ... 
WILLIAM Ρ ΑΡΡ AS was named president 
of the Maine Secondary Schools Principals 
Association . . . Hellenic Profiles across 
America. 
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Α Symposίum 

Technology Transfer to Greece 
ΒΥ ΤΗΕ HELLENIC SCIENTISTS ASSOCIATION OF BOSTON 

Α Symposium on the "Transfer of Tech
nology and Know-How to Greece", 
organized by the Hellenic Scientists Asso
ciation of Boston (H.S.A.B.), was held on 
October 18, 19, 1986 at the Massachusetts 
Institute of Technology (M.I.T.), in Cam
bridge, Massachusetts, U .S.A The 
Symposium included keynote talks by Pro
fessor Papailiou, Secretary General for Re
search and Technology in the Ministry of 
Industry, Energy and Technology and by 
Professor Vaitsos, of the University of 
Athens and past Undersecretary ofNational 
Economy, as well as eighteen additional 
presentations by prominent professionals 
from Greece and the U.S. The Symposium 
was attended by 150 scientists, pήmarily of 
Hellenic origin. 

The Hellenic Scientists Association of 
Boston, founded in 1983, is an organization 
dedicated to creative communications 
among scientists, pήmarily of Hellenic 
origin, and currently has about 200 members 
in the New England area. The Association 

organizes regularly scientific seminars, some 
of universal interests and others of more 
specific relevance to Greece. The H.S.A.B. 
also organizes an annual symposium on 
subjects related to Greece; the two previous 
symposia have dealt with Environmental 
Pollution (1984), and with Energy and Eco
nomic Development (1985). 

The subject of this year's annual sym
posium was the "Transfer of Technology 
and Know-How to Greece"; the theme was 
based on the premise that appropήate and 
effective transfer of technology can play a 
prominent role in improving the socio-eco
nomic well-being of the country. The sym
posium attempted to explore the various 
possibilities currently available to Greece, 
to identify promising technologies and pos
sible pitfalls, and provide a forum for the 
discussion of appropήate policies. 

The first day of the Symposium began 
with a keynote address by the Secretary 
General on Research and Technology, Pro
fessor Kyriakos Papailiou who presented 

the past accomplishments, plans for the 
future and policies for the technological 
development of Greece. 

The first three sessions were devoted to 
policy, economic, social and organizational 
issues related to technology transfer. Profes
sor Stavros Thomadakis spoke on the role of 
the market and o·f public policies when tech
nology is viewed as an international com
modity. 

Dr. Nagaraja Rao discussed tradeoffs 
between indigenous development and the 
transfer of technology from abroad. Profes
sor Nicholas Ashford discussed several 
policy issues for consideration in transfer
ring technology to developing countήes, 
such as public safety and environmental 
concerns. Professor Elias Dinopoulos pres
ented a study of past contractual arrange
ments for conventional technology transfer 
to Greece. Professor Michael Papagiannis 
spoke about Τ.Ο.Κ.Τ.Ε.Ν. (τransfer of 
Know-How Through Expatriate Nationals), 
a United Nations program that has been of 
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significant assistance to Greece. Professor 
John Papageorgiou spoke about the role of 
management science and its cuπent status in 
Greece. Professor Dimitris latridis 
discussed potential social dangers ίf techno
Jogy ίs ίntroduced without consίderation of 
the social values and objectives of the 
society. 

The rest of the day was devoted to the 
discussion of technology transfer in specific 
industries. Dr. Michael Makrakis spoke 
about international technology transfer in 
the nuclear power industry and in telecom
munications, using France as a case study. 
Mr. Isaac Levis presented his experience 
from a project of modernization the infor
mation and computer systems in the Pu blic 
Power Corporation (DEH) of Greece. 
Professor Harilaos Psaraftis presented a 
methodology for emergency response to oil 
spills and dίscussed the potential of applying 
it to Greece. 

The second day started with a keynote 
talk by Professor Constantine Vaiιsos who 
spoke about the inιernational economics 
and politics of major technological changes, 
emphasizing certain features of modern 
technologies when they are viewed as eco
nomic commodίties, withίn the emerging 
division of labor. 

The first and second sessions of the second 
day were devoted on various specific in
dustries and biotechnology. Dr. Kosta 
Tsipis explored possibilities in the defense 
sector, focusing on the need for domestic 

development of weapons systems appro
priate for the defense needs of Greece. Pro
fessor George Giannopoulos spoke about 
the transportation sector, focusing on the 
national railway system. Professor George 
Chryssolouris spoke on the needs and pos
sibilities for modernization in the manu
facturing sector. Professor Fotis Kafatos 
spoke about prospects in the biotechnology 
industry, the available and needed infra
structure and the current status in the related 
research institute in Crete. Professor Greg
ory Stephanopoulos talked about entre
preneurial opportunities in biotechnology, 
especially for small companies. 

The last session of the Symposium was 
devoted to information technologies. Pro
fessor Manolίs Protonotarios spoke about 
present conditions, programs and prospects 
of development in Greek universities. Pro
fessor Maritsas stressed the importance of 

information technologies for the industrial 
restructuring of the country and Dr. Spilios 
Makris spoke about current and future 
advances in the field of telecommunications 
and certain issues pertaining to their appli
cations in Greece. 

The two day Symposium was concluded 
with a panel discussion. The moderator was 
Professor Nicholas Ashford and the 
panelists were Professors Chryssolouris, 
Kafaιos, Maritsas, Papagiannis. Protono
tarios and V aitsos. The panelists agreed that 
govermental participation and guidance of 
some form is required for technological 
deνelopment in Greece. Several other points 
that were made by some of the panelists ν.·ere 
the following: the efforts for technological 
development should be fueled from inside 
the country and assisted by technology 
transfer from abroad, rather than be exo
genously driven; mechanisms and neν.• aι-
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titudes should be developed so that techno
logical planning is not disrupted by changes 
of government, w hich would require that the 
goa ls set be based ο η a consensus of the poli
tical panies; more funding and trained man
power for research is absolutely essential at 
the current stage; mechanisms shoud be 
established for the regular interaction and 
exchange of ideas between Greek scientists 
living in Greece and abroad. 

Finally, a message from the Secretary 
General, Professor Papailiou, was read in 
which he asked for the creation of a data 
base of scientists and professionals of Hei
Jenic origin; ca!led for the panicipation of 
Greek scientists and professionals Jiving 
abroad in commercial and technological 
exhibitions in Greece; suggested increased 
communication through which Greece 
could remain updated on new technologies; 
and finally, suggested the possibility of hav
ing people to serve as liaisons between 
American scientists and scientίsts of Greek 
descent and the Secretariat for Research and 
Technology. 

The panel discussion developed into a 
liνely exchange of ideas between the 
panelists and the audience and a significant 
amount of consensus was reached regarding 
the nature ofthe requirements for transfer of 
thechnology and know-how to Greece. 

The Organizing Commίttee 
Dr. Michael Pagitsas (Μ . Ι.Τ. - co-chair

man), Prof. John Tsitsiklis (Μ.Ι.Τ. - co
chairman), Prof. Petros Argyres (Ν onh
eastern Uniνersity), Prof. Nicholas Ashford 
(Μ . Ι.Τ.), Dr. Maria Delichatsios (Factory 
Mutual Research), Ms. Joanna Hadjicon
standi (Nonheastern Uniνersity) , Prof. 
Kyriakos Hizanidis (U. Maryland), Ms. 
Daphne Politis (Pianning Consultant), 
Prof. Staνros Thomadakis (City Uniνersity 
of New Υ ork), Dr. Lyssandros Zacharo
poulos (Uniνersity of Massachusetts) . 

Τής ~Αγάπης τό Πέρασμα 

Τό μονοπάτι πού ή γλυκειά d.γάπη πέρασε 
όταν πλημμύριζε d.πό ρόδα κι άνεμώνες, 
τώρα παντέρημο κι όλόξερο κατάντησε 
λές καf τό δεfρανε άτέλειωτοι χειμώνες. 

WΕχει χαλάσ ·ή όψη του ή πρόσχαρη 

κι • ό φράχτης έχει γκρεμιστεί 
d.π ' άκρι, σ · ιiχρι, 

σάν καί θανάτου διάβα τό tρήμωσε 
καf άθελα στά μάτια φέρνει δάκρυ. 

Μά κι άν tρημωμέvο μένει καί κατάξερο 
κι έχασε τά όλόδροσα λουλούδια, 
όμως ή άγάπη κάτι άφησε στό διάβα της, 
γλuκειiiς στιγμής άνεfπωτα τραγούδια. 

ΧΡΥΣΊΆΛΛΕΝΗ ΛΟΥΚΑ·Ι·ΔΟΥ 

DECEMBER, 1986 

Προοδεύει τό ΡΑΝ GREGORIAN 

Τό Συμβούλιο καΙ τά μέλη τής έταιρfας ΡΑΝ GREGORIAN, τών Ιδιοκτητών έστιατορfων καf 
Diners τοϋ Νιοϋ Τζέρσε/J, εlχαν τόν περασμivο μήνα συνεδρfαση στό έστιατόριο Pantazis Ren
naisance, στό συγκρότημα SNUFFY'S καΙ άσχολήθηκαν μi θέματα πού dφοροvν τίς δραστη
ριότητες τής έταιρίας. Στήν άναμνηστική φωτογραφfα τής ΝΕΛΣ ΥΟΡΚΗΣ, καθήμενοι. άπό 
άpιστερά, ό κ. 'Αλέκος Άλεςανδρής, μέλος του Συμβουλίου, ό κ. Τζών Κούρτης καΙ ό κ. Γιώρ
γος Μαvωλιός, πρόεδρος. WΟρθιοι, άπό άριστερά, oi κ. κ. Γ. Χρόνης, Β' 'Αντιπρόεδρος, Ίωάν. 
Κάλλας, ταμfας, Βασίλ. Βασταρδής, μiλος τοϋ Συμβουλίου, Κώστας Σιδεριilς, Κ. Βέτσας, 'Εμμ. 
Βασταρδής, Τζfμ Χ ονδρούλης, πρόεδρος τής ύπό σύστασιν τροφοδοτικής έταιρfας, Νικ ο λ. Παν
ταζής, έκ τών Ιδιοκτητών τοϋ έστιατορlου Rennaisance καί ό κ. τζώv Χαλκιάς. Άπουσ{αζε ό 

κ. Μιχ. Σταμάταρος, Α ' 'Αντιπρόεδρος τοϋ Pangregoήan. 

-==============================================~~-1 
ΗΑΡΡΥ HOLIDA YS 
to αΖ/ our frίends and valued clients 

SARR US ASSOCIATES Ρ.Α. 
JOHN SARRUS, R.M.A. 
ANDREAS KOMODROMOS, C.P.A. 
And STAFF 

236 Broad Avenue, Palisades Park, N.J. 07650 
Tel. (201) 944-2300 

RIZO'S =========;ι 
W edding Boutique 

Wedding Gowns: MEND/CINO 
By /1/isa Jena 

Alfred Angelo: Bridal Origina/.s 
$300 10 $/,500 

Tuxedos: 
After Six-Lordwest 

MOTHER'S DRESSES: 
BRIDESMAIDS DRESSES 

PHOTOS - LIMOS - FLOWERS - VIDEO 

Large Se/ection of Jewelty 
10% Off wίth thίs ad 

30-29 STEINW Α Υ STREET 
ASTORIA, Ν.Υ. 11103 ( 2 Fl.) 

TEL.: (718) 274-9119 
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New Company to Produce 
Fίlms in Greece, Cyprus 
Α new motion picture production com

pany to produce feature fi1ms in Greece and 
Cyprus on a continuous basis for the U.S. 
and Intemationa1 Theatrica1 Circuits, TV, 
Video and other markets has been formed in 
New York City. The Company's name is 
PARTHENON ARTS CORPORAτiON. 
Το the extent possible and feasib1e, Par

theήon Arts Corporation will produce 
works of playwήghts and emp1oy ta1ented 
artistic and technica1 personne1 of Hellenic 
and Phii-Hellenic heritage. 

Parthenon's management and founders ' 
teams will consist of Greek, Ameήcan, and 
Canadian enterpreneurs and business men 
and women who may or may not be re1ated 
to the motion picture industry. 

lnvestment participation opportunities 
and incentives will be made availab1e by the 
Company to all members· of its foundίng and 
management teams as well as to the 
members of its network of affiliates and 
collaborators. lnvestment participation 
limits, depending on the Company's stage of 
deve1opment and other factors, will vary 
wide1y - anywhere from $250 to $250,000. 

In order to enhance the security and op
portunity aspects of its oήgina1 investors, 
among other measures to be taken by the 
among other measures, the Company will 
1aunch its production program with feature 
films of commercial promise and current 
market appeal. Near future Company plans 
call for the production of quality fi1ms 
notab1y dealing with histoήc events, philo
sophy of life, po1itics and religion. 

In this connection, Parthenon Arts Cor
poration will work close1y with the Torch
bearers of Ameήca Corporaion, one of the 
co-founders and principa1 stockho1ders of 
the Company, presently pioneering the 
reviva1 of the Hellenic culture and thought 
and the introduction of new concepts ίη the 
fie1ds of politics anbd religion. 

For additίona1 information write to: 
Parthenon Arts Corporatίon, Ρ.Ο. Βοχ 
7441, FDR Station, New York, Ν.Υ. 10150; 
or call Nicho1as J. Papadakos, (718) 626-
1066; or Dino Bakakos, (718) 434-7470. 

SEASON'S 
GREETINGS 

Our good wishes for peace, 
love and prosperity 

go out to all Hellenes 

ANDREW Α. ATHANS 
Natίonal Chairman 

Louis Butter, Eggs ~ 
& Cheese Co., Inc. 

/NSΠTUΠONAL GROCERS AND FOOD PURVEYORS 

VOUYIOUKLIS BROS. 
5423 First Avenue, Brooklyn, New York 11220 
Tel.: (718) 833-2326, 833-2544, 833-2375 

AMERICAN PAPER SALES Inc. 
Serνicing the Paper Needs of the 

Printing, Pub/ishing, 
& Conνerter Μ arkets 

-Domestic & Intemational Sales-

George D. Pappas 
Executive Sales 

10 EAST 40th STREET-NEW YORK, Ν.Υ. 10016- (212) 889-3001 

ΗΑΡΡΥ HOLIDAYS 

Mr. andMrs. G .. MΛTSOUKΛS 

ASTORIA 
34-12 30th Α VENUE 

ASTORIA, Ν.Υ . 11 103 
Tel. (718) 626-0846 

VIDEO. 
( EXPRESSS) 
SALES - RENT ALS - Τ APES - DISCS 

JACKSON HTS 
71-16 35th AVENUE 

JACKSON HEIGHTS, Ν.Υ. 11372 
Tel. (718) 803-3171 

.. NEW YORK" 



Jefferson Had 

Few Illusίons 

About Judges 

The followinι is a letter to the Editor 
of the New York rtmes (Oct. 29, 1986) 
from the disttnιuished Greek-Ameήcan 
lawyer Mr. Christ Stratakis: 

Prof. Sanford Levinson's observations in 
favor of abolishing life tenure for Federal 
judges (letter, Oct. 15) were substantially 
shared ·by no less a national authority than 
Thomas J efferson during the last years of his 
life. 

Thus, in a letter sent in October 1823 to 
Adamantios Korais, a Greelc scholar, writer 
and nationa1ist, whom Jefferson met in the 
mid-l780's in Paris, he wrote that "man is 
not made to be trusted for life, if secured 
against all liability to account." ("The Jef
ferson-Korais Correspondence," The 
Journal of Modem History, Vol. XIV, Νο. 
1, March 1942). In this letter, a formal one 
lacking the good humor of his coπespon
dence with John Adams, the retired 
revolutionary had harsh words for judges. 

"All the establishment of our constitu
tions," he wrote, "the judiciary bodies were 
supposed to be the most helpless and harm
less members of the government. Expe
rience, however, soon showed in what way 
they were to become the most dangerous; 
that the insufficiency of the means provided 
for their removal gave them a free-hold and 
iπesponsibility in office, that their decisions, 
seeming to concem individual suitors only, 
pass silent and unheeded by the public at 
large, that these decisions nevertheless 
become law by precedent, sapping by little 
and little the foundations ο€ the Constitu
tion, and working its change by construction 
before anyone has perceived that this 
humble and helpless worm has been busily 
employed in consuming its su bstance." 

In Jefferson's view, the best policy would 
be to appoint judges "for a term of years 
only, with a capacity of reappointment, if 
their conduct has been approved." 

These, among many others, were 'Όbser
vations and reflections of an octagenary, 
who has passed fιfty years of trials and 
trouble in the various grades ofhis country's 
service." 

lt is remarkable that some 163 years later, 
Jefferson 's thoughts on such a vital aspect of 
our social and political order are still 
relevant and valid. 

CHRIST STRAT AKIS 

DECEMBER, 1986 

• ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

R oxanne Jewelry & Gίjts 
5690 RIVERDALE Α VENUE (259th ST.), RIVERDALE 

Tel. (212) 549-7273 

WATCH CLOCK ANDJEWLRY REPAIRS, ENGRAVING, 
EAR PIERCING & RESTR/NGING & REMODELING YOUR OLDJEWLRY 

/S OUR SPECIALTY. G/FTS FOR ALL OCCAS/ONS 

W e have Layaway Plans to Fίt Your Budget 
' FROM 9:30 Α.Μ. to 8:00 Ρ.Μ. 

,_ _____ 8/mporters and Installers of·-----· 

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

Tel. (718) 956-1441 

κ 
~ 
marπιaro 

Specialίzing in Churches, foyers, 
Marble tops, fίreplaces, etc. 

OFFICES 

L....---------IN NEW YORK & W ASHINGTON, D.C.-----J 

WMBER& 
SUPPLY C:O. 

Η ΜΟΝΑΑIΚΗ ΕΜΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣτΟ ΕIΔΟΣ1ΉΣ 

LUMBER & PLYWOOD- FORMICA - PREFIN/SHED PANEUNG • 
HARDWARE- W/NDOWS&DOORS-ROOF/NGMATER/ALS-SHU17ΈRS 
ΜΑSΟΝΠΕ CEILING T/LES- FLOORING • /NSULAT/ON • MOULDINGS 

BU/LD/NG MATERIALS- SHEET ROCK METALSTUDS 
ΠΑΡΆθΥΡΑ, ΠΟΝΕΣ, ΠΛΑΚΑΚΙΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

ΓΙΑ ΟΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΠΑΤΩΜΑΤΑ 

ΟΡΕΝ 7 DAYS 

(718) 726-1791 
ΔΕΥΊΈΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 7:00 • 6:00 Μ.Μ. 

30-94 31st STREET, ASTORIA, Ν.Υ. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 7:00 Π.Μ. • 4:00 Μ.Μ. 
ΚΥΡΙΑΚΉ 9:00 Π.Μ. • 4:00 Μ.Μ. 
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ΤΗΕ MOSTELEGANTWINESOF GREECE 
are now available in Ν ew Υ or k & Ν ew J ersey 

SMOOTH, DRγ ELEGANT 

DR γ RED WINES 
APPELLAτJON OF ORIGIN 

OF HIGH QUALJτγ 
COMPARABLE ΤΟ 

FINE FRENCH BORDEAUX 

FULL BODIED & DR γ 

ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΑΣΙ 

ΝΕΜΕΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΑΝΩτΕΡΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ 

APPELLA τιΟΝ Ο ORIGINE ΟΕ OUALirE SYPERΙEURE 

ΚΡΑΣΙΑ 

ΠΡΟ'Ι'ΟΝΤΑ 

ΟΙΝΟΠΟΙΗτιΚΟΥ ΣΥΝΠ ΑΙΡΙΣΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ 
ΝΕΜΕΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΗΛ (0746)22210 

ROBUST, FRUJτγ, DELICIOUS 
DRγ RED WINE 

CRISP, CLEAR, FLAVORFUL 
DRγ WHJτE WINE 

LIGHT, CRISP, REFRESHING 
DRγ ROSE WINE 

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

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

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

(718) 948-0611 



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

~Ως ένσάρκωση πολιτικής ~Αρετή ς, θητείας Πνεύματος 
καί ηθους ~Ελευθερίας τοϋ ~ Ελληνισμοϋ. 

Τοϋ Καθηγητοϋ Ε.Λ. Μπουροδήμου- Rutgers University, 
'Αντεπιστέλλοντος Μέλους της 'Ακαδημίας 'Αθηνών 

« .. 'Ο δε καρπός του Πνεύματός lστιν dγάπη, χαρά, εΙρήνη, 
μαιφοθυμlα, χρηστότης, dγαθωσύvη, πlστις, πραότης, 
tγκράτεια· κατά τών τοιούτων ούκ έστι νόμος .. ,. 

Παύλου «Πρός Γαλάτας>+ (Κεφ. ε-22) 

«Σάv πληρωμiι εlv • ό πόνος μας καΙ σά βρετήκι 
τής άρμονlας μii.ς σφpάγισεν ή χρυσή βούλλα, 

Έvώ μii.ς' γγlζει ό Χάρος, μii.ς θεριεύει ή Νlκη. 
Τρέμομε, χαίρε, του ρυθμοίJ Ιερή τρεμουλα.ι 
................... ....... ....... ........... 
Τό χάσμα τής πληγής γlνεται συντριβάνι . . ,. 

Κ. Παλαμaς (« 'Η Φοινικιά>+) 

'Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος άναπαύεται στην άγκαλιά 
τής 'Ελληνικής Γής που τόσο άγάπησε. 'Η ένσάρκωση τής εύγέ
νειας, τής καλωσύνης καi τής άγάπης, δέν θά στολίζει πιά τό 
σεπτό χώρο του Έλληνικοϋ Κοινοβουλίου καi δέν θά ζεσταίνει 
μέ την άλήθεια τής όμορφιaς της τό ταπεινό του γραφείο τής 
όδοϊ> 'Ακαδημίας 33. " .. 'Απέσβετο καί λάλον ϋδωρ .. ": 
Ή εύθυτενής, ή άλύγιστη, ή ύψηλη φυσικη καi πνευματική 

του παρουσία στό χώρο καί στή ψυχή τής ·Ελλάδος, ζεί καί 
φωτίζει ώς ήθική μαρμαρυγή τούς ι'ιπανταχοu ·ελληνες .. Καί 
παραστέκει ώς μνήμη «πυρίνων φλογών» καί έντολών χρέους σ· 
δσους fζησαν τήν εύδαιμον{α του διαλόγου μαζύ του, τήν εύφρο
σύνη τών «έξομολογήσεων» έπί τών «πρακτικών»- ήθικών προ
βλημάτων καί άγώνων τής έθνιιcής Παιδείας καί Πολιτικής, τής 
καθολικής ·Αναπτύξεως τοϋ τόπου καί προκοπής τοϋ Λαοu μας. 

'Επέκεινα, παραμένει ζώσα καί ζείδωρη ή μαρτυρία εύθύνης 
καί καταλυτικής άγωνίας τήν ώρα τής δεινής κρίσεως τής έπο
χής μας, τήν ώρα " .. τής πάλης μεταξύ άνθρωπισμοϋ καί άπαν
θρωπίας ... (Ό Εlκοστός Αlώνας - Άθήναι- 1951). 
Ό aνθρωπος καί ή άνθρώπινη ζωή ώς {στορικό καί ήθικό γε

γονός, τά μελήματα τοϋ Πνεύματος, ή δικαιοσύνη, ή έλευθερία, ή 
προσδοκία (καί ή άπειλή) τής έπιστήμης καί τής τεχνικής σή
μερα , τέλος ή μοίρα καί τό χρέος τοϋ πνευματικού άνθοώπου, 

Stefana- Vaptistika- Books- Records 

YJthenio..n 
WHOLESALE G f ~h 
and RETAIL 1 t .,). σp 
323 WEST 42nd STREET, NEW YORK, 

TEL. (212) CI 7-6244 
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ύπήρξαν έστιακά θέματα στοχασμου, διδασκαλίας καί διαλόγου 

ύψηλόφρονος τοϋ Π. Κανελλοπούλου. 

Ό έκλιπών ήγέτης, πολιτικός καί διδάσκαλος, «έβίωσε .. ώς 
ποιητής καί «έπραξε» ώς φιλόσοφος τό έργο του, όπως έκείνος τό 
συνέλαβε, πάντοτε καί πάντα «τό χρέος μή κιvών . .... 

"Εζησε τή τραχεία περιπέτεια καί δοκιμασία μιiiς Ιστορικής 
περιόδου τοϋ "Εθνους . Καί έν ταύτφ «έστοχάσθη-• καi ένέκυψε 
«ξuν δλΌ τij ψυχij», στά μεγάλα ήθικά α{τήματα καί πνευματικά 
προβλήματα μιaς έποχής - καμπής τής πορείας τής Ιστορίας 
καί τοϋ πνεύματος μέ άκραία αίσθηση καί έπίγνωση πραγμα
τικότητος καί συναίσθηση εύθύνης άληθινοu παιδαγωγού, μέ 
άκεραία συνείδηση άποστολής όραματιστοί'Η>ιδασκάλου. Ύ
πήρξε παρών: ώς πανεπιστημιακός καθηγητής- μετά τή θητεία 
λαμπρών σπουδών καί «άναστροφής»- δ πως μοu ηεγε- μέ τά 
κορυφαία πνεύματα τής Εύρώπης στή Χαϊδελβέργη - νουθετή
σας μέ νάματα σοφίας, νιότης καί άρε τής τή Γενηά τοϋ 30. ·Η ταν 
έξόριστος τής δικτατορίας τής 4ης Αύγούστου, άλλά παρών ώς 

THIS WOMAN CAN 
ΜΑΚΕ SURE YOUR FAMILY 
WON"f LOSE EVERYTHING 

IF ΤΗΕΥ LOSE YOU. 

She is your representatiνe from ΜΟΝΕΥ 
Financial Services. 

Protecting your family's future is her business. 
Talk to her. Find out how you can make sure 
your family could keep going without you. 

Besides being a thoroughly knowledgeable 
pro, your ΜΟΝΕΥ representatiνe has many of 
the same hopes and dreams for her family as 
you do for yours. So she 
understands just what 
you need. Giνe her a call. 

LITSA GRISTEA 
136-25 37th Ave. 

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

llιfl.j/H 
RNANCIAl. SSMaS 

ΤΗΕ MUTUAL UFE / NSURANCE 
COMPANY OF NEW ΥΟRλΌ .\'EU' }ΌRΛ . . •.-. }Ό 
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στρατιώτης, ώς μαχητής κατά τοϋ φασισμοϋ στό μέτωπο τής 
'Αλβανίας. Καί ώς πολιτικός άγωνιστής στή διάρκεια τοϋ Με
γάλου Πολέμου στή Μέση ·Ανατολή καί τήν α{ματηρή ώρα τοϋ 
σφαδασμοϋ τοϋ έμφυλίου πολέμου καί τής έσχατης άπειλής τής 
'Ελευθερίας τοϋ WΕθνους καί τοϋ Λαοϋ, στή πορεία όδύνης τής 
μεταπολεμικής περιόδου. 'Υπήρξε παρών ώς άταλάντευτη πα
ρουσία άντιστάσεως κατά τής τυραννίδος τής έπταετίας. 'Υπήρ
ξε δ κορυφαίος πολιτικός τοϋ Έλληνικοϋ Κοινοβουλίου, δ 
ρήτωρ-στοχαστής, δ Νέστωρ τοϋ Κοινοβουλευτικοί> έλέγχου 
καί διαλόΎου. ('Ε κεΙ lννοιωθε πώς ήταν 1'ι θέση του: Καί μοϋ έξο
μολοΎήθηκε τή βαθύτατη πικρία του-τή παραμονή τής Πρωτο
χρονιάς τοϋ 1986- δ ταν «άπεκλείσθη., τών τελευταίων έκλοΎών 
μέ τόν άντιδημοκρατικό, τόν προκρούστειο άκρωτηριασμό τής 
••λίστας .... ). 

'Υπήρξε παρών ώς ταΎός καί δημιουργός στήν 'Ακαδημία 
'Αθηνών. Καί ώς συμφιλιωτής τοϋ Λαοϋ μας, στά τελευταία 
χρόνια τής ζωής του. Καί μέ άντιπάλους-όπαδούς μιaς Ιδεολο
γίας πού έπολέμησεσ' δλη τουτή ζωή. Γιατίδένπίστευε-δπως 
μοϋ ~λεΎε - πώς ο{ άΎωνιστές έκείνοι, ο{ νέοι, ο{ πολλοί πεσόν
τες στίς έπάλξεις τοϋ άΎώνος κατά τοϋ Ναζισμοϋ, δέν ήσαν, δέν 
ήταν δυνατόν νά εΙναι έχθροί τοϋ WΕθνους. 

ΕΙχαν, ο{ νέοι, ο{ πολλοί τό νοϋ τους καί τή καρδιά τους στήν 
'Ελλάδα πρίν καί πρώτα άπό τήν Ιδεολογία . . WΕτσι πίστευε. 

Τό lργο, τήν εύγένεια, τή γενναιότητα, τό ιlθος τής παρου
σίας τοϋ ΠαναΎιώτη Κανελλοπούλου θά κρίνει - καί θά άποτι
μήσει - ή άμείλικτη {στορία. Καί ο{ «παραλείψεις» του, στό 
σύνολό τους , πιστεύουμε, πώς άποτελοϋν έξαιρέσεις ένός μεγά
λου κανόνος ζωής, μιaς θητείας πνευματικής καί πολιτικής στήν 
ύπηρεσία τοϋ τόπου. Εύτύχησε νά ~χει μιάν άξια, μοναδική, σύν
τροφο ζωής, τήν Ύυναίκα-άΎΎελό του, τήν Κα Νίτσα Κανελλο
πούλου. 

Μακρυά άπό τή Πατρίδα (μέ τό νοϋ καί τή καρδιά μας έκεί) 
ζήσαμε έδώ στήν ·Αμερική- στή δεύτερη μεΎάλη πατρίδα- τό 
άγγελμα τοϋ θανάτου, τοϋ Δασκάλου καί τοϋ Πολιτικοϋ. Μέ τά 
κείμενα τοϋ διαλόγου τής τελευταίας δεκαετίας τής ζωής του, 
άναπδλήσαμε τό μέΎεθος τοϋ έργου τοϋ άνδρός στά γράμματα, 
στό δημόσιο βίο, στή πνευματική καί πολιτική ήγεσία τής νεώ
τερης, τής μεταπολεμικής ·Ελλάδος, μιά συνεχή προσφορά 
έξή ντα καί πλέον έτών .. Κι' άκόμη ζήσαμε ώς άνάμνηση, τό 
δροσερό άνασασμό, τήν άπλή, τήν άπέριττη συντροφιά φίλου 
άκριβοϋ, WΕλληνος καί Χριστιανοί>, σέ ώρες πολλές συζητή
σεων (καί έξομολογήσεων) στήν ·Ακαδημία 'Αθηνών, στό σπίτι 
του (Ξενοκράτους 15) στά Ύεύματα (καί δείπνα) «aρτου καί 

«Τδ Φώς έν τfj σκοτίει φαίνει καί 

ή σκοτία αύτδ ού κατέλαβεν». 

ΙΩΑΝ. /, 5 

Archbishop Iakovos, the Dean, the Faculties 
and the 

Hellenic College-Holy Cross Community 
extend to you best wishes 
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for a blessed and joyous Christmas 
and a Healthy and Fruitful New Year 

CELEBRAΠNG OUR 50th ANNIVERSARY 

e ο άριστοκράτης 
,.. 

τού 

e Ελληνικοu καφε 

Καί πάλι στήν άγορά ό κανονικός 
καφές VENIZELOS καί σέ κουτιά 

του μισοί> πάουντ 

Καί, βεβαίως. ό CAFFEINE FREE 
καφές VENIZELOS 
του μισου πάουντ 

Προϊόν τής ελληνικής εταιρείας 

Gl COFFEE 
ASSOCIATES 

178 Riνer Road, Edgewater, N.J. 07020 . 
Τηλ.: 201-945-1060 

"NEW YORK" 



οίνου» τοϋ Φιλίππου .. 
Μνήμη ύψηλοφροσύνης καί φιλοσοφικοϋ στοχασμου: 

έκείνη iι νουθεσία καί διδαχή του- στά χρόνια τής έφηβείας 
μας- γραμμένη στήν έξορία του- ... . μέ τούς κλασικοl)ς άγά
πησα τό φώς, μέ τούς ρωμαντικούς τή wχτα. Μέ τούς λογικούς 
άγάπησα τήν όρθογώνια σκέψη, μέ τούς μυστικούς τήν άδολη 
άλήθεια. Δέν ύπάρχει τίποτε πού ν' άγαπήθηκε πολύ καί νά μήν 
τάγάπησα κι' έγώ .... («'Ιστορία του Εύρωπαϊκοϋ Πνεύματος» 
1947). 

