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Σε λίγο κοντά σ' όλους τους 'Ελληνες! 

Τώρα η δύναμη, η οργάνωση, η κατοχύρωση και η 
ανθρωπιά της INTERAMERICAN, έρχεται να σας 
εξασφαλίσει! 
Η μεγάλη ασφαλιστική εταιρία, που ασφαλίζει τον 
1 στους 3 Έλληνες, που κάνουν ασφάλειες ζωής, 
σε λίγο θα είναι μαζί σας! 

Και στην Αμερική αλλά και όταν έρχεστε στην 
Ελλάδα, η INTERAMERICAN θα σας φροντίσει και 
θα σας προσφέρει όλη της την εξυπηρέτηση . 
Γιατί είναι μια ασφαλιστική εταιρία χωρίς σύνορα 
Είναι για όλους τους 'Ελληνες! 

φ INTERAMERICAN 
Μ~άλη και Σiγο~ρη! 
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Ή ύn:οψηφιδτης Δουκάκη 
Κύριε Διευθυντά, 

Διάβασα τήν Ι:κκλησή σας στήν ~κδοση 
του 'Ιουνίου, νά προσφέρουν χρήματα ο{ 

δμο-yενείς ύπέρ τής προεκλοΎικilς έιcστρα· 
τείας του Κυβερνήτη Μιχαήλ Δουκάκη. 
Καί μέ τόν τρόπο πού Ύράφετε, φαίνεται νό 
κάνετε ιcαί σείς τό λάθος νά ύποστηρίζετε 
lναν ύποψήφιο, μόνο ιcαί μόνο έπειδη ε{ ναι 
·Ελληνοαμερικανός! 

ΕΙ ναι ΎεΎονός δτι ή ύποψηφιότητα του κ:. 
Δουκάκη περιποιεί τιμή σέ όλους μας ιcαί 
δείχνει πόσο εχει άνέλθει ή tλληνική δμο
γένεια των ΗΠΑ, καθώς καί τίς Ικανότητές 
της νά έπηρεάζη τήν π~λιτική ζωή στήν 
πιό κραταιά χώρα στόν κόσμο. Εtμαστε 
ύπερήφανοι γι ' αύτό. Καί ολοι μας έλπί
ζομε, άλλος λίΎο καί άλλος περισσότερο, 
δτι δ Δουκάκης, ώς Πρόεδρος τmν ΗΠΑ, 
θά δώση δίκαια λύση στό Κυπριακό καί θά 
άποθαρρύνη τίς κατακτητικές βλέψεις των 
Τούρκων στό Α{γαίο ... 

Ε{ ναι δμως δ λό-yος αί>τός άρκετός Ύιά νά 
ύποστηρίξουμε τόν Δουκάκη; Δέν είμαστε 
ύποχρεωμένοι σάν. πολίτες των ΗΠΑ νά 
λάβωμε ύπ' όψη μας τίς θέσεις του πάνω σέ 
άλλα προβλήματα πού άφορουν τό μέλλον 
τής Άμερικijς καί των παιδιών μας; Ό 
πρ&τος ~νθουσιασμός άπό τήν προεδρική 
ύποψηφιότητα δέν ~πέτρεψε σέ πολλούς 
δμο-yενείς νά άντιληφθουν δτι δ κ. Δου
κάκης εlναι έναντίον τής διαστημικής ά
μυντιιdjς πρωτοβουλίας τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών (Πόλεμος· Αστρων).εlναι ύπέρ 
των ~κτρώσεων μέ δαπάνη των φορολο
γουμένων καί tτάχθη έναντίον τής ένισχύ
σεως των μάχη των τής έλευθερίας κατά τών 
έρυθρ&ν δικτατόρων τής ΝικαράΎουα 
(contras) καί θέλει, ο{ mστώσεις πού δια
τίθενται γιά τήν άμυνα τής • Αμερικijς καί 
τήν ύπόθεση τής έλευθερίας στήν Νικα
ράγουα-, 'Αφγανιστάν κάί δλόκληρο τόν 
κόσμο, νά διοχετευθουν- σέ περισσότερα 
κοινωνικά προγράμματα πού ~νισχύουν 
τήν τεμπελιά καί τήν άλητεία. 

Διαφωνώ μέ τίς θέσεις αύτές του κ:. Δου
κάκη. Καί δέν θά τόν ψήφιζα Ύιά Πρόεδρο, 
άιcόμη ιcι' άν 1'\μουν βεβαία δτι θά ~λυνε τό 
Κυπριακό. 

Έξ dλλου, δένεΙ ναι σωστό νά φαίνεται δ 
' Ελληνισμός τής 'Αμερικής σύσσωμος 
ύΠέρ kνός ύποψηφίου, δπως δέν ήταν πρός 
τό συμφέρον τής μειονότητάς μας όταν Ύιά 
πολλά χρόνια, τό 99% των δμο-yενών ψή
φιζαν·τό Δημοίφατικό Κόμμα. 

• Ας έιμαστέ ~ιiόν Περισσότερο έmφυ
λαιcτικοί σ' δ,tι άφορίi τήνύποψηφιότητc.. 
του ιc. Δουκάκη. 

ΣιιcάΎο. •ιι. 

Μετά τιμής, 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥ ΛΟΥ 

Νέες τράπεζες δμογενών 
'ΑΎαπητέ κ:. Μακριά, 

Συμφωνm.· ιcαί ~πιιcροτm δσα ~Ύραψε τό 
περιοδικό σας Ύιά τήν πολιτικοποίηση τής 
'Ατλαντικijς Τραπέζης. Καί σίiς συnαίρω 
διότι 1'ι ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ε{ ναι τό μόνο περιο
δικό πού ύπεστήριξε τούς ταξιδιωτικούς 
πράκτορες στόν . διω-γμό πού ύφίστανται 
άπό τό ύποτιθέμενο «έθνιιcό.. θυ-yατριιcό 
ίδρυμα τής Έθνιιci\ς Τραπέζης τής 'Ελ
λάδος. 

Εί>τυχmς, δ 'Ελληνισμός τής Νέας 'Υ όρ
κης άπέκτήσε 1'\δη μιά τράπεζα στό Μπροϋ
κλυν καθαρ&ς δμοΎενειακή Ύιά δάνεια real 
cstate καί μάλιστα μέ τόκους καλύτερους 
άπό έκείνους πού προσφέρει t'ι «'Ατλαν
τική». 'Αλλά ιcαί dλλη τράπεζα θά κάμη 
σύντομα τήν έμφάνισή της Ύιά Ύενικώτερίt 
έξυπηρέτηση τών δμο-yενmν. · 

Μέ φιλικούς χαιρετισμούς, 

ΤΑΞΙΔΙΩτΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΩΡ 

Τό ίίγαλμα Τροuμαν 

Αξιότιμε κύριε, 

Πολύ μου dρεσε τό άρθρο του πρώην 
Προέδρου τής ΑΗΕΡΑ κ. Β. ΤσιΡΎώτη 
στήν ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, σχετικά μέ τό dΎαλμα 
του Τ ροuμαν, του Προέδρου πού Ι:σωσε τήν 
·Ελλάδα άπό τόν κομμουνισμό. 

Ή tλληνική κυβέρνηση παρίχτραβίi τό 
ζήτημα, παρά τό ένδιαφέρον τής δμογε
νείας ιcαί {διαί τερα τής ΑΗΕΡ Α, ή δποία τό 
κατασκεύασε καί τό ~στη σε μέ δαπάνες της 
στήν 'Αθήνα. 

Ή άπροθυμία της νά τό ξαναβάλη στήν 
θέση τηςάποδειιcνύει Ύtά μιά άκόμη φορά 
τά α{σθήματά της πρός τήν δμοΎένεια άλλά 
καί πρός τήν 'Αμερική, μέ τήν δποία ύπο
τίθεται ότι t'ι 'Αθήνα έπιθυμεί καλές 
σχέσεις. 

New York, Ν. Υ. 

Μέ έκτίμηση, 

ΝΑΣΟΣ ΚΑΛΟΥΡΗΣ 

Τό Σεμινάριο τijς ΑΗΕΡΑ 
Κύριε Μαιcριίi, 

Θερμά συ-yχαρητή ρια Ύιά τήν κάλυψη 
του σεμιναρίου τής ΑΗΕΡΑ στήν Κύπρο, 
τό δποίο φαίνεται ότι ήταν χρήσιμο καί Ύιά 
τήν Κυπριακή Κυβέρνηση άλλά ιcαί -yιά 
τούς δμο-yενείς καί τούς άλλους πού ελαβαν 
μέρος. 

θά fiίταν εί>χf\ς. ~ΡΎQ 4ν -y{νονταν ιcι' 
4λλα συνέδρια όΡΎανώdεων στήν Κύπρο, 
πΡδΎμα πού θά συνέβαλε στήν καλύτερη 
άλληλο-yνωριμία καί κατανόηση τοϋ προ
βλήματος. 

Τό άδιέξοδο πράΎμαtι ε{ναι άνησυχη-

τικό. Μετά τιμf\ς, 
ΝΙΚΟΣ ΧΑΊ'ΖΗΓΙΩΡΓΗΣ 

Newark, N.J. 

"NEWYOR.Κ" 



reece 
invente 

Epirotiki has 130 summer 
cruises! 

Sail around the Greek Isles, the BJack Sea, and many more exotic Jocales thanks to 
Epirotiki, the oldest and largest cruise fleet in the western World. 

You'll soon realize that Greece also invented Juxury! 
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Epirotiki Lines, Inc. 
551 Fifth Avenue, New York, ΝΥ 10176 
1-800-221-2470; in New York (212) 599-1750. 
Please send the satellite brochures indicated: 
Ο The Greek lsles Cruise Book 
Ο Seven Seas & Seven Lands 

ΝΑΜ~ 

ADDRESS 

CITY. STATE. ZIP 

I , .· , 

L-------~~;. · _....,...χίιιιιίι"1 
Greek National Tourίst Organίzatίon, New York, Chicago and Los Angeles. 
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Α Myopic Approach 
Το Ties With Turkey 

By Edward C. Meyer 
and Joyce R. Staπ 

(New York Times, June 1, 1987) 

W ASHINGTON - Turkey's President, 
Gen. Kenan Evren, recent1y cance1ed a visit 
to Washington, citing "domestic political 
matters." Left unstated was that Congress's 
actions toward Turkey were the rea1 cause of 
his domestic prob1ems. 

Last year, Congress cut economic aid by 
2S percent, to $76 million, and it has reduced 
the Administration's request for military 
assistance by a1most 40 percent for next 
year, from $788 million to $490 million. 
Moreover, it has stipulated that Ameήcan 
weapons cannot be used by Turkish forces 
on Cyprus, which is divided between Greek 
and Turkish factions. 

Congress has also preserved the 7-to-10 
ratio of Ameήcan military aid to Greece and 
Turkey, respective1y - a ratio that does not 

reflect the two nations' relative contήbu
tions to the Ν orth Atlantic Treaty Organiza
tion. Both a House committee reso1ution 
condemning Turkey for "genocide" against 
Annenians ίο 191S and the imposition of a 
quota on Turkish textile imports have ir-
ritated Turkey. • 

The υnited States' approach to Turkey 
1ong has bCen shortsighted and damaging to 
Ameήcan economic and secuήty interests
but never more so than today. υ nless we are 
prepared to lose a close ally, we shou1d re
consider these policies. 
υnder President Evren and Prime Minis

ter Turgut Ozal, democratic rule has been 
restored. Economic policies designed to 
promote free enterpήse and foreign invest
ment have produced impressive growth. 
These still fragile politίcal and economic 
reforms, moreover, are being watched by 
TurkeyΊ Middle Eastern neighbors, to 
whom Turkey's expeήence will serve as an 

example - or a warning. 
The υnited States should not forget that it 

has a vίtal secuήty stake in Turkey. Next to 
the υnited States Turkey maintains the 
largest army in Ν Α ΤΟ and guards a third of 
NATO's frontier with the Warsaw Pact 
nations. Nearly SO percent of Soviet exports 
and imports travel through Turkίsh straits. 
Turkey is also a gat~way to the strategίcally 
vital yet turbulent Persian Gulf region. 

What's more, Turkey has been an 
exemplary ally. A1though Greece has not yet 
renewed an agreement on Ameήcan bases, 
Turkey has negotiated and signed an 
agreement covering the dozen American 
milίtary facilitίes in that count ry. But Tur~ 
key's Par1iament, angered by recent Con
gressional actions, is now holdίng up ratifi
cation of this agreement. 

Economic ties between our two nations 
have become stronger, with trade more than 
doubling since 1980, to $2 bίllion. Turkey 

Edward C. Meyer ιs α retired general and 
former Army chief of stafl. Joyce R. Starr is 
director ofthe Near East studies program at 
the Center for Strategic and lnternational 
Studies, Georgetown Uniνersity. 

An Answer from Mr. Eugene Panagopulos 
Tlw followinι ύ tι kttn from Mr. 
Euιme Plllflllopu/Ds to tlιe Editor 

oj The Ν~ Υ ork Times, in ttii$Wδ' to 
tM ιιbονe rφriιrUd ιutkk: 

Dear Sir: 
Ι read in today's issue the 1etter by 

Edward C. Meyer and Ms. ,!oyce R. 
Starr under the tίt1e "Α Myopic 
Approach to Tίes With Turkey". 

This letter, following a co1umn of 
generally similar content by Ms. F1ora 
Lewis would ίndίcate a concerted 
effort by the Turkish 1obby. Ι wou1d 
like to make the following remarks on 
the content of these texts: 

1.) It is rather ίncomprehensib1e to 
read the lines "υnder President Evren 
(who is the head of the military in 
Turkey) and Pήme Minister Turgut 
Ozal, democratic ru1e has been 
restored." Such expressions remind 
one of the Stalin era of"democracy" 
as advertised in the Soviet υ nion. 

2.) Note the sencences "what is 
more, Turkey has been aή exemplaιy 
ally. A1though Greece has not yet 
renewed an agreement on Ameήcan 
bases, Turkey has negotiated and 
signed an agreement coveήng the 
dozen Ameήcan military facilities in 
that country". Are we loolting fοι; 
steadfast fήends who will not heιitate 
to tell us sincerely how they feel 
towards us, or for laclcies whose faith-

JULY, 1917 

fulness depends on the size of the com
pensation? In war the true fήends 
show their feelings when the macnine 
guns start talking. There shou1d be no 
doubt whatsoever about the fήend
ship ofGreece. ForeverythreeGreeks 
who live in Greece there is one who 
lives in the υ nited States, and there is 
hardly a farnily in Greece that does 
not have a close relative who lives in 
the United States or the rest of the 
W estem world. There is no other case 
where the saying "b1ood is thicker 
than water" applies more appropήa
te1y. 

3.) The suggestion that the exter
mination of the Annenians shoώd be 
forgotten after the passage of seventy 
years is not morally justίfιab1e. 
Should the Ho1ocaust theή be half
forgotten after forty-seven years haνe 
elapsed'? Or, since the name ofthe per
petrators has been changed from "Ot
tomans" to "Turks" or from .. Third 
Reich" to .. German Federa1 Re
public"'r 

4.) lt is not ήght to suggest that 
Greece should receive less aid than the 
7 Ι 10 ratio with Turkey, as maintained 
for many years by Congress, for the 
reason that Greece is contήbuting 1ess 
by comparison with Turkey to 
ΝΑΤΟ. Α reflection of the events 
duήng Wor1d W ar ΙΙ will show the 
fallacy of such a view. Litt1e Greece 
stood up to MussoliniΊ fascist giaηt 

and defeated it at immense cost in 
lives and resources. Hitler's Germany 
stepped in to save its ally-in-crime; 
Greece took them on too, standing by 
its word and moral obligations. It 
survived on1y by a miracle, a nd the 
miracle-maker was pήmarily Pres
ident Truman. What was Turkey 
doing duήng t hose critical years? It 
remained neutral, finally declaring 
war against Germany a few days 
before the surrender. 

The resίstance of Greece delayed 
Hit1er's attack on Russia by seven 
weeks, with the result that the German 
Army arrived before Moscow after 
the severe winter had set in, practical-
1y immobilizing the unprepared Ger
mans, with the well known disastrous 
results for t hem. 

By the above, ι do not wish to be
litt1e the contribution ofTurkey in the 
ΝΑΤΟ allίance's effort. But ι am 
trying to bring the controversy to a 
reasona ble state of unbiased and fair 
ba1ance. Ι am certain that a resolute 
and unbiased intervention by the 
υnited States cound bring peace and 
mutual respect between Greece and 
Turkey. It was tried and succeeded at 
the time of Ataturk and Venizelos ίη 
1925. Why not again now? 

Sincerely, 
ΕυGΕΝΕ PANAGOP ULOS 

N.York, Ν.Υ., June Ist, 1987 
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has dismantlcd tradc barήcrs and signifi
cantly rcduccd taήffs. lt is onc nation with 
whίch thc Unitcd Statcs has a tradc surplus. 

Thc rcsolution on Armcnίa is an cxamplc 
of thc divisions that Congrcss is crcating. 
Whatcvcr thc rcsolution 's mcrits as history 
- and histoήans havc not bccn as quick as 
lcgislators to fιχ all thc blamc on thc Ot
tomans - thc nced to commemoratc tragic 
cvcnts that took place 70 ycars ago in an 
cmpire that no longer exists is hardlygreatcr 
than the necd to preservc a key alliance. 

Nor is Turkish sensitίvity on this issue 
simply a matter of ethnic pride. Since 1975, 
more than 50 Turkish citizens, mostly diplo
mats, have bcen killed by Armenian ter
roήsts. Four were killed in the United 
States. Congrcssional support for the rcso
lution is, thercfore, interpreted by the Turks 
as support for terrorism. 

This ycar, the U nited States celebrates the 
40th annivcrsary of the Truman Doctrine. 
Intendcd to help Greece and Turkcy counter 
Sovict aggression, the Truman Doctrine 
also inaugurated a tradition of bipartisan, 
statcsmanlike forcign polίcy cmbodied ίη 
lcaders like Senator Arthur V andcnberg. It 
was a tradition that recognizcd the need to 
balance constltuent's intercsts against the 
national intcrcst and thc nced to look to thc 
United States' long-term security. 

It's time to revive this tradition, and to 
bring back cohcrent, decisive and rational 
foreign policy leadership by Congress. 
Ameήcan policy toward Turkey would be 
an excellcnt placc to show this new approach 
- now, bcforc ties betwcen our two nations 
are irreparably darnaged. 

Θ 
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MOLF~T/>..5 4~ 

Presents an Exciting 
lntemational F/oor Show Nitely 
Featuήng Grcelc &: International 
Singers and Exotic BeUy Dancers 

ΒΕ GR.EEΚ TONIGII1' 
Dance the nite away to fabulous music 
cvcry nite but Tucsday. Savor thc 

tastcs of authentic Grcek cuiιine 
in thiι cxciting suppcr club. 

()ιwn 5:30 Ρ.Μ. - Close 'I'uesdays 
370 RT. 46- SOUTH HACK 

SILVER FORK Α WARD . 
Reservations (20 1) 440-1771 
Μιιjοr Credit Cιιrds Λcctpted 

Τό κατάστημα Έλληνικών Δώρων 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
ΑΣΤΟΡΙΑΣ 

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

'Εκλεκτή συλλογfι άπό μποuμποuvιέpες, στέφανα, βαπτιστικά, 
ίιφσvτά, tpγόχειρα, άvτικείμεvα τέχνης, κεραμεικά, βιβλfα, 
περιοδικό καί έφημερίδε·ς. - Κάρτες γιά δλες τiς περιπτώσεις. 

ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗ ΣΥ ΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ 

καi TAPES, VIDEO CASSEΠES 

·Ανοικτό Δευτέρα - Σάββατο 10 π.μ. - 8 μ. μ. -Κυριακές 12-6 μ.μ. 
Διεύθυνση: Χριστfνα Ιαρηyιάννη 

ATHENS CENTER HOTEL 

.As 
6Α Β 
~ 

ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

• Κεντρικός κλιματισμός - 136 δωμότια, 
λουτρό, τηλέφωνο, ραδιόφωνο, βερόντα. 
• ·Εστιατόριο πολυτελεfας. μπόρ, ρούφ 
γκόρντεν, πισrνα γιό δλες τrς tποχές όντr 
λογι κ~ς χρεώσεως. 

• Αιrό 31 Μαρτfου-31 'Οκτωpριου 

Τιμαr δωματίων: Μονόκλινα 4.686 δραχμ. 
Δfκλινα 6.714 δραχμ. Τρfκλινα 8.167 δραχ. 
Συμπεριλαμβόνεται κοντινέντολ μπρέκ
φοστ. Διό ρεζερβtσιονς όποταθ"τε στ~ Ν. 
'Υόρκη (212) 483-0642 κ. ' Αρσένη ι'j γρόψτε 
Sophocleous & Athenas 26,Athens,Greece. 
Tel. 524-8511-7 Telex +488 ALO. 

STEVENS FOOD 
SERVICE, INC. 

Dίstrίbutors to the 
Food Serνice Industry 

SER VING REST AURANTS, DINERS, INSτiTUτiONS, ΗΟSΡΙτ ALS, 
SCHOOLS, NURSING HOMES, COFFEE SHOPS, LUNCHEONEΠES, 

DELIS, CAMPS and SHIPS 

We service our customers with quality merchandise 
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Greek Humanism ίη Today's World 
By Prof. IOANNIS GEORGAKIS 

The following are remarks oJ Λmbαssador loιuιnis Gto,. 
galώ, VicePresident ojtheA lexιιιulerS. OnιwisPublicBenefl 
Foundιztion, αt α specίal acιιdemίc coιivocιιtion, to ιuιnouncι 
the establishment oj the 'Όιuιssis Center jor Hellenic Studies' 
at New York University: 

Tnιs is a day of great responsibilities. F or here we are not 
,merely dealing with the enrichment of this temple of knowledge 
with just another Centre ofStudies, but with a Centre supported by 
a Greek Foundation - ours - and which is destined to deal with 
Greece: that is, a country where education was elevated to diνine 
statute and Man's personality was so shaped that Sophocles could 
claim: "Numberless are the world's wonders but none more 
wonderful than Man". 

Indeed, both the perfect marbles feft by the Greeks, as well as 
the immensity of their thoughts, which haνe founded and shaped 
spiritual and sociallife in to-day's world had one inception and one 
measure: ΜΑΝ. 

Man, as the original and permanent concem ofhistory and life. 
That is why the monuments and thoughts of the Greeks have 

remained, up to the present day, the ultirnate lesson of Mankind. 
Α lesson to be re-leamed, also through this Centre, each time the 
cyc\e of Man 's problems enter phases of embarassment and we are 
confronted with unexpected surprises. 

Of course, when one speaks about ancient Greece, one runs the 
ήsk of wandering through an endless tale of achieνements in the 
fields of culture, and it is enough to mention here the names of 
Demokritos, of Anaximandros, of Hippocrates and Hesculapius, 
Homer, Aeschylus and endless others not to mention Socrates, the 
teacher of teachers and sage of sages - to get on\y a small hint of 
the innumerable scientific and cultural fields in which Greek 
thought, although a point that even the most adνanced scientists of 
our time are obliged, unfailingly to take account of it. 

Thus, the study of Greece, as Shelley once said, is the "study of 
history of men, compared with history of titles". 

The undisputable eleνation of Man as the measure for eνery 
moral valμe and eνery acceptable social cήteήa, in Ancient Greece, 
has also ineνitably established the process ofhis political destiny. Α 
process which with stern discipline and admirable consequence 
permeates Man 's eternal life, and thus shapes rules of behaνiour 
and responsibilities befitting the only King of free Society: Man. 

"Go to Greece", wrote Cicero to his son, "you are going to νisit 
men who are supremely men". 

From the aboνe definition of the Greek νiew of the essence of 
life: Man, we have all inheήted the magic word which cannot be 
uttered without the feeling of superb emotion. An emotion linked 
with the consciousness that it is part of our fate to-be the "selected" 
ones, and, at the same time, the ones destined to share in the 
common lot of our hurnan existence. This word is: Humanism. 

Α notion that is νery old as a normal value, but relatiνely new as 
an expression- since it is ίn the 18th Century that we meet with 
this word for the first time. 

Often confused with the concept of humanίtίes and classical 
studies, or wίth the aesthetίc explosion of the Renaissance, we 
are frequently inclined to believe that Humanismjust means com
passion for suffeήng, and expresses attitudes of Philanthropy, or, 
for that matter, Zoophilia. 

Υ et Greek humanism has neither a literary, nor an aesthetic, 
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nor a psychological function. Humanism, as moulded by Greek 
thinking, has a precisely ethical, social and political su bstance, and 
has its foundation in the natural and permanent desire of Man to 
find, for himself, methodically, and to good consequence, the ήght 
measure of things. So that he rnay develop a way of life, out of his 
own social and moral expeήence, withjustice as his guide, and with 
dignity and political responsibility toward the democratic 
societies, as his main civic performance. 

Only by such a process is it possible for Man, as Aristotle said, 
"to draw the only way of life which is worthy of him: the νirtuous 
life: a life which brings about happiness". 

Ι think one may say that this is the point where Greek 
Humanism becomes transcendent and omnipresent. How, then, 
could a Greek Foundation like ours do anything but dedicate itself 
entirely to the ldeals of Greek Humanism. 

Yet, the Greeks were not only good and νirtuous: they also 
invented, as you may know from Homer: the Trojan Horse. 

And so, to-gether with the idea of Humanism we also inherited 
from the Greeks, the precise means by which this ideal can be 
destroyed. And this happens, always, when the ideal ofHurnanism 
serνes as an insidious disguise for the most negatiνe aspects oflife. 

One of the most important things, under such circumstances, is 
not only to become conscious of the values of Humanism, this 
heritage of heήtages, of our present day life, but also to take 
careful note of what Humanism is not and can never be. Moreover, 
as no contemporary ideology, from what Ι know, fails to claim: 
that its teachings, its aspirations and last but not least, its perform
ances, exist, only for the sake of Man and consequently, serνe 
"Humanism". And so, people are politically oppressed, sovereign 
states disappear from the map of the earth, while peoples are extin
guished and hundreds of indiνiduals are killed eνery day in a wave 
of insane and unprecedented νiolence. And all this: in the name of 
"Humanistic Purposes". 

Therefore, if there is a danger for Humanism and for Man's 
fate, this danger exists not only because Man, νery often in his 

New York University President John Brademas (left), Secretary of 
State George Shultz and Λmbassador /oannis Georgakis at the 
specίal acatkmic convocation άt NYU. discuss plans fo_r the new 
Onassis Center for HellenicStudiesat NYUthllt will.beestablished 
with α SI 5 million gift to the University frofJI Λlexιmder S. Onassis 

Public Benefit Foundotion. 
Couπesy NYU/Phil Berkum photo 
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historic course, has forgotten about Humanism, as happened in the 
Middle Ages; or has naπowed the concept ofHumanism, as during 
the "Renaissance" and the 'Έnlightenment"; but mainJy because in 
critical times like ours, Humanism is sometimes evoked only with 
the pernicious intention of abusing ίι outright; or, other cases, of 
perνerting it through shameful compromises as to the application 
of ίts essential principles. 

And so Ι wonder if, among the many features of the crisis of our 
time, the most substantial one, may not be: the systematic and 
worldwide seduction of men, which is attempted in the name of 
Humanism, and whether we may be going through a most 
dangerous phase of our existence - because the word Humanism 
has become an immense Trojan Horse, with the purpose, this time, 
not of capturing the city of Troy, but of attempting the biggest 
assault eνer undertaken in history against this iπeplaceable moral 
equipment of Man. This assault is of course facilitated to a great 
extent by the semantic chaos prevailing in the social and political 
terminology of our time. Especially when we refer to fundamental 
terms, like Democracy, Liberty, Sovereignty, International Order, 
etc. But, howeνer much this unprecedented semantic controνersy 
seems to haνe led to a state of paranoίa in human communications, 
it is still nοι impossible for contemporary man to attempt to 
ascertain, how far the various political systems offered to him, are 
consistent with the unadulterated ίdeals of Humanism. 

After all, present day man, may be oppressed by the anxieties of 
the nuclea r era, he may be bewildered and confused by the 
contradiction and inconsistency of his leadership. He can eνen 
climb up to the hίghest peak of the world, where the air remains 
totally unpolluted, and he might discoνer there a lot atomic 
reactor. He may be an angry man. 

But he is definitely nοι a stupid man. Αι any rate, not so stupid, 
so as to be unable to discern the authenticity of his heritage. In 
other words, to accept a fake for the real thing. Blessed indeed will 
be this Centre, if it will help and contribute, through its work, in 
ιhis constant νigil oνer the authenticity of Humanism. 

And this, because no ideology may claim that the system that, it 
proposes is at the service of Man's well-being and prosperity, ifthe 
structures proposed by thίs system are not conceived on the human 
scale. We can strongly deriνe the unmistakable dimensions of this 
scale, from Greek thought howeνer much, life's horizons have 
become enlarged today, and, howeνer much, the microcosm ofthe 
city states has been replaced by the cosmic dimensions of world 
power politics. 

Indeed, one can definitely suggest that, unprotected as we arer 
by the crum bling walls of our small worlds, and while uncontrolled 
currents grow eνer stronger, trying to push us beyond what we are 
and leaνing us at the mercy of a miracle - the miracle of science, 

the miracle of apocalypse, or whatever - the more the need for 
self-discoνery is becoming greater. And so, the νast divisions 
among us are more than ever permeated by a universal nostalgia 
for our own potential greatness. 

Let's not forget, in this respect, that the end of the last World 
War, while establishing International Peace Institutions, did not 
achieνe an internationally unified community: that is an inter
national life with a common outlook. And this, because it was 
fought against the enemies of Freedom by a coalition of 
antithetical forces and conflicting ideologies: these all surνived the 
war and kept aliνe the differences among them, so that the ideals 
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for which this war was fought could not be shaped into universal 
reality. The result was the incapacity of world society to protect its 
members from terror and mutual suspicion - so that our life is 
dominated to-day by what, one may call, "the fortress mentality" 
and w hat comes with it: the insane development of the power game. 

Α game, seemingly, or purposely, ignoήng principles and 
fήendships and struggling with the sole purpose of rnaintaining a 
balance between the forces of nuclear catastrophe. Α na:me has 
been invented to describe this situation: Co-existence. And an 
invitation was issued to contemporary society, to fmd in co
existence the only rational possibility for survival and even 
progress in human conditions. 

However, although co-existence has been enforced as a "status 
quo" of more or less global and durable peaceful survival, it has 
been obliged, in the end, to reveal its ethical steήlity. Α sterility 
which is created inevitably by the paralysis of conscience resulting 
from the perpetuity of the division of mankind - and thus 
providing us with an existence, which, with time, is gradually 
bound to lose its prevailing notion of secuήty, and will acquire, in 
the end, the taste of jail. 

Then the apple of discord, in our time, is not merely spheres of 
influence and vital strategic points, but Man himself. The real 
object of the division, in co-existing systems, is Man and his way of 
life. 

Therefore, out of what is a contested and doubtful "pax 
mundi", the beatings of man's heart and conscience have started to 
recreate, again, the eternal symphony of Man's claim to confront 
the challenges before him and to freely establish his own way oflife. 
This explains more especially, why Humanistic dimensions are 
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becoming more and more intensive in this epoch of uncalculated 
consequences, with the pressing demands for the HumanisatiOI\ of 
either Leninist Socialism or of Capitalism; because both these 
ideologies are now dominated by a movement towards bumanis~tc 
ideals, unprecedented in intensity, trying to bήdge the gap beίween 
Social and Human Rights, while refusing to see the road to 
Socialism as inevitabley leading to "Gulag". 

By the same token, Western Liberalism is coming to learn the 
reality of society's economic and social imperatives, and is liberat
ing itself from its traditional and obsessive fear thAt, in adjusting 
"freedom" to "social demands" we will all, necessarily arrive at a 
form of government similar to that of Enlightened Despotism. 

Α long and wearying process, this. After all, nobody acquires a 
democratic outlook ovemight, especially when he has gone to bed: 
as an authoήtarian prophet. Λnd there are no short cuts to history. 

But, Humanism, as we have seen, provides a permanent stand 
for Man's behaviour, always acclίmatised by the laws of develop
ment and evolution; and Lenίnist Marxist parties, bavίng long 
ignored and distorted the importance of the individual in society, 
and the autonomy of free will, are now showing signs that it is not 
possible any longer for them to further maintain this attitude, 
allowing us - provided they continue in this direction - to be the 
witnesses of what might perhaps be the most important historical 
movement of our times. 

In this case, we can hope and trust that there can be a real 
change in the political structure of International Society, guaran

. teeing and allowing common understandίng and mutual 
concessions. 

In the meantime, we of the "Free" World cannot confine our
selves to the role of critical onlooker and implacable judge, just by 
stating that our world is the legitimate heir of Humanism. 

We have to see and prove at the same time that we are also loyal 
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to this heritage. Only then the necessary dialogue with others 
would be equipped with the irresistible moral force that is essential 
to ethical issues and - why ηοι - to political pressures, too. 

The leading power of this world of our is your great and 
generous country: the United States of America. This means ιhat 
the leading power of today's Western and Liberal world remains 
the main Trustee of the responsibilities which the preservation of 
human dimension and human scale demands, and that no concern 
of global world game can be allowed to undermine the moral unity, 
which is indispensable within the group of nations which arte led 
today by the United States. 

General agreement ο η principles is not the only element needed 
for the common consensus required in the association of nations in 
t.he Free World. 

Consistency and integrity, as to the application of these prin
ciples, is equally important, and in order ιο overcome moral 
stagnation and live up to a living friendship between allied national 
communities, the first thing ιο do: ίs to show our own honesry. 

Hence, this world of ours, and, more especially, its leading 
power, must promote without hesitation or equivocation, the 
necessary understanding required between men and societies with 
similar ideas: an understanding by no means easier than the com
prehension we expect from our opponents. 

We are all obviously obliged to try to understand America's 
global responsibilities and nothing is more foolish and more 
dangerous for our muιual understanding, than the perverse motto: 
that for everything wrong in our world, everybody else is to be 
blamed, and not ourselves. 

And that this somebody else is, regularly: the Americans. 
Nevertheless, whatever understanding one might show, in 

order to accept the common line, which has to be followed in global 
politics and whatever contribution one is prepared to offer in this 
respect, it is η οι possible to ignore the main reason for which such 
understanding is necessary and for which the creation of alliances 

and friendships can be morally desirable and politically effective. 
The way one selects friends and allies presents, under these 

circumstances, a crucial aspect of the responsibilities ofthe.leading 
nation of the free world. 

As Aristotle once said: 
'Όηe should seriously doubt if it is wise to acquire the greatest 

possible number of friends, or to limit his friends on the basis of 
certain criteria, just as the State does, when it comes to its own 
citizens". 

We cannot, therefore, speak of friends and allies and for any 
interest as to their presence among us, when some of them, under 
the banner of the free world, invade and occupy a foreign land, 
insult the places where men worship God, force thousands and 
thousands into captivity and exile, and above all, raise unlawful 
claims against the Sovereignty and integrity of states with which 
they are supposed to be allied by common principles and in a 
common cause. 

As Ι said a few minutes ago, policy like the one pursued by the 
alliance of nations in the free world, means c/ear adherence to 
common beliefs. 

