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Pkaeus o FUlodes o Λ1ykonos o Yffita 
Port Said ο Dubrovnik ο Odessa ο Istanbul 
Heraklion ο lzmiro Ashdod (Jerusffiem) 

Corfu ο Delos ο Genoa ο Kusadasi 
Koso Ephesuso Katakolon (Olympia) ο Λ1essina 

Corinth Canffi ο Patmos ο Santoήni 
Alexandria ο Venice ο Nessebur ο Lindos 
Delphi (Itea) ο Aegina ο Poros ο Hydra 

Make our world your world 
Only Epirotiki can bήng these exciting ports to you with the wannth and wisdom that has been 

the trademark of the cruise line since its birth in Ι85ο. Operated by the same seafaring family since 
then, their passion for everything connected with the sea is reflected in the ambience of every clean 

and comfortable Epirotiki ship. For 1989 we offer a more exciting variety than ever before. 
Come to Epirotiki and we11 open your eyes to another world. 

Ι, 3, 4, 7 and 14 Day Gloήous Greek Isles, 
Mediterranean and Black Sea Cruises 

~ΡΙR<>ΤΙΚΙ ~ 
For reserνations or brochures, call toll-free: ι -8οο-221-2470 (ΝΥ State 212-599-1750). 

Ships Registry: Greece 
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Έπιστολες 
Τό ιϊρθρο γιά 

τόν Μπρουμίδη 

I Ροντίνο, τέως μέλος τοϋ Κογκρέσσου έκ 
Νέας ' Ιερσέης. 

· Αγαπητέ κ. Μακριά , 

· Επιθυμώ καθηκόντος ενεκεν δ πως σάς 
συγχαρώ θερμότατα διά τήν μηνιαία ν fκδο
σιν τοϋ έγκρίτου πε ριοδικοϋ ΝΕΑ 
ΥΟΡΚΗ, τό όποίον ένημερώνει καί άνα
πτύσσcι θέματα διαφωτιστικά καί πλη ρο
φοριακά. Σάς συγχαίρω πάλιν διά τήν 
έξαιρετικήν προσφοράν σας καί έπιστημο
νικήν έμβρίθειαν καί μηνιαίαν διαφώτισιν 
τοu <iναγνωστικοu σας κοινοu . 

Στήν εκδοσιν Φε βρουαρίοu ή άξιέ παινός 
σας προσφοpά εδωκε στήν όμογένεια τό 

ίστορικόν γεγονός δτ ι ή διακόσμησις τοϋ 
Καπιτωλίου έν Ούάσιγκτων είναι εργον 
ό.ξιοθαύμαστον τοϋ όμογενοϋς έκ Φιλια
τρών τi'j ς Μεσσηνίας ό.ειμνήστου Κων
σταντίνου Μπρουμίδου. · Εάνδέ κ. Μακριά 
δέν έφανερώνατε τό γεγονός αύτό, πόσοι 
άρα Οά έγνώριζαν ποτέ τήν ίστορικήν 

αύτήν άλή θcιαν καί άνεκτ ίμητον έθνικόν 
μνημείον τών · Ηνωμένων Πολιτειών. 
Εύγνώμονες εϊμεθα στήν πατριωτικήν σας 
άποκάλυψιν κα ί λεπτομερή περιγραφήν 
τοϋ πε ριοδικοί) σας ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ πού έφα
νέρωσε μέ έθνική ύπερηφάνειαν τό έξαίρε
τον τοϋτο γεγονός . Είσηγητής τοϋ , 
ψηφίσματος πρός <iναγνώρισ ιν τi'jς προ

σφοράς τοϋ Μπρουμίδη διά τήν διακόσμη
σιν τοϋ Καπιτωλ ίου ήτο ό κ. Πήτερ 

ΗΑΡΡΥ EASTER 

Μέ φιλικούς χαιρετισμούς, 
Αίδ. π. Ν. Παπαγεωργίου 

On Iobbying 

Cooperation as well as cordination 
are the two most important things that 
the Greek-American lobby lacks . True 
to our egoistic "heritage", many of our 
major community organizations act 
independantly, with detrimental results 
to our ethnic interests in Washington. 
AHIPAC and the "Manatos' Quartet" 
should learn to work together, and 
every other prospective lobbyist should 
do the same. 

Commenting on your editoήal (March 
'89 issue) Ι who1e heartedly agree. Our 

lobbyists should neνer giνe the impre
sion that they act as agents ofthe Greek 
Goνerment. They are, and they must 
make this eνident through their acti
ons, representatives of the Greek
American community, consisting of 
νoting U.S. Citizens. that remain true to 
the idea1s of Justice and Freedom. 

Mίchael Marangas 
Chiι:ago, IL. 

to all our _frίends and valued clίents 

SARRUS ASSOCIATES Ρ.Α. 
ANDREAS D. COMODROMOS, C.P.A. 
MICHAEL D. COMODROMOS. C.P.A. 
550 KINDERKAMAC K ROAD 

ORADELL, N.J.07649 (20 I) 26 1-6446 

ΚΑΛΟΠΑΣΧΑ 

ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΗ 

ΤΑΒΕΡΝΑ 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ I 970 

308 East 86th Street, Manhattan 
(212) 628-9100 

· Η αίθουσα διατίθεται τίς Κυριακές γιά δλες τίς 
κοινωνικές έκδηλώσεις μέχρι 90 άτομα 
Στή διάθεσή σας καί οί tκΛ.εκτοί μουσικοί, 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗΣ καί 

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΧΑ ΤΖΟΥ ΔΗΣ 

"NEWYORK" 
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Olympian Bank 

Chaίrman of the Board 

Bob κ. Bakalis 

Coming Soon! 

President and Chief Executive Officer 

Chris G. Lazarides 

Vice Chairman and Secretary 

Anthony Μ. Bar1holomeos 

Main Office 

512 86th Street, 3rd Floor 

Brooklyn, New York 11209 

(718) 748-3500 

Directors 

George G. Coffinas, Esq. 

Khristos Karastathis, ΑΙΑ 

Edmund Α. Nahas, Esq. 

Peter Nakos 

Loan Center 

25-91 Steinway Street 

Astoria, New York 111 03 

(718) 726-6100 
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Γ ιό όλες τfς ταξιδιωτικές σας όνάγκες 

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

ΤΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

• 
Μέ κανονικές άερογραμμές 

καί μέ πτήσεις Charters 
γιά τό έpωτερικό τής ·Αμερικής 

καί δλο τόν κόσμο 

• ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ 

Convince Υ ourseιf 
ExceUent Cuisine • Breathtaking Decor 

Courteous Service • Free Parking 

FRESH SEAFOOD - PRIME STEAKS 
CHOPS- VEAL 

Luncheon - Dinner - Late Supper Seven Days 

SPECIALIZING /Ν BANQUETS 
τhree Beautiful Rooms Sensibly Priced 
Weddings - Anniversaries - Christenings 

Showers- Business Meetings- AJ/ Occasions 

~arbσr~σuse 
RESTAURANT 

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

MΛJOR CREDJτ CΛRDS ΛCCEPTED 

////_li) ~;!!!!~~ΙΒΙ 
fSIIk!IMO ΙMtMico.ιoιwιι:~nι OI ΙM!oιADUU.Π$.U SA 

ACADEMIC YEAR 1988-1989 

CALL FOR APPLICATIONS 
from high school graduates 

BOSTON UNIVERSIΠ ENGINEERING CURRICULUM 
Six semesιer program in affiliation 
with BOSTON UNIVEASITY 
on the following majors: 
BUEC, Hl-τΕCΗ: Computer Engineering 

~~:lf:l -System Analysis-
~ Biomedical Engineering 

(Premedical Program) -
Manufacturing Engineering, 
and also in affiliation with 
GEORGE WASHINGτON 
UNIVERSιτY: 

BUEC, ENGINEERING: Aerospace
Architectural - Mechanicai
Eiectrical - Manufacturing -
Operations Research. 

Four year programs in the following 
areas: 
τ JP-CS: COMPUτER SCIENCE: 

Computer Science -
Software, Hardware 

τ JP-BA: BUSINESS 
ADMINΙSτRAτiON: 
Computer lnformation 
Systems- Finance - Human 
Resources Management -
Marketing - Management -
Quantitatiνe Methods -
Technical Management 

τ JP-HUM: HUMANiτiES: 
English Literature - American 
Literature - General 
Humanities - Archaeology
Classical Studies - History 
οΙ Art - Philosophy . 

.------- τ JP-EUR: EUROPEAN STUDIES: 
Language and Culture: 
French - German - ltalian -
Spanish- Portuguese- Dutch 

τ JP-SOC: SOCIAL SCIENCES: 
~~(~~ί"~~~ History- Political Science-
ΙΞ Economics- Sociology-

Psychology 
τ JP-JOUR: JOURNALISM: 

Print or Electronic (radio 
& teleνision) Political 
Communications 

τ JP-ART: PERFORMING ARτS: 
Fine Arts - Music - τheatre -
Dance - General 
Communications- Public 
Relations 

SOUTHEASTEAN COLLEGE is an aftiliate membef of the American Society for 
Engineering Education and of lhe American Council on Education, 
SOtπΉEASTERN COLLEGE oρerales in Greece as a labonlta<y 

lor liberal Studies of Ιhe 9~ 1()-1935 L.aw ACI. 
ADMΙSSIONS & ADMINISΠIAfiON: Ameήkis & 18 Valaoritou str., 

Tel. 36.15.563, 36.17.681, 36.43.405, 36.02.056 
MEτROPOLITAN CENΠR: 8 Amalias & Xenofontos str., 

Syntagma Sq. 
Tel.: 32.50.845, 32.50.869, 32.50.985 .. 32.50.798. 

KIFISSIA CAMPUS: Building Α, 53, Tatoιou & Streιt str .. 
Building Β: 36 Em. Benaki str.- Buιldιn~ι .C:.1 1 Delιgιannι 

& Amalias str. - Building L: 299 Kιfιssιas Ανe . 

"NEWYORK" 



CHANDRIS ... 
ΤΗΕ BEST VALUE 

ΙΝ Α CRUISE VACATION 

lf your clίents are demanding more from their cruise νacations, there's ηο better choice 
for quality and νalue than a Chandris cruise to Mexico, Bermuda or the Caribbean. 

Offer them one of our five ships departing from New York, Miami or the Caribbean with 
{ree air{are from oνer 100 U.S. cities ... let them choose from one and two-night weekends 
to 7-night cruises .. . and then complete the sale with prices that make it easy for eνery 
clίent to visit the island destinations they've always dreamed of. 

This season, let Chandris' renowned service, fine dining, uniquely spacious cabins and 
exciting casinos and nightlife make your cruise clients, satis{ied clients. Look to Chandris 

to offer the best ίη quality cruising. 

CHOOSE FROM THESE EXCIIING 
VACAIION VAWES! 

One-and Two-Night Weekend Cruises from New York 
May 13-0ct. 28 

ss Galileo • ss Amerikanis 

5-and 6-Night Cruises to Bermuda from New York 
Departures every Sunday May 7 -Oct. 22 

ss Galileo • ss Amerikanis 

5-Night Cruises to Key West, 
Playa del Carmen and Cozumel from Miami 

Departures every Sunday 
ss Gallleo • ss Britanis 

50-Day Cruise Around South America 
Departs Miami Sept. 6, Returns Oct. 26 

ssBritanis 

7-Night Carlbbean Cruises from San Juan 
Departs Mondays 

ss Amerikanis • mν The Azur • mv The Victoria 

•

- l CHANDRIS FANTASY CRUISES ., .~ 

.,_. ...._ 900 Third Ανe., ΝΥ, ΝΥ 10002 
~ 4770 Biscayne Blνd., Mlami, FL 33137 R<gisιry, Pon•m• 
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True higher education is an intellectual pursuit requiring an 
intellectual commitment and promising intellectual and 
other achievements for enlightened ίndividuals. 

Peter Diamandopou/os, President 

For Admission and Registration information call (516) 663-1120 



Although Greece's situation is deteriorating, 
Papandreou still possesses some cards which 
may preempt the victory of Nea Democratia. 

Mr. Papandreou's Last Hurrah? 
By Prof. Roy C. Macridίs 

(Brandeίs Unίversίty) 

Only about three months separate Mr. Papandreou 
from the Greek parliamentary election that, barring unfor
seen developments, will take place by June. Ever since 1981 
when he and his ruling Panhellenic Socia1ist Movement 
(PASOK) came to power, the country's situation has been 
deteriorating. The economy has been dec1iningsteadily with 
inflation averaging about 10% a year and unemp1oyment 
now at over 11%. 

The bureaucracy has grown even more b1oated than 
before as the ruling party continues to dispense favors and 
positions. Hospita1ity to terrorists has invited terrorism- an 
in the 1ast weeks three prosecuting attorneys have been 
gunned down. University and high schoo1 students have 
become increasing1y po1iticized while the quality of educa
tion has dec1ined rapid1y. The public hospitals are in disar
ray and all Greeks who can afford it, go abroad for 
treatment. Efforts to nationalize the lands owned by the 
church have backfired while agricu1tural "cooperatives" 
have met with resistance from the farmers. Greece's re1a
tions in ΝΑΤΟ or in the European Common Market have 
been undermined by the constant vetoes and invectives of 
the Prime Minister. Re1ations with Turkey have followed 
the same pattem of boisterous defiance and hostility only 
occasionally interrupted by conciliatory words. Ν ο progress 
has been made in the negotίations regarding the U.S. mi1-
itary bases, the Turkish-Greek dia1ogue in Cyprus or the 
Greek-Turkish differences in the Aegean. Lastly, what is 
now termed as the worse financial scandal in the history of 
the country-the Koskotas scandal-has rocked the 
government. An unknown financier was befriended by the 
Prime Minister and his entourage, after he bought the Bank 
of Crete and through it made it possible for high officials to 
launder and to send their graft abroad. As for the Prime 

Minister's love affair it only provided a much-needed comic 
re1ief. In May 1989, many argue, the end of Papandreou will 
come. But will it? 

The Prime Minister disposes of very powerful cards. He 
has concentrated in his hands-after revising the Constitu
tion of 1974-all powers. The President of the Republic to 
whom all party leaders appea1ed a few weeks ago, is impo
tent. He cannot dissolve or call a referendum. Mr. Papan
dreou has the first and the 1ast word. He has enough votes in 
Parliament to change the electoral system to provide for 
simple proportinal representation-(all smaller po1itical 
parties want it, especially the Communists)-and thus to 
preempt a possib1e victory of the major opposition Party, 
the Nea Democratia. President Mitterand did something 
similar in France in 1986- so why not Papandreou? Pasok 
and the Communists will reap the benefits if they agree, as 
they undoubtedly will, to cooperate. Papandreou then can 
control the agenda for the election. In all1ike1ihood it will be 
the same old agenda that has served him so we1l. First, the 
issue of the U.S. mίlitary bases will be raised and a referen
dum may be called on their future on the same day of the 
scheduled e1ection. Second, the Turkish threat. Α stap1e 
commodity, it is true, but adroitly exploited 1ikely to 
increase th epitch of Greek nationalist fervor. Lastly, the 
demons of American imperia1ism and militarism, especially 
contrasted with Gorbachev's peaceful gestures, will inspire 
Papandreou's oratory. Α shrewd use of any of these cards 
may be enough to preempt the victory of the opposition; 
dealing careful of all ofthem in the weeks beforetheelection 
may bring victory to Papandreou and his allies. 

Mr. Roy C. Makrίdis is Wien Professor of lnterna
tίonal Cooperatίon, Brandeίs Universίty. 

ΚΑΛΉ ΑΝΆΣΤΑΣΗ 

• Ggεεκ ORThODOX ARChDIOCεsε OF NOETh ΆΝD SOUTh ΆM6RICλ 
€ί\Άf1Nifίf1 ΟΡθΟ.ΔΟΞΟC ΑΡΧΙ€ΠΙCΙίΟΠΗ ΒΟΡ€ΙΗ tY NOIIH ΆΜ€ΡΙ~ΗC 
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Mr. Apostolos Lazaris, a former econ
omy minister who is perhaps the most 
respected of Mr. Papandreou's old 
guard. 

Third, New Democracy is doing its 
utmost to reassure leftists that , if it 
returns to power, there will be no witch
hunt of the left. Το make its promise 
more convincing, New Democracy's 
leader, Mr. Constantine Mitsotakis, has 
joined the other three opposition 
leaders-Mr. Harilaos Florakis of 
ΚΚΕ, Mr. Kostis Stefanopoulos of 
Democratic Renewal, a conservative 
breakaway group, and Mr. Leonidas 
Kyrkos of the Eurocommunists- in 
demanding an immediate election 
under a PR system. 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Together, these changes made it 
harder for Mr. Papandreou to pull off 
one of his conjuring tricks, such as a 
spectacular rupture with the Americans 
or another crisis with Turkey, in order 
to muster the support of left-wing 
voters. An outright Socialist victory 
looks improbable. So who will help 
him? The prime minister's natural allies 
are on the left. But an attempt to trade 
PR for a commitment by the left to a 
post-election Socialist-left coalition 
failed, and the government's relations 
with the opposίtion parties have 
become so poor that he can hardly 
count on their support at all. 

Νο wonder Mr. Papandreou had to 
break his promise to table the next elec-

torallaw before the end ofJanuary. He 
wants a voting system that will minimise 
the discontent of city voters and maxim
ise the personal support he still enjoys in 
the countryside. Farmers are better off 
than eight years ago, thanks to EEC 
hand-outs; and , being a captive 
audience of the state's television 
monopoly, they are largely sheltered 
from the scandals that so absorb 
Athens. While Mr. Papandreou's pse
phologists search for a magical solu
tion, the prime minister himself is 
putting on a brave face. ln an energetic 
speech to some 20,000 party faithful on 
February 26th, he proclaimed that the 
Socialists would win a third term, wίth 
enough seats to govern alone. 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

γιά δλους τούς φίλους καί πελάτες μας Lyndhurst Diner 

!Ο 

ALSDINER 
873 Communipan Avenue 

J ersey City, Ν .J . 07303 
Tel. (201) 434-5055 

ΗΑΡΡΥ EASTER 

Hellenic Ship 
Supply, lnc. 

BONDED WAREHOUSE 
Custom House License Νο. 37 

CAPTAIN ALEX KORAKIS, Manager 
210 North 13th Street, Tampa, FL. 33602 

Tel.: (813) 229-1507 

ΗΑΡΡΥ EASTER 

Mr. and Mrs. 
Constantine V agionis 

and Family 
NORWOOD, NEW JERSEY 

540 Riverside Α venue 
Lyndhurst, N.J. 07071 

Tel. (201) 933-7660 
ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΠΝΟΥ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩτΗΣ ΠΕΠΠΑΣ 

AEGEAN 
REAL ESTATE 

41-01 31st AVENUE, ASTORIA, L.I.C., Ν.Υ. 11103 
TEL. (7 18) 278-3838 

Ή ίδιοκτήτpια καί διευθύντρια Δίς Είρήvη Λαδa 
καί οί συνι:ργάτι:ς της, εϋχοvται στούς πιστούς της 

φίλους καί πι:λάτες καί σf. δλους τούς όμογι: vcίς, vά περάσουν 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

ΗΑΡΡΥ EASTER 

From the Frίends of the Greek Shίp at 
East and Gu/f Coasts of the Unίted States 

Α lpha Μ arίne, Ι nc. 
54-58 Commerce Street, Brooklyn, Ν.Υ. 11231 

Tel. (718) 852~868 

Provisions - Cabin - Deck & Engine Supplies 
Seven Days Α Week • 24 Hours Α Da.v 

CAPT AIN STELIOS Τ ATSIS 
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The modern Greeks have changed their voting 
system within six months of polling day in nine 
of their 11 general elections since 1951. 

It was easier with pebbles 
("Ί'he Economist", March 4, 1989) 

Ever since the Greeks invented voting 
some 3,000 years ago, their rulers have 
been tailoring electoral systems to suit 
their needs. The modern Greeks have 
changed their voting system within six 
months ofpollingday in nineoftheir ι ι 
general elections since ι 95 ι. True to tra
dition , the ruling Greek Socialists of 
Mr. Andreas Papandreou are now try
ing to devise a system that will keep 
them in power for an unprecedented 
third term . But time is short: the elec
tion will probably be held on June 18th. 
Worse, Mr. Papandreou does not know 
which system would be best for him. 
Worse still, he is beset by scandaland ill 
health. 