Κι' ε ρχεται στό νοϋ μας, ώς φιλοσοφία τής {στορίας τοϋ αι
ώνος μας μιaς σεισμικi'jς ιJ\ρας σπασμού, άνατροπών κα{ έρειπί

ων των δυό μεγάλων πολέμωνστήν Εύρώπη, δταν « .• Ή 'Ιστορία 
- δπως γράφει, γίνεται γιά πρώτη φορά παγκόσμια», " . .'Η 
{στορία του iιθικου πολιτισμοϋ- tγραψε -γιά τό δυτικό κόσμο 
εtδικώτερα του 'Ελληνοχριστιανικοϋ, εlναι iι Ιστορία τi'jς ήθικά 
έλεύθερης ψυχi'jς τοϋ άνθρώπου σ· δλα τά στάδια κα{ τά σκαλο
πάτια, τά χαμηλότερα καί τά ψηλότερα, τfίς πορείας καί τής άνό
δου της. Ή άγάπη πρός τόν πλησίον μας - κα{ στήν πιό άπτή 
καί τοπικά περιωρισμένη (aς ποϋμε: τήν προχριστιανική) 
σημασία της, πού tμεινε κι' ύστερα άπ' τή διδασκαλία τοϋ 
Ίησου iι πιό προσιτή στήν ψυχή τούάνθρώπου-ε{ναι κι ' αύτή 
μονάχη της ενα μεγάλο γεγονός πού κάνει τόν άνθρωπο νά ε{ ναι 
άνθρωπος, νά εΙ ναι μ' άλλα λόγια ύπεύθυνος άπέναντι τού Θεού 
γιά κάτι πού δέν εχει καμμιά σχέση μέ όποιαδήποτε σκοπιμό
τητα καί μ' όποιοδήποτε συμφέρον. ·" (σελ. 29). « .. 'Αφού 

_κινδυνεύει ό «άνθρωπος» κινδυνεύει βέβαια κα{ iι δημοκρατία, 
κινδυνεύουν ο{ έλεύθεροι θεσμοί. Δημοκρατία χωρίς τόν 
άνθρωπο δέν μπορεί νά ύπάρχει. Τό μεγάλο γεγονός της δημο
κρατίας δένε{ ναι ή 'Ελευθερία ώς θεσμός, άλλά ό άνθρωπος ώς 
ήθική συνείδηση. 'Η έλευθερία θάταν άδύνατο νά θεσπισθεί 
άντικειμενικά, άν δέν ε{χε διαμορφωθεί προηγουμένως iι ήθική 
συνείδηση ώς ύποκειμενιιcή βίωση τού άνθρώπου. Πρίν κρυ
σταλλωθεί iι έλεύθερη σχέση τού φίλου πρός τό φίλο δέ μπο
ροϋσε οϋτε νά συλληφθεί iι σχέση τοϋ πολίτη πρός τό πολίτη. Ή 
'Αριστοτελιιcή εννοια τής κοινωνίας, τής πολιτείας, άνάγεται 
όλόκληρη στήν εννοια τής φιλίας . . » (σελ. 33). « . .'0 Δεύτερος 
Παγκόσμιος Πόλεμος, μ' δλη τήν όλοκληρωτική ιμπεριαλιστι
κή τάση του Χίτλερ, θάταν άδυνατο νά γίνει, άν δέν άνοιγαν τό 
δρόμο του - τό δρόμο τοϋ αίματος καί των δακρίιων - δυο 
σκαπανείς, ή άδυναμία καί Ιστορική άβουλ{α τών δυτικών 
δημοκρατιών καί ό Ιστορικός σατανισμός τοϋ σοβιετικου 
όλοκληρωτισμοϋ .. ,. (σελ. 154) (« Ό ΕΙκοστός ΑΙώνας» 1951). 

Σέ δλα τά χρόνια ό Παναγιώτης Κανελλόπουλος- μέ πλήρη 
συμμετοχή στή πολιτική κα{ κοινοβουλευτική ζωή τοϋ τόπου 
καί στήν 'Ακαδημία 'Αθηνών- ζεt τά μεγάλα προβλήματα καί 
μελήματα του Πνεύματος. Γράφει καθώς διαβάζουμε τήν ιδρα 
αύτή του μνημοσύνου: 

«-Ασχετα μάλιστα, κι' άπό τό καθαρά μηχανικό στρίμωγμα 
πού εχει ύποστεί ή ψυχή του άνθρώπου στίς μέρες μας κα{ πού δέν 
τf\ς άφίνει τόπο καί χρόνο γιά νά καλλιεργήσει μέσα της δσα δέν 
εlναι στιγμιαία καί άμεσα, ~ρθε καί iι άμείλικτη έκλογίκευση 
του νου πού μέ τή καταπληκτική πρόοδο των θετικών έπιστημών, 
εκαμε τόν άνθρωπο νά δυσπιστεί σέ καθετί πού δένεΙ ναι έπιστη
μονικά θεμελιωμένο. Ή ποίηση tγινε, tτσι, περιττή καί γιά τους 
πιό πολλοl)ς πού άλλοτε θάβρισκαν κοντά της ενα βαθύτερο λόγο 
πνευματικής ζωής κι· 1Ί πίστη tγινε ίίποπτη, χωρίς στή θέση της 
νά μπεί κάτι άλλο, χωρίς τό κενό, πού δημιουργείται μέ τή σύμ
πτυξή της, νάναι σέ θέση νά τό πληρώσει iι 'Επιστήμη. Ή 'Επι
στήμη καταφέρνει πολλά, πάρα πολλά, δέν καταφέρνει, ώστόσο, 
νά πάρει τή θέση τών δυνάμεων πού έκτοπίζει· κι . ετσι δημιουρ
γείται τό μεγάλο δίλημμα: δσο περισσότερο προοδεύει ό άνθρ(Ι)
πος στήν έπιστήμη κ:αί στήν τεχνική, τόσο λιγώτερο Ικανοποιεi 
τίς βαθύτερες άνάγκες τής ψυχής του. Κα{ τό δίλημμα ε{ναι 
τραγικό . ·" (σελ. 63). (« Ό Χριστιανισμός καΙ ή Έποχή μας- 'Από 
τήv Ίστοpfα στήv ΑΙωνιότητα» 1953). Καί συνεχίζει σέ λίγα 
χρόνια (1956) στό fργο του «Μεταιpυσικής ΠρολεγόμΕνα»: .. .. Δέν 
fχουμε παρά νά διαλέξουμε άνάμεσα στόν παραλογισμό τοϋ 
μηδενός πού βασίζεται σέ μιά μικρή άτοπη σκέψη ιcα{ στό θαυμα 
τf\ς αlωνιότητος των πάντων, πού άνταποκρίνεται σέ μιά μεγάλη 

DF.CEMBER, 1916 

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

κρατος 
Τά πιστοποιητικά GNMA tχουν γίνει μιά άπ' τίς πιό δη
μοφιλείς tπενδύσεις τού σήμερα , λόγω τής άσφάλειας καί 
τής ύψηλής άπόδοσης πού παρέχουν. 'Υπάρχει τώρα ενα 

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

GNMA ~--~----0 31 ___ ! GNMA 

Fund ! • % i Fund : _______ _l~LlL§§ _________ l 
Τό ντοσιέ αuτό , lνα άπό τά τρία άμοιβαία κεφάλαια 

σταθερi'\ς είσοδηματικής άπόδοσης εχει σάν στόχο νά 
παράσχει εγιcαιρες μηνιαίες πληρωμές τόκων κάθε μήνα, 
καθώς καί νά διατηρεί tό κεφάλαιο καί τή ρευστότητα. 

·ε να άμοιβαίο κεφάλαιο τi'\ς GNMA , μέ έπαγγελματική 
διαχείρηση , μπορεί νά έπωφεληθεί άπό καινούργιες κατα
στάσεις στήν άγορά, μέ τό νά συμπληρ<ί>νει τό ένεργητικό 
τοϋ κεφαλαίου κ:αί μέ άλλες tπενδύσεις, συνήθως κυβερνη
τικές άξίες. Αuτό tπίσης καθιστά δυνατό νά δίνεται στα
θερότερο μηνιαtο μέρισμα , τό όποίο εχει λιγότερη μηνιαία 
άπόκλιση άπό τά σκέτα GNMA. 

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

'Εάν τό ντοσιέ σάς tνδιαφέρει, ταχυδρομήσετε τόκου
πόνι yιά προσπέκτους. 

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

····~~~~······ 
: Pdinewebber : 
: Mr. Andιew Saνas, Paine Webber Conιinental Plau, : 

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

8 ΟΥα.~.....ι--------ΌQο/ΜΑ.Λι..ι-..,a 8 
~~- . 

: DI'IO.don·ιHndιbop..,.ρo<1 ... tι.ιιk .. p-ιnm•nόlo•σιho••--••-wι••- • . -- . . --- . . ....:. ..... . 
8""α:'___.................. • 
• ,ιa~__._.ι_...._ ._ιη: • 

••••••••••••••••••••••• 
Διαθέταμε ΑΑΑ I 00% 

• Αφορολόγητα investment 
λ ...-..... .. coal8ίιoiaa _.. C08ploιe iafonnaιion obout tJιc l'ainc W<bbcr fi•od 
ι-Portfolioo(wlύdι iιιduda tJιc l'aine Wιbbcr GΝΝλ Portfolooo) ιncιιιιtιnιcΙΙοrια 
anι .ι ••-· wiU bc ιcnt ~pon .-.pc ο( ιhιι coupon. R ... d ιt carτf~Uy bcforτ you in>at 
o<ιcad-y. 

11ιίι rτιιι-ηιι thc yιcld for tlιc Poιne Wcl>bcr GΝΝλ l'ortfoloo fro111 Jιuι. I .86 ιο Nay 
:10.86. Ιι ίι bued ΟΩ tJιc o/Jcrrinι pήc:e. includina maoim'"" ιaΙcιι οι 4 .2391. Saleι cΙΙοrια 
aad ιΙιc actιιal yίcld rτaJiDd by indiνίdιιal in-ton m&y νary dcpcnclanι οιι tlιc coatι 
applίcablc ιο tlιc:ir indiνίdll81 in>at-nt. Of c:ounc. puι pcήormana: ιhould DOt bo..,... 
ιίclond on llldίcatιoΛ ο( t1ιc fυιυrτ rτιυlιι. 

λddiιίonally, ιΙιc ,.., _, nlιιc οι alwιrcι oi tJιc GΝΝλ Portfolιo wιU Πιιcιuοιe in 
-..rdaιtcz wίth tJιc market, thuι tbo ρ...,. at wlιich you rcdcςm your οluιrτι moybc morc 

ο< ιc. tlwl JOW' oriιinal -'· 
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Greek Style Demί -Tasse 

J ohn Α. V assίlaros & S on, lnc. 
Coffee - Tea - Spίces 

29-05 120th STREET, FLUSHING, Ν.Υ. 10054 
Phone: TU 6-4140 

DESIGNERS 
Qur .. "'(""\ Architectural 
~ lnterior Design 

INC 29-28 41st Avenue 

8 
Long Island City, Ν.Υ. 11101 
(718) 786-6018-9 

SPECIALIZING /Ν: 

• RESTAURANTS 
• HOMES 
• OFFICES 
• BLDG-DEPT-VIOLATION 

REMOVALS 

ASK FOR: GUS ATTONIS 

ciκατανόητη σκέψη . Προτίμησα τήν άνυπαρξία του μηδενός 
ciπό τήν άνυπαρξία του παντός. Ή σχέση πού διάλεξα ~χει 
άμεση σχέση καί μέ τό πρόβλημα τοϋ θανάτου. Δέν μπορεί σέ 
καμμιά περίπτωση νάναι ό θάνατος άνυπαρξία άπόλυτη. ·οπως 

δέν μπορεί νά προέρχεται " προσωπικότητα του άνθρώπου άπό 
τό μηδέν, ~τσι δέν μπορεί καί νά καταλήγει στό μηδέν. -·•. 

Συνάντησα τόν Παναγιώτη Κανελλόπουλο γιά τελευταία 
φορά στό γραφείο του τής όδου 'Ακαδημίας, τήν 1 ι η Αύγού
στου. Ήταν ήρεμος, σωματικά άδύνατος καί καταβεβλημένος, 
μέ μοναδική καρτερία καί πνευματική ρώμη - άστραπή τών 
ματιών καί του νοϋ: " .. έ'yκύμων ή τήν ψυχήν, θείος ών ... Καί 
πρός τουτον τόν άνθρωπον εύθύς εύπορεί λόγων περί άρετfίς . . '' 
(Πλάτωνος «Συμπόσιον» 208e-209c). 
~Ηξερα πλέον πώς δέν θά τόν συναντοοοα άλλη φορά: ή εύ

δαιμονία τελέσεως τοϋ χρέους καί τfjς άποστολής ώς προαίσθη
ση, ώς «μελέτη θανάτου" («Φαίδων»). Ή ώρα ~φτανε πλησί
στιος. 

Ε{ χε χαρεί πολύ τό μήνυμά μου, σέ μιά κάρτα-πίνακα του Δ. 
Θεοτοκόπουλου-τή τραγική όSρα τής άπογύμνωc.της ("'fHE 
ESPOLIO") τού Ίησο\J ciπό τόν δχλο καί τούς πραιτωτιανούς 
πρίν τή Σταύρωση - πού τοϋ εlχα στείλει ciπό τό Toledo τής 
'Ισπανίας τρείς ~βδομάδες πρίν. ·Εγνοια του βαθειά ή συμπλή
ρωση τοϋ τελευταίου τόμου τής "·Ιστορίας του Εύρωπαϊκου 
Πνεύματος» πού δέν μπορουσε νά τελειώσει, πού βιαζόταν νά 
δλοκληρώσει δ ~ξοχος στοχαστής, δ πρώτος ίσως •Ελλην Εύ
ρωπαiος .. 

• ο διδάσκαλος καί πολιτικός ~πεσε στή πρώτη γραμμή του 
πυρός fνα μήνα μετά τό τελευταίο τών διαλόγων μας. ·Επεσε 
έργαζόμενος, άγωνιών καί μαχόμενος ώς στρατιώτης του ~λλη
νικο\J πνεύματος, τής χριστιανικής παιδείας, τής άγάπης. ·Ο 
θάνατός του φωτεινός καί αύθεντικός, δπως ή ζωή του, εlναι 

έκεtνος πού ζητάει ό R.M. Rilke στό "• Ωρολόγιο»- πού κλείνει 
«τούς βαθύτερους καί μελωδικώτερους στίχους του» του μεγάλου 
ποιητή καί μεγάλου άνθρώπου, πού μέ τόση άγάπη καί εύλάβεια 
μνημονεύει στό εργο του δ Παναγιώτης Κανελλόπουλος.(« Ό 
Χριστιανισμός καί ή Έποχή μας»). 

«·Ω Κύριε», λέει σέ τρείς στίχους του ό Rilke, 
«δό~- στόν καθένα τό δικό του θάνατο - τό θάνατο πού 
βγαίνει μέσ' ciπό τή ζωή του έκείνη πού έντός της ε{χε 
ciγάπη , νόημα καί άνάγιcη ..... 

Ή κληρονομιά τοϋ άνδρός ε{ναι ύποθήκη χρέους, δημιουρ
γίας καί έντολής, στή κρίσιμη τούτη όSρα τής έθνικfjς μας δοκι
μασίας, τής ciνηφορικής πορείας τοϋ Νέου Έλληνισμου: 

«Οίός πέπvυτω· το1 δέ σκια1 αίσσουσι .. ,. 

Rutgers University September 12, 1986 

NEOPHYTOS GANIARIS 

dr9:lf~tf~#'nc. 
ESTABLISHED 1887 

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

55 ESSEX STREEτ • MILLBURN, NJ 07041 

(201) 467-3-404 
NEW YORK: (212) 517·9282 

.. NEWYORK" 



~Η ~Ιστορία καί ό Θρύλος 
τοί5 Μαρδοχαίου Φριζfι 

Ο ΕΒΡΑΙΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 
ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΗΝ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

Τοϋ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 

~οταν ό κτηνάνθρωπος Χίτλερ έξολό
θρευσε τά €ξ η έκατομμύρια . Εβραίους τής 
Εύρώπης, δέν rjξερε, οϋτε φαντάστηκε ποτέ 
δτι κάπου χίλια πεντακόσια μίλια νότια 
άπό τήν πρωτεύουσά του , τή φωληά τοϋ 
φαρμακεροϋ φιδιοϋ, τό Βερολίνο, eνας 
άκόμα 'Εβραίος πέθανε όχι άπό τό δηλη
τηριώδες άέριο μέσα στούς φούρνους τών 
στρατοπέδων συγκεντρώσεως, άλλά άπό 
σφαίρες καί μπόμπες, πολεμώντας έλεύ
θερος καί όδηγώντας στή νίκη άλλα παλη
κάρια πάνω στά χιονισμένα βουνά τής Ή
πείρου καί τής 'Αλβανίας. Κι' ό θάνατός 
του εσπειρε τόν σπόρο της καταστροφής 
τοϋ κτηνανθρώπου καί τής συμμορίας του. 
WΕτσι έκδικήθηκε τό α'ιμα τών eξη έκατομ
μυρίων όμοθρήσκων τοϋ νεκροϋ αύτοϋ ·Ε
βραίου καί τών ι'iλλων άδικοσκοτωμένων 
πάσης θρησκείας καί ράτσας, θυμάτων 
τής πρωτοφανοuς κτηνωδίας στήν ιστορία 
τής άνθρωπότητας. 

Καί ποιός ήταν ό ·Εβραίος αύτός; Καί 
πώς ή θυσία του ε{ χε τέτοια έπίδραση στήν 

ΠΡCΙιι.ΡΟι !C.VBEPNHΣE01 

Άyαr.ητ~ μοο Kuρ {a ~ρ~ t~, 

' Εyν~ιt,α τόν θά\•ατον ~"( τόϋ r.εδ{οu 
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έξέλιξη τοϋ Β· Παγκοσμίου Πολέμου καί 
συνεπώς στήν έξέλιξη τής Ιστορίας δλου 
τοϋ κόσμου; 

'Η ταν ό Μαρδοχαίος Φριζής, συνταγμα
τάρχης τοϋ ' Ελληνικοϋ Στρατοϋ κατά τόν 
Έλληνο-Ίταλικό πόλεμο τοϋ 1940. Σκο
τώθηκε τήν 5η Δεκεμβρίου 1940. Έπί 
άρκετά χρόνια τό όνομά του ήταν στά 
χείλια δλων τών 'Ελλήνων, άλλά δπως 
πάντα τό πέρασμα τοϋ χρόνου κάμνει καί 
ξεχνιοϋνται σιγά-σιγά οι νεκροί τών πα
ληών πολέμων πού έδωσαν τή ζωή τους γιά 
νά στηριχθεί ή βάση τής ζωής τών γενεών 
πού άκολουθοϋν. Τό συναίσθημα δτι ή λη
σμονιά τών παληών ήρώων ε{ναι μιά με
γάλη άχαριστία, μέ εκανε νά έρευνήσω τήν 
ιστορία τοϋ Μαρδοχαίου Φριζή καί δσο 
έψαχνα κα{ διάβαζα, τόσο πιό μεγάλωνε τό 
ένδιαφέρον μου καί ή εύγνωμοσύνη μου γιά 
τόν άνθρωπο αύτόν. 

Μάζεψα πολύ ύλικό Ιστορικά ντοκου
μέντα τοϋ πολέμου, δημοσιεύματα στίς 
παληές έφημερίδες γιά τά γεγονότα δπως 
έγιναν τόν καιρό έκείνο, περιεχόμενα άπό 
διαλέξεις, λόγους πού βγήκαν σέ έπίσημες 
τελετές πρός τιμήν τοϋ νεκροϋ, έπαφές μέ 
άνθρώπους πού ijξεραν τήν Ιστορία τοϋ 
Φριζή άπό πρώτο χέρι, καί, πρό παντός 
άλλου, ήρθα σέ έπαφή μέ τόν γιό του, κ. Ί
άκωβο Φριζή, πού ζεί μέ τήν οικογένειά 
του στήν ·Αθήνα . Αi>τός μοϋ έδωσε καί τίς 
πιό πολλές πληροφορίες γιά τόν δοξασμέ
νο πατέρα του. 

·Ας άρχίσουμε λοιπόν πρωτα μέ τήν ξερή 
ίστορική άνασκόπηση όπως τήν δίνει ή 
Μεγάλη 'Ελληνική 'Εγκυκλοπαίδεια 
(Συμπλήρωμα) Τόμος Δ ·, σελίς 939. τά 
ίδια σχεδόν γράφονται καί στό Λεξικόν 
Πάπυρος-Λαρούς καί στό Λεξικόν 'Ελευ
θερουδάκη: 

.. ΦΡΙΖΗΣ ΜΑΡΔΟΧΑΙΟΣ. Στρατιωτι
κός. Έγεννήθη τό 1893 έν Χαλκίδι Εύβοί
ας έιc γονέων Ίσραϊλιτικής καταγωγής. 
Κατετάγη εiς τό στράτευμα ώς έθελοντής 
καί έφοίτησεν ε!ς τήν σχολήν 'Εφέδρων 
·Αξιωματικών, έξ ής ώνομάσθη έφεδρος 
άνθυπολοχαγός πεζικοϋ τό 1916. "Ελαβεν Ό ~Ηpω.; Συπα)·μαrάpχη~· 
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μέρος είς τόν Α· Παγκόσμιον Πόλεμον καί 
είς τήν Μικρασιατικήν έκστρατείαν καθ' 
ην διακριθείς έμονιμοποιήθη. 'Ομοίως 
κατά τόν Έλληνο-'Ιταλικόν πόλεμον τοϋ 
1940 ώς άντισυνταγματάρχης, διοικητής 
κατ ' άρχάς τοίι ύποτομέως Δελβινακίου 
τής VIII Μεραρχίας καί έν συνεχεία διοι
κητής άποσπάσματος, δπερ άχθέν έπί τής 
Ν. δχθης τοίι ' Αώου, (Βρυσοχώρι), άντέ
ταξε πείσμονα άντίστασιν καί άνεχαίτισεν 
έπί 9 ήμέρας τάς έπιθέσεις τών 'Ιταλών, 
έπιχειρούντων διάβασιν τοϋ ποταμοϋ, συ
νέλαβε δέ καί τούς πρώτους 'Ιταλούς αίχ
μαλώτους. Κατά τό άπό 23-27 Νοεμβρίου 
διάστημα μέ τήν άνάληψιν ύπό τών φιλί ων 
δυνάμεων τής άντεπιθέσεως, άνέτρεψεν τάς 
έχθρικάς άντιστάσεις καί διαβάς τόν πο
ταμόν Λογγαρίτσαν κατέλαβεν σειράν 
δεσποζόντων ύψωμάτων καί κατόπιν τήν 
γέφυρα ν τής Πρεμετής μέ τά κυριαρχοίιντα 
ταύτης ύψώματα Νόβο Σέλα καί Τρεμίσι, 
άχθείς τελικώς μέχρι τής γραμμής Κόσοβα 
-Καρδαμίτσι, tνθα καί συνέλαβε μετά 
πείσμονα άγώνα 200 αίχμαλώτους τής 'Ι
ταλικής Μεραρχίας Μοδένα. Διά τάς Ιiνω 
έπιτυχίας του προήχθη ε{ς συνταγματάρ
χην έπί διακεκριμένη πράξει. 

Τήν 5ην Δεκεμβρίου 1940 εύρισκόμενος 
είς τά προκεχωρημένα τμήματα τής περιο
χής Πρεμετής έβλήθη ύπό βόμβας ίταλι

κής καί έφονεύθη. Ό συνταγματάρχης 
Φριζής ε{ναι δ πρώτος άνώτερος "Ελλην 
άξιωματικός , δστις επεσεν έπί τοϋ πεδίου 
τής μάχης κατά τόν Έλληνοϊταλικόν πό-
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Long ls/and 's Newest 

Seafood Resιauranι 

49 G1en Cove Road, Greenvale, L.l. 
I .5 mi1e from L.l. Expressway, Εχίι 
39Ν, one light past Northern Blvd. 

Tel. (516) 621-1980 
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privaιe parιies αι affordable prices 

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

λεμον 1940-41 . 'Ετιμήθη μέ τό Χρυσοίιν 
· Αριστείον ' Ανδρείας, τόν Πολεμικόν 
Σταυρόν καί άλλα παράσημα καί μετάλια». 

Αύτά λάνε τά «Κιτάπια» μέ τήν ξερή τους 
περιγραφή, άλλά πρέπει τώρα νά γράψου
με καί τόν θρύλλο τοϋ Μαρδοχαίου Φριζή, 
δπως τόν πέρασαν άπό στόμα σέ στόμα οί 
συνάδελφοί του καί oi φαντάροι του πού 
τόν ε\δανε νά πέφτει καί τόν πήραν στά 
χέρια τους καί τόν θάψανε στό πεδίο τής 
μάχης μέ τά ματωμένα ροϋχα του, δπως 
fiτανε. Ό τάφος του δέν ξαναβρέθηκε πιά 
άφ' δτου άποχώρησε δ στρατός μας μετά 
τήν έπίθεση τών Γερμανών τό 1941 . 'Αλλά 
δπως εlπε καί δ Περικλής στόν έπικήδειό 
του,«' Ανδρών έπιφανών πaσα γη τάφος». 

Τόν «θρύλλο» τόν γράφω άπ' δ,τι iiκου
σα καί άπ' δ,τι διάβασα δ 'ίδιος άπό πηγές 
πού θεωρώ άξιόπιστες, καί άφοίι παρά -
λειψα δ, τι μοϋ φάνηκαν άμφίβολα η παρu
τραβηγμένα. 

'Όταν κάνανε τήν ε{σβολή οί 'Ιταλοί τά 
χαράματα τής 28ης 'Οκτωβρίου 1940, άκο
λούθησαν δυό δρόμους, ε να ν κατ' εύθείαν 
άπό τό Δελβινάκι πρός τό Καλπάκι καί τά 
Γιάννενα. Αύτός ήταν δ μεγαλύτερος κίν
δυνος γιά τήν · Ελλάδα γιατί τό ~δαφος 
εlναι σχετικά όμαλό καί μποροϋσαν νά τό 
διασχίσουν τά iταλικά τάνκς. Τό μόνο σο
βαρό έμπόδιο ήταν δ ποταμός Καλαμaς καί 
πιό άνατολικά δ ποταμός Άώος. 

'Εκεί συγκεντρώθηκαν οί μεγαλύτερες 
άμυντικές προσπάθειες τών ·Ελλήνων κι' 
έκεί tδρασε άπό τήν άρχή ό Φριζής. w Αν οί 

Ίταλοί περνοϋσαν καί επεφταν τά Γιάν
νενα δέν θά κρατοϋσε ή ·Ελλάδα γιατί aπό 
κεί καί πέρα οί δρόμοι θά ήταν aνοιχτοί 
πρός τήν w Αρτα καί τήν δυτική 'Ελλάδα 
μέχρι κάτω στόν Κορινθιακό κόλπο καί τό 
Μεσολόγγι. Αύτό ε{χαν κάνει καί οί Τοϋρ
κοι στήν έπανάσταση τοϋ 1821 . Τά 'Επτά
νησα tιά επεφταν καί θά γίνουνταν aσφα
λείς βάσεις γιά τόν 'Ιταλικό στόλο άπο
κλείοντας δλη τήν δυτική 'Ελλάδα άπό έ-

The unique designs of Allmιlmo ar1d the uniquely capable kitchen 
specialists at Euro Concepts That's all you need to make your 
next kitchen renoνatιon a success eνen a pleasure. Cαηe to 
either of our showrooms. in the Α & Ο buιlding or in Great Neck, 
for a free source file on the worfd's most beautiful kitchens. 

euro concepts, ltd. 

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

SHPHEN ΚΑΖΑΝΠΙS 

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

GEORGE KAZANTZIS 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 



παφή μέ τούς συμμάχους της. 

'Ο ι'iλλος δρόμος είσβολής ήταν πιό άνα
τολικά , άνάμεσα άπό τίς χαράδρες τής όρο
σειράς Πίνδου, πρός τό Μέτσοβο καί τό 

διάσελο τής Κατάρας, άπ · δπου θά μπο
ροuσαν νά άπειλήσουν τά Γιάννενα, ι'iν 
εστριβαν δυτικά ij τά Τρίκαλα καί Λάρισα 
ι'iν εστριβαν άνατολικά, δπότε θά κόβανε 
τήν ·Ελλάδα στή μέση στό ϋψος του Βό
λου. Στό μέτωπο αύτό τής Πίνδου ρίξανε oi 
"Ελληνες τά εύζωνικά τάγματα πού άπο
τελουντο κυρίως άπό όρεσιβίους πού σκαρ
φάλωναν τά άπότομα βουνά άπό τίς χαρά
δρες σάν άγριοκάτσικα. 'Όπου προχωρου
σαν οί 'Ιταλοί μέσα στίς χαράδρες, βρί
σκαν τούς "Ελληνες νά κρατάνε τίς 
πλαγιές καί τίς βουνοκορφές καί νά τούς 
χτυπάνε άπό ψηλά άλύπητα. Έκεί βοή
θησαν καί ο{ γυναίκες του Μετσόβου καί 
τών άλλων χωριών κουβαλώντας τά πυρο
μαχικά στίς πλάτες τους. Που νά τά βλέπαν 
αύτά ο{ λεπτοκαμωμένες κυρίες τών 'Αθη

νών, ι'iν καί αύτές βοήθησαν σάν 
νοσοκόμες καί δπως άλλοιώς μπορουσαν, 
καί στό μέτωπο τών βουνών καί στά με
τόπισθεν. 

Στό μέτωπο τής Πίνδου διηύθυνε τήν 
άμυνα δ φημισμένος συνταγματάρχης Δια
βάκης πού tπέζησε του πολέμου καί πέθανε 
άργότερα. Έτσι τά δυό μέτωπα του Κα
λαμά καί τής Πίνδου ε{χαν τόν Φριζή καί 
τόν Διαβάκη νά διευθύνουν τήν ι'iμυνα . 
Γρήγορα ο{ φαντάροι τούς κολλήσανε τό 
παρατσούκλι «ο{ τρελλοσυνταγματαρ
χαίοι», γιατί ήταν τολμηροί καί μπαίναν 
μέσ' τά δ λα χωρίς νά λογαριάζουν τήν σύγ
κριση τών δυνάμεών τους μέ τίς μεγάλες δυ
νάμεις του έχθρου. WΕμ, ι'iν τά λογαριάζαν 
αύτά κι ' ι'iν δέν ε{χαν καί λίγη τρέλλα,
δπως καί δλοι μας οί "Ελληνες- θά τά 
βάζαν μέ τόν πανίσχυρο έχθρό καί θά τόν 
νικουσαν κιόλας; ! Γι· αύτό έξ ι'iλλου μι
λουσαν ο{ w Αγγλοι καί ο{ ' Αμερικανοί κι· 
δλοι οί σκλαβωμένοι λαοί γιά τό .. 'Ελλη
νικό θαυμα», δπως τό ε{ χε πεί δ Τσώρτσιλ. 

· Αφου δ 'Ελληνικός στρατός σταμάτησε 
πρώτα τήν προχώρηση τών 'Ιταλών καί 
στά δυό μέτωπα, πέρασε στήν άντεπίθεση 
καί πήρε φαλάγγι τούς Ί ταλούς τοϋ Μουσ
σολίνι πού δέν μπορουσαν νά γαντζωθοϋν 
πουθενά γιά νά κρατηθουν. Πετάχτηκαν 
tξω άπό τά 'Ελληνικά χώματα πού ε{χαν 
είσβάλει, καί μετά άπωθήθηκαν πέρα, 
βαθειά μέσα στήν 'Αλβανία μέ τούς 'Έλ
ληνες άπό κοντά νά τούς κυνηγάνε σάν 
τούς λύκους τό κοπάδι. 

Ή προχώρηση του Φριζή εΙχε φτάσει 
άπό · ξω άπό τήν Πρεμετή, δπου οί 'Ιταλοί 
προσπάθησαν νά κρατηθουν σέ μιά όχυρή 
θέση. Oi 'Έλληνες έπετέθηκαν δρμητικά 
άλλά ο! 'Ιταλοί tρριξαν στή μάχη σμήνη 
άεροπλάνων πού έμφανίστηλαν ξαφνικά 
καί έβομβάρδιζαν καί πολυβολουσαν τούς 
άκάλυπτους 'Έλληνες πού δέν ε{χαν ούτε 
€να άντιαεροπορικό δπλο. 'Ο Φριζfjς διά
ταξε τά «παιδιά" του, - ετσι ελεγε τούς 
φαντάρους τών μονάδων του, - νά καλυ
φθοϋν δπως καλλίτερα μποροϋσαν σέ 
φυσικά ij σκαμμένα όρύγματα γιατί ήταν 
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1922. ΑΙχμαλωσία στήv Μικρά 'Ασία. Oi Τούρκοι πρότειναν νά τόv άπολύσουv κατ' tξαίρεσιν 
άλλά dρνήθηκε αύτή τήv προνομιακή μεταχείριση. (Δεύτερος tξ άριστερών). 

άδύνατο νά προχωρήσουν άκάλυπτοι μέ τά 
άεροπλάνα συνεχώς άπό πάνω τους. ·Αλλά 
περνουσε ή ό>ρα καί οί 'Ιταλοί όχύρωναν 

Desp_ίna 
Fur 

Manufacιurers of 

Fine Qualiιy Furs 

FACTORY SALE 
Α leading manufacturer offers you fur 
coats at manufacturer's prices. Our 
entire stock on sale. Despina gives you 
the opportunity to choose your faνor
iιe coat or jacket from thousands of 
νarious garments at manufacturer's 
cost. Despina will not be undersold. 
Factories in Hong Κ.ong, Greece, 

Germany, New York. 
Ν. Υ. SlιowrOOiff Ιt.•.:tιt«< flt 222 W. 30tlιSt. 

Tel. (212) 868-1018 
Open Monday-Friday 9-.5 Ρ.Μ. 

Satι•rday 10-.5 Ρ.Μ. 

τίς θέσεις τους σέ σημείο πού θά γίνονταν 
προβληματική ή έπιτυχία τής Ι:λληνικής 
επιθέσεως χωρίς μεγάλες άπώλειες καί μέ 
πιθανότητα τελείας άποτυχίας. 