And all the parties concerned constantly haνe to show their 
concern for these beliefs. Otherwise the sinister word of Vallery 
might also apply ιο this policy: 'Έvery form of political life", 
acι:ording to Vallery, "is based on the lack of interest by the 
majority of interested people. Without such indifference, any form 
of politics", says he, "would be impossible". 

But interest in the facts of political Jίfe is the very essence of 
democracy. It would be terrible if in our world, the majority of 
those concerned show indiferencecir find themselves forced into 
indifference. 

Our own front of freedom will then fall and disintegrate and the 
sacred rights of Humanism may not dίspose any more of appro
priate altars for ~heir celebration. 
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Health Care Systems in Greece 
SOT/R/OS G. IATRIDIS 
University of Λthens Schoo/ of Medicine 

(From thc LANCET, Apήl 4, 1987) 

In Greece health care is provided by the Governmcnt, by phil
anthropic organisations, by insurance organisations, and by 
pήvate medical practitioners. 5Ο% of thcse serviccs are concen
trated in the capital, Athens. Thcre are approximateιy 60,000 
hospital beds (ι bed pcr ι 62 pcrsons ), of which 44% are pu blic, 42% 
private, and 14% providcd by philanthropic organisations. 60% of 
the public hospitals have at most 40 beds. The averagc length of 
stay in pubιic hospitaιs in 198 ι was 13 days. In that year there were 
24,724 practicing physicians- 1 physician for eνcry 394 inhabi
tants. Outpatient serviccs are offered by approximately eighty 
insurance organisations and also pήvateιy. The insura~~ or&!ni
satιons providing the most health are the Social Insurance Institute 
which servcs wag~arners and salaried empιoyees ( 40% of thc 
population), and the Agricultural Insurance Organisation, which 
servcs the rural population (35%). Public expcnditurc on health 
was around 2% of the gross nationa1 product for many years but 
incrcased to 3.5% in 1981. 

The Socialist Party of Greece (Ρ ΑSΟΚ.), which camc into 
power in 1981, has attempted to change the hcaιth care system, 
reversίng many of the reforms introduced by the New Dcmocracy 
Party . dιiήng its last ycars in office. The Socialist Government's 
decιared intcntion was to establish a National Health System 
(ESY) that wouιd secure access to health services for the whole 
population and improνc thc quality of those serviccs. The Ν ationaι 
Health Systcm ΒίΗ was enacted in 1983, dcspite the opposition of 
the majoήty of physicians, whosc cooperation was essentiaι if it 
was to work cffcctively. 

Health Reforms Durlng 1977-81 
Duήng the four years 1977-81, thc Hea1th Minister in thc Ncw 

Dcmocratic Govcrnmcnt set up a task forcc to prcpare health care 
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programs, dcfine pήoήtics, and advise about the aiιocation of 
rcsources and the intcgration of vaήous programmcs within the 
whoιe health system. One of the task force's most important studies 
was to cxamιne the conditions undcr which heaιth serviccs were 
offered to thc popuιation and the reaι needs of the popuιation fοι 
thcse scrvices. This study formed the basis for a Bill for the rcform 
of the hcaιth care systcm. But the Bill did not reach Parliamcnt, 
becausc the cιections of ι 98 ι brought to power thc Socialist Party. 

The peήod ι977-81 also saw a number of improvcments in 
medical education and postgraduate training to conform to thc 
recommendations of thc Advisory Committee for Medicaι 
Training of thc European Economic Commutιity (EEC). The 
Ministry .placed speciaι emphasis on pήmary health care arid on 
the training of doctors for general practice, and it planned to 
introduce Iong-term programmcs for the continuing education of 
both gcneral practitioners and specialists. 

Onc of the most important achievemcnts of that peήod was the 
contracts made with international companies for the construction 
of three Iarge tcaching hospitals in Ioannina, Patras, and Hcrak
Iion (Cretc). Thcse hospitaιs shouιd have been opened in Decem
ber, 1984. As it is, they are not cxpected to be ready in 1987. 

Anothcr notab1c achicvement was the reopening of the Schooι 
of Public Health in Athens, which was founded in 1930 and had 
ccased to operate duήng the dictatorship of the coιoncls. 

National Health Syιtem Leιlιlation, 1983 

With thc cnactment of law 1397 in 1983 the Socialist Govcrn
mcnt undcrtook to cstablish a National Health Systcm that would 
provide ~hcalth services to every citizen regardlcss of his/ hcr 
economicaι, social and professionaι position, in a single decentral-
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ised National Health Systemh. However, careful study ofthe law 
reveals that by the term ~health services" the Government meant 
pήncipally the secuήty of hospital care for the population and not 
the provision of comprehensive health care. The most important 
change in hos.pital organisation was the formation of three 
governing bodies- the hospital board, the supervisory council, 
a~d the scientific committee. The supervisory council represents 
the Ministry of Health in the hospital and is responsible for most 
decision-making. Its functions are to control the hospital board 
(40% of the members are representative of the Ministry of Health) 
and to supervise "the manner in which the medical, nursing, 
scientific and educational work is exercised and, generally, the 
manner in which the hospital functions". This means that the 
supervisory council, in which 3 of 5 members are not physicians, is 
to supervise physicians in all aspects of their work. So far the 
Minister of Health, perhaps through wisdom or possibly because 
of pressure from the doctors'· professional associations, has not 
pressed for the establishment of supervisory councils. 

The responsibilities and jurisdiction of the hospital board and 
the selection of its members are not defined by law but will be 
regulated by ministerial decree. The scientific committee has a 
nominal role without essential responsibilities, and it has not been 
established in every hospital. 

Under the new law hospital physicians are to be employed 
cxclusively in public service, working 5 days a week, 8 hours a day. 
However, these conditions have not been successfully enforced. As 
everyone knows, including the Minister of Health, few doctors 
work more than 4 hours a day and even fewer work exclusively in 
the hospital service. If no suitable candidates apply for a given 
hospital post, the qualifications for that post are lowered to attract 
more applicants. This is often necessary, because doctors are 
re\uctant to serve in hospitals located outside the big cities. 

Doctors in all specialti:s are obliged, under the Act, to work 
overtime by offering what is mistakenly called "pήmary health 
care" to patients attending hospital outpatient clinics. Νο doubt 
the Ministry of Health wanted to riva\ the provision of outpatient 
services by the pήvate sector. It seems unlikely that this part ofthe 
doctor's contract will be enforced. 

The Act allows for the secondment of doctors to cover the 
needs of any hospital or health centre in any part of the country. 
Thus no hospital doctor is ever sure that he will continue to work in 
the hospital to which he was appointed. 
Α doctor must retire from the health service after 35 years in 

practice, or at age 65 if this is earlier, and thereafter both clinical 
practice and research are forbidden. And so a doctor aged perhaps 
no more than 60 must abandon a lifetime's work; depήving the 
community of his or her valuable skill, experience, and lmowledge. 
Distήct health committees were to be set up under law 1397 to 
advise on the development of health programmes and to supervise 
the provision of health care within each distήct. These commit
tees, however, have not been formed. Cuήously, the Iaw made no 
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provision for the formation of community health committees. 
lnstead, the ESY is overcentralised and bureaucratic. 

The construction of 400 health centres was to be a major feature 
of the improvements in primary hea.lth care. These centres, which 
were to open 24 hoursaday, 7 daysa week, would need theservices 
of 2500-3α>Ο general practitioners. However, since Greece has no 
trained general practitioners there seems little chance that this 
project will be carήed out in the foreseeable future. 

lt appears that the Govemment's main purpose in introducing 
the ESY law was to change the conditions of service for hospital 
physicians, since none of the other changes prescribed by the law 
have been put into practice. The aim was to remove all hospital 
physicians, especially the senior staff, and to replace them with 
others who had political connections with PASOK. This 
compelled approximately 75% of the most experienced and highly 
qualified doctors to Ieave thei(hospital posts and tψn towards the 
pήvate sector. The hospital's potential effectiveness was thus 
eroded. Physicians for hospital posts throughout the country have 
been selected by committees consisting largely of friends of 
PASOK; thus, for senior positions in large hospitals doctors have 
been selected not on the basis of excellence but on political cήteria. 
The Panhellenic Medical Association, whose representatives 
attended the meetings of these comm.ittees, denounced these 
committees "for forgery, extortion, deliberate miscalculations and 
for partial favouritism of the politica\ friends of PASOK". The 
Government has shifted its attention away from high-priority 
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areas, such as health serνices for rural populations, pήmary health 
care, and public serνices, to areas of lower priority, such as 
hospitals and urban health serνices. Three years after the 
enactment of the health serνice law, all the systems that provide 
health care for the nation are showing signs of increasing disor
ganisation. 

The Health Care System ίη the Past Five Years 

Duήng the parliamentary debate on the National Health 
System Bill the Prime Minister and the Minister of Health 
repeatedly emphasized that the new law would ensure equal health 
care for all citizens, but how this goal was to be achieved was neνer 
discussed. ln reality, the only result of the health serνice legislation 
has been that conditions of serνice for physicians haνe become 
unfaνourable and the training of doctors has been ignored. 

Before specialising, a medical graduate must spend a 
compulsory year in a rural dispensary where, untrained and un
superνised, he or she must provide health care for the local popu
lation. After completing this year, the physician is ready to begin 
specialising in a teaching hospital, though he or she might have to 
wait up to 4 years for a place. From the start of specialisation the 
Ministry of Health has no further interest in the physician until the 
final examinations, after which the Ministry's responsibility for his 
or her education formarly ends. 

ln public hospitals, including uniνersity hospitals, eνery form 
of specialist training and almost all educational activity have 
stopped. Α few exceptional scientists continue to offer some form 
of postgraduate education, but their efforts are wasted among the 
general indifterence and low scientific productivity of the hospital 
physicians. 

The four medical schoo\s still fully operating now show signs of 
decomposition and decay, and their outdated cuπicula ignore 
many of today's pressing health needs. Despite this, there has been 
a great increase in the number of medical students. 

There are, of course, the scientific societies, which organise one 
or two conferences every year. These conferences, together with a 
number of seminars and other educational events, usually in 
Athens, are the only continuing education offered to physicians. Α 
country like Greece, faced with the need to organise a health care 
system, ought to be paying careful attention to the recommenda
tions of the Advisory Committee on Medical Training ofthe EEC, 
but this is not happening. The opportunity for Greece to reform 
po$tgraduate and continuing medical education and to coordinate 
the health systems is being sacrificed for the salce of some 
undefined political pursuits of uncertain value. 

The immediate effect of law 1397 on the hospitals was a fast 
deterioration in their function. This was especially eνident in the 
big teaching hospitals and could be attributed to many causes, 
among them the appointment of people without administrative 
experience to hospital councils, the withdrawal of experienced 
physicians from the hospital serνice, the laclc of good candidates 
for hospital posts, and poor working conditions in hospitals (eg, 
inadequate laboratory facilities). From the implementation ofthe 
ESY highly specialised procedures, such as open-heart surgery in 
children, has been done mainly in large private hospitals. 

Since the inception of the new health system the daily cost of 
each bed has doubled, the average hospital stay in public and 
university hospitals has risen from I 3 to 20 days, and the quality of 
the serνice has deteriorated. Α struggle between medical teams in 
every unit has replaced the traditional harmony between teams of 
doctors working under the guidance of their director. 

The health care provided by the Social lnsurance Institute 
(ΙΚΑ), which were neνer good, has become worse oνer the past few 
years, and this, combined with the deterioration in the Govern
ment health serνices, has led many patients to seek pήvate treat
ment. The pήvate hospitals are experiencing an unprecedented 
increase in the number of admissions and are attracting many ex
perienced and highly qualified physicians. The Panhellenic Med
ical Association estimates that two-thirds of all physicians are now 
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in pήvate practice. 
One of the most pressing needs, if Greece is to maintain its place 

among the deνeloped countries, is to provide an effective health 
care system. Μ y intention, in cήticising la w 1397 and the opera tion 
of the health system in Greece, has been to malce the policymakers 
aware of the need to give the people access to good health care, 
which should be a cornerstone of social welfare and a basic ήght of 
every human being. 
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ΤΗΕ METROPOLITAN 
GERMANOS POLIZOIDES AND HIS ΤΙΜΕ 

By IRIS LILL YS 

On September 19th, 1921, the newly 
created Greek Orthodox Archdiocese of 
America, became incorporated. The charter 
was signed by Meletios Metaxakis, as 
president of the corporation, and the deacon 
and secretary, Ippocratis Polizoides. At that 
time, Metaxakis was the deposed head ofthe 
church of Greece and had come to the States 
to start organizing the Greek communities. 
Later on he returned to Greece and became 
the Ecumenical Patriarch in Constantinople. 
Deacon Polizoides stayed, was ordained 
into priesthood and became Jater on 
Germanos, Bishop of Nyssa. Finally after 
three quarters of a century in the service of 
the church he retired as the Metropolitan of 
Ierapo\eos. 

Meletios Metaxakis and al\ the political 
figures responsible for the .tragic eνents in 
Greece and the turmoil that these events 
created in America- between the Royalists 
and the Venizelists are long gone. The only 
one remaining, both from the clergy and the 
political world is the Metropolitan Polizo
ides, the man Ι went ιο νίsίι. 

Ι ι is said that with age the most prominent 
aspects of one's character become stronger. 
With the Metropolitan this is obvious. He 
has a lways been a kind and devoted 
clergyman. He still is. He proved it by grant
ing me an interview, which he never did 
before. lf you insist, he told me ... 

γes, Ι insisted. And so did my editor. We 
were sold ο η the idea that if the layman and 
the younger generation: were to have a brief 
insight of the history of our church in this 
country, the advancement of Orthodoxy 
and the life of the immigrants in the begin
ning of the century, the Metropolitan was 
the man ιο tell it. 

Ι went to see him at his home, in Astoria, 
the largest Greek community center ofNew 
γ ork and maybe in all of the United States. 
1 ι was:) c\ear spring day. The trees bordering 
the narrow streets were al\ in b\oom. Multi
colored flowers added charm to the front
yards of the two family houses, character
istic of the congenial suburb. 

Ι rang the be\1. Το my surprisc, the 
Metropolitan himself came down the stairs 
ιο Jet me in. He greeted me with a smile -
γ ou have brought the sun with you, he said, 
referring to the string of rainy days that had 
just stopped. Together with his greeting he 
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bent with the flexibility of a young man to 
pick up his mail, rcfusing my he\p. Tall, slim 
and erect, with a bounce in his step, he pro
ceeded to show me the way. Ι was amazed. 
Exept for his hair that has turned to snow, he 
did not differ much from the Bishop of 
Nyssa that Ι used to know as the chancellor 
of the Archdiocese. The same ascetic look, 
the same brilliant charcoal black eyes. Ι re
member that at that time hc used to remind 
me of an ΕΙ Greco painting ... 

Ι chose not to ask him questions. At that 
stage of life a man will tell you what he wants 
and there is no way to make him say what he 
does not want to. 

Comfortab\y seated in a wing armchair, 
he started with eloquence: 

Times have changed radically since Ι 
landed in these shores. I had left my little 
town of Kadikoi, at the far end of the Bos
phoros, right next to the ancient Cha\cedon 
where the 4th Ecumenical Council was held 
in 45 Ι. Ι left Turkey for two reasons. The 
New Turks under the influence of their 
future leader Kemal Ataturk had started an 
agressive conduct towards the Grecks and 
especially the orthodox Church . . . 

The forcsight of the youngstudentfrom 

the school of Chalki wascorreι;t. Twoyears 
later the catastrophy of Asia Minor and its 
reflection on Constantinople took place ... 

The other reason, continued the Metro
politan, was this typical Greek tradition, 
Juckily obsolete, where the eldest brother 
had an obligation towards his family and 
the responsibility of his unmarried sis
ters. So the only place where I could be of 
any moral and material support was 
America, the country of religious freedom 
and drive for achievement. Ι arrived in Asto
ria. lt must have been in the stars for me: 
here Ι started and here Ι end, he added with a 
smile ... In those days there were no more 
than four Greek families around here, as 
most of the immigrants in New γork were 
Jiving downtown on Madison Street, a sad 
neighborhood where warehouses 
outnumbered family homes. Often, two, 

'Γhe ordination of Germanos. Bishop of Nyssa, by the laιe Ecumenical Patriarch 
Λthenagoras (/eft). 
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sometimes three families were living 
together in crowded rooms. Ι remember 
there was only one gas light in the hallway, 
brought down to a minίmum, that had to 
accomodate all the rooms around. Anythίng 
to save pennies ... The carfare was 5~ ίn those 
days and that was to be saved whenever pos
sίble. Ι remember a frίend of mine who used 
to wallc from Broolclyn to uptown Man
hattan in order to save some money and 
manage to send five do\lars to hίs mother in 
the village baclc home. 

F our churches were the only places of 
worshίp ίn Greater New Yorlc. Aghίa Tria
da, the future Cathedral, in those days 
located on East 72nd Street, Evanghelismos 
on the Westside, a one room dwelling that 
developtd ίn later years into the beautiful 
church that we admire today, Zoodochos 
Pygee, ίn the Bronx, where the first Greelc 
school had started to opeιate under the 
dynamίc organίzation of the first Greelc 
teacher, Ms. Pallilcari, and in Broolclyn, Ss. 
Constantinos and Eleni, standίng today in its 
magnίficence. Ν ο Greelc owned a home, not 
even a car. The first one who bought a house 
was the merchant νassίlaros and that 
created a sensation and much controversy. 
Υ ou see, the · great political upheaval in 
Greece between· the Crown and the νeni
zelists had spread rapidly among the Greelc
Americans. They were diνided with fanati
cism, as they have always been and continue 
to this day. The one group would fight the 
other. They would not even go to a church if 
the congregation and, still \vorse, the prίest 
had contrary polίtica\ views. 

The church has been greatly affected by 
thίs schism, both in Greece and America. At 
that time the Metropolitan of Cyprus, Mele
tios Metaxakίs baclc in power, was elected 
Metropolitan of Athens and titular head of 
the Church of Greece. Α man of vision and 
tremendous energy, Metaxalcίs had already 
vίsited the Unίted States where since the end 
of the last century Greek communities began 
to get established. Duήng a second vίsίt he 
was accompanίed by Bίshop Alexandros of 
Rodostolou whom he named Archbίshop of 
the Archdiocese of North and South Amer
ica. Order was temporarily establίshed. 
Communities were formed, churches were 
getting built and pήests were arriving to 
officίate. Unfortunately in Greece tbe poli
tical situation changed again and chaos 
replaced order and progress. · The Κ.ing re
turned to hίs throne and Metaxakίs, a 
Cretan thus a fanatic ν enizelist was deposed 
of hίs see in Athens. Naturally Archbishop 
Alexandros was ordered to return to Greece 
and a new Archbishop, Germanos Troianos 
was sent over. Alexandros, supported by 
Metaxakίs who remained in the States did 
not ο bey orders and rernained in Ν ew Υ ork. 
The situation was pathetic: two Arch
bishops, Alexandros who owned his author
ity to tbe Ecumenical Patήarchate of Con
stantinople, and Germanos who had been 
appointed Exarcb bytbe cburcb ofGreece ... 

18 

Patriarch Meletios /V (Metaxakis), the founder of our Λrch
dίocese, on α pastora/ visit to the United States. He is shown here 
in Chicago surrounded by /ay and c/erica/ Jeaders as follows: 
Char/es George, Λrchon Paul Demos, Λrchdeacon Germanos 

Polyzoides, Rev. Constas Η. Demetry, and Λndrew Karzas. 

Probably wanting to dismίss those sad 
events from hίs memory, Metropolitan Ger
manos got up. Adjusting hίs plaid dressing 
gown on hίs shou\ders, he walked to the win
dow. ιt was obνious that he would not tell 
any more about the chaos of the church in 
those days. But ι was cuήous and had to 
knowwhat happened from then on. So ι did 
my research and was amazed at what Ι learn
ed. From Grorge's Papaioannou article Ι 
quote: "The life of the ten first years of the 
Greelc Orthodox Arcbdiocese in Ameήca 
resembles a Greek tragedy, the protagonίst 
and victims being the Greek Ortbodox po
pulation. Among its otber characters are the 
hierarchy, the Ecumenical Patήarchate, the 
Church of Greece, the Greek Government 
and the Greek-Ameήcan press." The situa
tion was terήble. Troianos had been recalled 
and as all Bishops were considered ν eni
zelίsts, the Royalίst cominunities refused to 
attend church. Believing that it would help, 
the Patriarchate named a devoted Royalist, 
Bίshop Vassilios Κ.ombopoulos to head the 
Royalist communities. νassilios went a step 
further: he created the Authocephalos Greek 
Orthodox Church. (For this act he has been 
defrocked but reinstated later on and 
assigned to the Metropolis of Drarna). 
Το put an end to such a disaster, Metro

politan Damaskinos of Coήnth and later on, 
duήng the German occupation, vice-roy and 
regent of Greece, was send over to settle tbe 
dίspute between the two Bίshops and tbe 
division of the flock behind them. Damas
kinos had the good luck, upon hίs arήval to 
get the immediate support of the two daily 
newspapers, the "Atlantis" and the .. Etbni
kos Κ.yrix". Altbough belonging to the two 
opposite political clans, the edίtors agreed 
on a very patriotic gesture. Tbey both 
promised to assist Damaskίnos ίο his very 
difficult task, namely to bring peace and 
harmony to t.he Greek-Ameήcan commu
nity. 

Damaskinos tried to persuade Alexan
dros .. to ήse above hurnan weaknesses and 
give a good example of self sacήfice". He 
eνen went as far as to ask tbe assistance.of 
the Ecumenical Patrίarchate who designat
ed him as Exarch. Furthermore, Patήarch 
Photios send a tetter to the people of all the 
Greek-American communitίes admonίshing 
them. It read: .. As of today you baνe 
endured the hardships of partisanship and 
dίsunion. Now, try the goodliness of peace 
and you shall observe the difference beίween 
loνe and hate, brotherly affection and 
fratήcidal strife." 

From Athens, Arcbbishop Chrysostomos 
wbo had succeeded tbe deceased Metaxakis, 
indicated hίs fullest cooperation in Damas
kinos' efforts to bήng peace and tranquility 
to the faithful in the United States. In spite 
of all the pressure Alexandros refused to 
resign and the church was in the disagree
able position to have the Holy Synod vote 
the dismissal of tbίs arnazingly stubborn 
churchrnan. lt ίs said that in spite of the 
orders received, Alexandros refused to obey 
and leave New York. So Damaskinos, beίnB 
a lawyer as well as a theologian, decided that 
the only way to dispose of Alexandros and 
bήng peace and quiet in the daily ήots was to 
appoint a new Archbishop. He did a very 
diplomatic move: he had bishop Athena
goras of Corfu switch places with Alexan
dros who finaUy could not reject such an 
offer. Atbenagoras was not known to the 
Greek-Ameήcans and his appointment 
came as a disappointment. They were all 
boping to have Damaskinos whom tbey all 
adored as their Archbishop. But to the 
Editor-in-chief ofthe "Etbnikos Κ.yrix"who 
went to bid him a sad farewell, Damaskinos 
said: "τhe peace that we have acbieνed 
togetber will never be injeopardy aμin. Tbe 
man wbom Ι recommended as your leader is 
superior to me. Someday you will bless me 
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for recommending him". And how right he 
was ... 

After the departure of Alexandros and 
until the arrival of Athenagoras a few 
months lapsed. Metropolitan Polizoides, 
then Bishop of Nyssa having senioήty 
among bishops, acted as 'Ίocum tenens," in 
plain English, in the place of. 

Back to the Metropolitan still watching 
from his window: 

The more Ι look at this street the more Ι 
marvel at the changes that took place, he 
continued, pacing the floor of his living 
room. Can you believe that the first cinema 
studio started here in this ~ry street? They 
used to have a chain shutting off the street 
and no one could tresspass without a permit. 
Ι ι was later ο η that the companies moved out 
to Η ollywood . . . 

At this point the Metropolitan's sister 
entered the room. He introduced her as his 
sister of course but also as his mother and his 
child. Ι was to understand that Efterpi, much 
younger than her brother was giving him the 
attention that only a mother gives to a child 
and he in return treated her with the tender
ness given to a child as he saw her growing 
up. Efterpi, true to the Constantinipolitan 
tradition of her family, offered me all sorts 
of refreshments. Ι managed to get away with 
a cup of coffee whίle the Metropolitan was 
showing me pictures and photographs hang
ing in profusion on his walls. Among the 
photographs Ι spotted the prestigious 
Theological School of Chalki from where 
Patriarch Athenagoras graduated and so did 
our beloved Archbishop Iakovos. The con
versation on Chalki helped me bring the 
Metropolitan back to my subject. He 
continued: 

After graduating from Chalki, Ι came here 
as a deacon and was appointed secretary of 
the newly founded Archdiocese. lt was a 
crucial time for the Orthodoxy in Ameήca. 
Immigrants were arriving plentiful but there 
were few churches and less pήests. There 
was no money to provide either. It was only 

later that churches started to get built. One 
of the first was St. Demetrios, ήght here in 
Astoria and Ι was assigned as a priest. For 
the first months the liturgy was held in a 
basement across the street where the church 
was· getting erected. It became a beautiful 
church, a mixture of Byzantine flamboy
ance with the purity of the Greek style. Yet 
the parishionen were not many and the ones 
who attended were scarcely able to pay for 
their candle. W anting to start a philo
ptochos, I could not find more than eight 
ladies, educated ones Ι mean, to start the 
good work. But Ι guess the effort paid off 
judging where the community stands 
today .. . 

There was another stop, another dreamy 
look. 

Ι ventured a question: At that time you 
attended New York University, am Ι 
correct? Υ es, Ι took post-graduate courses in 
Sociology and Anthropology. At the same 
time Ι was teaching Greek as a pήvate tutor 
as schools had not started to function yet. 
Besides teachers were very few. Το put it 
bluntly there were few educated Greeks at 
that time but they all wanted their children 
not to forget their mothertongue. Yet Mele
tios had a great aspiration, which mate
rialized. He was dreaming of a clergy edu
cated in the United States, not only in 
Theology but also in the English language as 
it was imperatiνe to learn more than the 
average pήest in Greece was expc:cted to 
know. With the newly established St. Atha
nasios Greek Orthodox Seminary right here 
in Astoria, teachers were needed. Ι was one 
of them, Kallimahos and Galanos were the 
others. U nfortunately the school did not last 
long due to finaήcial difficulties among 
other unpleasant happenings . The 
Orthodox faith had to wait unti11937 before 
the Holy Cross Orthodox Theological In
stitute opc:ned its doors in September of that 
year. lt was located in Pomfret, Conn., 
under the deanship of the dynamic Bishop of 
Boston, Athenagoras Kavvadas. Ι have been 
teaching there too for a length of time. But 

Peter C. Mίhalos 
l.Aw Offices 

the turning point in the history of the Or
thodox Seminary took place when this pre
paratory seminary developed into the full
fledged Hellenic College and was incorpo
rated with the well known St. Basil's 
Academy in Brookline, Mass. Ι am very 
proud to have taught there too ... 

The Metropolitan looked tired. Neνer
theless he continued his narration: 
Υ ou see, he went on, we have gone a long 

way since Ι arriνed in the States. Today there 
are better than six hundred Orthodox 
pήests, more than four hundred churches, 
practically all of them under the jurisdiction 
of the Archdiocese, except one or two 
"palaioimerologites". It took more than 
twenty years and three Archbishops Athe
nagoras, Michael and lakovos to put law 
and order to our clergy and bring the com
munities into the folds of the Archdiocese. 

As the Metropolitan seemed to be 
through Ι realized that he spoke about every
thing except himself. Ι had to look else
where to find out that he became Bishop in 
1941 and was appointed to serve the South
Eastern communities. Also for thirteen 
years he was the director and chief-editor of 
the official publication of the Archdiocese 
the 'Όrthodox Observer". He has written 
about 45 books on education and sociology 
in Greek, English and Spanish. Although he 
is a great admirer of the Greek language and 
would haνe liked to see it used constantly in 
the homes of the Greek-Ameήcans, he is 
realistic enough to see the futility ofhis wish. 
So, he agrees together with ~is Eminence 
Archbishop Iakovos that part of the service 
should be conducted in English for the 
benefit of the younger generation. He said: 

Schools are not enough. lt is the fault of 
the parents. They should demand that their 
children speak Greek at home. Even grand
mothers nowadays, because they are born in 
this country address their grandchildren in 
English. You have to go to the high educated 
people to find out that they consider essen
tial that their children are taught Greek to-
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gether with English. Besides, a second lan
guage is an asset: it giνes them credits later 
on in college, so they haνe nothing to lose. 

In spite of his ninety some years of age, the 
memory ofthe Metropolitan had no lapses. Ι 
was wondering if it was the past alone that 
was so νίνίd and would he remember eνents 
of closer date. ι asked him: 

Υ our Eminence, do you remember the 
eνening Ι met you at the gate of the ceme
tery in Athens and you were so kind to me ... 
He interrupted me: It was natural, he said. 
Any man of the church would have done 
that much. Maybe but to me it was an un
forgettableexperience. lt must haνe beenfive 
or six years ago. I was arriving to the ceme
tery to pay my usual νisit to my parents. At 
the gate Ι ran into Metropolitan Germanos 
Polizoides. Although he had not seen me in 
years, he recognίzed me and asked what Ι 
was doing there ... Ι told him that my whole 
family was lyίng in that beautiful resting 
place, adding that Ι always go to see if my 
fuιure home is in order. Wίthoutaminute's 
hesitation, he turned back and dίsregarding 
the fact that he already had taken his walk 
inside the cemetery, he said: Let's go. We 
did. He walked all the way to my parents' 
graνe. took out his Holy Book and read 

Metropo/ίtan Germanos wίth Archbishop lakovos in the ear/y 60s. From /eft, Mr. Zannίs 
Μ armarinos, Bishop Tropeou Po/yefkros, Bishop Germanos, the Archbishop, Bishop E/eas 
Athenagoras who later became Archbishop Thyatίron and Great Britaίn, auxi/iary Bishop 
of 0/ympos D. Makris, Bishop Levkis Markos of the Albanίan Church and Theodore 

ο 

Demetrίou. (Photo by Stephanos Dallas) 

what Ι thought was the most emotίonal"tris
agion" Ι had ever heard. Ι shall neνer forget 
it. The Metropolitan remembers it too. Ι 
hope he remembers also my eνerlasting 
gratitude. 

ΝΟΤΕ: The book of Rev. Dr. Milton Ef
thimiou 'Ήistory of the Greek Orthodox 
Church in America" has been consulιedfor 
the accuracy of the historica/ eνenιs. 
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He/Zenίc Profίles By Thomas spelios 

THEODORE VRETTOS has been se
lected to be the writer-in-residence at Sim
mons College in Boston. Well known author 
of many literary works, his novels include, 
'Ήammer on the Sea", "Birds of Winter", 
and "Lord Elgin 's Lady". Many of his 
articles and numerous short stories have 
been published in the Catholic Digest and 
γankee Magazine. Vrettos is a resident of 
Peabody, Mass. He has served as the 
director ofthe New England Wήter's Work
shop and Simmons College since 1980. Prior 
to this he was at Salem College where he 
directed the creative writing workshop. In 
his early career he attended Holy Cross 
Theological Seminary and did his graduate 
studies at Tufts U niversity and Harvard. 

* 
ARIANNA STASSINOPOULOS -
HUFFINGTON, celebrated author and so
cialite returned to New York in triumph as 
the co-chairman of the annual Asia Society 
Ball held at the Waldorf-Astoria. Herfather 
in law, Texas oilman from Houston is the 
chairman of the society. Only recently the 
Hellenic American Chamber of Commerce 
held their annual gala at the Pierre and 
Arianna was the Guest of Honor. She and 
her husband Michael Huffington are very 
active in cultural and philanthropic affairs, 
since their recent marriage they have become 
regular commuters between Houston and 
the Big Apple. Aήanna who was born in 
Greece, became a celebήty after she wrote 
the best selling biography about Maria Cal
las several years ago. This dramatic and in
timate account of Callas' tragic life is sched
uled to be made into a feature film in the 
near future. 

* 
GEORGE TSONT AKIS, composer and 
conductor of the Metropolitan Greek 
Chorale and Chamber Orchestra presented 
"The God Abandons Antony" ίη a world 
premiere in Manhattan. The musical cantata 
was by Nicholas Roussakis and James 
Dukas was the narrator. This play is based 
upon the classic poem by the celebrated 
Alexandήan-born poet Constantine Cavafy. 
The program also included Mauήce Ravel's 
captivating, "Five Greek Folk Songs." The 
chorale was accompanied by composer 
Evangelos Fampas, the highly skilled bou
zouki artist Manolis Mitsakos and the ver
satile singer Julie Ziavras. 

• 
FAYE SPANOS the wife of phίlanthro
pist Alex Spanos was present at the dedica
tion and grand opening of the Faye Spanos 
Concert Hall at the U niversity of the Pacific 
Conservatory of Music at the campus in 
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Stockton, California. Bob Hope was the 
master of ceremonies and a bevy of celeb
rities were in attendance. The new concert 
hall was formerly known as the Conser
νatory Auditorium. It has been completely 
refurbished as a gift by Alex Spanos. The 
multimillionaire industrialist whose per
sonal wealth is estimated at $200 million 
began his career in 1956 with very humble 
oήgins. He peddled sandwiches to migrant 
workers in the San Joaquin Valley. Later he 
invested in land development and launched 
the A.G. Spanos Construction Company in 
1960. He owns a private fleet of jets, travels 
and entertains lavishly. He owns 62% of the 
San Diego Chargers. He has donated mil
lions to charity including $75,000 to the 
earthquake victims of Kalamata, where his 
parents were born. · 

• 
SPIRO MALAS, celebrated opera star 
from Baltimore is pursuing a heavy schedule 
both domestically and on the international 
scene. After graduating from Towson State 
Τ eachers College in 1960, he decided not to 
become a teacher, instead he went to It.aly to 
study opera singing. Α dynarnic and highly 
skilled barήtone he was influenced early in 
his career by the temptestuous Μaήο Lanza. 
He has performed with a score of Ameήcan 
opera companies including appearances in 
New γ ork, Tulsa, San Francisco, Baltimore, 
F ort W orth, and San Diego to mention only 
a handfull. On the international scene Malas 
has appeared ίη a number of vaήed operatic 
roles in Vienna, Naples, Edinburgh, Rome, 

Salzburg, as well as an actor when he a.,
peared in "Spencer For Hire." Along with 
Malas other Hellenes in the opera world 
include John Modenos and Theodore Lam
brinos. 

* 
ANDREANE NEOFITOU has designed 
the costumes for the new Broadway musical 
hit "Les Miserables" which is based upon 
Victor Hugo's classical novel. The play is 
sold out through December 1987. Andreane 
collaborated with John Napier for the RSC 
Productions of Hedda Gabler, these includ
ed, 'Όnce in a Lifetime," "Peter Pan," 'Ύhe 
Life and Adventures of Nicholas Nickleby" 
and the London production of "Les Mis
erables." This highly talented artist also 
creared the costumes for Gemma Craven 
and Liz Robertson ίη the play "Song & 
Dance." She is following in the footsteps of 
~he legendary Theoni Aldredge. 