Before it came to power in 198 ι, the 
Sociaιist party had promised to intro
duce a fairer system of proportional 
representation (PR). But after a few 
years of the deιights of unrestrained 
one-party rule, the Socialists qualified 
their commitment to electoral reform, 
pledging themselves to bring in "a PR 
system that will ensure government sta
bility." Ι η 1985 such a system helped the 
Socialists talc:e 54% ofthe seats in parlia
ment with just under 46% of the vote, 

One man, one psephos 

ΤΗΕ ECONOMIST MARCH 4 1989 

while the Communist party (ΚΚΕ), pol
ling nearly 10% of the vote, got only 4% 
of the seats. 

Mr. Papandreou's psephological 
wizards are now hard at work to invent 
a system that could be portrayed as PR, 
but would, in t.he name of "stability", 
keep his party in power even if its share 
of the vote slips further. Yet this is not 
1985. Many things have changed. 

First, the government's popularity 
has suffered as a result offinancial scan
dals, Mr. Papandreou's uncertain 
health nnd his love affair with a former 
airline stewardι~ss. Opinion polls for the 
Athens area giνe the conservative New 
Democracy a 17-point lead over the 
Socialists. Call~~ from within his own 
party for Mr. Papandreou to step down 
have been growing louder. 

Second, communist voters who sup
ported the Socialists in 1985 in order to 
prevent a "right-wing comeback" may 
not do so again. The two communist 
parties-the Moscow-oriented ΚΚΕ 
and the Eurocommunist Greek Left 
party- have set up the Alliance of Pro
gressive and Democratic Forces. It has 
attracted some prominent Socialists fed 
up with Mr. Papandreou, among them 

Dαγ\Σu:r:ιρ~;~:ς 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

APRIL, 1989 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

'Από τό Δ.Σ. καί τά μέλη των όμίλων μας 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ- ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
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In Confections, as in Oil, a Master Artisan 

By Bob Nίco/aίdes 

He can put the icing on a cake with 
much gusto, but he can handle the 
palette and the brush with equal dexter
ity. Tom Kasimatis, who some time ago 
decided to retίre from his jo b as a baker, 
has been doing equally well ίη his new 
endeavor, painting. That's obvious 
from the fact that he just copped two 
awards for hίs work at the Flushing Art 
League's recent competition. 

Kasimatis, who's turnίng seventy this 
year, and who arrived ίη the United 
States at the age of 9 from his natίve 
island of Kythera, was on of the can
didates for the Anna Kraus award, a top 
honor among artίsts within the sphere 
of the Flushing Art League located ση 
Bowne Street. 

Altogether, there were 20 winners in 
various categories. Competitors were 
drawn from two super-shows sponsored 
by the League one ίη the Spring and the 
other in the Fall. The contest ended 
with a grand reception sponsored by the 
Flushing Art League. It was held at the 
Botanίcal Garden's Hall on Wendnes
day, December 14. lt was there that the 
awards were distributed. Τοηί Maran
gielo, the League's President made the 
presentations. 

Kasimatis' The Brίdge of Katounί, a 
30" χ 40" work was judged "the best in 
show" and received the Anne Kraus 
Award. Ηίs F'ishermen of Kapsalί, was 
judged "the best οίl" and received 
honorable mention. 
Α life-Iong artist, Tom has won many 

prizes ίη the past. Α t age Ι 3, he was 
drawίng murals in crayons at his school, 
P.S. 94 in Manhattan. which were dis-
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played around the assembly hall. Atage 
17 he was commissioned by severa1 
stores to paint commerciai posters 
advertising their goods and services. 
The posters were in watercolor on card
board with oil on wood. 

After studying commercial art at 
Commerce High School, he briefly stu
died at Pratt Instίtute. 

Tom became a professional cake 
decorator when he was 21 and enjoyed 
great artistic success in his new field. 
Among the clebrities for whom he 
created masterpieces were president 
Franklίn D. Roosevelt and Gabriel 
Heatter. Later, he served in the Army, 

seeing action in the Philippines and 
Okinawa. Whίle still decorating, cakes, 
he would be commίssίoned for portraits, 
seascapes, Disney characters, and 
superheros, all in cake decorative form. 
But he also pursued his interest in fine 
art. Then, while his chίldren were grow
ίng, he briefly gave up his love, only 
resuming painting in 1984 after retίre
works in the Acropolis, not as seen 
today, but as it existed ίη its days of 
glory. 

His children are now fully grown 
and leading their own lives. Tom and his 
wife Calliope still reside at theίr family 
home in Whitestone. 

ROUMELI 
Taverna 

Νο . 1 GREEK RESTAURANT 
Αύθεντική έλληνική κουζίνα μέ έμφαση στήν ποιότητα, 

καθαριότητα, φρεσκάδα καί περιποίηση. 

Σiiς περιμένουμε 

AMERICAN EXPRESS CARD ACCEPTED 

33-04 BROADWAY, ASTORIA, Ν. Υ. Ι Ι ΙΟ6 

TEL. (718) 278-7533 
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In Cyprus, "justice and the Rule ofLaw have been overuled 
by brute force" declared Mr. Taylor G. Belcher, former 
U .S. Ambassador to Cyprus, during the three-day 
legislative conference organized by AHIPAC. 

ΤΗΕ AHIPAC CONFERENCE 
Washington D.C.- Taylor G. Belcher, 

the former U. S. Ambassador to Cyprus, 
in his keynote address to the American 
Hellenic \nstitute Public Affairs Com
mittee's legi slative conference on the 
Rule ofLaw and Condίtίons ση Foreίgn 
Αίd to Turkey, voiced his support for 
conditioning aid to Turkey ο η the remo
val of the illegal occupation forces and 
settlers from Cyprus. 

Ambassador Belcher first called for 
conditions in a letter to the New York 
Times in 1977. "There was η ο sign of 
Turkish flexibility or willingness to 
compromise then, nor is there now," 
stated the Ambassador at the AHIPAC 
conference. Ambassador Belcher 
declared that on Cyprus, "justice and 
the Rule of Law have been overuled by 
brute force" 

U .S. Ambassador Thomas Α. Boyatt, 
formerly Cyprus Desk and Political 
officer, a lso supported the rule of law 
and conditions and held the audience 
spellbound with his depiction of the 
events of Ι 974 particularly J uly and 
August, as seen from his seat at the U.S. 
State Departmen 

Strategic analyst Devallon Bolles 
gave an incisive talk on the "Myths and 
Realities of Turkey as an American 
Ally." With a careful analysis of the 
val ue of U.S. facilities in Turkey (all 
obsolete or replaceable) and Turkey's 
geopolitical value (greatly exagger
ated), Mr Bolles tore apart the argu
ment that Turkey is a "vital" ally. 

"The myth is that (τurkey) is strategi
cally vital to the defense of America's 
and Ν Α TO's vital interests. The reality 
is: 'taint so. And it wouldn't be so even 
if America still had a strategy. The 
important point is, the strategic impor
tance of the Turkish straits is a 
myth ... once the Soviet fleet fights their 
way through them, it faces overwhelm
ing difficulty in fighting its way to the 
western Mediterranean." 

Neither is Turkey valuable as a means 

APRIL, 1989 

L to R: Professor Dwight Sίmpson, Proj'essor Van Coufoudakis, Charles Mι·Cas
ki/1, Ambassador τhomas Α. Boyatt, Ambassador Papoulias, Ambas3ador Tay
lor G. Belι·her, Eugene Τ Ro.5.Yides, Dr. De Vallon Bolles, Dr. Dean C. Lomis 

L to R: Eugene τ. Rossides (Chairman of AHJPAC), Dina Clark, Senator Larry 
Pressler (R-SD), Α. Sιeνe Betzelos (Supreme President, Order of ΑΗ ΕΡΑ), Dr. 

Dean C. Lomis (Chairman of AHJPAC). 

of blunting a Soviet advance through 
lran. Bolles added that "small minds 
and large maps can make any threat 
seem real." 

Dr. Dwight J. Simpson ofSan Fran
cisco State University voiced strong 
support for a foreign policy based on 
the rule of law and for conditions on aid 

to Turkey. He condemned Henry Kis
singer's actions as "witch-doctor diplo
macy" and said that Kissinger "raised 
witch doctoring to a new level." 

That phrase well described U .S. pol
icy toward Cyprus in 1974. Dr. Simpson 
cited the coup against Archbishop 
Makarios, which "we now know 
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received full col\aboration and assist
ance through Henry Kissinger's equally 
infamous back channels.. . dealing 
directly with the Athens CIA station 
chief." Even when the Rule of Law 
embargo ο η aid to Turkey was imposed 
by Congress, " this em bargo was made 
to leak like a sieve." 

Dr. Simpson stated: "Set yourself 
illegal foreign policy goals and you must 
necessar ily violate U.S. domestic law." 

Charles McCaskill, a retired U.S. for
eign service officer, presented a paper 
titled Cyprus -- Twenty-Five Years 
Later in which he attacked the Turkish 
idea that an 18% minority should have 
equal voting rights with the 80% 
majority. 

Remarks by Rossides 
Eugene τ. Rossides, Chairman ofthe 

American Hellenic lnstitute, spoke on 
Constitutional Democrac~ and U .S. 
Foreign PoJicy Interests. He 
quoted Harry S. Truman describing the 
choice between two ways of life that the 
world faced at the height of the cold 
war. 'Όne way of life is based upon the 
will of the majority .. . ", the democracy 
defended by the U.S. and its allies. 'The 
second way of life is based on the will of 
the minority forcibly imposed on the 
majority." 

Mr. Rossides pointed out that Tur
key is in direct violation of the Ν Α ΤΟ 
Charter. "ΝΑΤΟ is a regional defensive 
alliance under article 51 of the U.N. 
Charter," stated Mr. Rossides. The 
Preamble and Article I of the ΝΑΤΟ 
Charter state that " the Parties to this 
treaty reaffirm their faith ίη the pur
poses and principle oftheCharterofthe 
United Nations." By violating the U.N. 
Charter, especially the obligation 
(repeated in the Ν ΑΤΟ Charter) to set
tle any international dispute in which 
they may be involved by peaceful 
means," Turkey is in " direct violation of 
Article I and the Preamble of the 
ΝΑΤΟ Charter . Αι aminimum, ΝΑΤΟ 
should have suspended Turkey from the 
alliance unt il Turkey had purged herself 
of its aggression in Cyprus." 

This session concluded with a presen
tation by Dr. Dean C. Lomis, Chairman 
of ΑΗ Ι Ρ AC ο η Why the United States 
and Greek Americans Must be Con
cerned for the Future of Cyprus. Dr. 
Lomis outlined the contίnuous danger 
posed by Turkish expansionism to 
Greece, Cyprus, and to U.S . interests. 
Citing the Nortern Aegean crisis of 
1987, he said "the Turks would have 
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taken advantage of Greek indecisive
ness, as they will certainly do at the 
appropriate fu ture moment to invade 
the remaining free territory of Cyprus." 

Dr. Lomis called for action on the 
words Mr. Bush spoke at the 1988 
Clergy-Laity Congress in Boston when 
he said "we seek in Cyprus a constitu
tional democracy based on majority 
rule, the rule of law, and the protection 
on minority rights." 

George Papoulias, ambassador of 
Greece the U.S., addressed the lun
cheon, ciιing the value and importance 
of the principle " R ule of Law". 

Ambassador Jacovides addressed the 
conference and noted the changes tak
ing place in in ternational affairs that 
could lead to a breakthrough on Cyprus 
even t hough "because of the intransi
gence ... shown by the other side, the 
ongoing dialogue has not so far pro
duced subs ιan tive results." 

Participants viewed the "Woman 

Walk Home" video on the 1986 and 
1987 marches of women across the 
Green Line ο η Cyprus. Α second video, 
a British production, was also pres
ented, a gripping feature titled "Turkey
Trading with Torture." These moving 
videos were introduced by Dr. Takey 
Crist, AH IPAC's Vice Chairman for 
the South. Dr. Crist also presented 
AHIPAC staffer Υ ola Gulesserian with 
the Crist family Charitable Foundation 
Trust Award. Another highlight ofSun
day was a workshop on lobbying. 

T he conference was brought to an 
impressive close in the historic Senate 
Caucus Room with ΑΗΙΡ AC's Con
gressional Luncheon, hosted by Sena
tor Larry Pressler (R-SD), who 
discussed S. 22, the bill that he intro
duced on Jan uary 25 and which calls for 
conditions on U.S. aid to Turkey. 

In addit ion to Senator Pressler, the 
lucheon was addressed by Senators 
Claiborne Pell (D-RI), Chairman ofthe 
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Senate Foreign Relations Committee, 
Alan Cranston (0-CA), Paul Sarbanes 
(0-ΜΟ), and Harry Reid (0- NV), 
and by Representatives Bill Green (R
NY), .Jack Buechner (R-MO) and 

· Representative Martin Lancaster (D
NC). George Athanson, the former 
mayor of Hartford, Conn. gave a stir
ring address and urged continuous 
action by the community. 

More that 150 people participated in 
the conference. Professor Van Coufou
dakis, Assistant Vice Chancellor for 
Academίc Affairs at Indiana-Purdue 
Uni vers ity , was the conference 
modcrator. 

The new generation 
During the same three-day confer

ence, there was a panel discussion on 
how to lobby your members of 
Congress. 

Gene Oiamond, AHIPAC's Vice 
Chairman fo r the Mid-Atlantic region, 
and Christine Warnke, a member of 
ΑΗ IPAC's Board of Oirectors, organ
ized the session and served as co
moderators. 

The panel included George Stepha
nopoulos, Administrative Assistant to 
Congres~man Edward Feighan (0-
ΟΗ); Stavro ula Lambrakopoulos, 
Legislative Oirector for Congressman 
Jim Florio (0-NJ); Pat Ecomonos, 
Legislaιive Representative for the 
National Associa ti on of Home 
Builders, and Alexandra Maroulis
Cronmiller, who is with the lndepend
e nt Bankers Politica l Action 
Committee. 

Mr. Stephanopoulos, a Rhodes 
Scholar and at 28 years of age a rising 
star in Washington as the Administra
tive Assistant to Congressman Edward 
Feighan, briefed the participants on the 
new \Ol st Congress. 

Ms Lambrakopou\os, valedictorian 
of the class of 1983 of George Washing
ton University, Washington O.C., 
offered insights from her vantage point 
as legislative Oirector to Congressman 
Florio. She stressed the importance of 
meeting with your mem bers of Con
gress in their district offices, away from 
the distractions of Washington. Con
gressmen periodically return home for 
"district work days" of two or more 
weeks. 

Pat Economos, a former assistant to 
Senator Robert Oole, advised that you 
visit with your representatives in well
prepared groups of 3 or 4 people. She 
stressed that the visitors do their "home-

APRIL, 1989 

Senator Pau/ Sarbanes (D-MD) speakίng wίth conference partίι'ipants at the 
Congressional Luncheon. 

L to R: Ambαι·sador Thomas Α. Boyatt, U.S. Foreίgn Servίce Officer
1 

Charles 
McCaskίll (ret) and Ambassador Papoulίas · 

work" and bring along relevant docu
ments. Most importantly, she advised, 
be brief- 10 to 15 minutes maximum. 
Begin to build a relationship and your 
congressmen will come to value your 
input and knowledge. 

Alexandra Maroulis-Cronmiller 
spoke on the importance of Political 
Action Committees (Ρ ACs) and cam
paign contributions. She sugggested 
that Greek-Americans should consider 
establishing political action commit-

tees. A HIPAC is a public affairs com
mittee and thus cannot contibute to 
campaigns. 

The panelists were asked about the 
proper form of communication with 
members of Congress. lt was suggested 
that typed, personal letters make the 
greatest impact. If form letters are 
necessary, they must include the address 
of the constituent. lf a chapter or other 
group sends a letter, each member 
should si gn and add his own address. 
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Inside Gracie Mansion 
Tasting Master Chef Christopher Nicolelis' delights 

By TULA LEWNES 

As everyone knows, Mahor Koch's 
residence since 1978 has been Gracie 
Mansion, a building of prime civic 
importance and pride, which serves as 
an extension of City Hall. It is there that 
public policy often takes shape and 
where the spirit and verve of the city are 
always manifest. Taking into account 
the lively and varied procession of offi
cial events and the comings and goings 
of community leaders, members of civic 
and trade associations, state legislators, 
foreign dignitaries, and New York City 
office holders, it is estimated that about 
22,000 guests arrive there each year. 

New York is the only American city 
that keeps an official residence for its 
Mayor. Gracie Mansion, which is now 
painted a very light buttercup yellow, 
trimmed with white, and shuttered in a 
muted sage green, was built almost two 
centuries ago and was for most of its 
years in private hands. Of New York's 
105 Mayors, only the last seven from 

Fiorello Η. La Guardia, beginning in 
1942, to Edward Ι. Koch, have lived 
there. 

The residence fronts on a rocky ledge 
of the East River and is embraced by 
shrubbery and plane trees. Next to it is 
Carl Schurz Park, named after the Ger
man revolutionary, American diplomat 
and cabinet member who lived in York
ville. Α promenade with park benches 
encircles it. Beyond is a white picket 
fence which lends it an aura of privacy. 

The contrast between the exterior 
and the interior of the mansion is remar
kable. Outwardly, it appears rather 
plain in structure; inwardly, the furnish
ings make it elegant in appearance. 
Much of the furniture and all of the 
wallpaper date to the late 1880's and 
early 1890's. ln the study and parlor, 
there are oriental rugs which are laid 
over figured carpets, while in the halls 
they lie on linoleum or a painted floor
cloth. The fireplace in the foyer is walled 
in and a Victorian newel post and stair 
balusters have replaced the originals. 

Master Chef Nίkolelίs 

Α patent platform rocker by George 
HunLingel' has a place in the study and 
heavy draperies enfold doors and 
c\osets. Embroidered muslin and lace 
cur tains flutter at the windows while the 
walls are decorated with Oriental fans, a 
print of Lincoln and his cabinet, a bust 
of Washington, elegant gilt mirrors, two 
family portraits and several landscapes 
in oil, attesting to the prosperity of the 
former owners. 

It is evident that the mansion has 

·Ο Πρόεδρος, ό ' Ιερατ. Προϊστάμενος 

καi τό Συμβούλιο τής ίστορικής 

Κοινότητος του 

ΗΑΡΡΥ EASTER 
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undergone a metamorphosis over the 
years, each owner transforming it to his 
tyle. The first occupant was Archibald 
Gracie, from whence its name derives. 
He was the son of a weaver from Sco
tland and never held any political office. 
From a tobacco merchant he expanded 
into the international mercantile busi
ness and became a leading citizen of 
early New γ ork. ln 1799 he built a mod
est house, addin~ a parlor and upstairs 
bedrooms later. In his home he enter
tained illustrious Americans, from 
Alexander Hamilton to President John 
Quincy Adams, and foreign notables 
including the Marquis de Lafayette. 

Later owners added porches to the 

house and reaπanged fireplaces and 
staircases, altering and realtering the 
interior design. The City claimed Gracie 
Mansion in 1896 and alternately used 
and neglected it until Robert Moses 
decided to remodel it so that the mayors 
could occupy it. Mayor Robert F. 
Wagner changed it once more, adding a 
wing in 1966. 

After touring this interesting museum 
piece, a delightful luncheon was pre
pared and served by Hizzoner's Master 
Chef, Christopher Nicolelis, the Escof
fier of New γ ork. As an opener we 
enjoyed a crisp, herbed green salad of 
red cabbage and purple onion, accented 
by a thin slice of smoked mozzarella, in 

a balsamic vinegar dressing. The entre'e 
that followed was a lovely poulet stuffed 
with diced red peppers. Another inno
vation of this culinary genius! Το top it 
all, the sinfully rich, but l~ht as a feather 
dessert was something we could not 
pass up. It was a cheese cake almondine, 
laced with rum. 

Ι η a sense, the history of Uracie Man
sion is the history of our city and of the 
nation as wel\. The process of modifica
tion goes on, as needed, to assure the 
continuing vitality of this landmark. 
The newly formed Gracie Mansion 
Conservancy is its guiding light, archi
tecturally, while Master Chef Nicolelis 
handles the cuisine, innovatively- as he 
creates new recipes and refines old ones. 

'Ο ίατρός καi ή Κα 

Mrs. Α thena Bubarίs 
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Chirgotis Completes Pool 

Building 

at St. Basils 

The Grand President of the Daugh
ters of Penelope Mrs. Becky Demeris 
announced recently, that the building 
enclosing the outdoor olympic size 
swimming pool that was built about 
three years ago by the Daughters at St. 
Basil's Academy in Garrison, Ν. Υ, is 
now completed and is scheduled to be 
dedicated ο η Saturday, June lOth, 1989. 