·Ο Φριζής άποφάσισε νά συνεχίσει τήν 
έπίθεση άμέσως, εστω καί μέ τά άεροπλάνα 
πάνω άπό τά κεφάλια τους. Σάν μυθικός ij 
'Ομηρικός ijρωας, γιά νά ένθαρρύνει «τά 
παιδιά του» , καβάλησε τό άσπρο άλογό 
του , τράβηξε μπροστά μέ γυμνό τό σπαθί 
του καί μέ στεντόρεια φωνή καλώντας τούς 
στρατιώτες: •<' Εμπρός παιδιά, έμπρός, δ 
Χριστός ε{ ναι μαζύ μας!!! . . ·"· 
Πήραν κουράγιο οί φαντάροι, «άφοϋ καί 

δ 'Εβραίος βλέπει τόν Χριστό, δπωσδή
ποτε ε{ναι μαζύ μας, tμπρός, άέρα!!!». (τό 
επιφώνημα «άέρα!!» ήταν τό συνηθισμένο 
τών 'Ελλήνων στραηωτών σέ δλους τούς 
πολέμους δταν κάνανε έπίθεση. Ό μακα
ρίτης ό πατέρας μου τό θυμόταν άκόμα καί 
άπό τόν πόλεμο του 1897! 
Μέ «έφ ' δπλου λόγχη .. πάρθηκε τό 

όχυρό, άλλά πρίν φθάσουν έκεί χτυπή
θηκε δ Φριζής άπό ενα θραυσμα μπόμπας 
στήν κοιλιά. "Επεσε άπό τό άλογό του 
άλλά ξανανέβηκε καί συνέχισε τήν προέ
λαση . Κοντά στό κατειλημμένο πιά όχυρό, 

ένώ oi φαντάροι έζητωκραύγαζαν, επεσε 
άπό τό άλογο νεκρός καί χτυπημένος πιθα
νώς καί άπο σφαίρα πολυβόλου τών άερο
πλάνων. Τά πόδια του tμειναν πιασμένα 
άκόμα στούς άναβατήρες τής σέλας του, 
σάν νά μήν ijθελε νά σταματήσει τήν έπί
θεση καί νεκρός άκόμα. 

Υ Ηλθε βιαστικά ενας στρατιωτικός !ερεύς 
καί διάβασε άπό πάνω του δ,τι νόμιζε δτι 
ήταν ή έπιθανάτιος εύλογία τών 'Εβραίων, 
"w Ακουσε 'Ισραήλ, δ Θεός ε{ναι ενας καί 
μόνος ...... Τόν tθαψαν βιαστικά γιατί 
επρεπε νά συνεχιστεί ή προέλασις, μέχρι 
πού επεσε καί ή Πρεμετή. 

"Ενας γνωστός μου πού ήταν μέ μιά άπό 
τίς μονάδες του Φριζfj μου ε{πε δτι φώναζε 
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Ή προτομή τοϋ Φριζή στήν Χαλκίδα 

« Έμπρός παιδιά, ή Παναγία ε{ ναι μαζύ 
μας» . . Αλλά τί σημασία εχει; Τά λόγια του 
ένθάρρυναν τούς φαντάρους η τό Χριστό η 
τήν Παναγιά ιiνάφερε. Τά λόγια του πιά
σανε τόπο! 

Πολλοί γνωστοί πού ήταν στά μέτωπα 
τής ·Αλβανίας μοί> λέγαν δτι συχνά ο{ φαν

τάροι μας, αϋπνοι, κουρασμένοι, πεινα
σμένοι καί ξεπαγιασμένοι, βλέπανε δρα
ματισμούς σάν παρακρούσεις, καί πιό 
συχνά βλέπανε τήν Παναγία. νlσως γιατί 

ήταν ή εiκόνα τών μανάδων τους η ίσως γιά 
τήν προσβολή πού εκανε τής Παναγίας τό 
tταλικό ύποβρύχιο πού τορπίλλισε τήν 
«ΕΛΛΗ» στίς 15 Αύγούστου 1940, ιiνήμερα 
τής γιορτής στήν Τήνο. 

Κάπου, μέσα σέ μιά χαράδρα, πέρα ιiπό 
τά Ι:λληνικά σύνορα καί βαθειά μέσα στήν 
'Αλβανία, κοντά στήν Πρεμετή, σέ ενα 
άμαρκάριστο τάφο ιiναπαύονται τά όστά 
Ι:νός ήρωα, 'Εβραίου τό θρήσκευμα, ιiλλά 
-Ελληνα στήν ψυχή. ν Ας εlναι αiωνία ή 
μνήμη του καί ας χρησιμεύσει τό όνομά 

του πάντα σάν δεσμός άνάμεσα στούς δυό 
λαούς, της ·Ελλάδος καί του 'Ισραήλ, τούς 
βασανισμένους ιiπό μαρτύρια αίώνων, πού 
έπέζησαν δμως μέχρι σήμερα καί συνεχί
ζουν τίς παληές παραδόσεις τους πού εδω
σαν στόν κόσμο τή φιλοσοφία τής δημο
κρατίας καί του Ίουδαιου-χριστιανικοί> 
θρησκεύματος. 

Ή 'Ελλάς έτίμησε τό παιδί της, πού 
εδωσε τή ζωή του γι · αύτή ν. Ό ιiνδριάς του 
έστήθηκε στό Καλπάκι δπου ήταν τό 
κέντρο τής πολεμικής δράσεώς του, μέ 
μεγάλη καί σεμνή τελετή στήν όποία παρέ
στησαν πολλοί έπίσημοι άντιπρόσωποι 
τοί> κράτους. 'Επίσης ή ' Ισραϊλιτική Κοι
νότης Χαλκίδος του l:στησε ιiνδριάντα στή 
Χαλκίδα καί στήν τελετή πού l:γινε ιiνα
φέρθηκαν ο{ ιiγώνες καί ο{ θυσίες τών 'Ε
βραίων τής ·Ελλάδος κατά τήν περίοδο του 
πολέμου του 40. οι ιiριθμοί ε{ ναι ένδιαφέ-

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΠΚΟΣ ΧΑΡΙΉΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡ.ΙΔΕΚ. 1940 

ροντες: 

Έπί συνολικοί> Ι:βραϊκοίι πληθυσμοί> 
77,000 ύπηρέτησαν στόν Ι:λληνικό στρατό 
12,898. Άπ' αύτούς 343 ήτανάξιωματικοί. 
Oi άπώλειές τους ήταν 513 νεκροί καί 3,743 
τραυματίες. 

οι άριθμοί αύτοί άνταποκρί νονται στούς 
άριθμούς του μέσου δ ρου δλων τών άλλων 
• Ελλήνων γιά τόν ίδιο πόλεμο άσχετα άπό 
θρήσκευμα, έθνιιcή άρχική καταγωγή ή 
δ,τιδήποτε άλλη διάκριση. 

Θά ρωτήσει κανείς πώς δ Συνταγματάρ
χης Φριζής εσπεφε τόν σπόρο τής κατα

στροφής του κτηνανθρώπου Χίτλεο: Ή ά
πάντηση εlναι άπλή, liν κυττάξει κανείς 
τήν ιστορία τοί> Β' Παγκοσμίου Πολέμου: 
Ό Φριζi'jς εδρασε στόν πιό κρίσιμο τομέα 
άμύνης τής 'Ελλάδος, στό μέτωπο τοίι Κα
λαμίi, καί ε{ναι δ παραδεδεγμένος ύπεύθυ
νος τijς άπωθήσεως τοί> έχθροί>. ν Αν περ
νοίισαν οί Ίταλο{ καί πέφταν τά Γιάννενα, 
δέν θά είχαμε τήν έποποιία τής 'Αλβανίας 
καί μέ τήν 'Ιταλική νίκη δέν θά χρειαζό
ταν ή έπέμβαση τής Γερμανίας, οϋτε θά 

παίρνανε τό κουράγιο πού πήρανε ή πο
λιορκημένη 'Αγγλία καί oi άλλες χώρες 
πού σάν τή Γαλλία ε[χαν ύποδουλωθεί 
στόν Χίτλερ. Καί τό σπουδαιότερο, δέν θά 
εχανε ή Γερμανία τίς 7 Ι:βδομάδες πού 
πήραν οί στρατιές της καί ή άεροπορία της 
γιά νά έπέμβουν στήν ·Ελλάδα καί Γιουγ
κοσλαβία γιά νά σώσουν τούς ήττημένους 
'Ιταλούς άπό βεβαία καταστροφή. Οί 7 
αύτές Ι:βδομάδες ήταν κρίσιμες γιατί έσή
μαιναν καθυστέρηση στά σχέδια τής Γερ
μανικi'jς εtσβολής στή Ρωσία. ν Αν δ Γερ
μανικός στρατός ε{ χε φτάσει μπροστά στή 

Μόσχα 7 /:βδομάδες νωρίτερα καί άπέφευ
γε τήν πρόωρη αφιξη του τρομεροί> χειμώ
να, ίσως δέν θά βαστοί>σε ή Ρωσία, καί ή 
οψις του κόσμου θά ήταν σήμερα διαφο
ρετική, μέ τούς περισσότερους λαούς βυ
θισμένους στό σκοτάδι τής σκλαβιίiς. Μέ 
τίς νίκες τής · Ελλάδος γύρισε δ τροχός τής 
τύχης τοί> πολέμου. Oi Γερμανοί κολώσα
νε μπροστά στή Μόσχα, άκολούθησε τό 
Στάλινγκραντ, τό νΕλ 'Αλαμέϊν, οί άποβά

σεις στή Βόρειο • Αφρική καί στή Γαλλία, 
καί τελικά τά ιiνθρωπόμορφα τέρατα έπή
γαν έκεί πού τούς επρεπε, στίς φυλακές iί 
στήν κρεμάλα. Έδώ ταιριάζει ή • Αγγλική 
παροιμία: .. 'Επειδή ελειψε τό καρφί έχά
θηκε τό πέταλο. 'Επειδή ελειψε τό πέταλο 
χάθηκε τό αλογο. 'Επειδή tλειψε τό αλογο, 
χάθηκε ή μάχη. 'Επειδή χάθηκε ή μάχη 
χάθηκε δ πόλεμος καί ή χώρα». 

Κατά τόν τελευταίο καιρό έδώ στήν Νέα 
'Υόρκη tχουν δημιουργηθεί κάπως τετα
μένες σχέσεις μεταξύ τής 'Ελληνικής καί 
τής· Εβραϊκής κοινότητος. 'Υπεύθυνος γι· 
αύτό εΙ ναι έν πολλοίς δ δήμαρχος κ. Κότς 
πού ε{ ναι κι· αύτός ·Εβραίος. 

Πρό μερικών /:βδομάδων εκανε δυσμενi'j 
σχόλια έπειδή κάποιος -Ελληνας ύπουρ

γός ή δ Πρωθυπουργός ό ίδιος, μεταχει
ρίστηκε τήν εκφραση «χάβρα των 'Ιουδαί
ων» δταν σέ μιά συνεδρίαση φώναζαν δλοι 
oi σύνεδροι μαζύ, δ πως γίνεται δά συνήθως 
μέ έμiiς τούς -Ελληνες. Ήταν, λέει, αύτό 
άντισημιτικό σχόλιο. Βλακείες καί ιiνοη
σίες! Καί άπορώ πώς δ κ. Κότς πού φαίνε
ται εξυπνος άνθρωπος καί μορφωμένος, 
φέρθηκε τόσο στενοκέφαλα καί έπιπόλαια, 
έκτός αν τό εκανε αuτό μόνο καί μόνο γιά 
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νά κολακεύσει τήν tβραϊκή κοινότητα τής 
Νέας Ύ όρκης καί νά πάρει κι' άλλους 
ψήφους! 

τί νά ποϋμε κι 'έμείς οί ~Ελληνες γιά τίς 

διάφορες έκφράσεις, "it is Greek to me," ή 
"beware of the Greeks when they caπy 
presents," (άπό τό 'Ομηρικό «φοβοϋ τούς 
Δαναούς καί δώρα φέροντας .. ) ή τόσες 
άλλες έκφράσεις γιά τούς Πολωνούς, τούς 
Ίρλανδέζους, τούς Γάλλους, τούς Ίτα
λούς καί δλες τίς άλλες φυλές καί έθνικό
τητες πού άποτελοϋν σήμερα τό μεγάλο 
κράτος τής ' Αμερικής. 

• Ασχετα άπό τά παραπάνω, νομίζω δτι θά 
πρέπει νά τιμήσουμε τή μνήμη τοϋ fίρωά 
μας Μαρδοχαίου Φριζή στήν έπέτειο τοϋ 
θανάτου του, τήν 5η Δεκεμβρίου, καί νά 
καλέσουμε καί άντιπροσώπους τής έβραϊ
κής κοινότητος νά συμμετάσχουν στήν τε
λετή μαζύ μας. Οί δυό μας, βασανισμένοι 
λαοί, πρέπει νά παραστεκόμαστε δ ενας τοϋ 
άλλου γιά τό κοινό καλό μας. Εlχα καί μιά 
άλλη tδέα καί ζήτησα καί tλαβα τήν συμ
φωνία τής οΙκογενείας τοϋ συνταγματάρχη 
Φριζή , μέσω τοϋ γιοϋ του: 

Νά προσφέρουμε ή tλληνική κοινότης 
Νέας 'Υόρκης , νά φτιαστεί μιά προτομή 
τοϋ ijρωα τοϋ ' Αλβανικοϋ άγώνα μέ tξοδά 
μας καί νά στηθεί κάπου στήν θρησκευ
τική του πατρίδα στό 'Ισραήλ. 

Ό Φριζijς δέν ήτανε τίποτα άλλο παρά 
'Έλληνας καί μεγάλος πατριώτης, δπως 
τόδειξε καθαρά μέ τόν άγώνα του καί τή 
θυσία του. Δέν νομίζω δτι άν ήταν δυνατόν 
νά ρωτούσαμε τόν 'ίδιο θά ε{ χε άντίρρηση 
νά τιμηθεί καί στή χώρα δπου άρχισε ή 
θρησκεία του, χιλιάδες χρόνια πρίν, καί 
δποu, στό κάτω-κάτω τής γραφής, άρχισε 
καί ή δική μας θρησκεία. 

Θά ήθελα νά ξέρω τί νομίζουν οί άνα
γνώστες γιά τήν παραπάνω tδέα μου, ώστε 
ένδεχομένως νά όργα νώσουμε μ ιά 
έπιτροπή νά έπιληφθεί τοϋ θέματος. 

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥ ΛΟΣ 
Νέα 'Υόρκη 

Νοέμβριος 1986 

HOMERIC 
REAL ΤΥ, lnc. 

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

Tel . 718/204-7400 

MAf'.IAGEMENT - INVESTMENTS 
MORTGAGES 

EMANUEL MORAIIIS 
Licensed Real Estate Broker 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 1986 

ιΆ νθη καί δώρα 
άπό έδώ στήν ~Ελλάδα 

ΜΕ ΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ 

·ολοι έμεiς έδώ οί ~Ελληνες της 'Αμε

ρικής, εχουμε πάντα στήν καρδιά μας τήν 
' Ελλάδα. 'Εκεί βρίσκονται άγαπημένα μας 
πρόσωπα πού δέν ξεχνάμε ποτέ καί πού 
πολύ θά θέλαμε νά μπορούσαμε κάθε τόσο 
νά τούς στείλουμε κάτι γιά νά τούς δείξουμε 
δτι τούς θυμόμαστε, σέ μιά γιορτή, γενέ
θλια, γέννηση, γάμο, βαφτίσια κ.λ.π. Τό 
πρiiγμα δμως δέν ε[ναι εϋκολο. 

Αύτά δλα σκέφθηκε δ κ. Παντελής Ίω
αννίδης πού δημιούργησε στήν ' Αθήνα μιά 
καινούργια ίιπηρεσία. Παίρνει τίς παραγ-

γελίες σας καί τηλεφωνικώς, άπό έδώ, καί 

στέλλει σέ κάθε περίπτωση μιάν άνθοδέ
σμη, ή ενα καλάθι μέ λουλούδια καί ποτά, ή 
λουλούδια καί ξηρούς καρπούς, η φροuτα 
κ.λ.π. 

ΕΙναι μιά άξιέπαινη πρωτοβουλία πού 
βοηθάει νά διατηρηθοϋν πιό θερμοί καί mό 
στενοί οί δεσμοί τών ξενητεμένων μέ τούς 
δικούς τους στήν ' Ελλάδα. Αύτό δέ δέν 
Ισχύει μόνο γιά τήν 'Αθήνα, άλλά γιά δλό
κληρη τήν 'Ελλάδα. 

Τό πράγμα ε{ναι πολύ άπλό. Μπορείτε ή 
νά γράψετε, ή νά τηλεφωνήσετε η νά στεί
λετε TELEX καί νά παραγγείλετε δ,τι θέ
λετε, όρίζοντας τήν ήμερομηνία πού 
πρέπει νά παραδοθεί. 

Ή πληρωμή μπορεί νά γίνει η μέ τσέκ, 
πού θά ταχυδρομήσετε, ή μέ χρέωση τής πι
στωτικής σας κάρτας (Ameήcan Express, 
Diners, Visa) τής δποίας θά στείλετε ή θά 
τηλεφωνήσετε τόν άριθμό καί βέβαια τό 
όνομά σας. 

Ή εκπληξη καί ή χαρά τών άγαπημένων 
προσώπων πού θά λάβουν τό δώρο τήν 
ήμέρα τής γιορτής, θά ε{ναι μεγάλη. 

Τήν άποστολή τών λουλουδιών άναλαμ
βάνει τό STUDIO IOANNIDIS 
FLEURIST, στήν δδόν Κανάρη 4 στήν 'Α
θήνα. Τό τηλέφωνό του ε{ναι 36.12.074καί 
τό TELEX 21 41 41. 
Λοιπόν σκεφθήτε γρήγορα καί άποφα

σίστε σέ ποιούς θέλετε νά στείλετε ι'iνθη ή 
ό,τιδήποτε ι'iλλο, τώρα μάλιστα πού πλη
σιάζουν ο{ γιορτές. 

FLOWER ARRANGEMENTS 

WE ACCEPT ORDERS FOR ALL 
OVER GREECE FOR FLOWERS, 

FLOWER ARRANGEMENTS, 
BOΠLED WINES & SPIRITS AND 

CAKES FOR ALL OCCASIONS 

WE MADE ΙΤ EASY FOR YOU 
Call us from USA and charge your 

preferred major Credίt Card. 
4, Kanari, Tel: 36 12 074- 36 27 185 

8, Ρ. Ioakim, Tel: 72 31 892 
lntercontinenta1 Te1: 90 23 666 (Ext. 8040) 
ATHENS-KOLONAKI'ΨLORHELLAS" 

TLX: 21 4141 FLOR GR 
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ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

ΤΟΥ «ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ» 

'Αποτελούμενο 

όπό τίς έταιρίες 

ΟΡΙΖΩΝ ΑΕ. 
Γενικών 'Ασφαλίσεων 

SUNINSURANCE 
'Έτος 'Ιδρύσεως 1710 

LONDON ASSURANCE 
.. Ε τος ·Ιδρύσεως 1720 

TAISHO MARINE AND FIRE 
INSURANCE co ΤΟΚΥΟ 
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Σάς προστατεύει 

άπό κάθε κίνδυνο 
όπό τόν πιό άπλό 

ώς τόν πιό έξειδικευμένο 

.ι:JΡΙΖΩΝ 
~ 1f' Hι:JR.IZι:JN 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛ ΙΑΣ 26α - ΑΘΗΝΑΙ 105 57 

26a AMALIAS AVENUE ATHENS 105 57 
ΤΗΛ. 322.7932 - 3 

ΤΗΛ . ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ : «ΟΡΑΣΦΑ" ΑΘΗΝΑΊ 
TEL. 322.7932 - 3-

TELEGRAM: «ORASFA" ATHENS 
TELEX: 216158 HORI GR. 

Προσκύνημα στά Καλάβρυτα 
Δεκέμβριος 1943 

-Ήσυχη πόλη τριγυρισμένη dπό βουνά 

ό κόσμος βαδίζει στούς δρόμους και σιωπά. 

Βουβό τό κλάμα κι ' dόρατο τό δάκρυ κυλιi 
δέν dκούγεται ό θρήνος κι ' ό πόνος πούχ ' ή καρδιά. 

Πώς μπορούν νά κλάψουν τά ήρωϊκά κορμιά; 

Πώς μπορούν νά τρέξουν τά μικρά παιδιά; 
Εlναι νύχτα μέσ ' τό φώς τοϋ ήλιου πού χαμογελά 
κι · όμως σάν κοιτάει κάτω κλαίει καί πονιi. 

Χίλια παλληκάρια εΤναι σκοτωμένα πάνω στό βουνό 

τάχουvε σταυρώσει κι · όλα ύποφέραν αίς σάν τό Χριστό. 
Τό dθώο αίμα έτρεξε ποτάμι καί δέν σταματά 

καί στήν πολιτεία έμεινε ή πίκρα χάθηκε ή χαρά. 

Τώρα πάει ό κόσμος γιά νά προσκυνήσει. Τό χώμα ίερό 

δέχεται λουλούδια. δάκρυα, στεναγμούς μά εlναι μοναχό. 

Δέν άκούς τό κλάμα κι ' ούτε τή φωνή άπ · τά ήρωικά παιδιά, 
δέν δακρύσαv τότε, δέν πονούνε τώρα εΤν · όJ.α νεκρά. 

Καί σύ ό Ι:πισκέπτης όταν άντικρύζης τή μικρή πλαγιά 

στέκεσαι μt δέος. κλαίς, πονiiς. δακρύζεις yιά τή λευτεριά. 

Ξέρεις πώς πεθάναν ένα μεσημέρι θάνατο φριχτό 

dπό βόλι ξένο κι' ήταν τ ' όνομά τους πάνω ' κr.ί )ραφτό . 

Τώρα τίς πλαγιές σου έχουν προστασία ούράνιο βουνό. 
τίς δικές σου πέτρες θείο μαξιλάρι καί τόν ούρανό 

αΙώνιο σκtπασμά τους. Καί τής νυχτιιiς τ' άστέρι καντήλι φωτεινό. 

πού στίς ψυχές φωτίζr.ι τό δρόμο rό λαμπρό. 

Μπροστά πηγαίνει ή δόξα μέ τής έλιιiς τή δάδα 

καί πίσω πάει ό κόσμος, ό κόσμος nούναι 'Ελλάδα 

καί ψάλλουν οί 'Λγγέλοι άπ · τ ' ούρανοϋ τό δώμα 
οί ήρωες πεθαίνουν μ ' ΝJάνατοι εlν ' άκόμα. 

/ΩΑΝΝΗΣ Π. ΔΑΛΑΠΑΣ 

('Από τιΊν ποιητιιοΊ συλλογή .. Μιά ζωή, ενα δάκρυ .. ) 

Έμμη Χριστοδούλου 
Δ ιπλωματοίJχος ΑΙσθητικός 

ΕΛΛΑΔΑ - ΒΙΕΝΝΗ- ΑΜΕΡΙΚΉ 

Πείρα 20 έτών 

• Σύσφιξη (Lifting) 

προσώπου - σώματος 
• Ρυτίδες 
• Βαθύς καθαρισμός 
*'Ακμή 

: · ~μα:ο:~οθεραπεία Ε UR Ο ΡΕΑΝ 
• eερμομάσκa SKIN CARE CENTER 
• Πίλινγκ (Peeling) Β ΕΜΜΙ 
• Κερί (Waxing) Υ 
• Ριζική άποτρίχωση 

Δωρεάν 
Συμβουλές 

29-14 23 Α VE. 2nd FL. 
AsτORIA, Ν.Υ. 11105 

(718) 956-0647 

.. NEW YORK" 
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Συντροφιά μέ στελέχη της Interamerican 

. ·'' "S&L· l . ·1 
Μερικά στιγμιότυπα dπό τό δείπνο τής Interamerican στό έστιατόριο 
Taνem on the Green. Άπό dριστερά, διακρfνονται ό κ. καl ή κ. /. 
Ροσσούλη, ό τηλεπαρουσιαστής κ. Δημ. Καστανiiς, ό Γενικός Πρό
ξενος τής 'Ελλάδος κ. Γ Άσημακόπουλος, ή ραδιοεκφωvήτρια 
Νέλλη Σαβουλfδου, ό οfκοδεσπότης πρόεδρος τής Interamerican 

κ. Δ. Κοvτομηviiς, ή κ. Άσημακοπούλου, δ έκδότης τής «Νέας Ύ
όρκης» κ. Π. Μακριiiς κα( ή κ. Μακριά. Δεξιά, τέταρτη άπό δεξιά ή 
κ. Κοντομηνii, μέ στελέχη τής έταιpfας καί όμογενείς άσφαλιστές, 
μεταξύ τών όποίων δ κ. Ντίνος Ράλλης, πρώτος dπό dpιστερά. 

(Athens International - D. Kessoglides) 

Μεταξύ στελεχών τής lnteramerican διακρίνονται δ κ. καί κ. WΑγ
γελος Κdpρας καΙ δ κ. καί κ. Μανώλης Καπτάνης. Στήν δεξιά φωτο
γραφlα. διακρfνονται μεταξύ στελεχών τής Interamerican, δ γνω-

στός dσφαλιστής κ. Τζώv Άινάκης. dpιστερά, καί ή δικαστής σύ
ζυγός του κ. Γιόρκα Λινάκη. 

Ό πρόεδρος τής lnteramerican κ. Κοvτομη
νiiς μέ τόv γνωστό dσφαλιστή κ. Μιχάλη 

Ζαπfτη. Δεξιά, ή κ. Άσημακοπούλου. 

DECEMBER, 1986 

Τριάντα στελέχη τής γνωστής /;λληνι
κής άσφαλιστικής tταιρίας INTERAMER
ICAN, μέ τίς συζύγους τους καί άνωτέρους 
άξιωματούχους, βρέθηκαν τόν περασμένο 
μήνα στήν Νέα Ύόρκη, στά πλαίσια tνός 
ταξιδιοίι άναψυχής σέ διάφορα σημεία τής 
'Αμερικής, άλλά καί μελέτης τών νέων 
έπαyyελματικών μεθόδων καί γνωριμίας μέ 
· Ελληνοαμερικανούς συναδέλφους τους. 
Ή γνωριμία αύτή γίνεται καί έν όψει τής 
μελετωμένης έπεκτάσεως τών έργασιών 
τής tταιρίας στήν 'Αμερική, γιά τήν έξυ
πηρέτηση άναγκίίlν τίίlν Ιδιωτών δμογενίίlν 
καί τίίlν έπιχειρήσεών τους. 

Γιά νά γίνη ή γνωριμία αύτή, ό πρόε
δρος τής Interameήcan κ. Δημήτρης Κον
τομηνίiς, ενας άπό τούς-\.εωτέρους, πιό έπι
τυχημένους .Ελληνες έπιχειρηματίες, ε
δωσε δεξίωση καί δείπνο στό tστιατόριο 
Taνem on the Green, στό δποiο προσεκλή
θησαν άρκετοί Ί~λληνοαμερικανοί άσφα
λιστές, άντιπρόσωποι τών όμογενειακοον 
μέσων ένημερώσεως καί φίλοι τοϋ ζεύγους 

Κοντομηνίi , μεταξύ των όποίων ό έπισκε-

(Athens Intemational- D. Kessoglides) 

πτόμενος τότε τήν Νέα 'Υόρκη Πρόεδρος 
τής Mobil Oil γιά τήν ·Ελλάδα καί Μ. 'Α
νατολή κ. Γιάννης Μπιλιμάτσης. 

Ήταν μιά χαρούμενη /;λληνικώτατη βρα
δυά, πού τήν εκανε Ιδιαίτερα εύχάριστη τό 
συμπαθέστατο ζεϋγος τών οικοδεσποτών 
καί ή μουσική τοϋ ΤΡΙΟ ΜΠΕΛΚΑΝΤΟ, 
πού διασκέδασε τήν μεγάλη συντροφιά 

μέχρι τίς πρωϊνές ώρες. 

' Η Interameήcan εΙ ναι μιά άπό τίς μεγα

λύτερες καί πιό έπιτυχείς ίδιωτικές έπιχει
ρήσεις στήν 'Ελλάδα. Κατέχει τήν πρώτη 
θέση στίς άσφάλειες ζωής,μέ ενα 35% τής 
· Αγορίiς. Διαθέτει 155 \Jποκαταστήματα 
σ ' δλόκληρη τήν 'Ελλάδα καί άλλα 10 
στήν Κύπρο. Τά κεντρικά γραφεία της βρί
σκονται στήν Λεωφόρο Συγγροίι, κοντά 
στόν 'Ιππόδρομο. 

Μεταξύ τών άνωτέρων στελεχοον τής 
Interameήcan πού ήρθανστήνΝέα 'Υόρκη 
ήταν δ διευθυντής οlκονομικοον ύπηρεσιών 
κ. Χα ρ. Βατικιώτης καί δ διευθυντής πω λ ή
σεων κ. Β. Καλτσaς. 
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ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 

Στην έκλεκτη πελατεία μας 
καί σ· όλόκληρη τfιν ·Ομογένεια 

Coach House 
110 WAVERLY PL., NEW YORK, Ν.Υ. 

Tel. (212) 777-0303 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΊΌΥΓΕΝΝΑ 

ΕΥΤΥΧΙΟΣ 

I ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 

'A'-~t,ee~~:~~:. ~~Ε 
Coηtinental Cuisine Route 527 Off 287 

Tel. (201) 469-2522 

MERRY CHRISTMAS ΤΟ ALL 

NICHOLAS KARAKAS 
ΤΟΝΥ KARAKAS 

4815 Νο. Llndbergh • Brldgeton, 

Missouή 63044 • (314) 731-7900 

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡ1ΈΣ ΣΊΉΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ 

SIL VER /ΜΑ GE 
GENERAL CONTRACTING 

23-7 Corporal Kennedy Street 
Bayside, New York 11360 

Tel. (718) 423-8920 

~--------------------~;~ ~--------------------
Οί Ίδιοκτfίται τοϋ 

ΧΕΝΙΑ RESTAURANT 
Εύχονται στούς Φίλους καί Πελάτες 

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 
87 I FIRST Α VENUE 

Between 48 & 49 STREETS, N.Y.C. 
TEL. (212) 838-1191 

GOLDEN EAGLE 
RESTAURANT-DJNER 

Cocktaί/s 

Open 24 Hours 

243 BROAD Α VE., PALISADES PARK, N.J. 07650 
TEL. (201) 947-3705 

Οί • Αδελφοί 

ΝΙΚΟΣ καί ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 
εϋχονται ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡ'ΓΕΣ 

στούς φίλους καί πελάτες τους 

"NEW YORK" 

Εύτυχισμέvες έοpτές στούς φίλους 

καΙ πελάτες μας. οΙκογενειακώς 

Moutajίs Decoratίng 
and 

Contractίng, Inc. 
14-54 31st Avenue, Astoήa, Ν.Υ. ι ι 106 

Tel. (7 18) 932-5970 

~......-----
~-~ ΤΑΧΙ 

OL YMPIC CAR SERVICE 
(718) 626-8000 

DOR ΤΟ DOOR SERVICE 
ΑΖΙ Air Conditioned Cars 

24 Hours Α Day - 7 Days Α Week 

ΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝ/ΚΛ 



e Ο Δεκέμβρης στήν ϋπαιθρο e Ελλάδα 

{Από τό βιβλίο οι μήνες στήν άγροτική καί ποιμενική ζωή τοϋ λαοϋ μας) 

Δεχέμβρης θά ε{πεi Χειμώνας, καί μά
λιστα, βαρύς καί τσουχτερός. Ε{ ναι μήνας, 
πέρα γιά πέρα, χειμωνιάτικος καί μήνας 
πού περονιάζει άνθρώπους καί ζωντανά μέ 
τό παγερό του χνώτο. "Βλάχε μου πότε κρύ
ωσες; Αότοϋ κοντά τ ' Άη-Άντριώς, τοϋ 
γέρου Νιχολάου». "Ετσι λέει ή παροιμία 
γιά νά έπισημάνει πιότερο τό πολύ κρύο 

τοϋ Δεκέμβρη καί γιά νά δώσει μεγαλύτερη 
~μφαση στήν έμφάνισή του, πού συμπίπτει 
άπόλυτα μέ τό ~μπα τοϋ Χειμώνα. 

"Εχω δέ άκούσει πολλούς ξωμάχους νά· 
λένε τόν Δεκέμβρη «καρδιά τοϋ Χειμώνα .. . 
Κι ε{ ναι, πράγματι, ό Δεκέμβρης πιότερο 

άπ' τόν Γενάρη, ή καρδιά τοϋ Χειμώνα, 
γιατί τά κρύα τήν έποχή αύτή ε{ναι πιό 
πολύ αισθητά καί παγερά τόσο στίς πεδι
νές περιοχές, δσο καί στά νησιά μας. 0{ ιiν
θρωποι κλείνονται στά σπίτια τους κι ο{ 

ύφάντρες κουβεντιάζουν μέ τούς κάρινους 
άργαλειούς τους στά κατώγια καί συχνο
μιλοϋν μέ τίς γοργές τους σαtτες καί μέ τά 
πλουμιστά κεντήδια τών όφαντών. Καί θά' 
ταν ή ζωή γιά τόν ύπαίθριο καλό μας πολύ 
μονότονη, ιiν δέν κουβαλοϋσε μαζί του 
τοϋτος έδώ δ μήνας lνα σωρό γιορτάδες καί 
γιορτάσια, π' άλλάζουν τή μονοτονία καί 
σκορποϋν χαρές καί γλέντια στά κονάκια 
τών ξωμάχων μας. 

"Ετσι, στίς 4 τοϋ Δεκέμβρη γιορτάζει ή 
'Αγία Βαρβάρα καί κοντά σ' αύτή δλες oi 
γυναίκες πδχουν τό δνομά της. 