• 
PETER PETERSON, former Secretary 
of Commerce is now serving as ch.airman of 
the Board of the Council on Foreign Rela
tions. He recently spoke at a seminar at the 
Plaza in Ν ew γ ork. Η is informatiνe talk delt 
with the economic and strategic importance 
of Greece within the EEC and the Ν Α ΤΟ al
liance. The moderator of the program was 
IKE Ρ ΑΡΡ AS, former CBS-τν Capit.al Hill 
correspondent. Peterson is the former chair
man of the bθθ.rd of Lehman Brothers. He is 
an authoήty on international banking and 
economic developments. He stressed the 
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importance of continuing US and European 
investments in Greece. As a member of the 
European Economic Community in recent 
years the Greek economy has made rapid 
progress. With new foreign investments the 
Greek per capita income is four times greater 
than that of Turkey. Both Greece and Hol
land have νetoed any attempt for Turkey to 
become a member of the EEC community. 
Peterson was a νery informatiνe and accom
plished speaker as were his other associates. 
Peterson whose family name was oήginally 
Petropoulos, was bom in Omaha, Ν ebras
ka. His Greek immigrant fatber operated a 
restaurant business. 

• 
ALEXANDRA ΑΝΤΗΟΝΥ, a Greek
Ameήcan filmmaker presented two of her 
filrns recently at Harvard University. Her 
filrns, 'Ύ aya" and "Resident Exile, .. were 
exhibited at the Harvard Science Center 
Amphitheater. Yaya, a 50-minutedocumen
tary is about four of her relativee living in 
Louisiana. It won the Golden Athena 
Award in Athens in 1984 ... Resident Exίle" is 

a 30-minute movie about a young man who 
escaped torture and captivity in lran to build 
a new life in Houston. Ms. Anthony who has 
taught at Harvard has won much praise for 
her artistic talents as a filmmaker. 

TmBITS: 

Dr. MARINOS PETRATOS of New 
Υ ork has been invited to speak at a 
symposium on Plastic Surgery at the Naνal 
Hospital in Athens .. . CHRISTOPHER 
SARANDON is appearing ϊn a teleνision 
film entitled .. Mayflower Madam", about 
the socialite porn queen being filmed inNew 
York and Atlanta .. . Dr. JOHN SIOLAS 
and Υ ANNI SIMONIDES were both 
honored by the Hellenic American 
Educators Association. They receiνed the 
1987 Educator of the Year Award, joining 
the ranks of 11 other outstandingeducators. 
.. . JOHN STAMOS is appearing in a new 
film, "Never Τοο YoungTo Die~ . .. TELLY 
SA V ALAS is back on the streets of New 
York but not as lollipop Kojak. He is filming 
.. The Equalizer" portraying a reformed mas
ter teπorist turned monk on CBS television 

. . . NICHOLAS CONDE author of the 
book, "The Religion" has his story adapted 
to a new film entitled "The Belieνers" 
starήng Martin Sheen. Its a νery scary 
blockbuster . . . Dr. ΑΝΝΕ FARMAKIDES 
is the director of Modern Greek Studies at 
McGill Uniνersity in Montreal, Canada .. . 
NICK GREGORY, the young meteorolo
gist on Channel 5 TV-News is also a νery 
talented dancer. He peήorms with a Greek 
Folk Dance ensemble in Evzone kilts, we 
saw him recently and he was terrific .. . 
MICHA EL TEFOS was an accountant who 
became an iconographer'm... NICOS 
MASTORAKIS is the wήter, director and 
producer for the new screen film, .. Terminal 
Express" ... JAMES RUSSIS made a major 
donation recently to the Hellenic Museum 
of Chicago ... Dr. JOHN PYROS is the di
rector of the Tarpon Spήngs Fίlm Festival 
in Floήda ... ELENA YOYIDES, was one 
of the outstanding students who received a 
scholarship from Jacob Hiatt in Worcester, 
Mass .. .. DEAN ΤΑ VOULARIS is the pro
duction designer for the new film .. Gardens 
of Stone~ by Francis Coppola which has 
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been hailed as a sensatίonal blockbuster ... 
EUPHEMIA KALLAS, a political scίence 
major from Ft. Lauderdale, Floήda, has 
won the Michael Cantonίs Medal for Excel
lence ίn Greek Studίes at the U niversίty of 
Florίda ... THEODORE KALOMIRA
ΚIS ίs t~e associate art director at "Disco
very" magazine in Manhattan... PETER 
Ρ ARROS appears in the new film "Death 
Before Dίshonor" playing the role of James. 
... THEODORE SARRIS has been ap
pointed presίdent of the recently established 
Keystone Mortgage Company in Braintree, 
Mass .... FEDERICO PITZALIS ίs the star 
in the new movίe "Devil in the Flesh" ... 
Prof. PAUL XANTHOS of Pierce CoUege, 
Calif. was honored recently with the Out
standίng Educator Α ward for academic 
excellence . . . ROXANI GILLESPIE, the 
State of California lnsurance Commissίoner 
and Magistrate VENETTA TASSOPOU
LOS were both bonored as dynamic Hel
lenic-Ameήcan females by the Αχίοs 
Society in Los Angeles ... GEORGE PAN
ANDREAS, wrote, directed and ίs starήng 
in his own film entitled "Zeus" soon to be 
released. This indeed is megalomanίa run
ning amok ... 
NESTOR ΜΑ TSAS, artist and author pres
ented an art exhibίt documentary on "ΕΙ 
Greco" in Elmhurst, lllinois ... CONSTAN
τiNE CONTE is the producer of tbe new 
film, "Νο Mercy" which was wήtten by 
another Hellene in HoUywood, JIM CARA
BATSOS . •. CONSTANCE GEANAKO
POULOS, versatile young pianist gave a 
concert recently in honor of Νίkί Goulan
dήs in Lake Forest, IUinois ... FRANK 
KLOP AS of Chicago, participated in the All 
Star game, he is the thίrd top scorer with the 
"Sting" soccer team. He made 46 points ίn 41 
games ... JAMES MICROS presented his 
first art exhibit in Southampton, Ν.Υ .... 
ΡΑ UL CARAFOTES ίs appeaήng in a new 
film entitled "Journey" as one of the co
stars ... GEORGE MICHAELIDES wrote 
the musical score for the new movie 
"Zeus"... MARY MURAK of Seattle, 
Washington, has been chosen as "the most 
promίsing young professional" at the Puget 
Sound chapter of the National Association 
of Teachers of Sίnging ... SA V AS KALO
GERAS is directing the cinematography for 
the new film, "Crazy Man". .. PETER 
DALIS is the athletic director at UCLA in 
Califomia ... GEORGE COSMATOS cel
ebrated film maker is d~cting a new movie 
entitled, "China Maήne" for Dino de Lau
rentίs... FRANK AGNOST ίs the pub
lisher of the San Francίsco Journal. .. 
ΑΤΗΕΝΑ GOUTES-ZUCKER is 
contίnuing her tireless crusade to bήng the 
1996 Olympic Games to Athens for the 
IOOth centennial anniversary in the ancient 
city where it all began. Many athletes are not 
aware tbat the Marathon race ίs a modem 
Greek innovation because it was not part of 
the ancient games in Olympia. Incidentally 
both tbe Soviet Union and Turkey support 
GI'CC()C for the 1996 Games. Greece has a 
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very valid claim, even the Turks agreel ... 
Dr. MARINOS PETRATOS ofNew York 
has been invited to speak at a symposium on 
Plastίc Surgery at the Naval Hospίtal in 
Athens ... CHRISTOPHER SARANDON 
is appeaήng in a televίsion fιlm entίtled, 
"Mayflower Madam," about the socialite 
pom queen being filmed in New York and 
Atlanta ... Dr. JOHN SIOLAS.and ΥΑΝΝΙ 
SIMONffiES were both honored by the 

Hellenic Ameήcan Educators Association. 
They received the ι 91t7 Educator of the Υ ear 
Award, joining the ranks of 11 other out
standing educators ... JOHN STAMOS is 
appeaήng in a new film, "Never Τ οο Young 
Το Die" . .. TELLY SAVALAS is back on 
the streets of New York but not as lollipop 
Kojak. He is fιlming "The Equalizer" por
traying a reformed master terroήst tumed 
monk on CBS television ... 
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ΣΕ ΟΛΗ ΊΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 
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ένα n08Ιλο καί ξεχωριστό πρόγραμμα στόν 'Ελληνισμό τfί~ Νtα~ Ύόρκη~. τfjς 
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ιιιτ6φeραν Η ΕΜΗΝΙΚΗ PAAIOΦONIA ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ νά μεταδίδεται καθημερινά σέ ίiλες 
1iς Πολmίeς της 'Αμερu(ης όπό τό SAGAMOR SATB.LΠESVStEMS OF OVSτER BAV NEWVORK 
ι'ιι6 τό δορυφ6ρο SATCOM 3Α 'ΓAANSPONDER 18 στή συχνότητα 6.2 
ΜΕΗΖ. ΟΙ ώρες μεταδόσεως οτίς δλλες Πολιτείες της 'Αμεριιά\ς εΙναι: ·~ό Δευτέρα μέχρι 
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Ο lympic Flies Into the Third Decade 
01ympic Airways recent1y ceJebrated its 

30 years of operation. The history of 
01ympic Airways began when on the 
morning of April 6th, 1957 a DACOT Α air
craft having the new1y created 01ympic Ring 
symbo1 and co1ours of the air1ine 1eft Athens 
He1linikon airport for its first flight to Thes
sa1oniki. This inaugural flight constituted 
one of the most significant events in the 
history of Greek Civi1 Α viation. 

Under the leadership of the Jate Aήstot1e 
S. Onassis wbo was tbe founder of 01ympic 
Airways, the company began ίts commercia1 
activίties wίth a fleet of fourteen DC3s and 
one DC4. Immediate1y upon 01ympic's 
estab1ishment the Company ordered three4-
engine DC-68s, the first of which flew on 
May 2nd, 1957 from Athens to Rome, Paris 
and London. · 

Tota1 seating capacity was 456 and staff 
numbered 865. 

ln 1958, Olympic acquired two more DC-
6Bs and began flying to Zuήch and Frank
furt. ln that year the Company inaugurated 
jts North Ameήcan office in New γork. 

In 1959 an order was placed for 2 Comet 
48 jetliners. The airline went on ordeήng 
new aircraft to service its expanding 
network which until1965 served Europe and 
the Middle East. ln 1962, Olympic seta 
record of 2 hours and 5 minutes on the non
stop London-Athens route. In 1966, the 
carήer inaugurated its Athens-New γ ork 
service on June Ist, via Rome and Paris and 
in July of the same year non-stop Athens
New γ ork flights began. By that time 
Olympic had established already 19 sa1es 
offic.es all overthe U.S.A. By 1967 Olympic's 
fleet comprised three Β 707-320, five Comet 
4Bs, five 4-engine DC-6Bs and six twin en
gined DC-3s. Staff increased to 3.300 and 
Olympic offices grew to 76 cities in 35 
countries on five continents p1us 80 domes
tic offices. ln 1968, 01ympic Airways started 
scheduled flights to Africa, serving Naiτobi 
and Johannesburg and continued ex
panding, adding new equipment and new 
destinations both domestic and interna
tional. 

ln 1971 , Olympic Airways set up a sub
sidiary Company for light aircraft and heli
copter service - Olympian aviation. During 
this year,the carrier registered an increase of 
29 percent on domestic and 15 percent on 
internationa1 traffic. The caπier's staff num
bered 5,633. In 1972, Olympic added Aus
tralia and Asia flying to Sydney, Bangkok 
and Singapore and became a five continent 
airline. 

In 1973, 01ympic bought its two first 
B747-200b jumbos the ~o1ympic Zeus" and 
the "Oiympic Eag1e". In 1975 the carήer was 
officially ·purchased by the Greek Govern
ment and became wholly state owned. In 
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Shown in front of 0/ympίc A irways DC-3 aίrcraft are crew who flew the first flighι of 0/ym
pίc Airways Athens- τhessalonίki Aprίl6th, 1957. Center Captain Paulloannicks pilot, and 
left of cenιer Radio Officer /. Mίrissis. Oιhersfeatured in the photo are air hostesses wearing 

past uniforms of Olympic Airways aίr hostes.s. 

1976, the carrier bought its first 122 seater 
B737-200s and expanded its network to 27 
international and 30 domestic destinations. 
ln 1979, 01ympic became computerized and 
a1so acquired its first Α300 Airbιu. 

By 1984, 01ympic served 31 d.όmesίic and 
37 international destinations with a tota1 
Iength of scheduled route network of 
106,813 kms. In 1985, Olympic carήed 
5,335,467 passengers on ίts domestic 
network and 2,121,692 passengers on its in
ternational services. 

By the end of 1986, Olympic Airways 
served 39 cities in 27 countήes and offered 32 
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domestic connections. Its fleet comprises 
four B747s, eight Α300 By-103s, six Β 707s, 
six Β 727 and e1even Β 737s, as well as a fleet 
of 23 Iight aircraft and helicopters. Staff at 
the time reached 12,017. In 1986 Olympic 
carrίed 6,479,511 passengers from those 
1, 761,508 travelled on internationa1 destina
tions and 4,718,003 travelled on domestic. 

Future p1ans of 01ympic Airways inc1ude 
streamlining of the operation of its sub
sidiary companίes aiming at higher profit
a bility, acq uίsίtion of new aircraft within the 
renovation plan of its jleet and the opening 
of new high yield destinations . . 
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The History of Greek-Americans 
and the Saloutos Collection 

The papers of Theodore Sa1outos (1910-
1980) are being preserved aod catalogued at 
the Immigration History Research Center 
(IHRC) at the Uoίversity of Miooesota. Ν ο 
other collection of Greek Ameήcaoa 
approaches the range of the Saloutos 

papers. Saloutos was the dean of Greek
American historians, and the preservation 
of his papers is a threshold event ίο the histo
ήography of Greek Amerίca. 

Bom in Milwaukee of immigrant parents, 
Saloutos became professor of history at the 
Unίversity of Califomia, Los Angeles. Ρήοr 
to his work ίο Greek-Ameήcan history, he 
established a national reputation as an his
toήan of Ameήcan agriculture. In 1964, 
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Saloutos published 'Γhe Greeks in the 
United States, the mooumental work in the 
field. He subsequently authored lnaoy 
studies on Greek-Americans, includiog the 
posthumously published eotry on Greek
Ameήcans ίο the Harvard Encyclopedia of 
Λmerican Ethnic Groups. 

Saloutos gathered mateήals pertaining to 
all areas of Greek -Ameήcao life, such as the 
Greek Orthodox Church, Ahepa, and many 
Greek-American organizations and com
munίties. Before processing, the Saloutos 
archίves consisted of about forty cartons of 
publications and manuscήpts. The publica
tίons range from books and pamph1ets to 
cxtensive newspaper ho1dings. The. manu
scήpts consίst ofSaloutos's coπespondence, 
diaries, unpublished writiogs, and research 
notes. The Saloutos Collectioo contains 
mateήals on many prominent Greek-Amer
icans. These include ίnterview transcήpts of 
Jim Loodos, world's heavyweight wrestling 
champioo, and the manuscήpts of Deme
tήos Callimachos, editor of the Greek-lan
guage daily National Herald. 

The IHRC has announced the appoiot
ment of Dr. Louise Martin as archivist to 
process the Saloutos Collection. Dr. Martin 
comes to the IHRC from the Alaska His
toήca1 Library, where she oversaw an 
archive project centered on Russian im
mίgrant concerns. Her academίc back
ground ίncludes an undergraduate concen
tration in modern Greek history, a master's 
degree in the history of East Europe, and a 
Ph.D. ίn foreign languages aod lίterature. 
She has lived in Greece aod has an excellent 
command of wήtten Greek. 

The Saloutos project was initiated iίι 1982 
when Mrs. Florence Saloutos donated her 
1ate husband's papers, whίch were aceepted 
by Professor RudolphJ. Vecoli, Director of 
the IHRC. Vecolί then approached the 
Greek-Ameήcan community for the support 
to organize the Sa1outos archives. At the 
suggestion of F1orence Saloutos and the 
U nited Hellenic American Congress, with 
whom Professor Vecoli had met, Professor 
Charles Moslcos of Northwestem Univer-. 
sity was se1ected to be general chairman and 
pήncipa1 fundraiser of the Theodore Salou
tos Memoήal Fund in Greelc-Ameήcan 
Studίes . 

Professor Moskos, a fήend and former 
student of Saloutos, expressed his gratitude 
to the Greek-Ameήcan communίty for ita 
generous response to this worthy project. He 
stated that the fundraising was '"truly a 
popular cause. Peop1e were actually grate
ful to be asked for donations." The ~ntή
butίons, he said, '"transformed the Saloutos 
papen from cartons of slow1y diιintegrating 

papers into a pήceless and permanent repos
itory of our Greek immigrant heήtage. " An 
announcemeot will appear shortly in the 
Greek-Ameήcan press thanking those in
dividuals aod orgaoizations whose dona
tions made the Saloutos project a reality. 

Professor Moskos took special pleasure in 
aonouncing that the honorary committee of 
the Saloutos fuod includes oot only oation
al1y known Greek-Americans οο the con
temporary sceoe, but also eminent Greek
Ameήcans from ao earlier era. They include: 
Deao Alfange, who ran for govemor ofNew 
York state ίο 1942; George Voumas, pres
ident of the Ahepa ίο the early 1940's, who 
initiated the most successful bond dήve ίο 
the couotry duήng Wor1d War 11; and Basil 
Vlavianos, editor of the Nationo/ Herald in 
the 1930's and 1940's, aod one of the fιrst 
Greek-Ameήcans ever to wήte aπ Eoglish 
account of Greek-Ameήcans. '"Saloutos 
koew and admired these individuals," Mos
kos said ... The significance of these men as 
weΠ as others who have passed οο is what the 
Saloutos CoΠection is all about." 

Tax-deductible cootήbutions are still 
being coΠected. Donations payable to the 
Saloutos Memorial Fuiιd may be sent either 
to Charles Moskos, Department of Socio
logy, Northwestem University, Evaoston Il 
60201; or Rudolph J. Vecoli, IHRC, Uni
versity of Minnesota, 828 Berry St., St. Paul 
ΜΝ SS114. These cootήbutions wίΠ be used 
to make the materia1s in the Saloutos Co1-
lection avaίlab1e for pub1ic examination and 
research use. 
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Η ETAIPEIAKASTANASENTERPRISES INC 
Σiί~ προσφέρει Ίήv Φλόριδα ... ατό πιάτο!!! 
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ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΡΑΧΜΕΣ 

ΠΙΟ ΦΤΗΝΑ κι άπό ΦΤΗΝΑ Οίκόπεδα άπ, τόν ΚΑΣΤΑΝΑ 
Γιά πληροφορίες τη~εφωνήσατε στόν άριθμό (718)626-6200 
καί ζητήσατε τόν κ . Τόνι Χωριάτη συνιδιοκτήτη καί διευθυντή 

,ffi KASTANAS ENTERPRISES INC 
Κ1 Housing Division and Marketing of Florida 



Τό παλαιό αύτό γελοιογραφικό σκfτσο του Mivoυ 'Α.pγυρόχη, πεpι
γpό.ιpει κατά τρόπο dρκετά παραστατικό τήv . .. tξέλιξη του "Έλληνα 
μετανάστη τής 'Αμερικής: Άπό τήv φουσταvέλλα καΙ τά τσαρούχια, 
στόv aκομψο tπισκέπτη μέ τήv χτυπητή γραβάτα. τό pολόγι στό γι. 
λέκο. τό ποίJρο κ.λ. π. Μιά πολύ παλαιά καί ξεπεpασμέvηtποχή. ~Εvα 

σκlτσο στό lnιoio, μετά τόν dμt.pικανοποιιιflέvτα βλιίχο, θά !:πpεπε νά 
πpοστεθίί tί Ύpαμμιιaf φryoύpa τοϋ Μιχάλιι Δουκdκιt. Γιά λόγους δι
καιοσύνης πp6ς τήv • Ομσyένεια. ΚαΙ )'Ιά vά δόκπι στούς -Ελλι{νες τ;;ι; 
Μητροπόλεως τό μήνυμο. ότι δ Έλbινισμό<; τ;;ι; ΆμεpΟΟjς Εχει dλ
λάξει σέ βαθμό πού νά διεκδικη τόν θαυμο.σμό καΙ δχι π7ν dpvητzιai 

διάθεσή τους. 

(Η (Ομογένεια καί ή περίπτωση Δουκάκη 
Πέραν άπό τόν γενικό ένθουσια

σμό καί τήν άξιόλογη, πρώτη οΙκο
νομική ένfσχυση τi'jς προεκλογικf\ς 
έκστρατεlας τοϋ Μιχ. Δουκάκη, έ
ξαιρετική σημασία εχει τό γεγονός 
δτι οΙ δμογενεiς τf'\ς • Αστόριας άνα
μιγνύονται δλο καί περισσότερο 
στό άμερικανικό πολιτικό πράγμα
τα. Μέ τήν ύποψηφιότητα τοΟ Κυ
βερνήτη τf\ς Μασσαχουσέττης, μέ
τέχουν γιό πρώτη φορό στήν μακρό 
καί έπlπονη διαδικασlα τf'\ς άναδεi
ξεως τοΟ ύποψηφίου Προέδρου τοΟ 
ένός κόμματος. 

Προβλέπεται δτι πολλοί δμογε
νείς, πού γιό διαφόρους λόγους τό 
άπέφευγαν μέχρι τώρα, θό tγγρα
φοϋν στούς tκλογικούς κάταλόγους 
γιό νό lχουν δικαlωμα ψήφου. · Εξ 
δλλου, γιό πολλούς άπό τούς προσ
ελθόντας στήν συγκέντρωση τf'\ς 'Α
στόριας, ~ταν ή πρώτη φορό πού 
προσέφεραν χρήματα γιό πολιτικό 
σκοπό στήν · Αμερική. Αύτό, σύμ
φωνα μέ παρατηρητός των όμογε
νειακων πραγμότων, εJναι μιό πολύ 
καλή όρχή, lνα σημαντικότατο βη
μα - δσο καθυστερημένο κι' δν 
εΙναι ... 

Καf εΙς πεΤσμα των άρνητικων, 

ΙΟΥ ΛΙΟΣ, 1987 

Τοϋ κ. ΠΑΝ. Σ. MAKPIA 

περιθωριακων στοιχεfων πού 
βγηκαν τό τελευταία χρόνια στήν έ
πιφόνεια διεκδικοΟντα ήγετικό ρόλο 
στΙς όργανώσεις μας, καΙ εΙς πεΤσμα 
έκείνων πού έπιδιώκουν κομματικο
ποfηση καί γκεττοποfηση τf'\ς δμογε
νείας, ή κυανόλευκος συγκυμότιζε 
μέ τήν όστερόεσσα πόνω σέ αύτο
κfνητα μέ συνθήματα ύπέρ τοϋ Δου
κάκη πού διέσχισαν τήν • Αστόρια
βλέπε τό έξώφυλλό μας. 

• • • 
"Ηταν lνα δμορφο, χορού μενο καf 
ζωηρό πανηγύρι, μιό κατηγορημα
τική διακήρυξη συμπλεύσεως 'Ελ
λόδος- 'Αμερικf'\ς σέ ήρεμότατα ύ
δατα, lνας ύπέροχος, αύθόρμητος 
έορτασμός των έπιτυχιων τf'\ς Ρω
μηοσύνης στδν Νέο Κό(Jμο. Μιό 
έκδήλωση πού, πόνω άπ' δλα, ύπα
γορεύει δτι τό ένδιαφέρον γιό τό 
κόμματα καf τήν πολιτική πρέπει νό 
tξαντλf'\ται στήν ·Αμερική καf νό μή 
μεταφέρεται στήν γενέτειρα. · Οπως 
καf τό κόμματα στήν 'Ελλόδα, δφεf
λουν νό tγκαταλεlψουν τήν προ-

σπόθεια αύξήσεως τl'\ς tπιρροl'\ς 
τους στόν όμογενειακό χωρο, πρδγ
μα πού μόνο άρνητικό άποτελέσμα
τα lχει καΙ γιό τήν ' Ομογένεια καΙ 
γιό τό έλληνικό συμφέροντα. 

·οπως κατ' έπανόληψη καΙ κατ' ά
ποκλειστικότητα τονlζει αύτό τόπε
ριοδικό, τό έλληνικό κόμματα ε χουν 
καθl'\κον νό συμφωνήσουν σέ μιό 
κοινή θέση, πού θό τεlνη στήν έν
θόρρυνση τi'jς 'Ομογενεlας γ ιό όνό
μιξη σέ δλες τΙς βαθμlδες τi'jς πολι
τικl'\ς ζωi'\ς στΙς ΗΠΑ- άπό τό δημο
τικό συμβούλια μέχρι τό Κοyκρέσσο 
καΙ τόν Λευκό σι κο." Ετσι, θό tξυπη
ρετηθοΟν τό συμφέροντα τi'jς 'Ελ
λόδος καΙ τό tθνικό δlκαια τοΟ 'Ελ
ληνισμού, καΙ δχι τό συμφέροντα 
των κομμάτων. 'Η πρόταση αύτή 
άποτελεί μιό μεγόλη πρόκληση γιό 
δλους. ΚαΙ περισσότερο γιό τούς 
ήγέτες, οΙ δποiοι όφεlλουν νό άνα
λογιστοΟν τΙς εόθΟνες τους καΙ νό 
μεταχειριστοΟν τήν 'Ομογένεια σόν 
lνα tθνικδ καΙ δχι κομματικό κε
φάλαιο. 
" Ας έλπlσωμε δτι ή ύποψηφιότης 
τοΟ Δουκάκη θό όδηγήση σέ χρήσι
μους καΙ δημιουργικούς προβλημα
τισμούς. ΚαΙ τήν έλληνική Κυβέρ
νηση καf τό κόμματα ... 
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e Η e Ομογένεια ύπέρ τοϋ Μ. Δουκάκη 

Dukakis 
f()r President 

Ό ύποψήφιος μέ τήν σύζυγός του Κίττυ καΙ τήν κόρη τους 'Ανδpιανή στήν συγκέντρωση τής 'Α
στόριας. 'Απουσιάζει ό γ ιός τους Τζών, dπό τόν πρώτο γάμο της κ. Δουκάκη. ό όποίος εlvαι dp
ραβωνιασμένος καί παντρεύεται σύντομα μέ 'Ελληνοαμερικανίδα. Άριστεpά, ή μητέρα τοϋ Κυ
βερνήτη, κ. Εfιτέρπη Δουκάκη, 84 tτών. Ήρθε στήν Βοστώνη παιδi dπό τήν Λάpισσcκαί ήταν 
μιά dπό τίς πρώτες γυναίκες στήν Βοστώνη πού dπεφοiτησε dπό Πανεπιστήμιο. ·Ο σύζυγός της 
ήρθε dπό τήν Μυτιλήνη σέ ήλικfα 15 tτών. Όκτώ χρόνια άpγότεpα τελεiωσε γιατρός, στό 

Χάρβαρντ. 
(Athens Intemaιional - D. Kcssoglides) 

Μιά άποψη της συγκεντρώσεως στήν μεγάλη α1θουσα τοϋ Crystal Palace. 
(Athcns lntemational - D. Kessoglides) 

Ό 'Ελληνισμός τής Νέας 'Υόρκης ύπε
δέχθη τόν ύποψήφιο γιά τήν Προεδρία Κυ
βερνήτη τής Μασσαχουσέττης, Μάtκ Δου
κάκη, μέ αισθήματα έθνικής ύπερηφανείας 
καί χαρaς. Καί μέ έκδηλώσεις πρός ένα 
άδελφό, πού ξεπέρασαν σέ παλμό καί 
ένθουσιασμό κάθε aλλ η προηγούμενη πο
λιτικής φύσεως έκδήλωση. 

'Η · Αστόρια ξεσηκώθηκε κυριολεκτικά , 
τήν 18η Ίουνίου. Ol όμογενεiς ξεχύθηκαν 
στούς δρόμους κα{ όλόκληρο τό κτίριο τοϋ 
Crystal Palace, εύγενώς προσφερθέντος 
άπp τούς άδελφούς Τόμ καί Πώλ Καλαμα
ρά, καθώς καί ο{ γύρω χώροι, κατακλύσθη

καν άπό δμογενείς πού πήγαν νά εύχηθοϋν 
καί νά ύποστηρίξουν μέ τήν παρουσία καί 
τήν οικονομική τους προσφορά, τόν ιtρώtο 
έλληνιιcιlς ιcαταγω-yijς ιςολiτη πού έπιζητεi 
τό ύψιστο άξίωμα τής πιό κραταιaς δυνά
μεως καί τής πιό δημοκρατικής χώρας στόν 
κόσμο ... 
Ήταν μιά ώραία, χωρίς προηγούμενο βε

βαίως, καί άνεπανάληπτη, ίσως, στιγμή 
τοϋ · Ελληνισμοϋ, πού ένεlγύχωσε καί έν
θουσίασε τόν ύποφήφιο. 'Ο ιc. Δουιcάιcης 
δήλωσε μετά τήν σιryιcέvτρωση, δτι ήτα\' ή 
πιό ένθουσιώδης ιcαί ή ιnό θερμή σέ έιcδη
λώσεις τής ιrροειcλσyιιcής του έιcστρατεία; 
ιcαί ύπεσχέθη νά ξανα-yυρίση στή\' Νέα 
Ύόριcη. 

'Η συγκέντρωση στό Crystal PaJ.ace ώp
γανώθηκε άπό 80μελή έιnτροιrή. άλλά ιrρω
τερyάτες ήταν δ πρώην ιφόεδρος τής · Ο
μοσπονδίας κ. Τάσο.; Μάνεσης ιcαί δ 
γιατρός κ. Ι. Νάθενας. 

Τόν Κυβερνήτη συνώδευαν ή μητέρα 
του, ή σύζυγός του ιcαί ή κόρη του, πού lγι
ναν έπίσης δεκτές μέ θερμές έιcδηλώσεις 
τοϋ μεγάλου καί ζωηροϋ πλήθους. τις όμι
λίες, πού εγιναν ύστερα άπό μιά συνέν
τευξη τοϋ ύποψηφίου yιά τήν προεδρία 
πρός τόν όμογενειακό Τύπό, άκολούθησαν 
έλληνικοί χοροί μέ συμμετοχή τοϋ ίδιου 
τοϋ Κυβερνήτη καί όλόκλ η ρης τής οικογέ
νειας Δουκάκη. 

Τό ποσό πού σuyκεντρώθηκε στήν ·Α
στόρια άναμένεται νά φθ4ση τίς 150.000 
δολλ. - τό μεγαλύτερο πού συγκεντρώ
θηκε ποτέ γιά δμογενή πολιτικό. 

Πρiν τήν συγκέντρωση στήν 'Αστόρια, 
δόθηκε στό ξενοδnχεtο «Πλάζα» δεξίωση 
πού ώργάνωσαν ot· κ. κ. Τζώρτζ Ντούρης 

Τό έξώφυλλό μας: 
Πάνω, στήν άpιστερή φωτογραφiα, ό tκ τών 
6ργανωτών τής συγκεντρώσεως κ. Τάσος 
Μάνεσης παρουσιάζων τόν Κυβερνήτη Δου
κάκη. Δεξιά, ό ύποψήφιος γιά τήν προεδρiα 
καΙ ή κ. Δοvκό.ιι:η μέ τόν πρόεδρο τοϋ Παγκυ-

πρiου κ. Φfλιππα Κρiστοφερ. 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 



'Από dριστεpά, ό αlδ. κ./. Ποϋλος, ίερ. προϊστάμενος τής Κοινότητος 
·Α γ. Σπυρίδωνος, Ν. Υ .. ό έκ τών όργανωτών τής έκδηλώσεως Ιατρός 
κ. Ι. Νάθενας, ό Κυβερνήτης συνομιλών μ.έ τόν τηλεπαρουσιαστή 
κ. Δημ. Καστανά καί στήν μέση ή κ. Δουκάκη. ΔΕΞ/Α: Στήν 

«Βράκα», ό κ. Μάϊκ Κυριάκου, dπό τό Νόρφολκ, Βιρτζlνια, ή κόρη 
του κ. Περαίου, ό κ. Κ. Περαίος, ό Κυβερνήτης, ό κ. Κρίστοφερ, ό 

κ. Λ. Λάμπραν καί ό κ. Ντίνος Πάνος. 
(Athens Intemational D. Kessoglides) 

καί Μ. Ζαχάρης, ή όποία άπέφερε 65.000 
δολλ. Μιά aλλη δεξίωση στήν ταβέρνα 
«Βράκα» , πού ιbργανώθηκε μέ πρωτοβου
λία τοϋ προέδρου τοϋ "Παγκυπρίου» κ. Φί
λιππα Κρίστοφερ καί τοϋ έπιχειρηματία κ. 
Νίκου Σπιθογιάννη, άπέδωσε 40.000 δολλ. 
Συλλογικά ύπολογίζεται δτι τό ποσό πού 
θά συγκεντρωθfi τελικά άπό τίς τρείς έκδη
λώσεις, θά ξεπερνά τίς 250.000 δολλ. 

ΕΜΜΕΓΡΑ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ 

ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ 
Πέντε άνθρώποι είμαστε· 
πέντε όλοι κι · όλοι! 
Κι ' dντί ν' ΑΓ ΑΠΙΩΜΑΣΊΈ 
συνεχώς ΤΡΩΓΟΜΑΣΤΈ ... 
Πέντε άνθρώποι είμαστε· 
πέιιτε όλοι ι<:ι · δλοι! 

• 
Πέντε άνθρώποι είμαστε· 
πέντε δλοι κι. ολοι! 
Κι' ΕΝΩΜΕΝΟΙ φτάνουμε 
ΘΑΜΑΤΑ νά κάνουμε! 
Πέντε άνθρώποι είμαστε· 
πέντε δλοι κι · όλοι! 

• 
Καί στΙς θΕΡΜΟΠΥ ΛΕΣ, 
δλοι κι ' όλοι πόσοι; 
Στίς όρδές τοϋ ΞΕΡΞΗ, 
είμαστε ΤΡΑΚΟΣΟΙ . .. 

Σ . ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 

J ULY, 1987 

·Ο έκ τών Ιδιοκτητών τοϋ Crystal Palace κ. Πώλ Καλαμαράς, τό όποίο παρεχωρήθη δωρεάν γιά 
τήν έκδήλωση, μ.έ τό ζεϋγος Δουκάκη. 'Αριστερά. ή Έλληνοαμερικανlδα Στέλλα Ντένις, dπό 
τήν Βοστώνη, βοηθός τοϋ Κυβερνήτη, ό κ. Κ. Λαμπράκης, Β · dντιπρόεδρος τής 'Ομοσπονδίας 

καl δεξιά ό κ. Πέτρος Σταθdτος, μέλος τής όργανωτικής tπιτροπής γιά τήν έκδήλωση. 
(Athens International - D. Kessoglides) 

Άπό άριστερά, ή κ. Κlττυ Δουκάκη χτυπώντας παλαμάκια στόν ρυθμό ένός έλληνικοϋ τραγου
διοϋ, στήν «Βράκα», ό Κυβερνήτης, ή δlς Σπιθογιάννη καl oi γονείς, κ. καl κ. Ν. Σπιθογιάνvη. 

(Athens Intemational - D. Kessoglides) 
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«Πλούσιοι καί διάσημοι», φτωχοί καί ιϊσημοι ... 