The swimming pool building, com
plete with controlled heating and venti-
1ating system and all the necessary 
facilities for all-weather indoor swim
ming, is the latest major completed 
addition to St. Basils Academy. 

The building costing in excess of five 
hundred thousand dollars, is a donation 
to the Daughters and St. Basils 
Academy by Past Supreme Ahepa Pres
ident and renowned philanthropist Wil
liam G. Chirgotis, who several years ago 
donated the St. Basil Chapel in memory 
of his parents. 

The Ne/1 Yperifanos Gallery Inc. 306 Easι 55th Street, New York, last month 
exhibiιed ιhe al/egorical and surrea/istic οί/ paintings of Docιor George Emilios
Eden, α distinguished Greek artisι and p oet. Born in Constanιinople in 1941, he 
moved ι ο Greece in 1963 where he !ιtudίed medicine and art simulιaneously. After 
graduation he ιraveled exιensίvely throughouι Europe studying ιhe work of ιhe 
great art masιers and whίle in Oxford, England, he atιended the Ruskin School of 
Drawing. His one-man art exhibiιions have included among oιhers the Newman 
Room.~, St. Aldates, Oxford, England; the Vi//iers Gallery, London, England; ιhe 
Zγgos Galleries, Α thens, Greece; and the Sιoa Technίs, Α ιhens, Greece. Α bove, one 
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KAPODISTRIAS 
The First Governor of Greece 

Μ ore than a century and half ago, the 
first Governor of the newly Iiberated 
State of Greece was brutaly assassi
nated at the doorstep of the church of 
St. Spiridon in thetown, rather a village 
at that time, of Nauplion. The event 
would perhaps have gone unnoticed if 
the Governor, Ioannis Kapodistrias 
were not an international figure. All of 
Europe mourned with the exception of 

By IRIS LILL YS 

England whose interests where against 
Kapodistrias' patriotism. 

Since that date many books were 
written about the multifarious career of 
this extraordinary man. Απ evaluation 
of his overwhelming political achieve
ments are to bc found in every history 
book. Also all Encyclopedias of Euro
pean language refer to him in much 
more that a short passage. Yet it took a 

woman, a professor of History at the 
Athens University ιο literaly fall in love 
with the incredible Greek patriot. lt 
took this dedicated woman ten years of 
research through all the libraries and 
archives of Europe to come up with the 
most complete and illuminating por
trayal of the illustrious man. She did so 
in six books ο η the subject, the first one 
already at its fourth printing, got the 

"τhe Assassination of Kapodistrias" is the title ofthe above painting by Diony
sίos Tsokos, from Zakynthos, made in 1850. 
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prize of the Academy of Athens. Two 
more related to the subject will be pub
lished shortly. 
Dr. Helen Koukkos, Professor of His
tory and Archeology at the Faculty of 
Philosophy stopped for a few days in 
New York. She was on her way back to 
Greece from Chicago where she had 
been invited by the Hellenic Profes
sional Society of Illinois to give a round 
of lectures. On short notice she gave a 
lecture at the Hellenic Cultural Center 
in our town. υ nfortunately the time ele
ment did not a11o~' extensive announce
ment of the event and hence the 
attendance was not as dense as such a 
lecture deserved. Το this writer's 
memo ry never a speach overwhelmed 
the audience to the extend that the pub
lic refused to leave its seat. The profes
sor tried repeatedly to terminate the 
discussion. But the public would not 
have it. Nobody moved and questions 
kept on being asked. The speaker, who 
delivered the speach without any notes 
whatsoever was relating to Kapodistrias 
with the ease of someone referring to his 
own life. lt was obvious that the mate
rial was entwined with her own being. 
Besides she is a born "conferenciere", a 
talent that not every speaker possesses 
and which you may improve but never 
acquire if it was not a gift from God. 

Because of her very short stay, it was 
impossible to interview Professor 
Koukkos. But she was very kind to let us 
have a transcript of her speach. Α sum
mary of Kapodistrias' famous career, 
most of it unknown to the majority of 
people, follows. 

loannis Kapodistrias, whose original 
name (as per Encyclopedia Britannica) 
was Giovanni Antonio Capo DΊstria 
was born in the island of Corfou, then 
occupied by the Venetians. The year 
was 1776, a time when continuous for
eign intervention in the affairs of the 
Ionian Islands, made the situation very 
grave. 

At an ususual youngage, Ioannis was 
sent to the renowned University of 
Padua (Italy) where he studied medi
cine, as well as \aw and philosophy, so 
great was his thirst for knowledge. 
Upon his return to the island, he prac
ticed medicine and his humanistic devo- . 
tion to the welfare of the people made 
his reputation spread in a very short 
time. Nevertheless, the political turmoil 
convinced him that he could be helpful 
to the interests of his motherland. In 
1803, the Ionian Senate elected him 
Secretary General of the Septinsular 
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Republic of the newly founded State. 
This official position gave Kapodistrias 
the opportunity to organize the first 
Greek State, the lonian Republic, per
haps a short preview of what was to be 
his future . But as the fate of Greece 
always had ίι , good days did not last for 
long. I η 1807 the Ionian lslands passed 
to the hands of the French. Kapodis
trias returned to his medical practice. 
Yet his fame had spread a ll over 
Europe. The Czar of Russia, Alex
ander, at the head of a mostly illiterate 
country, invited him to serve ίη his 
diplomatic corps and posted him at the 
Russian Embassy ίη Vienna. Shortly 
after, he was named director of the 
diplomatic office ofthe Commander-in
Chief of the Army of the Danube. 

As a result of his brilliant diplomatic 
successes Kapodistrias was presented 
with top distinctions. Also with more 
challenges, namely the difficult task of 
unifying the several divided cantons of 
Switzerland into one confederation. 

The Swiss achievement was an astonish
ing deed. Kapodistrias got all sorts of 
honors for it and up to this day his 
statue stands in a park in Berne. Also on 
the wall of a small house in Geneva a 
plaque reads that Kapodistrias had 
lived there, after resigning from the 
Czars' service. But his international 
achievements did not stop there. Fol
lowing Napoleon's defeat, the Holly 
Alliance tried to divide France. At the 
Congress of Vienna, where he was sent 
as the official plenipotentiary ofRussia, 
he fought, and won, for the integrity of 
that country. 

What Dr. Koukkos discovered in her 
interminable researches is that Kapo
distrias, half a century before Lincoln, 
started his campaign against slavery. 

The Cza r wrote 'Ί don't know of any 
other diplomat who possesses the abil
ity, the power and the agility of mind to 
tackle effectively the diplomatic battles 
to be fought in Metternich's Vienna ... " 
The problem was immence in Kapodis-
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trias' eyes, as Russia, Austria and Prus
sia who were the founders of the Holly 
Alliance \νere fighting for absolutism, in 
other words the control of dominated 
countries by the great powers. Ι ι is 
exactly what Kapodistrias hated most 
as Grcece was one of those small occu
pied countries. He hoped that he could 
convince the Czar to help Greece regain 
her freedom. The Czar on the other 
hand, wanting to have him on his side, 
offered him the post of Secretary of 
State of Russia, toget her with Nessel
rode. Kapodistrias, although flaber
gasted at such an honor, replied in 
earnest to the Czar: 

"Your majesty Ι am your employee. Ι 
shall never accept to become your sub
ject. As Ι find myself facing the tragic 
dilemma of having ιο choose between 
the interests of Russia and the interests 
of my enslaved country, Ι will take the 
side of my country." And the Czar's 
shroud answer convinced Kapodistrias: 

Kapodistrian University of Aιhens, circa 1880 
(Archiνes of t he Benakί M useum) 

"Ι respect your fee lings towards your 
country, Greece ... 1t would be just as 
valuable ιο G reeks to have such an 
advocate my court ... " 

As it came out it was no t so. Kapodis
trias as a Μ inister of State was brilliant 
for Russia. He delt with innumerable 
problems with a rare diplomatic inge
nuity. Yet the G reek question played a 
pivotal role in his actions. As Metter
nich put it "This minister of State is 
more Greek that Russian. He has 
nothn ig else befo re his eyes than the 
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Greek question." Unfo rtunately he did 
not succeed in convincing the Czar to 
keep his word a nd help the Greek 
Indepedence movement. The days of 
the Greek foreign minister at the service 
of the Czar were coming to aπ end . On 
August I 822 he left Sι. Petersburg never 
to ι·eιurn. 

Kapod istrias settled in Geneva 
"doing all he could to ensure that he was 
forgotten to the world," as he himself 
wrote. Βuι a personality like his could 
not sink into oblivion. His fiery 
speeches and his personal example had 

created a tremendous wave of interna
tional Philhellenism. What all the great 
po\vers ref"used to do was accomplished 
by the Philhellenic Societies of Europe 
and America. Funds were raised, food , 
arms and every kind ofhelp were sent to 
Greece. He himself travelled all over 
Europe a nd urged l1is powerful friends 
to help G reece. And his co untry, moι·e 
by necessity then by g ratitude which is 
not a Greek trend, elected him as the 
first Governor of the newly liberated 
country. He accepted his appointment 
with t he belief that he was fulfilling a 
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supreme national duty, although he 
prophetically knew that his "descent to 
Greece would also mean his ascent to 
Golgotha ... " In spite of many adversi
ties attributed mainly to the English 
reaction to his election, Kapodistrias 
arrived at Aegina and proceeded to 
Nauplion on the 8th of January 1828. 
The tormented people of Greece 
received him as a Messiah. In the three 
years of his administration he managed 
to set the basis for an organized state. 
He founded a Bank, a judiciary order, 
agricultural organization, orphanages 
and schools. lt is even said that he sold 
his own land in Corfou to be a ble to 
finance his projects. Among a\1 his 
unbelievable dceds he bought back the 
thousands of prisoners held captive by 
the Turks. He made provisions for the 
reinstatement of the refugees and 
rebuilt the ravaged villages and towns. 
He constructed the first new roads and 
had architects and land surveyors come 
to Greece to draw and layout the recon
struction plan for various areas, on a 
long term perspective. But his two most 
aggressiνe projects were religion and 
ed ucation. Being a great believer him
self he had churches built in all parts of 
liberated Greece and education had 

been a very special chapter in his life. Of 
course he had to start practically from 
scratch, as the poorly educated people 
of Greece got their letters through pri
ests at the "Kryfo Sholio" during the 
Turk is h occupation. Kapodistrias 
believed that only an educated people 
would be able to fϊght for its freedom, 
lct a lone keep it . He said " Ι am deter
mined that the rebirt h of Greece should 
be based on two great pillars, labor and 
primaσ education." 

Such statements were perhaps an 
error in his government. Pro bably he 
had forgotten the fact that practically 
all the fighters tha t liberated Greece 
were illiterate and so the great emphasis 
on schooling started to hurt their feel
ings. T hat and the procrastination in 
the division of the land ιο the great wor
riers created a climate of adνersity . T he 
result was that on October9th 1831 the 
Mavromiha lis brothers from Moria 
proceeded in a treacherous act: they ter
minated Kapodistrias life. 

Kapodistrias was gone. But the 
dream of his life stands in the center of 
Athens. lt is the Kapodis tr ian 
U niversity. 

lt was not build ίη his days. Back in 
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1809 he had confessed to his friend , the 
banker John Dombolis from Epirus 
what he called the "rosy dream of 
Greece". He was dreaming of a Univer
sity. T he problem in his days was that, 
before a University, a high school edu
cation was needed. So schools came 
first ... . 

At his death, Dombolis came with the 
donation that made possible to errect 
the beautiful marble building, the first 
Greek University. And something most 
unusual happened. T he donnor did not 
give it his name. He chose to honor for 
ever his exceptional friend, na ming the 
building Kapodistrian University. 
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The Gouletas-Carey Α ward 
Presended to Elwin S. Larson 

"The Evangeline Gouletas-Carey 
Leadership Award" was presented this 
year to Elwin S. Laι·son, President and 
Chief Executive Ofricer ofthe Brooklyn 
Union Gas Company. The Award was 
presented at the Fourth Annual La 
Guardia College Tradition Dinner on 
Monday, February 6, 1989 in the Grand 
Ballroom of the Waldorf-Astoria 
Hotel. The Dinner Chairman was 
Jerome R. McDougal, Chairman and 
Chief Executive Officer of the Apple 
Bank for Savings. Masters of Ceremo
nies for the evening were Bill Beutel of 
Channel 7 and his wife, Adair. 

Η onorary Chairpeople were Olympia 
Dukakis, Oscar award-winner for her 
role in the movie "Moonstruck", Dr. 
Katherine La Guardia, granddaughter 
of Mayor La Guardia, and the Hon. 
Robert F. Wagner, former mayor of 
New York. 

'The Evangeline Gouletas-Carey 
Leadership Α ward" is named for Evan
geline Gouletas-Carey, business leader, 
educator, philanthropist, and former 
First Lady of New York State. It was 
created by La Guardia Community Col
lege in recognition of her distinguished 
service to the community and dedica
tion to the vis ion of Fiorello Η. La 
Guardia. The Α ward is in recognition of 

CONTINENT ΛL 
CUJSINE 

Excellenι Servίce 

Seafood Specia/ιies 
Moderaιe Prίces 

Jerry Mendelson 
at the Piano and Organ 

Entertains Nightly 

CLOSED MONDA YS 
Cιιιerinι Fαcilitiα 

(201) 327-1020 
30 Ν. SPRUCE STREEτ 

RAMSEY, N.J. 

APRIL, 1989 

LRfι ιο Riκhι: Jerome R. M cDouga/, (Chairman-LGA 1989 Dίnner) Evanκeline 
Gouleιa.~-Careν, Martin G. Moed, (President- LGA Comm. Colleκe) ,Eiwin. S. 

. Lar.ωn-Honoree. . 

those who have shown, as Evangeline 
Gouletas-Ca rey stated in her remarks, 
"dedication ιο helping others achieve 

their excellence." Past recipients of the 
Evageline Gouletas-Carey Leadership 
Award are William Μ. Ellinghaus, 
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former president of Α Τ &Τ , Thomas G. 
LaBrecque, P resident of Chase Man
hattan Bank, Hon. Albert Υ. Casey, 
former Postmaster-General and Chair
man of American Airlines, and J ohn 
Mack Carter, Editor-in-Chief of Good 
Housekeeping magazine. 

Evangeline looked stunning in a 
white satin gown wit h diamond
studded spaghetti straps and an eye 
catching panel of embroidered Guipure 
lace embedded with diamonds and crys
tals. She ente ι·ed the room wearing a 
matching flo or-length satin cape. The 
ensemble was created by Stavropoulos. 
Adair Beutel looked radiant in her clas
sic two-piece red gown with gold 
em broidery bordering the jacket 
des igned by Bill Blass. 

The Dinner had an international 
theme clebrating the ethnic diversity of 
New York City and La Guardia Com
munity College. Α gourmet interna
tional menu was served, and the 
entertainmen t consisted of music and 
dance from China, the Caribbean, 
South America and Greece. 

Geυrge & Nanι'J' Staνropoufos (left) Evanκeline Gouletas-Ca,.e;' (Right) 

Over 500 ~ests filled the Grand Ball
room; included among th~m were D avid 
D inkins - Manhattan Borough Presi
dent , Claire Shulm an - Queens Bor ough 
P resident, Xingbo Tang-Ambassador of 
China, Yincent Garden ia - Co-Star in 

"Monstruck", Jerzy Kos inski - the 
noted author and Kiki, George S tavro
poulos - the famed dress designer and 
Nancy, Francois A rchiguille - interna
tionall)' recognized artist , Mr. & M rs. 
Ro bert Wittenstein of Paine Webber, 

Heinz L. Gundlach - Director of lnter
national Mergers & Acquisitions a.t 
Dean Witter, Bishop Anesti At henago
ras, Monsigno r W illiam Yarvaro , a nd 
Tony Lo bianco- Star of cunent Broad
way shoν.' 'Ήizzoner" . 
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Restaurants and Restaurateurs Β.ν cοΝsτΑΝΤιΝε cεoRcιou. Ph. υ. 

There are certain foods that are basic 
to the Mediterranean diet, and they are 
found throughout the Middle East, 
Near East and Turkey. Stuffed vine 
leaves, for example, are ση the menus of 
most Mediterranean restaurants whose 
restaurateurs are quick to dispense with 
what they term the original recipe for 
this basic food item. Greeks, mean
while, claim that the origin of stuffed 
vine leaves goes back to the time when 
Alexander the Great besieged Thebes. 
Food became so scarce that the The
bans cut what meat they had into tiny 
bits and rolled it in grape leaves. 

Later, it has been suggested, the 
Byzantines refined and spiced the prep
aration and filled not only grape leaves 
but leaves of other vines and vegetables 
such as tomatoes, peppers, eggplants 
and squash. Such cuisine lore supports 
the Greek contention that concept of 
the dish rests in their history and helps 
explain the universality of stuffed vine 
leaves and other vegetables throughout 
the Mediterranean. 

The stuffed vine leaves, also called 
"dolma" in Turkey, " dolmades" in 
Greek are filled largely with minced 
lamb, a bit of rice and touches of such 
other ingredients as crushed mint, fen
nel, parsley, dill, garlic, pine nuts or 
currants and are served either hot with 
chicken broth and a lemon-based sauce 
called avgolemono or cold with a drizzle 
of olive oil. 

From the rich array of restaurants 
serving the stuffed vine leaves and 
stuffed vegetables is Avgerinos, located 
at One Citicorp Center, 153 East 53rd 
Street in New York City. 

The restaurant is an architectural 
delight. lts dining area, divided by 
arches into small, intimate sections, is 
predominantly white, down to the tile 
flooring and the bentwood cane chairs. 
Flawless white napery and tablecloths 
match the snowy decor, which is 
relieved by a single red carnation on 
each table. 

Additional contrast is offered by the 
touches of color on the ceramic plates 
and figures that line the shelves. On the 
walls hang hand-embroidered scarves 
and mats, while overhead dangle copper 
pots and pans in an imaginative array. 

The food at Α vgerinos is typically 
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The owner, Michael Α vgerinos proudlypresents two trays with dίelίcίous appet
izers. 

Greek, from the delicious avgolemono 
(egg-lemon) soup to the rich, syrup
covered desserts. The soup is as close to 
the homemade kind as you are likely to 
find in a restaurant. Rich and creamy, 
its is thickened with fluffy rice and laced 
with lemon juice. 

The Greek horίatikί, or country-style, 
salad - a meal in itself - is a veritable 
melange of crisp greens and other veget
ables tossed with Kalamata olives, 
stuffed grape leaves and feta cheese. The 
zesty dressing is optional but should not 
be omitted. Α smaller version of the 
salad, though containing all the ingre
dients, seems to lose something in its 
abbreviated form. 

The restaurant offers a variety of cold 
and warm appetizers. The traditional 
taramosalata (tangy fish roe whipped 
with lemon juice) is enlivened with 
chopped onions, a sprinkling of olive oil 
and a dough-based filling that adds 
body to what is usually, in lesser restau
rants , a rather limp spread. The egg
plant dip called melίzanosalata is 
delightfully smoky and pureed to a 
creamy consistency that barely betrays 
its contents of eggplant, onions, parsley 
and herbs. The dip's subtlety is 

enhanced by the judicious use of olive 
oil (too much olive oil can ruin even the 
smoothest eggplant dip). Also served, 
separately, are stuffed grape leaves, a 
cucumber-yogurt dip called tzatzίkίand 
an irresistible bean salad. The diner who 
wishes to taste a little of each may order 
a combination plate that will satisfy two 
persons as easily as one. 

The warm appetιzeΓs include a flam
ing saganaki (melted cheese sauteed in 
butter and sprinkled with lemon juice); 
meatballs, ΟΙ" keftedes, flavored with 
onions, parsley, oregano and cumin; 
shrimp with feta cheese; and a zesty gar
lic dip with fried zucchini. Again, a mix
ture of each is available for the eclectic 
diner. 

The hot spinach-and-cheese pie, spa
nakotiropita, and the plain cheese pie, 
tίropita, are as aromatic as they are deli
cious. F laky phyllo pastry is wrapped 
around the textured fillings of cheese 
and spinach. More than any other item 
on the menu, thesetwo appetizers reveal 
owner Michael Avgerinos' place of 
origin-Chios, an island in the Aegean 
that is redolent with the scent of hot 
ψanakopίtes and fresh goat's cheese. 