Τήν 'Αγία Βαρβάρα-πού τήν πρόδωσε 
στούς έχθρούς τής χριστιανικής Πίστης δ 
ίδιος ό πατέρας της, .. πατρικαtς χερσί, τώ 
πατρικώ ξίφει, τήν τελείωσιν δέχεται ... Ό 
λαός μας τήν θεωρεί προστάτιδα τών 
παιδιών καί διώχτρα τής εύλογιάς. Γι· 
αύτό, παλιότερα, προτοϋ ή έπιστήμη κάνει 
τό θαϋμα της, τούτη τήν 'Αγία δ λαός μας 
τήν ε{χε γιά παρηγοριά μπροστά στήν 
άρρώστια αύτή τών παιδιών του καί τής 
~ταζε χίλια δυό τάματα 1'\ ταξίματα γιά νά 
τή σvyκινήσει καί νά τήν κάνει ~τσι νά 
διώξει τό κακό άπ' τά μικροπαίδια του. 

·Ακόμα, ο( ξωμάχοι μας θεωροϋν τήν 
'Αγία Βαρβάρα πώς ~χει έξουσία πάνω στά 
στοιχεtα τής φύσης κα( τή δύναμη νά τούς 
προφυλάει άπό καταιγίδα, άπό φωτιά, κι' 
άπό ξαφνικό θανατικό. Κι' άκόμα ε{ ναι 
γνωστό σ' δλους μας πώς ε{ναι καί Προ
στάτιδα τοί'> πυροβολικοί> μας. 

Τήν dλλη μέρα άπ' τή γιορτή τ~ς 'Α
γίας Βαρβάρας, ε{ ναι ή γιορτή τοϋ 'Αγίου 
Σάββα στίς 5 τοϋ Δεκέμβρη καί τήν 
έπόμενη μέρα ή γιορτή το\> ·Αγίου Νικο
λάου στίς 6 το\> μήμα. Γι' αότό ό λαός μας 
λέει πώς: .. • Α η-Βαρβάρα γέννησε Σάββα κι 

DECEMBER, 1916 

Τοϋ ΒΑΣΙΛΗ ΛΑΜΝΑΤΟΥ 

1 • Αη-Νικόλα•, κι άκόμα "'Αγία Βαρβάρα ; μίλησε καί Σάββας άπεκρiθη κι δ • Αη-Νι
κόλας ~φτασε μέ χιόνια φορτωμένος• ή 

. .. ' Η 'Α η-Βαρβάρα βαρβαρώνει, δ • Αη
Ιάββας σαβανώνει κι δ 'Αη-Νικόλας πα
ραχώνει ... 
Κα( τίς τρείς αότές γιορτές, πού' ρχον

ται μέ τ(ς πρώτες μέρες τοϋ Δεκέμβρη, δ 
λαός μας τίς λέει μ' lνα δνομα: οcΝικολο
βάρβαρα•. "Μπρός πίσω τά Νικολοβάρ
βαρα, πέφτουν χιόνια τάρταρα», λένε ο{ 
ξωμάχοι μας. Τά Τάρταρα ~χουν έδώ μέν τή 
χάρη τf\ς παρήχησης, άλλά δ λαός μας 
~βαλε αότή τή λέξη (τάρταρα) γιά νά δώσει 
πιότερη ~μφαση στό παγερό κρύο τοί> Δε
κέμβρη. Γιατί τά Τάρταρα τών άρχαίων 
flταν τόπος πολύ ψυχρός καί παγερός, δπου 
βασανίζονταν ο{ κακοί ιiνθρωποι, δταν πέ
θαιναν, γιά τά έγκλήματα πού'χαν κάνει 
πάνω στή Γi'\, δταν ζοί>σαν. • Η ταν, δηλα
δή, γιά έκείνους τά Τάρταρα δ, τι ε{ναι γιά 
τούς Χριστιανούς ή Κόλαση . 

Τήν έποχή αότή ή θάλασσα ε{ναι όργι
σμένη καί λιχνίζεταιάπ' ιiκρη σ· dκρη. Τά 
κύματα μοιάζουν μέ βουναλάκια, φουσκώ
νουν τά πέλαγα, σχίζονται στ' άκρογιάλια 
ιcα( ξεψυχοί>ν στά ριζά τών βράχων. Ό 
'Αη-Νιιcόλας, έπειδή κατέχει τήν πρώτη 
θαυματουργική θέση άνάμεσα στήν 'Αη
Βαρβάρα καί τόν • Αη-Ιάββα, λαστρεύεται 
μέ ιδιαίτερη θρησκευτική πίστη άπ' τόν 
λαό μας καί θεωρείται δ προστάτης τών 
ναυτικών μας κι δ κύριος τής θάλασσας. 

Γι' αότό, σ' δλα, σχεδόν τά νησιά μας 
καί σ· δλα τά μέρη τής Πατρίδας μας, ο{ 
έκκλησιές του φυτρώνουν σαν τά μανιτά-

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 

ρια. Εlναι κατά τή λαϊκή παροιμία οcδ -Α
γιος τής γής καί τοϋ πελάου ... 

οι θαλασσινοί, δταν θαλασσοπνίγον
ται, παρακαλοϋν τόν • Αγιο •νά πάψει τήν 
όρμή του• κα{ «νά γαληνέ'!Ιει τή θάλασσα" 
καί λέγοντας αύτά τάζουν πότε άσημοκάν
τηλα καί σμαλτοεικόνες στόν • Αγιο καi 
πότε άσημοκάραβα ή χρυσοκάραβα, άνά
λογα μέ τή φουρτούνα καί τόν ιc:ίνδυνο, μέ 
τό θάρρος καί τήν καρδιά τοϋ καπετάνιου 
τοϋ πλεούμενου. 

Πάντως, ή πίστη κι ή θαυματουργική δύ
ναμη τοϋ 'Αγίου ε{ ναι διάχυτα σπαρμένες 
σ' δλες τίς καρδιές καί τίς ψυχές τών 'Ελ
λήνων, τόσο, πού καμιά φορά παραδίνον
ται ο{ ναυτικοί μας, χωρίς καμιά προσπά
θεια, στήν τρικυμία καί στόν ιc:ίνδυνο μέ 
μοναδικό τιμόνι τήν έλπίδα καί τήν πίστη 
στόν θαλασσοπερπατάρη ·Α γιο: 

"Αyιε Νικόλα βόηθα μα<; 
vά βyοίΊμε σέ λιμάνι 
καi νά πλαyιάσ' ι7 θάλασσα 
φουρτούνα νά μήν κάνει. 
Κάνε μοχpό. τά κύματα 
θεpιά μεγαλωμivα 
καi μπpό<; μα<; .ιiγγελόποvλα 
μέ τά φτεpό. • νοιyμένα. 

"Επειτα άπ' τή γιορτή τ' ' Αη-Νικόλα, 
στίς 12 τοί'> μήνα ~ρχεται δ 'Αη-Σπυρίδω
νας, πού ό λαός μας πιστεύει πώς θεραπεύ
ει τά σπειριά καί διώχνει τήν πανούκλα. Κι 
άκόμα, ο{ ξωμάχοι μας πιστεύουν πώς ε{ ναι 
δ βοηθός τ ' ' Αη-Νικόλα σέ στεριές καί 
θάλασσες κα{ χαλάει τά παπούτσια του τρέ
χοντας tδώ κι tκεt νά βοηθήσει αύτούς πού 

Χαpακτικό τοσ Σ. Βασιλε/οv 
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κινδυνεύουν. Δέν σταματάνε ια ο{ δυό 
τοϋτοι έδώ ο{ ·Α γιοι, λέει δ λαός μας. Πάν
τοτε βρίσκονται κάπου ιcαί βοηθοί>ν, βοη
θοίιν αύτούς πού κινδυνεύουν στ' Δνοιχτά 
πέλαγα ιcαί δέρνονται στ· δρμυρονέρια τi'jς 
θάλασσας. 

·οπως γυρίζει δ τροχός τοϋ Δεκέμβρη, 
τώρα μος φέρνει τή γιορτή τοϋ 'Αγίου 'Ε
λευθερίου στίς 15 καί του 'Αγίου Μόδε
στου στίς 18. 'Ο πρώτος, λένε, προστατεύ
ει τίς εyyυες γυναΙκες καί τούς δίνει .. καλή 
λευτεριά", δηλαδή οικαλή γέννα .. κι δ δεύ
τερος ε{ ναι δ· Αγιος τι:ί>ν γεωργών. Ό ·Α
γιος πού προστατεύει τά βόιδια καί τούς 
ζευγάδες. Γι' αύτό, τήν ή μέρα αύτή ο{ 
γεωργοί πηγαίνουν στήν έκκλησιά, 
παίρνουν δγιασμό καί τόν πόνε στά 
χωράφια τους, γιά νά φυλάει τά σπαρτά 
τους Δπό Δκριδοφάγωμα κι άπ' άρρώστιες. 

'Η πιό μεγάλη γιορτή μέσα στό Δεκέμβρη 
ε{ναι ή Γέννηση τοϋ Χριστοί> στίς 25 του 
μήνα, γf:γονός πού άλλαξε. μέ τήν έμφά
νιση τόu Θεανθρώπου, δλάκερη τήν 0{
κουμένrι κι Εδωσε μέ τόν καιρό άλλη κατεύ
θυνση ό' δλόιcληρη τήν Δνθρώπινη Χρι
στιανική Κοινωνία. 

Ή θεόπνευστη διδασκαλία Του, θεμελί
ωσε τήν άγάπη ιcαί τή λευτεριά κι Εδιωξε 
τήν άδικία καί τό συμφέρον, τήν άκολασία 
καί τή δίψα τής έφήμερης Δπόλαυσης. Συν
τάραξε συθέμελα τό πιστεύω τι:ί>ν πλουσίων 
καί φώτισε τίς καρδιές των φτωχών. Αύτό 
δμως τό συμφέρον παράyyειλε μέ τόν καιρό 
τά καρφιά στόν χαλκιά καί τόν σταυρό του 
Μαρτυρίου Του. ·Ετσι, σταύρωσαν τόν 'Α
σταύρωτο, τό Φ<Ίiς καί τήν ·Αλήθεια. 

·vστερα, ήρθανο{δήθενciνθρωποί Του κι 
εχτισαν έκκλησιές κι άρχισαν νά καλοί>ν 
τόν κόσμο νά τόν διαφωτίσουν πάνω στό 
θεόπνευστο lργο Του.· Αρχισαν, δηλαδή, 
ν' άρμέγουν σιγά-σιγά τόν λαό, νά φτιά
χνουν κοιλιές, νά στολίζουν τά κεφάλια 
τους μέ άκριβοπληρωμένες χάντρες, νά 
ντύνονται αύτά πού δέν φόρεσε ποτέ του δ 
Χριστός, νά χτίζουν βίλες κι έξοχικά πού 
νά προιcαλοϋν τόν κοσμάκη, νά κρύβουν 
άπάνθρωπες βρωμιές καί συμφέροντα πίσω 
άπ • τό Πάναγνο σώμα του Κυρίου καί νά 
κάνουν τούς άντιπροσώπους πάνω στή Γi'\, 
λές ια δ Χριστός εχει άνάγκη άντιπροσώ
πων' εχει άνάγκη τής παρουσίας των δε
σποτάδων πού τόν σταυρώνουν καθημε
ρινά μέ τά lρyα τους. Καί θά τόν σταυρώ
νουν δσο δ λαός μας θά άκούει τήν παρα
ποίηση τής διδασκαλίας τοί> Χριστοί>. 

Τά Χριστούγεννα ε{ναι ή πιό λαμπρή 
μέρα τής Χριστιανοσύνης χι ή πιό μεγάλη 
γιορτή τοί> χρόνου, πού πέφτει κοντά στά 
τελειώματα, σχεδόν, τοϋ Δεκέμβρη. Πολλά 
fiθη καί lθιμα βρί01eει κανείς α()τές τίς 
μέρες κοντά στή ζωή τοϋ λαοϋ μας καί 
πολλές προλήljι'εις άνακαλύπτει βαθιά στό 
6ποσυνείδητό του, δtαν μελετήσει dπό 
χοντά τίς κινήσεις του χαί tδεt μέ προσοχή 
χι dνοιχτοματία τό γιόρτασμα tflς μεγά
λης γιορτής τd>ν Χριστουγέννων. θ' άκού
σεις άμέτρητες Ιστορίες άπό μεσόκοπους 
χα{ γέρους καί θά παραξενεuτεtς μπροστά 

στίς προλήψεις κα{ στ{ς δοξασίες τοϋ λαοίι 

μας. 

κι ό ποιητής τών δλων. 
Πλήθος dγγέλων ψάλλουσι 
τό «Δόζα tν Ύψiστοις», τά lθιμα άρχίζουν άπό τήν παραμονή τό 

πρωί, π · άρχίζουν τά παιδιά νά λένε τά 
κάλαντα άπό σπίτι σέ σπίτι κι άπό γειτονιά 
σέ γειτονιά: 

πpώτη τόν dζιώνεται ή τών ποιμένων πfστις. 

Έκεt, δμως, πού τά Χριστούγεννα παίρ
νουν άλλο χρώμα γιορτασμοί> ε{ναι στά 
τσε λ ι γγάτα. Καί π ρ{ ν σοί> ε{πι:ί> γιά τό γιόρ
τασμα αύτό, άς δοίιμε πρώτα που βρί01eει 
τούς άφεντάδες τών βουνών μας τούτη έδώ 
ή μεγάλη Γιορτή τής Χριστιανοσύνης. 

Καλήν ήμipαν άρχοντες 
κι ιfν εlναι ό όρισμός σας, 
Χριστοϋ τήν θεfαν γέννησιν 
vά εΙπώ στ • dpχοντικό σας. 
Χριστός γεννάται σήμερον 
tν Βηθλεέμ τη πόλει, 
οΙ of>pavoi dγάλλονται χοiρε ή Κτήσις δλη. 
'Εν τώ σπηλοiω τfκτεται, tv φάτνη τών dλόγων 
ό Βασιλεύς τών οf>ρανών 

Πέρασε κάμποσος καιρός, άπό τότε πού 
ο{ βλάχοι άφησαν τά λοyyόζωστα βουνά, 
μέ τή δροσερή καί φιλτραρισμένη άνάσα 
τους, κα{ κατέβηκαν μέ τά κοπάδια καί τά 

σέϊα τους στά χειμαδιά. Ροβόλησαν στ· 6.-

ΑΦΟΙ ΜΕΝΤΗ Ο.Ε. 
ΠΛ.ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑΣ 10, ΑθΗΝΑ 

ΑΠΟ ΤΟ 1867 
ΠΑΡΑΓΩΓΉ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

ΔΑΝΤΕΛΩΝ- ΤΡΕΣΣΑ- ΚΡΟΣΙΩΝ- ΚΟΡΔΟΝΙΏΝ 
ΕΙΔΩΝ ΤΑΠΕ1'ΣΑΡΙΑΣ 

ΤΗΛ. 3248256 καί 3218208 TELEX 218559 DGAM GR 

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

TEL. (516) 234-6001 1'\ (516) 348-9708 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Exit 57 στό δεύτερο φι:ί>ς, στήν Veterans Highway δεξιά μέχρι τήν 
Blue Dawn Diner. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ Τ ΑΞΙΔΕΥΟΝΤ ΑΣ ΣΤΟ LONG ISLAND 

'Ελληνικά φαγητά γιά τούς ·Ελληνες καλοφαγάδες (σουβλάκια, μουσακiiι:;, πα
στiτσια, σπανακόπιτες κ.li..). Ψάρια φρέσκα σέ μεγάλη ποικιλία γι' αύτούς πού 

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

14 ΩΡΕΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ·ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ 

ATHENS CENTER HOTEL 
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

• Κεντρικός κλιματισμός - 136 δωμάτια, 
λουτρό, τηλέφωνο, ραδιόφωνο, βεpόντα . 
• ·Εστιατόριο πολυτελείας, μπάρ, ροuφ 
γκάρντεν, πισiνα γιό δλες τJς tποχες όντJ 
λογικί'jς χρεώσεως. 

• Αιrο 15 Μαρτfου-31 • Οκτωβρfου 

ΤιμαJ δωματίων: Μονόκλινα 3.986 δραχμ. 
Δίκλινα 5.696 δpαχμ. Τρfκλινα 7.075 δροχ. 
Συμπεριλαμβάνεται κοντινένταλ μπρέκ
φαστ. Διό ρεζερβέσιονςόποταθί'jτε στι'ι Ν. 
·Υόρκη (212) 483-<1642 κ. 'Αρσένη 1\ γράψατε 
Sophocleoυs &λthen~s 26, Athens, Greece. 
Tel. 524-8511-7 Telex 4488 ALCY. 
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πάνεμα χαμηλότοπα, Ύιά ν' άπαnιάσουν 
καί ν' άπαλuνουν λίγο, μέ τό γλυκό χνώτο 
τοϋ χειμαδιότοπου, τούς βοριάδες καί τά 
δρολάπια, τίς βροχές καί τίς χιονοϋρες, τά 
φοβερίσματα καί τά θυμώματα τ' άσπρο
μάλλη Ύέροντα, τοϋ Χειμώνα. 

Έδrο ~φτιασαν καί στέριωσαν τά κονάκια 
τους, πρ<οτα μέσα στήν καρδιά καί στό νοίι 
τους κι δστερα τ' άπίθωσαν καί τά κάρφω
σαν πάνω στό κορμί τής γής - πού θά πε
ράσουν τή χειμωνιάτικη περίοδο - μέ πε
ρίσσια μαστοριά καί ξεχωριστή χάρη. 

νΕτσι, σκορπισμένους δrο κι έκεi, άπλω
μένοuς στούς κάμπους καί στά Ύαλαρολί
βαδα, στ' άτσίτιΎα καί στά στερφολίβαδα, 
μέ τό κρυφομαράζι τοϋ ποθοκαημοϋ τών 
βουνών μπιγμένο στά σωθικά, τούς βλέπεις 
νά βόσκουν καί νά φροντίζουν τά ζωντανά 
τους, κάθε φορά που 1'ι στράτα σου θά σέ 
φέρει κοντά τους. 

'Εδω στά χειμαδιά, 1'ι ζωή τοϋ τσοπάνη 
εΙ ναι περιορισμένη καί μαζωχτή. Δέν ~χει 
τήν δπλωσιά καί τόν δρίζοντα τοϋ βουνοίι 
κι οϋτε κείνη τήν ξεγνοιασιά, πού συναν
τάει κεί πάνω στά βουνήσια βοσκοτόπια δ 
πραματολόος. Στά κατώμερα 1'ι ζωή τοϋ 
προβατάρη καί τοϋ Ύιδάρη άλάζει πραγ
ματικά. Γίνεται πιό βασανιστική. Γιομίζει . 
άπό φροντίδες καί βάσανα, άπό 
σκοτοϋρες καi βαριοσυλλοές. Δέν ~χει 
ξάπλες, φλοΎερολαλήματα καί τραΎούδι. 
Αύτά τά συναντάει μόνο tίς χαρούμενες 
βραδιές κοντά στό παραΎώνι τοϋ κονακιοίι 
του. Στά χαμηλά τά τόπια δ τσοπάνης ~χει 
δρμαθιασμένες στό νοίι του ~να σωρό 
δουλειές. Τό πράμα τόν θέλει άπόκοντα, 
ό'τήν ούρά του, δπως λέει κι δ ίδιος. 

Όλόημερα, τυλιΎμένος μέσα στήν κάπα 
του, άκολοuθάει τά κοπάδια του μέσα στόν 
δπλόχωρο τόπο καί στά καμπίσια βοσκο
τόπια του, χωρίς νά mάσει δ πισινός του 
χώμα. Τρέχει άπ' έδrο, σαλαΎάει άπ' έκεί, 
σφυράει άνάρια-άνάρια κι εlναι δλο πιλά
λες καί τρεξίματα. Κι ~χει άπόλυτα δίκιο aν 
τόν άκούσεις καμιά φορά νά μουρμουρίζει 
καί νά λέει, πώς τά χαμόδεντρα κι οι πέτρες 
στά χειμαδιά κρύβουν κι άπό ~να βάσανο 
Ύιά τούς μπιστικούς καί τούς τσοπανα
ραίοuς. 

~Υστερα πάλι, αύτός ό Άντριάς, μέ τίς 
πολλές γιορτές καί τά στιβαχτά του χιόνια, 
δέν άστειεύεται. Βροχοφέρτης καί χιονο
κουβαλητής, όπως εlναι, τούς άnιάζει μέ 
τήν παγερή δπλοχεριά του. ·Ο Δεκέμβρης 
βλέπεις εlναι ό μήνας πού φουντώνει κι ό 
Ύέννος. Οι τσάρκοι καί τά πι τούλια σ' δλο 
σχεδόν τά χειμαδιά γεμίζουν άπό νεογέν
νητα άρνοκάτσικα, κι άλλα άπ' αύτά εΙ ναι 
λιάρα, άλλα μαίιρα, γκιόσσα, γαλάρια, 
κόκκια, καραγκούνικα, ψαριά, καρλα6-
τικα, ντρένια κι άλλα λαnόνικα. τέτοιες 
μέρες άναστατώνονται τά κονάκια τών τσε
λιnάδων καί τά κατοικειά των ζωντανών. 
·ολοι, μικροί καί μεγάλοι, νιόχρονοι καί 
μισόκοποι, κούτσικα παιδιά, βλαχοίιλες 
καi βλάχισσες, δλοι βοηθοϋν στόν γέννο, 
στή βοσκή, στ' άρμεγμα, στό προβύζα
σμα, παντοϋ. 

νΕτσι, πάνω στή φούρια τής δουλειάς, 

DECEMBER, 1986 

βρίσκουν τοuς τσοπάνηδες καί τά Χρι
στούγεννα μέ τους ΠαΎανούς. «Τοϋ 
Χριστοϋ», δμως, Ύι • αύτούς, ~τ σι δά δ πως 
λένε, αύτή τή μεγάλη Γιορτή τrον Χριστου
γέννων οι τσελιγγάδες, ~χει μεΎάλη σημα
σία καί γιορτάζεται άπ ' δλα τά βλαχο
κάλυβα καί τούς · τσοπαναραίους μ' 
άνεί1τωτη χαρά, μέ βαθιά θρησκευτική προ-

σήλωση καί μ· εναν έξαίσιο χρωματισμό 
πανηγυρισμοϋ κι άληθινοϋ ξεφαντώματος. 

ι_ 

Στίς στάνες καί στά τσελιγγάτα τέτοιες 
χρονιάρες μέρες διατηροϋνται πιό δγνά τά 
Ιjθη καί τά ~θιμα, καi τοϋτο, γιατί αύτοi έδω 
οι άφεντάδες των βουνών μας ζοϋν πολύ 
κοντά στήν παράδοση καί στόν Θεό. Γι' 

GREEK PARτv CRUISES 
PRESENTED avSkνwaν Tιaνellnc. 
32-17 BROADWAY, ASfORΙA. Ν. Υ. , 11106 

CHANDRIS FANTASY CRUISES 
YOU CANT AFFORD 
TOSTAYHOME! 

ΕΜΗΝΙΚΟ Γ ΛΕΝ1Ί ΚΑΘΕ ΒΡΑΔ Υ ΜΕ ΤΗΝ GEMINIS ORCHESTRA κaί 
. μέ τtΝ έξaιρετικό τραγουδισ:τή κ. ΑΝΔΡΕΑ ΜΟΔΙΝΟ 

3 ΗΜΕΡΟΜΗΝΕΣ ΠΑ ΧΒΜΕΡΙΝΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕ! ΝΑ ΞΕΧΑΣΕ ΚΑΝΕΙΣ 

JAN 3-10-1987 
FEB 14-20-1~7 

JAN 19-26-1987 

-S/S ΒRΙ.ΠΑΝΙS 

'Αεί>οπορικως στό Montego Bay, JAMAICA 
l:πεπα ARUBA, CARτ AGENA, SAN BLAS, 
ΡΑΝΑΜΑ, MONlΈGO ΒΑΥ. · 

· -S/S VICTORIA 

Aro$87 4 ΤΑΧ INCLUDED 

CRUISE PRICE INCLUOES: Μ Alr Ftιo, τ,..nolorι. 0\ή .. 
accomoόlιuont, 3tuιι meιιιs: 2bιtfetι,2 1nbetweenιnacksdaity, 

Στό SAN JUAN όεροnορικώς. ΊΞnειτα sτ. 
n·tOMAS, l'viARnNIQUE, GRENADA. LA 
GUAIRA. CURACAO, SAN JUAN. 

ΑΠΟ$87 4 ΤΑΧ INCLUDED 
--

5499 R Τ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 
5699 R Τ ΓΙΑ ΚΥΠΡΟ 

νeoas Style ιntertainmont, C8ρta inΊ Party (Owo Party), I 
Culr<>, Diιco, DοοΙι Sροιtι and Moro ... 
FOR.RESERVAfiONS CALL 718-204-8880 

- ..._ ....... ._.. - - .._....,_,..- - ~.._..~.._..~..._..~ ....... ~..-c~.._...._,..J 

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

Τηλ. (7Ι8) 729-1023 
~ο λα τά ήλε1eτpι1eά είδη μέ ρεuμα 'Ελλάδος- Άμεριιcής (llOV /220V). 

Μεγάλη ποιιαλία ήλε1Ctpι1Cών 1eαί ήλε1eτpονι1Cών εlδών. 

Γιά παpαγγελfες ή καταλόγους γράψτε μας ή τηλεφωνfιστε μας. 

'Ιδιοκτήτης - Διευθυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΡΑΚΗΣ 
Πτυχιοϋχος Άνωτέpας Σχολής 'Ηλεκτρονικών 

"Ολα τά ήλειcτριιcά είδη μέ 
ρεϋμα ιcαί σύστημα • Ελλά
δος, ·Αμερικής ιcαί άλλων 
χωρών. 

Διαθέτουμε καf αύτοκfvητα και
νούργια μέ Ίαπωvικές κaf Εύpω
παl'κές προδιαγραφές ι1πηλλαγμέvα 
φορολογfας. 

CRETE PACKING & SHIPPING 
Μεταφορές στήν Έλλάδα καf σ ' όλο τόν κόσμο 

sι 



αύτούς ή θρησκεία εlναι όλοζώντανη κι 
δλοι τους ε{ναι εύλαβικοi καί θεοσεβού
μενοι, άπ' τ' άμούστακο ιcι άνήξερο βλα
χοπαiδι ιίiς τόν πιό πολύξερο καi πολύ
χρονο τσοπάνη. 

Περνώντας άπ' τά χειμαδιά τέτοιες γιορ
. τινές καi καλοθ6μητες μέρες, fχεις νά συ
ναντήσεις καί νά (δεiς πάμπολλα fθιμα, 
fχεις νά μάθεις πολλά μυστικά τf\ς στρούγ
κας καί τf\ς βλαχουριiiς. Τήν παραμονή τίjς 
Γιορτής πουρνόξυπνα καί χαρούμενα παι
διά Ύυρίζουν στά κονάκια τί.Ον τσελιπάδων 
τραγουδώντας τά κάλαντα, πού' ναι δια
φορετικά άπ' τά κοινά κάλαντα τοϋ λαοϋ 
καί περισσότερο εύχετικά: 

Αύτά τd σπiτια τά ψηλά, τάμαpμαpοχτισμiνα, 
μi τfι; μεyά).ες τfι; αύλέι; 

κaf τfι; πλιι.κοστpωμivει;, 

vάχουv κaf χfλια πρόβατα 
κaf πεντακόσια Ύiδια, 

vάχουv ζειηά.pια εlκοσι 
ιcaf δέκα 6κτώ φοpάδες, 

vάχovv γελάδες έκατό κι dμπάpια φοpτωμiνα, 
vά μπaιvoβγaivovv οΙ δικοf, 

οΙ φfλοι vά μή λεfποvv 

κι όσοι διαβάτες dπεpvoϋv 
vά τpώvε vά κοιμοϋvται. 

Τό κάθε βλαχοκόνακο φιλεύει τά βλα
χοπαίδια διάφορα Ύλυκίσματα, αύyά, 
λεφτά κι αύτά φεύγουν, οοτερα, περίχαρα 
Ύι • Ιiλλα κοντινά κονάκια. 
'Απ ' αύτή τήν ~ρα. δλα τά βλαχοκάλυβα 

παίρνουν Ύtορτινό χαρακτήρα καί Ύ\Ομί
ζουν εύχές καί Ύλυκόγελα δλα τά περ{Ύυρα. 

Πρωt fχουν σηκωθεt, άκόμα, κι ο( βλά
χισσες. Πρέπει νά φτιάξουν τό •Χριστό
ψωμο... Κι αύτό δέν ε{ναι σάν τά Ιiλλα 
τά ψωμιά, θέλει προσοχή. θά τό ιδεt ό 
παπάς τήν Ιiλλη μέρα· πρέπει νά' ναι στήν 
έντέλεια. 

ΊΙΙΕ 
CRUISE 

so • 

Γι' αύτό, τό ζυμώνουν μέ προσοχή καi τό 
κεντοϋν μέ μεΎάλη λεπτομέρεια. Βάζουν 
πάνω μακρόστενα κουλουράκια καί σταυ
ρουλάκια, πού τά λένε οιάρνάκια .. καί «Κα
τσικάκια». •γ στερα τό ψήνουν στόν φοΙJρ
νο ή στή Ύάστρα καi ΡΎάζοντάς το τό το
ποθετοί>ν σtή μέση τοϋ κονακιοϋ τους, 
πάνω σ' lνα τραπέζι, βάζοντας δίπλα του 
~να πιάτο μέ Ιiβραστο καθαρό σιτάρι, κυ
ρίως οιάσπροβέλισσα .. , fνα κερί φτιαγμένο 
μέ τό χέρι κι fνα ποτήρι Ύνήσιο κρασί. 

Τά σκεπάζουν δλα αύτά τώρα μ' fνα κα
θαρό σεντόνι καί δέν τά πειράζει κανείς ~ς 
τήν Ιiλλη μέρα πού θά περάσει ό παπάς νά 
σηκώσει τά «ύψώματα», δπως λένε ο( 

τσοπάνηδες. 

'Απ' αύτό τό διαβασμένο κι εύλοΎημένο 
ψωμί ταtζουν κα{ τά ζωντάνά τους ο( μπι
στικοί, yιά τό καλό καi tήν προκοπή τους. 

Τό βράδι, τήν παραμονή τών Χριστου-

4 • • 

It's everything a Caήbbean cruise is plus 
the great cities and samba of South America! 1[530 ~~~~:~~~~t\~uces a dazzling new winter 

ArR But instead of mere sun and sand, we 
FROM giνe you sun and sand and the great 

cosmopolitan centers of South America, 
those fabled cities that throb to the samba, tango, and bosa noνa. It's a joyous 
10-day cruise with overnights at Rio, Buenos Aires, and Salvador with the ship 
as your luxury hotel. Plus calls to Santos for 5ao Paulo, Montevideo and more. 

Des!gned and operated by Epirotiki, this splendid new program on the 
resort shιp Pegasus- newest addition to the woήd's largest fleet- begins Νον. 2~ 
1986 and continues through Christmas, New Years, ana Carnival to Apήl 28. 

Special inaugural pήces from only 
$1530 to $3095. Air is included 
from Miami or L.A. 
Call your travel 

This year, 
your Caribbean 

Atlantic Ocean cruise the one 
that went South. 
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γέννω, πρίν βασιλέψει δ fiλιος καλά καλά, 
δυό-δυό τά κονάκια τών τσελιγγάδων παν
τρεύουν τίς φωτιές τους. ·Αλλάζουν, δη
λαδή, λίγα άναμμένα κάρβουνα 1'j δαυλιά 
μεταξύ τους. ·vστερα στά μαντριά καί στίς 
γωνιές τών κονακιών, μπήχουν κλωνάρια 
άγριοκερασιάς κι άν τούς ρωτήσεις γιατί 
τά κάνουν δλα αύτά, θά σοϋ ε{ποϋν γιά τά 
παγανά. Κάνοντας αuτά, πιστεύουν πώς 
διώχνουν τούς καλλικάντζαρους. Τήν πα
ραμονή τό βράδι, δέν λούζονται ποτέ, γιατί 
φοβοϋνται τό νεραϊδοπάρσιμο κι ούτε γυ
ρίζουν παράωρα δξω. 0{ τσοπάνηδες πι
στεύουν, πώς αuτή τήν ώρα δ διάολος, τά 

στοιχειά κι δλα τά ξωτικά lχουν τή δύ
ναμη νά βλάψουν τόν άνθρωπο. Μποροϋν 
νά τοϋ πάρουν τή φωνή, γι· αuτό τή λένε κι 
ι'iφωνη ώρα. 'Ιδιαίτερη σημασία lχει αuτή 
ή ώρα τήν περίοδο πού 'ναι ο{ καλλικάν
τζαροι πάνω στή γϊ1. Τό δωδεκαήμερο, άπ' 
τήν παραμονή τών Χριστουγέννων ώς τήν 
παραμονή τών Φώτων. 

Αuτές τίς βραδιές τούς άκοϋς νά λένε κεi 
πού κάθονται άνάγυρα στά παραγώνια, πώς 
δέν στέκει νά γυρίζει κανείς κοντά σέ 
μύλους , σέ χαλάσματα, σ' tρημόσπιτα κι 
tρημοκκλήσια, σ' άπόμερα, σέ τρίστρατα 
καί κοντά σέ στοιχειόβρυσες κα{ στοιχειό
τοπους, γιατί νεραϊδοπα{ρνεται καί κινδυ
νεύει νά .. πάθει•. 