Τό άρθρο πού άναδημοσιεύομε πα
ραπλεύρως σέ φωτοτυπία• ε{ ναι «Ση
μείωμα τοίί έκδότη» άπό τό έλληνικό 
περιοδικό «Θάλασσα καί ΓιώtινΎΚ" 
τοίί 'Ιουνίου 1987 καί ύπογράφεται 
άπό τόν έκδότη του κ. Βασίλη Λεφα
κίνη, δ όποίος εlναι. έπίσης, πρόε
δρος τής έταιρίας V ALEF Υ ACHTS 
L TD. καί πρόεδρος τοίί συνδέσμου 
Ιδιοκτητών σκαφών άναψυχής. Ό κ. 
Λεφακίvης fχει προσφέρει πολλά 
σtήν άνάπτυξη τοίί θαλασσίου τουρι
σμοίί καί tήν τουριστική προβολή τής 
'Ελλάδος. Τό τόσο ένδιαφέρον aρθρο 
του δμιλεί άφ' έαυτοϋ. Καί δέν χρειά
ζεται σχολιασμό .. . 

Διάλεξα τη χώρο οος γιατί την αγαπώ•. είπε με πολί> απλό και ανεπιτιiδευτο ί>φος, μπροστά στοuς 
δημοαιογράφους, ο διάσημος τnλεοπηκός παραγωγός Ρόμπιν Λιτς. 

Θα σταθώ στο •φαινόμενο Λιτς• για να πω ό.τι ιiρθε στnν Ελλάδα με τα τnfιεοnτικό του συνεργείο 

και ης πολί> γνωστές Αμερικανίδες ηθοποιοί>ς Σοί>zον Μπέκλι και Κλερ Γιάρλετ, έπειτα οπό προσωπικές μου 

προσnάθειες, που διάρκεσαν ενάμιση χρόνα. Σ' αυτό το διάστημα έπεισα το Ρόμπιν Λιτς να έρθει στη χώρα 
μας και να αφιερώσει οκτώ προγράμματα στην Ελλάδα διάρκειας 30' το καθένα. με θέμα τα νn01ά μας. ης 
όμορφες θάλασσες, τον ιiλια και τα σκάφη μας. Αξίzει ιδιαίτερης επισιiμανσnς το γεγονός ότι, n εκnομπιi 
·Πλαοοοι και Διάσnμοι•. έχει τη μεγολί>τερn ακροαμαηκότnτα στις Η.Π.Α., με 40 εκοτομμί>ρια τηλεθεατές, 

προβάλλεται σε άλλες 22 χώρες του κόσμου με άλλα 100 εκατομμύρια mfιεθεατές και κάθε διαφημιστικό 
δευτερόλεmο κοοτizει 1.500 δολλάρια! 
Όπως αvτιλομβάνεστε aυτιi n εκnομπιi θα ιiταν η μεγαλύτερη δωρεάν διaφιiμιοn. που έγινε ποτέ γτα τη 

χώρα μας. Σκεφθείτε μόνο ότι. αν πληρώναμε, θα έπρεπε να διαθέσουμε το αστρονομικό ποσόv των 

21.600.000 δολλαρίων. για το οκτώ ημίωρο επεισόδια. 
Ενημέρωσα λοιπόν, όπως είχα καθιiκον τον ΕΟΤ γι' aυτιi τnv πρωτοβουλία και επί ένα εξάμηνο 

επικοινωνούσα με τους αρμόδιους (βρίσκετα ι σm διάθεση όποιου τη znτιiσει n σχεηκιi αλληλογραφία) , 
znτώντας υποστιiριξn στις προσπάθε ιές μου. Παράλληλα φρόνησα να •κλείσω• τρεις ουνεντε(>ξει ς με την 

Υπουργό Γlολιησμοί> κ . Μελίνα Μερκούρη, τον εφοπλιστή κ. Ανδρέα Ποταμ ιάνο και το γνωστό σχεδιαστιi 

μόδας κ. Γιάννη Τ οεκλένn. Δε σταμάτησα στιγμ ιi να znτάω από τον ΕΟΤ τη Βοιiθειό του. Και μη φαvτοστείτε 
απουδαία πράγματα . AnM zπτούσα άδειες κιvnμοτογράφπσnς της Ακρόπολης κα ι του Ναού της Αφαίας, ένα 

ξεναγό και μια συνέντευξη Τύπου και ουιά σαν συμβολ ι κιi συμμετοχιi. Σημειώστε ότι , αvτί των αδειών. που 

znτιiοαμε, μας έδωσαν άδεια κινnματογράφnσnς για τους Δελφούς με την ένδειξη «Αδεια κ ιν/σnς χωρίς 
έμψυχα•' 

Ο Ρόμπιν Λιτς ιiρθε τελικά στην Ελλάδα. Κι εδώ αρχίzει n περιπέτεια. Ο ι προγραμμαησμένες ουνεvτε(>ξεις 
έγιναν. εκτός μίας. Αυτής της Υπουργού Πο?uησμού. Θέλετε να μάθετε το λόγο; Δεν είχε ενημερωθεί ! Με λiγα 
ί\όγια η Υπουργός εiπε ό,n δε φρόντισε κανείς aπό τον ΕΟΤ να την πλnροφοριiσει για την άφιξη του 
Αμερικάνικου τηλεοπηκού συνεργείου. Επιπλέον ουδείς είχε φροντίσει να βγάλει nς άδειες κινnμαιογράφη

σnς, που είχε zητιiσει ο Ρόμπιν Λιτς. Αποτέλεσμα, μια μέρα πριν οπό το γυρίσματα να δοθούν οι άδειες. έπειτα 
από προαωπικιi παρέμβοσn της ίδιας της Μελίνας την τελευταία στιγμή 1 

Τ ην ίδια ώρα. όπως αvηλαμβόνεστε. που n ιδιωηκιi πρωτοβουί'ιiα ξεπερνούσε τον εαυτό ιnς. n κραηκι'ι 
τουριστικιi μηχανή όχι μόvο οδραvούσε, αλλά επιπλέον σvομπόριzε --<1ς μου επιτραπεί αυτιi η λέξ!}- τnv 

προβολή του τουρισμού μας. Θα περίμενε κανείς ο ερχομός αυτού ιου ανθρώπου. του συνεργείου του και των 
ηθαποιών, να συγκινήσει σε κάποιο βοθμό τον κοιμισμένο γiγαvτο. που ακούει στο όνομα Εοτ. Θα περίμενε 
κανείς μεγαλύτερη νοημοσί>νη απ' τοuς αvθρώποuς ιου ΕΟΤ, aφοί> n τηλεοπιική κάλυψη των νn01ών μας, 

στην Αμερική, αξιοποιεί όχι μόνο ιο θαλάσ01ο. αλλά και όλες nς άλλες μορφές του Τουρισμοί>. Αποτελεί 

πλέον πεποίθηση όη. στην οδό Αμερικιiς κόn δεν πάει καλά. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, που 
καταβόλλοvται από το γ. γ. του ΕΟΤ καθnγηιιi Παvτελιi Λαzαριδπ, που προσπαθεί να κινητοποιιiσει ιους 

αρμοδίους, τίποτα δε γίνεται, αφοίJ παραμένει δέσμιος εκείνων ιων κυκλωμάτων, που χρόνια τώρα 
λυμαίνο\Παι τον οργανισμό. 
Αν είναι δυνατόν, φυσιολογικός εγκέφαλος, να κατανοήσει τπν τακτική του ΕΟΤ. που όχι μόνο δεν 

ενημέρωσε, όπως όφειλε, το Υπουργείο Πολιτισμού, ηου όχι μόνο έλαμψε δια της απουσίας ιου, αλλά 
επιπλέον κοταπάιnσε κάθε έννοια φιλοξενίας, αφοίJ δεν μπιiκε στον κόπο να προσφέρει σ' αυτούς τοuς 
αvθρώποuς, ένα φλιτzάνι καφέ. Ευτυχώς τα προοχιiματο σώθηκαν. από τnν κραηκιi Ολυμπιακιi. η οποία 

άμεσα διέθεσε δωρεάν τα ει01τήρια και ~uγεvικά προσφέρθηκε να βοnθιiσει. σε ο .ηδήποιε mς εznτείιο. 
Σ' αυτό το σημείο, θα πρέπει να λεχθοίιν, όσα κι αν στενοχωρούν ορισμένους ή μελαγχοfιούν κάποιους 

άλλοuς, μερικές αλήθειες. Πρέπει όλοι να καιαi\όβουν. με αφορμιi αυτό το περιστατικό και πολλά άλλα στο 

παρελθόν όη, π ιδιωτική πρωτοβουλία, και μόνο αυιή μπορεί να προβάλει επάξιο τnν Ελλάδα μας και τον 
Τ οuρισμό. Όλοι εμείς που ασχολοί>μαστε μ' αυτή τη 6α01κή ππγιi σuvολλάγματος, θα πρέπει να αναΜβοuμε 
πρωτοβουfιίες. Επιχειρηματίες, φορείς, ειαιρίες, θα πρέπει νο σταθούν στο ύψος ιων περιστάσεων και νο 

προωθιiσοuv με δικό τοuς μέσα τηv υπόθεση του τουρισμού μας. Ο ΕΟΤ οδυνομεί πλιiρως να κατοvοήοει 
nοιός είναι ο σκοπός και ο στόχος του. Έφθασε n ώρα που η ιδιωηκι'ι πρωτοβοufιία, πρέπει να πάρει 
ΟUΟlαστικό τnν προβολή του τουρισμού στο χέρια mς. Ήδη έχουν γίνει πολλά βήματα προς ουτιi την 

κοτεύθυνοn. Ας αφήσουμε λοιπόν τον ΕΟΤ να αοκολείται με •Φτωχούς κο ι Άσnμοuς .. . • 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



ΕΛΕΥθΕΡΟ ΒΗΜΑ 

~Εθνικό i:γκλημα ό πολιτικός 
άποπροσανατολισμός τfίς Νεολαίας μας 

Tou στρατηγοu t.ά. ΠΕΡΙΚΛΉ Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Ό στρατηγός Περικλής Σ. Παπαθανασίου εlναι γνωστός στούς άνα
γνώστες τής ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ άπό τις προη-yοuμενες συνεργασίες του 

στό περιοδικό. Γιά τούς νέους άναγνώστες σημειώνομε δτι πολέμησε 
στόν Β · Παγκόσμιο Πόλεμο, στόν συμμοριτοπόλεμο καί στήν Κορέα, 
παρασημοφορηθείς 34 φορές γιά άνδρεία στό πεδίο τής μάχης. Εlχε 
μετεκπαιδευ&ίj στήν 'Αμερική καί ήταν δ ίδρυτής καί πρώτος διοικη
τής τοiί σώματος τών Έλλήνων άλεξιπτωτιστών. Κατά τήν διάρκεια 
τής δικτατορίας έφυλακtσθη και έξωρισθη έπί τριετία. Μετά τήν πτώ
ση τijς χούντας διετέλεσε έπί πενταετία πρόεδρος τής Γενικής Τραπέ
ζης τοiί Μετοχικοiί Ταμείου Στρατοiί και έν συνεχεία Γενικός Διευθυν
τής τοiί κόμματος τijς Νέας Δημοκρατίας. Άπό τό 1982 κατοικεί σέ 
προάστειο τής Ούάσιγκτων μέ τήν Έλληνομερικανίδα σύζυγό του 
Κάθρην, ή όποία ύπηρετεi στήν διπλωματική ύπηρεσία τών Η.Π.Α. 

ΕΙ-χα τήν μεγάλη τύχη νά περάσω, τό μεγαλύτερο μέρος τής 
ζωής μου, κοντά στήν Νεολαία τής πατρίδος μας, άλλά καί κοντά 
στήν Παγκόσμια Νεολαία. Σπούδασα καί τίς δυό γιά άρκετά 
χρόνια. τίς διοίκησα καί κατηύθυνα, στήν είρήνη καί στόν πό
λεμο. 'Όλοι παραδέχονται , είτε ε{ ναι l:πιστήμονες είτε όχι, πώς ή 
Νεολαία ε{ναι τό μεγαλύτερο καί πολυτιμότερο στοιχείο 
προόδου κάθε χώρας. ~Ας δοϋμε τί τοϋ προσφέραμε τά τελευταία 
χρόνια καί πώς τό κατευθύναμε, τό στοιχείο αύτό τοϋ Έθνικοϋ 
μας κεφαλαίου. 

Στήν περίοδο τών έτών 1933-1941 , στίς Νεολαίες δλων 
σχεδόν τών χωρών (κυρίως Εύρώπης καί v Απω 'Ανατολής) l:
καλλιεργήθη ~ντονος .. 'Εθνικισμός» μέ όλες τίς παρενέργειές 
του. Μέ βάση πάντοτε τόν φανατισμό τοϋ << Έθνικισμοϋ•• πού 
ε{ χε συνταυτισθεί μέ τόν << 'Αντικομμουνισμό». VΕτσι διεξήχθη 
όλος ό δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. 

Στήν ϊδια περίοδο δμως, οί Νεολαίες δλων σχεδόν τών χωρών 
ε{χαν μεγάλη έξέλιξη στίς έπιστήμες, στίς τέχνες, καί κυρίως 
ήσαν ύποδειγματικές στήν διατήρηση τών έθνικών τους άξιών 
καί παραδόσεων. Μέ αύτά τά στοιχεία καί μέ τέτοια πίστη δλοι 
τους &μεγαλούργησαν καί στίς δύο παρατάξεις τοϋ πολέμου. 

"Ας δοϋμε γιά δλους μας, ποιά στοιχεία άποτελοϋν βασικά τίς 
l:θνικές άξίες κάθε "Εθνους: 

I. ·Η ίστορία του, μέ τίς λαμπρές ή καί σκοτεινές έποχές της. 
2.'Η θρησκεία του, πού πάντα ύπήρξε καί ε{ναι ό ίσχυρό

τερος δεσμός, κυρίως γιά τίς μικρές έθνικότητες. 

3.'Η έθνική του γλώσσα, μέ τήν φυσική της l:ξέλιξη . 

4. Οί l:θνικές-λαϊκές παραδόσεις, πού εlναι τά άγκωνάρια 
κάθε l:θνικοϋ οίκοδομήματος. 

5. ·Ο δεσμός τής οίκογενείας, μέ τίς άρχές του, πού δημιούρ
γησε καί τήν 'Ελληνική λεβεντιά διά μέσου τής ίστορίας μας. 

"Οσοι λαοί ξέχασαν τά πάρα πάνω, ή l:ξαφανίστηκαν ή άπο
δυναμώθηκαν έπικίνδυνα. Τώρα, πολλοί ξαναρχίζουν τόν δρόμο 
τής έπιστροφής, πού δέν ε{ναι καθόλου εuκολος. 

Στήν περίοδο κατοχής τής χώρας μας (1941-45), οί διάφοροι 
<<μικροπολιτικοί» κατεύθυναν τό μεγαλύτερο μέρος τής Νεο
λαίας μας σέ λάθος δρόμο. Μέ βάση τό πνεϋμα τής έποχής καί 
τόν εuκολο «άντιδικτατορισμό» κατά τής λεγομένης τότε <<δε-

JULY, 1987 

ξι.ίiς», τήν κατηύθυναν είς τήν άλλη άκρη πού βρισκόταν ή δι
κτατορία τής <<άριστερίiς». Ή νέα γραμμή πληρώθηκε μέ πολύ 
αίμα καί μέ πλήρη έθνική καταστροφή. Τότε, τό μεγαλύτερο 
l:θνικό επος, γιά δλο τόν Κόσμο, τοϋ 1940-41, τό καταντήσαμε 
σχεδόν άντικείμενο χωρίς άξία, ή γιά σοβαρά άνταλλάγματα. 

Οί νέοι μας μάθανε τότε νά σφάζουν τούς έκπροσώπους τής 
έκκλησίας μας, τούς πάσης κατηγορίας έπιστήμονας καί κοι
νωνικούς λειτουργούς καί νά καίνε ή νά γκρεμίζουν δ,τι βρί
σκεται μπροστά τους . Τελικά, πάλι τά πλήρωσαν οί άθώοι νέοι, 
καί όχι οί δάσκαλοί τους. Οί δυνάμεις κατοχής περνοϋσαν ετσι 
σχεδόν καλά καί ijσυχα. Εlναι πάρα πολύ λίγες οί άντιδράσεις 
μας l:ναντίον τοϋ κατακτητοϋ, δσο καί νά ύπερηφανευόμεθα γιά 

τέτοιες. Έάν ύπήρχε συντονισμός καί κοινοί στόχοι, θά είχαμε 
μεγαλουργήσει γιά μιά άκόμη φορά, άλλά ... πάλι λειτούργησαν 
oi άδυναμίες μας. 

Μετά τήν άπελευθέρωση, πάλι πήραμε σέ λίγο τά δπλα γιά 
μεταξύ μας άλληλοσφαγή , καθοδηγούμενοι άπό ξένα, ώς συνή
θως, συμφέροντα καί σκοπούς. Παρ ' όλίγον ή Έλλάς νά κου
τσουρευθεί άπό γείτονές της, η καί νά διαιρεθεί σέ δύο κομμάτια. 
Εύτυχώς ό Μέγας <<ΘΕΟΣ» τής 'Ελλάδος βοήθησε καί στά δύο. 

Στήν ίδια περίοδο, ή έπιμόρφωση καί οί σπουδές ε{χαν ού
σιαστικά άνασταλεί. Πάλι οί νέοι τής έποχής στό βωμό τής 
προσφορίiς καί τής θυσίας. 

Άπό τοϋ 1950-1962, μποροϋμε νά ποϋμε δτι εγιναν πάρα 
πολλά γιά τούς νέους μας. Τά Πανεπιστήμιά μας, άπέκτησαν 
πάλι τήν διεθνή των έκτίμηση . Πάρα πολλοί πτυχιοϋχοι των ε
γιναν δεκτοί γιά μεταπτυχιακές σπουδές στό έξωτερικό. Μόνο τά 
Πανεπιστήμια τής 'Αμερικής τροφοδοτήσαμε μέ 1300 
καθηγητάς, ξέχωρα άπό τά έλεύθερα έπαyγέλματα καί τίς βιομη
χανίες. 

Οί νέοι μας τότε, δέν εlχαν μοναδικούς σκοπούς τήν "Dolce 
Vita" καί τόν πολιτικό παραγοντισμό, άλλά ήσαν καί στήν 
πρόοδο λεβέντες . Διεκρίθησαν σέ πάρα πολλούς τομείς. Τό 1955 
π. χ. ίδρύθηκε τό Σώμα τών άλεξιπτωτιστων μας, πού μοϋ ετυχε ή 

OYSTER ΒΑΥ 
CRYSTAL PALACE 
31-01 BROADWAY, ASTORIA, l.l. 11106 
πι. (718) 545-8402 καί (718) 545-2990 

ν Ανετες, πολιτισμένες άιθουσες 

γιά δλες τίς κοινωνικές σας tκδηλώσεις, 

ίδιωτικές καί συλλογικές 

'Αδελφοί ΤΟΜ καί ΠΩΛ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ 
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The Greek Children's Fund 
Memorial Sloan-Kettering 

Cancer Center 
1275 York Avenue, New York, Ν.Υ. 10021 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Πρός τόνιc. ΓεώργιονΜανωλιόν, Πρόεδρον 
ΡΑΝ GREGORIAN ENTERPRISES, INC. 
2060 ΟΑΚ TREE RD., EDISON, N.J. 08820 
Φίλε κ. Μανωλιέ, 

• Ως πρόεδρος τοϋ Greek Chίldren's Fund, αισθά
νομαι τήν βαθύτατη ύποχρέωση νά εύχαριστήσω καί 
γραπτώς έσaς προσωπικώς, τό Διοικητικό Συμβού
λιο τοϋ ΡΑΝ . GREGORIAN ENΊΈRPRISES, Inc. 
καί δλα τά μέλη τής εταιρίας σας, γιά τό θερμό ένδι
αφέρον πού έmδείξατε γιά τό ·ιδρυμά μας καί γιά τίς 
δωρεές σας τών 45.000 δολλ. κατά τά δυό τελευταία 
χρόνια. 

• Η γενναιοδωρία τής εταιρίας σας εδωσε νέα ώ
θηση στίς προσπάθειές μας γιά νά είμαστε χρήσιμοι 
στίς ο(κο:yένειες καί στά ίδια τά δυστυχισμένα καρ
ιcινοπαθη παιδιά πού ερχονται άπό τήν ·Ελλάδα γιά 
θεραπεία στό περίφημο νοσοκομείο Memoήal Sloan 
Kettering Cancer Center. 0{ δωρεές σας κατέστησαν 
δυνατή τήν πρόσληψη εiδιιcης κοινωνιιcης λειτουρ
γοϋ ή όποία παρακολουθεί καθημερινώς, έκ τοϋ 
πλησίον, τίς άμεσες άνάγκες τών άσθενών παιδιών 
καί τών γονέων τους πού τά συνοδεύουν. 

Ή άπονομή τοϋ πρώτου Vista Award του νοσοκο
μείου εις άναγνώρισιν τής μεγίστης ύπηρεσίας πού 
προσέφερε μέ τίς δωρεές του τό Ρ ΑΝ GREGORIAN, 
τιμίi δχι μόνο τούς δμογενείς εστιάτορες τοϋ Νιοϋ 
Τζέρσεϋ, άλλά καί δλόκληρο τόν 'Ελληνισμό τής 
περιοχής. 

'Ελπίζομε τό ώραίο παράδειγμά σας νά άκολου
θήσουν καί άλλες δμογενειακές όργανώσεις, διότι 
ο{ άνάγκες έξυπηρετήσεως άπό τό ίδρυμά μας αύξά
νονται συνεχώς. 'Όλο καί περισσότεροι καρκινο
παθείς ερχονται άπό τήν • Ελλάδα μέ τήν έλπίδα τής 
θεραπείας ... 

Παρακαλώ, δεχθήτε τίς εύχαριστίες καί τήν αιω
νία εύγνωμοσύνη μας γιά τό συνεχιζόμενο ένδιαφέ
ρον σας καί τήν εύγενή διάθεσή σας νά συνεχίσετε 
τήν πολύτιμη οικονομική καί ήθιιcή συμπάράστασή 
σας στό δυσχερέστατο εργο μας. 

Μέ άδελφικούς χαιρετισμούς, έκτίμηση καί άγάπη, 

ΣτΕΛΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

• • • 
Μπορείτε καί σεiς νά άνακουφίσετε τόν πόνο τών 

καριcινοπαθών 'Ελληνόπουλων στέλνοντας τήν 
δποιαδήποτε, μικρή ή μεγάλη tax deductible εισφορά 
σας έπ' όνόματι: 

Tbe Greek Cbildren's Fund 
Memoήal Sloaιι-Ketterlnι Caneer Center 

117S York Ανeσυe, New York, Ν.Υ. 11011 

μεγίστη τιμή νά ε(μαι δ ιδρυτής του. Αύτοί ο{ λεβέντες dπέιcτη
σαν τό ρεκόρ στόν κόσμο, στήν έθελουσ{α πτώση dπό dεροσιcά
φος. 'Αρνήσεις ΜΗΔΕΝ, tι μόνη στόν κόσμο φυλή. ·ολοι 
dκολουθοϋσαν τούς έκπαιδευτάς των, πού lδιναν τό παράδειΎμα. 

'Από τοu 1963 μέχρι σήμερα, πρωταΎωνιστής τοίί έθνικοίί μας 
πολιτικοίί δράματος καί βασικό θϋμα, tιταν καί εlναι ο{ Νεο
λαtες μας. οι πολιτικοί μας, εtτε αύτοί πού μας ε{χαν όδη-yήσει 
στό νά σκοτώνουμε '11 νά σκοτωθοίίμε ΊCαί μετά μας ciπαρνήθηκαν 
καί έμεtς τούς τιμοίίμε, είτε ο{ ά-yνωστο{ μας μέχρι τότε, χωρίς 
αtσθημα συλλοΎισμοϋ εύαισθησίας '11 έθνιιcής εόθύνης, διήρεσαν 
ΊCαί φανάτισαν τήν Νεολαία μας. Δέν lχει σημασία ποϋ ciνήΊCει τό 
δίκαιο δταν συντρέχει βαθύς διχασμός, σημασία lχει δτι τράβη
ξαν τήν Νεολαία γιά πάντα καί τήν μονιμοποίησαν στό πεζο
δρόμιο, Ύια διΊCούς τους καί μόνο σκοπούς. vΕκαναν Ύλυκό τό 
πεζοδρόμιο στό αύτί καί στόν τρόπο ζωijς. Τούς τροφοδοτοuν, 
{ΊCανοποιώντας δfjθεν, πάντοτε, ένθουσιώδεις ciπαιτήσεις '11 
μεΎάλα διΊCαιώματα καί τούς δι.τόσχονται άκοπο εύημερία. 'Εκ
μεταλλεύονται τό νεανικό τους σφρtyος καί τό εύ-yενές ιcαί ciθώο 
τους πνεuμα της δημιουργίας καί της άλλαyης, πρός τόν στραβό 
δρόμο. 

Τούς εσπρωξαν τόσο πολύ στά μέσα tfjς δεκαετίας τοίΥΙ960, 
ώστε ι'iθελά των έδημιούργησαν δλες τίς προl>ποθέσεις Ύιά μιά 
δικ:τατορία. ·ΕΎινε tι δικτατορία, άλλά ιcαί αότή στηρίχθηκε 
στούς ΊCάποιους Νέους, μέ όποσχέσεις ΊCαί δικαιώματα έπί άλλων 
βάσεων. οι ίδιοι δμως Νέοι μαζεύθηιcαν δλοι καί εκαναν τό Πο
λυτεχνείο. ·ερριξαν τή δικτατορία ciναίμαΊCτα, χρησιμοποιή
σαντες τό νεανικό σφρtγος καί τήν ciντοχή τους, στόν σωστό 
δρόμο. θά ε{ ναι γιά αότό πάντα dξιέπαινοι καί παράδειΎμα στΜς 
μεταγενεστέρους. Εlναι δικό τους ΊCαί μόνο δικό τους αύτό τό 
lρΎΟ. 

ΜεταδικτατοριΊCώς, fι Νεοf,.αία μας, μέ φωτεινό πυρσό τό 
«Πολυτεχνείο,. εδειχνε δτι θά Ύινόταν πρωτοπόρος σt πολλά. 
Δυστυχώς, ciφοίί μεθοδικά τήν ciποπροσανατολίσαμε, στήν συ
νέχεια τήν προδώσαμε, γκρεμίζοντας δλες τίς dξίες πού πίστευε. 
Παρακολουθώντας κανείς, lστω καί ώς 6πλός ΊCαί ιiπειρος παρα
τηρητής, θά βεβαιωθεt δτι δέν \>πάρχουν πλέον οϋτε iδανιΊCά, 
οuτε ciξίες. ·ολα παρασύρθηκαν ciπό τόν βρώμικο χείμαρρο tfjς 
πολιτικοποίησης καί τοϋ φανατισμοίί. ΞαναπήΎαμε πίσω 60-80 
χρόνια, στό μtσος καί τόν διχασμό 'ΙΦν uπαναπτύκ:των. Είχαμε 
πιστέψει σχεδόν δλοι μας πώς αύτό τ6 κατάντημα δtν θά εlχε 
«mσωΎυρίσματα». 

Μοναδικό καί σπουδαtο πρωτοσέλιδο νέο στήν έποχή μας 
ε( ναι τά έκλο-yικά συνδικαλιστικά ποσοστά τillν διαφόρων «ΠΑ
ΣΚΕ,. ... , «ΦΑΣΚΕ» .. . κ.λ.π. '11 τillν διαφόρων όρΎανισμών. 'Ε
θνικό καί πολύστηλο νέο Ύιά νά μ ή μdς διαφύ-γει, Ύιατί tι Νεολαία 
πflρε τίς έλάχιστες στροφές, «Δεξι~,. 11 .. ·Αριστερά .. 11 .. κεν
τρώα» ΊC .λ.π. 

Έκ:τός ciπό τίς \>ποανάπτυκ:τες χillρες το() τρίτου κόσμου, δέν 
uπάρχει άλλη χώρα πού τό μεΎαλύτερο μέρος τfjς Νεολαίας της 
νά ciσχολεtται μόνο μέ τήν πολιτική '11 τήν "Dolco Vίta" καί ... 

NEOPHYTOS GANIARIS 

• ~r9:tf~t!~GYk 
ESTAILISHED 1887 

Members New York Stock Exchange, Ιnc. and 
Other Leadlng Exchanges 

55 ESSEX STREEY • MILLBURN, NJ 070ι81 
(201) ι867 ·3ι804 

NEW YORK: (212) 517·9282 

•ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ• 



σ-χεδόν τίποτε άλλο. 

ΕΙναι έθνικό fγκλημα ό άποπροσανατολισμός τής Νεολαίας 
μας καί τό σπρώξιμό της στό •πεζοδρόμιο ... Νέοι πρό έτών, άλλά 
τώρα ώριμοι στήν ήλικία, βρίσκονται στήν κατηγορία τοίι «συν
ταξιού-χου,. φοιτητή, -χωρίς διπλώματα ή τε-χνικές εlδικότητες
άπαραίτητα γιά νά βροίιν μιά δουλειά. Ψά-χνουν νά βροίιν κάπου 
τά όνειρά τους, άλλά συναντοίιν μόνο σκοτάδι. Στήν ίδια κατά
σταση θά βρεθοίιν καί δσοι ε{ ναι πολύ νέοι τώρα, άλλά δυνατοί 
στήν πολιτικοποίηση, άν δέν ξυπνήσουν έγκαίρως. 

Βέβαια μπορεi τά κόμματα νά άποκαθιστοίιν, εστω καί -χωρίς 
προσόντα, μερικές δεκάδες νέων, ίσως καί άκόμη μέ-χρι καί τά 
άνώτατα άξιώματα. τί γίνεται δμως μέ τίς τόσες έκατοντάδες -χι
λιάδων νέων πού άκολουθοί>ν; Μήπως ή κατάσταση στή Νικα
ράγουα θά φέρει πρόοδο καί εύημερία στήv 'Ελλάδα καί έπο
μένως δέν -χρειάζονται οι νέοι μας διπλώματα καί έπαγγελμα
τικές γνώσεις; 

Γι' αύτό, οι συνετοί καί λογικοί νέοι τής 'Ελλάδος έκπατρί
ζονται γιά σπουδές. οι μέν κομματικώς κατευθυνόμενοι ή φτω
-χότεροι έξ αύτών πηγαίνουν στά Πανεπιστήμια τοίι άνατολικοί> 
μπλόκ, ο{ δέ εύπορώτεροι θυσιάζουν δ, τι f-χουν καί δέν f-χουν γιά 
νά σπουδάσουν στά Πανεmστήμια τοίι δυτικοϋ κόσμου. 

Τό πρόβλημα δμως δέν f-χει λυθεi. οι έπιστρέφοντες δέν 
προσλαμβάνονται πουθενά, δ, τι διπλώματα ή πείρα καί άν άπέ
κτησαν, άν δένε{ ναι κομματικά όργανωμένοι. Αύτά, μαζί μέ τόν 
τρόπο έργασίας καί διαβιώσεως στήν 'Ελλάδα, εlναι τά κυρι
ώτερα αίτια πού διώχνουν τήν πολύτιμη Νεολαία μας, γιά μό
νιμη έγκατάστασή της στό έξωτερικό. 

Σάν συμπέρασμα τών ιστορικών μας άναδρομών· rcαί διαπt
στώσεων, θά ήθελα νά συστήσω στή σημερινή νεολαία μας, ΝΑ 
ΑΦΥΠΝΙΣΘΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ. Νά μή πιστεύει σέ τίποτε, έκτός 
άπό τήν άπόκτηση προσωπικών έφοδίων (έmστημονικών ή τε
-χνικών). Καί ή άπόκτηση των έφοδίων αύτών θά εtναι άρίστη 
μέ-χρι τά 2S σας χρόνια, καί σ-χετική άν τήν πετύ-χετε μέ-χρι τά 30 
σας. νΕτσι καί μόνο θά αlσθάνεσθε πλήρη άσφάλεια γιά τά 
ύπόλοιπα χρόνια τής ζωής σας, όπουδήποτε τής Γής. ν Ανδένέκ
μεταλλευθήτε θετικά τά νεανικά σας -χρόνια καί γίνετε θύματα 
τών κοινωνικών καί πολιτικών ροπών, θά ε{σθε πάντα ύπο-χείριοι 
των έκμεταλλευτων τής κοινωνίας καί τής ζωής. Πιστέψετε στίς 
'Εθνικές μας άξίες μέ δλη σας τή δύναμη. Αύτές διδά-χθηκαν καί 
πίστεψαν ο{ προοδεύσαντες Λαοί άπό τούς άρ-χαίους προγόνους 
μας καί fγιναν αύτοί πού ε{ναι σήμερα. 

Εlναι καιρός νά άφήσετε τούς πολιτικούς στό Εργο τους, μέ 
τίς άδυναμίες τους πού δλοι σ-χεδόν γνωρίζουμε. 
Χρησιμοποιείστε λογικά τήν δύναμη τής ψήφου σας καί δταν 
πρέπει. 'Αποκαταστήσατε μόνοι σας τήν έμφάνιση των Πανε
πιστημίων μας, μέσα καί εξω, γιά νά ε{ναι καί φαίνονται δπως 
πρέπει. Έκεt πού τά θέλουν τά 'Ελληνικά {δανικά (άξίες), γιά νά 
ε{σθε πρώτα σεiς ύπερήφανοι, καί περιφρονεiστε τίς χυδαιότη
τες. Μ ή ξεχνάτε άπό ποίι καί π<Qς βγαίνουν τά -χρήματα γιά νά χτι
σθοίιν δλα αύτά κα{ νά λειτουργοίιν. Αύτό μπορεtτε νά τό κάνετε 
μόνο σεtς. 

Εlναι άνάγκη, δ έκ «ΘΕΟΥ,. ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ νά ξεπεράσει 
τόν μεγάλο ()φαλο τής αύτοκαταστροφής του. Αύτό μπορεtτε νά 
τό κάνετε μόνο σεtς. Σεiς πού σας άνήκει ή συνέχεια τής φυλής 
μας καί σάς άξίζει. ' Οδηγεiστε τήν ζωή σας μόνοι σας, μέ τά 
έφόδια πού ταιριάζουν στόν καθένα σας, πάνω στήν θετική καί 
προοδευτική γραμμή τής ζωής. Είμαστε πολλοί δίπλα σας, άλλά 
δ-χι στό καταστροφικό πεζοδρόμιο, ή στήν ύποκρισία καί τό 
ψέμμα. ν Εχει καί γιά αύτά χώρους ή κοινωνία- άλλά δ-χι στά 
'Ελληνικά Πανεmστήμια καί μεταξύ των νέων μας. 

-------------·--------------------------------~ 
Γράψετε iνο φfλο σος 

συνδρομητή 

στήν cιΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 

ΙΟΥΛΙΟΣ, 1987 

BUY YOUR GIFTS ΑΤ 
WHOLESALE PRICES!!! 

SILVERWARE GOLD & STAINLESS SETS 
CRYSTAL DINNERWARE!!! 

Oneida Stainless Sets for 8.
Regurarly $100. Now $35 

Oneida Stainless Sets- Very Heavy" for 8 
46 ρiece Regurarly $280. Now $95 

International Silver Sets - Regurarly $1000 
Deep Silver Now $115- Service for 12 
Sίlver Plated Tea Sets - Wine Bottles 

Wine Cups - Fruit Bowls - Silver Plated Trays 
Figuήnes- and many, many more! 
Biggest Selection - Bargain Prices! 