T he entrees at Α vgerinos are clasic. 
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They incιude souvlaki dishes of ske
wered chicken, seafood and ιamb with 
cherry tomatoes, onions and peppers, 
steeped in a subtιe marinade. Lamb 
chops, mou.saka andpastitsio are served 
with one or two vegetables and a plate 
of saιad. An unusual treat is the entree 
called exohiko, which constists of 
tender chunks of leg of lamb combined 
with pieces of cheese, vegetabιes and 
hard-boiled egg. Sauteed in a light 
sauce, this "pleasant" dish is wrapped in 
a flaky shell of phyllo pastry and baked 
to a goιden brown. 

The desserts can onιy be described as 
divine (they are not recommended for 
weight watchers). The baklava, its ιay
ers of wafer-thin phyllo soaked in syrup, 
and the kαtαίfi (syrup-covered shredded 
wheat encassing a spicy bιend of ground 
nuts and cinnamon), both of which are 
prepared on the premises, are in a class 
by themseιves. Α rivaι for second place 

in the ga/αktobouriko (a custard pie fla
vored with lemon and topped with 
syrup), which is prepared outside. 
Α complete ιine of Greek and Cypriot 

wines are served at Α vgerinos, as well as 
the standard cocktails, which are mixed 

by a deft bartender from Cyprus. 
Indeed , all the waiters, save two, are 
from Cyprus and reflect the gentleness 
and good manners of their ancestral 
island. Curiously, however, their uni
forms include vests from Thessaly, the 
breadbasked of Greece. 

The combination of elements from 
Chios, Thessaly and Cyprus gives the 
restaurant an authentic Mediterranean 
flavor. ln New York's galaX)' of Medi
terranean restaurants, Avgerinos, as its 
name suggests, shines like the "morning 
star." It trully offers wonderful food 
and exceptionally friendly service. 

Selected Recipe 
from Α νgerinos 

STUFFED VINE LEA VES 

30 fresh or brine-packed vine leaves 
ι ι ; 2 cups cooked Ιong-grain rice 
l / 2 cup of fineιy chopped fennelleaves 
ι tsp. cumin, ground and heated sιightιy 
in a dry pan to reιease aroma 
Ι Ι 4 cup of Greek oιive oil 
2 green onions finely chopped 
2 ιemons 

salt, pepper to taste 

Combine the rice, ιhe fene/ /eαves, 
cumin, pepper, sαlt αnd onion tho
roughly αnd reserve in α dry plαce. 

Rince cαnned vine leαves in ωld 
wαter; drαίn on pαper ιowels. 

When reαdy ιο stuff the vine leαves, 
plαce the glossy .side ofthe leαf down on 
ιhe pα/m oj' your hαnd with the stem 
ιowαrd you. Plαce α tsp. ofthefilling in 
the cenιer of ιhe leαf αndj'old over,first 
one side, then the other, αnd roll to 
mαke α cylindrίcαl pαrcel. The glossy 
.side ofthe Jeafshould be on the ouιsίde. 

Repeαt unιil all the leaves are filled. 
Place them in α shallow pαn, which hαs 
been lined with α /ayer ofvίne leaves to 
prevent burning. 

Pour over them the juice of one 
lemon, enough wαter to come hαlfwαy 
up the stuffed leαves, αnd α /ίtt/e of the 
olive oil. 

Place α plate αιοp the "do/mαdes" to 
keep them.flat and simmer them gently 
for 10 to 15 minutes. Removefrompαn 
into α .1·erving dish. Pour over them the 
rest of the lemon juice αnd α drizzle of 
the olive oil. Serve hot or cold. 

Greek Style Demί -Tasse 
'Η διεύθυνση καί τό προσωπικό 

τοϋ γνωστοϋ στήν 'Ομογένεια 

ταξιδιωτικοί) όργανισμοϋ 
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J ohn Α. V assilaros & S on, Ι nc. 
Coffee - Tea - Spίces 

29-05 !20th STREEτ, FLUSHING, Ν.Υ. 10054 
Phone: TU 6-4140 

PHAROS 
εϋχονται στήν έκλεκτή 

πολυπληθή πελατεία τους 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

καί σάς ύπόσχονται πώς θά σiiς 
έξυπη ρετοϋν πάντοτε μέ τήν 'ίδια 

είλικρίνεια, εύγένεια καί προθυμία, 
πράγματα πού κατέστησαν τόν Pharo 

τό σεβαστό καί τό εμπιστο ταξιδιωτικό 
πρακτορείο τής 'Ομογενείας. 

'Απέναντι τοϋ 
(212) 736-6070 

Pennsylνania Sta~on Μεταξύ 7ης καί 8ης 

JFREE PARKING I Λεωφόρου 

"NEW YORK" 



STATUE ΙΝ HONOR OF HIPPOCRATES 

Donated by the Annuncίatίon Greek Communίty, α statue o.f Hίppoaates was 
dedίcated at the College o.f Medίcine at Οhίο State Uniνersίty in Columbus. From 
/eft: Tom Chase (Former Presίdent o.f Parίsh Council), Reν. Anthony Sarris (Prίest 
o.f ιhe Community), Tom Zanetos (Chairman o.f 75th Annίνersary Committee), 
Anna Chrisιoforίdes (S(:ulptress), Chris Bouzounis (Chaίrman of Hippocrates 
Commίttee), and Pro.fessor Manue/ Tzagournis (Vice Presidentjor Health Serνices 

and Dean of the College of Medicίne, Ohio State Uniνersίty). 

ΗΑΡΡΥ EASTER 
from 

ΤΗΕΟ and THEOS 
MEN'S SUJTS AND ACCESSORJES 

ΤΗΕ BEST QUALJTY 
ΑΤ ΤΗΕ LOWEST PRICES 

(718) 932-7290 

32-79 STEINWAY ST. 
ASTORIA, Ν. Υ . 11103 

Lalaounis' 
"Arabesques" 
ίη Constantinople 

Ίhe Turkij·h goνerment has inνίted the 
internationa/ly renowned )eweler Mr. 
Elias Lala/ounίs to exhibit his 'Άrabe
sques" colleι·tion in Constantinople at 
the Jslamic Mu.veum on April 20th, 
1989. The pieces depicted in this photo
graph are parι oj the impressiνe co/lec-

tίon that ίs being sent to Turkey. 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

31-05 ASTORIA BLVD, 
ASTORIA, Ν.Υ. 11102 
Τηλ.: (718) 278-4853 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 
Steve Lagoudίs 
Broker - Presidenι 

REALTY WORLD 
Pyrgos Realty Corp. 

'Ο τόπος συναντήσεως γιά φαγητό καί ποτό 

32-56 STEINW Α Υ STREET 
ASTORIA, NEW YORK 11103 

Bus.: (718) 274-2400 

Each office independent/y owned and operated 
1--------·--------

APRIL, 1989 

Κουζίνα καί περιβάλλον πού 
ταιριάζουν στόν 'Έλληνα 

ΑΝΟΙΧΤΟ 24 ΩΡΕΣ. 
FREE PARKING 
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ΚΑΛΟΠΑΣΧΑ 

CApτAIN C. PEΎIKAS 
MICHAEL ΡΕΎΙΚΑS 

THEODORE PEΎIKAS 
GEORGE ΡΕτΙΚΑS 

ΜΑ YF AIR SHIP SUPPLIES 
172-178 NASSAU SYREET 
BROOKL ΥΝ, Ν.Υ. Ι 1201 

(718) 852-8350 FAX (7 18) 935-0834 

GERASSIMO ΗΛΡΡΥ EASTER 

CONTOMICHALOS 

CITIBANK Ν .Α. 
REAL ESTATE FINANCINGS 

CO-OP/ CONDO CONVERSION LOANS 
VNDERLYING CO-OP LOANS 

MVLTI-FAMILY RENTAL F/NANC/NGS 

330 MADISON Α VE (LOWER LEVEL) 
NEW YORK, Ν. Υ. 10017 

(212) 883-9335 

ΗΛΡΡΥ EASTER 

THOMAS J. LUKAS 
ATTORNEY ΑΤ LAW 

32-21 Broadway, L.l. City, Ν.Υ . 11106 
Tel. (718) 728-2772-3 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ 

ΜΑ TTHEWS DINER 
430 S. WASHINGTON Α VENUE 
BERGENFIELD, NEW JERSEY 

TEL: (201) 385-9496 
ΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΊΙΝΙΔΗΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

Τό ίατρικό καί διαχειριστικό προσωπικό τfjς 

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΥ 
Εύχονται στήν ·Ομογένεια 

ΗΑΡΡΥ EASTER 

LINARDOS CLINIC 
42-78 MAIN SτR.EET, FLUSHING, Ν.Υ. 11355 

TEL. (718) 539-8800 

Α modern Health Care Facility for 
DIAGNOSTIC services and LASER 

Surgery 

HNi4 
ΥΟΡΚΗ 
Στοιχειοθεσfα yιa βιβλiα, 

nεριοδικά, 
δια.ημιστικά κείμενα, 
κάθε έιδους Ικδοση. 

Tcl. (212) 967-5017 

"NEW YORK" 



Hellenίc Profίles By Thomas speΙios 

JOHN DIMiτRI NEGROPONTE,50, 
a career diplomat has been proposed as 
the next υ .S. Ambassador to Mexico. 
Α very talented and dynamic Greek
American, Negroponte began his diplo
matic career in Hon_g Kong in 1960. He 
later served in the υs embassy in Saigon 
during tl1e Vietnam War and was a 
member of the negotiating team at the 
Paris peace talks. He also served at the 
US embassy from 1982 to 1985. Η e 
played an important role in support of 
the rebels who were fighting in Nicara
gua, he oversaw the prominent increase 
of American military preseηce in Hon
duras. υ ntil recently he served as a dep
uty national security adviser in 
Washington. An accomplished linguist 
he speaks Greek, Spanish, French and 
Vietnamese. 

OLYMPIA BOUCHLES SNOWE,40, 
a well known Congresswoman from 
Maine (Rep.) has become the first lady 
of the state after she married Governor 
JOHN McKERNAN. The mariage 
ceremony was held in the Greek 
Orthodox Church ofthe Holy Trinity in 
Lewiston, Maine. Her parents were 
Greek immigrants from Mytilene and 
Sparta. Ι η 1969 she graduated from the 
University of Maine with a degree in 
political science. ln 1978 she was elected 
to the US House of Representatives, she 
has been re-elected five times. S he and 
the governor served together in Con
gress, they are both Republicans. Her 
first husband, PETER SNOWE was 
killed ίη an auto accident in 1973. 

GEORGE CHRYSSIS the president of 
the Intelco Corporation has been listed 
in the "Who's Who ln Emerging Lead
ers in America" He was born in Crete 
and migrated to the υsΑ in 1966. He 
has a BS and ΜΑ degrees from Nor
theastern U niversity, in enginneering. 
His compan:γ manufactures te lecom
munications test intruments, he is also 
the director of the National Council of 
Went\).'Orth Institute. He is also listed in 
The Directory of D istinguished 
Americans. 

ERNIE ANASTOS, anchorman for 
ABC's "Eyewitness Ne»ιs" will leave 
Channel 7 this month and go to work at 

APRIL, 1989 

Channel 2 replacing Mike Schneider. 
ΑΝ ASTOS signed a contract for $1 mil
lion a year for seven years -- said to be 
the largest deal in local bωadcasting 
history. Although he commands major 
megabucks and radiates a certain mys
tique, the ratings of his show are not 
impressive. ln Anastos' 10 years at Eye
witness News, the 11 pm show has gone 
from 15/ 30 down to 9.5/ 19 for a third 

place finish. In the past Ernie has had 
man)' disputes with management over 
special events and especially the docu
mentaries that he preferred doing under 
his own direction. Perhaps Channel 2 
will be able to utilize his talents, but are 
they worth One Million dollars? 1t 
remains to be seen. 

PETER DICKSON, a G reek-American 

Alexander the Great 

HISTORICAL DOCUMENTARY- VIDEO CASSETTE 

Producer Constantine Bakakos 
Wrίter Thomas Spelios 
Narrator Nicholas Kepros 

The exploίts of Alexander the Great transformed the history 
of the world and had α lasting ίmpact on both eastern and 
western ciνίlίzatίon. His conquests spread Greek cίνίlization 
from the Adrίatic to the Hima/ayas. This is the first part of 
the Hel/enic Odyssey Serίes which ίs based upon Thomas 
Spelios' book Ά Pictorίal Hίstory of Greece' which chro
nίcles the saga of Hellenism. 

ΙΝ ENGLISH ONL Υ 

---------------------------1-Ιιιι.ι 
P/ease Detach and Mail 

PARTHENON ARTS CORPORAτiON 
25 West 43rd. Street - Suite 1507 

New York, Ν.Υ. \0036 
(212) 621-9204 

Enclosed Payment/Check or Money Order $39.95 
Visa# __________ .,.mex# ________ _ 

Name _____________________ __ 

Addres,~--------------------
City _____ ~tate ___ __.._.ip _____ _ 
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scholar is a specialist on genealogical 
research regarding the Greeks in the 
USA. He presented a highly informa
tive slide lecture entitled, 'rhe Firsι 
Greek lmmigranιs in America' at the 
Cultural Center in Astoria, sponsored 
by the Onassis Foundation of NYU and 
the Laconian Society. The story centers 
around CHRISTOS TSAKONAS, 
who was the first to bring a large colony 
of Greeks from the village ofTsintzinia, 
Laconia. These early pioneers arrived in 
1875 and settled in Chicago, San Fι·an
cisco and the Hawaiian ωands. This 
network maintained a close relationship 
for many decades. TSAKONAS estab
lished an extensive chain of fruit a nd 
candy stores throughout the mid-west. 
These early pioneers maintained a close 
bond for more than five generations. 

STEPHANIE CALLAS, 28, is a very 
gifted young artist whose paintings were 
exhibited recently at the Galleria 
Renata in Chicago. She was born and 

raised in Canton, Ohio, \Vhere she stu
died at the Canton Art lnstitute. She 
holds a bachelor's degree ι·rom the Uni
versity of Michigan School of Art. She 
has travelled widely in Greece, western 
Europe, North America and the Carib
bean. Her works reflect her t ravels from 
the i!;\and of Santorini to northern Cali
fornia. She has exhibited her works at 
the All-Ohio Art Expo at the Artlnsti
tute. Earlier she studied with GEORGE 
BALIS, ALBERT KAMEROWSKY 
and RICHARD S EARS. She has a var-
ied artίstίc style which includes oils, 
pencil and paste\s and modern icons. 
Ms. CALLAS has won many awards 
including an A\vard fιΌm the University 
of Michigan in 1981 and the North Can
ton Art lnvίtational in 1980 for the Best 
of Show. Her work has been described 
as Magic-On-Canvas and indeed it is 
both magnetic and captivating. She 
presently lives and works in the San 
Fransisco Hay area. οι· modern icons 

~Blue Dawn Dίner-Restaurant-
1860 VETERANS MEMORIAL HIGHWA Υ. CENTRAL ISLIP. Ν .Υ . 11722 

TEL. (5ι6) 234-6001 ή (5 16) 348-9708 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Exit 57 στό δεύτερο φώς. στήν Vctcrans Hιghway δεξιά μέχρι τή\' 
Bluc Dawn Dincr. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ Τ ΑΞΙΔΕΥΟΝΤ ΑΣ ΠΟ LONG ISLAND 

'Ελληνικά φαγητά γιά τούς -Ελληνι:ς καλοφαγάδες (σουβλώ:ια. μουσω:iΊ.;. ιrα

στfrσια. σπανακόπιτες κ. ό..). Ψάρια φρέσκα σέ με)'άλη ιrοιιο:ιλία )' Ι αι\τοιλ; ποιί 

dγαιrοίίν rά θαλασσινά. Sa1ad Bar yιά τούς . .. χορτοφά ι·ουο.; . brcakfast )'Ιό όJ.οιι..;. 

σπιrlσια γλυκά καΙ ψωμιά καΙ βέβαια ποτά πολλά. 

24 ΩΡΕΣ ΑΝΟΙχτΑ- ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ 

ΠΡΟΤΙΜΉΣΤΕ ΜΑΣ 

~Κ PARALIA CORPORATION 
....-~~~~!,~~:;.. STEAMSHIP AGENTS & BROKERS 

825 BEACON STREET, NEWTON, ΜΑ 02159 (U.S.A.) 

ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ: BOSTON, PORTSMOUTH, PROVIDENCE, PORTLAND 
καί ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΑ: SALEM, SANDWICH, BRAYTON ΡΟΙΝΤ. 

Α. GALANIS 
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ΡΗΟΝΕ: (617) 527-5880 
F ΑΧ: ( 617) 527-8249 
ΤΕΙ~ΕΧ: 940656 
CABLE: PARALIA BSN 

she says, 'The icons are more dreams 
and visions." 

TIDBITS 

PETER BIZIOU the director ofphoto
graphy for the hit movie "Missisippi 
Burning" has been nominated for an 
Oscar Award as Best C inematographer 
... TED ANAGNOSTARAS, well 
known artist and musician recently 
exhibited a fine collection of his paint
ings at the Lawrence Gallery ιη 

Manhattan ... 

DAN GEORGAKAS who teaches at 
the Van Arsdale School, gave a lecture 
recently for the Solon Society, entitled, 
'The Life. Loves and Greekness of Elι'a 
Kazan " ... ERENA MANIS
MONIGAN writes a highly informative 
column "Wω·hington Waιch" for the 
Washington Post ... DR. CHRISTOS 
IOANNIDES gave a lecture recently at 
NYU's Tish Hall, it was organized by 
the Onassis Center for Hellenic Studies, 
part of a series entitled, ''τhe Greek 
Geniω· from Homer ι ο ιhe Present" .... 
MARINA SIRτiS an Anglo-Hellene 
portrays counselor Deanna Troi on 
"Star Trek: T he Next Generation" 

LEONIDAS ΚΑ V AKOS an accomp
lished violin ist gave a splendid perfor
mance at Lincoln Center in New York ... 
PAUL KATSIKARIS a business major 
at New Hampshire College in Manches
ter has heen named to the President's 
List. !η order to achieve this honor a 
student must maintain a grade point 
average of 3.5-4.0, this is quite an aca
demic triumph ... MARIA KERITSIS 

I • • • Ι Γ hr~r Sιar Raιi~ in Th~ Ν Υ Tim~s 

~~At,ee~ 
! \merican and Continenιa1 Cuisine 

Weddings · Chrisιenings 
ΑΙ/ Social Fι.ιncιioris 

BANQUET FACIL/ΠES 
ΤΟ SERVE 15 ΤΟ 400 

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

Te\. (201) 469-2522 
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of Richmond, Virginia, is the first 
woman ever to serve as Chairman ofthe 
Chesterfield Co unty School Board, the 
current scho ol enrollement has 42,000 
students... ARISτiDES ZAVARAS 
was recently sworn in as Chief o f Police 
in D enver, Colorado . He jo ined the 
police force in 1966 after he graduated 
from the police academy .. . PROF. 
LEONIDAS POLOPOULOS is the 
director of the Center for Greek Studies 
a t the University of Florida ... JOHN 
ROUSAKIS recently received the Pub
lic Servicc Α \vard for his dedicated civil 
leadership . He has been mayor of 
Savannah , Georgia fo r the last 16 
years ... 

RENEE PAPPAS, the Greco- ltalian 
actress perfΌrms her own trapeze a cts in 
the new movie, "Big Top Pee Wee" .... 
JOHN STEF ANIDES is the co-author 
of a book entitled, "Room" which deals 
with inte rio r decorating and des ign ... 

PAUL V ALASSAKIS has just pub
lished h is 14th illustrated children's 
book. lt 's titled , 'Ά fexander the 
Great'" ... 

PROF. S PEROS VRYONIS, Director 
of the Onassis Cente r at NYU gave a 
lecture recently on the continuity of 
G reek Cultuι·e. lt covered the Classical, 
Byzantine an d Modern Greeks. 

MARY VASILIKOU BICO U VARIS, 
an interna tional re lations teacher has 
been named the 1989 Virginia Teacher 
of the Year. She tea ches at ι he Bethel 
High Sc/1ool in Ha mpto n, V Α ... 