·Αν τύχει κα{ τούς φωνάξει κανένας αύτή 
τή νύχτα τϊ1ς παραμονής τών Χριστου
γέννων δέν άπολογιοϋνται άμέσως ο{ τσο

παναραtοι. Κάθονται, άφουγκράζονται 
καλά καλά, προσπαθοϋν νά γνωρίσουν τή 

φωνή αύτοϋ πού τούς κρα{νει, χτυποϋν τά 
πριοβολικά τους νά βγάλουν τσίκες 
φωτιάς, κι ι:>στερα τοϋ άντικραίνουν. Για
τί, πιστεύουν, πώς τ ' άερικά τούς παίρνουν 
τή φωνή 1'j τή μιλιά 1'j τή συντυχιά. Αύτόν 
πού τούς φωνάζει τέτοια ώρα, βαθιά μεσά
νυχτα, τόν όφή νουν νά εlπεr τ ' δνομά τους 
τρείς φορές κι ()στερα τοϋ όπολογιοϋνται. 
Τρεrς φορές, λένε ο{ τσελιγγάδες, δ 
διάβολος δέν φωνάζει ποτέ. 

·Αποκαμωμένοι όπ' τίς πολλές δουλειές 
καί τή φροντίδα των ζωντανών. στις όπολυ

σιές καί στά χορταροχώραφα, τήν παρα
μονή τό βράδι ο{ πραματολόοι κοιμοϋνται 
νωρίς, γιατί τή νύχτα ή χαρμόσυνη φωνή 
τi'jς καμπάνας θά τούς καλέσει στίς λαμπα
δοφώτιστες tκκλησιές γιά νά γιορτάσουν 
δλοι μαζί τή Γέννηση τοϋ Χριστοϋ. 

Καί ο{ τσελιγγάδες στό χριστουγεννιά
τικο κάλεσμα ti'jς καμπάνας δέν λένε ποτέ 
όχι. Τοϋτοι tδώ ο{ βασιλιάδες τοϋ λόγγου 
ε{ ναι πιότερο όπ • δλους βλέπεις θεοφο
βούμενοι καί άγιοφοβούμενοι. Καί τέτοια 
χρονιάρα μέρα δέν κάθονται ποτέ στό 
κονάκι, άδιάφοροι μπροστά στή θεία Γέν-

Το κατάστημα Έλληνικών Δώρων 

KENTPIKON 
ΑΣΤΟΡΙΑΣ 

31-12 23rd Ανe. (κοντό στr1ν 31st Street) 
Τηλέφωνα (718) 721-9190 καi (718) 721-9191 

·Εκλεκτή συλλογή όπό μπουμπουνιέρες, στέφανα, βαπτιστικό, 

ύφσντό, έρyόχειρα, όντικείμενα τέχνης, κεραμεικό, βιβλία, 

περιοδικά καί tφημερίδες. - Κάρτες yιά δλες τίς περιπτώσεις. 

ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗ ΣΥ ΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΔΙΣΚΩΝ 

καΙ TAPES, VIDEO CASSHTES 
'Ανοικτό Δευτέρα - Σάββατο 10 π.μ. - 8 μ.μ. -Κυριακές 12-6 μ.μ. 

Διεύθυνση: Χριστfνα Σαρηyιάννη 
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νηση. Γιομάτοι εύλάβεια καί σεβασμό πη
γαίνουν στ{ς tκκλησιές καί παρακολου
θοϋν μέ κατάνυξη τή Θεία Λειτουργία. 
Μόλις τελειώσει τό λειτούργημα χαιρε
τιοϋνται μέ φίλους κα{ συγγενείς, άλλά
ζοντας διάφορες εύχές καί παίρνουν χα
ρούμενοι τόν δρόμο γιά τά κονάκια τους. 
Διαβαίνοντας τή στράτα τους, κόβουν άπ ' 
τά πλευρά της μιά μπάτσα 1'j lνα κλωνάρι 
όπό κέδρο ή όπό πουρνάρι καί τό κουβα
λοϋν στό σπίτι τους. Έκεi, μόλις φτάσουν 
τό κρατάνε πάνω όπ' τή φλόΎα της φωτιάς 
κι δπως καίΎεται αύτό καί σκάζουν τά 
φύλλα καί τριζοβολοϋν, τούς όκοϋς νά 
λένε: "· Οπως πηδάει τό κλαρί νά πηδάνε τ' 
όρνιά καί τά κατσίκια»· κι όκόμα: «Νά χι
λιάσουν τ · όρνοκάτσικα», «νά μεγαλώ
σουν τά κοπάδια μας», «κα{ τοϋ χρόνου» κι 
άλλα πολλά. 

· Ολόγυρα καί παρεκεί, πολύπειρες βλά
χισσες κι όνήξερες βλαχοϋλες, άνασκουμ
πωμένες καί βιαστικές, περίχαρες καί Ύε
λαστές, μέ σιγοτράγουδα κι όχνόΎελα στό 
στόμα, διπλοκαiνε τούς φούρνους καί τίς 
γάστρες, yιά νά ψήσουν τίς καλόφτιαστες 
τίς πίτες, στραγγίζουν τά μαζεμένα γάλατα 
καί χτυποϋν τούς κροκους τών αύγών γιά νά 
φτιάξουν τά χριστουγεννιάτικα φαγητά. 
·Απ' δλα, τό πιό ξεχωριστό καί νόστιμο 
ε{ ναι τό κοκοφρίνι, πού γίνεται μ· αύγά καί 
μαζεμένο πρωτόγαλο. 

·Ανήμερα τό π ρω[, θά φdνε κιόλας τήν κα
λόγευστη .. κλάστρα» π' άρταίνει καί 

νοστιμίζει τό στόμα, ύστερα όπό τόσες 
μέρες σαρακοστή. Γιατί ο{ τσοπαναραίοι 
συνηθίζουν νά μήν όρταίνονται τό σαραν
ταήμερο. Κι άν τούς ρωτήσεις γιατί τό 
κάνουν αότό, σ ' άπαντοϋν πώς .. παθαίνουν 
τά ζωντανά» ... 'Αρρωσταίνουν καί ψοφοϋν 
παράκαιρα•, «όπορρίχνουν ο{ lΎιcυες γιδο-

~ 
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CΟΝτι NENTAL. 
CUISINE 

Exce.llent Service 
Seafood Specia lties 

Moderate Prices 

jerry Mendelson 
at the Piano and Organ 

Entertains Nightly 

CLOSED MONDAYS 
(Α HRING fΑCΙLιτ Ι ΕS 

(201) 327-1020 
30 Ν . SPRUCE STREΠ 
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προβατίνες... w Αλλα ζωντανά χάνονται, 

t'iλλα τσακίζονται, t'iλλα τά τρώνε τά ζουλά
πια κι t'iλλα •cμασταριάζονται». 

Τό μεσημέρι τoiJ Χριστοϊ:ί στρώνεται τό 
χριστουγεννιάτικο τραπέζι μέ λογής
λογής φαγητά. 

Δυό, δυό τά κονάκια, άγαπημένα κι ό
μορφα, γιορτάζουν μέ τραγούδια καί χο
ρούς τή γέννηση τοϊ:ί Χριστοϊ:ί. 'Εκεί, θ ' 
άκούσεις lνα σωρό παλιά τραγούδια πού θά 
μιλaνε γιά κλέφτες καί καπεταναίους, γιά 
ληστές κι άρχιληστές, γι' άγάπες καί γιά 
τή ζωή των τσοπάνηδων στά βουνά καί 
στούς κάμπους και γι' t'iλλα πολλά. 

Πρώτα άρχίζουν τό τραγούδι ο{ γερο
τσελιyyάδες κι άκολουθαν άπόκοτα ο{ 
t'iλλοι μεσόκοποι καί νέοι πού βρίσκονται 
καθισμένοι στό τραπέζι. Κι άκούγεται δξω 
άπ' τά κονάκια lνας γλυκός καί μελένιος 
άχός πού ξεχύνεται ώς πέρα κι άγκαλιάζει 
δλα τά χειμαδιοκόνακα. 

Μετά άπ ' τό μεσημέρι, έκεi πρός τ · άπο
γέματα, τό γλέντι συνεχίζεται στούς Χρι
στάδες. Σ' αύτούς πού γιορτάζουν τό βράδι 
τoiJ «Χριστοϋ ... Σ' αύτά τά βλαχοκάλυβα 
καίγεται δ τόπος άπ' t'iκρη σ ' t'iκρη. Πάει 
τό γλέντι καπνός κι άντάρα, δπως λέγουν. 
Κι t'iν βρεθεiς τέτοια μέρα κοντά τους, έχεις 
ν' άκούσεις χίλια δυό τραγούδια, δπως: 
.. Γιώργη μ ' 1\ρθαν ο{ φίλοι σου κι ο{ άδερ
φοποιτοί σου», «Σέ τούτην τάβλα πού'μα
στε σέ τοϋτο τό τραπέζι», «Τή Βασιλαρ
χόντισσα», «Βουργάραμ' τ' ε{σ' άνάλλα
γη και λεροφορεμένη», "Τά πήρανε τά πρό
βατα,. , «Τή Γκόλφω», «Ν' άναστενάξω 
Μάνα μ' δέν μ' άκοϊ:ίς», οcΜιά κοντή 
κοντούλα .. , «Τή Διαμαντούλα .. , .. τή Λε
λούδω .. , «Πέθαν' δ βλάχος .. , .. τή Χρύσω .. , 
.. Τ ό Λαγιαρνί .. ," Τό Γερολύyκο .. , "Τ ή Βλα
χούλα,., κι t'iλλα πολλά. 

θ· άκούσεις άκόμα καί τ· άγαπημένο 
τους τραγούδι •τόΒελούχι .. , πού τό τρα
γουδοϋν μέ και>μό καί πόνο: 

Βελούχι μου περήφανο 
κι Όξυά ζωγpαφισμiνη. 

λειώστε τά χιόνια γρήγορα 
vά χορταpιάσει δ τόπος, 

νά βγοvν οΙ βλάχοι στά βουνά, 
vά βγουν of βλαχοποvλες, 

νά βγοvν καΙ τά βλαχόπουλα 
λαλώντας τfς φλογέρες, 

νά βγοvν τά λάϊα πρόβατα 
μi τά χοντρά κουδούνια, 

νά βγοϋν τ • dρνιίκια παfζοντας 
βελάζοντας στ(ς ράχες. 

'Απ· τήν καρδιά τοϋ Χειμώνα, άκόμα, ο{ 
τσοπάνηδες σκέπτονται τά περήφανα καί 
δροσόλουστα βουνά τους. Τά ψηλότοπα 
καί τά πλατώματα, πού τούς χαρίζουν 
~πλωσιά κι άyνάντιο. Γιατί δπως καινά τό 
κάνουμε, tΊ ψυχή τoiJ τσοπάνη μένει καί τόν 
Χειμώνα πάνω στίς βουνοκορφές κι άπό κεi 
διαφεντεύει βουνά καί κάμπους. 'Απ' ά
νάγκη ροβολάει στά χαμηλότοπα. 

Μέ τά χριστουγεννιάτικα γλέντια γεν
νιοϊ:ίνται στά μαντριά καί στίς καλύβες 
πολλά άρνοκάτσικα. 0{ τσοπάνηδες, σ ' 
αότά τά νεογέννητα ζωντανά, βάζουν όνό-

ματα πού lχουν σχέση μέ τή μεγάλη 
γιορτή . WΕτσι, τά εlπουν τά άρσενικά Χρι
στάδες καί τά θηλυκά Χριστίνες. 

Παρόμοια σχεδόν, έθιμα συναντίiς καί 
σ ' δλους τούς ξωμάχους μας μ' έλάχιστες 
μικροδιαφορές. 'Ωστόσο τό στόλισμα τοϊ:ί 
χριστουγεννιάτικου δέντρου, πού • ναι 
δυστυχώς γερμανικijς καταγωγής έθιμο, 
αύτό παρατηρείται σ· δλους τούς σημε

ρινούς άνθρώπους τής πόλης καί τής ύπαί
θρου μας, έκτός άπό μερικούς νησιώτες μας 
π· άκολουθοϊ:ίν πιστά τό tλληνικότατο έθι
μο πού · ναι τό στόλισμα μικροκαραβιοu 
καί πού δένεται άπόλυτα μέ τή θαλασσινή 
μοίρα καί τό πιστεύω τοϊ:ί λαοϋ μας. 

El ναι καιρός ν ' άφήσουμε κάποτε τή 
φραγκολατρεία καί τήν ξενομανία καί νά 
μαζευτοϋμε στά δικά μας λαϊκά έθιμα, πού 
μίiς μιλοϋν πιότερο στήν ψυχή καί μίiς 
δένουν πιό καλά καί στέρεα μέ τήν προγο
νική μας ρίζα. 

Γιά τόν Δεκέμβρη, δπως σοϊ:ί ε{πα πιό 

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΗ: 

-«Δεκέμβρης Χριστου γέννηση καΙ 
καλός μας χρόνος» . 
-«Τό τραγούδι μέ τόν Τρύγο, τόν Δε

κέμβρη παραμύθι». 
-« Ό Άη-Νικόλας dσπρίζει τά γέ

νεια του». 

-« Άπ · τά Νικολοβάρβαρα dρχίζει 
κι δ Χειμώνας». 
-«Πiσω μπρός τοϋ Χριστου ή καρδιά 

τοϋ Χειμώνα» . 
-«Χιόνι του Δεκεμβριοϋ, χρυσάφι τοϋ 

Καλοκαιpιοϋ». 
-«Δεκέμβρης μiiς tπλάκωσε, τό κρύο 

μό.ς φαρμάκωσε». 

-«Χειμωνιάτικη γέννα, καλοκαιρινή 
χαρά». 

-«Γύρω, γύρω τοϋ Χριστοί} ή κορφή 
του ΧειμωνιοίΊ». 

-«Νικολlτσα, Βαρβαρlτσα μπρός ό
πlσω δ Χειμώνας». 

-«Πότε», εfπαν τοίΊ Βλάχου, «Κρι>

ωσες»· Λέει: 
- « 'Ομπρός όπlσω τοϋ ΧριστοίΊ. τοv 

γερο-Νικολάου». 
-«Γ dη Νικολοβάpβαρα κάνει νερά 

καΙ χιόνια». 
-«Χωρlς κουπιά καΙ άρμενα, ·Α γιε Νι

κόλα βόηθα». 
-«·Α για Βαρβάρα μiλησε κι δ Σάββας 

dπλοήθη: 
Μαζώχτε ξύλα κι Ιiχεpα καΙ σύρτε καΙ 
στό μύλο 
τΙ ·Αγιο Νικόλας 'έρχεται, τά χιόνια φορ
τωμένος». 

-«Ή ·Α για Βαρβάρα γέννησε κι δ Άη
Σάββας τό tδέχθη, 
κι δ • Αη-Νικόλας lτpεξε vά πάει νά τό 
βαφτlσει». 

πάνω, ο{ ξωμάχοι μας λένε πώς είναι ή 
καρδιά τοϋ Χειμώνα, γιατί αύτόν τόν μήνα 
κάνει τό μεγαλύτερο κρύο κι ή θάλασσα 
κυματοπνίγεται καί γιγαντώνεται, λυσσο
μανάει καί δέν t-χει κοιμηθιό, γαλήνη. Ό 
λαός μας, έκτός άπ ' t ' .. δνομά του, τόν Δε
κέμβρη τόν λέει καί Χριστουγεννά, Χρι
στουγεννάρη ή Χριστιαννάρη (άπ' τή Γέν
νηση τοϋ Χριστοί>), μήνα τοϋ Χριστοί>, 
Άη-Νικόλα (άπ' τή γιορτή τοϋ 'Αγίου) 

καί Χαμένο. 

Τόν Δεκέμβρη οΙ άρχαίοι μας τόν ελε
γαν «Ποσειδεών» κι ήταν δ εκτος μήνας 
τοϋ άθηναϊκοu έτους. Τό όνομά του τό πήρε 
άπ' τίς θυσίες πού γίνονταν τόν μήνα αύτό 
στόν Θεό τής Θάλασσας, τόν Ποσειδώνα 
κι ε{-χαν ώς σκοπό οι θυσίες αύτές νά καλ
μάρουν λίγο τά θυμώματα τοu Πελάγιου 
Θεοϋ. 

Θ 
MOLF~TA5 4~ 

pre.~ent.1· 

an e:<ciring lnternational 
Floor Sho11· Nire/ι· 

Featuring 
Greek a nd lnternational Singers 

and Exotic Belly Dancers 

Be Greek Tonight 
Dancc the nite awa}· to fabulous 
music eνery nite but Tuesda~Ό Sa\·or 
the tasιes of authentic Greek cuisinc 
in this exciting supper club. 

OPE.V 5:10 Ρ .. \1. 
CLOSED Π'ESD.4 YS 

370 RΓ 46- SOUTH HACK 
S ILVER FORK AWARD 
Reserνations (20 1) 440-1 77 1 

Maiιιr Creιlit 

Carιls Aπepιed 

HOMERIC 
REAL TYJ lnc. 

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

Tel . 718/204-7400 

MAI'ιAGEMENT - INVESTMENTS 
MORTGAGES 

EMANUEL ΜΟRΑιτΙS 
Lice nsed Rea l Estate Broker 

"NEW YORK" 



Νέο Συμβούλιο 
Παιδείας τής 
~Αρχιεπισκοπfίς 

Πραγματοποιήθηκε τόν περασμένο μή
να ή πρώτη, πανηγυρική συνεδρίαση τοϋ 
νέου 'Αρχιεπισκοπικοϋ Συμβουλίου Παι
δείας ύπό tt'ιν προεδρία τοϋ • Αρχιεπισκό
που κ. 'Ιακώβου καί ήσχολήθη μέ ζητή
ματα τά δποία σχολιάζομε στά «Θέματα 
τοϋ Μηνός», 

'Η σύνθεση τοϋ νέου Συμβουλίου γιά τήν 
περίοδο 1986-1987 ~χει ώς ~ξfjς: 
Πρόεδρος π. Δημήτριος Κωνσταντέλος, 

καθηγητής ·Ιστορίας-Θεολογίας, άντι
πρόεδρος δ ·Αδριανός Μαρής - πρόεδρος 
τής κοινότητος Μοντρεάλ, Στέλλα Κοκό
λη έκπαιδευτικός, γραμματείς ~λληνικής 
καί άγγλιιcής άλληλογραφίας άντιστοίχως 
ο{ Δρες Νικόλας Κλαδόπουλος, δ διευθυν
τής Ληξιαρχείου τής 'Αρχιεπισιcοπής καί 
Γιάννης Σιόλας έκπαιδευτικός. Ταμίες ο{ 
πανεπιστημιακοί καθηγητές Δρες Τάκης 
Λυμπερόπουλος καί Ήλίας Γριβογιάννης. 

Μέλη ο{: π. Γεώργιος Νεοφώτιστος- δι
ευθυντής της 'Ακαδημίας' Α γ. Βασιλείου, 

• Αρχιμ. WΑνθιμος Παναγιωτόπουλος - {ε ρ. 
προϊστάμενος 'Α γ. Δημητρίου • Αστορίας, 
Σταυρούλα 'Αγγελάκου-Γαβριήλ, γιατρός, 
Δημήτριος Γιαννακόπουλος διευθυντής 
τοϋ καθεδρικοϋ σχολείου, Νικόλας wlκα
ρης - γλύπτης, 'Αθηνά Κρομμύδα - καθη
γήτρια καί διευθύντρια ~λληνικι'ί>ν τών 
σχολείων Β. Σπυρόπουλος καί 'Α γ. 
Νικολάου Φλάσιγκ, Δημήτριος Κωστα
ρiiς, διευθυντής άμερικ. Γυμνασίου Φλά
όιγκ, Δ ρ. Φώτης Λίτσας, καθηγητής Πανε
mστημίου Ίλλινόϊς - σύμβουλος έκπαι
δεύσεως 'Επισκοπής Σικάγου, Θεόδωρος 
Μπουζάλας - κτηματομεσίτης, Πέτρος 
Πιτσιώιcος - δικηγόρος, Κυριάκος Ποντί
ιcης - καθηγητής, Κωνσταντtνος Ριζόπου
λος - διευθυντής γυμνασίου 'Αστορίας, 
Φρειδερίιcη Σαγιάννη - διευθύντρια τοϋ 
σχολείου Α. Φάντης, Δρ. Γιάννης Σπυρι
δάκης - καθηγητής Πανεmστημίου ιcαί Γι
άννης Τάκας - πρόεδρος τοϋ συλλόγου 
'Ελλήνων Διδασκάλων «Προμηθεύς». 

Κάτι. . . ξέρουν 
δσοι διαφημίζονται 
στήν «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 

ovge[#Ίos 
Specializing in Greek Catering 
for home and bυsiness parties. 

Tel. (21 2) 688-8828 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 1986 

ΗΑΡΡΥ NEW YEAR 

JOHNNY-K FUR FASHIONS, Inc. 
350 SEVENTH Α VENUE 
NEW YORK, Ν.Υ. 10001 

4" ..._, 
HORIZUN AIR FREIGHr.ΙNC. 

Domestic and lnternational Freight Forwarders 

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

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 

ΓΚΙ περισσότερες πληροφορlες 
Τηλ. (718) 966·0606 

Owner Steνe loιnnldeι 
22·36 31 Street Aatoria Ν .Υ 11105 
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RESTAURANT SUPPLIERS 

« ~Η ύπεραγορά τών έστιατορίων» 

Χονδρική Πώληση 

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

Μέ δ, τι άκριβώς χρειάζονται 

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

ιταλικά καί Ισπανικά προϊόντα. 

"Έχουμε προϊόντα μεγάλων έταιρειών δπώς: 

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

!!Έλληνες έστιάτορες, 

ή ΜΕΤΡΟ μιλά τή γλώσσα σας. 

Διαθέτουμε δ, τι άκριβώς χρειάζεσθε. 
Διαθέτουμε πείρα. 

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

680 Meeker Ave., Brooklyn, New York 

"ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 



EVELYN 
Fashίon Furs 

CUSTOM OR READY MADE
R~PAIRS AND REMODEL/NG 

DONEON PREM!SES- CLEANING 
GLAZING AND STORAGE 

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

Ή χοροεσπερίδα τοϋ Συλλόγου «Λάμπουσα» dποτελεί τά τελευταία χρόνια ένα dπό τά μεγαλύ
τερα κοσμικά γεγονότα τής Κυπριακής παροικίας στήν Νέα Ύόρκη καΙ τό Νιοϋ Τζέρσεϋ. Καί 
έκατοντάδες όμογενείς Κυπριακής καταγωγής. μέ πάρα πολλούς φlλους τους έδωσαν καί έφέτος 
τό παρών. Στό παραπάνω στιγμιότυπο, dπό dριστεpά, ό γνωστός ραδιοεκφωνητής κ. Λευτέρης 
Χατζηϊωάννου, πού ήταν καΙ ό συμποσιάpχης. καί ό πρόεδρος τοϋ Συλλόγου, γνωστός έπιχει
ρηματlας κ. Εύpιπlδης Κόντος, tπιδίδων τιμητικήν πλάκα στόν tπf πολλά έτη διατελέσαντα 
πρόεδρο τής Λάμπουσας κ. Γ Νικολάου- Λούτσιον. Δεξιά, ό 'Λ. Άγαθαγγέλου, πρόεδρος τής 
όργανωτικής tπιτροπής του δείπνου. Μεταξύ τών διατελεσάντων προέδρων ήταν ό κ. Άρης Δη
μητρlου, ό Ιατρός κ. Σάββας Ζαβογιάννης καί ό Ιατρός κ. Γ. Χριστούδιας. Ό χορευτικός δμι
λqι; τοϋ Πανκυποlου καΙ ό ποόεδοόc του κ. Φίλιπποc- Κ nίστοrοεο πού dπηύθυνε σύντομο χαιρε
τισμό, καταχειροιφοτήθηκαν. Στήν συγκέντρωση προσήλθε καί ό Γενικός Πρόξενος τής Κύ-

πρου κ. Πλ. Κυριακίδης. 

The 
Knossos Heritage 

Society lnc. 
RESTAURANTand CLUB 

Wίshes You 
MERRY CHRISTMAS 

and 
ΗΑΡΡΥ NEW YEAR 

ΚΩΝΣΤΑΝΊΊΝΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 

34 STREET and 35 Α VENUE CORNER ASTORIA, NEW YORK 11106 TEL. (718) 278-9719 

DECEMBER, 1986 
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Γουναρικά καί κοσμήματα 
, 

ποιοτητος 

Μιά γενική άποψη dπό τά tγκαίvια τής νέας έπιχειρήσεως La Diva 
Furs, lnc., ή όποΙα συστεγάζεται μi τήν έταιρία κοσμημάτων Luvr, 
Ltd., στήν διεύθυνση 352, Seνenth Avenue, στό Μανχάτταv. Στήν 
μεσα(α φωτογραφία, δεςιά, δ Ιδιοκτήτης κ. Γ. Μάκος καί ό κ. Άλεξ 

'Από dριστερά, ή κ. Γ. Μάκου μi τήν κ. Μιχ. Σιδέρη. Στήv δεύτερη 
φωτογραφία, ή κ. "Αvτυ Σάϋπρους, ή κ. Γ Δούρη, 'ένα μοντέλλο πού 
παρουσίασε ώραιότατες δημιουργίες τής νέας έταιρfας γουναρικών 
La Diva, καί ό κ. Γεώργιος Μάκος. Στήν δεξιά φωτογραφfα, μερικές 
dπό τΙς κυρίες πού θαύμασαν τΙς δημιουργfες τοϋ κ. Μάκου. '.Από dρι-

Άλεςιάδης lχοvτας μετaςύ τους 'ένα μοvτέλλο πού παρουσiασε δη
μιουργfες του κ. Μάκου. Δεςιά, τό ίδιο μοvτέλλο tπιδεικνύοντας lνα 
άλλο παλτό. · 

(Athens Intemational- D. Kesoglides) 

στερά, ή κ. ΕΙρήνη Βέλιου, ή κ. Τζούλια Μπέτζιου, ή κ. Νfτσα Burket, 
ή κ. 'Ελένη Κέκλα, ή κ. ·Avvα Watson, ή κ. Άμαλlα 'Υπερήφανου, 
ή κ. Χριστfvα Σαρηγιάvνη, ή κ. Γ Μάκου, ή κ. Εύαγγελfα Cyprus καΙ 

ή κ. ΝΕλλη Τσούμπα. 

(Athens Intemational- D. Kessoglides) 

'Η έπινοητικότης τοϋ ~λληνικοϋ έπιχει
ρηματικοϋ πνεύματος, πού τόσο εύδοκιμεt 
στήν 'Αμερική, βρήκε τελευταίως μιά 
πολύ πετυχημένη ~κφραση μέ τήν συνερ
γασία τριών όμογενών. 'Αποτέλεσμα τής 
συνεργασίας αύτής εlναι μιά ~κθεση πού 
προσφέρει ήδη στίς κυρίες, δ,τι καλύτερο 
καί έκλεκτότερο ύπάρχει σέ νεοϋορκέζικα 
γουναρικά καί ~λληνικά κοσμήματα. "Ενα 
έξαίσιο ζευγάρωμα, πού θά τό βροϋν πολύ 
πρακτικό ο{ έπισκέπτριες. 

Τό ζεϋγος Γ Μάκου μi δυό καλο~ φlλους, τό ζεϋγος Ήλlα καΙ 
τζούλια Μπέrζιου, στά έγκαlνια τής tκθtσεως τοϋ κ. Μdκου. 

(Aιhens Inιernational- D. Kessoglides) 

Πρόκειται γιά τούς δυό πολύ γνωστούς 
'Ελληνοαμερικανούς στόν χώρο τής βιο
τεχνίας γουναρικών, κ. κ. Γιώργο Μάκο καί 
Σταϋρο Ζία καί τόν κ. Βασίλειο Τζούτη, 
πού άπό τόν περασμένο μήνα άρχισαν σu
νεργασία συστεγάζοντας τίς δυό έmχειρή
σεις τους La Diva Furs Ltd. καί τήν Luvr, 
Ltd. Intemational Jewelers. ·Η πρωτότυπη 
- καί μοναδική στήν Νέα 'Υόρκη -

•ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



~ , , , , 
υπο μιαν στ ε γη, στο Μανχάτταν 

Μιά dπό τίς κυρ/ες πο6 πήγαν στά tyκαίνια, σέ μιά γωνιά τής ώραfας έκθέσεως τών κοσμημά
των, μπροστά dπό μερικά πραγματικά έργα τέχνης. Στήν δεζιά φωτογραφία, ό κ. Βασίλειος 
Τζούτης, ή κ. Μπέτζιου, ό κ. 'Ηλίας Μπ:έτζιος, ή κ. Συρινάκη, ή κ. Μαρία τζο6τη, Ιδιοκτήτρια 
του καταστηάματος τών κοσμημάτων, ή κ. ΕΙρήνη Λίστα, ό κ. Άντ. Συρινάκης καf ό κ. Κ. 
Μινωτάκης. (Athens Intemational - D. Kessoglides) 

Μεpικοf άπό το6ς π:ροσελθόντες μέ τΙς συζύγους τους στά έγκαivια 
τοϋ κοσμηματοπωλείου LUVR, LTD. Άπό dριστερά, ό έπιχειρη
ματfας κ. Ήλiας Μπέτζιος, τέως πρόεδρος τής Πανηπ:ειρωτικής 'Ο
μοσπονδίας, δ κ. Κ. Μινωτάκης. dντιπρόεδρος τής Άτλαντικής Τρα
πέζης. ό 'Εμπορικός Άκόλουθος κ. Ψώνης, δ κ. Γ. Μάκος, έκ τών 

Ιδιοκτητών τής έταιρfας LA DIV Α FURS, ό κ. 'Αvδρ. Συρινάκης, 
'Αντιπρόεδρος τής Άτλαντικής Τραπέζης καf δ κ. Βασ. Τζο6της, 
Ιδιοκτήτης τοϋ Luvr, Ltd. Στfς άλλες δυό φωτογραφfες, μερικές 
κυρiες άπ:οθαυμάζουν μέ ένδιαφέρον κομψοτεχνήματα τής έλληνικής 
χρυσοχοΊας. (Athens lntermtional - D. Kessoglides) 

συστέγαση εγινε σέ ενα εύρύχωρο καί μον
τέρνας άρχιτεκτονικής διαρρυθμίσεως χώ
ρο, στήν διεύθυνση 352 Seνenth Ανe. , με
ταξύ 29ης καί 30ής δδου, στήν καρδιά τής 
νεοϋορκέζικης βιοτεχνίας γούνας. 

Oi παρευρεθέντες στά έγκαίνια τής κοι
νής έκθέσεως, τό Σάββατο, 15 Νοεμβρίου, 
διαπίστωσαν όχι μόνο τήν έξαιρετική ποι
ότητα τών έκθεμάτων, γουναρικών καί 
κοσμημάτων καί τό γουστο τών δημιουρ
γών, άλλά καί τίς έξαιρετικές τιμές. 

0{ κ.κ. Μάκος καί Ζίας εχουν περάσει τά 
περισσότερα χρόνια τής ζωής τους στήν 7η 
Λεωφόρο καί διαθέτουν ύπερεικοσαετή 
πείρα στά γουναρικά σάν κατασκευαστές 
καί πωλητές ύψηλής ποιότητος παλτών. 
Δέχονται τίς κυρίες πού ένδιαφέρονται νά 
δοuν τήν έγγυημένη έργασία τους, μόνον 
κατόπιν συνεννοήσεως (by appointment). 
Κατασκευάζουν παλτά άπό κάθε είδους 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 1986 

γούνας έπί παραγγελία. 

Τό τηλέφωνό τους εlναι (212) 564-0662. 
Κατόπιν συνεννοήσεως δέχεται καί δ κ. 

Τζούτης, Ιδιοκτήτης του Luνr, Ltd. Τά με
γάλης ποικιλίας καί έξαιρετικής τέχνης 
κοσμήματα- δλα 18 καράτια- καί άλλα 
χρυσa καί άσημένια άντικείμενα τέχνης 
(μεταξύ τών δποίων καί άσημένιες καί 
χρυσές μπουμπουνιέρες γιά γάμους καί 
βαφτίσια) εlναι όλα πραγματικά κομψοτε
χνήματα, χειροποίητα, στήν Έλλάδα. Καί 
τά σχέδια εlναι δλα πρωτότυπα, μοναδικά 
καί άνεπανάληπτα, δέν τά βρίσκει κανείς 
σέ άλλα καταστήματα. 

Τό ζεuγος Τζούτη άσχολείται άπό πολλά 
χρόνια μέ τήν κατασκευή καί πώληση 
custom made κοσμημάτων καί εχει κάνει 
έξαγωγές στήν Εύρώπη καί τήν ·Αμερική . 
Τό τηλέφωνο του κ. Τζούτη εlναι (212) 

736-1904. 

Ή κ. Μαρiα Τζούτη. δεζιά, μέ τfς κυρ/ες Ντού

ρη καΙ Σάϋπρους 
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Σάν τόν φυλακισμένο, πού όνειρεύτηκε 
λιβάδια καί άνοιχτούς οόρανούς - κι ένώ 
fχει ξυπνήσει άρνεi τα ι νά άνοίξει τά μάτια, 
προσπαθώντας νά σώσει τό δνειρο . . . 
Τρεiς μέρες άφότου γύρισα στήν 'Ελλά

δα, δέν άνοιξα έφημερίδα, περιοδικό, ραδι
όφωνο, τηλεόραση. Προσπαθώ νά σώσω 
καί τά σημαντικά πού κέρδισα εξω - καί 
τά δικά μας πού ξαναβρf'Ικα μέσα μου. 