Major Appliances for U.S. and Greece 
J JOV or 220V 

GREATER Ν.Υ. TRADING 

(established 58 years) 
81 CanaJ Street, New York, Ν.Υ. 10002 

Call (212) 226-2808 • 2809 e 8850 
ΟΡΕΝ SUNDAYS 9-5. Mon.-Thurs. 10-5 Friday-3 

C/osed Saι. (F) train to East Broadway 

custom kitchens 

STYLE & QUALITY 
ΑΤ REASONABLE PRICES 

We Offer Solutions And 
Imagination Is Our Only Limitation 

Affordable Elegance 
EUROPEAN FINE WOOD & MICA CABINETS 

ΟΑΚ- CHERRY- HICKORY 

Incredible Selection in Stock 
ι----Contemporary- Tradiιional- European---t 

WOODSIDE 718 458-8255 
KITCHEN CABINETS 

.... ---64-11 BROADWAY, WOODSIDE----ι 
FREE ΗΟΜΕ Sl 'R~·n· · E.\ .PI:.'RT f'IE."il(i .\" 

αnιi COST ESΠ.W.·Hi: ' 

FINANCING ιuu/INST ALLA TION Α JΆIL.-4BLE 
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ΣΑΝ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 

Παράδειγμα , , 
προς μιμηση 

Πήραμε μιά πρόσκληση τίς προάλλες 
άπ' τήν 'Ελληνική κοινότητα μιας πόλης 
πού άπέχει περίπου όγδόντα μίλια άπό δώ 
πού μένουμε. ' Αξίζει νά γίνει γνωστό τόπε
ριεχόμενό της άπό πολύ περισσότερους 
άπ' αύτούς πού τήν Ελαβαν καί 
παραβρέθηκαν. 

Ή πρόσκληση ~ταν γιά τά έγκαίνια μιιϊς 
έκκλησίτσας πού μέ κόπο καί θυσίες εχτι
σαν οί λιγοστοί ~Ελληνες τής πόλης αύ
τής. Χρόνων όνειρο, πού γιά μερικούς δέν 
εγινε ποτέ πραγματικότητα καί πού έπι
τέλους γιά τούς ύπόλοιπους πού εμειναν, 
πήρε σάρκα καί όστιϊ. 

Βέβαια ο{ οlκογένειες εlναι λίγες, δέν 
μποροίίν νά πληρώνουν παπα, ή λειτουρ
γία γίνεται μιά φορά τόν μήνα άπ' τόν 
iερέα μιaς κοντινής κοινότητας, άλλά εστω 
καί ετσι επαψαν νά δανείζονται τήν έπι
σκοπελιανή έκκλησία, επαψαν νά έξαρ
τώνται άπό άλλους. "Εχτισαν μιά όμορφη 
μικρή έκκλησία πού σιγά-σιγά γεμίζει εί
κόνες, καντήλια, στασίδια καί δ,τι ι'iλλο 
χρειάζεται. 

"Εχουν έπιτέλους τό δικό τους μέρος νά 
τελέσουν τό μυστήριο τής βάφτισης, τοίί 
γάμου, τής κηδείας, νά γιορτάσουν τά Χρι
στούγεννα, τό Πάσχα, τήν κάθε γιορτή. "Ε
χουν τό δικό τους μέρος νά προσκυνήσουν, 
νά προσευχηθοίίν, νά τρέξουν σέ μιά ώρα 
δύσκολη , γιά παρηγοριά καί στήριγμα. 

"Εχουν τέλος &να μέρος νά συγκεντρω
θοίίν, νά μιλήσουν, νά συζητήσουν τά 
παληά καί τά καινούργια άπ ' τήν πατρίδα, 
τά νέα τά τωρινά, τούς καϋμούς καί τά ό
νειρά τους. Γιατί ή έκκλησία, γιά μιiς τούς 
'Έλληνες τής χώρας τούτης δέν ε{ναι μόνο 
σπίτι τοϋ Θεοϋ, εlναι καί σπίτι τής πατρί
δας πού εμεινε πίσω . Σπίτι πού στεγάζονται 
μαζί θρησκεία καί πατρίδα άποκτa άπεριό
ριστη δύναμη καί έξουσία, ίδιότητες πού 
ε{ναι {κανές νά μαζέψουν, νά συγκεντρώ
σουν καί νά κρατήσουν l:νωμένους τούς 
όρθόδοξους ξενητεμένους 'Έλληνες. 

Μπράβο στούς "Ελληνες τής μικρής 
αύτής κοινότητας, μπράβο σ ' δλαους 
έκείνους πού εχουν κάνει τό ίδιο καί κου
ράγιο σ. αύτούς πού εχουν μπροστά τους 
τό ίδιο όνειρο. 

"Ας τούς γίνει παράδειγμα ή φούχτα τών 
'Ελλήνων τοϋ ΒΑ ΤΟΝ ROUGE LOUI
SIANA. 
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ΥΣ1ΈΡΑ ΑΠΟ ΣΑΡΑΝ1'Α ΧΡΟΝΙΑ 

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ 
Τοϋ Καθηγητοϋ ΔΗΜ Γ. ΚΟΥΣΟΥΛΑ 

Στίς 5 'Ιουνίου, συμπληρώθηκαν σαράν
τα χρόνια ιiπό τήν ~μέρα πού δ τότε 'Αμε
ρικανός i>πουργός 'Εξωτερικών Τζώρτζ 
Μάρσαλ μίλησε στό Πανεmστήμιο τοϋ 
Χάρβαρντ στήν Βοστώνη. Ήταν lνας 
λόγος πού θά καθώριζε τήν πορεία όχι μόνο 
τi'jς • Αμεριιcής ιiλλά καί τοϋ ύπόλοιπου κό
σμου γιά πολλές δεκαετίες, 

Τό 1947 ~ Εύρώπη σέ έρείmα, άγωνιζό
ταν νά περιμαζέψει δ,τι εtχε άφήσει δρθιο ό 
πόλεμος. 0{ Ήν. Πολιτεtες ι)σαν ή μόνη 
μεγάλη δύναμη πού εtχε βΎεi άπό τόν πό
λε.μο μέ τήν οικονομία της δχι μόνο άλώ
βητη άλλά καί ισχυρότερη ιiπ' δ,τι ήταν 
στήν άρχή τοϋ πολέμου. Ήταν πανέτοιμη 
Ύιά τήν μεταπολεμική περίοδο. Τεχνολο
Ύικές άνακαλύψεις πού ε{ χα ν προωθήσει ο{ 

άνάΎκες τοϋ πολέμου εlχαν μύριες εΙρηνι
κές έφαρμο-yές πού στά έπόμενα χρόνια θά 
άλλαζαν τόν τρόπο ζωής στόν πλανήτη 
μας. 

'Αλλά ή τεράστια παραγω-yή καί ή ύψηλή 
παραγωΎικότητα της άμερικανικi'jς οΙκο
νομίας έχρειάζοντο ιiΎορές Ύιά τήν έπικερ
δή διάθεση των προtόντων. Καί δέν άρ
κοϋσε ή έσωτερική άμερικανική άΎορά. 'Η 
Εύρώπη φυσικά εlχε τεράστιες άνάΎκες 
άφοϋ τό παραΎω-yικ:ό της δυναμικό εlχε 
έξαρθρωθει 'Αλλά μιά Εύρώπη κατε
στραμμένη, φτωχή, ΎΟνατισμένη, δένήταν 
Ικανή νά άπορροφήσει τά προϊόντα πού μέ 
τόση άφθονία παρήΎε ή άμερικ:ανικ:ή οικο
νομία. Παράλληλα, ~ άναστάτωση πού 
εl χε άφήσει πίσω ό πόλεμος ιiπειλοϋσε κοι
νωνικές άναταραχές μέ έπαναστατι1Cές 
προεκτάσεις. Τό κοινό συμφέρον, λοιπόν, 
έπέβαλε μιά μακρόπνοη, έμπνευσμένη πο
λιτική, Ικανή νά δδηΎήσει σέ οΟΟιαστικέ'ς 
λύσεις. νΕπρεπε μέ μιά θαρραλέα πολιτική 
νά μποϋν γερά θεμέλια Ύιά τήν οικονομική 
άνόρθωση τής Εύρώπης. 

Μιά Ιστορική πρωtοΡοuλ(α 

Στόν Ιστορικό λό-yο του δ Τζώρτζ Μάρ.; 
σαλ ε{πε: 

«ΟΙ dνάγκες τής Εύρώπης γιά τά Αρχόμενα 

τρiα ή τέσσερα χpόvιο. σέ τρόφιμα καi ιΙλλα βα

σικά dγαθά - πού θά πpέπει νά προμηθεύσει 
κατά μέγα μέρος ή Άμι:.ρική- ξεπερνουv κατά 

πολύ τiς σημεριvtς της δυνατότητες γιά νά 

πληρώσει τήν dξfα τους. Γι • αύτό πpέπει νά 
τής δοθε1 πρόσθετη σημαντιιαi βοήθεια. δια

φορετικά θά dvτιμι:.τωπiσει οlκονομuάς, κοι

νωνικές κaf πολιτικές dιιαστατώσεις μέ τpο-

ΙΟΥΛΙΟΣ, 1987 

μακτικές διαστάσεις . .. 
Elvaι φυσικό οΙ Ήν. Πολιτείες νά κάνουν 

δτιδήποτε μποροvν γιά νά βοηθήσουν τήv dπο

κατιίσταση τής οlκονομικης εύεξiας στόν κό

σμο, γιατf χωρiς αύτή δέν μπορεί νά ύπάpζει 

πολιτική σταθερότητα, οδτε νά διασφαλισθεί ή 

εlpήνη. Ή πολιτική μας δέν στρέφεται έvαν

τiον καμιάς χώpας ή Ιδεολογiας. Στρέφεται 

έvavτloν τής πεlvας, τής φτώχειας, . τής dπελ

πισiας, τοv χάοιχ;. Σκοπός της πρέπει νά εlναι 

ή dποκατάσταση μιiiι; παpαyωγικης οlκονο

μiας στόν κόσμο, πού θά έπιτρέψει τή δια

μόρφωση τών πολιτικών κaf οΙκονομικών έ

κεiνων συvθη/fών μέσα στΙς όποiες καi μόνο 

μπορούν νά ύπάpξουν oi έλεύθεροι θεσμοl. 
Ή βοήθεια αύτή, εlμαι πεπεισμένος, δέν πρέ

πει νά εlvaι περιορισμένη καf έμβαλωματική, 

σάν περιστασιακή dντlδpαση στΙς έκάστοτε 

κρiσεις. Ή βοήθεια πού θά προσφέρει ή χώρα 

μας εΙς τό μέλλον πρέπει νά συμβάλει στήν θε

pαπεiα, καΙ δχι σέ μιά άπλή Απάλειψη τής 

πληγής. 

Κάθε κυβέρνηση πού θά εlvaι πρόθυμη νά 

συνεργασθεί στό dνορθωτικό "έργο θά έχει τήν 

dμέριστη συμπαράστασή μας. ·σποια όμως 

κυβέρνηση θελήσει νά έμποδfσει τήν dνόρθω

ση cfλλων χωρών, δέν θά μπορεί νά ύπολογf-

'Ο στρατηγός Μάρσαλ καταθέτων tνώπιοv της 
'Επιτροπής 'Ενόπλων Δυνάμεων τής Γερου

σίας, τόν Μάρτιο τοϋ 1948. 

ζει στή βοήθειά μας. Έπf πλέον, κυβερνή

σεις, πολιτικά κόμματα, ή δμάδες πού ζητουν 

νά διαιωνiσουν τήv dνθpώπινη dθλιότητα μέ 

·Ο Δικηγόρος 

Jay Nicholas Long 
~ , 
ανακοι νωνει 

δτι τά δικηγορικά του γραφεία 

tχουν μεταφερθεί σέ νέα διεύθυνση 
πού εlναι 

164 Madison Ave., NYC 10016 
μέ τηλέφωνα: 

(212) 213-351 ι καί (212) 213-3551 
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σκοπό vά dποκομiσουν πολιτικά ή ιLUa 

6φέ)Jι, θά συναντήσουν τήν dvτfθεση τών Ήν. 

Πολιτειών. Τό πρόγpαμμα πού προτεfνου~ 

πρέπει vά εfvαι dποτέλεσμα συνεpγασfαι;, 

κοιvής συμφωνiαι; μέ τfς περισσότερες ιfν δχι 

δλeς τfς εfιpωπQικές χώρες•. 

οι τροχοί μπαίνουν σέ κίνηση 

Χωρίς χρονοτριβή, στίς 17 'Ιουνίου 
1947,6 ·Ερνεστ Μπέβιν, ύπουργός τiόν Έ
ξωτερικiόν τfίς ΜεΎ. Βρετανίας στήν κιr 
βέρνηση τiόν 'Εργατικών, συναντήθηκε 
στό Παρίσι μέ τόν Γάλλο δμόλοΎό του 
Μπιντώ Ύιά νά βάλουν τά θεμέλια Ύtά τήν 
~πείΎουσα μελέτη τi'jς άμερικανιιcής προ
τάσεως. Παράλληλα προσεκάλεσαν καί 

τόν Σοβιετικό ύπουρΎό 'Εξωτερικών Β. 
Μολοτώφ νά tλθει στό Παρίσι καί νά 
συναντηθεi μαζί τους Ύιά μιά κοινή άντιμε
τώπιση του θέματος. Ό Μολοτώφ tφθασε 
στό Παρίσι στίς 27 'Ιουνίου καί άμέσως 
πηρε άρνητιιcή θέση. Στίς κρίσιμες ~κείνες 
μέρες - 27 'Ιουνίου μέ 2 'Ιουλίου- ή έλ
πίδα Ύιά Εναν ε[ρηνικό κόσμο καί μιά ένι
αία Είιρώπη κατέρρευσε. Στίς 2 'Ιουλίου ή 
συνάντηση τών Παρισίων tφθασε σέ άδιέ
ξοδο. Ό Μολοτώφ άπεχώρησε κατηΎο
ρώντας τίς ΗΠΑ δτι θέλουν νά tπιβάλουν 
.. ιμπεριαλιστικό" tλεηο πάνω στίς εύρω
παϊκές χώρες καί νά ύπονομεύσουν τήν «οι
κονομική τους άνεξαρτησία καί ιcυριαρ
χία ... Ίi Σοβ. ·Ενωσή καί ο{ δορυφόροι 
της άπέρριψαν κάθε πρόταση γιά συμμε
τοχή. Ή Τσεχοσλοβαιcία καί ή Πολωνία 
πού εlχαν άρχικά έκδηλώσει τήν έπιθυμία 
τους νά μετάσχουν, άναΎκάσθηκαν νά ά
νακρούσουν πρύμνα. 

Δε1eαέξι είιρωπαtκές χώρες - άνάμεσά 
τους καί ή 'Ελλάδα - !στειλαν άντιπρο
σώπους στό Παρίσι στίς 12 'Ιουλίου. ΟΙ 
τροχοί άρχισαν νά ιcινοϋνται ταχύτατα. Σέ 
συ~ργασία μέ ·Αμερικανούς έ1CΠρ0σώ
πους ή ε6ρωπαtιcή ~κπροσώπηση έξεπό
νησε μιa λεπτομερή πρόταση ή όποία προ
έβλεπε τήν παροχή άμερικανιιcής βοηθείας 
~ψους 19.330.000.000 δολλαρίων μέχρι τό 
1951. Αύτή ήταν ή άπαρχή τοϋ Σχεδίου 
Μάρσαλ. 

·u άξιοποίηση του 
Σχεδίου Μάρσαλ 

Οικονομικά, τό Σχέδιο ΜάρσαλώδήΎη
σε στήν άνασυΎκρότηση τi'jς Δυτικής Εύ
ρώπης καί tβαλε τά θεμέλια Ύιά τή σημε
ρινή της άνάπτυξη καί είιημερία. 'Από τήν 
άλλη πλευρά, ή άρνητιιcή στάση τi'jς Μό
σχας άνοιξε τίς πύλες στόν ψυχρό πόλεμο 
πού τίς πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες 
προεκάλεσε ~πιιcίνδυνες κρίσεις άνάμεσα 
στίς δύο ύπερδυνάμεις, έχώρισε τήν Είιρώ
πη σέ δύο άντιμαχόμενα στρατόπεδα, καί 
εδωσε τήν ι\Sθηση Ύιά τούς πυρηνικούς tξο
πλισμούς καί τή συνεχιζόμενη [δεολοΎιιcή 
καί στρατιωτική άντιπαράθεση. 

·Η οικονομική άνασυ-yκ~τηση τής Δυτ. 
Εύρώπης πού άρχισε μέ τήν βοήθεια τοϋ 
Σχεδίου Μάρσαλ άξιοποιήθηκε μέ έκπλη
ιcτική {κανότητα καί άποδοτικότητα άπό 
τούς λαούς τής περιοχής. Σήμερα, ή Είιρω
παϊκή Οtκονομιιcή Οικονομική Κοινότητα 
άποτελεt Εναν tσχυρό παράΎοντα συνερ
Ύασίας άλλά καί tμπορικου άνtαΎωνισμοu 
Ύιά τίς ΗΠΑ. 0{ tλεύθερες οικονομίες των 
χωρών τής Δυτ. Εύρώπης, πού συνδυάΖ:ουν 

[ί]~[3αιω~~~ 
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Astoria Ν.Υ. 11103 · 
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τόν δυναμισμό τής ιδιωτικής πρωτοβοιr 
λίας μέ ε6ρύτατα κοινωνι1eά προΎράμματα, 
!χουν άποκτήσει δψηλή παραΎωΎικότητα 
πού τροφοδοτεί μιά εύρωστη καταναλω
τική κοινωνία. 

Ή έπιτuχία fχει προβλήματα 

Ή έπιτυχία δμως δέν παύει νά δημιουρ
Ύεt καί τά δικά της προβλήματα. Oi ΗΠΑ 
δέν εχουν πιά τήν οικονομική πρωτοκαθε
δρία πού ε[χαν στίς τρεtς πρώτες δεκαετίες 
μετά τό τέλος τοϋ πολέμου. Τό 1950, ο{ 
ΗΠΑ, μέ πληθυσμό πού δέν f!ταν οuτε τό 
!να δέκατο τοίι πληθυσμοίι τής Ύής, παρή
Ύαν τά σαράντα έκατοστά τfίς παΎκόσμιας 
παραΎωΎής άΎαθ&ν καί ύπηρεσι~ν. Τό 
1980, τό ποσοστό εlχε ιcατεβεt Ύύρω στά 22 
έκατοστά Ύιατί έν τώ μεταξύ αίιξήθηιcε ή 
παραΎωΎή aλλωνχωρών. Ή παραΎω-yή τής 
'Ιαπωνίας πού τό Ι 950 f!ταν λιΎότερο άπό 2 
έκατοστά, τό 1980 ε{ χε άνεβεί στά 9 έκατο
στά τής παΎκόσμιας παραΎω-yf\ς, ένώ τό 
μερίδιο τής Εύρώπης εΙ ναι τώρα -yύρω στά 
30 έκατοστά. 
Γιά πρώτη φορά άπό τό τέλος τοίι πολέ

μου, ο{ ΗΠΑ πού μέχρι πρίν δυό χρόνια 
ήταν πρώτη χώρα στόν κόσμο σέ έξαΎω-yές 
πέρασαν πέρυσι στή δεύτερη θέση μέ 
πρώτη τήν Δυτ. Γερμανία καί τρίτη τήν 'Ι
απωνία . Παράλληλα εκαναν τήν έμφάνι
σή τους- καί πάλι μέ τή βοηθεια τi'jς 'Α
μεριιcής - καινούργιοι άνtαΎωνιστές μέ 
άξιόλοΎη tπίδοση σέ έξαγω-yές: Ταϊβάν, 
Νότια Κορέα, ΧόΎκ Κό'γκ, Σιγκαπούρη. Oi 
τέσσερις αυτές χ~ρες τi'jς 'Ασίας προμή
θευσαν τό 1980 τά 19 έκατοστά των άμερι
κανικών ε{σαΎωΎ~ν σέ βιομηχανικά προϊ
όντα - ιδίως είδη ρουχισμοϋ. 

0{ άλλαΎές στίς διεθνεtς tμπορικές άν
ταλλαΎές δδήΎησαν τελικά στά σοβαρά tλ
λείμματα τοϋ tμπορικοϋ {σοζυ-yίου των 
ΗΠΑ, άρχίζοντας μέ τό οικονομικό ετος 
1971. Πέρυσι τό tτήσιο tλλειμμα ήταν 170 
δισεκατομμύρια δολλάρια. Παράλληλα ο{ 
ΗΠΑ άπό δανειστής μετετράπησαν σέ ό
φειλέτη. Ή 'Αμερική σ~μερα χρωστά σέ 
aλλες χώρες 220 δισεκατομμύρια καί ύπο
λοΎίζεται δτι περί τό τέλος αύτi'jς τής δεκα
ετίας τό έξωτερικό της χρέος θά εχει 
φθάσει στόν άστρονομικό άριθμό τ~ν 500 
δισεκατομμυρίων δολλαρίων. 

Φυσικά δλα αύτά δέν σημαίνουν δτι il ά
μεριιcανιιcή οικονομία πάσχει. 'Απλώς 
σημαίνει δτι πολλές, πάρα πολλές χώρες 
πού τό 1947 - δταν ό Τζώρτζ Μάρσαλ ~
κανε τήν Ιστορική του πρόταση - ήταν 
είτε κατεστραμμένες άπό τόν πόλεμο είτε 
ύπανάπτυκτες, ~χουν τώρα άποκτήσει 
οικονομική είιρωστία, lχουν άναπτυχθεί, 
παράΎουν, εύημεροuν. 'Ιδίως oi χώρες στίς 
δποtες άνθεt ή ιδιωτική πρωτοβουλία 
~χουν κάνει τεράστια βήματα. 

Έκεt πού ύπάρχει τό μεΎάλο πρόβλημα 
;{ναι στόν τομέα τής διεθνοϋς κατανομής 
tών άγαθ~ν. Ή ηίιξημένη παραΎωΎή δέν 
συναντίi άντίστοιχη ζήτηση σέ παΎ1Cόσμια 
κλίμακα, μέ άποτέλεσμα νά ε{ ναι εντονος δ 
~μπορικός συναΎωνισμός μεταξύ τών πα-

•ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 



ραγωγικών χωρών. ·Αλλά καθώς διευρύ

νεται δ κύκλος τής παραγω'Υi\ς καί τής κα
ταναλωτικής εόημερίας, ιcαθώς ή ζήτηση 
αόξάνεται, βελτιώνεται ιcαί τό εuρος τής 
διανομής σέ παγκόσμια ιcλίμαιcα γιατί δλο 
καί περισσότεροι άνθρωποι άποιcτοϋν τά 
ο{κονομιιcά μέσα - τήν άγοραστιιcή δύ

ναμη - γιά νά άπορροφήσουν τήν αόξα
νόμενη παραγωγή . 

'Εξελίξεις πpός τό καλύτερο. -Ας μήλη
σμονοϋμε δτι δ άριθμός τών χωρών πού κα
τατάσσονται στήν κατηγορία τών «ύπανα
πτύκτων» όλοένα καί μειώνεται. Χώρες πού 
πρίν λίγα χρόνια ήσαν καθυστερημένες οι
κονομικά ~χουν τώρα περάσει στήν κατη
γορία τών «νέων. βιομηχανοποιημένων χω
ρών» μέ παράλληλη άνοδο τοϋ βιοτικοϋ 
έπιπέδου τών λαών τους - καί φυσικά αίr 
ξηση τής άγοραστικής τους ικανότητας. 

0{ άλλαγές αότές καί έξελίξεις εΙναι 
πρός τό καλύτερο δσο κι άν ~χουν τά προ
βλήμαtά τους. Καί τά προβλήματα αύτά, 
{δίως τά προβλήματα πού άντιμετωπίζει 

σήμερα ή άμερικανική ο{ιcονομία, ι 
όφείλονται κατά μέγα μέρος στήν έπιτυχία 
πού εΙχαν τά προγράμματα καί ο{ πολιτικο
οΙκονομικές έmλοyές τής Ούάσιγκτων άπό 
τό τέλος τοϋ πολέμου μέχρι σήμερα. 'Ιδρύ
ματα δπως ή Διεθνής Τράπεζα, τό Διεθνές 
Νομισματικό Ταμεtο, ή Γενική Συμφωνία 
Δασμών καί 'Εμπορίου κα{ τόσοι άλλοι 
θεσμοί πού δημιουργήθηκαν μέ άμερικα· 
νική πρωτοβουλία έπέτυχαν νά προωθή
σουν τήν εόημερ{α άλλά καί τήν σταθερό
τητα σέ παγκόσμια κλίμακα. Μιά μυωmιcή 
ήγεσία θά εlχε έπιλέξει άλλες στενά έθνι
κιστικές κα{ άντιδραστικές λύσεις. Καί σή
μερα ή Ούάσιγκτων θά μποροϋσε βραχυ
πρόθεσμα νά μειώσει τά έλλείμματα τοϋ 
έμπορικοϋ ισοζυγίου βάζοντας φραγμούς 
στίς εΙσαγωγές. Μιά τέτοια δμως πολιτική 
θά δδηγοϋσε τήν παγκόσμια οΙκονομία σέ 
μιά τρομερή συρρίιcνωση. 

Παρά τά προβλήματα, ο{ ·Αμερικανοί 
έξακολουθοϋν νά πολιτεύονται μέ τό εύρύ 

πνεrιμα πού πρίν άπό σαράντα χρόνια δδή
γησε στό σχέδιο Μάρσαλ. Γιατί, δπως 
fλεγε πρόσφατα δ ύφυπουργός ·Εμπορίου 

Μπρούς Σμάρτ, •lνας κόσμος ώημεp(ας εΙ
ναι lνας κόσμος ειρήνης. Δtv θά μ,ςορού
σαμε ποτέ νά έιτιtJιώσοuμε Φς τό μ6νο ε.;η
μεροuν fθνος μέσα σέ μιά θάλασσα οικονο
μικης άθλιδτητας κα( φτώχειας. Τό νά εlσαι 
δ 61ς • άριθμδν lνα σ' fναν τέτοιο χόcηιο 
εΙ ναι μιά άιτατηλή κα( έιτικίνδuνη διάκριση. 
Παρ · δλα τά προlιλήματα, iι άμερικανική 
οικονομία δέν παύει νά tξασφαλ(ζει στδν 
άμεριχανιχό λαδ fνα πολύ ύψηλό βιοτιχό 

έπίπεδο. Καί μποροi>με νά άπολαμράνοuμε 
τήν εόημερία αύτή μέ μεγαλύτερη άσ~λεια 
δταν καί ot iίλλοι λαοί γύρω μας ώημεροuν 
καί προοδεύουν,.. 

Καί αότά δένε{ ναι άπλώς .. ώραiα λόγια ... 
Στά τελευταία δέκα χρόνια ο{ Ήν. Πολι
τείες εχουν διοχετεύσει στίς άναπτυσσό
μενες χώρες τijς • Αφριιcής, τijς Λατινικής 
· Αμερικijς κα{ τής ' Ασίας πάνω άπό 600 
δισεκατομμύρια δολλάρια! 

ΠΑΓΩΤΑ 
·TheKey 
togreel( 

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

Phone: (212) 893-2500 

·Εξαίσιας ποιότητος παγωτό γιa 
έστιατόρια, ξενοδοχεία, Diners, Super

markets, Luncheonettes, Groceries. 

• FULL L/NE OF NOVELTIES 

• 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑ 

ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, L. ISLAND, 
Ν. JERSEY & WESTCHESTER COUNTY. 
ΕΦΟΔΙλΖΟΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΊ'ΕΣ ΜλΣ ΜΕ 'FYΓEIA 

ΕΝΊ'ΕΛΩΣ ΔΩΡΕλΝ 

JOSEPH KOLOGLOU 
Prtsi~nι 

τHEODORE KEΊ"SOGLOU 

Jlict Prtsiιknι 
αnd Mαnαging Dirtctor 

ΙΟΥΛΙΟΣ, 1987 

hospitality! 
For any rcason you come to Greece for business or vacations 
theELECfRAGROUPOFHOΊΈLSareidealforyoursιay. 

Two ELECfRA hotels in the heart of Athens and one in the 
center of Thessaloniki are designed ιο meet the demands of 
cvcry businessman mabng on the other hand a business trip 
a relaxing pleuure. 

In the beautiful greek islands, Rhodes and Crete, 
two First CJa.ss ELECfRA hotcls promise you 
unforgetιable Vacations. The ELECfRA GROUP 
OF HOTELS invite you to share the key ιο Greeκ 
hospiιality. 

e1ectra group of hoteιs 
ATHENS U.ECτRA HOTU.: 5, Hermou Str. Syotagma Sq. "'Ιιιιιι4ιlιιιιίίιι8Ιι.,., 

Tel.: 322·3223 Tclex: 216896 
Ccotral Rcserνatioos for all our Hotels 1ΈLΕΧ: 21-&96 
ATHENS EU:CfRA PALACE HOTEL: 18. Nicodimou Str., 
Tcl.: 324-1401-7 Tc1ex: 216896 
THESSALONIIU ELECJRA PALACE ΗΟΠ:L: Aristote1ouι Sq. fel. :-23.2221 
Tclcx: 412590 
CREτE CREτA BEACH: HERACLION. CREτE, Tel.: 28.6301 
RHODES ELEC'l"RA PALACE RHODES: ΤRΙΑΝτΑ, RHODES, Tel.: 92521 
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Πώς ίδρύθηκε ή αύτοκέφαλος 
'Εκκλησία τής ~!Ελλάδος 

'Η πρόσφατη άπόφαση τής 'Ιερί'iς Συνό
δου τής 'Εκκλησίας τής' Ελλάδος νά κινή
σει τή διαδικασία γιά ενδεχόμενη κατάρ
γηση του αύτοκεφάλου της καί ύπαγωγή 
της, έκ νέου, στό Οίκουμενικό Πατριαρ
χείο, άποτέλεσε τό άποκορύφωμα τής κρί
σεως στίς σχέσεις ·Εκκλησίας - κράτους. 

Τό μέλλον θά δείξει aν πρόκειται άπλώς 
γιά εναν ύπαινιγμό, πού δέν θά εχει συ
νέχεια, ή άν άναγκάστηκε νά καταλήξει σέ 
μιά πράξη άπελπισίας καί άπογνώσεως, σέ 
εναν έκβιαστικό έλιγμό. 

UΟπως καί νά εχει τό πρfiγμα, ή σχετική 

ειδησεογραφία έξακολουθεί νά προβλη
ματίζει καί νά συγκινεί τόν έλληνικό λαό. 
Πολύς κόσμος πού ε{χε συνηθίσει νά 
θεωρεί ώς τελείως φυσικό τό γεγονός δτι ή 
'Εκκλησία τής 'Ελλάδος εlναι αύτοκέ
φαλος, άρχίζει τώρα γιά πρώτη φορά νά 
διερωτάται γιά ποιούς λόγους καί κάτω άπό 
ποιές συνθήκες εγινε αύτός δ «χωρισμός». 
Γιά νά άπαντήσουμε στό έρώτημα αύτό, 
πρέπει νά πfiμε ένάμιση αίώνα πίσω. 

Στή διάρκεια τής μακράς δουλείας, ό 
έλλαδικός χώρος ήταν διοικητικώς μιά 
έπιιρχία τής 'Οθωμανικής Αύτοκρατορίας, 
δ ΟΙκουμενικός Πατριάρχης θρησκευτι
κός άρχηγός τών 'Ορθοδόξων 'Ελλήνων 
καί ή Κωνσταντινούπολη οχι μόνο τό διοι
κητικό, άλλά καί τό θρησκευτικό κέντρο 
γιά τό ύπόδουλο εθνος. 

Μέ τήν ειφηξη τής 'Επαναστάσεως του 
1821 ή κατάσταση άλλάζει. Oi έπαναστά
τες κόβοντας τά δεσμά τής ύποταγής στόν 
Σουλτάνο, κόβουν κατ' άνάγκην καί τούς 
δεσμούς πού τούς ένώνουν μέ τόν Πατρι
άρχη. Δέν μπορεί νά γίνει διαφορετικά. 
Κάθε έπαφή μέ τήν Πόλη καί μέ τή Με
γάλη τοίι Χριστοu 'Εκκλησία χάνεται. Οί 
Ιεράρχες τijς έπαναστατημένης 'Ελλάδος 
βρίσκονται τελείως άπομονωμένοι καί άνε
ξάρτητοι στήν περιοχή τους. 

Βεβαίως, έξακολουθεί νά ύπάρχει ό σε
βασμός πρός τή Μητέρα 'Εκκλησία τής 
Κωνσταντινουπόλεως. · Αποφεύγεται κάθε 
ένέργεια πού θά μποροϋσε είτε νά θεωρηθεί 
ώς προσβλητική γιά τό Πατριαρχείο, είτε 
νά δδηγήσει σέ αϋξηση τοϋ χάσμίχτος πού 
εχει δημιουργηθεί. Γιά παράδειγμα, δταν 
μιά μητρόπολη στίς έπαναστατημένες πε
ριοχές χηρέψει, δέν έπανδρώνεται, άλλά 
παραμένει κενή. 
'Από τήν πρώτη κιόλας έθνικ:ή Συνέλευ

ση, γίνεται φανερό δτι παράλληλα μέ τήν 
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Tov ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΑΚΟΥΡΟΥ 
ΠΟΛΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, 'Ιούνιος 1987 

πολιτική όργάνωση του νέου κράτους, πού 
διεξάγει άκόμα άγώνα έπιβιώσεως, πρέπει 
νά έπιδιωχθεί καί ή εκκλησιαστική συγ
κρότηση. 

·Υπάρχουν έκείνοι πού ύποστη ρίζουν δ τι 
κάθε κράτος πού άποσπfiται άπό τήν 'Οθω
μανική Αύτοκ:ρατορία καί άποκτfi πολιτι
κή άνεξαρτησία, πρέπει νά άποκτii καί 
εκκλησιαστική αύτοτέλεi.α. Εlναι ή θεωρία 
τοϋ «φυλετισμοu». Έκφραστέί; της εlναι δ 
Κοραής καί ό άρχιμανδρίτης Θεόκλητος 
Φαρμακίδης (άργότερα δέ καί ό Νεόφυτος 
Βάμβας). Πιστεύουν δτι ή 'Εκκλησία τής 
ελευθέρας ·Ελλάδος δέν θά πρέπει νά ύπά
γεται στόν Πατριάρχη πού «διατελεί ύπό 
τό κράτος καί τάς διαταγάς του έχθροu τής 
'Εκκλησίας καί του Γένους Σουλτάνου». 
'Η άποψη αύτή έντάσσεται, θά μπορούσα
με νά ποuμε, στό γενικότερο πλαίσιο των 
φιλελευθέρων {δεών. 

Πολλοί άλλοι, πιό συντηρητικοί, περισ
σότερο προσκολλημένοι στήν παράδοση, 
βρίσκουν δτι δέν πρέπει νά κοποϋν οί μα
κραίωνοι δεμσοί μέ τό Πατριαρχείο καί δτι 
εύθύς ώς έξασφαλισθεί ή έθνιιcή άνεξαρ
τησία, ή 'Εκκλησία όφείλει νά έπανέλθει 
σ ' αύτό, παρ . δλο πού βρίσκεται εξω άπό 
τά έθνικά σύνορα, έιcτεθειμένο στiς αύθαί
ρετες έπεμβάσεις του Σουλτάνου. 