SΊΎLIANOS ΖΑ VVOS is the presi
dent of a ΠC\V hellenic banking inst itu
tio n, Interbank, in Astoria ... JOANNE 
KACKOS of Ph iladelphia has written a 
fine translation of Homer's classical 
epics 'The lliad & The Odyssey " ... 
JOHN THEODORE was ho nored 
recently with the Horace Ma nn Alumni 
A ssoc. Most Distinguished Award .... 
ΑΤΗΑΝ THEOHARIS haw publis hed 
a new bo ok, 'The Boss: J. Edgar 
Hoover and the Greaι Ameriωn lnqui
;,·it ion" w hich is very c ritical of the FBI. 
During the McCa rthy era, H oover 
mainta ined files o n 25 million people 
who were suspicious "radicals". His 
megalomania destroyed the careers of a 
great many liberal thinkers. 

MARK KYRKOSTAS, the composer
pianist gave an exce llent recital recently 
a t Carnegie Ha\1. His moving composi
tio ns aΓe inspired by his G reek
Armenia n heritage ... LILI ΒΙτ Α was 
awarded Council of A rts Fellowship for 
her latest book of short stories.. . Α 
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ιοη, D C .. . multi-talented arιist she recently gave a 
stage presentation o f 'Medea' at Drexel 
U ni ver s i ty's M an d e ll T heatre .. . 
FRANK DICOPOU LOS, te levisio n 
actor w/10 plays in the soap opera 
"Guiding Lighι " will be in the April 
issue of Playgirl magazine ... 

GEORGE MORFOGEN is playing the 
Jeading r ole in ιhe new drama entitled, 
''τamara" a t the 7th Regiment Armory 
in Manh a ttan ... LEONIDAS 
DEL Υ ANNIS, who is p resident of his 
ow n engineering company has been 
e/ected as the 1989 president o f the 
A rlingto n C ha mber of Commerce in 
Virginia. H e is very active in civic affairs 
and served as an alterna te delega te to 
the 1972and 1976 Republican National 
Conventions. After receiving a masters 
degree in science from the University of 
lllinois he began h is career ίη Washing-

SPIROS F OCAS wi\1 s tar in a new 
m ovie " Vendeta" which will be filmed in 
Greece ... C YNTHIA GREGORY, the 
Franco-Gι·eek dancer has been a prima 
baller ina for the past 24 year s. Her most 
majestic perfo rmance w hich Ι had the 
pleasure of seeing was in "Swan Lake" 
by Tchaikof'sky .... CHRIS SEMOS a 
D a Has Coun ty Commissioner recently, 
has served for the past 16 years in t he 
Texas H ouse of Representatives. He 
was the past president of the Holy Trin
ity C hu rch in Dallas ... 

NICHOLAS TZIMOPOU LOS is the 
director ofscience at the Sleepy H ollow 
H igh Schoo l in Tan ytown, ΝΥ. He 
plans to s tage a science fes tival for his 
students which sho uld be q uite unique ... 
JOHN DEMOS is the author o f a 

ΕΛΛΗΝΙΚΉ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

266 54th Street , Brooklyn , New Yo rk Ι 1220 
Tcl. (7 18) 238-377 1 F AX (7 18) 492-63 18 

Η ΓΕΦΥΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

Ή tταιρία πού μεταφέρει δλο σας το σπιτικό 

στήν Έλλάδα καί σt δλο τόν κόσμο 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕ ΜΠΑ ΟΥ ΛΑ 
ΔΙΑΘΕΤΟΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

Δωρεάν Έκτίμησις 

Συσκευασία σέ ζ(>λινα καί σιδε ρένια Containers 

Τό κατάστημα Έλληνικών Δώρων 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
ΑΣΤΟΡΙΑΣ 

31-12 23rd Ave. (κοντό στι)ν 31st Str·eet) 

(718) 721-9190 κaί (718) 721-9191 
'Εκλεκτfι συλλογfι άπό μnουμπουνιέρες, στέφανο, βαπτιστικά, 
ύφαντά, έργόχειρο, άντικείμενο τέχνης, κερομεικά, βιβλίο, 

περιοδικa κοί tφημερίδες. - Κάρτες γιa δλες τίς περιπτώσεις. 

ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ 

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

Διεύθυνση: Χριστfνα Σαρηyιόννη 
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Greek novel cntitled 'Ύhe Reι·tor of 
Ju.5tίn" but you must be a ble to read 
Greek. Perhaps in the near future \.VC 

will have an English translation ... 

HARRY KONDOLEON , a playwright 
has written a play entitled 'Ύhe Poet'.~ 
Corner" which \vas presented at the 
TheatΙ"e for the New C ity ... CON
ST ANCE CALLINIKOS an out
spo ken feminist from Pasaden a , 
California, has written a new book 
entitled, 'Άmerίcan AphrodιΊe". lnstal
lments aι·e currently in the Hellenic 
Journal. ... ΑΝΤΗΟΝΥ THOMOPOU
LOS has joined Columbia Pictures in 
Hollywood as an independent television 

film producer ... ΚΑΤΗΥ I.YMBERO
POUI.OS will bc the producer of a new 
filn1 enι itl ed , ''τhe Scout" ... PHILIP 
COKORINOS is singing in the cast of 
"Salomc" at the Metropolitan Opera in 
Manhattan ... JOHN CACA ν AS is the 
composer of the music fo r ABC-TV 
film, "'Co/un1bo Goes to the Guίllo
tίne"... FR ΑΝ CIS and GUS ST Α ν
ROS are both members of the PACT 
lnstitute fΌr the Performing Arts in 
Clcarwater, Florida ... JOHN KAPE
LOS is appeaΓing in a new comed y fϊlm , 
''Α 1/'s FαιΊ-'' wl1ich stars George Segal. .. 
NICHOI.AS PETRIS State Senator 
(D-Oakland) in California ι·ecently 

·Ο 'Επίσκοπος Βοστώνης κ. Μεθόδιος 

• Ο Σύνδεσμος τίίJν . Ιερέων «Α ΓI ΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

Το 'Επισκοπικο Συμβούλιο 

·Η Φιλόπτωχος καi οί 'Οργανώσεις της Νεολαίας 

εuχονται 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤ ΑΣΗ 

denounccd the religious fanatics who 
want to impose "censorship" on movies 
and books. The issue was raised because 
of the ouιcry against the controversial 
film, "The Last Tenψtatίon of Christ" 
based on the book by Nikos Kazantza
kis... APHRODiτE CLAMAR, an 
outspoken fem inist, gave a lectuι·e for 
the Parnassus Society. Her subject was 
" Hetween Τ~·ο Worlds: The Greek 
Amerίcan Woman Today"... ANDREW 
SAR R IS is the fi Im critic f or the "Vίl
lage Voil·e" ... 

Hι.,torίι·al Τrίνία ... 
Early GREEK SETTLERS in Amer

ica .... CaptainTHOMASGRECIAN,a 
merchant seama.n settled in Boston in 
1660, he raised a large family and his 
dcscendants fought in the Revolution
ary WaΙ" and lateΓ in the Civil War ... ln 
1657 a Greek named FERDINAND 
PALEOI.OGY settled in Barbados in 
the West Indies. He was a direct des
cendant of the last G reek emperor's 
brot her Thomas Paleologos who 
escaped to ltaly after 1453. His tomb
stone located bchind a tiny Anglican 
church ίη GeoΓgeto\.VΠ descr ibes him as 
a Byzantine prince. He d ied in 16!:\7 ... . 

ΤΗΕ 0NL Υ DELUXE Αι TERNATIVE ΤΟ 

ΜΑΝΗΑΤΤ ΑΝ AND Ρ ARIS 
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lf lt's α Matter of Style, Τ aste and Value 

Return to the Elegance 
of Yesteryear 

C ome reliυe an o/d New Υ ork 
night of glamour and rornance 

as you visit the century·old palatial 

of 

enυironmeιιt and 
architectural integnty was chosen as 
the location for the filmirιg of both the 
"Cotton C/ub" and "Prizzϊs Horιor ... 

We offer lw:ury banqueting in the 
grund style accomodating anywhere 

from 5Ο to 1.000 people in the 
exquίsite facilities of our twelυe 

ballrooms άnd gardens. Breathtakiιιg 

υiews of Manhattan and the Bay. 

W e feature Frerιc lι contineιιtal 

cιιisine created b.Y our 
Execut ιυe Chef Jsrnael A.νtekiιι . 

Frenc }ι servire and Olι r Euro pr a,'l 

staff will ωntribιιte to rnak ing 
your dr~anιs come true . . 

on that sμecial day . 

Visit ιιs {or α pn·ce qιιotation that 

·~kσ-Th~. 
,;UG rancl.LJaΙI 
Τ rospeGt l ι 
Ceιιtally located 
Tlιree minutes frorn tlιe Verτazano 
Bridge 
or Wall Sιreet 
ltt tlιe heart of Brooklyιt (Pαrk 5/ope) 
2b3 Prospect Aueιιue, Brooklyιt. Ν. Υ. 

1718) 788 0777 

Valet parking on prettιisι>s 

ME..'νlflFI<. • Ηrι>ιJ~/11'1 1\-ι.φ~,.;,ι~ ( <lft'f"'f'!' Α.~τ Ιπr 

• Na'άllt!~~,. .. 
• ι'-ιtιιrιιl~~ .. ι,... 

• &nnklvol (~ ι::ι! c-ιooι'rQ' lrr 
• !ι:ι.,!:Α 
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Jn February, many ofthe members ofthe Mr. & Mrs. Club o/St. John's Cαthedral, 
Tenafly, N.J. traνe/ed to the beauιifu/ city of Buenos Aires, Argentina. Dαy trips 
included the beαch αι Μαr de/ Plαta, the worldfαmous lguαna Fαlls, α boαt ride on 
the Πgre-Pαrαna River and α day αt the Gaucho Rαnch. Chairmanfor this trίp wαs 
Jim Hαrbilas assisted by Steνe Kαras αnd Fotίni Tou/αs. From left j Steve αnd 
Mary Karas and Dena and George Gaitaneros, infront ofthe Argentίne Congress 
building in Buenos Aires. Group pίcture in typiι·al re.~taurant (left to rίght): Denα 
Gaitaneros, Helen and Greg Pαpa/exίs, Fotini Tou/as, Harrieι Medes and Peggy 

Vouι·hides. 

ΗΑΡΡΥ EASTER 

Steven and Betty 
Papadatos 

Ό κ. καi ή κ. 

Βλάση Γεωρyούση 
εύχονται στοiις φίλους τους 

ΤΗΕ COUNCIL FOR 
GREEK-AMERICAN AFFAIRS 

Wishes to all its members 
and all Greek-Americans 

ΗΑΡΡΥ EASTER 

APRIL, 1989 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

OYSTER ΒΑΥ 
CRYSTAL PALACE 
31-01 BROADWAY, ASTORIA, L.l . 11106 

HL. (718) 545-8402 καί (718) 545-2990 

~ Ανετες, πολιτισμένες dιθοuσες 

γιά δλες τίς κοινωνικές σας έκδηλώσεις, 

Ιδιωτικές κοί συλλογικές 

'Αδελφοί ΤΟΜ καi ΠΩΛ ΚΑΛΑΜΑΡΑΙ 
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Α report on our Relίgίous Education 

HARD WORK 
AND RERSEVERANCE 

By Rev. Fr. Demetrios S. Kavadas 

"/ know your labour, your hard work and 
your perseverance" (Revelation 2, 2) 

Thίs is what God "made known by 
sending His angel," "the angel of the 
Church in Ephesus," recorded in the 
prophetic Book of Revelatίon. The 
same voice comes today to all those who 
offer their "hard work" within the 
Greek Orthodox Church, universally, 
and wίthίn our holy Archdiocese of the 
Western Hernisphere. He knows the 
perseverance of those involved in the 
field of offering spirίtual food, from the 
Clergy to the Laity, from grandparents, 
godparents, parents and relatives to the 

untίring holy work of our Teachers ίη 
all strata of our Religious Education. 

Three decades passed since His Emi
nence Archbishop lakovos started His 
mission "to teach all nations", following 
the words of Christ recorded at the end 
of the Gospel Reading we hear during 
the Sacrament of Holy Baptism. "Το 
teach" means to present "the good 
news" that will change the world from 
darkness to lίght. This brillίant torch 
has been kept burning by our Bishops, 
by our priests and by our Sunday 
School Teachers. Sunday after Sunday, 
year after year, they labour to the best of 
theίr abίlity, knowίng that "the Lord is 

workίng wίth them." (Mark 16, 20). 
Thίs "work" is done ίη over 500 par
ishes, 75% of whίch have 200 famίlίes 
and less. We do not have a "dίploma" 
for the accredίtatίon of teachers; but 
neίther had the Dίscίples of Christ. 
'Ήard work" and "perseverance", self
taught methods and technίques; an end
less educatίonal desίrabίlίty sustains 
them ίη their sacred working of teaching 
what ίs our faith and how we should lίve 
it daily. 

The Department of Relίgious Educa
tion of our Archdiocese has a history of 
great strives durίng the half century of 
its exίstence. All those who worked as 

·Ο Ιατρός ιcαi ή Κα 

ΔΗΜΉΤΡΙΟΥ ΚΟΤΣΙΛΙΜΠΑ 

ΗΑΡΡΥ EASTER 

NEW JERSEY HELLENIC 
HEALlli 
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εύχονται σ • όλους τοiχ; φίλους τους 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

30-41 36th Street 
Astoήa, Ν.Υ. 11103 
Tel. (718) 278-2422 

133 East 73rd Street 
New York, Ν. Υ. 10021 

Tel. (212) 861-9000 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Poles, Tublin, 
Patestides & Stratakis 

New York, Ν.Υ. 

PROFESSIONALS ASSO
CIA ΤΙΟΝ, INC. 

1377 PALISADE Α VENUE 
τΕΑΝΕCΚ, NJ. 07666 

(201) 837-9861 

Καλή 'Ανάσταση 

JOHN VITELAS 
ANGELOS LAMBROU 

Garden Restaurant 
147 EAST 60th STREET. Ν. Υ. 

TEL. (2 Ι 2) 832-8972 

"NEW YORK" 



Directors or laborers within the 
chambers of this Department have been 
and continue to be pious Greek 
Orthodox leaders who become the 
architects of a system sometimes foreign 
to the traditional Orthodox ethos and 
phronema. Orthodoxy, for example, 
never had "Sunday" Schools, never had 
such hostile religious grounds of a 
"Western society," such a revolution of 
technological and materialistic philoso
phies, such a melting pot of traditions. 
Yet, we survived. Yet, we multiplied. 
Yet, we produced in the vernacular and 
developed theologically spiritual food 
necessary to "know" and to "practice" 
in order to "stay religiously alive." One 
often wonders what the results would 
have been if we give a test on our 
Orthodox faith to a Greek-American 
teenager and to a teenager from Greece 
or Russia or Europe or from anywhere 
in the world. 

One suspects that the successful 
response of the product of our educa
tional system would be much more 
satisfactory. 

Archbishop Iakovos and Mr. Ernest 
Villas formed a Curriculum Committee 
which met for the first time at the Arch
diocese and St. Basil's Academy in 
December of 1984. Specialists in the 
field of Curriculum, with the best of 
educational background and expe
rience, the members of this Committee 
performed "hard work." His Eminence 
requested that the members of this 
group create a totally new Curriculum. 
Therefore, we had to formulate and 
present for approval two basic docu
ments which had to be the foundation of 
Curriculum building: (a) Our Greek 
Orthodox Philosophy of Religious 
Education, and (b) a detailed chart of 
the Scope and Sequence - "Magna 
Carta." All writers or producers ofReli
gious Education material had to receive 
guidance, direction and the basic ingre
dients through which "the new menu" 
started. 

Both of these new documents have 
been mailed to all our Parishes. They 
have been received with great enthusi
asm and the Religious Education 
Department is flooded with calls 
expecting the publication of the "new 
curriculum" material. It is necessary, 
however, to bringto theattention of our 
Parishes how Careful and how Meticu
lous we must be in the following areas of 
concern: 

I. Should the new Curriculum con
tinue the same precedent and produce 

APRIL, 1989 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟ 

ΤΗΣ 

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΗΠΑ - ΚΑΝΑΔΑ - Α ΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 

Εϋχονται στήν · Ομογένεια 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

καί ζ ητοίιν τήν συμπαράσταση δ λ ων στόν άγώνα 

γιά τήν προστασία τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων 

τών 400.000 άδελφών μας στήν 'Αλβανία. 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

FOODS,INC. 
EVRIPIDIS KONTOS 

STEVE KONTOS 

Ρ.Ο. ΒΟΧ 424 PATERSON, N.J. 07544 (201) 278-2800 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

U.S. ROUTES Ι & 9 
WOODBRIOGE, N.J. 0709S 

(201) 63~2700 
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books only? The Curriculum Commit
tee discovered that we should use ALL 
ΤΗΕ METHODS AND TECH
NIQUES AVAILABLE ΤΟ OUR 
AGE: Video tapes, various visual pres
entations, sacramental and liturgical 
participation, practical application to 
daily life, simultaneous involvement of 
parents, parish councils, organizations, 
etc. Therefore, next to the "book" for 
the student and the "book" for the 
teacher, we should make available 
many other sources of "spiritual food" 
we need to offer to each "class" or to the 
Sunday School total entity. 

2. The publishing of new books, 
under the guidance of the new Scope 
and Sequence chart became the first 
target of the Curriculum Committee. 
This, of course, is another difficult task. 
W e had to establish guidelines for wri
ters, find these talented men and women 
who could write books for our Greek 
Orthodox Traditional ethos. We were 
very blessed to have in our Curriculum 
Committee an educational scholar with 
a rich background, Dr. Theodore Kalt
sounis. He volunteered, without com
pensation, to write the first year book. 
W e also had in our Committee a profes
sional publisher, Mr. Stanley Christo
doulou, who had worked closely for 

many years with Dr. Kaltsounis in pro
ducing books for the high school Social 
Studies throughout our nation. Then 
we had to find photographers, artists 
and other specialists to coordinate the 
entire project. Rev. Dr. Theodore Styli
anopoulos, our theological consultant, 
had to oversee the pages of this book in 
order that we have a "sound and 

unadulterated" presentation of the 
Orthodox Christian aims. All the 
members of our Comrnittee (16 experts) 
receive by our Religious Education 
Department the work as it is presented 
ίη units from time to time in order to 
finish the book and have it readyforthe 
printers. Our vast geographical distan
ces throughout the country do not allow 
a faster pace of this Committee work. 
The Department assumes all our 
expenses when we meet approximately 
twice every year since 1984. This slows 
down the careful examination and coor
dination of all procedures. But everyone 
is satisfied that we do the best, under
standing that this is the first time in the 
history of our Religious Education that 
so much effort, time, talent and exper
tise has been offered in the attempt to 
publish a book. 

3. The Department of our Religious 
Education must be congratulated again 
and again. They do the best with the 
minimum of personnel and space facili
ties. They now enjoy the usage of com
puters, word processing, etc. 

They are the center and the brain of 
our Religious Education System. Our 
Parishes should really offer them more 
assistance ίη so many areas. It is 
so discouraging to them, and indirectly 
to our CurriculumCommittee, when we 
request that our Parishes mail to us 

names - just names- of writers, pho
tographers, editors, publishers, artists, 
etc., and from 500 Parishes we do not 
even receive 2 or 3 from each of the 
above categories ... 

How are we going to produce books 
and other material for at Jeast the Κ-12 

grades, when we cannot find even the 
essential people to select from; For it 
would be preferable if they are Greek
Americans, whose interviews will indi
cate their fami liarity with our 
τradition. Obviously, it could become a 
very expensive proposition for our 
Archdiocese; expensive in treasures, in 
talents and in time if we recruit individ
uals who belong to our Church but 
never had the opportunity to distin
guish what is Orthodox, what is hereti
cal or foreign to our ethos. 

They might be very capable in their 
jobs, but they will fail if they are not 
familiar with our faith. 

Let us pray that ALL THINGS and 
ALL ΤΗΕ NEEDED WORK does not 
burden only our Archbishop. Let us 
offer to the Archdiocese the best ste
wardship we can in this field of Reli
gious Education. Let us begin to train 
ourselves how important teamwork is, 
not only within our Parishes, but within 
the perimeters and the goals of the 
Department of Religious Education. 

Perhaps it is time that we increase our 
"perseverance," extend our interest to 
the Ecclesia of our adults, multiply our 
Parish budgeιs for Religious Education 
and fortify those who perform "hard 
work" in all our church levels. God 
knows! Let it be known also to those 
who are members of our Parishes. Their 
hearts will become filled with joy!! 

Fr. Kavadas has been, sίnce 1984, the 
chaίrper.~on o.f ιhe Currίculum Com
mίttee of rhe Depι. of Relίgίous Educa
tίon, appoίnted by Archbishop 
Jakovos. 