Χρειάστηκε νά λείψω fνα μf'Ινα γιά νά 
καταλάβω ποϋ βρισκόταν ή άντιδικία μου 
μέ τήν ·Ελλάδα. Δέν μοϋ · εφταιγε ή φύση, 
οιJτε ο{ άνθρωποι. Δέν μέ έξόΡΎιζε ή οόσία, 
δέν μέ πλήγωνε ή πράξη. Δέν μοϋ fφταιγε ή 
'Ελλάδα, dλλά ή εΙκόνα της. Τό ε'iδωλο, ή 
μάσκα, τό προσωπεtο, πού μίiς φοροϋν γιά 
νά μίiς δυναστεύουν! 

WΟχι, οΙ WΕλληνες δέν ε{ναι τόσο φτηνοί 
δσο οι έφημερίδες τους! ΟιJτε τόσο μικρό
ψυχοι δσο οΙ πολιτικοί τους! *Οταν περ
νοϋσα εξω άπό τά μεγάλα διεθνf'Ι περίπτερα 
τοϋ έξωτερικοϋ, μέ επιανε κατάθλιψη. 0{ 
πιό κραυγαλέες, ο{ πιό χυδαtες, ο{ πιό ξε
διάντροπες έφημερίδες (ναί-κι άπό τίς άρα
βικές καί τtς άφρικανικές!) ήταν δικές μας. 
Κι άν τtς ξετύλιγες, lβλεπες πώς δέν ήταν 
μόνο ή πiιρδαλή δψη, άλλά καί ή τρομα
κτική συσσώρευση ψεύδους, άπάτης καί 
bπερβολής. 

Καί, ιc:ατάλαβα τότε, πόση ζημιά μοϋ εχει 
ιc:άνει ή δημοσιογραφική μου ένασχόληση. 
Μέ ί>ποχρέωνε νά διαβάζω καθημερινά 

Τό ε'ίδωλο 
Tou ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ 

(Στό «Κυριακάτικο Βήμα .. ) 

τόν Τύπο, νά βλέπω Τηλεόραση, νά παρα
κολουθώ τήν πολιτιιc:ή-καί νά έμπλέιω
μαι δλο ιc:αί περισσότερο μέ αύτό τό Fι
δωλο πού δένεΙ ναι βέβαια ή ·Ελλάδα, παρά 
lνας παραμορφωτικός άντικατοπτρισμός. 
·Επρεπε νά φύγω, νά άποτοξινωθώ, νά 
κερδίσω άπόσταση καί προοπτική, γιά νά 
έννοήσω. Ή άγανάιc:τηση, πού όλο καί 
περισσότερο μέ επνιγε τόν τελευtαiο ιc:αι
ρό, δέν άφοροϋσε τό πρόσωπο, άλλά τό 
προσωπεtο. 

Κα{ ποϋ ξέρεις δτι τό πρόσωπο ε{ναι 
ιc:αλύτερο άπό τό είδωλο; ρωτάει δ ιc:υνικός 
έαυτός μου. Κάθε λαός εχει τόν τύπο (ιc:αί 
τούς πολιτικούς) πού τοϋ ταιριάζουν. Μή
πως (Ιδεαλιστικά) ύποθέσεις μιά καλύτερη 
πραγματικότητα; 

'Επειδή δέν άντέχεις τή φτήνεια; 

Σίγουρα, δ ιc:αθένας μας δέν γνωρίζει 
πολλά πράγματα σέ βάθος - 'iσως καί τί
ποτα. Δύο τρεiς άνθρώπους, δύο τρία 

βιβλία, τόν έαυτό του (κι αύτόν τόσο λίγο!). 
Άλλά καί μ· αύτά τά ιc:ριτήρια, τά έλάχι
στα, μπορεί νά βρεi ιc:άποιο μέτρο (έμπει
ρικό) γιά τό Fιδωλο. Γνωρίζω πόσο παρα
μορφωτιιc:ά εχει άντικαθρεφτίσει τούς φί
λους μου, τά βιβλία πού διάβασα, έμένα ιc:αί 

τίς προθέσεις μου. Τό έπιβεβαίωσα πρό
σφατα μέ τό «Κανάλι 15". Εlμαι κι έγώ συ
νένοχος σ· αότή τήν «ιJποπτη .. πράξη. Θεέ 
μου, τί βδελυρά κίνητρα έφευρέθησαν γιά 
τούς άνθρώπους πού θέλησαν νά προτεί
νουν λίγη έλευθερία! 

Ξαπλωμένος στό ιc:ρεβάτι, στή Φλωρεν
τία, παρακολουθώ στά άκουστικά μου αύτή 
τήν ύπέροχη ραδιοφωνική πολυφωνία, 
αύτή τή δημοκρατική Βαβέλ. ·οποιος εχει 
ιc:άτι νά πεi τό λέει -κι ιϊν άρέσει ιc:ι ιϊν πεί
θει, βρίσκει άκροατές. 'Εδώ μιλάει μόνο δ 
Κυβερνητιιc:ός 'Εκπρόσωπος καί (ένίοτε) 
άλλοι 'Α ντιειc:πρόσωποι. ΟΙ άιc:ροατές τους 
ε{ναι δέσμιοι - δέν εχουν έπιλογή . 

Πιστεύω πώς άξίζουμε ιc:αλύτερη τύχη. 
Μδ.ς πνίγει δ χυδαίος λαϊιc:ισμός πού τύλι
ξαν γύρω στό λαιμό μας πολιτικοί καί 
έκδότες- αύτοί πού δημιούργησαν τό Fι
δωλό μας στά δικά τους μέτρα. Κι δ μέγας 
κίνδυνος ε{ναι πώς σιγά σιγά θά γίνουμε 
κατ · ε{ιc:όνα καί δμοίωσιν- θά μοιάσουμε 
στό είδωλο πού κατασκεύασαν γιά μδ.ς. 
·Από παραμορφωτιιc:ό καθρέφτισμα θά 
γίνει πρότυπο. 

wΟσο γιά τούς εύγενείς Δόν Κιχrοτες πού 

~ [~ξ~r!S~ ~~:A~~~J~~\~:~~~~~7255 
TELEX: 219678 DYNA GR - ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘ.: ASFAGENKA 
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rEΙKI ΥΠΟΚ/ΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΟΜΝΗΝΩΝ 15 • 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
I . ΤΗΛΕΦ. 280.155 • 276.741 

· Η μεγάλη μας πείρα σέ συνδυασμό μέ τήν σύγχρονη νοοτροπία μας λύνουν κάθε άσφαλιστικό σας 
πρόβλημα μέ συνέπεια καί σιγουριά . 

· Ασφάλειες κάθε είδους - · Αντιπρόσωποι σέ όλο τόν κόσμο. Πλήρης κάλυψη. - · Εξυπηρέτηση 

ύψηλοϋ βαθμοϋ. 'Όροι όσυναγώνιστοι. - Πρακτορεία σέ δλη τήν · Ελλάδα. 

ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 

GUARDIAN ASSURANCE PUBLIC LIMΠED COMPANY 

ΝΟΜΙΜΟΙ ΑΝΥΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ROY AL EXCHANGE ASSURANCE 

ΤΗΕ BRiτiSH & FOREIGN MARINE INSURANCE CO. L TD. 

MALAYAN INSURANCE COMPANY INC. 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,. 



tπιιφί νουν καί διαμαρτύρονται-tiς Κασ
σάνδρες πού προφητεύουν τήν Καταστρο
φή καί τούς Ίερεμίες πού κηρύττουν τό τέ
λος τflς 'Ελλάδας, δέν ε{ ναι δγνοί καί ά
δολοι κριτές. Κάποιο Είδωλο κουβαλίiνε κι 
αύτοί στήν πλάτη τους, κάποια 'Ιδεολογία 
ύπηρετοϋν πού ~-χει κι αύτή συμβάλει στή 
Ύενική άνειλικρίνεια. Ή κριτική τους 
ε{ ναι dνταγωνιστική. ( .. πέτυ-χαν ο{ άλλοι 
καί -χάσαμε ~μεiς!>ο). 

·Αλλά δ τόπος τώρα δέν -χρειάζεται άλλα 
Είδωλα. Χρειάζεται μιά φοβερή εΙσβολή 
εlλικρfνειαr;. Χρειάζεται μιά άπομυθοποiη
ση τrον πάντων - μιά θύελλα λοΎιΚf\ς, ~να 
άνοι'Υμα πρός δλα τά σημεtα τοϋ δρίζοντα. 
Πρέπει νά ξεφύΎουμε άπό τούς μικρούς 
άνθρώπους πού μίiς δυναστεύουν- κι άπό 
τό κακομοίρικο, μικροαστικό, μισαλλό
δοξο, στενοκέφαλο, φθονερό Είδωλο πού 
μίiς παρουσιάζουν Ύιά πορτραtτο. 'Αλ
λιώς, σέ έλάχιστα χρόνια, θά άποκτήσου
με τά χαρακτηριστικά του. Κα( κάποια 
μέρα θά ξυπνήσουμε δλοι Χατζηαβάτηδες! 

0{ ·ελληνες σήμερα ζουν μέ μύθους καί 
πετίiνε λίθους. Πορεύονται άνάμεσα διεκ
δίκηση κι έκδίκηση. Τρέφονται μέ κενο
δοξία, κα-χυποψία καί μισαλλοδοξία. Μέ 
τόν ίδιο άκριβως τρόπο πού κατάστρεψαν 
τήν ώραία -χώρα τους, προσπαθουν νά άφα
νίσουν τήν έσωτερική τους όμορφιά. Τσι
μεντώνουν τώρα τήν ψυχή τους. 

Γύρισα άποφασισμένος νά άμυνθrο. Θά 
κοιτάω τοπία κι δχι πρωτοσέλιδα. Θά 
άκούω άνθρώπους κι δχι 'Εκπροσώπους. 
Θά κλείνω συ-χνά τά μάτια, Ύιά νά περι
σώσω κάτι άπό τά θαύματα. Θά πολεμήσω 

τό Είδωλο δσο μποpω. Κι dν άποτύ-χω, θά 
μεταναστεύσω «~νδονιο κα( θά Ύράφω δχι 
πιά 'Υ'' αύτά πού άπεχθάνομαι, άλλά 'Υ' · 
αύτά πού άΎαπάω. ·οσα θά ~χουν σωθεt. 

Superb 

~Αφήκε τήν έργασία του 

μισοτελειωμένη! 

Μιά φθινοπωρινή ήμέρα τοϋ Νοεμβρίου, 
~νας άΎνωστος κύριος εl-χε πάει πρός τόμε
σημέρι fνα άπόΎευμα σέ fνα νεκροταφεtο. 
'Υπάρχουν, ξέρετε, μερικές καλοδουλεμέ
νες έmτάφιες πλάκες, ~ρ'Υα τέχνης μεΎά
λων καλλιτεχνων σέ μερικά νεκροταφεtα, 
δπως ~να άπό αύτά ε[ναι βέβαια καί τό 
Πρωτο Νεκροταφεiο 'Αθηνών. 

• Αφοϋ δ dγνωστος κύριος ε{δε κάμπο
σους τάφους προχώρησε πρός τήν fξοδο 
τοϋ νεκροταφείου Ύtά νά έπιστρέψη ε{ς τήν 
έρΎασία του. Τυ-χαίως τήν ιίiρα tκείνη f
βΎαινε δ θυρωρός τοϋ νεκροταφείου άπό 
~να μικρό σmτάκι-θυρωρεtο καί, μέ ταπει
νότητα στή φωνή καί τό βλέμμα, άφου 
καλημέρισε τόν άγνωστο κύριο, του ε[πε: 
.. περάστε, κύριε, στό θυρωρεiο-σmτάκι 
μου νά πάρετε fνα καφέ, ε[ναι μέσα καί ή 
Ύυναίκα μου καί τά δύο έπονάnα μου ... 

«Εύχαριστω πολύ, καλέ μου dνθρωπε, 
γιά τήν καλωσύνη σου, άπάντησε ό 
άγνωστος κύριος, άλλά δέν μποpω Ύιατί 
άφflκα τήν tρyασία της J'ιμέρας στό κατά
στημά μου μισοτελειωμένη ... 'Ο θυρωρός 
στράφηκε τότε πρός τό μέρος πού ~σαν ο{ 
τάφοι καί, μέ πολλή συμπάθεια, ε[πε: «Βλέ
πεις, παιδί μου, δλοι αύτοί πού εlναι tδώ 
μέσα, δλοι αύτοί, άφήκαν tiς tρΎασίες των 
μισοτελειωμένες ... 
Ή {στοριούλα αuτή δέν μίiς λέΎει dν δ 

άγνωστος κύριος μπf!κε Ύιά καφέ στό σm-

τάκι, άλλά ή ίδια αύτή {στοριούλα μίiς θ\>
μίζει μιά πολύ μεΎάλη άλήθεια τήν όποία 
άλλωστε δλοι μας γνωρίζομε ιcαί πρέπει 
πολύ νά τήν προσέξωμε. Πόσοι πού fζη
σαν πρίν άπό μίiς δέν άφf!ιcαν τήν tρyασία 
των μισοτελειωμένη! Καί πόσοι άπό μdς 
πού ζουμε τώρα δέν θ' άφήσουμε μισο
τελειωμένη, άν μή άτελείωτη τήν έρΎασία 
μας -χωρίς νά πάρωμε τίποτε μαζύ μας δταν 
άλλοι θά μίiς μεταφέl>ουν έιcεt δπου οcμόνον 
μιά κυπάρισσος tπί τοίι τάφου θάλλει!,. 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΠΟΛ ΥΖΩ· Ι ·ΔΗΣ 

Γράψετε ενα φίλο σας 

συνδρομητή 

στήν ΝΕΑ ΥΟΚΗ 

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

Tcl. 212-391~177 • 212-391~755 

τοιι FREE 800-235-9684 
Out of Ν.Υ. Statc 800-223-6862 

ΚΛθΗΜΕΡΙΝΕΣ 
ΛΝΛΧΩΡΗΣΕΙΣ 

ΓΙΑ mN ΑθΗΝΑ 
ΑΠΟ $499.00 

θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟ 

ι ο 

ο 
ο 

ο • 

Continental Cuisine 
Banquet Facilities Available 

All Major Credit Cards 
Lunch-Dinner 11 am to 10 pm Mon. -Fri. 

165 Watcr Strcet, Ncw York, Ν.Υ. 10038 
Tcl. (212) 509-5252 

The finest seafood restaurant in New York. 
Even the fish know. The Delegate 

DECEMBER, 1986 

Luncheon, Dinncr. Monday thru Fήday • Reserνations 687~80 
211 Ε. 43rd Sιreeι (Between 3rd and 2nd Aven\le$) 

FrH άinn~r pαrkiιιg αι gαrag~ n~:ιι:ι door 
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Β I τ Ρ Ο Υ Β I τ Α. Ε. 
BIOMHXANIA EIΔQN ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 

- Εί'δη ύyιεινης άπό ύαλώδη πορσε

λάνη (VITREOUS CHINA) σέ μεγάλη 
ποικιλία σχεδίων καί χρωμάτων. 

- Πλακίδια τοίχου καί δαπέδου μο

νόχρωμα, διακοσμημένα καί άνά

yλυφα, σέ ποικιλία συνδυασμών, 

σχεδίων, χρωμάτων καί διαστάσεων. 

VITRUVIT 
HELLENIC SANITARY WARE INDUSTRY. S.A. 

THESSALONIKI- GREECE: 14th KLM. THESSALONIKI- VERIA ΝΑΤ. RD. 
TEL.: 031-722 403 (5 LINES) TELEX: 041-2212 VISA GR. 

ATHENS: RIANCOUR 74 - 115 74 GREECE 
TEL.: 69.23.561- ti9.14. 142 TELEX: 021-5881 VISA GR. 

•ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 



Οί ύπεύθυνοι του Παγκοσμίου Πολέμου 

ΠΩΣ ΟΙ ΜΑΡΞΙΣΤΕΣ ΠΑΡΑΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ύπό Α./. ΚΟΡΑΝΤΗ 
(Πpεσβευτου t.d., στήv "Έστfα») 

Πολλά έγράφησαν, τελευταίως, είς τάς άριστεράς έφημε
ρίδας, ε{ς τά όποία ήλθε νά προστεθfj καί ή άνεκδιήγητος Ε.Ρ.Τ. , 
περί τών εύθυνών διά τόν Β ' Παγκόσμιον Πόλεμον. ' Η προσπά
θεια, ίδίως, τής μαρξιστικi'jς Τηλοψίας καί ένός i>ποστρατήγου 
έ.ά., δστις άπό τών στηλών έφημερίδος εύρείας κυκλοφορίας 
έξαπολύει, συστηματικώς, μύδρους κατά τών ·Ηνωμένων 
Πολιτειών, ~χει διαφανέστατα κίνητρα καί άποβλέπει, άναμφι
βόλως, ε{ς τήν παραποίησιν τfjς 'Ιστορίας είς βάρος τi'jς Δύσεως. 

Διά τήν φρικτήν έκείνην συναλλαγήν μεταξύ του τότε 
αύθέντου του Κρεμλίνου, καί του όμολόγου του του Γ' Ράϊχ, 
δηλονότι τοu διαβοήτου Γερμανο-Σοβιετικοu Συμφώνου της 
23ης Αύγούστου 1939 (γνωστοu περισσότερον ώς Συμφώνου 
Ρίμπεντροπ - Μολότωφ ), οί διαστρεβλωταί ούτοι τi'jς 'Ιστορίας 
τηροϋν α{δήμονα σιγήν 1i έπιρρίπτουν τάς εόθύνας εις τούς 
'Αηλογάλλους, τών όποίων, δμως, αi στρατιωτικαί άποστολαί 
άπό μηνών ήδη διεπραγματεύοντο, έν Μόσχα, μετά τών Σοβιε
τικών, τήν σύναψιν συμφωνιών. Τό δτι τό Σύμφωνον Ρίμπεντροπ 
- Μολότωφ άπήλασσε τόν Χίτλερ τοu έφιάλτου ένός διμετώπου 
άγώνος - γεγονός tπί τοϋ όποίου ό Στάλιν δέν ήδύνατο νά 
διατηρi'j τήν έλαχίστην άμφιβολίαν - καί, ώς έκ τούτου, 
καθίστα δυνατόν τόν Β' Παγκόσμιον Πόλεμον, είς τόν όποίον 
ήνοιγε τήν θύραν έφ' δσον ήγγυάτο είς τήν Χιτλερικήν Γερμα
νίαν τήν Σοβιετιιc:ήν ούδετερότητα καί τό άδύνατον οιουδήποτε 
μελλοντικοί) 'Αηλο-Γαλλο-Ρωσσικοu συνασπισμοί) πρός πα
ράλυσιν τfjς Γερμανικής δράσεως εις τήν 'Ανατολικήν Εύρώπην 

· καί όποστή ριξ ι ν τi'jς Πολωνίας, άπεκρύβη έσκεμμένως. Διότι δέν 
δυνάμεθα νά διανοηθώμεν παρομοίαν ι'iγνοιαν τi'jς 'Ιστορίας όπό 
τών περί ών πρόκειται νεοκόπων «iστορικών» τi'jς 'Αριστεράς. 
θά έπιχειρήσωμεν, λοιπόν, νά άποκαταστήσωμεν τήν ίστορικήν 
άλήθειαν. 

'Ανακεφαλαιών τάς εύθύνας διά τήν ~κρηξιν τοu πολέμου, ό 
διακεκριμένος Γερμανός διπλωμάτης Οϋλριχ φόν Χάσσελ (έξε
τελέσθη τήν 8ην Σεπτεμβρίου 1944, μετά τήν άποτυχοuσαν συ
νωμοσίαν κατά τοu Χίτλερ τοu Ίουλίου 1944) tγραψε τά 
άκόλουθα ε{ς τό 'Ημερολόγιόν του: 

"Τά τελικά μου συμπεράσματα περί των γεγονότων ι'iτινα συνέ
βησαν κατά τήν προηγηθείσαν τi'jς I ης Σεπτεμβρίου 1939 έβδο
μάδα ε{ναι τά tξi'jς: Ό Χίτλερ καί ό Ρίμπεντροπ ήθελαν νά έπι
τεθοuν κατά τi'jς Πολωνίας καί έν έπιγνώσει άπεδέχθησαν τόν 
κίνδυνον ένός πολέμου μετά των Δυτικών Δυνάμεων, έξαπατη
θέντες έκ τi'jς {δέας δτι ή Δύσις θά παρέμενε μέχρι τέλους ούδε
τέρα. Oi Πολωνοί, άφ ' tτέρου, μέ τήν ιδιάζουσα ν αύτών οίησιν 
καί μέ μίαν έλαφρότητα Σλαύων, πεποιθότες είς τήν · Αyγλικήν 
καί Γ αλλικήν βοήθεια ν, άφησαν ν· άπολεσθοuν πaσαι αi δυνατό 
τητες, αίτινες άπέμενον, άποφυγi'jς του πολέμου. Ή Κυβέρνησις 
τοu Λονδίνου, τi'jς δποίας ό πρέσβυς tπραξε τό πdν πρός διατή
ρησιν τi'jς ε{ρήνης, tγκατέλειψε τήν «κούρσα» άκριβώς κατά τάς 
τελευταίας ήμέρας ... Ή Γαλλία ήκολούθησε τά αύτά ίχνη, 
άλλά μόνον κατόπιν πολύ μεγαλυτέρων δισταγμών. Ό 
Μουσσολίνι tπραξε πάν δ,τι έξηρτaτο άπό αύτόνίνα άποφευχθi'j 
ό πόλεμος. 'Η ύπ ' αύτοu προταθείσα μεσολάβησις, τήν 2αν Σε
πτεμβρίου, δέν παρείχε, πλέον, καμμίαν έλπίδα έπιτυχίας, διότι 
ο{ • Αγγλοι δέν ήδύναντο πλέον ή δέν ήθελαν νά όπισθοχωρή
σουν. Ή στάσις τi'jς Γαλλίας κατά τήν ήμέραν έκείνην δένεΙ ναι 
καθόλου σαφής••. 

Άπό τοϋ «μεγάλου πολέμου» τοϋ 1914-1918 δ κόσμος μετέ
πεσεν ε{ς διάστημα όλιΎώτερον τών 21 έτών μετά τήν άνακωχήν 
τi'jς Rethondes, είς μίαν ετι φρικαλεωτέραν σύγκρουσιν, ένώ τά 
πάντα έφαίνοντο, τήν 11ην Νοεμβρίου 1918, προμηνύοντα ηiν 

The Complete 1987 
Greek Video Catalog 
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~ναρξιν «νέας έποχi'jς» ε{ρτ]νης καί εύημερίας. 

Ττ]ν παραμοντ]ν τοί:ι Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ο{ ήττημένοι 
τοί:ι 1918 ε{χον μεταμορφωθfί εις νικητάς, οίτινες μή άρκούμενοι 
εις τό νά έκδηλοuν ~κτοτε τήν θέλησίν των δπως άνακτήσουν ττ]ν 
«τιμην .. κα{ τήν «{σότητα δικαιωμάτων», διεξεδίκουν τόν «ζω
τικόν των χωρον», ώς άλλοτε ο{ παηερμανισταί τοί:ι Γουλιέλμου 
Β' τήν <<θέσιν των i>πό τόν t'jλιον». Οϋτε α{ λαβυρινθώδεις περι
πλοκα{ ε{ς τόν Παραδουνάβιον καί τόν Βαλκανικόν χωρον, οϋτε 
ό πολλαπλασιασμός των άλυτρωτισμών, οϋτε ή θορυβώδης 
Οi>γ-yρική άγανάκτησις, οϋτε α{ Βουλ γαρικαί tΊ Λιθουανικα{ μνη
σικακίαι, οϋτε καί ή φασιστική άλαζονε(α καί ή άπληστ{α τi'jς 
«μείζονος 'Ιταλίας» θά εlχον έπαρκέσει διά τήν άναβίωσιν τοί:ι 
έφιάλτου τοί:ι 1914, έπεκτείνουσαι έν πρώτοις εlς τήν Εύρώπην 
καί είτα εις τήν Ύδρόγειον κατ ' ιδίαν συγκρούσεις, περιωρι
σμένας κ α{ τοπικάς. Καί ή 'Ιαπωνία, ε{ς άναζήτησι ν λείας, δέν θά 
ε{ χε δυνηθi'j μόνη της νά άναστατώση τό σύμπαν. 'Αλλά ή «αι
ωνία Γερμανία» ήτο πάντοτε παροί:ισα. 

Καθ · ήμaς, δέν i>φίσταται καμμία άμφιβολία ότι ό Β' Παγκό
σμιος Πόλεμος προεκλήθη έκτων πράξεων της Χιτλερικi'jς Κυ
βερντ]σεως, δτι αί πράξεις αύται άπετέλουν τήν εκφρασιν μιaς 
πολιτικi'jς άπό μακροί> προκαθωρισμένης έν τω Mein Kampf καί 
δτι μέχρι της τελευταίας στ ι γμi'jς ό πόλεμος ούτος θά ήδύνατο νά 
άποφευχθη , έάν τό ε{ χε θελήσει ή Γερμανική Κυβέρνησις. Εiς τά 
σφάλματα η εις τούς i>πολογισμούς οίτινες ώδήγησαν ε{ς τόν 
δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον, δεσπόζοντα ρόλον ~παιξαν ούχί 

SEASONS GREETINGS 

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

Phone: (212) 893-2500 

·Εξαίσιας ποιότητος παγωτό για 

έστιατόρια, ξενοδοχεία, Diners, Super
markets, Luncheonettes, Groceries . 

• 
FULL LINE OF NOVELTIES 

• 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑ 

ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, L. ISLAND, 
Ν. JERSEY & WESTCHESTER COUNTY. 

ΕΦΟΔΙΑΖΟΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑ 

ΕΝτΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ 

JOSEPH KOLOGLOU 
President 

THEODORE KETSOGLOU 

Vice Presidenl· 
and Managing Direcιor 

τά οικονομικά συμφέροντα, άλλά τά ρεύματα της συλλογικής 
ψυχολογίας, α{ δυσmστ{αι μεταξύ των λαων καί, πρό πάντων, ο{ 
(πολιτικοί τρόποι) δπαγορευόμενοι ότέ μέν έκ τi'jς έπιθυμίας 
άσφαλείας, ότέ δέ έκ της θελήσεως δυνάμεως. 

Έξεταστέον έάν ή κατάκτησις του «ζωτικοu χώρου» άνταπε
κρίνετο, έν τώ πνεύματι των ναζιστων ιθυνόντων, ε{ς άνάγκην ή 
άπετέλει, άντιθέτως, κάλυμμα μόνον μιaς άποφάσεως, της δποίας 
τά άληθfί κίνητρα ήσαν ή θέλησις δυνάμεως ή ή έπιθυμία γοή
τρου. Δέν θεωροϋμεν εύσταθοί:ισαν τήν άποψιν καθ' t'\ν ή 
χιτλερική πολιτική άπετέλει τήν άναγκαίαν συνέπειαν τοϋ ρυθ
μοί:ι όν προσέλαβεν ή «γερμανικτ] ο{κονομική μηχαντ]», t'jτοι δτι, 
πρός διεύρυνσιν της ζώνης ο{κονομικής έπεκτάσεώς της, ή Γερ
μανία, τής όποίας ή έκβιομηχάνισις άνεπτύσσετο i>περάγαν τα
χέως, ηϋξησε τήν στρατιωτικήν αύτής δύναμιν. Πράγματι, ή 
Γερμανική ο{κονομ(α δέν ήπειλείτο έκ καταρρεύσεως, ούδέ έξ 
άπλfίς ύφέσεως. 'Επομένως, φρονοϋμεν δτι ή Γερμανική πολι
τική, πόρρω άπέχουσα τοίι νά κατευθύνηται έξ ο{κονομικων κι
νήτρων, προσηνατολίζετο μόνον l:κ της έπιθυμίας δυνάμεως καί 
έκτης θελήσεως νά l:πωφεληθη της προσωρινflς ύπεροχης l:ν τη 
σχέσει δυνάμεων, τήν όποίαν παρείχεν εις αύττ]ν ή ταχύτης τοϋ 
έπανεξοπλισμοίι τοϋ Ράϊχ. 

Αί συνθηκαι τοϋ 1919-1920 l:ξετελέσθησαν πλημμελέστατα 
καί πλήν τοϋ δτι ήσαν μετριώταται, δέν ήτο δυνατόν νά εδρεθοί:ιν 
χειρότεραι μέθοδοι έφαρμογής των άπό έκείνας ε{ς τάς όποίας 
προσέφυγον ο{ νικηταί. Ούτοι, άνίκανοι όντες νά συμφωντ]σουν 
μεταξύ των καί l:πιφέρουν οlίδιοι τάς διορθώσεις τάς δποίας ύπη
γόρευον ή πείρα καί ή λογική, άφησαν παθητικως ε{ς τούς ήττη
μένους πίiσαν έλευθερίαν δπως l:πωφεληθοίιν, ~πειτα δέ κατα
στρέψουν δι' άλλεπαλλήλων πληγμάτων τά συναφθέντα σύμ
φωνα, άνασυστήσουν τά πολιτικά των μέσα, έπαναφέρουν τήν 
στρατιωτικήν θητείαν, άνακαταλάβουν στρατιωτικως τήν 
άριστεράν δχθην τοίι Ρήνου, άπορροφήσουν τήν Αύστρίαν κα{ 
διαμελίσουν τήν Τσεχοσλοβακ(αν. ' Αντί οί Σύμμαχοι νά κατα
λήξουν εις γενική ν ε{ρήνευσι ν, ώς τό ήθελαν τω 1919. κατέληξαν 
τω 1939 ε{ς τήν πυρπόλησιν τής Εύρώπης καί l:ν συνεχεία δλων 
των ήπείρων! 

'Η l:πί μακρόν παθητική στάσις καί άνοχή των Δυτικων Δημο
κρατιων έπέτρεψαν τόν έπανεξοπλισμόν της Γερμανίας όσον καί 
τήν πραγματοποίησιν τf\ς θελήσεως της δυνάμεως. Οί μακροί 
δισταγμοί των Συμμάχων, άφοί:ι l:πέτρεψαν ε{ς τήν χιτλερικήν 
πολιτικήν νά συσσωρεύση l:πιτυχίας, έξησθένισαν τήν 
σημασίαν τών · Αγγλογαλλικων άποφάσεων τής άνοίξεως τοί:ι 
1939. Ό Χίτλερ έξηκολούθησε πιστεύων δτι ή πολιτική της 
σθεναρότητας, τήν όποίαν άντ]γγειλαν τό Λονδiνον καί ο{ Παρί
σιοι, θά παρέμενε μόνον λόγια. 

Μεταξύ τών Συμμάχων ~λειπεν ε\ς ήγήτωρ, όστις θά ήδύνατο 
νά άποτρέψη τόν κατακλυσμόν. Διά μιίiς όρμητικf\ς παλινδρο-

Ο~ΟΠ1Α 

Pas~) 
Καλά Χριστούγεννα 

, 
και 

Εύτυχέςτό Νέο 'Έτος 

32-20 BROADW Α Υ 
ASTORIA, Ν.Υ. 11106 

Tel. (718) 274-6650 (718) 728-9024 

•ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ• 



μήσεως τοϋ έθνικοϋ ένστίκτου, α{ Ήνωμέναι Πολιτείαι άπεδο
κίμαζον τήν Συνθήκην, τής όποίας ό Πρόεδρός των ύπηρξεν ό 
κύριος συντάκτης. 'Απέκρουον τήν Κοινωνίαν τών 'Εθνών, 
θυγατέρα τοϋ Προέδρου Ούίλσων, όστις, πιστεύων ότι ώμίλει «έξ 
όνόματος τών σιωπηλών πληθών της άνθρωπότητος» , τήν εiχε 
φορτώσει μέ άπείρους έλπίδας. 'Απεχωρίζοντο τής Εύρώπης καί 
συμπεριεφέροντο ώς tάν ούδέποτε ήσαν έν πολέμω μετά τής 
Γερμανίας, έπιμένουσαι ε{ς τήν άφελή ούδετεροφιλίαν των καί 
μή άντιλαμβανόμεναι τήν Γερμανικήν πραγματικότητα, εlς 
σημείον ώστε νά άφοπλισθοϋν πλήρως. Ai προσωπικοί τάσεις 
τοϋ Προέδρου Ροϋζβελτ, άκόμη κα( δταν, περί τά τέλη τοϋ 1937, 
έξεδηλώθησαν εlς τούς λόγους του, δέν έξεδηλώθησαν ε{σέτι ε{ς 
τάς πράξεις του. Ό άπομονωτισμός εiχεν έκδηλωθή άπό του 
1935 διά της ψηφίσεως τών «νόμων ούδετερότητος», ύπό τήν 
μορφήν t;τις ήτο ή πλέον άνησυχαστική διά τόν Βρετανικόν οι
κονομικόν βίον. 

'Η στάσις τής Μεγάλης Βρετανίας μεγάλως έπηρεάσθη tκ τών 
'Ηνωμένων Πολιτειών. 'Η Μ. Βρετανία, καταβαλοϋσα τήν Γερ
μανικήν ήγεμονίαν, έγκατέλειψε τόν Ιθύνοντα ρόλον, δστις 
ε{χεν έμπνεύσει εις αύτήν τήν "πολιτιιcήν τής περικυκλώσεως», 
νεωτέραν μορφήν τής παλαιaς .. πολιτικής τής ισορροπίας». 0{ 
πλεtστοι τών Βρετανών έπίστευον, ύπέρ τό δέον. ότι ό Γερμανι
κός κολοσσός, ύποβεβλημμένος ε{ς τόν t:λεγχον τοϋ συναλλάγ
ματος καί τών εισαγωγών, ε{ χε πόδας έξ άργίλου. Τό Βερολίνον, 
άποφασισμένον δ.παξ ~τι δπως άναστατώση τόν παγκόσμιον 
χάρτη ν, δέν επαυσεν άναμένον, άκριβώςάπό τόΛονδiνον, πάσας 
τάς χάριτας, μέχρι τής μεταστροφής τοϋ Μαρτίου 1939, tκ τής 
όποίας προέκυψεν ή μεγάλη άπόφασις. Σφόδρα tπιθυμοϋσα δ πως 
έπανεύρη ε{ς τό Τρίτον Ράϊχ τόν κυριώτερον πελάτην της τοϋ 
1913, ή Μεγάλη Βρετανία tξελάμβανε, κατά τήν &κφρασιν τοϋ 
Λόρδου Tyπel, τούς Γερμανούς ώς ν Αγγλους καί τούς Γάλλους 

ώς Γερμανούς καί έναντίον τής tπιφόβου Γαλλίας άνώρθωνε τήν 
Γερμανίαν, πέραν μάλιστα τών tλπίδων τής τελευταίας αύτής. 