Κατά άτυχη συγκυρία, πατριάρχης τά 
τελευταΊα τέσσερα χρόνια τοu 'Αγώνος 
ε{ναι ό 'Αγαθάγγελος. Βούλγαρος, κατά 
τόν Ήλία Τανταλίδη, θά καταστεί ύποχεί
ριος τοu Βασιλάκη Βούκα, του περιβόητου 
« Τουρκοβασίλη», πού ε{ ναι εμμισθος ύπη
ρέτης τών Τούρκων. Τελικώς, ο{ 
χριστιανοί, άγανακτισμένοι, θά έξεγερ
θοuν καί ό ·Αγαθάγγελος θά καθαιρεθεί. 
Ή άντιπάθεια, δμως, πού εΙ χε προκαλέσει 
ή άντεθνική πολιτεία του, ένδεχομένως νά 

έπηρέασε καθοριστικά τίς τότε άποφάσεις. 

·Ο Κοραής γράφει, άπό τό Παρίσι, δτι ό 
κλήρος τών έλευθέρων 'Ελλήνων «εlναι ά
πρεπέστατον νά ύπακούη είς τάς προστα
γάς πατριάρχου έκλεγομένου ύπό τύραν
νον καί ήναγκασμένου νά προσκυνή τύ
ραννον>>. 

Ό Καποδίστριας εχει άντίθετη γνώμη. 
'Υποστηρίζει τήν έπάνοδο τής 'Εκκλη
σίας τής 'Ελλάδος στίς άγκάλες τής Μη
τέρας 'Εκκλησίας. 

Ό Θεόκλητος Φαρμακίδης, αύτή ή αίνιγ
ματική προσωπικότητα, ίερωμένος, 
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J erry Mendelson 
at the Piano and Organ 

Entertains Nightly 

CLOSED MONDA YS 
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διανοούμενος, γλωσσομαθής, σκαπανέας 
τής l:λληνικής δημοσιογραφίας (Λόγιος 
'Ερμής, 'Ελληνική Σάλπιγξ), έπηρεασμέ
νος, δμως, άπό δοξασίες προτεσταντικές, 
δπως π. χ. δτι δ μόνος νόμιμος καί ύπέρ
τατος άρχηγός τfjς 'Εκκλησίας εlναι δ 
ήγεμόνας, θά άσκήσει εντονη άντιπόλι
τευτική κριτική κατά τοϋ κυβερνήτου. 

Μετά τήν δολοφονία τοί> Καποδίστρια, δ 
δρόμος μένει έλεύθερος γιά τόν Φαρμα
κίδη. Θά βρεί ύποστηρικτή στίς {δέες του 
τόν Γεώργιο Μάουερ, πού ε{ναι μέλος τfjς 
άντιβασιλείας, άρμόδιος γιά τά θέματα τfjς 
'Εκκλησίας. Γιά νά συμπληρωθεί ή 
ε{κόνα, θά πρέπει νά προσθέσουμε δτι -δ 
Μάουερ ε{ ναι προτεστάντης, δ δέ άνήλικος 
βασιλιάς, ό WΟθων, ρωμαιοκαθολικός. 

·Η Ε· /:θνοσυνέλευση, στό Ναύπλιο τό 
1932, άποφασίζει νά συμπεριλάβει στό «ή
γεμονικό,. σύνταγμα, πού ποτέ δέν έφαρμό

στηκε, διατάξεις (c'iρθρα 6-12) πού καθιε
ρώνουν τό αύτοκέφαλο τής 'Εκκλησίας 
τi'jς 'Ελλάδος. Μιά όκταμελής έπιτροπή 
(Παν, Νοταράς, Θ. Φαρμακίδης,- Σκαρλά
τος, Βυζάντιος, Σπ. Τρικούπης. Κ. Σχινάς 
καί δύο άρχιερείς) δίνει σύμφωνη γνώμη. 
Τό ίδιο θά κάνει καί ή Σύνοδος τών 36 ίε
ραρχών πού θά συνέλθει στό Ναύπλιο τόν 
'Ιούλιο 1833. 

WΕτσι, στίς 23 'Ιουλίου 1833, ή άντιβα
σιλεία έκδίδει διακήρυξη περί τfjς «άνε
ξαρτησίας» τfjς Έλληνικfjς 'Εκκλησίας» 
μέ άνώτατον άρχηγό καί προστάτη τόν 
βασιλιά καί κατ' έπέκταση τήν κυβέρνη
ση. Συγχρόνως, διορίζει τά πρώτα μέλη τής 
·Ιεράς Συνόδου (γραμματέας δ Θ. Φαρμα
κίδης) πού θά δρκισθοϋν πίστη στόν ... 
WΟθωνα, στίς 27 'Ιουλίου 1833, μΗπίσημη 
δοξολογία καί χαιρετιστήριους κανονιο
βολισμούς. Δηλαδή, ή 'Εκκλησία κερδί
ζοντας τήν άνεξαρτησία της άπό τό Πα
τριαρχείο bποδουλώνεται στήν πολιτεία, 
άφοϋ καί ot πράξεις τής' Ιεράς Συνόδου δέν 
εχουν {σχύ c'iν δέν ύπογραφοϋν άπό τόν βα
σιλικό /:πίτροπο. 

Ή Ί. Σύνοδος, πού τά μέλη της δρίζον
ται άπό τόν βασιλιά, λειτουργεί μέ βάση τό 
ρωσικό πρότυπο. Αύτό δέν σημαίνει δτι ή 
ρωσική διπλωματία εύνοεί τήν άποσriρ
τηση άπό τό Πατριαρχείο. 'Αντίθετα, ή 
Πετρούπολη εlχε προσπαθήσει, χωρίς 
/:πιτυχία, νά /:ξασφαλίσει τήν παραμονή 
τfjς 'Ελληνικής 'Εκκλησίας κάτω άπό τόν 
οικουμενικό Πατριάρχη. Ή άνακήρυξη 
τοϋ αύτοκεφάλου μπορεί νά θεωρηθεί ώς 
έπιτυχία τοϋ Πάλμερστον καί τfjς βρετα
νικής διπλωματίας. 0{ δύο πρεσβευτές στό 
Ναύπλιο, δ WΕντουαρντ Ντώκινς καί δ Γα-
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βριήλ Κατακάζυ (γόνος τής μανιάτικης οί
κογένειας τών Κατακάζη) κινοϋν τά 
νήματα άπό τά παρασκήνια. 

Τό Πατριαρχείο δέν θά προβεί σέ έπίση
μη άνακήρυξη τfjς Έλληνικfjς 'Εκκλη
σίας, οϋτε θά τήν κηρύξει σχισματική. Θά 
έπιδείξει πνεϋμα άνοχής. 'Οπωσδήποτε, 
δμως, δέν διατηρεί σχέσεις μέ αύτήν. Τό 
ίδιο καί ο{ ύπόλοιπες όρθόδοξες 'Εκκλη
σίες, άποφεύγουν τήν έπικοινωνία μέ τήν 
αύτοκέφαλη 'Εκκλησία τfjς 'Ελλάδος, 
άφοί> τήν θεωροί>ν ώς μή ύφιστάμενη κα
νονικώς καί νομίμως. wΕτσι, τό έλληνικό 

βασίλειο, έκκλησιαστικώς, βρίσκεται σέ 
πλήρη άπομόνωση άπό δλόκληρο τόν όρ

θόδοξο κόσμο. 
Αύτό δέν θά βραδύνει νά δημιουργήσει 

κάποια άντίδραση έναντίον τοϋ Θ. Φαρ
μακίδη καί δλων δσων πρωτοστάτησαν 
στήν «πραξικοπηματική>• άποσιcίρτηση. 
·Αρχηγός τών άντιδρώντων δ Κωνσταν
τίνος ΟΙκονόμου, δ /:ξ ΟΙκονόμων, ενας 
άπό τούς πιό σοφούς άνδρες τfjς έποχfjς 
του. 'Η κυβέρνηση θά καταστείλει, εύχε
ρώς, μερικές τοπικές έξεγέρσεις, μέ άφορ
μή τό εκκλησιαστικό καί ή σχετική εριδα 
θά έξελιχθεί σέ μονομαχία άπό τίς στήλες 

RESTAURANT 
· Εξαιρετικfι έλληνικfι 

κουζίνα σε τιμες 
άσυναyώνιστες 

117 East 15th Stιeet 
New Υ ork City 

Tel. (212) 254-0960 
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των έφημερίδων. 

Τελικώς,1'j άνώμαλη αύτή κατάσταση θά 
άναγκάσει τήν κυβέρνηση τοϋ • Αντ. Κρι
εζij καί 'Αναστ. Λόντου εόθύς ώς άπαλλα
γεt άπό τόν πονοκέφαλο του έπεισοδίου 
πού ε{χε προκαλέσει δ Ίσπανοεβραίος 
Πατσίφικο, νά ζητήσει άπό τό Οικουμε
νικό Πατριαρχείο, στίς 30 Μαίου 1850, τήν 
άναγνώριση τfjς αύτοκεφάλου 'Εκκλη
σίας. Παρόμοια αίτηση θά ύποβάλει καί ., 
Ί. Σύνοδος. 

Τό Πατριαρχείο, τήν μέν αίτηση τfjς Ί. 
Συνόδου δέν θά λάβει καθόλου ύπόψη του 
γιά τόν άπλούστατο λόγο δτι δέν εχει άνα
γνωρίσει τήν ι>παρξή της, τήν δέ άναφορά 
τfjς έλληνικijς κυβερνήσεως θά τήν έξε
τάσει «έπί μηδενικi'jς» - δπως θά λέγαμε 
σήμερα - βάσεως». Δηλαδή, δέν άναγνω-

ρίζει τήν f1δη ύφιστάμενη, έδώ καί δεκα
επτά χρόνια, 'Εκκλησία άλλά τήν Ιδρύει 
τώρα! Γιά νά στηρίξει τήν άπόφασή του, ό 
Πατριάρχης· Ανθιμος Δ · συγκαλεί στίς 16 
'Ιουνίου 1850, μεγάλη Σύνοδο, στήν όποία 
μετέχουν δ Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων, 
πέντε πρώην πατριάρχες καί δεκατρείς μη
τροπολίτες. Στίς 29 'Ιουνίου 1850, σέ μεγα
λοπρεπή τελετή, άναyyέλλεται ή εκδοση 
του σχετικοί> Συνοδικοί> Τόμου. 

Θά πίστευε κανείς δτι δλοι τώρα ε{ναι 
εύχαριστημένοι . Λάθός! Ό Θεόκλητος 
Φαρμακίδης θά δημοσιεύσει τόν «'Αντί
τομον», δπου θά ύποστηρίζει δτι ή άνα
γνώριση άπό τό Πατριαρχείο δέν χρειάζε
ται. Κάθε καλόπιστος άνθρωπος ύποψιά
ζεται δτι πίσω άπό τή στάση αύτή τοϋ άρχι
μανδρίτου πρέπει νά κρυβόταν κάποια 

προσωπική μνησικακία κατά τοϋ Πατρι
αρχείου. 

Γεγονός πάντως εΙναι, δτι ύπό τήν 
έπίδραση των (δεών τοϋ Φαρμακίδη , δ κα
ταστατικός χάρτης τfίς 'Εκκλησίας, πού 
θά συνταχθεί μετά άπό δύο χρόνια, (1852), 
δέν μνημονεύει καθόλου τόν Συνοδικό 
τόμο c'iν καί θεσμοθετεί δ λες σχεδόν τίς 
διατάξεις του. 
Μιά άπό τίς διατάξεις αύτές, τούς δ ρους, 

θά λέγαμε, κάτω άπό τούς όποίους ε γι νε ή 
χειραφέτηση, προβλέπει δτι γιά σοβαρά 
θέματα ή 'Εκκλησία της 'Ελλάδος όφείλει 
νά συμβουλεύεται τόν οικουμενικό Πα
τριάρχη. Καί σ' αύτή τή διάταξη φαίνεται 
νά βασίζεται σήμερα ή 'Ιεραρχία, δταν ά
ποφασίζει νά «πλησιάσει» τό Πατριαρ
χείο. 

ANι>R~A'S Μ<>~Ι~<>S 
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ΤΣΊΌΡ/b'Σ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

Οί Τρείς I! Ιεράρχες καί 

ό Τρίτος Μηδικός Πόλεμος! 
Tov κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 

Μέ τό πού μπήκαμε στή Μεσόγειο μέ τό 
άντιτορπιλλικό ΠΙΝΔΟΣ- καλοκαίρι τοϋ 
1942- πήραμε διαταγές νά πάμε άμέσως 
στήν 'Αλεξάντρεια δπου θά άνεφοδιαζό
μαστε νέ ύλικά, πυρομαχικά, τρόφιμα 
κ.λ.π. 'Επίσης, θά άντικαταστούσαμε τίς 
άπώλειές μας σέ άvθ~;ους καί θά κάναμε 
καί μερικές μετατροπές d!f<Jι,~αpάβι μας γιά 
νά μπορεί νά άνταποκρiθεi' •qτiς ·ε{δικές 
άνάγκες της ύπηρεσίας του κaλύτ&Αα. ~'Α
ποβάσεις έπιδρομέων, άποστολή καί δια
φυγή άνθρωποτQρπιλλών, βατραχανθρώ
πων κ.λ.π.) Εύτυχώς δέν είχαμε άπώλειες 
άνθρώπων άπό μάχες, έκτός ένός ύπαξιαι
ματικοϋ πού έσκασε στά χέρια του δ πυρο
δοτικός μηχανισμός τών τορπιλλών καθώς 
τίς ώπλιζε έναντίον έχθρικών πλοίων έπι
φανείας καί ύποβρυχίων. WΕχασε τά χέρια 
του άλλά έπέζησε. οι πολλές άπώλειες ή
ταν άπό άσθένειες, έξάντληση καί άτελή 
διατροφή παρ' δλο ότι ή · Αγγλική τρο
φοδοσία ήταν δσο καλή έπέτρεπαν ο{ συν
θήκες. 'Αλλά τί νάκανε κι· αύτή άν fνα 
βαπόρι πού εφερνε φρέσκα λαχανικά ή 
γιατρικά τορπιλλιζόταν; 'Αρκετούς άν
θρώπους στείλαμε στό νοσοκομείο μέ δερ
ματικά νοσήματα καί κυρίως ένός είδους 
πολύ κολλητικοί> πού έρέθιζε τό δέρμα 
γύρω στά μέρη πού ήταν σκεπασμένα μέ 
τρίχωμα, δχι δμως στό κεφάλι πού ήταν 
έκτεθειμένο στόν άέρα καί στόν ήλιο. Αύτή 
ή δερματική άσθένεια μεταδόθηκε σέ δλο 
τό 'Αγγλικό Ναυτικό σάν άγρια. φωτιά 
μέσω των πλυντηρίων ρούχων στίς 'Ινδίες. 
Κάποιο καράβι άρχισε τήν μόλυνση καί 
δταν πέρασαν άπό κεί μεγάλες μονάδες τοϋ 
'Αγγλιιcο() στόλου, yιά νά σταματήσουν τίς 
'Ιαπωνικές εtσβολtς καί προελάσεις, 
ξαπλώθηκε τό καΙCό. Πήγανε στίς 'Ινδίες 
καί μερικά ΈλληνιΙCά άντιτορπιλλικά, Ίeυ
ρίως στήν Βομβάη, yιά νά τούς τοποθετή
σουν άνθυποβρυχιακές συσκευές κι· l:τσι 
κόλλησαν καί ο{ δικοί μας τό κακό έκείνο. 
Θεραπεία ήταν νά άλλοίφεις τό έρεθισμένο 
δέρμα μέ .. . βάμα tωδίου! τά ούρλιάσματα 
άπ' τόν πόνο τοϋ καψίματος δέν περιγρά
φονται. WΟλες ο[ σοβαρές περιπτώσεις 

σταλθήκανε στά νοσοκομεία γιατί ήσαν 
άχρηστοι γιά πολεμι1Cή ύπηρεσία. 

Μέσα στούς άντικαταστάτες μάς στεί
λανε καί μιά τριανδρία πού κάνανε παρέα 
πάντα μεταξύ τους. Αύτοί δέν ήταν νεο-έπι
στρατευμένοι δπως ο{ πιό πολλοί πού ήσαν 
WΕλληνες τής Αiγύπτου. Ήταν στό Ναυ-

ΙΟΥΛΙΟΣ, 1987 

τικό ά.πό 'Πρίν τόν πόλεμο, ο{ δύο «δίοποι», 
δηλαδή σάν δεκανείς τής ξηράς κι· ένας 
ύποκελευστής, δηλαδή σαν λοχίας της ξη
ράς. Ήσαν πάντα σοβαροί καί λιγομίλη
τοι, διαβάζανε πολλά βιβλία καί πηγαί
νανε καί στήν έκκλησία τακτικά δταν εί
μαστε στό λιμάνι Κυριακές. Τούς ε{χαν 
κολλήσει τό πλήρωμα τό παρατσούκλι «0{ 
Τρείς 'Ιεράρχες». 

Λίγο-λίγο καταλάβαμε δτι ο{ τρεiς αύτοί 
ε{χαν κάποιο κοινό μυστικό πού προφα
νώς δέν θέλανε νά τό φανερώσουν. ·Αλλά 
καί ή περιέργεια τών άλλων δλο καί δυ
νάμωνε καί μέ τόν καιρό τά καταφέρανε καί 
βγάλανε τό μυστικό στά φανερά! 

'Ακούγοντας τά ψιθυρίσματα τοϋ πληρώ
ματος γιά τήν ύπόθεση αύτή, μοϋ κινήθηκε 
κι· έμένα ή περιέργεια καί έπειδή μ· άρέ
σ συν γενικά τά ίστορικά θέματα, μίλησα μέ 
τούς τρείς άνθρώπους καί τούς παρακάλε
σα νά μοϋ ποϋν λεπτομέρειες. Προσφέρ
θηκαν μέ κάποιο δισταγμό στήν άρχή, 
άλλά σιγά-σιγά , δσο αϋξαινε ή εμπιστο
σύνη τους πρός έμένα μοϋ μιλοϋσαν πιό έ
λεύθερα καί μέ περισσότερες λεπτομέ
ρειες, μέ όνόματα, χρονολογίες, κ.λ.π., {-

δίως ό ύποκελευστής πού φα ι νότα ν νά ε{ ναι 
καί άρκετά καλά μορφωμένος. 

Σημειώσεις δέν κράτησα δσο μοϋ μι
λοϋσαν γιατί θά κλόνιζε κάπως τήν έμπι
στοόύνη τους. ·Αλλά τόση έντύπωση μοϋ 
έκανε ή ιστορία τους ώστες.-- δέν l:χω 
ξεχάσει τίποτά. Μά ήταν καί ή διήγησή 
τους πολύ ζωντανή, κι· ετσι τή μεταδίδω 
κι· έγώ, δσο καλύτερα μπορώ. 

'Η ιστορία μάς διδάσκει δτι τό 'Ελλη
νικό εθνος ε{χε δυό μεγάλους πολέμους 
έναντίον τών Περσών, τούς «Μηδικούς πο
λέμους» δπως τούς έλεγαν ο{ άρχαίοι πρό
γονοί μας: τ όν πόλεμο των κλασικών χρό
νων, μέ τίς μάχες τοίι Μαραθώνα, τής Σα
λαμίνας , Θερμοπυλών, Πλαταιών, 

έκστρατείες τοϋ Μεγάλου 'Αλεξάνδρου 
κ.λ.π., καί τόν πόλεμο τών Βυζαντινών έ
ναντίον τών Περσών τής δυναστείας τών 
Σασανίδων καί τοϋ βασιληά τους Χοσρόη, 
δταν δ 'Ηράκλειτος τελικά τόν νίκησε, 
άνέχτησε τόν τίμιο Σταυρό καί τούς περι
ώρισε δρισnκά πιά μακρυά άπό τά σύνορα 
της Αύτοκρατορίας. 

WE, λοιπόν, ο{ τρείς φίλοι πού ήρθαν γιά 
άντικαταστάτες άσθενών στό καράβι μας, 

Oi ·Τρείς Ίεpάpχες» φεpθήκαvε τόσο !.πιδέξια κατά τόv «Τρlτο Μηδικό πόλεμο» ώστε δ Κυ
βερνήτης lβαλε καΙ τούς τpείς στήv δμοχειplα τοϋ τετpάκαvου dvτιαεpοπορικοϋ πολυβόλου 

Πώμ-Πώμ τώv 40χμ. ( Άπό τούς lξ εlvαι oi τρείς πρός τήν δεξιά μεριά). 
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είχαν λάβει μέρος καί σέ τρίτο Μηδικό πό
λεμο, πολύ πιό φρέσκο άπό τούς άλλους 
δύο πού εlχαν προηγηθεί! Πολύ λίγοι άν
θρωποι ξέρανε γιά τόν πρόσφατο αύτό 
πόλεμο, κι' αύτοί πού ξέρανε τό κρατοϋ
σαν άπόλυτα μυστικό. 

Καί πώς Εγινε αύτό; ΗΟπως γράφεται 
παρακάτω: 

Τό 1941 οί Γερμανοί εlχαν προχωρήσει 
στή Βόρειο 'Αφρική καί πλησιάζανε στήν 
ο Αλεξάνδρεια καί τό κανάλι τοϋ Σουέζ . ·Ε

πίσης προχωροϋσαν φαινομενικά aσταμά
τητοι στή Ρωσία , πρός τή Μόσχα καί τό 
Λένινγκραντ , τίς δυό μεγαλύτερες καί ση
μαντικότι:ρι:ς πόλεις τής Ρωσίας. Οί σύμ
μαχοι , δηλαδή οί 'Αμερικάνοι καί οί 'Εγ
γλέζοι προσπαθοϋσαν νά aνοίξουν 
δρόμους πρός τή Ρωσία γιά νά στέλνουν 
στρατιωτική βοήθεια. Πρός τό Μουρ
μάνσκ ύπijρχε θαλάσσιος δρόμος, άλλά οί 
πάγοι καί τά γερμανικά πολεμικά πλοία 
μαζί μέ τά ύποβρύχια καί τά άεροπλάνα πού 
εlχαν βάσεις στή βόρειο Νορβηγία eκαναν 
τό πέρασμα τών νηοπομπών πολύ δύσκολο 
καί μέ τρομι:ρές άπώλειες. ·Ο δρόμος πάλι 
άπό τά νότια , μέσω τοϋ Περσικοϋ Κόλπου 
έφραζόταν άπό τίς κυβερνήσεις, η μάλλον 
τίς δικτατορίες, πού διέκειντο φιλικά πρός 
τούς Γερμανούς. Στήν Περσία διχτάτορας 
καί ... βασιληάς(! !) εΙ χε γίνει ενας πρώην 
λοχίας τοϋ στρατοί), δ Ριζά Παχλεβή , ό 
πατέρας τοϋ Σάχη πού πέθανε στήν έξορία 
πρίν άπό /~ίγα χρόνια δταν τόν έκθρόνισε ό 
'Αγιατόλας Χομεϊνί .. Η aλλη ί:χθρική κυ
βέρνηση 1iταν τοϋ ' Ιράκ. 

Οί • Αγγλοι στείλανε έκστρατευτικά σώ
ματα γιά νά καταλύσουν τίς δυό έχθρικές 
κυβερνήσεις καί νά βάλουν aλλους φιλικά 
διατι:θι:ιμένους πρός τούς συμμάχους. Στή 
θέση τοϋ Ριζά Παχλεβή βάλανε τόν γιό του 
τόν Σάχη ποίJ τελικά τά εκανε θάλασσα ό 
καϋμένος! 

'Απάνω στίς άναμπουμπούλες ω'ιτές 

--- ~ ~----------~·------ .. ----
••• 
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φτάνει σέ ενα Περσικό λιμάνι τό 'Ελλη
νικό τάνκερ ΑΡΓΩ τοϋ Κυριάκου Βενιζέ
λου, γιοϋ τοϋ ο Ελευθερίου Βενιζέλου καί 
πατέρα τοϋ πολιτικοϋ aνδρός καί φίλου 
μου Νικήτα Βι:νιζέλου, παληοίι καί aγαπη
τοίι μέλους τfjς παροικίας μας στή Νέα · Υ
όρκη. Τό 'Ελληνικό 'Εμπορικό Ναυτικό 
συμπεριλάμβανε τότε μόνο δυό πετρελαιο
φόρα, τό ΑΡΓΩ κι' c'iλλο ενα, τοϋ Καραϊ
σιφόγλου, πού δέν θυμάμαι τό όνομά του. 

Έπειδή ή Έλλάς ήταν έμπόλεμος τότε, 
τά 'Ελληνικά έμπορικά πλοία εlχαv aπάνω 
δυό-τρείς ναίJτες η υπαξιωματικούς aπο
σπασμένους άπό τό Πολεμικό Ναυτικό, καί 
κανα-δυό πολυβόλα, - (τά κανόνια χρειά
ζονταν στό 'Αλβανικό μέτωπο)- δταν πή
γαιναν σέ ταξίδια μοναχά τους, δηλαδή 
χωριστά άπό τίς συμμαχικές νηοπομπές. 

'Απάνω λοιπόν στό ΑΡΓΩ ήτανοί .. Τρεiς 
'Ιεράρχαι» κι' ι:lχαν καί δυό aπηρχαιω
μένα πολυβόλα "Χότσκις", τοίι Α· παγκο
σμίου πολέμου πού ρίχνανε άρκετά καλά 
άκόμα, c'iσχετο ι.'iν οί κάνες τους ήταν φαγω
μένες κι ο οί σφαίρες πήγαιναν έκεi πού θέ
λανε αύτές κι ο οχι ί:κεί πού ijθελε δ 
σκοπευτής! 

·Η ΑΡΓΩ φουντάρισε «στή ράδα·•. δηλα
δή σέ αγκυροβόλιο εξω aπό τό λιμάνι aλλά 
άρκετά προφυλαγμf.νο άπό τούς καιρούς, 
καί περίμενε νά f.ρθει ή σειρά της νά 
φορτώσει, όπότε θά τήν διστάζανε νά μπεί 
μέσα στό λιμάνι δποη θά τήν συνδέανε μέ 

τούς σωλήνες φορτώσεως τοiι πετρελείου. 

' Η ταν κι ο άλλα καράβια φουνταρισμένα 

στό αγκυροβόλιο περιμένοντας κι . αύτά τή 

σειρά τους νά φορτώσουν, ώς έπί τό πλεί

στον 'Εγγλέζικα καί Νορβηγικά. Οί δικοί 
μας παρατήρησαν δτι σιγά-σιγά άρκετά 
άπ' αύτά σηκώνανε τίς c'iγκυρές τους καί 
φεύγανε, - κυρίως τή νύχτα, - χωρίς νά 
φορτώσουν. Καταλάβανε δτι «κάτι λάκκο 

ε!χε ή φάβα», πού λέει καί ή παροιμία, 
άλλά δέν είχανε καμία ειδοποίηση vά φύ
γουν, η καμία άλλη άλλαγή τών διαταγών 
φορτώσεως. 

Ξαφνικά τήν τρίτη η τέταρτη μέρα ποίι 
περιμένανε, κατά τό σούρουπο, άκούσανε 
δυό-τρείς τουφεκιές καί είδανε τίς λάμψεις 
άπό τ ή στερηά. Δέν δώσανε σημασία, μέχρι 
ποίι μιά άκόμα τουφεκιά άκούστηκε, καί τή 
φορά αύτή μιά σφαίρα χτύπησε καί πέρασε 
μέσα άπό τίς ψιλές λαμαρίνες τής γέφυρας 
τοίJ πλοίου, εύτυχώς χωρίς νά κάνει καμιά 
ζημιά η νά χτυπήσει c'iνθρωπο. Δέν παίρνει 
δά καί πολύ, ciν περάσει σφαίρα μέσα σέ 
aδεια δεξαμενή φορτίου, πού ε{ναι άδεια 
μέν άπό πετρέλαιο άλλά γεμάτη άπό έκρη
κτικά άέρια, νά προκαλέσει τρομερή εκρη
ξη πού νά μήν γλυτώσει ψυχή άπό τό πλή
ρωμα. 

'Ανάψανε οί δικοί μας άμέσως δλα τά 
φώτα τοϋ πλοίου καί ρίξανε ιcαί τόν 
προ βολέ α πάν ω στ ή ν ~λ λ ηνική σημαία, γιά 
νά δείξουν δτι πρόκειται γιά κράτος πού 
δέν εχει άνάμιξη στά πολιτικά έπεισόδια 
μεταξύ "Αγγλων καί Περσών. ΓΗλπιζαν 
δτι θά ε!χαν πιά ξεχαστεί οί πόλεμοι μέ τόν 
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Ξέρξη καί τόν Χοσρόη!!). 

Μέ τό σκοτάδι έπήλθε ήσυχία κα( σβή

σανε καί τά φώτα τοϋ πλοίου γιά νά μήν 
παρουσιάζουν στόχο στούς άπό εξω. WΕ

μειναν δμως δλοι τή νύχτα άγρυπνοιμέ τόν 
προβολέα ετοιμο καί τίς ταινίες σφαιρών 
περασμένες στίς ύποδοχές τών δύο πολυ
βόλων. Σηκώσανε καί δυό-τρείς έλληνικές 
σημαίες άκόμα πού εlχαν, καί γράψανε μέ 
μπογιά καί βιαστικά στίς δυό πλευρές τοϋ 
πλοίου GREECE, δηλαδή ΕΛΛΑΣ. Κα
λοϋ-κακοϋ γέμισε κι. ό καπετάνιος ενα 
παληο-μπίστολο πού εlχε γιά τήν ... «ύ
στάτη ι'iμυνα>>, πού επαιρνε φωτιά μόνο μιά 
φορά στά 5 τραβήγματα τής σκανδάλης, 
καί προσετέθη κι' αύτό στό «δπλικό σύ
στημα,. του πλοίου. Τύφλα νίiχουν οί 
ρουκέττες, τά «έξοσέτ» καί δλα τά άλλα 
σατανικά δπλα πού χρησιμοποιουνται σή
μερα άπό τούς Πέρσες καί τούς 'Ιρακινούς 
έναντίον τών τάνκερς στόν Περσικό 
κόλπο! 

Μέ τό πού φώτισε λίγο τήν αύγή, τά 
πράγματα παρουσιάστηκαν πολύ σκοϋρα. 
ΕΙδαν οί δικοί μας νά ί:χουν έμφανιστεί άρ
κετές μεγάλες βάρκες, σάν μαοϋνες, κοντά 
στίς άκτές, καί πολλοί στρατιώτες όπλι
σμένοι νά έπιβιβάζωνται. Ποϋ καί ποϋ τι
νάζονταν καί καμιά τουφεκιά κατά τήν 
ΑΡΓΩ. Φαίνεται οί «γεωπολιτικές» γνώ
σεις τών ένόπλων στρατιωτών δέν ήσαν 
άρκετές γιά νά καταλάβουν δτι ή 'Ελλάς 
ήταν ούδέτερη στά 'Αγγλο-Περσικά γε
γονότα, κι' οϋτε κάν τί έστί 'Ελλάς, 'Αγ
γλία κ.λ.π. Γι ' αύτουνούς πάν πλοίο πού 
φόρτωνε στό λιμάνι ήταν έχθρικό. 

' Ο καπετάνιος διέταξε άμέσως νά έτοι
μαστεί τό πλοίο γιά άναχώρηση καί πρώτα
πρώτα νά σηκωθεί ή άγκυρα, κάτι πού 
παίρνει άρκετή <i>ρα, iδίως άν εχει ριχτεί μέ 
μεγάλο μήκος άλυσίδας, η , δπως λένε οί 
ναυτικοί μέ πολλά «κλειδιά καδένα». 

'Από δξω καταλάβανε δτι τό καράβι θά 
τούς ξέφευγε καί πηδήσανε δπως-δπως στίς 
μαοϋνες καί τραβώντας κουπί δσο μπο
ροϋσαν πιό γρήγορα, κατευθυνθήκανε 
πρός τήν ΑΡΓΩ, άρχίζοντας ταυτόχρονα 
νά ρίχνουν τουφεκιές συνέχεια. Ό τρίτος 
Έλληνο-Περσικός πόλεμος εlχε κηρυ
χθεί!! 

. ο καπετάνιος άμέσως, καί πολύ εξυπνα, 

ΙΟΥΛΙΟΣ, 1987 

μανουβράρισε το πλοίο μέ τή μηχανή καί 
μέ τήν άγκυρα πού έρχόταν άπάνω σιγά
σιγά, ωστε νά γυρίσει τήν πλώρη πρός τί 3~ 
4 μαοϋνες πού πλησιάζανε πιό κοντά. 
WΕτσι, δχι μόνο παρουσίαζε τό πλοίο μι
κρότερο στόχο, παρά άν ί:δειχνε τήν 
πλευρά του, άλλά καί οί σφαίρες 
χτυποϋσαν τό σκάφος μέ γωνία πού τίς 
εκανε νά άποστρακίζονται καί νά μήν 
τρυποϋν τίς λαμαρίνες καί νά μπαίνουν 
στίς δεξαμενές μέ τά έκρηκtικά άέρια. 
Ποu ·σαι καϋμένε Θεμιστοκλή νά καμα
ρώσεις τούς άπογόνους σου! 