Route 202 Madisonville Road 
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Basking Ridge, N.J. 07920 

TEL. (20 I) 766-4300 

Α MEMBER OF ΤΗΕ SEARS FINANCIAL NETWORK 

CHRISTINE PANTAGIS 
Sales Representative 

' Αγοραπωλησίες σπιτιών 

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
• ·Εστιατορίων • Diners 

'Από $100,000 εως 1,000,000 καί άνω 

We he/p financίng through 
M!D JERSEY ΝΑΠΟΝΑL ΒΑΝΚ 

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

INVESTMENTS 

lnt~rnoιiono/ly Associot~d τhrough 

London- Monoco · Λth~ns 
Wor/dwid~ Properιi~s Un/imited 

Licensed Real Estate Brokers 

Ν.Τ.Κ. SKARVELIS, REGINA SKARVELIS 

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

Telefax: 748-9574 

"NEW YORK" 



"FOOTWEAR FROM GREECE" 
ΑΤ ΤΗΕ NATIONAL SHOE FAIR OF AMERICA 

By Tula Lewnes 

On display there were shearlings for 
boots and slippers and boot linings to be 
teamed with exotic leathers: elephant, 
shark, goat, and a wide range of reptiles, 
such as ring liz.ard, whipsnake, alliga
tor, crocodile and python. Besides, there 
were many patent and snake combina
tions as we\l as suede and leather, 
embossed with tone on tone. 

The influence of the American West 
was apparent in the Greek boots which 
offered many options. They were 
buffed , high lustre leather with brushed 
or antiq ue effects, ideal for knee
length, box-shaped coats or long 
wrap-around styles. Most were studded 
with nailheads like the conventional 
Western boots with stitchery and silver
buckle trims and featured high lace-ups 
and quilted inserts. 

Classics seemed to pervade the world 
of shoe fashion, with heel interest, color 
blocking and new silhouettes to add a 
bit of spice. 

Also, the growth and significance of 

comfort in both dress and casual foot
wear as a basic was stressed. Dress shoes 
for men and more fashionable casuals 
sparked some interest and a sophisti
cated version of the doctor's black 
oxford was highlighted. lt was a plain
toe design with modified toe shaping 
and conventional sole. 

The presentations of the Greek 
designers helped enhance the promo
tion of boots since they were of exqui
site craftsmanship and aesthetic desi~n. 
The presence of the Greek pavi1ion gave 
aπ added p1us to the success ofthe show. 

Huddled together in their own Greek 
pavilion at the Jacob Javits Convention 
Center in New Υ ork, where the 
National Shoe Fair of America was he1d 
ο η February 11-I 4, 1989, were the top 
Greek shoe manufacturers who pres
ented their very best in design, mate
r ials, and workmanship to the 
American market. 

Participating cxhibitors were the fol
lowing l1ouses: 
Ν. ALETRAS Co. - Women's leather 

footwear 
ALMA, S.A. - Men's a nd women's 
leather footwear 
ΑΤΗΕΝΙΑΝ SHOEMAKERS, S.A. 
Women's leather footwear 
ELECTRA SHOES- Women's leather 
footwear 
HERMES, L TD. - Women's leather 
footwear 
IRA, S.A. - Women's leather footwear 
KARAKIS - KARAPAKIS Co. -
Women's 1eather footwear 
OMEGA, S.A. - Men's and women's 
leather footwear 
ROMEO- MEANDROS, S.A.- Men's 
leather footwear 
SELECT, S.A. - Women's footwear. 

T hroughout the show it was evident 
that medium to flat heels aregrowingin 
importance. This interest ίη low-down 
looks is pushing the height of a high heel 
down. lnstead of 3-inch highs, 2 and I Ι 2 
were the norm. 

An overview of the design direction 
for fall 1989 underscored "flat interpre
tations"- wedgies and moccasins- as the 
hotιest trend. 

Material inteι·est was strong in tex
tured suedes, fur prints, smooth leathers 
and velvets. 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 

Mr. and Mrs. 

Eugene Panagopou/os 
and Family 

LARCHMONT, Ν.Υ. 

Wίllίam G. Chίrgotίs 

ΚΑΛΟΠΑΣΧΑ 

KIRK Ρ. KALEMKERIS, 
M.D., F.A.C.S., Ρ.Α. 

OLD ΗΟΟΚ PARK PROFESSIONAL BUILDING 
106 OLD ΗΟΟΚ ROAD 

WESτwOOD, NEW )ERSEY 07675 
TEL. (201) 666-8222 

APRIL, 1989 

Summit. New Jersey 

ΚΑΛΗ ΑΝΆΣΤΑΣΗ 

HARRY NAFPLIOTIS, ΡΗ.Τ., Μ.Α. 
Dίrector 

PHYSICAL THERAPY CENTER 
OF TEANECK 

Α COMPLETE THERAPEUΠC SER V!CE 
FOR F/TNESS AND REHABIL/TA ΠΟΝ 

Speclalizlng in 

Spoήs Medicine 

1377 PALISADE Α VENUE 
TEANECK, N.J. 07666 

TEL. (201) 837-0337 
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ΚΑΛΟΠΑΣΧΑ 

from the Famίly 
of 

Ρ. Pascaζ Inc. 

THELONG 
EXPECTED 

COFFEE 

960 Nepperhan Avenue 
Υ onkers, Ν ew Υ ork 10703 

TEL. (914) 969-7933 

CHARLES VEEDER 
Chief Executive Officer 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Rt. 27 South (Corner Talmage Rd.) 
Edison, N.J. 08818 

FOR ALL KINDS OF PRIV ΑΤΕ 
AND SOCIAL FUNCτJONS ... 

If you simply decide to drop in alone or you 
come with a small or large party, to us ίt 
makes no dίfference because we are geared to 
accommodate one and all in the same 
fabulous manner. Our fifteen lavίshly decor
ated rooms sit up to 3,500 people who gather 
for all kίnds of socίal functions, Banquets, 
Weddίngs, Christenings, Dίnner Dances, 
Celebratίons, Community Events - Υ ou 
Name It. . . Besίdes, we have a Restaurant 
and a Nίght Club where a paradise of food, 
drinks, live show, merry tunes and dance 
music from an orchestra of top performers 
guarantee a "Good Time" for you and your 
party. Service ίs superior and parking easy. 
In short, Pines Manor is the place for you, 
your famίly and your club or community 
for all socίal needs. 

For lnformation Call: 
(101) 187-2122 

"NEW YORK" 



ΤΟ ΣΚΆΝΔΑΛΟ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Τό Puzzle Κοσκωτά 
Του κ. Κ. ΚΟΛΜΕΡ 

Στό πώς Ιf.pχισε καί πώς έξελίχθη τό μεγαλύτερο σκάνδαλο π οι) συνετάραζε 
ποτέ τήν 'Ελλάδα, άν()Ι{Jέρεται τό άρθρο τοίί γνωστοίί ο/κονομικοϋ συνεργάτου τFjς 
«Μεσημβρινής» κ. Κ. Κόλμερ. · Ο συγγραφεύς dνακεφαλαιώνει δλα τά μέχρι της 
στιγμής στοιχr.ία καί παρουσιάζει μιά dποκρουστική εΙκόνα πολιτικής διαφθορίiς, 
δπως tπιβr.βαιώνεται σέ χειρότερη dκόμη μορφή, μέ δημοσίευμα του tγκυρότατοu 
άμερικαvικοίί περιοδικοv ΠΜΕ. 

Σιγά-σιγά άπό τά έξαγόμι:να τών δικα
στικών ιiνακρίσεων, aπό τίς καταθέσεις 
μαρτύρων στήν "'Εξεταστική» 'Επιτροπή 
της Βουλής καί aπό τά συμφραζόμενα των 
περίφημων έπιστολών τοϋ μεγαλοαπατε
ώνα μέ τόν ... πρωθυπουργό τής χώρας κ. 
'Ανδρέα Παπανδρέου, aποκαλύπτονται οί 
διαστάσεις τοϋ σκανδάλου Κοσκωτίi. Στήν 
πραγματικότητα αύτά πού εχουν γνωσθεί , 
μέχρι στιγμής , δtν είναι τίποτε μπροστά σ' 
αύτά πού θά άποκαλυφθούν άπό · δώ καί 
πέρα, καθώς 6 Κοσκωτίiς άντιπαρατίθεται 
μέ τήν ελληνική κυβέρνηση, στά δικαστή
ρια των ΗΠΑ, γιά νά μήν έκδοθεί. 

'Άς προσπαθήσουμε λοιπόν, νά σχημα
τίσουμε τήν δλη - ίiγνωστη ι:ίσέτι -εΙκόνα 

τοϋ σκανδάλου Κοσκωτίi, μέσα άπό τά ijδη 
γνωστά στοιχεία της καί aς προβλέψουμε 
τήν εκβασή της. ' Ιδού τό «πόρισμα» πού 
!:χει ήδη σχηματίσει ή Κοινή Γνώμη γιά τό 
μέγα σκάνδαλο. 

Στήν άρχή ήταν eνας aήθης καί άδίστα
κτος νεαρός, πού μέ τό παιδικό του παρου
σιαστικό, τήν πολυμελή οίκογένειά του 
καί τό λαϊκό του προφίλ προκαλοϋσε τή 
συμπάθεια , πού τρέψουμε γιά κάθε 
'Έλληνα της διασποράς, πού έπιστρέφει 
οίκαδε. ('Έτσι τήν πάτησε άργότι:ρα καί ή 
κ. 'Ελένη Βλάχου, πού συνήθως είναι 
αύστηρή στ ίς κρίσεις της). 

Ό νεαρός αύτός προσελήφθη στήνΤρά
πεζα Κ ρήτηc; - λόγω τών «Καλών του 

ΗΑΡΡΥ EASTER 

ΗΑΡΡΥ EASTER Southern Star 

MARCOPOLO 
Restaurant & Tavern lnc. 

SOCRA TES KYRITSIS 
JOHN CHAMBOUS 

PERICLES KYRITSIS 

APRIL, 1989 

527 MORRIS AVE. 
SUMMIT, N.J. 
(201) 277-4492 

Shίppίng Co., Jnc. 

New York , Ν . Υ. 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Jonian Transport, Inc. 

964 THIRD Α VENUE 
NEW YORK, Ν.Υ. 10022 
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άγγλικών•• καί τών γνώσεών του στή μηχα
νοργάνωση ( άργότερα θ. aποδειχθεί αετο
νύχης τής τέχνης αύτής, άλλάζοντας 
λογιστικό σύστημα μέσα σέ μία νύχτα γιά 
νά παραπλανήσει δσους ε{χαν έντολή νά 
παραπλανηθουν). Καί συγχρόνως ι'iρχισε 
μιά &κ δοτική δραστηριότητα, αγοράζοντας 
τήν Α.Ε. ΓΡΑΜΜΗ άπό τόν κ. 
Μπακογιάννη. 

Στήν Τράπεζα Κρήτης άντελήφθη γοργά 
δτι ο! ίδιοκτήτες της ήσαν «aνοικτοί» 
λόγω τής ναυτιλιακής κρίσεως καί τής 
άκρισίας τους, νά δανεισθουν τεράστια 
ποσά, γιά μιά άμφίβολη έπιχειρηματικώς 
έπένδυση, σέ ξενοδοχεία καί <<λατιφούγ
κια», τήν όποία έκάλυπταν μέ τραπεζικά 
δάνεια. 

'Η άγορά τής 

Τράπεζας Κρήτης 

'Ο Κοσκωτάς, μέ ύποστήριξη <<άπ' εξ ω» 
-πέτυχε νά αγοράσει τήν Τράπεζα Κρή
της μέ Ι Ο tκατομμύρια δολλάρια άπό τόν κ. 
Γιάννη Καρρii, μέ τή μεσολάβηση του κ. Δ. 
Βαρελά, ένώ iδιοκτήτης της ήταν ό κ. 
Κώστας Καρράς. 'Ο πωλητής πλήρωσε 

χρέη 78 tκατομμυρίων δολλαρίων στουξ 
πιστωτές του καί κράτησε 3 Ι:κατομμύρια 
δολλάρια, ώς κέρδος έκ κεφαλαίου. Παρέ
δωσε τίς μετοχές, τίς όποίες έν συνεχεία δ 
Κοσκωτάς Εδωσε ένέχυρο στήν ξένη τρά
πεζα, πού του εlχε παράσχει τά ρευστά. 
'Αργότερα ό Κοσκωτάς πfjρε πίσω τίς 
μετοχές, μt χρήματα της Τράπεζας Κρή
της, δηλαδή τών καταθετών της! Κι έδιί:ι 

ε{ναι πραγματικά ή πρώτη φορά παγκο
σμίως, νομίζουμε, πού μιά τράπεζα άγορά
ζετα ι μt χρήματα τών καταθετών της! 

Περιττόν νά λεχθεί, δτι σ· δ λ η αύτή τήν 
φάση, ή εύθύνη τών άσυν1Ίθων χειρισμών, 
πού cγιναν στήν Τράπεζα Κρήτης βαρύνει 

άποκλειστικά τή διοίκηση της Τραπέζης 
τfjς ·Ελλάδος. · Αλλά ό κ. Δ. Χαλικιaς ε{χε 

τό δικαιολογητικό δτι ήσχολείτο άποκλει
στικώς, τότε, μέ τό πώς θά καλύψει τά τερά
στια άνοίγματα τοϋ δημοσίου τομέως καί 
πώς θά συγκαλύψει τά σχετικά στοιχεία 

άπό τούς παρατηρητές του ΟΟΣΑ καί τfjς 
ΕΟΚ κι όχι νά ασκήσει πραγματικό ελεγχο 
στό τραπεζικό σύστημα. Λίγο άργότερα ό 

.. καθημερινή• 

κ. Χαλικιiiς θ· άφυπνιστεί άπό τόν νήδυ
μον καί θά συμβάλει άδοκήτως στήν aπο
κάλυψη του σκανδάλου Κοσκωτά, πού 
μπορουσε νά ε{χε προβλεφθεί. 

'Έτσι έστήθη ή ... Τράπεζα Κοσκωτά. 
' Ο Ιδιος, ό δποίος ύπερηφανεύετο, σt διά
φορους κύκλους, δτι δέν ~βλεπε τόν λόγο 
- δπως του συνιστοϋσαν οί φίλοι του- νά 
Ι:πισκεφθεί τούς πολιτικούς- τόν πρωθυ
πουργόν, τόν άρχηγόν τής · Αξιωματικfjς 
· Αντιπολιτεύσεως κλπ. - «δπως εΊθισται 
γιά κάθε μεγάλο έπιχειρηματία», γιατί 
δπως ελεγε; «δέν ε{χε άνάγκη κανένα» 
(άργότερα βρήκε τό δρόμο πρός τούς πολι
τικούς ... μόνος του- <iλλά κι <'iν δέν τόν 

c: Ο Dr. Πέτρος Διαμαντόπουλος 
Πρόεδρος του Πανεπιστημίου 
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Εϋχεται στήν ·Ομογένεια 
καί σέ όλόκληρο τόν Έλληνισμό 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

ADELPHI UNIVERSITY 
SOUTH Α VENUE 

GARDEN CITY, Ν.Υ. 11530 
TEL. (516) 294-8700 

"NEW YORK" 



εϋρισκε Οά τόν εϋρισκαν έκείνοι) δέν περι
ορίσθη στήν μεγάλη του «Επιτυχία •• ! 

Μέ πυρήνα τήν Τράπεζα Κρήτης, ό 
Κοσκωτάς ιiρχισε νά κινείται πρός πάσαν 
κατεύθυνση, γιά ν' άποκτήσει οίκονομική 
έπιφάνεια καί «λαϊκόν Ι:ρεισμα»: Τύπος, 
αθλητισμός, έξαγορές έπιχειρήσεων , 
δωρεές σέ κο ινωφελείς καί μή σκοπούς. Κι 
ίiρχισε παράλληλα τίς έξαγορές συνειδή
σεων- ενα έμπόρευμα σέ ύπερπροσφορά 

στήν έλληνική aγορά. 

Οί πάντες διαποροϋσαν: που εϋρισκε τά 
λεφτά ό Κοσκωτάς; Μερικοί μίλησαν γιά 
«χρήματα τής Μαφίας», dλλοι γιά Launde
ring moncy κι aλλοι, πιό εύφάνταστοι, γιά 
κονδύλια τών ξένων μυστικών ύπηρεσιών, 
πού ύποτίθεται δτι «έξαγόραζαν τήν 
' Ελλάδα». 

- «Bullshit" ώς θά tλεγε καί ό Κοσκω
τιiς: 'Όλα ήγοράζοντο , μέ χρήματα τής 
Τράπεζας Κρήτης, δοθέντος δτι ό 'ίδιος δέν 
«είχε μία» κατά τό κοινώς λεγόμενον. 

Τό μοιραίο λάθος 

'Εδώ, δμως, ό Κοσκωτάς ε κανε τό πρώτο 

λάθος τακτικ.ής: «Πάτησε τόν κάλον όρι
σμένων έκδοτών•• οί όποίοι δέν ε{δαν μέ 
καλό μάτι τήν έκκολαπτόμενη αύτοκρατο
ρία τοu τίιπου καί τόν Κοσκωτά, δίκην 
μικρού Μέρντοχ. 

Οόδείς δμως - πλήν έλαχίστων - διέ
γνωσε τήν βασική ν άδυναμία τοϋ 

Κοσκωτά , δτι δηλαδή στήν προσπάθειά 
του ν' άνεβεί, άγόραζε διαρκώς παθητικά 
στοιχεία «Liabilities » - οχι ένεργητικά 

περιουσιακά στοιχεία (assets). Οϋτε οί 
νομισματικές aρχές συνεκινήθησαν, όχι 
aπό τίς aγορές του εϊδους ... Ντέταρι (λέγε
ται δτ ι κόστισε 8 έκατομμύρια μάρκα, 656 
εκατομμύρια δραχμές - όχι I ,5 δι σ. δρχ.) 
άλλ · ούτε δταν ό Κοσκωτaς συνελήφθη 
στίς ΗΠΑ γιά 40 έκκρεμείς ποινικές κατη
γορίες. Οί περισσότεροι ήσχολοϋντο μέ τό 

ποϋ βρίσκει τά λεπτά ό Κοσκωτaς καί οί 
«έκδότες" μέ τό ποιός θά έκφράσει αύθεντι
κώς τόν «χαρισματικό προφητάνακτα τής 

..αλλαγής ... 

· Ο μόνος πού κατάλαβε τήν «εύκαιρία" 
ήταν ό ϊδιος ό άρχιμάστορας τής άλλαγής, 

γνωστός ι'iλλωστε άπό τή ... συναλλαγή μέ 
διάφορους τύπους τοi) ύποκόσμου (έμπό
ρους δπλων, τρομοκράτες, καταχραστές, 
χρεοκόπους κλπ). 

Μιά προηγούμενη άπόπειρά του νά έλέ
γξει τούς ιθαγενείς «βαρώνους του Τύπου, 
είχε καταλήξει σ· άποτυχία, καθώς τό 
δργανό του - κάποιο χουντικό περίτριμμα, 
ό πολύς Πόπωτας - κατέληξε στή φυλακή, 
δπου παρ · όλίγον νά συμπαρασύρει τούς 
χρηματοδότες του, τήν τότε δοίκηση τi'jς 

'Εμπορικής. 

· Ο Κοσκωτάς, δ μ ως ήταν «ίiλλο πρa
γμα". Δέν ήταν Πόπωτας, ήταν Κοσκωτάς! 
· Αντί νά στήσει τίς δικές του πρασινοκκό
κινες έφημερίδες, άγόραζε ... «γαλάζιες» μέ 
χρήματα- πάντα-τής Τράπεζας Κρήτης 
κα ί παχυλές άντιπαροχές, άμοιβές καί ... 
«kick back»! « Πολύ σύντομα, ο ί πιό γνή
σιες έφημερίδες τής δεξιάς θά έλέγχοντο 
άπό τόν Κοσκωτά", tσκέφθη ό πρωτομά
στορας τής · Αλλαγής. "ν Ε χουμε fτσι μ · 
εvα σμπάρο δύο τριγόνια» . ' Από τή μιά θά 
/:λέγχουμε τόν τύπο τής Δεξιάς κι άπό τήν 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Lyndhurst Dίner 

For all your travel needs 

540 Riverside Α venue 
Lyndhurst, N.J. 07071 

Tel. (201) 933-7660 

ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΠΝΟΥ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ 
ΠλΝΑΓΙΩΊΉΣ ΠΕΠΠΑΣ 

NICK BOGDOS 
Proprίetor 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

' 
J 

NOWARD rι. 
ΟΝΠSΟΠ~ 

rr1 .. fi llLΊLraι ιt .. ι; 
ΟΡΕΝ FOR BREAKFAST - LUNCH- DINNER 

7 am- MIDNIGHT 

APR IL, 1989 

122 Ε. 42nd Street, N.Y.C. 
(212) 687-0089 

GIFT CERτJFICATES 

TAAVEL-ON lnc. 