'Αναβάλλουσα μέχρι τέλους 1936 τήν προσπάθειαν έπανεξο
πλισμοϋ, ή Βρετανική κυβέρνησις εύρέθη Ι:ν άδυναμία δπως 
άντιταχθη, δύο t:τη βραδύτερον, εlς τήν Γερμανικήν έπεκτατι
κήν πολιτικήν ε{ς τήν Κεντρικήν Εύρώπην. 

'Η Γαλλία, διά τοϋ ρόλου τόν όποΙον εlχε παίξει ε{ς τόν Α' 
ΠαΎκόσμιον Πόλεμον, εiχεν άναζητήσει εις τόν μηχανισμόν τής 
διεθνοϋς διπλωματίας μίαν θέσιν, τήν όποίαν δένε{ χε ποτέ κατα
λάβει άπο- τής f'jττης της Sadowa. Πόρρω τοϋ νά Ύίνεται εlσέτι 
λόγος περί «παρακμής», ο{ Γάλλοι, τουλάχιστον μέχρι τοϋ 1934, 
flγovτo νά ύπερβάλλουν τήν πραγματικήν δύναμιν της χώρας 
των, ύπονομευμένην ύπό τής δημογραφίας της. Ή γηραιά της 
οικονομία, ύπερβαλλόντως στατική, ένίοτε φθίνουσα, έξηκο
λούθει νά μή ύπολογίζεται σοβαρώς εlς τήν παΎκόσμιον κλί
μακα. 

·Η παγκόσμιος άποτύφλωσις άποκορυφοϋται ε{ς τήν άπίθα
νον άγνοιαν περί τών δυνάμεων τής Ε.Σ.Σ.Δ., άγνοιαν άπό τήν 
όποίαν, πρός δυστυχiαν των, δέν διέφυΎον οϋτε ο{ Γερμανοί, έν 
τούτοις τόσον λαίμαργοι στρατιωτικών πληροφοριών: τω 1939, 
ούδείς 1:-yνώριζε τί άντεπροσώπευε πράγματι ό Ρωσσικός παρά
γων. Ούδείς άντελαμβάνετο τήν α{νιγματικήν έκείνην διπλωμα
τίαν μέ τάς κυνικάς περιστροφάς, bποστηρίζουσαν τήν κατάρ
γησιν τών μονίμων στρατών καί σφυρηλατοϋσαν τόν Έρυθρόν 
Στρατόν, συνάπτουσαν δέ σύμφωνον, τήν τελευταίον στιγμήν, 
μετά τοϋ θανασiμου έχθροϋ της. 

Τό Γερμανο - Σοβιετικόν Σύμφωνον άπεφάσισε περί τής 
τύχης τ~ς ε{ρήνης. Δέν μdς μένει, πράγματι, άμφιβολία δτι, έάν ή 

καθυστερημένη σθεναρότης τών Δυτικών Συμμάχων ε{χε τύχει 
τ~ς ύποστηρίξεως τ~ς Σοβιετικ~ς 'Ενώσεως, 6 Χίτλερ δέν θά 
ε{χεν άποτολμήσει τόν πόλεμον, έάν εΙ χε νά ύπολοyίση τήν προ
οπτική ν ταότην. 'Αλλά καί ε{ς τήν περίπτωσιν τi'jς Σοβιετικής 
'Ενώσεως δέν θά !:πρεπε νά λησμονήσωμεν τόν ρόλον, τόν 
δποtον &παιξαν ο{ δισταγμοί τών δύο Δυτικών Δημοκρατιών. Ώς 
1jδη άνεφέραμεν, ή Μοσχα κατά τήν κρίσιν τοϋ Μονάχου εlχε 
διαπιστώσει, δτι α( δύο Δυτικοί Δυνάμεις τήν εlχον κρατήσει εις 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 1916 

·Η έταιρεία 

Μέ ύπερηφάνεια παρουσιάζει τήν κωμωδία 

'ΑΓΡΙΟΓΑΤΑ' 

Μέ τήν ΊΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ 
καί τόν ΚΩΣΊΆ ΚΑΖΑΚΟ 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΕΚΑΜΕΛΟΥΣ ΘΙΑΣΟΥ 

Μιά ύπεύθυνη θεατρική έργασία άπό 
ήθοποιούς πού σέβονται τό άκροατήριο 

ΣΑΒΒΑΤΟ, 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 8 Μ.Μ. 
ΚΥΡΙΑΚΉ, 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 8 Μ.Μ. 

Στό Queens College, Colden Center 

FlaJr Vldeo Leulnι lnc. 
29-11 Ditmars B1vd., Astoήa,N.Y . 11105Tel.(718)721-7990 

Εισιτήρια πωλοϋνται στά καταστήματα: 
ASTORIA: τΙΤΑΝ FOODS (718) 626-7771, AEGEAN 
GIFΓS (718) 626-7845, AEGEAN HOLIDA YS (718) 932-
3232, C.J.C. VIDEO (718) 204-7749, PANELLINION (718) 
274-5525, ATHENS CORNER (718) 726-2100, CAFE 
EDELWEISS (718) 278-6165, TAKIS VIDEO (718) 626-
7979, CORFOU CENTER (718)728-7945,ASTRON GIFΓ 
SHOP (718) 932-701 I. 
WHITESTONE: G & Α FAMOUS (718) 767-2199 
WASHINGTON. HEIGHTS: HELLENIC VIDEO 
(212) 923-3727 
FLUSHING: MEDiτERRANEAN FOODS (718) 357-
8338, D.G. ELECΓRONICS (718) 428-3661. 
L. ISLAND: HELLENIC GIFΓ SHOP (516) 538-4824. 
JAMAICA: MEDJτERRANEAN FOODS (718) 523-467g 
BROOKLYN: ALFA VIDEO & GIFΓS (718) 375-2111, 
ATLAS GIFΓS (718) 745-4500, AEGEAN TRAVEL (718) 
376-6000. 

Sponsored by Λegean Holidays 
TeL (718) 932-3232 
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τό περιθώριον τοϋ διακανονισμοϋ σημαντικοϋ διά τά σοβιετικά 
συμφέροντα ζητήματος έφοβήθη μήπως ή Μεγάλη Βρετανία καί 
ή Γαλλία άφήσουν εlς τόν Χίτλερ έλευθερίαν δράσεως ••πρός 
άνατολάς••, έντεϋθεν δέ ή σκέψις δτι ή άσφαλεστέρα έγγύησις 
κατά τοϋ ένδεχομένου τούτου ήτο νά άρχίση δ Εύρωπαϊκός πό
λεμος •πρός δυσμάς», 

Λαμβάνων τήν μεγάλην άπόφασιν της Ιης Σεπτεμβρίου, δ 
Χίτλερ ήτο άναμφιβόλως πεπεισμένος δτι τά στρατιωτικά του 
μέσα θά τόν ώδήγουν εlς τήν νί κην. Ύ πολογίζεται δτι ούτος εΙ χε 
δαπανήσει διά τούς έξοπλισμούς περί τά 40 δισεκατομμύρια δολ
λάρια της έποχης έκείνης, χωρίς νά ύπολογισθοϋν τά δπλα, τά 
δποία άπέκτησεν έν Αύστρία καί κυρίως έν Τσεχοσλοβακία. 
'Αλλά, παρ' δλας τάς προόδους της, ή άεροπορική του δύναμις 
δέν ήτο άρκετά ισχυρά, οϋτως ώστε νά έξαναγκάση τήν Μεγά
λην Βρετανίαν εlς ύποταγήν, τό δέ πολεμικόν του ναυτικόν δέν 
έπήριcει διά νά έξασφαλίση τήν άπόβασιν Γερμανικών στρατευ
μάτων εlς άριθμόν άναγκαιοϋντα διά τήν κατάκτησιν τών Βρε
τανικών Νήσων. w Ανευ δυνατότητος ilττης της Μεγ. Βρετανίας, 
ίνα μή δμιλήσωμεν περί της Βρετανικης Αύτοκρατορίας, ή Γερ
μανία δέν ήδύνατο νά κερδίση τόν πόλεμον. Ύπό τήν καλλιτέ
ραν τών προϋποθέσεων, θά περιήρχετο ε{ς τό άδιέξοδον, τό 
δποίον, έν πάση περιπτώσει, δέν θά έπέτρεπεν εlς τόν Χίτλερ νά 
έπιτύχη τούς άπωτέρους καί μείζονας άντικειμενικούς του σκο
πούς. Πρός τούτοις, ή Ρωσσία άπετέλει μίαν σύμμαχον έκ τών 
πλέον άβεβαίων. Κατά τόν Ούμάνσκι, τότε πρέσβυν της Νοτιο
σλαυtας έν Η.Π.Α. , δ ένΟύάσιγκτων πρέσβυς της Σοβιετικης ·Ε
νώσεως τοϋ εlχεν έιπει, δτι ή πολιτική τών Σοβιέτ άπέβλεπεν εlς 
τό νά μή έμπλακοϋν εlς τόν πόλεμον. Οϋτως, δτανθάεΙχεφθάσει 
ή ώρα διαπραγματεύσεως τfjς είρήνης, ή Σοβιετική WΕνωσις, 

ούσα ή lσχυροτέρα Εύρωπαϊκή Δύναμις, θά ~παιζε μέγα ρόλον 
εlς τήν σύνταξιν τοϋ νέου χάρτου τfjς Εύρώπης. 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤ'ΟΥΓΕΝΝΑ 

καί 

ΕΥΓΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 1987 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ 

Διευθυντής τοϋ 'Ελληνικοϋ 

Τραπεζιτικοϋ Κέντρου τής 

CHASE ΜΑΝΗΑΤΤ ΑΝ ΒΑΝΚ 
22-45 3 ιst STREET 

ASTORIA, NEW YORK ι ι ιο5 

TEL. (7ι8) 956-054ι 

OYSTER ΒΑΥ 
CR YST AL PALACE 
31-Οι BROADWA Υ. ASTORIA. L.l. 11106 

TEL. (718) 545-8402 and (718) 545-2990 

w Αvετες, πολΙτισμένες άιθοuσες γιά δλες 
τίς κοινωνικές σας έκδηλώσεις, ίδιωτικές 

καί συλλογικές. 

'Αδελ~~ ΤΟΜ κοί ΠΩΛ ΚΑΛΑΜΑΡΑΙ 

Merry Christmas 

Southern Star 

Shipping Co., Inc. 

New York, Ν.Υ. 

ΗΑΡΡΥ HOLIDA YS 

GULF MARINE And 
INDUSTRIAL SUPPL Υ, Inc. 

401 St. Joseph Street, New Orιeans, La. 70130 
Tel. (504) 525-6252 

SτEVE KOUTSOURADIS, Manager 

Χρόνια Πολλά στόν tφοπλιστικό κόσμο 
καΙ σ' δλους τοuς ναυτιλλομένους 

Hellenic Ship 
Supply, lnc. 

BONDED WAREHOUSE 
Custom House license Νο. 37 

CAPT ΑΙΝ ALEX KORAKIS, Manager 

210 North 13th Street, Tampa, FL. 33602 
Tel.: (813) 229-1507 

Season 'S Greetίngs 

Transoceanίc 
Marίne Inc. 

New York, Ν . Υ. 



Στόν Γερουσιαστή Πρέσλερ τό ~Ομήρειο Βραβείο 

Στόν φιλέλληνα Γερουσιαστή κ. Πρέσλερ d:πένειμε έφέτος τό • Ομή
ρειο Βραβείο ή Όμοσπονδfα τών Χιακών Συλλόγων Νέας Ύόρκης 
κατά τήν διάρκεια δεfπνου στό Χιώτικο Σπίτι, στήν 'Α στόρια. 'Ο 
Γερουσιαστής διακρίνεται, πέμπτος άπό άριστερά, δfπλα στόν Πρό
εδρο τής 'Ομοσπονδίας κ. Γιώργο Λιβανό. Στήν μέση τής φωτογρα
φfας διακρfνεται δ κ. /. Νύκτας 'Αντιπρόεδρος τής 'Ομοσπονδίας 

καf τρlτος άπό ό.pιστερά ό Γενικός Πρόξενος τής Έλλάδος κ. Γ. Ά
σημακόπουλος. Δεύτερος άπό δεξιά, ένας d:πό τούς πρωτεργάτες καί 
ίδρυτές τής Όμοσπονδlας, δ κ. Νίκος Μιχαλιός. Στήν δεξιά φωτο
γραφία, δ τιμηθεfς Γερουσιαστής καί ό κ. Λιβανός άνάμεσα σέ Χιώ-

τισσες πού προσήλθαν στήν έκδήλωση. 
(Athens Intemational • D. Kessoglides) 

·------------------------· 
Γ ράψετε ένα φίλο σας 
συνδρομητή 

στήν ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

----~--------------------· 
~ (M<JAΙ>HR'O!>IH 
~ fν1 ΑR~ι.( < ό. 

IMPORTERS OF 
GREEK MARBLE 

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

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

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

Bathrooms * 
Many Elegant Colors 

Large lnνentory 
Distributors Wanted 

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

TELEX AphιOO 4 93 -Ο 1 6 3 

·---------------------~--~ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 1986 

Miss Junior GOY Α γιά τό Νιου Τζέρσεϋ έξελέγη ή εlκονιζομένη Λαμπρινή Δαλαμάνγιω. dπό τό 
Westfield, ή όποΙα τελεlιυσε πρώτη στήν τάξη της στό Γυμνάσιο καΙ σπουδάζει στό Παι•επι
στήμιο Columbia γιά νά γfνη γιατρός. Δεξιά, ή όργανωτική έπιrροπή τών Καλλιστείων. Ό λ·. 
Γεώpyιος Πάππας, ή κ. ωΟvα Σπupιδέλλη, ή κ. Έλέvη Κοutοuζάιcη, ή κ. Γ. Πάππας καί ή 
πρόεδρος τής όργανωτικής έπιτροπής κ. Ρδvη Κupίtση έvώ άπευθύνει χαιρετφμό πρός 

τούς προσελθόντας στήν ώραία έκδήλωση, στό Pines Manor, στό Edison. 

Ό Πανηλειακός Σύλλογος Νέας Ύόρκης lδω<ιε στ(ς 15 Νοεμβρlου τήv 15η χοpοεσπεpfδα του 
μt δεlπvο, στό Crystal Palace, στήv Άστόρια. μt μεyάλη συμμετοχή μελών καΙ φlλωv του.;. 
Στήν φωrογραφlα. καθήμεvοι. d:πό δεξιά, ό κ. Λουκίfς Μαpfτσας, πρόεδρος. ή κ. Σούζυ Mapo~ 
δα. ταμ(ας, καΙ ό κ. Ν. θωμii.ς, γραμματεύς. ·ορθιοι: Διονύσιος Σταθόπουλος. 'Λριστεfδη.; 
Άποστολόπουλος, 'Αλεξάνδρα Ξυδιι1, Xp. Μητσόπουλος καΙ Εύάγ. Γεpολυμάτος. σύμβουλοι. 
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Πρόο6ωπα καί Γεγονότα 
ΠΕΡΑΣΕ άπό τήν Νέα 'Υόρκη, πη
γαίνοντας στόν Καναδa, ή πασίγνωστη 
στήν 'Αθήνα δημοσιογράφος ·Αλεξάνδρα 
Στεφανοπούλου, πού ή στήλη της μέ ύπο
γραφή Alter Ego δημοσιεύεται κάθε μέρα 
στήν «'Εστία., καί τό άμίμητό της 
«Κεντρί» στήν «Βραδυνή». 'Αλλά καί πολ
λοί άλλοι γνωστότατοι ·Αθηναίοι περνοϋν 
συνεχώς άπό τήν πόλη μας, άλλοι γιά λίγο, 
άλλοι γιά πολύ χρονικό διάστημα. Στό δια
μέρισμά τους, στό Sutton Place, δ 'Αντώ
νης καί ή wΕφφη Κανελλοπούλου μέ τήν 
άδελφή της ~Ελλεν • Αζουρ(δου. Στό δια
μέρισμά τους τής Fifth Α νenue δ Μάρκος 
καί ή Νανά Κιοσέο-yλου. 'Επίσης στό Fifth 
Aνenue, τό διαμέρισμα τοϋ Δημήτρη καί 
τής Ντίνας Κοντομηνίi, προέδρου τής με
γάλης άσφαλιστικής ~ταιρίας Inter-Amer
ican στήν ·Αθήνα. Στό περιβόητο Trump 
Towers, στά καταπληκτικά τους διαμερί
σματα: ή κ. 'Ισμήνη Μαυρομάτη, στό ενα 
άπό τά πέντε σπίτια της άνά τήν ί>φήλιο, μέ 
τά παιδιά της, δ Τζών καί ή Φωφώ Μπούκη 
άπό τό Μόντε Κάρλο καί ή δωρήτρια τοϋ 
καινούργιου Νοσοκομείου στήν ·Αθήνα, 
τό Κωνσταντινοπούλειον, είς μνήμη τοϋ 
πατέρα της, 'Αλίκη Περρωτή. Στό Metro
politan Club δ γνωστός χρηματιστής τής 
Λωζάννης Γιώρyος καί ή 'Ισμήνη Δρούλια, 
δ Μίλτος καί ή Μαρία Κύρταη, δ Γιώρyος 
καί ή Βέτα Κουτρουβή, δ Ζαχ,αρίας καί ή 
wΕττα Σιτινίi. Φιλοξενουμένη στήν Μαρία 
Λύρα ή πρώην Νεοϋορκέζα Πόπη Λάμπα
ση. Φιλοξενουμένη στήν ΕΙρήνη Μοσχα
χλαiδη ή ΗΕλλη Δράκου. Τακτικός έπισκέ
πτης στήν πόλη μας δ τέως Γενικός Πρό
ξενος Γιάννης Μπιλιμάταης, Διευθυντής 
τής Mobil γιά τήν Μέση 'Ανατολή μέ εδρα 
τήν 'Αθήνα. ·Επίσης δ ίατρός καί ή 
Ντόντα Βορρίδη δπως πάντα περνοϋν λίγες 
~βδομάδες στήν πόλη μας. 'Επίσης δ γνω
στός πορτραιρίστας Μιχάλης Βαφειάδης, ό 
δποίος δέν προφθαίνει νά παίρνει παραγ
γελίες γιά προσωπογραφίες. Γιά πολύ σύν
τομη διαμονή μεταξύ Καραβαϊκής καί Λον

δίνου, δ Σπϋρος καί Έλιάνα Κοκκοτοϋ, iδι
οκτήται τοϋ έντυπωσιακοϋ ξενοδοχείου 
στήν Έλοϋντα, δπου κάθε bungalow εχει 
δική του πισσίνα. 'Από τό Παρίσι, δπως 
κάθε χρόνο, πέρασε άπό' τήν Νέα 'Υόρκη δ 
μεγαλοεπιχειρηματίας τοϋ Καμερούν 
Τάκης Κρητικός μέ τήν ώραιοτάτη γυναίκα 
του ... 

Ο Δ ΥΝΑΜΙΚΟΣ εμπορικός άντι
πρόσωπος τής Κύπρου στήν Νέα 'Υόρκη 
Ντένης Δρουσιώτης παρουσιάζεται τελευ
ταίως μέ μαύρους κύκλους γύρω στά μάτια 
- δείγμα συνεχιζομένου ξενυχτιοϋ. WΟχι 
στά μπουζούκια, άλλά στό ... σπίτι. Αlτία: 
*Ενας ζωηρός, φωνακ:λaς, γιος, πρώτη 
προσθήκη στό ζεϋγος Δρουσιώτη, στίς 10 
Νοεμβρίου. Νά τούς ζήση. 

ΕΠΙΊΎΧΗΣ ήταν καί ή έφετεινή χο
ροεσπερίδα τών Χρυσανθέμων στό ξενο
δοχείο «Πλάζα», πού δπως κάθε χρόνο 
προσελκύει έκ:λεκτότερο κόσμο τής · Ελ
ληνοαμερικανικής Κοινωνίας. 'Ο πρέσβυς 

τής 'Ελλάδος καί ή κ. Γ. Παπούλια δένε
λειψαν καί έφέτος, οϋτε ό Γενικός Πρό
ξενος τής 'Ελλάδος καί ή κ. Γ. Άαημα
κοπούλου. Αiσθητή ήταν ή άπουσία τοϋ 
·Αρχιεπισκόπου. Βρισκόταν στό Σικάγο 
καί τόν άντιπροσώπευε δ 'Επίσκοπος Με
λόης κ. Φιλδθεος. Παρόν ήταν κ:αί τό δη
μοφιλέστατο ζεϋγος, δ Πρόεδρος τοϋ Κα
θεδρικοϋ καί ή κ. Θεοδ. Προύνη, δπως καί δ 
{ερατ. προϊστάμενος καί ή κ. Ρ. Στεφανο
πούλου. Πρόεδρος τής όργανωτικής έπι
τροπής ήταν έφέτος ή δίς Patrίce Taνou
lareas καί άντιπρόεδρος ή κ. Δημ. Κοτσι
λίμπα, πού έργάστηκαν σκληρά, (iδιαί τερα 
ή δεύτερη), μαζί μέ τίς άλλες κυρίες τοϋ 
Συμβουλίου τής Φιλοπτώχου τοϋ Καθε
δρικοί>. Τήν κ. Νίκολας Λόνyκ, τήν κ. Μα
ρία Λύρα, τήν κ. ~Εβανς Περνόκη, τήν κ. 

Φρόσω Μπέη, τήν κ. 0\ιiλιαμ Ταβουλαρέα 
καί τήν κ. Μιχ,. Σιδέρη. Καί, βεβαίως, τήν 
Πρόεδρο κ. Δημ. Κόντου. Καί τοϋ χρόνου. 
Μέ ... μεγαλύτερα χρυσάνθεμα. Καί μέ μιά 
άλλη όρχήστρα - ε{ δυνατόν ... 

ΠΛΝΕΥΠΧΗΣ, άνά
μεσα στίς τρείς πιό ά
γαπημένες του γυναί
κες σ· αύτόν τόν κό

σμο, έμφανίστηκε σέ 
μιά τεράστια εγχρω
μη φωτογραφία στήν 
~φημερίδα The Re
cord τοϋ Ν. Τζέρσεϋ 
(2 Νοεμβρ. 1986) δ 
διακεκριμένος χει

ρουργός κ. Κίρκ Κα
λεμκέρης. 'Η φωτο

γραφία πού συνοδεύ

ει άρθρο τής Eνonne 
Ε. Coutros γιά τά ϊ;θι
μα καί τίς γιορτές τής 
Ορθοδοξίας, πάρθη
κε στό σπίτι του, στό 
Ho-Ho-Kus, τήν rορα 

ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ διαλέξεις: Δύο πού 
εγιναν τόν περασμένο μήνα, στόν Καθε
δρικό. ·Η πρώτη γιά τό πολύ άμφιλεγό
μενο θέμα ο{ -Ελληνες καί ο{ 'Εβραίοι μέ 
moderator τόν {ερατ. προϊστάμενο Δρα 
Ρόμπερτ Στεφανόπουλο, ί>πό τήν αiγίδα 
τοϋ Συλλόγου «Παρνασσός» . Ή ciλλn: Ό 
πρώην πρόεδρος τής Mobil Oil Ούiλλιαμ 
Ταβουλαρέαςμέθέμα"Lίbel- Does the Con
stitution only protect the press?" Καί τό 
μεγάλο γεγονός, δυστυχώς μόνο μέ προσ
κλήσεις, ή διάλεξις τοϋ διασήμου Βρετα
νοϋ Βυζαντινολόγου Sir Steνen Runciman 
μέ θέμα "The Last Chapter in Byzantine Art 
History: Mystra". Ή διάλεξις όργανω
μένη άπό τήν Society for the Preservation of 
the Greek Heritage καί the Fήends of the 
Benaki Museum in America δόθηκε στό In
stitute of Fine Arts καί πραγματικά θά 
άφίση έποχή. 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΜΕ τό eanctιe-
tight Chήstmas Concert τής 20 Δεκεμβρίου 
στόν Καθεδρικό Ναό 'Αγίας Τριάδος, 
Ν.Υ., άπό τήν Little Orchestra Society ύπό 
τήν διεύθυνση τοϋ Ντίνου w Αναyκνοστ. Γιά 
όσους δέν τό προλαβαίνουν, στίς 24 'Ια
νουαρίου θά δοθή άλλη συναυλία μέ σο
λίστα τόν Πανα'Υ11 Λύρα. 

πού κόβει μ ιό. γαλοπούλα γιά τήν σύζυγό του Lee, δεξιά, τήν κόρη του Claire καί τήν πεθε
ρά του κ. Μαίρη Καβουνίδου. 

ΜΕ ΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ δλων τών μετοχών της Α' τάξεως σέ κοινές έμπορεύσιμες 
μετοχές, ή οικογένεια Σούμα άπέκτησε τό 77% τών μετοχών τής ~ταιρίας Village Super 
Market Inc. Ή ~ταιρία αuτή, πού tδρεύει στό Spήngfield, N.J., διαχειρίζεται 25 ύπερα
γορές τροφίμων Shop Rite τών δποίων ο( πωλήσεις τό 1985 άνήλθαν σέ 402.9 ~κ:ατομμ. 
δολλ. κ:αί τά κέρδη σέ 3.2 ~κατομμ. δολλ. Πρόεδρος τής ~ταιρίας εlναι δ κ. Περικλ11ς Σο6-
μας, άδελφός τοϋ γνωστοϋ γιά τήν φιλανθρωπική καί κοινωνική του δράση Νίκου Σούμα, 
ιδρυτή τής μεγάλης ~ταιρίας. Καί μιά ... λεπτομέρεια. 'Ο άειθαλής κ. Νίκος Σούμας, 
δέν ... τό βάζει κάτω. Στήν χοροεσπερίδα τοϋ ναοϋ 'Αγίου Κωνσταντίνου κ:αί 'Ελένης τοϋ 
Orange, τοϋ δπο(ου ε{ ναι μέγας εύεργέτης, τόν περασμένο μήνα, έθεάθη χορεύων δχι μόνο 
ταγκό κ:αί Καλαματιανό, άλλά καί ... τσιφτετέλι . . . 

..ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ• 



Πρόσωπα καί Γεγονότα 
ΠΕΡΑΣΕ άπό τήν Νέα 'Υόρκη δ κ. Μιχάλης Λιάπης, πρώην βουλευτής καί άνηψιός 
τοϋ κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή , τοϋ δποίου διετέλεσε γραμματεύς κατά τήν διάρκεια 
της προεδρικt;ς του θητείας. Ό συμπαθέστατος πολιτικός ήλθε έδώ σάν έπίσημος προσ
κεκλημένος τοϋ Σταίητ Ντηπάρτμεντ καί παρακολούθησε τήν διεξαγωγή τών έκλογών. 

Η <<ΚΟΥΡΟΣ» Gallery γιά πρώτη 
φορά έκθέτει εργα 'Αθηναίου Καλλιτέχνη. 
' Η ζωγράφος Βάνα Ξένου, πρέπει νά ε{ ναι 
έξαιρετική γιά νά τήν φέρνη άπό τήν 'Ελ
λάδα μαζύ μέ τά πελώρια εργα της τό πολύ 
έκλεκτικό ζεϋγος ~ Αηελος καί Σαρλότ 
Κούρος, lδιοκτήτες τοϋ «Κοϋρος». 

ΕΓΙΝΕ τόν περασμένο μήνα στήν 
· Αστόρια παρουσίαση βιβλίου τοϋ πρώην 
Κυπρίου άξιωματικοϋ Χρήστου Βραχίμη μέ 
τίτλο «Αύτή ή γλυκειά λέξη 'Ελευθερία». 
0{ εισπράξεις άπό τήν πώληση τοϋ βιβλίου 
θά διατεθοϋν γιά τίς άνάγκες τοϋ τμήματος 
νέων τοϋ Παγκυπρίου. 

ΔΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΟΙ ήθοποιοί, ή 
Τζένη Καρέζη καί ό Κώστας Κοζάκος θά 
βρίσκονται κοντά μας τόν 'Ιανουάριο καί 
θά πρωταγωνιστήσουν στήν κωμωδία«· Α
γριόγατα», Καλλιτέχνες άξιώσεων, δένε
χουν καμμιά σχέση μέ διάφορα βωμολο
χοϋντα μπουλούκια πού μίiς ερχονται κατά 

καιρούς. Τήν περιοδεία όργανώνει ή εται
ρία Flair Video τοϋ κ. Γιώργου Τσαπέλα, 
πού γιά μιά άκόμη φορά θά φέρη τήν δημο
φιλέστατη Χάρις 'Αλεξίου σέ μιά περιο
δεία άνά τήν 'Αμερική καί Καναδίi, άπό 25 
'Απριλίου, εως 3 'Ιουνίου 1987. 

Η 9η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ήταν μιά 
πολύ lδιείτερη ήμέρα γιά τόν αίδ. 'Ιωάννη 
Όρφανάκο, {ερατ. προϊστάμενο τfjς Κοι
νότητος ·Αγίου Γεωργίου, Clifton, N.J. 
Γιόρτασε τά 25 χρόνια τής {ερωσύνης του 
μέ δείπνο πού ή Κοινότης παρέθεσε πρός 
τιμήν του 'Αρχιεπισκόπου χ. 'Ιακώβου καί 
ύπέρ της Θεολογικής Σχολής τοϋ Brook
line, δπου φοιτίi ό γιός του Πήτερ. 'Ο • Αρ
χιεπίσκοπος, ό όποίος έδέχθη μιά έπιταγή 
10,000 δολλ. ύπέρ τής Σχολής. παρόντος 
καί τοϋ διευθυντοϋ της αlδ. 'Αλχιβιάδη 
Καλύβα, τόνισε δτι ή Κοινότης τοίι πατρός 
'Ιωάννη ε{ναι πρώτη στόν κατάλογο τών 
Κοινοτήτων τοίι Νιοίι Τζέρσεϋ, άφοϋ εχει 
προσφέρει συνολικώς 20,000 δολλ. Δέν 

VANA XENOU 

"Quotations" 

μποροϋσε νά ήταν καλύτερη περίπτωση, 
άφοϋ ή Κοινότης τήν ίδια μέρα γιόρταζε 
τήν έορτή τοϋ 'Αγίου Νεκταρίου, στήν δ
ποία ε{ ναι άφιερωμένο τό παρεκκλήσιο τοϋ 
ώραιότατου ναοί>, δημιούργημα τοϋ άρχι
τέκτονα κ. Δημ. Σιδεράχη. Κατασυγκινη
μένος δ πα τ ή ρ 'Ιωάννης δέχθηκε τίς θερμές 
έκδηλώσεις τής κατάμεστης αίθουσας τοϋ 
ξενοδοχείου Sheraton, στό Wayne. 0{ δε
σμοί τής οικογενείας του μέ τήν 'Ορθό
δοξη 'Εκκλησία ε{ναι lδιαίτεροι: Έκτός 

άπό τόν γιό του πού φοιτίi στήν Θεολογική 
Σχολή, εχουν άλλους δυό άδελφούς Ιερείς. 
Ό ί:νας στήν Σπάρτη καί ό άλλος στό 
Λόνγκ ~ Αϊλαντ. 'Ιερεύς ήταν καί ό άείμνη
στος πατέρας τοϋ πατρός 'Ιωάννη, μέ τόν 
όποίο συλλειτουργοϋσε στόν -Α γιο 
Γεώργιο όποτε έρχόταν, μέχρι πρίνάπόλί
γους μήνες, γιά έπίσιςεψη άπό τήν Σπάρτη. 
Ό άκούραστος πρόεδρος τfjς Κοινότητος 
κ . Γεώργιος Καρτάνος έρμήνευσε τά αlσθή
ματα όλων γιά τόν άεικίνητο καί πάντοτε 
βιαστικόν πατέρα 'Ιωάννη ... 

Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ "Ελλην συν
θέτης Γιάννης Ξενάκης, μέλος τfjς Γαλλι
κfjς 'Ακαδημίας, πού ζεί βασικά στό Πα
ρίσι, επαιξε δικές του συνθέσεις μέ τήν 
Ν.Υ. Philharmonic μέ διευθυντή όρχή
στρας τόν Zubin Mehta. 

Paintings on Paper First New York Exhibition 
December 12, 6-8 p.m. 

~camillos 

\DJ KOUROS GALLERY 
23 East 73rd Street • New York, New York 10021 • (212) 288-5888 ___ _,~ 
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Πρόσωπα καί Γεγονότα 

ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ τρια-
κόσιες χιλιάδες δολλ. κέρδισε ή Σταμα
τία Ψαριανοiί άπό τά Καμmά τής Χίου. Χή
ρα, μέ δυό παιδιά, ζεί στήν • Αστόρια τά τε
λευταία 30 χρόνια. Μητέρα δυό παιδιών, 
έργάζεται σέ έταιρία γουναρικών. ·Η ταν ή 
πρώτη φορά πού άγόρασε μόνη της τόν 
λαχνό. Μέχρι τώρα μοιραζόταν ενα λαχνό 
μέ τόν προϊστάμενό της, ό όποίος γιά πρώ
τη φορά ... δέν θέλησε τόν συνεταιρισμό ... 