' Αλλά καί οί άπόγονοι του Δαρείου καί 
τοϋ Ξέρξη δέν τρώγανε λάχανα. Μόλις 
ε'ίδάνε τή μανούβρα 'του καπετάνιου χωρί
σανε, καί δπως γύριζε ό καπετάνιος τήν 
πλώρη του πρός μιά ή δυό μαοϋνες, ή 
πλευρά του πλοίου του εμενε έκτεθειμένη 
στίς άλλες 2-3. Εlμαι βέβαιος δτι οί ψυχές 
του Θεμιστοκλή, τοu Εύρυβιάδη καί τών 
άλλων 'Ελλήνων ναυάρχων στή Σαλαμίνα 
παρακολουθοϋσαν άπό ψηλά μέ ένδιαφέ
ρον καί μέ κρυφό καμάρι τήν έξέλιξη τών 
«Ελιγμών μάχης». w Αραγε παρακολουθοϋ
σε καί δ Ξέρξης άπό τό Αίγάλεω; 

Μέχρις ένός σημείου ή ΑΡΓΩ δέν εlχε 
χρησιμοποιήσει τόν όπλισμό της, άλλά οί 
μαοuνες πλησιάζανε έπικίνδυνα, βέβαια, 
άφοϋ αύτοί ρίχνανε καί οί δικοί μας δχι. 
Τήν τελευταία λέξη σ· αύτό εlχε δ καπε
τάνιος τοϋ πλοίου, παρ· δλον δτι τά πολυ
βόλα ήταν ύπό τήν έξουσία τοϋ Ύποκε
λευστοϋ. Γιά μιά στιγμή ρωτάει τόν καπε
τάνιο: «Καπετάνιε καλύτερα ν' aνοίξουμε 
πϋρ μέ τήν άδειά σου γιατί δέν θά μπορέ
σουμε νά τούς σταματήσουμε άν ί:ρθουν πιό 
κοντά καί θά μcϊς σφάξουν σάν τραγιά ίiν 
μcϊς πιάσουν ζωντανούς••. Tou καπετάνιου 
ή διαταγή: «'Ανοίξατε πuρ πρός έκφοβι

σμόν μόνον>>! «Μπρρ ... , μπρρρ .. ·''• άκού
στηκαν οί ριπές τών πολυβόλων καί οί 
σφαίρες χτύπησαν τά νερά μακρυά άπό τίς 
μαουνες. Γιά μιά στιγμή αύτές κολώσανε, 
<iλλά μετά άπό λίγο βλέποντας δτι ο! 
σφαίρες χτυποϋσαν μακρυά καί άποδίδον
τας αύτό σέ άτζαμωσύνη τών πολυβολη
τών, ξεκινήσανε πάλι πρός τήν ΑΡΓΩ, ξε
φωνίζοντας καί πυροβολώντας μέ πιό 
γοργό ρυθμό παρά πρίν. Ή άγκυρα ε{χε 
σχεδόν ξενερίσει, άλλά καί ο! μαοϋνες 

ε[ χα ν φτάσει πιά πολύ κοντά. Οί άποφάσεις 
ε πρεπε νά ληφθουν γρήγορα, τά περιθώρια 
χρόνου ήσαν έλάχιστα. ·«Βαράτε στό 
ψαχνό!!» φωνάζει ό καπετάνιος, ξεχνών
τας τά τυπικά παραγγέλματα πού ε{ χε μάθει 
στό Ναυτικό. «Πuρ κατά βούλησιν έπί του 
στόχου>> φωνάζει δ 'Υποκελευστής, καί τά 
δύο πολυβόλα καί τό παληο-μπίστολο τοϋ 
καπετάνιου κατευθύνονται πρός τήν πλη
σιέστερη μαούνα. Πανδαιμόνιο έπακολού
θησε. Νόμιζες δτι τά πολυβόλα καταλά
βανε τόν κίνδυνο καί στέλναν τίς σφαίρες 
τους άκριβώς πάνω στό στόχο, σάν νά ήταν 
οί κάνες τους καινούργιες. Κομμάτια ξύ
λου άπό τή μαούνα σπάζανε καί πετάγον
ταν στόν άέρα. ' Η μαούνα καταφανώς άρ
χισε νά κάνει νερά καί νά μπατάρει πρός 
τήν πλευρά της. Οί στρατιώτες πηδοϋσαν ή 
πέφτανε στή θάλασσα, δπου τό κόκκινο 
χρώμα του αίματος άρχισε νά έμφανίζεται 
καί νά ξαπλώνεται σιγά-σιγά στό νερό. 

"·Αλλαγή στόχου!!» φωνάζει ό 'Υπο
κελευστής, δείχνοντας μέ &να ραβδάκι καί 
τά πολυβόλα γύρισαν στή δεύτερη μαούνα. 
Τό 'ίδιο πανδαιμόνιο, καί τό κοκκινωπό 
χρώμα στό νερό. Μέ τήν άλλαγή στόχου 
στήν τρίτη μαούνα δέν χρειάστηκαν 
πολλές ριπές. οι έπιβάτες της, βλέποντας 
τί συνέβη μέ τίς άλλες δύο πήδηξαν στή θά
λασσα προκαταβολικώς. Μιά-δυό ριπές 
ριχτήκανε μόνο σ' αύτήν, γιατί καί ή 
άγκυρα εlχε πιά ξενερίσει καί τό πλοίο 
€παιρνε ταχύτητα. ••Παύσατε πϋρ!!» Στα
μάτησε τό τουφεκίδι, ο[ ύπόλοιπες μαοϋνες 
άνέκρουσαν πρύμνη καί τραβήξανε κατά 
τήν άκτή. 

·Η ΑΡΓΩ κατευθύνθηκε πρός τήν €ξοδο 
του Περσικοί> κόλπου, μιά καί δέν ύπήρχε 
πιά λόγος νά περιμένει φόρτωση άπό 

κανένα άλλο λιμάνι. 

'Όπως εlπα καί άπό τήν άρχή τής ίστορί-
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ας, δέν ήμουν αύτόπτης μάρτυς του έπεισο
δίου, άλλά ήμουν άπλός άκροατής. Ρώτησα 
μόνον μερικά πράγματα πού έπακολούθη
σαν τήν άναχώρηση του πλοίου. ·Ονόματα 
λιμανιών καί προσώπων δέν άναφέρονται 
γιατί ή δλη ύπόθεση επρεπε 'νά μείνει άπό
λυτα μυστική. Ήσαν πολλοί ·ελληνες 
πού ζοuσαν έγκαταστημένοι στήν Περσία, 

καί άν μαθευόταν τό έπεισόδιο ίσως νά έτί
θεντο ύπό διωγμό. 

Τό πλοίο άφοu βγi'jκε άπό τόν Περσικό 
κόλπο προσέγγισε στό πλησιέστερο λιμά
νι πού ύπi'jρχαν ·Ελληνικές προξενικές 
άρχf:ς. • ο καπετάνιος εκανε τήν άναφορά 
του μέ δλες τίς λεπτομέρειες καί τήν ύπέ
βαλε. Ό έπί κεφαλής ·ελληνας Προξε
νικός Λιμενάρχης τή διάβασε μέ προσοχή, 
άκουσε καί τίς προφορικές έξηγήσεις καί 
διασαφίσεις καί μετά ... εσχισε καί πέταξε 
τήν άναφορά λέγοντας στόν καπετάνιο: 
«-Ο,τι Εγραψες καί δ,τι μοϋ εlπες δέν 
Εγιναν ποτέ, 'κι · όποιος άπ' δλους σας πεί 
καί τήν παραμικρότερη κουβέντα γι· αύτά 
θά γδαρθεί ζωντανός καί έπί πλέον θά 
σαπίσει στ ή φυλακή άν δέν τουφεκιστεί κι' 
όλας! · Αποκάλυψις κρατικών μυστικών 
ισοδυναμεί μέ κατασκοπεία καί τιμωρείται 
σύμφωνα μέ τά άρθρα τάδε καί τάδε τοϋ κώ
δικος τάδε, κ.λ.π. , κ.λ.π. Κατάλαβες καπε
τάνιε;» «Κατάλαβα κύριε Λιμενάρχα!» 
.. ·ε, τότε πήγαινε καί πές τα καί στούς 
άλλους, νά τά καταλάβουν κι · αύτοί. 'Εν 
τώ μεταξύ τό πλοίο σας θά κρατηθεί έδώ, 
έσείς δλοι θά <iπολυθείτε καί θά έπαναπα
τρισθείτε καί καινούργιο πλήρωμα θά 
ελθει νά παραλάβει τό πλοίο άπ' έδώ. Καί 
ιcύτταξε καπετάνιε, σάν συνάδελφος καί 
προϊστάμενος τής ύπηρεσίας στό λιμάνι 
τοϋτο σέ συγχαίρω κι' · έσένα καί τό 
πλήρωμά σου, καί τό άπόσπασμα τοϋ Πο
λεμικοϋ Ναuτικοu, γιά τή συμπεριφορά 
σας κατά τό έπεισόδιο αύτό, ... ξέρεις ... 
γιά ιwιό έπεισόδιο μιλώ . .. γι' αύτό πού δέν 
εγινε!! ... Γειά σας καί καλή πατρίδα μέ τή 
νίκη ... 
Ρώτησα τόν 'Υποκελευστή τί κάνανε 

μετά τή συνάντηση μέ τόν ·ελληνα προξε
νικό Λιμενάρχη . 

«Πήγαμε καί λειτουργηθήκαμε καί ξω
μολογηθήκαμε στήν 'Ελληνική 'Εκ
κλησία του λιμανιοϋ». «Γιατί ξωμολο
γηθήκατε άφοϋ άπ ' δ,τι μίiς είπατε δέν δια
πράξατε κανένα άμάρτημα. Φερθήκατε τί
μια, συμμαζεμένα καt μέ ψυχραιμία», «Ναί 
κύριε 'Υποπλοίαρχε, άλλά ρίξαμε σέ άν
θρώπους πού ήτανε στό νερό κι ' αύτό εΙ ναι 
άμαρτία. Στό νησί δ παποϋς μου ελεγε, 
«μ ή βαρέσεις ποτέ άνθρωπο πουύ 'ναι στό 
νερό καί πέρδικα πού πίνει νερό στ ' 
αύλάκι». 

Τό συνάσθημα τής άμαρτίας εlχε κάνει 
τούς «Τρέίς ·Ιεράρχες» νά εlναι τόσο θρή
σκοι καί συμμαζεμένοι μόνο στή δική τους 
συντροφιά. Σέ άλλη συζήτηση πού εlχα μέ 
τόν 'Υποκελευστή μου εlπε δτι ύπολόγιζε 
νά ήταν στίς μαοϋνες καμιά έκατοστή 
στρατιώτες, άπ · τούς δποίους καμιά εΙκο
σαριά θά σκοτώθηκαν, τραυματίσθηκαν ή 
πνίγηκαν. 

·Η ΑΡΓΩ ένώ βουλιάζει άπό τορπιλλισμό Γερ
μανικοv ύιιοβρυχfου. Τό όνομα στήν πρύμη 
εlναι μi 4 γράμματα dλλά δέν διαβάζεται κα
θαρά. Φωτογραφfα άπό τά Γερμανικά 'Ιστο
ρικά 'Αρχεία. Στά 'Αρχεία τών Λλόϋδς τοϋ 
Λονδfνου άναφέρεrαι: «ΑΡΓΩ. 'Ελληνικό 
πλοίο, τορπιλλίστηκε καi βούλιαξε άπό Γερ
μανικό ύιιοβρύχιο rήν 29η Νοεμβρίου /942 
κοντά στό άκρωτήριο τής Καλής 'Ελπίδας. 12 
μέλη τοϋ πληρώματος καί 6 έπιβάτες χά-

θηκαν». 

RESTAURANT 
'Εξαιρετικη έλληνικι1 

κουζίνα σε τιμες 
όσυvαyώvιστες 

117 East 15th Street 
New York City 

Tel. (212) 254-0960 

Αύτή ε{ναι ή {στορία τοϋ Τρίτου Μηδι
κοϋ πολέμου, καί ή μοίρα τό εlχε νά τήν 
γράψω έγώ σάν νεώτερος ·Ηρόδοτος. Καί 
σάν αύτόν τονίζω κι. έγώ δτι εγραψα όχι 
μόνο δ, τι ε{δα δ ίδιος, άλλά καί δ,τι άκουσα 
άπό άλλους. 'Ονόματα κα( ήμερομηνίες 
δέν γράφω γιατί δπως ε{πα καί παραπάνω 
ολοι μας είχαμε ύποσχεθεί στούς "Τρείς 'Ι
εράρχες•• νά μήν άναφέρουμε ποτέ τίποτα 
πού θά μπορούσε νά φανερώσει τά όνοματά 
τους ή τά όνόματα των άλλων πού ήταν 
άνακατεμένοι στό έπεισόδιο, σάν τόν Κα
πετάνιο , τόν Προξενικό Λιμενάρχη κ.λ.π. 
Θά ρωτήσει κανείς, άφοu ύποσχεθήκανε 
άπόλυτη μυστικότητα yιατ( γράφω τήν 
Ιστορία; Γιατί δπως εlχαν πεί ο! άρχαίοι 
πρόγονοί μας, μεταξύ των άνθρώπων «Ού
δέν κρυφόν ύπό τόν ·Ηλιον»!! 

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥ ΛΟΣ 
Νέα 'Υόρκη, 'Ιούνιος 1987 

Υ.Γ. Ή τριανδρία Εμεινε στήν ΠΙΝΔΟ 
άρκετόν καιρό, ιcαί ήταν άκόμα στό καράβι 
δταν εφυγα έγώ γιά νά παραλάβω καθή
κοντα στήν κορβέττα ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, κα
λοκαίρι τοϋ 1943. Δέν ξέρω τί άπέγιναν ή 
ποϋ βρίσκονται σήμερα. 'Ελπίζω καί 
εύχομαι νά ε{ναι καλά. 

Κάτι ... ξέρουν 
δσοι διαφημίζοι·ται 

στήν «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 

ovge[il1os 
Specializing in GreekCaterίng 
for home and busίness partίes. 

Tel. (212) 688-8828 

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

TEL. (5 ι6) 234-WO I ~ (516) 348-9708 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Exit 57 στό δεύτερο φώς, στήν Veterans Highway δεξιά μέχρι τήν 
B\ue Dawn Dίner. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ Τ ΑΞΙΔΕΥΟΝΤ ΑΣ ΣτΟ LONG ISLAND 

'Ελληνικά φαγητά γιά τούς "Ελληνεc; καλοφαγάδεc; (σι:JVβλώ:ια. μουσαι:ά.;. πα

στiτσια, σπανακόπιτεc; κ.ι1). Ψάρια φρέσκα σi μεγάλη ποιι.:ιλία }'ι· αύrού.; πού 

dγαποίίν τά θαλασσινά. Salad Bar γιά rούς . .. χορrοφάγου.;. breakfast γιά όλοιι.;. 
σπιτiσια γλυκά καΙ ψωμιά καΙ βέβαια ποτά πολλά. 

14 ΩΡΕΣ λΝΟΙΧτΑ - ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙλ ΣλΣ 

•ΝΕλ ΥΟΡΚΗ .. 



Διευκρινίσεις ζητά 
ή Πανηπειρωτική 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΒΑΣ. ΜΙΚΕΛΗ 

Ό Πρόεδρος τής Πανηπειρωτικijς 'Ομοσπονδίας • Αμερικijς, Αί>στραλίας καί Κανα
δci κ. Βασίλειος Μικέλης προέβη στίς άκόλουθες δηλώσεις ζητών άπό τήν έλληνική 
Κυβέρνηση νά διευκρινήση κατά πόσο προτίθεται νά προχωpήση στήν άρση τοu έμπο
λέμου μέ τήν 'Αλβανία: 

«Τόν τελευταίο καιρό, φθάνουν άπό τήν 
'Αθήνα φfjμες δτι ή l:λληνική Κυβέρνηση 
συνεχίζει τήν διαδικασία γιά τήν aρση του 
έμπολέμου μέ τ·ήν 'Αλβανία καί δτι παρα

μένουν πρός ρύθμιση ώρισμένες νομικfις 
φύσεως λεπτομέρειες πρίνγίνη, σύντομα , ή 

σχετική άνακοίνωση. 

Οί φήμες αύτές, δπως ε[ναι εύνόητο, 
προκαλοϋν σοβαρές άνησυχίες σ' δλους 
τούς Βορειοηπειρώτες καί δλους τούς όμο
γενείς πού παρακολουθοϋν καί μάς συμπα
ρίστανται στόν έθνικό μας άγώνα. Οί 
έπαφές μας μέ τούς άξιωματούχους τών 
Τμημάτων τής Πανηπειρωτικής, έπιβεβαι
ώνουν τίς άνησtιχίες αύτές. 

Γι· αύτόν τόν λόγο, άπευθυνόμαστε, γιά 
μιά άκόμη φορά. πρός τήν ελληνική Κυ
βέρνηση, γιά νά ζητήσωμε άναστολή κάθε 
σχετικfις ένέργειας. 'Επειδή, γιά πολλούς 
μήνες τώρα δέν άκούστηκε τίποτε έπί τοίι 
θέματος, έλπίζαμε δτι ή έπιχειρηματολο
yία τών ήπειρωτικών όργανώσεων σ ' δλο 
τόν κόσμο καθώς καί οί aλλες εγκυρες 
φωνές πού άκούστηκαν στήν 'Ελλάδα καί 
στό έξωτερικό έναντίον τής ι'iρσεως τοϋ 
έμπολέμου, ε[χαν πείσει τήν Κυβέρνηση 
δ τι έπεβάλλετο άναστολή έπ · άόριστον 
τών σχετικών διαδικασιών . 

Θέλομε νά πιστεύωμε δτι οί πρόσφατες 

φήμες δέν άνταποκρίνονται στήν πραγμα
τικότητα καί έφιστοϋμε τήν προσοχή τοϋ 
πρωθυπουργοί) κ. 'Ανδρέα Παπανδρέου, ό 
όποίος μάς ύπεσχέθη ένημέρωση πρό 
πάσης σχετικής ένέργειας. 

"Οπως τονίσαμε πολλές φορές , ή Πανη
πειρωτικ:ή ·Ομοσπονδία 'Αμερικής, Κα
ναδά καί Αύστραλίας, δέν ε[ναι κατ ' άρχήν 
άντίθετη πρός τήν aρση του έμπολέμου. 
Εlναι δμως άντίθετη iiν γίνη αύτό χωρίς 
τήν ύπογραφή είδικfjς συμφωνίας εiρήνης, 
πού νά σέβεται πλήρως καί νά έγγυάται ά
ποτελεσματικώς τά άνθρώπινα δικαιώματα 
τών 400.000 άδελφών μας. Οί πληροφορίες 
μας άπό τήν ·Αλβανία, καθώς καί oi διηγή
σεις φυγάδων, πείθουν δτι οί διώξεις σέ 
βάρος τών άδελφών μας συνεχίζονται καί 
σέ πολλές περιπτώσεις, εχουν χειροτερέ
ψει oi παραβιάσεις τών άνθρωπίνων δικαι
ωμάτων. 

Πώς ε[ναι λοιπόν δυνατό νά προχωρήσει 
ή Κυβέρνηση στήν ι'iρση τοϋ έμπολέμου 
καί νά νομιμοποιήσει, ετσι, τήν στέρηση 
τών βασικότερων άνθρώπινων δικαιμάτων 
στόν ελληνικό πληθυσμό τfjς Βορείου Ή
πείρου; 'Επαναλαμβάνομε δτι αύτό θά συ
νιστοϋσε έθνικό Εγκλημα. Καί νέα έθνική 
συμφορά. 

Γιά νά διαλυθεί δμως ή σύγχυση πού 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ν.Υ. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 

Ή Νέα Δημοκρατία Μητροπολιτικής Νέας 'Υόρκης άνακοινώνει στά 

μέλη καί στούς φίλους της δτι ό:πό τίς έκλογές πού διεξήχθησαν στίς 7 
'Ιουνίου 1987 προέκυψε τό eξής Διοικητικό Συμβούλιο: 

I . ΣΤ ΑΘΑΚΟΣ ΒΑΣ. .. . . . . .. .. .. . .. . . .. . . . . . . .. . Πρόεδρος 

2. ΜΕΤΖΕΛΟΠΟΥ ΛΟΣ ΔΗΜ . . ................ Άvτιπpόεδpος 
3. ΣΑΛΟΝΙτΗΣ ΚΩΝ. . ............ . .... ..... Γ. Γραμματέας 

4. ΒΟΝΤ ΑΣ ΚΙΜ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ταμίας 
5. •ΚΑΚΝΗΣ ΔΗΜ ...... ..... ................... Σύμβουλος 

6. ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σύμβουλος 

7. ΜΑΡΟΥΔΑ ΘΕΟΔ ............ ...... ....... ... Σύμβουλος 

Στό Συμβούλιο συμμετέχει καί ό εκάστοτε έπικεφαλής τής Ο.Ν.Ν.Ε.Δ. 
ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟΥ 

ΙΟΥΛΙΟΣ, 1987 

!tΕκδρομή 

τfίς Χιακfίς 
~Ομοσπονδίας 

~εγάλη έκδρομή - προσκύνημα στήν 
Χίο !:τοιμάζει ή Χιακή 'Ομοσπονδία σέ 
συνεργασία μέ τά ·τμήματά της, μέ διάφο
ρες έκδηλώσεις πού εχουν προγραμματι
στεί στό άκριτικό νησί μεταξύ 30 'Ιουλίου 
καί 5 Αύγούστου. 
Πρόεδρος της όργανωτικfjς έπιτροπής 

εlναι ό γνωστός έπιχειρηματίας κ. Γιώρ
γος 'Ανδρεάδης. Πρόεδρος της Χιακfjς 
'Ομοσπονδίας ε{ ναι ό έφοπλιστής κ. Γι
ώργος Π. Λιβανός. 

Ή έκδρομή, παράλληλα πρός τήν χυχα
γωγία, άποβλέπει στήν σύσφιγξη τών 
δεσμών τών άποδήμων Χίων μέ τήν ίδιαί
τερή τους πατρίδα καί τήν έπιτόπια μελέτη 
τών προβλημάτων τοϋ νησιοϋ. Γι ' αύτό, θά 
γίνη μεγάλη συνεδρίαση στήν όποία θά 
λάβουν μέρος οί πρόεδροι δλων τών 
χωριών τής Χίου, καθώς καί τά προεδρεία 
τών 'Ελληνοαμερικανικών Συλλόγων πού 
ε{ναι μέλη τfjς Χιακfις 'Ομοσπονδίας. 

'Εξ aλλου, γιά τήν 31 η 'Ιουλίου εχει προ
γραμματισθή κοκταίηλ ύποδοχfjς στό ξε
νοδοχείο Χανδρfj . Τήν I η Αύγούστου, θά 
δοθfj μεγάλη χοροεσπερίδα στόν Ναυτικό 
'Όμιλο Χίου πρός τιμήν τοϋ Μητροπο
λίτη τοϋ νησιοϋ. 

'Εξ aλλου, έξαιρετική έπιτυχία σημείωσε 
ή πρόσφατη συνεδρίαση στό ίδιόκτητο 
κτίριο τής Χιακfις 'Ομοσπονδίας στήν 'Α
στόρια, στήν όποία προσήλθαν πολλοί 
Χιώτες. Κατά τήν συνεστίαση αύτή, συγ
κεντρώθηκαν 60.000 δολλ . καθαρά, μετά 
τήν άφαίρεση τών έξόδων. Τό ποσό αύτό θά 
διατεθή γιά επισκευές καί τόν έξωραϊσμό 
του κτιρίου του δποίου ή α'ίθουσα τελετών 
θά διατίθεται γιά τίς άνάγκες δλων τών 
Χιακών σωματείων. 

Πρόεδρος τfjς έρανικής έπιτροπfjς γιά τό 
κτίριο ήταν ό κ. Γ. ·Ανδρεάδης μέ τήν συν
εργασία του κ. Νίκου Μιχαλιοϋ. 

προκαλοϋν κάθε τόσο οί φήμες καί ο{ 
ψίθυροι, καλοuμε τήν l:λληνική Κυβέρνη
ση νά ξεκαθαρίσει τήν έπί τοϋ θέματος πο
λιτική της μέ μιά σαφή άνακοίνωσή της. 
· Η γενέτειρα άντιμετωπίζει σήμερα άρκετά 
iiλλα προβλήματα. Καί ε[ναι έπιτακτική 
έθνική άνάγκη νά παραμείνει ό άπόδημος 
' Ελληνισμός aγρυπνος καί ένωμένος 
μπροστά στούς aλλους κινδύνους. 

Oi άμφιβολίες καί ή άβεβαιότης γύρω 
άπό τό θέμα τfjς ι'iρσεως του έμπολέμου δέν 
βοηθοuν στ ή ν όμοψυχία τοίι ' Ελληνισμοίι . 
'Επιβάλλεται , πιστεύομε, νά διαλυθεί άμέ
σως ή συλ yχυση μέ μιά κατηγορηματική 

διε υκρίνηση τών προθέσεων τής 
έλληνικής Κυβερνήσεως». 
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Πρόσωπα 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ τής ·επιτροπης της 
«Νέας Δημοκρατίας» στήν Μητροπολιτι
κή Νέα 'Υόρκη έξελέγη ύστερα άπό έκλο
yές πού εγιναν τήν 7η 'Ιουνίου, δ κ. Βα
σίλειος Σταθc1κος, γνωστός άπό τήν πα~ 
τριωτική του δράση ώς άξιωματοuχος καί 
μέλος διαφόρων όργανώσεων .. Ό κ. Στα
θaκος,.δ όποίος κατά τίς τελευταίες άρχαι
ρεσίες τής 'Ομοσπονδίας 'Ελληνοαμερι
κανικών Σωματείων Ν. 'Υόρκης έξελέyη 
μέλος τοϋ Διοικητιιcοϋ Συμβουλίου, εlναι, 
έπίσης πρόεδρος τοu Συλλόγου Σπαρτια
τών καί διετέλεσε πρόεδρος τοϋ 39ου Συ
νεδρίου τής Παλλακωνικής 'Ομοσπονδί
ας, ε{ναι έκ τών ίδρυτών καί πρώτος πρόε
δρος τοu 'Ιδρύματος 'Ανιάτων Σπάρτης 
καί ίδρυτή~ καί πρόεδοοc τftc όογανώσεω~ 
.,'Ελληνοαμερικανική Κίνησις». 'Αντι-

'πρόεδρος τής 'Επιτροπής τής Ν. Δημοκρα
τίας έξελέγη ό κ. Δημ. Μετζελόπουλος, Γε
νικός Γραμματεύς δ κ. Κων. Σαλωνίτης, 
Ταμίας ό κ. Κιμ. Βόντας καί σύμβουλοι οί 
κ. κ. Δημ. Κακνης, Φωτ. ΠλακοΎιάηης καί 
ή κ. θεοδ. Μαρο6δα . 

• 
ΤΟΝ ΕΦΟΠΛΙΣτΗ κ. Γιώργο 
Π. Λιβανό τίμησε τόν περασμένο μήνα, 
κατά τήν διάρκεια τής δεκάτης χοροεσπε
ρίδας του τό ναυτιλιακό ίδρυμα ~Σήμανς 
Τσέρτς" yιά τήν προσφορά του στό !νστι
τοίιτο καί γενικά στήν παγκόσμια ναυτι
ί.ία. Ό κ . Λιβανός .εlναι πρόεδρος τής όρ
γανώσεως « 'Ελληνοαμερικανική Συμμα
χία» καί πρόεδρος τής έπιτροπijς 'Ελλή
νων έφοπλιστών γιά τήv προστασία τών 
ελληνικών θαλασσών άπό τήν ρύπανση 
τών έμπορικών σκαφών. 

Μεγάλες χαρές στήν οΙκογένεια του γιατρού καΙ τής κ. Χρήστου Πύρρου γιά τήν άποφοίτηση του 
γιου τους, έπίσης γιατρού. Δημήτρη. στήν μέση τής φωτοvοα(ΙJίας. Τό εύτυχές γεγονός γιορτά
σθηκε μέ μιά μεγάλη χοροεσπερlδα στό Clinton Inn τοϋ Τενναφλάϋ. ·Ο νέος tπιστήμων πού 
d.κολουθεί τά βήματα τοϋ πατέρα του καί τοϋ παπποϋ του, ~οζάρει μέ τούς εύτυχισμένους γονείς 

καί τά άδέλφια του Μάϊκ καf Μαρfα, ή όποfα σπουδάζει στό Πανεπιστήμιο Fordham. 
(Athens Intemational - D. Kessoglides) 

ΣΤΙΓΜΙ ΟΤΥΠ Ο άπό μιά πρόσφατη κρουαζιέρα στήν Βερμούδα μέ τό "' Αμε
ρικανίς» τής έταιρίας Χανδρή. 'Από άριστερά, ό παλαίμαχος όμογενής κ. Ζαννής Μαρ
μαρινός, δ όποίος εχει διατελέσει έπί 60ετία ύπεύθυνος πωλήσεων καί προβολής γιά τίς 
έταιρίες Home Line, Greek Line καί Chandήs Cruises καί τοϋ ταξιδιωτικοϋ γραφείου Velos 
Traνel, ή δίς 'Ιωάννα Κατσούλη, τοuίδιου πρακτορείου, δ κυβερνήτης τοu" 'Αμερικανίς» 
Γερ. Άνδριανίiτος. Μεταξύ τών συνδαιτυμόνων ήσαν καί δ άρχιλογιστής τοϋ σκάφους 
κ. 'Ιωάννης Βουλyαρίδης, δεξιά. 

Η ΑΠΕΡΧ Ο ΜΕΝΗ πρόεδρος τής Φιλοπτώyου τοu 
Καθεδρικού Ν. 'Υόρκης κ. Κάρολ Κόντοuκαί ή προκάτοχός της 
κ. Angelique Latsey τιμήθηκαν γιά τίς ύπηρεσίες τους μέ μιά δεξί
ωση πρός τιμήν τους στήν 'Αρχιεπισκοπή. 'Από άριστερά, δ 
Μητροπολίτης κ. Σίλας, δ 'Αρχιεπίσκοπος κ. 'Ιάκωβος, δ Με
λόης κ. Φιλόθεος, ή κ. Λιάνα Σκοuρλή, ή κ. Φρόσω Μπέϋς, ή 
όποία μίλησε έκ μέρους τής Φιλοπτώχου, ή κ. ·Αθηνά Μπο6p· 

παρη, στό βάθος, καί ή τιμηθείσα κ. Κόντοu μέ τό άναμνηστικό 
δώρο πού η1ς προσεφέρθη, ή κ. Κανικλίδοu καί ή κ. Μανδαλάκη. 
Στήν δεξιά φωτογραφία, άπό άριστερά, ή ιc. Μπέϋς, ή κ. 
Περνόκη, ή κ. Μ. Λύρα, δ α{δ. Ρόμπερτ Στεφανόπουλος, ή κ. 
Φράγκοu σ;ό βάθος, ή κ. Σάϋπροuς, ή κ: Δαφνίδη, ή κ. Οtκονο
μοπο6λοu, ή τιμηθείσα κ. Λάτσεϋ καί ή κ. Κωνσταντάϊν. 

(Athens Intemational- D . Kessoglides) 
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΒΑΦΗ μίλησε 
στήν ·Αθήνα, τόν περασμένο μήνα:_ δ 'Ελ
ληνοαμερικανός καθηγητής Τζών Αντον, 
του Πανεπιστημίου τής Ν. Φλόριντα. Τό 
θέμα τής όμιλίας του !'αθηγ~τ~υ, πού ε{~αι 
καί άντεπιστέλλον μελος της Ακαδημιας 
·Αθηνών, ήταν: ,(Q Κ~βάφη~ καί ή μοίρα 
του · Ελληνισμου». Την έκδηλωσ'l,, διωρ: 
γάνωσε τό "Southestem ~ollege στο 
Πνευματικό Κέντρο Κηφισιας . 

• 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ δημιουρ-
γεί στόν Βοτανικό Κήπο του Φλάσιγκ Μέν
τοου δ εικονιζόμενος καλλιτεχνικός παρα
γωγός κ. Τόμ Κουρτέσης σέ συνεργασία μέ 
τούς έπιχειρηματίες άδελφούς Γιώργο καi 
Παναγιώτη Κατσίχτη, ιδιοκτήτες τοϋ Nep
tune Diner στήν 'Α στόρια καί άλλων έστι
ατορίων. Τό έλληνικό χωριό θά λειτουρ
γήση ενα όλόκληρο μήνα, άπό 24 Ίουλίου 
εως 24 Αόγούστου καί θά εlναι τόπος άνα
ψυχής καί προβολής διαφόρων tλληνικών 
καί άμερικανικών έπιχειρήσεων, βιομη
χανιών καί παροχής ύπηρεσιών. Στά πλαί

σια μιiiς σειρiiς πλουσίων καλλιτεχνικών 
έκδηλώσεων, θά έμφανισθουν γνωστοί 
'Έλληνες καλλιτέχνες καί όρχήστρες ένώ 
διάφορες έταιρίες θά προσφέρουν προϊ
όντα τους. Μεγάλες έταιρίες δήλωσαν ήδη 
συμμετοχή μέ εtδικά περίπτερα καί άνα
μένεται δτι τό <<Ελληνικό Πανόραμα» θά 
προσελκύση δεκάδες χιλιάδες όμογενείς 
καί 'Αμερικανούς έπισκέπτες στίς εύρύ
χωρες έγκαταστάσεις. Συμπαραγωγός στήν 
μεγάλη αύτή προσπάθεια, πού άναμένεται 
νά καθιερωθij σάν έτήσιο έλληνικό 
φεστιβάλ, εlναι δ κ. Κώστας Καντζόγλου δ 
όποίος ε{χε συνεργαστεί μέ τόν παραγωγό 
Richard Nader καί τόν κ. Κουρτέση γιά τήν 
περιοδεία τοϋ Γιώργου Νταλάρα στήν 'Α
μερική, καί μέ τόν παραγωγό Giannis τοϋ 
Σικάγου, στήν όργάνωση καλλιτεχνικών 
περιοδειών γνωστών «όνομάτων» . 

J(}ΥΛΙΟΣ, 1987 

ο ΠΡΩΗΝ ύπουργός καί πρέσβυς Elliot ι. Richardson δέχθηκε μέ αισθήματα ύπε~ 
ρηφανείας τό βραβείο τ ροϋμαν γιά τό ι 987' ~α τ? τ~ν διάρκε~α . του έτ~σιου δ~ί πνου. στο 
Κάνσας Σίτυ, μέ τήν εύκαιρία τής 103ης έπετειου απο .τής ~εννησ:~ς το~ άειμνηστο_υ Προ
έδρου Τρουμαν. ·Αριστερά, δ πρόεδρος καί μ~'(~ς ευεργετ~ς το.υ Ι?ρυματος Τ.ρου~~\· κ. 
William G. Chirgotis παρουσιάζων τό τιμητικο όιπλωμα στον μονο Αμε.ρικανο_που υπη
ρέτησε σέ τέσσερα διαφορετικά ύπουργεία, ύπό τέσσερις διαφορετικους Προεδρους. 

ΝΕΟ δμογενειακό τηλεοπτικό πρό
γραμμα στό Λόνγκ ~ Αϊλαντ, μέ παρουσιά

στρια τήν γνωστή καί άγαπητή στήν 'Ομο
γένεια Θάλεια Μοσχάκου, συνεργάτιδα τοu 
Μιχάλη Ζαιτ(τη. 'Η έκπομπή Hellenic 
Voice άρχισε στίς 5 'Ιουνίου καί μεταδίδε
ται κάθε Παρασκευή βράδυ ι 0.30-11.30 στό 
UHF, Channeι 44. Τό ίδιο πρόγραμμα με
ταδίδεται καί άπό Cabιe τν, Channeι J στό 
Μανχάτταν. Έξάλλου, δ Μιχάλης Ζαπί
της καί ή Θάλεια Μοσχάκου συνεχίζουν τό 
ραδιοφωνικό τους πρόγραμμα άπό Δευτέρα 
εως Παρασκευή 4-5 τό πρωί καί 8.30-9.00 
τό πρωί άπό τόν ραδιοσταθμό WNWK, 
ιΟ5,9 FM. 

ΜΕ Λ ΥΠΗ οί άνθρωποι τής τέχνης 
εμαθαν τόν θάνατο του διεθνώς γνωστ~ϋ 
γκαλερίστα 'ΑλεξάνδΡ?υ. Ίόλα. Γεννημ.ε
νος στήν Αίγυπτο δ Ιολας άρχισε την 
καριέρρα του ώς πιανίστας καί χορευτής. 
·Αργότερα άφοσιώθηκε τελείως στήν 
τέχνη καί ή συμβολή του στήν πρώθηση 
τής Σουρεαλιστικής Σχολijς εlναι ~~~θνώς 
αναγνωρισμένη. Μέγκαλερί στήνΝ: 'Υόρ
κη, Παρίσι, Μιλάνο καί βεβαίως στήν ·Α
θήνα, συνέβαλε γιά νά γίνη τό 'Ελληνικό 
όνομα γνωστό στόν καλλιτεχνικό κόσμο 
καί στούς συλλέκτες. Ό κ. John Russell 
τοϋ New York τimes άναφέρει μεταξύ άλ
λων δτι στόν Ίόλα όφείλονται πολλές ιδι
ωτικές συλλcήιές, μεταξύ δέ άλλων καί ή 
Menil Collection, τής δποίας τά έγκαίνια f
γιναν τόν περασμένο μήνα στό Χιοϋστον. 