ΕΔΜΟΝΔΗ ΜΗΛΙΩΗt 
Traνe/ Consu/ιant 

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

ΟΡΕΝ 7 DAYS 

arborside 
Seajood Restaurant 
Bήngs the Bounty of the Sea 
to the north side of Bayside 

We also specialize in Steaks, 
Chops & Saute Dishes 

STEVE & GEORGE TSATSARONIS 
42-25 Francis Lewis Blvd. 

ALL MAJOR 

CREDΠ CA RDS Α CCEPTED 
Bayside, Ν.Υ. 
Tel. 631-8383 

41 



aλλην τούς άριστερούς βαρώνους τοϋ 
Τύπου συλλογίσθηκε. "'Εμπρός λοιπόν 
στόν ... τρίτο δρόμο τής aλλαγi'jς νά φτιά
ξουμε τά «νέα τζάκια». 'Εχρειάζοντο 
βεβαίως ... καυσόξυλα γιά τά νέα τζάκια, 
aλλά δρυός πεσούσης - δηλαδή της 
'Ελλάδος- πίiς άνήρ ξυλεύεται. 

24 ώρες άγωνία 
Δεύτερο λάθος τοϋ Κοσκωτά: ·Αντί νά 

καθήσει στά αύγά του καί νά περιορισθεί 
στίς έξαγορές τών δεξιών έφημερίδων καί 
στά περιοδικά του -μερικά τών όποίων 
ήσαν άληθώς έπιτυχή - μέ aποτέλεσμα 
μάλιστα νά προσέρχονται στό μαγαζί του, 
•<ίνα τοϋ όποβάλλουν τά σέβη των» , δλα τά 
ίερά τέρατα τής δεξιάς, δ Κοσκωτάς fiθελε 
νά βγάλει μιά πρασινογαλάζια έφημερίδα, 
«δική του», τίς «24 ΩΡΕΣ». 

' Η κοσκωτική προσπάθεια συσπείρωσε 
δλους τούς άλλους βαρώ νους τοϋ Τύπου, οί 
δποίοι, ξέχασαν τίς μεταξύ των ... άντιπά
θειες καί βάλθηκαν άπό κοινοϋ νά έξοντώ
σουν τόν Κοσκωτίi έν όνόματι τής ... 
«έξuγίανσης τοϋ δημόσιου βίου»! 'Η δλη 
έπ ιχείρηση Κοσκωτά δμως, παρά τίς έπιθέ
σεις εμενε άνεπηρέαστη μέ τήν άφανi'j 
aλλά σταθερή όποστήριξη τοϋ 
.. σουλτάνου». 

τί λιβέλους χρησιμοποίησαν, τί «άνοι
χτές έπιστολές,, πρός τόν έξοχότατο πρω
θυπουργό τής χώρας, τί aπειλές , τί δίκες ... 
·Ο Κοσκωτάς δμως ό:κλόνητος - διότι 
ήδη ε{ χε βρεί στήριγμα στό Καστρί, μέ τό 
όποίο εlχε «άνοιχτή ΓΡΑΜΜΉ». 

Πολύ ένωρίτερον ή κυβέρνηση τής 
' Αλλαγής, εlχε λάβει τή μορφή aνωνύμου 
~ταιρίας (δπως , δ ΟΤΕ, ή ΕΒΟ κλπ. κλπ.) 
μέ έπωνύμους δμως, δπως πάντα μετόχους. 
(Καλκάνης, Λούβαρης, Κασόγκι κλπ) καί 
ό:περγάζετο τό «τέλειον εγκλημα». 

Τό άτελές fγκλημα 

'Όπωc: σ ' δλα τά τέλεια έγκλή ματα, δ 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

'Από τόv 

Κοσκωτίiς σκόνταψε πάνω σέ μιά πεπονό
φλουδα, γιά νά άποκαλυφθεί δλη ή άλή
θεια, ή όποία, ώς εϊπαμε, μιλοϋσε μόνη της 
διά πάντα έπαtοντα. 

Ήταν θέρος, μέ τά πεπόνια καί τίς aδειες 
σ' έποχια κή εξαρση . 

'Ένας κρατικός λειτουργός, πού φαίνε
ται δτι εlχε λάβει δδηγίες «άνωθεν» νά 
κωφεύει στίς καταγγελίες τών βαρώνων τοϋ 
Τύπου, (πού οϋτε τούς κατεδίωκε γιά ... δια
σπορά. ψευδών εΙδήσεων, δυναμένων νά 
κλονίσουν τήν έμπιστοσύνην τοϋ κοινοϋ 
εΙς τό τραπεζικό σύστημα τής χώρας), 
ελαβε δ καϋμένος , άδεια 3 ήμερων διά νά 
πάει νά κάνει μερικά μπάνια, γιά τά άρθρι
τικά του. Καί τήν ύπόθεση άνέλαβε ί:νας 
άδέκαστος καί χροντροκέφαλος, ώς φαίνε
ται, ύπηρέτης τής Θέμιδος, πού aνοιξε τόν 
φάκελο Κοσκωτίi καί τοϋ ό:πήγγειλε κατη
γορίαν, άλλά γιά δευτερεύουσες, δμως 
παραβάσεις (π. χ. τών πολεοδομικών κανό
νων). Πού ώστόσο εlχαν καθοριστική 
σημασία, γιά τίς έν συνεχεία έξελίξεις τής 
ύποθέσεως. Έν τώ μεταξύ, ήδη οί καταθέ
τες στήν Τράπεζα Κρήτης, eκαναν άθρόες 
άναλήψεις, έλευνόμενοι κι άνησυχοϋντες 
άπό τά δημοσιεύματα. Οί καταθέσεις άνε
πληρουντο δμως καλυπτόμενες μέ ... 
άθρόες καταθέσεις τών πτωχευμένων 
ΔΕΚΟ, μέ iiνωθεν πάλι έντολήν. 

' Ο διοικητής της Τραπέζης τής • Ελλά
δος κ. Χαλικι ίiς πανικοβλήθη άπό τήν 
άπαγγελία κατηγορίας πρός τόν Κοσκωτd 
κι άπό κάποιο κενό πού ι'iρχ ισε νά παρουσι
άζει ή άνωθεν - μέ τηλεφωνήματα - προ
στασία του Κοσκωτd. Ξέχασα νά πώ, δτι 

στό μεταξύ δ πρωθυπουργός τών «πάμπερς ' 
καί του ντεφιοϋ•· eδινε τή δική του «προσω
πική μάχη». • Αλλοτε σέ κότερα καί σέ 
βίλες τής Πάτμου, aλλοτε στό Βισμπάντεν 
δπου οί Γερμανοί γιατροί τόν βρήκαν «μέ 
τό ε να πόδι στόν τάφο .. καί έν συνεχεία στό 
Χέρφι λντ, δπου δ Γιακούμπ «άκούμπησε" 

δ,τι οί Βρετανοί χειρουργοί έδίσταζαv ν' 
άγγ ίξουν: τήν aπονον καρδία του. 

'Έτσι, άν ή άνωθεν προστασία τοϋ 
Κοσκωτd δέν ε{χε διακοπεί εlχε τουλάχι
στον χαλαρώσει. "Οχι δμως καί ή ροή τών 
χρημάτων «δπου δεί», ώς άποδεικνύεται 
άπό τίς χρηματαποστολές σέ βαλίτσα, σάκ 
βουαγιάζ καί σέ κουτιά τών πάμπερς. 

Ό κ. Χαλικιdς δέν άνησύχησε dπό τίς 
άναλήψεις τών καταθέσεων στήν Τράπεζα 
Κρήτης, άλλά ζήτησε ό:πό τόν Κοσκωτά τά 
άποδεικτικά τής εiσαγωγής συναλλάγμα
τος- τά γνωστά «Κόκκινα χαρτάκια». Κι ό 
Κοσκωτάς του άπήντησε (στόν κ. Κουτσό
γιωργα) δτι «τά 'χω, μά δέν στά δείχνω, 
γιατί ύπάρχειτό aπόρρητον των ... 
καταθέσεων»! 

Κι dντί νά βγεί δ κ. Χαλικιάς καί νά 
συντρίψει τόν θρασύτατο νεαρό «Τραπε
ζίτη>• - στήν · Αγγλία θά τόν ε{χαν άπορ
ρίψει aπό τήν πρώτη στιγμή ώς μή fit and 
proper - ζήτησε ... γνωμάτευση aπό τούς 
νομικούς συμβούλους τής Τραπέζης τής 
·Ελλάδος. 

Αύτοί, ό:φου ξερόβηξαν, εlπαν τό περί
πτειστον: OUI TACET CONSENτiRE 
VIDETUR (ijγουν ή σιωπή συνιστά συναί
νεσιν) . 'Ο κ. Χαλικιίiς, θέλεις δ ιότ ι τά 
λατινικά του ε{ναι ό:δύνατα, θέλεις διότι 
κάτι ψυλλιάστη κε, θές νά ε{πε τό προφητι
κόν «θά καταλήξουμε μιά μέρα δλοι στή 
φυλακή », έζήτησε νά μάθει που βρίκεται ή 
••καθαρά συναλλαγματική θέση τής Τράπε
ζας» (αύτό δέν έκαλύπτετο ό:πό τό ... ό:πόρ
ρητον) . "Ετσι 6 Κοσκωτάς πάτησε τή 
θερινή πεπονόφλουδα. 

Τό τρίς έξαμαρτείν 
οϋ τραπεζίτου σοφού 

Τρίτο, θανάσιμο λάθος του Κοσκωτά . 
·Αντί νά βγεί καί νά δανεισθεί διεθνώς, μέ 
ένέχυρο πάλι τίς μετοχές τής Τράπεζας 
Κρήτης, διά νά κουκουλώσει έν συνεχεία 

ΗΑΡΡΥ EASTER 

ΜΙΚΕ Ρ ARLAMIS 

ΜΙΧΑΛΗ ΖΑΠΙΤΗ 
Professional Engineer 

Kitchen Consultant Tenafly, N.J. 
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τήν iiλλειψη συναλλάγματος, πλαστογρά
φησε δύο λογαριασμούς τής Μέριλ Λίντς. 

·Ο κ. Χαλικιάς, δμως ζήτησε κι iiμαθε ι'iν 
οί λογαριασμοί αύτοί ήσαν πιστωμένοι μέ 
τά ποσά πού άνεyράφοντο στό EXTRACT 
τής Μ .Λ. καί iiλαβε άπάντηση άρνητική. 

Τή βεβαίωση τής Μ.Λ. τήν χρησιμοποί
ησε ώς εσχατο δπλο, σέ μία μαραθώνια 
συνεδρίαση τοϋ «μικροί> ύπουργικοϋ συμ

βουλ ίου», δταν ο! άντιβασιλείς τοϋ προκα
θημένου τοϋ ΠΑΣΟΚ, έμάχοντο ••τήν 
πρόσωπική τους μάχη>• κατά τής πρότασης 
διορισμοί> έπιτ ρόπου στήν Τράπεζα 
Κρήτης. 

'Όταν ό κ. Χαλικιάς, περί iliραν 4ην 
μεταμεσημβρινήν, παρουσίασε τό ΤΕΛΕΧ 
τής Μέριλ ν Λίντς, τό όποίο άποδείκνυε δτι 
ό Κοσκωτίiς εlχε επιχειρήσει νά παραπλα
νήσει τίς νομισματικές άρχές, μέ πλαστές 
καταθέσεις συναλλάγματος, τότε ό ... άντι
βασιλεύς τοu ΠΑΣΟΚ έκάμφθη : ••ι'iλλων ό 
... Κ. ε{ναι άνοιχτός- φέρεται είπών-όχι 
ό δικός μου .. (!). Καμφθείς δέ ε{πε: «'Ό,τι 
Εχει νά γίνει Ciς γίνει» . (άργότερα ό Πρωτο
μάστορας τής άλλαγή ς τόν έμέφθη γι' 
αύτήν τήν όλιγωρία). 

Τό κακό, δμως, ε{χε γίνει. 

'Η ύπόθεση Κοσκωτά επαιρνε πλέον τό 
δρόμο της ... Εlχε πλέον τή δική της δυνα
μική liπαξ καί είσi'jλθε 6 έπίτροπος στήν 
όδό Βουκουρεστίου, δπου διεπίστωσε 

σημεία καί τέρατα. 

Γνωστά περί άγνώστων 
"Ολα τ· Ciλλα ε{ναι πλέον, κατά τό μάλ

λον η ήττον γνωστά. · Ο Κοσκωτάς τό 
'σκασε ή μάλλον έφυγαδεύθη (κι άντ ' 
αύτοϋ συνελήφθη ενας fμπορος ... ρουμπι
νιών). Οί άμερικανικές άρχές παρέσχον ... 
ι'iσυλον στόν Κοσκωτά καί στήν οίκογέ
νειά του, ή όποία κατά τά λεγόμενά της 
«Κινδύνευε άπό τήν 17η Νοέμβρη, (προσέ
ξατε τόν Ισχυρισμό, εχει ίδιαιτέραν σημα
σία διά τό μέλλον). 

Σάλος ξεσηκώθηκε άπό τό πόρισμα τοu 
πρώτου l:πιτρόπου στήν Τράπεζα Κρήτης 
τοϋ μακαρίτου Παπαδάτου - τόν όποίον 
Ciνθρωπο eσκασαν κυριολεκτικώς οί διάφο
ρες τρικλοποδιές, πού συναντούσε στό 
iiργο του. Τριάντα τέσσερα δισ. δραχμές 
ελειπαν άπό τά Ταμεία τής Τράπεζας Κρή
της καί Κύριος ο{δε πόσα άλλα . 

· Η Βουλή συζήτησε «l:κτός ήμερησίας 
διατάξεως» τήν ύπόθεση Κοσκωτά, aπου
σιάζοντος τοϋ πρωθυπουργοί> είς τινα ... 
μπουάτ καί «άντ · αύτοϋ, ό κ. Κουτσόγιωρ
γας μετέβαλε τόν άρχηγόν τi'jς ' Αξ ιωματι
κής ' Αντιπολιτεύσεως, aπό κατήγορον σέ 
κατηγορούμενο, μέ τό ίiσχετον έπιχείρημα 
δτι συγγενείς τοϋ συνέστησαν έταιρία 
έμπορίας πολυτίμων λίθων κλπ. Στήν 
'Ελλάδα, εlσαι , δ, τι δη λώσεις. 

Στό τέλος τής φάσεως αύτi'jς, έκτός άπό 
τίς καταθέσεις τών σωματοφυλάκων τοϋ 

Κοσκωτά πού κατά τρόπον διασταυρούμε
νον έμαρτύρησεν l:νόρκως δτι όμοτράπεζοι 
καί όμοκρέβατοι τi'jς •<άλλαγής» έλάμβα
νον τεράστια ποσά, μέσα σέ κιβώτια άπό 
Πάμπερς - όρθώς ε{παν ο! γελοιογράφοι 
«άλλαγή δίχως πάμπερς δέν γίνεται». 

Ήλθε καί ό πρωθυπουργός κ. · Ανδρέας 
Παπανδρέου καί δι' όπομνήματος έπιβε
βαίωσε δτι όχι μόνον τακτική άλληλογρα
φία μετά τοϋ Κοσκωτά ε{χε (έπί παντός 
έπιστητοϋ, εν οίς καί πώς διευθύνεται τό ... 
τραπεζικόν σύστημα τής χώρας!) άλλά καί 
έπί θεμάτων «άμοιβαίου ένδιαφέροντος". 
"Ομως μερικά σημαντικά ντοκουμέντα 
εχουν χαθεί άπό τό προσωπικό του άρχε ίο. 
Θά τά εϋρουν έν τω μέλλοντι είσαγγελείς. 

* * • 
Τά πάζλ- τό γνωστό παιδικό παιγνίδι 

μέ τήν κομματιασμένη είκόνα πού ... άνα
συντίθεται - τής ύποθέσεως Κοσκωτά, 
τώρα άρχίζει σιγά-σιγά, νά σχηματίζεται. 

Καί προβάλλει μιά άλλη είκόνα: 'Ένα πρό
σωπο ι'iλλοτε μέ γυαλιά τύπου κουκουβά
γιας κι άλλοτε χα ριεντ ι ζόμενο σέ 
σκυλάδικα, δίκην μερακλωθέντος δερβίση. 
Μαντεύετε ποιός ε{ναι; • Αλλωστε τό ε{πε ό 
'ίδι ος: «ύπεύθυνος γιά τό σκάνδαλο 
Κοσκωτa ε{ναι τό τραπεζικό σύστημα τής 
χώρας ... Καί ποιός τό δ ιευθύνει; 

Μά ό πρωθυπουργός 6 'ίδιος! Συνέχεια 
στή ν όθόνη σας! ... 

(ΑΠΟ ΤΗΝ «ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΉ») 

Dr. and Mrs. 
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Ποιοτική άναβάθμιση 

τοϋ ~Ελληνικοϋ Τουρισμοϋ 

ενα θετικό aποτέλεσμα τής τάξη ς τοϋ 
15,6%. 
Οί προοπτικές γιά τό 1989 έμφανίζονται 

ίδιαί τερα ένθαρρυντικές, μετά τήν καθο
λική άποδοχή κράτους καί iδιωτων δτι «οί 
l:πενδύσεις στόν τουριστικό τομέα ε{ναι 
παραγωγικές καί άμεσης aπόδοσης», 

8.230.000 ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΤΟ 1988 
Τό 1989 τό κράτος θά δαπανήσει γιά προ

βολή καί διαφήμιση τό ποσό των 3,5 δις 
δραχμων. Τό ποσό αύτό γ ιά τήν προβολή 
τής χώρας μας στό έξωτερικό ε{ ναι ύπερδι
πλάσιο τού περσινοϋ. ' Επισημαίνεται δτι 
τό διαφημιστικό πρόγραμμα δένε{ ναι άπο
σπασματικό άλλά τριετοϋς διάρκειας , θά 
άπευθύνεται στόν ποιοτικά καλύτερο του
ρίστα καί θά καλύπτει δλες τίς μορφές του
ριστικής προβολής. 

ΑΘΗΝΑ - Τά aποτελέσματα τής περα
σμένης χρονιάς διαμορφώθηκαν μέσα στά 
πλαίσια των προβλέψεων τής τουριστικής 
ήγεσίας κα ί συμβαδίζουν μέ τήν νέα τουρι
στική πολιτική γιά τήν ποιοτική άναβά
θμιση τοϋ έλληνικού τουρισμού . 

Αύτό τόνισαν σέ συνέντευξη Τύπου ό 
'Αναπληρωτής • Υποιψγός 'Εθνικής 

Οίκονομίας, άρμόδιος γιά θέματα Τουρι
σμού κ. Νίκος Σκουλάς καί ό Γενικός 
Γραμματέας τού ΕΟΤ κ. Κώστας Σκούρας, 
ύπογραμμίζοντας ταυτόχρονα τήν ζωτική 
σημασία τοϋ τουρισμού γιά τήν οίκονο
μική καί κοινωνική ζωή τού τόπου μας. 

Συγκεκριμένα, κατά τό 1988 οί άφίξεις 
στή χώρα μας ί:φθασαν τούς 8.230.000 του
ρίστες , εναντι 8.004.000 τού 1987, δηλαδή 
παρουσίασαν αϋξη ση τής τάξης τοϋ 2,8% 
καί αύτό παρά τά κάποια προβλήματα πού 
ύπήρξαν κατά τή διάρκεια των καλοκαιρι-

Οί Χιώτες ένισχύουν 
τήν βιβλιοθήκη «Κοραή» 

Μέ άπόφαση πού έλήφθη στό πρό
σφατο συνέδριο Χιακων Σωματείων στή 
Νέα Όρλεάνη , άνοίχθηκε λογαριασμός 
γιά τήν συγκέντρωση ποσοϋ 12,000 δολλα
ρίων μέ στόχο τήν άγορά συστήματος 
μικροφωτογράφησης καί άνατύπωσης 

μικροφωτογραφιων, γιά τήν βιβλιοθήκη 
«Κοραής» στή Χίο. 