Η ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΗ περιοχή στήν 
·Αμερική γιά νά άγοράση κανείς σπίτι 
εlναι τό Saddle Riνer στό Νιου Τζέρσεϋ. 
'Εκεί ~χει άγοράσει σπίτι ό πρώην Πρόε
δρος Ρίτσαρντ Νίξον, ό όποίος ί:γινε γεί
τονας τοϋ διακεκριμένου γιατροϋ 'Ηλία 
Τσούκα. ·Η δεύτερη πιό άκριβή περιοχή σ • 
όλη τήν ·Αμερική, ε{ ναι τό Alpine, όπου 
εχει σπίτι ό κ. Γιώρyος Μακρής, πρόεδρος 
τής έταιρίας Fantis Foods. 

ΔΥΟ ΝΕΑ έλληνικά Ιατρεία άνοιξαν 
τελευταίως στήν Νέα 'Υόρκη . Τό ενα τοϋ 
μαιευτήρος, χειρουργοίι γυναικολόγου 
'Αντρέα Λουκόπουλου, στό Μανχάτταν. Τό 
liλλο, τοϋ ούρολόγου-χειρουργου 'Ιωάννου 
ΤραΎέλη, στήν 'Αστόρια. Ό πρώτος εΙ ναι 
διδάκτωρ τοϋ Πανεπιστημίου ·Αθηνών καί 
καθηγητής του Columbia Presbyterian 
Medical Center. ·Ο δεύτερος διετέλεσε κα
θηγητής του νοσοκομείου "Du Parc Leo
pold" τών Βρυξελλών καί εlναι διδάκτωρ 
στό New York Medical College. 

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ, άλλά άληθινό: Ό 
Πρόεδρος τής 'Ατλαντικi'jς κ. Κωστακό

·πουλος, ~καμε τήν έμφάνισή του σέ ... όμο
γενειαιcή συγκέντρωση. 'Εθεάθη στόν 
χορό των Χρυσανθέμων. 'Αλλά πέρασε 
άπαρατήρητος, άφοϋ έλάχιστοι τόν γνω
ρίζουν. 'Αποφεύγει τίς όμογενειακές συγ
κεντρώσεις καί ~χει δείξει ποικιλοτρόπως 
τήν άφοσίωσή του στό ΠΑΣΟΚ κα{ τήν 
άντιπάθειά του πρός τήν ·Ομογένεια. 

Η ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΦΕΡΡΑΡΟ, 
άπό τό Huntington, Ν.Υ., ώρίσθη άπό τόν 
'Αρχιεπίσκοπο κ. 'Ιάκωβο έθνική πρόε
δρος τής Φιλοπτώχου. Βιογραφικό σημεί
ωμα θά δημοσιευθi'j στό προσεχές μας τεί>
χος, στήν στήλη Hellenic Profiles. 
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Γράψετε fνα φ{λο σας 
αυνδρομητη 

ατήν 4CNEA ΥΟΡΚΗ•• 

MAPINA ΚΑΡΕΛΑ 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ 

ΔΥΟ ΓΝΩΣΤΟΙ Νεοϋορκέζοι ζω
γράφοι, ή Μαρίνα Καρέλα καί ό Βασίλης 
Λαμπρινός, παρουσίασαν τόν περασμένο 
μήνα τά ί:ργα τους στό φιλότεχνο Νεοϋορ
κέζικο κοινό. ·Η Μαρίνα Καρέλα, κόρη 
'Αθηναίου μεγαλοβιομήχανου, ε{ναι έπίσης 
σύζυγος τοϋ γνωστοϋ συyyραφέα πρίγκη
πος Μιχαήλ τής ' Ελλάδος. 'Η εκθεσή της 
~γινε στήν καινούργια Gallery τοϋ Keith 
Green, στό Πάρκ ~ Αβενιου. Τόσο οί κρι
τικοί δσο καί ο{ καλεσμένοι στά έγκαίνια 
έθαύμασαν τό ταλέντο καί τήν Ιδιορρυθ
μία τής ζωγράφου. ' Ο Βασίλης Λαμπρινός, 
τό χαϊδεμένο παιδί τής Νεοϋορκέζικης 
'Ελληνοαμερικανικής παροικίας, άλλά 
καί τοϋ καλλιτεχνικοί> jet set , ε{ χε preνiew 
των εργων του πρίν έκτεθοίιν στήν 
Καλιφόρνια. Τό κοσμικό γεγονός - μέ 
προσκλήσεις - εγινε στό στούντιο τοίι 
καλλιτέχνη στό Olympic Towers. Ή προ
σεχής του ~κθεσις θά ε{ναι στό Paseo Aνe
nue τοϋ Palm Desert , στήν Davis - Stinson 
Gallery. Τήν άνοιξη έκθέτει στήν Gallery 
.,zυγός» τοϋ κ. ·ιωνα Φραντζεσκάκη, 
στήν Ούάσιγκτων. 

ΑΘΗΝΑ·Ι·ΚΟΣ ΓΑΜΟΣ: Ή 
ώραιότατη Κατερίνα Λαλαούvη, κόρη του 

διασήμου δημιουργοίι χρυσοχόου 'Ηλία 
Λαλαούνη, καί δ βιομήχανος Κωστής Μα
κρόπουλος, τήν ώρα πού ή μόλις διακρινο
μένη, έπίσης ώραιότατη άδελφή τής νύφης 
Δήμητρα, άνταλλάσσει τά στέφανα σάν 
κουμπάρα τοϋ τρισευτυχισμένου ζεύγους. 
Ό γάμος ~γινε στό παρεκκλήσιο τοϋ οΙκο
γενειακού σπιτιοϋ, στήν Φιλοθέη. 

Γεώργιος · Κ. Φωκός 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Π.Μ ' ΛΡΕΙΩ ΠΜΩ 

ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 12 - ΨΑΡΡΩΝ 17 
ΑΘΗΝΑΙ 

Τηλ.: 360-9086- 522-8260 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 



Πρόσωπα καί Γεγονότα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ τf\ς Πανηπειρω
τικής κ. Βασίλειος Μικέλης παρέλαβε τε
λευταίως άπό τούς κ.κ. Νίχολας Γκαiητζ 

καί Μενέλαο Τζέλιο, μέλη του 'Ιδρύματος 
-Αναγκνοστ, ~πι ταγή $100,000 γιά τόϊδρυ
μα ύποτροφιών τf\ς Πανηπειρωτικής. Οί 
ύποτροφίες θά χορηγουνται άπό τούς τό

κους του ποσου αύτου, σέ φοιτητές πού 
ερχονται γιά σπουδές άπό τήν 'Ελλάδα. 
Έξ ι'iλλου, δ κ. Μικέλης καί δ κ. Φώτης 
Γκαλίτσης, άντιπρόεδρος της Πανηπειρω
τικfjς, μt έπιστολή τους πρός τόν Πρωθυ
πουργό κ. Α. Παπανδρέου έκφράζουν τίς 
άνησυχίες τους γιά δημοσιεύματα πού πpο
εξοφλουν τήν ι'iρση του έμπολέμου μέ τήν 
·Αλβανία μέσα στόν Δεκέμβριο ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ της 'Επιτροπής ·Α
νοικοδομήσεως του νέου Γηροκομείου ώ
ρίσθη άπό τόν ·Αρχιεπίσκοπο κ. ·Ιάκωβο, 
δ ιδιαίτερα γνωστός γιά τήν κοινωνική καί 
έθνικοθρησκευτική του δράση διακεκρι
.μένος άρχιτέκτων κ. Βααίλειος Τσιργώτης. 
Ό διορισμός άποτελεί τήν καλύτερη δια
βεβαίωση γιά τούς άμφιβάλλοντας, δτι έπί 
τέλους, τό Γηροκομεiο θά ε{ναι 1\τοιμο 
μέσα σέ λιγώτερο άπό δυό χρόνια. -Ισως 
καί λιγώτερα ... Θά κτισθη μέσα στό με
γάλο κτήμα τi'jς 'Ακαδημίας του 'Αγίου 
Βασιλείου, λύση πού άπό χρόνια ε{ χε προ

τείνει δ ιδιαίτερα άγαπητός καί έκτιμώμε
νος άπό δλους πρώην Πρόεδρος τijς 
ΑΗΕΡΑ. 

ΩΡ ΑΙ ΟΤ ΑΤΟ, πολύχρωμο 40σέ
λιδο κατάλογο tλληνικών ταινιών σέ 
βίντεο κυκλοφόρησε ή tταιρία Greek 
Video and Tapes, Inc. Ό κατάλογος, ι'iρι
στα τυπωμένος σέ πολυτελές χαρτί, περι
έχει πάνω άπό 500 ταινίες. Κωμωδίες, φάρ
σες, δράματα καί θρησκευτικοί> περιεχο
μένου καί διατίθενται πρός $19.95 άντί των 
$59.95 πού έπωλοίιντο μέχρι τώρα τά βίν
τεο. Ό κατάλογος φέρει τήν σφραγίδα τf\ς 
ποιότητος κα{ της σοβαρότητος πού εχει 
συνηθίσει τό κοινό δ Χρήστος Πετροπου
λέας. Ό κατάλογος ταχυδρομεtται δωρεάν 
σ ' δσους τόν ζητήσουν στήν διεύθυνση: 
394 McGUINESS BLVD., BROOKLYN, 
Ν.Υ. 11222. 

ΕΝΑ ΓΝΩΣΤΟ στούς κατοίκους 
του Βορείου Τζέρσει> l:στιατόριο, μέ αί
θουσες δεξιώσεων, τό GAτsBY OF 
KRESSKILL, στήν δμώνυμη πόλη, πλάϊ 
στό Tennafly, περιijλθε σέ l:λληνική ιδιο
κτησία τελευταίως, στόν κ. Νικόλαο Πε
τράνη, δ δποtος κατάγεται άπό τήν Κα
λαμπάκα τijς Θεσσαλίας. Έκτός άπό τό 
tστιατόριο, τό κέντρο διαθέτει καί Bar μέ 
μουσική άπό Τετάρτη 1\ως Σάββατο, καθώς 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 1986 

Τρεί~ Έλληνοαμερικανοf ήσαν μεταξύ τών 80 tκπροσώπων διαφόρων tθvικών όμάδων στούς 
δποfοιχ; ό.πενεμήθη εΙδικό μετάλλιο dπό τό Νlδρυμα -Ελλις -Αί~αντ, εΙς dναγνώρισιν τής με
γάλης προσφορό.ς τών μεταναστών στήν πρόοδο της 'Αμερικής. Στήν φωτογpαφfα, ό Πρόεδρος 
τοίίΝ. Υ. UniversityDr.JohnBrademas,ό Άρχιεπfσκοποςκ. Ίάκωβος καfόκ.Α!eχSpanοs. 

Πάνω dπό 1.200 άτομα dπό δλη τήν 'Αμερική παρεκάθησαν καΙ tφέτο~ στό δείπνο πού δόθηκε 
στό ξενοδοχείο Waldorf Astoήa, γιά τήν όνομαστική έορτή τοίί 'Αρχιεπισκόπου κ. 'Ιακώβου. 
Στήν φωτογpαφlα, dπό dριστεpά, δ βουλευτής της Νέας Δήμοκρατfας κ. Νίκος 'Αναγνωστό
πουλος, ή κ. Hodel, σύζυγος τοίί ύπουργοίί 'Εσωτερικών, ό Έπfσκοπος 'Αγίου Φραγκfσκου 
κ. 'Αντώνιος, δ tπιχειρηματfας κ. Alex Spanos, δ ύπουργός 'Εσωτερικών Donald Ρ. Hodel, 
πού ήταν ό κύριος δμιλητής, ό Άρχιεπfσκοπος, δ Πρόεδρος τοίί Πανεπιστημίου Νέας Ύόρκης 
κ. τζών Μπραδήμας, ή κ. Σπανοίί καΙ δ lκπροσωπήσας τόν Οiκουμενικό Πατριάρχη Μητρο-
πολfτης Φιλαδελφεlας κ. Βαρθολομαίος. (Athens International - D. Kessoglides) 

-Αλλο lva στιγμιότυπο dπό τό δείπνο πρό~ τιμήν τοίί 'Αρχιεπισκόπου. 'Από dριστερά, ή κ. Τσιρ
γώτη, ό ύπουργός 'Εσωτερικών κ. Χοντέλ, δ 'Αρχιεπlσκοπος καΙ δ dρχιτέκτων κ. William 
Chίrgotis. Δεξιά, πfσω, ό κ. Μπραδήμας. Συμποσιάρχης ήταν tφέτος δ γερουσιαστής Paul Sar
banes. Έκτός dπό τόν ύπουργό 'Εσωτερικών καf τόν Άρχιεπ{σκοπο, χαιρετισμούς dπηύθυ
vαν, tξάpαντες τήν προσωπικότητα καf rό έργο τοίί 'Αρχιεπισκόπου ό ραββfνος Marc Tanen
baum, διευθυντής Διεθνών Σχέσεων τή~ Ameήcan Jewish Committee, ή πρόεδρος τοίί Mary
mount Manhattan College, δ πρόεδρο~ τής ΑΗΕΡΑ John Plumides, δ πρέσβ~ κ. Παπούλιας 
καf ό Μητpοπολlτης Βαρθολομαίος. (Athens Internaιional- D. Kessoglides) 
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Τό έξώφυλλό μας 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΑΤΑΦΥΓ/ΩτΗΣ 

Ό διακεκριμένος 'Ελληνοαμερικανός ζωγρά
φος τοϋ όποΙου έργο στολiζει τό έξώφυλλό 
μας. 'Ο πlνακας αύτός, λάδι, ήταν ένα άπό τά 
85. ώς έπί τό πλείστον μεγάλων διαστάσεων 
'έργα πού έξέθεσε τόν περασμiνο μήνα στήν 
γκαλλερi « 'Αργώ,. στήν 'Αθήνα καi στήν 
lδιαlτερη παrρlδα του Τρiκαλα καί έγιναν 
άνάρπαστα - όλα άνεξαιρέτως. Τό ίδιο συ
νέβη στΙς άλλες πρόσφστες έκθέσεις του στήν 
'Αθήνα τό 1980 καi /982 καθώς καΙ στΙς άλλες 
έκθέσεις του στήν Λάρισα, θεσσαλονίκη καΙ 
Τρlκαλα τόν ίδιο χρόνο. 'Από τό /955, πού 
πραγματοποfησε τήν πρώτη του άτομική 'έκ
θεση στήν 'Αθήνα, ώς σήμερα, παρουσfασε τή 
δουλειά του σέ πάνω άπό 30 έκθέσεις στήν 
'Ελλάδα, στό Sao Ρaοlο,Βραζιλlα, Washing
ton, D.C., Νέα 'Υόρκη. Πάμ Σπρlνγκς, Μον
τρεάλ καΙ Βοστώνη. Ό Καταφυγιώτης εlναι 
καΙ έξαiρετος γλύπτης. Ή τελευταία του δου
λειά στόν τομέα τής γλυπτικής εlναι μιά προ
τομή τοϋ 'Ιπποκράτη, μαρμάρινη σέ μεγάλο 
μiγεθος, πού τοποθετήθηκε στά προπύλαια 
τής Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημfου τοϋ 
Ρiτσμοντ, στήν Βιρτζiνια. Πέρισυ. έξ άλλου, 
'έκαμε τfς τοιχογραφfες, μήκους 30 μiτρων καf 
ϋψους 2 μiτρων, στήν αίθουσα τελετών του 
νέου δημαρχιακου μεγάρου τών Τρικάλων, 
πού εlναι ή γενέτειρά του. WΕργα του ύπάρχουν 
στήν 'Εθνική Πινακοθήκη. στήν Δημοτική 
Πινακοθήκη τής 'Αθήνας, στό Μουσείο Βορ
ρέ, σέ μουσεία καΙ πανεπιστήμια τοϋ έξωτε
ρικοϋ καi σέ πολλές άλλες δημόσιες καf Ιδιω
τικές συλλογές. 

καί αίθουσες γιά διάφορες έκδηλώσεις, συ
νολικής χωρητικότητος 400 άτόμων. ·ε
νας άπό τούς πρώτους πελάτες, έκτός άπό 
μερικούς γάμους καί βαπτίσεις 'Ελληνο
αμερικανικών ο{κογενειών, ήταν τό 

Mr. and Mrs. Club τοϋ γειτονικοί> 'Αγίου 
'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου, πού δίνει έκεί τό 
Χριστουγεννιάτικο πάρτυ του στίς 6 Δε
κεμβρίου. 
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Τώρα μπορε'ίτε va γίνετε συνδρομητfις 
σε μιa άθηναϊκη έφημερίδα 

η σε εva περιοδικό 

ΦΙΛΟΙ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΑΙ , 

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ να μάθετε τα νέα τfjς Πατρίδας μας, Κοινωνικά, Πολιτικα 
ij Κ αλλ ι τεχνικά, 
ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ να ζfjτε μέσα στόν παλμό τfjς · Ελληνικής ζωfjς, 

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ να αiσθάνεσθε πάντα δεμένοι με τfιν Γενέτειρα, 

ΑΝ ΝΑΙ; 

Τότε έγγραφfίτε, συνδρομητfις-συνδρομήτρια 
στον καθημερινο 

ΑΘΗΝΑ·Ι·ΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τύπο 
για εξ ι μfjνες καi ζήσετε την Πατρίδα μας μέσα άπό τίς σελίδες τfjς Έφη
μερίδος ή του Περιοδικοί> σας. 

Προσφέρεται δ ·Αθηναϊκός ήμερήσιος καί περιοδικός τύπος κατ· οlκον 

εlς έξαιρετικα χαμηλi]ν τιμfιν δι· tξάμηνον συνδρομήν: 

D τ ΑΧΥ ΔΡΟΜΟΣ τ1 εΝ Α . ή . .ΚΑ Ι .. . . . . . .. .. .. .. .. . .. S65.oo 
D ΘΗΣΑ ΥΡΟΣ ή ΡΟΜΑΝτΣΟ .. . .. . . . . .. .. .. .. . . . .. .. . . $55.00 
D ΝΤΟΜΙΝΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $48.00 

D ΓΥΝΑΙΚΑ . . .. .. . . . .. .. . . .. .. . .. .. . . .. .. . . .. .. . .. . . . $42.00 
D 'Αθλητικές - Μπάλλα, Φωvή, Φώς Δευτέρας . . . . . . . . . . . . . $30.00 
0 ΑΘΗΝΑ·Ι ·ΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ (Δευτέρας) .. ............ $20.00 

'Επίσης aντιπροσωπεύουμε τa περιοδικά: 
ΡΟΜΑΝΙ'ΣΟ, ΒΕΝ1ΈΤΑ καί ΠΑΝθΕΟΝ 

Γνωρίσατέ μας τα Περιοδικά ή 'Εφημερίδα τfjς προτιμήσεώς σας, άπα

στέλλοντας έπιταγi]ν (Check) με ποσόν ώς άνωτέρω καi τfιν πλήρη 
διεύθυνσίν σας. --ΟΝΟΜΑ ---

Ι ΠΑΡΑΛΗΠΤvΥ 

I • 

·οvομα- Name .......... ... . .... . ................. 

1 Διεύθυνση - Address ............ . ..... . .......... . 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Πόλη - Sity .. .... .......... · .. · ...... · .... · ...... ·ι 
Πολ~τεία - Sιaιe . ....... ........ .. . ..... . ........ . 

1 Τηλεφωνο - Telephone ...... ...................... . 

(Εlς περίπτωσιν I 
δώρου) ·ονομα- Name ... ... . ... .... ...................... I 

ΟΝΟΜΑ 
ΔΩΡΗΤΟΥ 

t) 
Διεύθυνση - Address . ..... .. ..................... . 

Πόλη- City ...... ..... ...... . .... .. ..... ... .. .... 1

1 
Πολιτεία - State . ................ ........ ...... .. . 

Τηλ.- Tel. .. .... ..... . ... .... ..... ............. .. 

1 
I - MAILTO- I 
I ΤΗΕ GREEK HOUSE, INC. I 
I 21-77 31st Street, Astorίa, Ν. Υ. 11105 I 
I Τηλέφωνο: (718) 721-8444, 721-8452, 278-0560 I 

~----------------~ 
.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ• 



ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΙΌΥΓΕΝΝΩΝ 

elερή ύποχρέωση νά βοηθήσωμε 
τά σεισμόπληκτα παιδιά τής Καλαμάτας 

Ή Διεύθυνση Παιδείας τής Ίε
ρaς 'Αρχιεπισκοπi;ς ~θεσε σέ κυ
κλοφορία τήν κάρτα αύτή, τήν ό
ποία διαθέτουν πρός πώληση οί 
μαθητές τών Κοινοτικών μας 
Σχολείων. Σκοπός εΙ ναι ή συγκέν
τρωση χρημάτων ύπέρ τών παι
διών τής Καλαμάτας, ή όποία, ώς 
γνωστόν, ύπέστη φοβερή κατα
στροφή άπό τόν σεισμό. 

Έκτός άπό χιλιάδες σπίτια, κα
τέρρευσαν, ή ύπέστησαν μεγάλες 
ζημίες πολλά σχολεία τής πόλε
ως. Καί χιλιάδες μαθητές 
χρειάζονται γραφική ϋλη , τσάν
τες , άδιάβροχα κ.λ.π. 

Ή Δ ιεύθυvση Παιδείας τής Άρ
χιεπισκοπής, έκτός άπό τήv δι
άθεση τώv καρτών αύτώv στίς 
Κοιvότητές μας, σέ μεγαλύτερες 
ποσότητες, δέχεται καί άπό Ιδι
ώτες παραγγελίες τώv 40 καρ
τών, dvτf $25.00. 

0{ ένδια.ερόμενοι νά προμηθευθούν 
tήν κάρτα αύτή, tήν δποία μπορούν νά 
χpησψοποιήσουν κατά τ(ς tοpτές των 
Χpιστουytννων, Νέου ·ετους κ.λ.ιt., 

μπορούν νά στείλουν tήν παpαπελ(α 
τους σtήv διεύθυνση: 

GREEK ORTHODOX 
ARCHDIOCESE 

Department of Education 
8 East 79th Street 

New York, Ν.Υ. 10021 

οι παραπέλλοντες, παρακαλούνται 
νά στέλλουν τήν έπιταγή τους στήν 

παραπάνω διεύθυνση, έπ' όνόματι: 
Greek Archdiocese Kalamata Child
ren's Fund. 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΤΕ ΦΕΤΟΣ 
ΤΙΣ ΩΡΑΙΟΤΑΤΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΆΤΑ 
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Σέ Νέες 'Εγκαταστάσεις ή Amana Express 

Τό νέο, Ιδιόκτητο κτίριο τής Amana Express ln. Δεζιά. στιγμιότυπο dπό τήν τελετή τοϋ Άγια
σμοϋ dπό τόν αlδεσ. 'Ιωάννη Ποϋλο. Δiπλα του ό Ιδρυτής καί πρόεδρος τής έταιρίας κ. Σπϋρος 
Εύσταθιάδης, ή κόρη του Νέλλη. ή κ. Εύσταθιάδη, ό Στράτος Εύσταθιάδης, ή Στεφανία Πλούμη, 

ή κ. Μαρiνα Νικολαfδη καΙ ό κ. Μένης Σκαρπέλλος. 
(Athens Intemational - D. Kessoglides) 

'Αριστερά. μιά άποψη τοϋ tσωτερικοu τών γραφεiωv. Στήv μεσαiα 
φωτογραφiα, ή οΙκογένεια Εύσταθιάδη. Στήv τρlτη φωτογραφlα, dπό 
dριστερά, ή κ. Μαρivα ΝικολαΙδη, ή Στεφαvία Πλουμή, ό κ. Στρ. Elr 

·σταθιάδης, ή Νέλλη Εύσταθιάδου. ή κ. Έλ. Εύσταθιάδου. ό λ·. Σπύ
ρος Εύσταθιάδης. ή κ. "Λρτεμις Πλουμή. ό κ. Ζώης Πλουμής. ό Σπύ

ρος Πλουμής, ό κ. Στέλιος Λεοντής καf ή κ. Λεοι•τή. 
(Athens Intemational - D. Kessoglidι-s) 

Παρουσία πολλών γνωστών όμογενών 
καί ' Αμερικανών έφοπλιστών, έμπόρων, 
εισαγωγέων καί έξαγωγέων καί έπιχειρη
ματιών, ί:γιναν στίς 2 Νοεμβρίου μέ μιά 
ώραία δεξίωση καί άγιασμό, τά έγκαίνια 
τών νέων γραφείων κα{ άποθήκης της ~ται
ρίας ΑΜΑΝΑ EXPRESS INTERNA τΙ
ΟΝΑL στό lδιόκτητο κτίριο τής tταιρίας, 
στήν διεύθυνση 147-04 176 Street, Jamaica, 
μέσα σχεδόν στό άεροδρόμιο Κέννεντυ. 

Τά νέα γραφεία καταλαμβάνουν τούς δύο 
όρόφους του νεοδμήτου κτιρίου του όποίου 
1'1 είσοδος εlναι στρωμένη μέ ώραιότατες 
μαρμάρινες πλάκες άπό τήν ·Ελλάδα. 

Τούς καλεσμένους ύποδέχοντο ό Πρό
εδρος τής ~ταιρίας κ. Σπυρος Εύσταθιά
δης, Ιδρυτής της Amana Express καί ό γιός 
του Στράτης, διευθυντής τοϋ Γραφείου. 

Ή Amana Express, 1'1 όποία έξυπηρετεί 
σήμερα ~κατοντάδες όμογενειακές καί ά
μερικανικές έπιχειρήσεις γιά τ{ς μεταφο
ρικές καί έκτελωνιστικές τους άνάγκες, 
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Ιδρύθηκε τό 1973, τρία χρόνια μετά τήν ά
φιξη τοϋ κ. Εύσταθιάδη στήν ·Αμερική. 
Μέχρι τότε, ήταν έγκατεστημένος μέ τήν 
οΙκογένειά του στό Χαρτούμ, πρωτεύουσα 
τοϋ Σουδάν, δπου έκτελοϋσε έργολαβίες 
γιά τήν Κυβέρνηση . 

"Οταν ί:φθασε στήν ·Αμερική, ό κ. Εύ

σταθιάδης προσελ ήφθη στήν άεροπορική 
~ταιρία KLM καί έργάσθηκε στό τμήμα 
μεταφορών έμπορευμάτων. 

·Η lδέα της δημιουργίας της ~ταιρίας 
ΑΜΑΝΑ EXPRESS ΙΝΤ. γεννήθηκε ϋστε
ρα κα{ άπό σχετική ύπόδειξη στήν διδα
σκάλισσα σύζυγό του, κ. 'Ελένη Εύστα
θιάδου, ή όποία έδίδασκε τότε στό σχολείο 
τοϋ Καθεδρικοϋ Ναοί> της· Αγίας Τριάδος, 
στήν Νέα 'Υόρκη. Ή ύπόδειξη ~γινε άπό 
συζύγους έφοπλιστών τών όποίων τά παι
διά φοιτοϋσαv στό σχολείο καί ο{ όποίες 
γνώριζαν τίς άνάγκες τών έφοπλιστικών 
γραφείων γιά τίς μεταφορές διαφόρων άν
ταλλακτικών καί έφοδίων γιά τά πλοία. 

Ή iδέα άρεσε ίδιαίτερα στόν κ. Εύστα
θιάδη διότι άπό καιρό άπασχολούσε καί 
τόνϊδιο, λόγω τής δουλειάς του στή\· KLM. 
Στήν ~ταιρία πού δημιούργησε εδωσε 

τήν όνομασία Amana. Ή λέξη ε{ναι άρα
βική καί σημαίνει .. l;μπιστοσύνη» . 

.. Σ' αύτή τήν έμπιστοσύνη στηρίξαμε 
καί στηρίζομε σήμερα τήν έπιτυχία τijς t
ταιρίας μας. Προσπαθούμε νά είμαστε συ
νεπείς στίς ύποχρεώσεις πού άναλαμβά
νομε καί τό μεγαλύτερο κεφάλαιό μας εl\•αι 
i) έμπιστοσύνη τών πελατών μας ... μάς ε{πε 
ό κ. Εύσταθιάδης, ό όποίος προσέθεσε δη 
στούς όλίγους πρώτους όμοyενείς πελάτες 
τών πρώτων δύσκολων καιρών, προστέθη
καν tιcατοντάδες. 

Στήν έπιτυχία τοϋ πατέρα ιcαί τό μεγά
λωμα της ΑΜΑΝΑ συνέβαλαν ιcαί τά δυό 
παιδιά τού ιc. Εύσταθιάδη. Ό Στράτος. ποί1 
ciρχισε σπουδές yιά Πολιτικός Μηχανι
κός, πέτυχε σύντομα νά άναλάβη τήν διεύ
θυνση τοϋ Γραφείου άφοϋ lλαβε τήν ciδεια 

·ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 



'Αριστερά, ό πλοfαρχος Γεράσιμος Τρομπέτας, κ. Ε6σταθιάδου, Στρά
τος Εύσταθιάδης, Στεφανία Πλουμή, Νέλλη Ε6σταθιάδου, Σπϋρος 

Μεταξύ άλλων διακρίνονται ή κ. ΣούλαΧαραλαμποπούλου, Gerardo 
Gutierez, Γιώργος Λεοντής, 'Ιωάννα Δεvδραμή, θεοδ. Λεοντής, ή 

Εύσταθιάδης, Παϋλος ΓιαννόΠουλος, Baπy Meyer καί πλοfαρχος 
Βαγγέλης Ταλιατούδης. Δεξιά, άλλο ένα στιγμιότυποάπότόνάγιασμό. 

(Athens Intemational - D. Kessoglides) 

u 

κ. Steinberg, Κική καί Στέλιος Λεοντής. Δεςιά, ό dντιπρόεδρος τής 
Amana Express κ. Εύστράτιος Εύσταθιάδης, στό γραφείο του. 

(Athens lnternational - D. Kessoglides) 

έκτελωνιστου. Ή άδελφή του Νέλλη Εύ
σταθιάδου, μετέχει έπίσης στήν έπιχείρη
ση, ώς ταμίας. Τελειόφοιτος τοu St. John's 
Uniνersity, συνεχίζει yιά τό Master, γιά 
special education. 
'Η ~ταιρία άναλαμβάνει τήν άποστολή 

έμπορευμάτων γιά όλα τά σημεία τής γfjς, 
μέ πλοία καί άεροπλάνα, καθώς καί τόν 
έκτελωνισμό εισαγομένων έμπορευμάτων 
καί τήν άποθήκευσή τους στίς άποθήκες 
της. Έκτός άπό έμπορεύματα, ή ~ταιρία 
Amana Express εχει έξυπη ρετήσει καί πολ
λούς δμογενεiς πού παλιννοστοuν στήν 
'Ελλάδα. Στόν Πειραιά, ή Amana Express 
άντιπροσωπεύεται άπό τήν ~ταιρία Giat
rakos Shipping and Trading, Κολοκοτρώνη 
78. 

~u Κοινότης ~Αγίου Δημητρίου 

Τζαμέϊκας 
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εϋχεται στd μέλη τfίς Κοινότητος 

καi σ • δλους τοuς όμογεvείς 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
84-35 152nd Street, Jamaica, Ν.Υ. 11432 

Tel. (7 18) 291-2420 
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HELLENIC FERROALLOYS S.A. 

PRODUCTS 
High quality charge grade ferrochrome 

High carbon ferrochrome • Prereduced chromite pellets 
Chromite conceηtrates • Chromite Lumpy ore 

EXISTING FACILITIES 
3 Underground mines fully mechanized • 2 open pits 

1 Mineral dressing plant • 1 Pelletizing plant 
1 Smelting complex capacity 40.000 mt/y 

FACILΠIES UNDER QEVELOPMENT 
Expansion of smelting capacity producing 100.000 t/y 

New mines • New dressing plant 
Port facility 

111 

HELLENIC FERROALLOYS S.A. MEMBER OF ΤΗΕ HIMIC GROUP 
3. KORAI STR. 105 64 ATHENS GREECE ΠL. 01-3238672/6 ΠLΕΧ 21·9435 ΗΙΜΙ GR 

•ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ• 



Forest Products From All Over the World 

AGENTS OF ΙΟΒΜ*D SHIPPING LINE 

HELLENIC- SCANDINAVIAN S. Α. 

AGENCIES SHIPPING CHARTERING 

89-91 NOTARA & BOUBOULINAS STR. GR 185 35 PIRAEUS 
Ρ.Ο.Β. 80680- CABLES: 'ΈLSCAN" PIRAEUS 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 1986 

PHONES: 41 35 902- 41 17 090 
TELEX: 21-1359 FINN GR 

21-2042 SWED GR 
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MAREL ELECTRONICS S.A. 
FOUNDED IN 1966 
6, SOτιROS 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/τ 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 Jand and air 
- Electronic teleprinters 
- Facsimile 
- Telephones 

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

"NEWYORK" 
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HELLENIC SHΙrYARD S.A. 

ΝΑ V AL ARCHITECTS & SHIPBUILDERS 

ESTABLISHED 1954 (ΕΧ D.C. ANASTASSIADES & A.CH. TSORTANIDES) 

HEAD OFFICE: 
6 SKOUZE STR., 
PIRAEUS 185 36 

GREECE 
TEL: 4182241-2-3 

TLX: 211453 GEOM. GR. 

UNDER CONSTRUCYION: 
Luxurious Yacht of 96 m. 
Hull Ν ο. 1 043 
Class: Α Β S 
Deliνery: .January 1988 

SHIPYARD PERAMA: 
36 DEMOKRA τiAS Α VE. 

PERAMA 
TEL: 4410561 - 4410991 