500 ΑΝΤΙΤΥΠΑ τοϋ νέου βιβλίου 
'Ήellas: Α Portrait of Greece" τοϋ Nicho\as 
Gage άγόρασε ή 'Ελληνοαμερικανική 'Ε
πιτροπή Γειτονικής Δράσεως (HANAC) 
γιά νά τά δωρήση στά 'Ελληνοαμερικανι
κά σχολεία καί τίς δημόσιες βιβλιοθήκες 
στήν Νέα 'Υόρκη. 

fράψετε iνα φίλο σας 

συνδρομητή 

στήν ccNEA ΥΟΡΚΗ» 
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ άyγέλλον
ται oi άρραβώνες τής wΗβης Μοσχαχλαt
δη, κόρης του κ. καί τής κ. Γιάννης Μο
σχαχλαίδη, μέ τόν νεαρό μηχανικό • Αλέ
ξανδρο ΓεωΡΎίδη. Τό ζείryος γνωρίστηκε 
στήν Νέα 'Υόρκη, όπου καί ο{ δυό έσπού
δασαν. Ό γάμος άναμένεται τό Φθινό
πωρο, στήν 'Αθήνα. 

Ο ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΟΣ σχεδιαστής 
κοσμημάτων 'Ηλίας Λαλαούνης άπέκτησε 
τό πρώτο του έγγόνι- ενα κοριτσάκι στό 
όποίο θά δοθή τό δνομα Λάουρα. Αύτή τήν 
χαρά του εδωσε ή μεγαλύτερη κόρη του Κα
τερίνα, πού πέρισυ τό καλοκαίρι ε{χε παν
τρευτεί τόν Kωcrτij Μαιcpόιτ:οuλο. 

ΣΥΜΦΩΝΑ μέ δημοσιογραφικές 
πληροφορίες έπίκειται ποινική δίωξη του 
Έλληνοαμερικανου, έπί 16ετία Δημάρχου 
τών Συρακουσών, Νέας 'Υόρκης, κ. Lee 
Alexander, δ δποίος διιcηγορεύει έκεί μετά 
τήν άποχώρησή του άπό τήν πολιτική τό 
1985. Ό πρώην Δήμαρχος δ δποiος ήταν 
παντοδύναμος καί σέ πολλές περιπτώσεις 
μιλουσε σάν έκπρόσωπος τών Δήμων καί 
Κοινοτήτων τών ΗΠΑ, κατηγο·ρείται ότι 
κατά τήν διάρκεια τής θητείας του έδωρο
δοκήθη άπό έργολάβους πού έκτελοοοαν 
δημοτικά εργα, μέ τό ποσό τών 8 έκατ. 
δολλ. Μέχρι στι'γμής ο{ σχετικές πληροφο
ρίες δέν εχουν έξακριβωθεi καί δ κ .• Αλε
ξάντερ τίς άρνεiται κατη'γορηματικώς. 

το ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ συγκρότημα του Παyιcuιτ:ρίου ήταν στό έπίκεντρο έιτ:ίσημης 
καλλιτεχνικής έκδηλώσεως στό "Kennedy Center for the Performing Arts" στήν ΟΜ
σι'γκτων. Ή πρόσφατη έκδήλωση στήν όποία έμφανiσθηκαν άρκετά έθνικά συ'γκροτή
ματα, όρ'γανώθηκε γιά τήν οΙκονομική ένiσχυση του 17ου 'Ετήσιου Διεθνους Φεστιβάλ 
Παιδιοϋ. Πρόεδρος τfiς έκδηλώσεως διετέλεσε μαζί μέ τήν Πρώτη Κυρία τών ΗΠΑ Κα 
Nancy Reagan, ή σύζυγος του Πρέσβυ τής Κύπρου στίς ΗΠΑ Κα Πάμελα Ίακωβίδου. 
Στήν φωτογραφία, ή Κα Ίακωβίδου, δεξιά, ύποδέχεται τούς προσερχομένους έπισήμους 
στό Κέννεντυ Σέντερ. • ΕΚΘΕΣΗ στήν μνήμη τfiς μεγάλης 'Ελληνοαμερικανίδας έρμηνεύτριας τής 
δπερας Μαρίας Κάλλας Ε'γινε τόν περασμένο μήνα στό Λονδίνο, στά πλαίσια του 
διεθνους όπερατικοϋ φεστιβάλ. Στά έγκαίνια τής έκ.θέσεως δ 'Ιταλός σκηνοθέτης 
του θεάτρου καί του κινηματο'γράφου Φράνκο Τζεφιρέλλι άπεκάλυψε μιά και
νούργια προτομή τής μεγάλης ντίβας. Ή εκθεση περιέλαβε μαυρόασπρες φωτο
γραφίες καθώς καί μερικές σπάνιες εγχρωμες φωτο'γραφίες πού άπεικονίζουν διά
φορες φάσεις τής σταδιοδρομίας τής Μαρίας Κάλλας. Στίς 46 όπερες στίς δποiες 
πρωταγωνίστησε σέ 26 χρόνια, ή Μαρία Κάλλας επαιξε πολλούς καί διαφορετικούς 
ρόλους, άπό τήν σκληρή πριγιcήπισσα .. τουραντώ" (Ενα ρόλο πού σύντομα έ'γκα
τέλειψε σάν καταστρεπτικό 'γιά τ ή φωνή της) μέχρι τήν τρα'γιιcή « Τόσκα". Μέ ιδιαί
τερη ικανοποίηση σημειώνομε δτι ή εκθεση χρηματοδοτήθηκε άπό τήν πάντοτε 
ζωντανή καί φιλότεχνη έλληνική παροικία του Λονδίνου καθώς καί πολλούς 
Ιδιώτες. 

ΟΙ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ τής 
• Αθήνας εχουν όρ'γανωθεί σέ σύλλΟΎΟ καί 
κάνουν συνεστιάσεις σέ -γνωστά έστιατό
ρια τής έλληνικής πρωτεύουσας .. . Ή πα
ραπάνω φωτο'γραφία ληφθεtσα σέ μιά πρό
σφατη συνεδρίαση, δείχνει τόν γενικό 
γραμματέα του Συλλό'γου, πολύ γνωστό 
στήν Όμογένεια τής Νέας Ύ όρκης, τόν κ. 

Ν άσο 'Αρβανίτη, μέ τά διαδήματα του Συλ
λόγου τών 'Ελλήνων Γαστρονόμων, καί 
τόν κ. Γ. Γουλανδρij τήν στιγμή μιiiς προ
πόσεως. Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου ε{ ναι δ κ. 
Μάριος Τσαρούχης, άδελφός τοί> διασήμου 
ζωγράφου, δ δποίος άνή'γ'γειλε δυό άκόμη 
συνεστιάσεις μέσα στό καλοκαίρι καί μιά 
κρουαζιέρα στίς 18 'Οκτωβρίου στήν 
όποία θά πάρουν μέρος καί ξένοι. μέλη τής 
Σέν ντε Ροτισέρ. ·Ανάμεσα σ· αύτούς τούς 

καλοφαγάδες, δ πρέσβυς άντιπρόσωπος 
τοί> ΟΗΕ στήv ·Ελλάδα κ. τέο Λουάρ, ή δ ρ. 
·Αγνή Βλαβιανοί>- 'Αρβανίτη έμπνεύστρια 

τής Βιοπολιτικfiς, δ κ. Τάσος Κιούλιτ:αιcας 
άντιπρόεδρος, ή κ. Φανή Βερνίκου καί δ κ. 
Κuριαλijς, δ πλοίαρχος κ. Ν. Τζελέιτ:ης, δ κ. 
καί ή κ. Π. Γιαννακαρώνη, δ κ. καί ή κ. I. 
Άνασταcnάδη, ή συγγραφέας - τραγουδί
στρια Γιοβάνα καί δ σύζυ'γός της κ. Δημ. 
Καλιτ:αζijς, δ ζω'γράφος w Απελος, δ πρώην 

βουλευτής καί διευθυντής τής Κτηματικής 
Τραπέζης καί ή κ. Θ. Χριστοιτ:ούλοu, ή κ. Σ. 
Κοζώνη, ο{ βιομήχανοι Ν. Κουβ~ρdς καί Δ. 
Παπαναστασδποuλος, δ κ. καί ή κ. Τ. 
Γκιώνη, ή κ:. Τ. Μποuχάyιαρ, ή κ. Μέμη 
Παπαyιάννη, δ ιατρός κ. Μπούσγας καί ή 
κόρη του, ή κ. Β. Μιμίιcοu. WΩρα νά όργα
νωθουν καί τά δμο'γενειακά «χρυσa.. πη
ρούνια τής Νέας Ύ όρκης... θά τούς ... 
φάμε τούς 'Αθηναίους καλοφα'γάδες .' .. 

• 
Ο ΓΝΩΣΤΟΣ στήν 'Ομογένεια 
w Αλκης Παναyούλιας, προπονητής του Ό
λυμπιακου Πειραιώς, έγκαινιάζει σχολή 
ποδοσφαίρου άπό 2-7 ΑύΎούστου, στό 
Farmingdale, L.l. Ύιά παιδιά καί νέους ήλι
κίας άπό 7 εως 16 έτών. Ή οlκογένεια τοϋ 
διάσημου προπονητή ζεί σέ προάστειο τής 
Ούάσι'γκτων καί δ w Αλκης !!ρχεται συχνά 

στήν 'Αμερική. 
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ΕΝΑΣ διαπρεπής ίατρός, άλλά όχι άρ
κετά γνωστός στό εύρύτερο δμογε-νειακό 
Κοινό, εlναι δ Δρ. Γεώρyιος Θ. Διαμαντό
πουλος, καθηγητής τής 'Ιατρικής Σχολής 
τοϋ Χάρβαρντ, άδελφός τοϋ Προέδρου τοϋ 
Πανεπιστημίου Adelphi, καθηγητοϋ Πέ
τρου Διαμαντόπουλου. 'Εκτός τών καθη
γητικών του καθηκόντων, ό γιατρός τής 
Βοστώνης έργάζεται στίς ερευνες γιά τήν 
καταπολέμηση τοϋ καρκίνου κα{ lδιαί-reρα 
τής λευχαιμίας καί θεωρείται αύθεντία. 
Εlναι άπόφοιτος τοϋ 'Αμερικανικοίί Κολ
λεγίου 'Αθηνών μετ' έπαινων καί τής 'Ια
τρικής Σχολής Vermont. Τήν διδακτορική 
του διατριβή καί τίς είδικότητες παθολογο
ανατομίας, αiματολογίας, κυτταρολογίας 
καί ίολογίας πήρε άπό τά Νοσοκομεία τά 
έξαρτώμενα άπό τό Harvard. 'Εργάστηκε 
δυό χρόνια στό Armed Forces Institute 
Pathology τής Washington, D.C. (spon
sored by Harvard). 'Ακολούθως έκλήθη 
καί έργάσθηκε στ ή ν Βοστώνη στίς ερευνες 
μέ τόν παγκοσμίου ψήμης έρευνητή Dr. 
Enders (Βραβείο Νόμπελ). Oi άτομ\κές του 
άξιόλογες έργασίες καί ερευνες άναγνω
ρίστηκαν καί κέρδισε πολλές φορές grants. 
Τό Harvard τόν ώνόμασε (σόβιο καθηγητή 
καί τό Cancer Society σύμβουλο . 

• 
ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ μή-
να, tλαβε χώρα στό Λονδίνο ενα 
μεγάλο κοσμικό γεγονός-πού εlχε ώς 
σκοπό τήν ένίσχυση τοίJ έκεί περί
φημου 'Ελληνικοίί Κολλεγίου. Εlχε 
ώς τίτλο "The King Constantine 
Cup" καί δόθ'ηκε στό Guards Polo 
Club στό Windsor. 0{ ε{σπράξεις δι
ετέθησαν γιά τό Hellenic College 
Fund. Πρόεδρος τής όργανωτικής 
έπιτροπής ήταν ό κ. Κωνσταντίνος Β. 
Γουλανδρης καί άντιπρόεδροι ο{ κυ
ρίες ·Αγγέλα Α. Νομικού καί Χρυ

σάνθη Π. Λεμοu. Ή έπιτροπή άπετε
λείτο άπό τόν Λόρδο Jetticoe, τήν 
πριγκίπισσα Κατερίνη τής Γιουγκο
σλαβίας, τήν κ. Μιχαήλ Χανδρij, τήν 
κ. Κωνσταντίνου Λεβέντη, τήν κ. Πέ
τρου Νομικού, τόν ήμέτερον κ. 'Αλέ
κο Παπαμάρκου, τήν κ. Βαρδij Βαρδι
νογιάννη καί τήν κ. 'Αδαμαντία Πο
λέμη. Νικητής τοϋάθλήματοςήτανδ 
Πρίγκηψ τής Ούαλλίας καί ή Βασί
λισσα 'Ελισάβετ έτίμησε μέ τήν 
παρουσία της τό μεγάλο κοσμικό γε
γονός. Πολλοί άπό τούς κοσμικούς 
πού παρευρέθησαν ξεκίνησαν άπό 
τήν Νέα Ύόρκη καί τό West Coast 
άλλά καί άπό τό Παρίσι καί, βεβαί
ως, άπό τήν κοσμική 'Αθήνα. 

ΙΟΥ ΛΙΟΣ, 1987 

ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ Πολυξένη Τσιyyόνης. Ό τίτλος τής τρισχαριτωμένης 
κόρης τοϋ Τζίμη καί τής Μαρίκας Τσιγγόνη, τοϋ ΤενναφλάU, N.J., μετά τήν άποφοίτησή 
της άπό τήν στρατιωτική 'Ακαδημία τοϋ West Point, τό τελευταίο όχυρό πού κατέιcτησαν 
ο{ 'Αμερικανίδες τά τελευταία χρόνια. 'Η {στορία της Πολυξένης, ή είσοδός της στήν 
Σχολή καί τά .. . μαρτύρια τής έκπαιδεύσεως παρουσιάζουν lδιαίτερο ένδιαφέρον. Γι' 
αύτό, θά άφήσωμε τήν ίδια τήν γλυκειά Πόλυ νά μίiς διηγηθή τά καθέκαστα σέ προσεχές 
τεϋχος τής ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ. 

ΠΑΝΩ άπό 400 άτομα παρεκάθησανσέ 
δείπνο πρός τιμήν τοϋ ύπάτου Προέδρου 
τής Α Η ΕΡΑ κ. Τζών Πλουμ{δη, στήν Char
lotte, Ν. Carolina:. Μίλησαν μέ πολύ .θερμά 
λόγια γιά τόν δραστήριο δικηγόρο καί πα
ράγοντα ο{ πρέσβεις τής 'Ελλάδος καί Κύ
πρου κ. κ. Γ. Παπούλιας καί Α. 'Ιακωβίδης, 
δ 'Επίσκοπος 'Ατλάντας κ. 'Ιωάννης, οί 
Γερουσιαστές Πώλ Σορμπάνης καί Τέρρυ 
Σάνφορvτ. Παρόντες ήσαν έπίσης πρώην 

/ 

• πρόεδροι τής ΑΗΕΡΑ, δ Δήμαρχος τής 
πόλεως κ.ά. ·Ο κ. Πλουμίδης θά έmσκεφθη 
τήν 'Αθήνα άρχές 'Ιουλίου, μέ τήν ο(ιcο
yένειά του, yιά σύντομες διακοπές ιcα{ γιά 
νά δη τί θά γίνη μέ τό ι'iγαλμα τοu Τροϋμαν, 
ή έπισκευή τοϋ δποiου τελείωσε άλλά δλοι 
κάνουν . .. τό ιcορόϊδο. ·Ο κ. Πλουj.ιtδης φι
λοδοξεί νά τερμαtiση τήν δεύτερη αύτή 
προεδρία του μέ τό άγαλμα τοποθετημένο 
στήν άρχική του θέση. 

-----------------------------------------------------



Πρόσωπα 

ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ τής 'Ομο-
σπονδίας · Ελληνοαμερικανικ&ν Συλλό
γων εlναι τώρα δ κ. 'Αχιλλεύς Παπαδόπου

λος, δ όποίος δήλωσε κατηγορηματικά 
στήν ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ δτι τό Συμβούλιό του 
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θά άποφύγη όποιαδήποτε κομματική ένέρ
γεια καί θά μείνη μακράν τής πολιτικής, 
έκτός βεβαίως των περιπτώσεων ύποστη
ρίξεως Έλληνοαμερικαν&ν πολιτικ&ν, 
δπως δ Μι χ. Δουκάκης. 'Ο κ. Παπαδόπου
λος ε{ναι πρόεδρος τοϋ Συλλόγου Θεσσα
λονικέων καί Γενικός Γραμματεύς τής 
Παμμακεδονικής 'Ενώσεως. 'Ηρθε πρίν 9 
χρόνια άπό τήν Θεσσαλονίκη καί εlναι 
ίδιοκτήτης βιοτεχνίας ετοίμων ένδυμάτων 
καί τοϋ καταστήματος παιδιιc&ν είδών 
Picolino, στό Ditmars, 'Αστόρια. Εlναι πα
τέρας δύο παιδιών καί σύντομα θά άποκτή
ση καί τρίτο. 

ΜΑΖΙ μέ δυό άλλους καλλιτέχνες έιcθέ
τει τήν τελευταία έργασία του δ ζωγράφος 
κ. Μάρκος Χατζηπατέρας, στήν Albert 
Totah Gallery, 152 Wooster St., N.Y.C. Ή 
εκθεση άνοιξε στίς 26 'Ιουνίου καί θά πα
ραμείνη άνοικτή μέχρι 30 'Ιουλίου: Ώρες 
έπισκέψεως . 5-7 μ.μ. 

ΓΙΑ ΔΕΥ'fΕΡΗ φοράέξελέγη πρό
εδρος τοϋ τμήματος Spartan-Karabatos δ 
κ. Peter Ν. Chahales, πού εlναι καί δήμαρ
χος τοϋ Μάσπεθ, Κουήνς. Τό τμήμα θά 
τιμήση τούς πρώην προέδρους του μέ 
δείπνο, τήν 7η 'Οκτωβρίου, στό Spartan 
Restaurant, Maspeth. 

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Θεσσαλονίκης 
κ. Βασίλειος Πάππας, πρόεδρος τής ' Ιστο
ρικής καί Λαογραφικής ·Εταιρείας Χαλκι
δικής, πραγματοποίησε μέ μεγάλη έπιτυ
χία σειρά διαλέξεων στό Σικάγο, Νέα Ύ
όρκη καί Φιλαδέλφεια άπό 31-5-87 εως 20-
6-87 άναφορικά μέ τό λεγόμενο «Μακεδο
νικό» καί τήν πνευματική-πολιτιστική ά
νάπτυξη τής Μακεδονίας καί lδιαίτερα τής 
Χαλκιδικής καί τοϋ -Α γ. ~Ορους. Παράλ
ληλα μέ τίς διαλέξεις προβλήθηκε τό ντο
κυμανταίρ «Μικρό δδοιπορικό στή Χαλ
κιδική» πού έντυπωσίασε. Στίς όμιλίες του 
εδωσε μιά άποστομωτική άπάντηση στήν 
γνωστή προπαγάνδα περί της δήθεν μή'έλ
ληνικότητας τής Μακεδονίας. Κατά τήν 
παραμονή του στήν Ν. 'Υόρκη εγινε 
δεκτός άπό τόν Σεβ. κ. ' Ιάκωβο, τίς 'Ελλη
νικές Προξενικές Άρχές καί μίλησε άπό 
τήν τηλεόραση καί τό ραδιόφωνο. · Η Παμ
μακεδονική 'Ένωση ·Αμερικής - Καναδά 
τόν έτίμησε μέ διακρίσεις γιά τήν 
προσφορά του. 

ΤΙΜΉΘΗΚΑΝ απο τό περιβαλ
λοντικό Πρόγραμμα τοu ΟΗΕ γιά τό εργο 
τους πού άποβλέπει στήν προστασία τοίι 
περιβάλλοντος, ή κ. Λιλή Βενιζέλου, δ 
'Ελληνοαμερικανός έφοπλιστής κ. Γιώρ
γος Λιβανός καί δ κ. Μάρκος Γερουλάνος. 

TAX-FREE CARS 
Mercedes, Volvo, Audi , BMW, Alfa Romeo, Peugeot, 
VΌikswagen, Citroen, Fiat·, Toyota, Opel, Honda, 

Ford, Mazda, Rcnault 

Γιά τούς έπαναπατριζομένους 
~ .... 
ομογενεις 

Διαθέτομε ~κατοντάδες ~τοιμοπαράδοτα αύτο

κ:ίνητα, εύρωπαϊκής καί ίαπωνικής κατασκευής, 
ολα τά μοντέλα, δλες τίς μάρκες . 

• Έκτελοϋμε τήν παραγγελία σας έντός 15 ήμερών . 
• Είσάγετε στήν 'Ελλάδα κάθε ε'ίδους αύτοκίνητο 

μέχρι 1600 c.c., άφορολόγητο . 

ΔΙΑΘΕΤΟΜΕ ΠΟΛ ΥΕΤΗ ΠΕΙ ΡΑ 

Γιά περισσότερες πληροφορίες άποταθήτε: 

Γεώργιος Α. Μαυράκης 
Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 110 - ΣΠΑΡΤΗ 

Τηλ. 0731-24881 καί 26.066 

ΣΕ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ" 



Shopping and Dining ίη Man~attan 
RESTAURANTS 

• 
The Coαch House 

110 Waver1y P1ace, N.Y.City 
Just West ofWashington Square 
Tel. (212) 777-0303 - 777-0349 

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

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

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

• Stαvy's 
Stuyνesant Town's Best Restaurant 
Sea food, Steaks, Greek S pecialties 
257 First Avenue, Ν .Υ. , Ν.Υ. 10003 
Comer of 15 St., Tel. 212-673-7629 

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

Gαrden R estαurαnt 
Continental Cuisine 
147 East 60th Street, Ν. Υ., Ν . Υ. 

1Tel. (212) 832-8972 

Big Heαrt Restαurαnt 
Seafo~ - Steaks - C hops 
1321 I t Ave., Ν.Υ. (71st St.) 
Tel. (2 2) 772-3131 - 772-3133 

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

Μ eαndros R estαurαnt 
Authentic Greek Cuisine 
118 MacDougal St., in the Village 
Tel. (212) 673- 1668 
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Greek Vίllαge 
Authentic Greek Cuisine 
1016 Lexington Ave., N.Y.C. 
Tel. (212) 288-7378 

Ρ/αkα R estαurαnt 
Authentic Greek Restaurant 
165 Bleeker Street, Ν. Υ. 10012 
Tel. (212) 674-9709 

Mid-Cίty Cojjee Shop 
Bar - Restaurant - Counter Service 
Good food - good drinks - good prices 
Demosthenes Vasiliou 
550 9th Ave., Ν.Υ., Ν .Υ. 10018 
Tel. (212) 690-1718 

Στόν Β· όροφο τοϋ Port Authority 

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

Arpeggίo 
Continental Restaurant - Sea Food 
Private Banquet Rm, Lunch, Dinner 
Open 11:30 am-2:00 am. 35 W. 64 St. 
N.Y.C. (Opposite Lincoln Center) 
Tel. 212-724-0103-4 

Lenox Ηί/1 Restαurαnt 
Breakfast - Lunch - Dinner 
1105 Lexington Ανe. Ν.Υ. 10021 
Tel. (212) 879-9520 

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

Stefana- Vaptistika

Books- Records 

:fltλenia.n 
Q,ft Sλop 

WHOLESALE 
αnd RETAIL 

323 WEST 42nd STREET, 
NEWYORK 

TEL. (212) CI 7-6244 

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

Βίg Apple Restαurαnt 
αnd Cojjee Shop 

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

Ν ew Λ cropolίs Restαurαnt 
Greek Food at its Best 
767 8th Ave.,- 47th St., N.Y.C. 

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

TRA VEL AGENCIES 
Η omeric Tours, lnc. 

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

Tour/ίte lnternαtionαl, Jnc. 
1 Ε. 42nd St., Ν.Υ . 
Tel. (212) 599-2727 

101 Broadway, Hicksνille , L.I. 
Tel. (516) 822-7900 
Paparigopou1ou 3, Athens 
Tel. 324-5926 

Cosmorαmα Tours LTD 
For your travel to Greece 
and all oνer the W or1d 
ΜΙΚΕ ΚΑ TSANDONIS 
1576 Broadway (Bet. 47 & 48 St.) 
N.Y.C. 10036 Tel. (212) 489-7776. 

Olympίa Express, Inc. 
Tourist & Travel Agency 
Professional, Personalized Service 
Tasso Lahanas, Manager 
358 West 44th Street, Ν.Υ. 10036 
Tel. (212) 586-0234 

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

Apo//o Trαvel & Τ αχ Servίce 
Steνe Ν . Lubinof, President 
1472 Broadway (at 42 St.) 
New York, Ν.Υ. 10036 
Tel. (212) 582-4774 
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MISCELANEOUS 

Poseidon Greek Bakery 
Oνer 50 Years- Home Made 
Balclaνa, Kataifi, Saragli, Strudels, 
Spanakopita, Tiropita 
629 9th ί\νe. , (near 44 St.), Ν. Y.C. 
Tel. (212) 757-6173 

Bill's G/ωs Co. 
Glass • Mirrors- Tab1e Tops- Plastics 

Slcy1ights - Thermal Windows 
663 9th Ανe., Ν.Υ. cor. 46 &: 9 Ave. 
Tel. (212) 247~396 

United Nations Haircutters 
230 Ε. 44th St. (Bet. 2&: 3rd Ανe.) 
Tel. (212) 972-5080 - 599-9444 

Demetrios Cleaners 
Tailoήng and Alterations 
629 Second Avenue, N.Y.C. 
Tel. (212) 685-9734 

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

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

Athenian Gijt Shop 
Stefana- Vaptistika- Boolcs 
Records - Wholesale, Retail 
323 W. 42nd Street, Ν.Υ. 
Tel. (212) CI 7-6244- CI 7-6219 

Van Duzer-Kay Florist 
We send flowers everywhere 
1031 Lexington Ave., N.Y.C. 
τeι. (212) BU 8~136 

JohnKikis 
Precious Stones &: Diamonds 
Engagement &: Wedding Rinp 
114 Fulton St., N.Y.C., Ν.Υ. 10038 
Tel. (212) 693~88 · 

J .D Painting 
& Decorating, Inc. 

Jim.my Dimopoulos 
Paper banging and paίnt 
22-27 150 St., Whitestone. Ν.Υ. 
Tel. (718) 278-6690 

Shopping and Dining in Astoria 
REST Α URANTS 

Taygetos Restaurant 
The Best in Greek Specia1ιies 
30-11 30th Α νe., Astoria, Ν. Υ . 
Tel. (718) 726-5195 

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

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

Sirena Ristorante 
Seafood &: Continenta1 Cuisine 
John, Andy, and Steνe Tzoumas 
22~2 Horace Harding Express
way, Bayside- Tel. (718) 224-5593 

TASF/ 
OYZERI-BAR-RESTAURANT 
29-128 23rd Avenue, Astoήa, Ν.Υ. 
Tel. (718) 956-4159 

Lemonia R,stαurant 
Greelc and Cypriot Cuisine 
29-19 Broadway, Astoήa 
Tel. (718) 626-1166 

Keystone Restaurant 
Enjoy a Coclctail with Υ our Meal 
30-21 30th Ave., Astoήa, Ν.Υ. 
Tel. (718) 728-9108 

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

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

Hihon Pωtry 
and Caje Shop 
Hom~ of Quality Gr~~k 
and lnt~rnational Pastries 
22~ 31st Street 
Astoήa, Ν.Υ. 11105 
Tel. (718) 274-6399 

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

Caje Galini l_lestαurant 
The only Sidewalk Cafe in Queens 
Greelc Cuisine - Gyros - Souvlaki 
32~7 30th Ave., Astoήa, Ν.Υ. 
Tel. (718) 728-8776 

MISCELANEOUS 

REΛLTY WORLD • 
Pyrgos Realty 
32-56 Steinway St., Aιtoria, ΝΥ 11103 

Tel. Sales: (718) 274-0808 
Rentalι: (718) 274-2400 
Commercial: (718) 274-3300 
Manaιement: (718) 274-1234 

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

23-SO Steinway St., Astoria,NY 111Q5 
Tel. (718) 204-6624 

Peters Travel 
Tax Free Can, European Delivery 
31~ Broadway, Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 932-3366 

John'sMeatEmporium, Inc. 
Wholesale &: Retail 
Distήbuton ofWildeGame 
John Koulcoulariι 
23-62Α Steinway St., Aιtoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 545-5272 -(718)545-4843 

Techno/ogy oj Τοdιιy 
Construction, lnc_. 

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

Deluxe Carpets, Inc. 
Carpets - Linoleum - Vinyl Tiles 
George &: Fήderiki Georgiou 
3644 30th Ave., Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 721-4018 

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

ΛmιιtlιusTravelServi«,lιu:. 
Complete Travel Servίce 
John Stylianou, Gen. Managet 
30-11 32nd Stre>et, Aιtoria, Ν. Υ. 
Tel. (718) 62~500 

.. NEW YORK" 



ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 

~ Ασφάλειες δλων τών είδών 
• Αύτοκιvήτων • Ζωής • Καταστημάτων 

• Σπιτιών • Φωτιάς κ.λ.π. 

Τό Γραφείο τής πλήρους έμπιστοσύνης 

ΠΡΟΘΥΜΙΑ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ 

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥ ΛΕΣ 

Τηλ. (718) 274-5100 

ΖΑΡ ΙΤΙ 

AtrrO DRIVING and FL YING SCHOOL 

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΠΙΛΟΤΩΝ 
ΡΕRΜΙτ ΣΤ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Πεπειραμένοι δάσκαλοι δδηγήσεως 

σας παίρνουν άπό τό σπίτι σας. 

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΛΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ 

ΚΑΙΔΑΣΚΛΛΟΙΟΔΗnffΣΕΩΣ 

Τάξεις άρχίζουν κάθε μήνα. 

All Language 
Video Tapes 
Ή μεγαλύτερη συλλογή 

άπό έλληνικές καf άγγλικές 

βιντεοκασέττες. 

Θάλεια Μοσχάκου 

Μέ το~ dγαπητο~ σας 
ΜΙΚΕ ΖΑΡΠΙ καΙ θΑΛΕΙΑ 
ΜΟΣΧΑΚΟΥ πού σάς κpα

τοvν συντροφιά tδώ καί πολ
λά χρόνια. 

· Εκπέμπουν τώρα άΠό 
Δευτέρα !:ως Παρασκευή 
4-5 π.μ. ιcαί 8:30-9:00 π.μ. 

WNWK 105,9 FM 
WNWK 105,9 FM 

ELLAS TRA VEL 

Γιά δλες τίς ταξιδιωτικές σας 
άνάγκες τηλεφωνήστε μας 

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

Κανονικές πτήσεις - Τσάρτερς 
Κρουαζιέρες 

''Ζ'' REALTY 
·Αγοραπωλησίες σπιτιών κ:αί 

έπιχειρήσεων μέσω του 
ήλεκτρονικ:οί> συστήματος 

(Computerized Multiple Listing) 

22-74 31 STREET ASTORIA, Ν.Υ. 11105 
TEL. (718) 274-5100 
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0/ympus Realty 
Commercial - Residentia1 
George Alikakos Lic. R.E. Broker 
31-13 Ditmars Blvd., Astoria, Ν. Υ. 
Tel. (718) 545-4444 

Τ & Τ Industrίes Corp. 
Home Improvements 
Genera1 Contractors 
33-06 31st Α venue, Asto.ria, Ν. Υ . 

Tel. (718) 274-3317/6197 

Α storίa Woodworking 
Carpentry - Cabinets - Alterations 
Stelios Lecomples 
25-92 31 St., Astoria, Ν. Υ. 11102 

Tel. 718-274-4897 

Agapi R eα/ty αnd 
Travel Λgency 

28-05 24th Α ve., Astoria, Ν. Υ. 11 I 05 

Tel. (718) 278-4544 

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

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

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

Tel. (718) 278-8554 

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

Tony Loupakis School 
Karate - Hapkido - Acrobatics 
Gymnastics - Ballet - Tap - Jaυ 
Greek Dances 
28-42 31st St., Astoria, Ν . Υ. 11102 
Te1. (718) 728-8403 

Μ & Ν Pαppas Distributors 
Wholesale Distributors of 
Franks. Hamburgers. Rolls. Soda 
35-02 !54th St., Flushing, Ν.Υ. 
Tel. (718) 886-3425 

Aegeαn Rea/ Estate 
1rene Ladas, Lic. R. Estate Broker 
Homes, Rentals. Mortgages 
Business Appraisals 
41-01 31 Ave., Astoria. Ν.Υ. 11103 
Te1. (718) 278-3838 

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

Τ & S Cabinet 
Equipment Supply Co. 

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

Kαlymnos Co. 
Custom F ormica Cabineι~ 
General Alterations 
25-35 Astoria Blvd., Astoria, Ν . Υ . 
Tel. : (718) 274-9580 

Sojiα's Mini Μα// 
Sportsewar- Men's & Ladies 
Fashion - Sophia Orkopoulos 
29-23rd Ave., Astoria, Ν.Υ. 11105 
Tel. (718) 728-7577 

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

Brooklyn 
Pαn-Bros Associates, Inc. 

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

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

Η e/las-A mericαn 
lmports, Inc. 

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

Shopping and Dining in Ν ew J ersey 
RESTAURANTS 

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

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

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

MarcoPolo 

54 

Restaurant & Tavern Inc. 
Ita1ian-American Cuisine 
527 Morris Ave. , Summit, N.J. 
Tel. (201) 277-4492 

McΛteers 
American & Continental Cuisine 
Weddings, Christenings, All Social 
Functions. 3 Star Ratingin"Times" 
1714 Easton Ανe., Somerset . N.J . 
Route 527 Off 287 
Tel. (201) 469-2522 

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

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

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

MISCELANEOUS 
Vistα Internqtional 
Trαvel Service 

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

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

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

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

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,. 



White cheese in bήne, made from Ι 00 % sheep's milk 
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1 ΟΟ' ~ ιΑιτ ΟΕ BREBIS 
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• Α cheese making tradition from the mediteπanean area. 
• The ήch and tangy taste is due to the exclusive use of 100% sheep's milk. 

j 

• Natural drainage gives a fine, firm yet soft ·consistency and creamy texture. 
• Several traditional uses : cut in small cubes, with cocktails, or in greek salads and 

also many delicious dishes. 

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

TEL.: (20 l) 862-0160 TELEX: 882230 



Olympian 
Mortgage Group, lnc. 

ΤΗΕ FIRST 
Greek-American Mortgage Bank · 

·Licensed by 
The New York State 

Banking Division 

Ready to cover all of your 
Real Estate 

Financing Needs 

Call us for the best rates 
and 

service available 
(718) 748-3500 

"' ~~~~111 
· Olympian Mortgage Group, lnc. 

NYS LICENSED MORTGAGE BANKERS 
512 86 St.J BrooklynJ ΝΥ 11209 Tel. 718-748-3500 