·Η βιβλιοθήκη αύτή περιέχει πολύτιμο 
πολιτιστικό ύλικό, δπως τά χειρόγραφα 
καί βιβλία τοϋ 'Αδαμαντίου Κοραή, χειρό
γραφα τής Βυζαντινfjς καί μεταβυζαντινής 
περιόδου, στοιχεία καί άνέκδοτα εργα τής 
χιώτικης ίστορίας καί πολιτισμοϋ, ληξιαρ
χικούς χειρόγραφους κώδικες πού άποτε
λοϋν πηγή προγονικων στοιχείων τών 
Χιωτων, κ.a . 

'Όλα αύτά τά πολύτιμα ύλικά πού διεσώ
θησαν άπό τήν τουρκική βαρβαρότητα 
τόσων χρόνων καί είδικά άπό τό όλοκαύ
τωμα τής σφαγής τής Χίου τό 1822, άπό 
τούς σεισμούς πού κατέστρεψαν σχεδόν 
τήν πόλη της Χίου καί τελευταία άπό τήν 
γερμανική κατοχή, διατρέχουν σήμερα 
μεγάλο κίνδυνο νά καταστραφοϋν άπό τίς 
πολλές φωτοτυπίες πού βγαίνουν κατά τή 
συχνή χρήση άπό τούς μελετητές , τούς 
Χιωτες ένδιαφερομένους καί τελευταία άπό 
τούς φοι τητές τοϋ Πανεπιστημίου Αίγα ίου. 
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νων μηνων, ένώ παράλληλα οί συναλλαμ

βατικές είσπράξεις άπό τήν τουριστική 
δραστηριότητα παρουσιάζουν αϋξηση τής 
τάξης τού 10%, δηλαδή άνήλθαν σέ 3,8 δις. 
δολλάρια τό 1988, cναντι των 3,48 δις δολ
λαρίων τοϋ 1987. · Η συναλλαγματική αύτή 
αϋξηση έκφρασμένη σέ δραχμές μάς δίνει 

Η ΧΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ 

ΕΥΧΕΤΑΙ 

Στά μέλη της , σ · δλους τούς Χιώτες 

καί σ ' δλη τήv ·Ομογένεια 

ΚΑΛΟΠΑΣΧΑ 
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ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΥ 

~Εθνικές ~Επιλογές 
ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 

Tov τ. πρέσβυ ΝΙΚΟΥ ΜΑΚΡΙΔΗ 

Ή άλληλουχία γεγονότων πού σχετίζεται μέ τήν πολιτικο
οινομική κατάσταση τής 'Ελλάδος, συγκεντρώνει, άπ' τόν 
περασμένο 'Οκτώβρη, σέ κλιμακούμενο ρυθμό, τό ένδιαφέρον, 
οχι μόνο του tλληνοαμερικανικου στοιχείου, η του Στέϊτ Ντη
πάρτμεντ, άλλά καί τών άμερικανικών μέσων ένημέρωσης. ' Η 
κάλυψη πού παρέχεται, δέν μπορεί όπωσδήποτε νά κριθεi κολα
κευτική γιά τήν σημερινή κυβέρνηση τής ·Αθήνας. Καθρεπτί
ζει , πέραν άπ ' τόν είρωνικό σχολιασμό τών iλαρο-τραyικών 
πρωθυπουργικών καμωμάτων, μιά βαθειά , είλικρινή άνησυχία 
γιά τό τί μέλλε ι γενέσθαι στήν ' Ελλάδα. 

Στίς 18 ·Ιουνίου, οί ψηφορόροι στήν 'Ελλάδα θά κληθουν, 
σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα, νά έκφράσουν τήν προτίμησή τους 
πρός κάποιο πολιτικό σχήμα. ' Η ψήφος τους, έλπίζουν, θά στη
ρίξει κάποια νέα κυβέρνηση, η, τουλάχιστον, θά θεμελιώνει μιά 
νέα κατάσταση πραγμάτων. Αύτοδύναμη ή όχι, ποσοστά, εδρες, 
ε{ναι θέματα στενά συνυφασμένα μέ τόν έκλοyικό νόμο πού θά 
ίσχύσει. Πρωτίστως δμως άπορρέουν άπ' τή λαϊκή κρίση καί 
βούληση. 

Βασικά ε!ναι τά έρωτήματα πού σήμερα γεννώνται. Τουτο δέ 
διότι οί έκλογές του 1989 θά σταθουν ίδιαί τερα καθοριστικές γιά 
τήν μελλοντική πορεία του οίκονομικά, πολιτικά, άλλά καί 
ήθικά ταλαιπωρούμενου κράτους. Συγκεκριμένα, ή πλειοψηφία 
του λαοu: 

- Θά θελήσει νά έξασφαλίσει στόν 'Ανδρέα νέα τετραετία; 
Δηλαδή, θά έyκρίνει μέ τήν φήφο της δσα κατά καιρούς ύποσχέ
θηκε, άλλά καί τά δσα τελικά ύλοποίησε ή 'Αλλαγή; ' Αποδέχε
ται τήν πολιτική εύνουχισμου καί κομματικοποίησης τής 
Διοίκησης; Ε! ναι σύμφωνη μέ τόν άλλοπρόσαλλο άκροβατισμό 
πού άκολουθείται στήν διαχείρηση τών έθνικών μας θεμάτων; 

- · Εκτιμa άκόμη τόν Παπανδρέου σάν ήγέτη; Τήν πείθει καί 
σήμερα τό συνοθύλευμα έτερόκλητων ίδεολογικών τάσεων πού 
τιτλοφορείται ΠΑΣΟΚ, καί πού στερεiται πλέον στεγανότητας 
καί προσανατολισμοu; 

- Θά έτυμηγορήσει θετικά γιά κάποιο κόμμα τής ' Αντιπολί
τευσης; "Η μήπως ή ψήφος της θι'iχει κυρίως τήν εννοια μαυρί
σματος των σήμερα κυβερνοuντων; ·Επιπλέον, ή λαϊκή 
ετυμηγορία στοχεύει άραγε νάναι μομφή -η έπιδοκιμασία- τής 
ίiκρατης φιλαρχίας του Παπανδρέου; Τής ανοικτής περιφρόνη
σης τών πατροπαράδοτων άξιών; Κοντά δέ σ ' αύτό, θ' άξιολο
γείται κι ό μύθος τής ·Αλλαγής πού χρόνια τώρα μηρυκάζει ή 
παράταξή του. 

Κοντολογfjς, θd.ναι ψfjφος πού πηγάζει απ. τόν νου, η άπ · τ ' 
άπωθημένα του ΗΕλληνα; 

·Ερωτήματα καυτά πού θά έρμηνεύουν τήν έπόμενη τών έκλο
γών κοινωνιολόγοι, πολιτικοί, χρονογράφοι, δημοσιολόγοι. 
Καθένας μέ τό πρίσμα του ή τήν πολιτική του αφετηρία. 

Συγχρόνως δμως, πολιτικοί παρατηρητές πέρα άπ · τά έθνικά 
μας σύνορα, κυρίως μεταξύ τών κοινοτικών μας έταίρων, θά 
βγάζουν τά δικά τους συμπεράσματα, πού ετσι κι άλλιώς, καιρό 
τώρα, πόρρω απέχουν άπ ' τούς διθυράμβους, η τά βιαστικά 
σοβαντίσματα κυβερνητικής προέλευσης. Τά έρωτήματα πού 
ένδιαφέρουν τούς ξένους, έντός κι έκτός ΕΟΚ ή ΝΑΤΟ , l:λέγ-
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Ό κ. Νικόλαος ΜακρίδΙJς γεννήθΙJκε στήν 
' Αθήνα καί σιτούδασt: Πολιτικές Έιτιστίjμες καί 
Ο!κο~·ομικά στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες . Λιπλω
ματικός άπό τό 1960 ίιπηρέτΙJσε στήν Α'ίyυπτο, 

Γερμανία, Λίβανο καί ' Ισπανία. Γενικός Πρόξι:
νος ( 1972-76) στό Σικάγο, στή συνέχεια διευθυν
τής διμερών οίκονομικών σχέσεων στό 
Ύπουργι:ίο 'Εξωτερικών, πρέσβυς στό Μεξικό 

καί μέ τήν ε'ίσοδο τίjς 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ, πρί;
σβυς στήν 'Ιρλανδία. Τό 1984 παραιτήΟιtκε καί 
i:κτοτε ζεί στίς Ι-ΙΠΛ. ·Από διετίας είναι διευθυν
τής Δ ιεθνών Σχέσεων στήν έταιρία Atlantic 
Rich!ϊelιl . 

χουν ίiλλο όπτικό πλαίσιο: 

- Θά δυνηθοuν οί σοσιαλιστές ψηφοφόροι νά άναγνωρίσουν 
στό ΠΑΣΟΚ τό κόμμα πού Ι:κφράζει τίς ίδεολογικές τους τάσεις; 
Διότι εlναι έμπαιγμός πλέον γιά κάθε συνειδητό σοσιαλιστή νά 
δέχετα ι , ϋστερα άπό όκταετία, τό άναμάσημα τής συνθηματολο
γίας τής ·Αλλαγής, προσμένοντας, άγνωστο πότε καί μέ τί 
τίμημα, τήν έμπέδωση κάποιου νεφελώδους παπανδρεϊκοu σοσι
αλισμοu. Μέσα στήν πλειάδα άποχρώσεων ι'iλλων ψηφοφόρων, ό 
σοσιαλιστής θά πρέπει νά αiσθάνεται ίδιαίτερα άπατημένος. 

- Θά θελήσει ό Κοινοτικός" Ελληνας του I 989 νά καινοτομί
σει , νά συγχρονισθεί δηλαδή μέ τόν βηματισμό τών συνεταίρων 
του, έκλέγοντας κόμματα άρχών καί προγραμμάτων; "Η θά συνε
χίσει τήν παράδοση ( ραγιαδική έν πολλοίς), πού άποθέτει τίς 
τύχες του κράτους σέ άμετροεπείς, εύκαιριακούς Δ ημοσθένηδες; 

- "Εχει ή · Αξιωματική ' Αντιπολίτευση έκπονήσει ρεαλι
στικό πρόγραμμα (χωρίς τίς θεαματικές έξάρσεις του χθές) πού 
νά προσφέρει στούς έκλογείς παραδεκτή , πιστευτή εναλλακτική 
λύση; 'Έχουν προσδιορισθεί ηδη τά πρόσωπα σκιώδους κυβέρ
νησης πού, στήν περίπτωση πού ή Ν.Δ. έξασφαλίσει τή νίκη ν' 
άναλάβουν αμέσως τήν διακυβέρνηση, μακρυά άπό πολιτικά 
παζαρέματα; 

- Θά τροχοπεδήσει ή ·Αριστερά τόν κατακερματισμό τής 
έκλογικής της δύναμης ; ·Ο πιστός της ψηφοφόρος μέ δυσφορία 

θά πρέπει πιά νά δέχεται τόν ρόλο του κατά σύστημα ίδεολογικου 
κομπάρσου στίς συμπληγάδες προσωποπαγών κινημάτων. 
Μέστωσε aραγε ή . Αριστερά, tλληνοποιήθηκι:, ή έξακολουθεί 
νά παραμένει έτερόφωτη; 

- Τά κόμματα ποuχουν ένστι:ρνιστεί τήν ΕΟΚική ταυτότητα, 
εχουν άρμονίσει τά προγράμματα οίκονομικής καί διοικητικής 
αναβάθμισης σύμφωνα μέ τούς στόχους τής ·Ενιαίας Εuρωπαϊ
κής · Αγορί'iς του 1992; 'Ή μήπως παραφωνουμε έκ συστήματος, 
πεπεισμένοι πώς ετσι προασπίζουμε ζωτικά μας δήθεν συμφέ

ροντα, κι ίiπαιτουμε άγόγγυστη έπικρότητση τών λοιπών 11 γιά 
κάθε μας προχειρότητα; 

- Τό σχήμα πού θά έπικρατήσει έκλογικά, θά εχει Ο.ραγε τά 
αναγκαία πολιτικά άλλά καί ψυχολογικά φόντα γιά ν' άναλάβει 
τά ήνία σάν κυβέρνηση, κι δχι σάν κομπλεξική άντιπολίτευση; 

Κι c'iν άκόμη αλλάξει, δπως δείχνει, τό πολιτικό σκηνικό, ή 
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κατάσταση δέν χρωματίζεται αύτόματα ρόδινη. ' Η νέα κυβέρ
νηση πέπρωται νά έπωμισθεί επαχθέστατο ~ργο: Πώς νά τραβή
ξει τή χώρα άπό τό πνευματικό καί ήθικό τέλμα του άπατηλου 
λαϊκισμου. Πώς νά βάλει φρένο στήν οικονομική κατολίσθηση , 
στόν άλλόφρονα ρυθμό έξωτερικου δανεισμου. Κεφαλαιώδες 
μέλημα. Θά πρέπει κάποιοι, κάποτε, νά δασκαλέψουν τούς σημε
ρινούς οίκονομι κούς φωστή ρ ες πώς ό εξανδραποδισμός στό ξένο 
κεφάλαιο Ι:ξασφαλίζεται ταχύτερα μέ τόν άλόγιστον κρατικό 
δανεισμό.' Η οίκονομική καί πολιτική άνεξαρτησία τής· Ελλά
δος δέν μετριέται μέ κενούς λεονταρισμούς, οuτε μέ δια τυμπανι
σμούς έθνικής ύπι:ρηφάνειας μπροστά σέ κτήρια ξένων 
Πρεσβειών. Κι όπωσδήποτε δχι μ· εύκαιριακούς χειρισμούς τών 
έθνικών θεμάτων, δπως λ. χ. των έλληνο-τουρκικών σχέσεων. 

Χρειάζεται, κάποτε τέλος πάντων, νά μεταβληθοuμε σέ άλη
θινά ίσότιμο μέλος της ΕΟΚικf\ς οΙκογένειας , κι δχι σέ κακομα
θη μ ένο (καθυστερ ημ έν ο) μειράκιο. ·Ανάγ κη νά 
καινοτομήσουμε στήν παιδεία, δημιουργώντας σωστές προϋπο
θέσεις γιά τήν έπιμόρφωση τών φυντανιών μας. τ ό εμψυχο ύλικό 
ύπάρχει. Ε{ ναι ιiριστο, άλλ · ή κυβέρνηση, μέ πολιτική ίδιοτέ
λεια, τό καταδικάζει σέ ήμιμόρφωση . 

'Ελάχιστη χ ρο νι κή πίστωση θά δοθεί στό νέο πολιτικό σχήμα. 
·· Αμεσα πρέπει νά μεθοδευθεί ή άναθεώρηση τοu προσανατολι
σμού κι aξιcον τοu 'Έθνους. Πρέπει δηλαδή νά ιεραρχηθεί τό πώς 
θά διαλυθεί τό άσφυκτικό «νέφος" μοιρολατρικής καί βολικής 
ενατένισης κρατικών, άλλά κι ίδιωτικών έπιλογών. 'Αλλιώς ή 
·Ελλάδα καταδικάζεται σέ δριακή πλέον πορεία στήν ' Ιστορία. 

'Ανάγκη νά τά συνειδητοποιήσουν αύτά άπό τώρα οί μνηστή
ρες διαδοχής .. Αλλά κι οί ψηφοφόροι. Διότι θάναι aπαραίτητη 
μιά άνεση έδρών γιά τήν έπ ιτέλεση θεμελι ωδών τομών. 
τ ό κυριότερο εΙ ναι πώς, γιά τήν επεξεργασία τέτοιου ριζοσπα

στικοί) προγράμματος , χρειάζεται, aπό τώρα, μεθοδική προετοι
μασία. Οί προεκλογικές έπαγγελίες θά πρέπει νά aντιμετωπίσουν 
τά προβλήματα χωρίς παρωπίδες, χωρίς κομματικές άγκυλώσεις 
του παρελθόντος, κι δχι - βέβαια- γιά δημιουργία πρόσκαιρων 

μόνον έντυπώσεων . 

Πλήν δμως ύποψιάζομαι - θωρώντας τά έλλαδικά άπ ' τ' 
όπτικό πεδίο τοu ξενιτεμένου - πώς ή συνισταμένη τής λαϊκής 
έτυμηγορίας διαγράφεται σήμερα παθητική, aν δχι άρνητική , 
πρός κάθε ούσιαστική μετεκλογική τομή . Δηλαδή, ό 'Έλληνας 
μπορεί μέν νά άποζητa σήμερα ν, aπαλλαγεί άπ' τίς μωρολογίες, 
έγωκεντρισμό καί φθοροπο ιό καιροσκοπισμό τού 'Ανδρέα, 
άλλ' δχι άπό τό κοινωνικό-πνευματικό Ισοπέδωμα (λαϊκισμό, 
κατ' άλλους) πού επέφερε ή ' Αλλαγή. Θέμα ώχαδελφισμοϋ, 
άλλά καί βολής, λόγω έντωμεταξύ κτηθείσης, άπό μερίδα τού 
πληθυσμού, νέας ύλικής έπιφάνειας. 'Εκεί δέ φαίνεται πώς πον-
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τάρει τό ΠΑΣΟΚ γιά τή διατήρηση τής έκλογικής του δύναμης. 

Οί 'Αμερικανοί, από μέρους των, κρίνουν πώς οί μέρες πολι
τείας τοϋ 'Ανδρέα εΙ ναι μετρημένες . Πιστεύουν δμως πώς ή Ν.Δ. 
πρέπει , σέ μικρό διάστημα, νά καλύψει aκόμη όρισμένα περιθώ
ρια όργάνωσης καί προγραμματισμοί>, γιά ν' aποτελέσει έναλ
λακτική λύση, αποδεκτή στόν μικροαστό ψηφοφόρο. 

'Ελληνική οίκονομία 

Κοντεύουν σαράντα χρόνια άπό τότε πού ή' Ελληνική Οικο
νομία, βγαίνοντας άπό ενα τραυματικό ψυχικά καί ύλικά έμφύλ ιο 
πόλεμο, ξεκίνησε μιά άνοδική πορεία. Τό αναπτυξιακό τοϋτο 
πρόγραμμα, πού έπιτρέπει σήμερα στήν · Ελλάδα νά συγκαταλέ
γετα ι μεταξύ τών κρατών μέ εξελισσόμενες οίκονομίες, όφείλε
ται σ ' ενα συνδυασμό πολιτικών , δημοσιονομικών, καί 
οίκονομικών μεθοδεύσεων- δχι πάντοτε επιτυχών- διαδοχικών 
κυβερνήσεων, άλλά -κυρίως- καί τής iδιωτικής πρωτοβουλίας. 
Δέν πρέπει νά ύποτιμηθεί καί ό καθοριστικός παράγοντας τής 
ξένης συμπαράστασης, εϊτε μέ τή μορφή οίκονομικής βοήθειας, 
δπως τής ·Αμερικανικής (ίδιαίτερα στά ε1κοσι πρώτα χρόνια 
οίκονομικής aνόρθωσης), η μέ μορφή ξένων έπενδύσεων, έξωτε
ρικοϋ δανεισμοί>, iiδηλων πόρων (π.χ. ναυτιλιακών η μετανα
στευτικών έμβασμάτων) καί, πιό πρόσφατα, κοινοτικών 
άγροτικών έπιδοηΊσεων καί άναπτυξιακών δανείων. 

· Η άνοδος δέν ύπήρξε πάντα σταθερή στήν πορεία της. ·Η 
καμπύλη εδειξε στασιμότητες, η άκόμη κι aνησυχητικές πτώ
σεις, ίδιαίτερα κατά τά τρία τελευταία χρόνια της δικτατορίας. 
·Απ' τό 1981 δμως καί πέρα γίνεται καταφανής πλέον σειρά 
συμπτωμάτων πού ύποδεικνύει πώς ή έλληνική οίκονομία νοσεί, 
καί μάλιστα βαρειά. 'Η οίκονομία δέν αρκέσθηκε σέ σημειωτόν. 

Τό άκαθάριστο έθνικό προϊόν σημείωσε κάθετη κατολίσθηση , 
πού μόλις πέρυσι Εδειξε άναιμική μόνον άνάκαμψη (I ,9%). Καθί
ζηση, καί μάλιστα πιό αiσθητή , σημείωσε καί τό κατά κεφαλήν 
εiσόδημα. Αύτό πονά τόν κάθε πολίτη, ίδιαίτερα δμως τόν 
μεροκαματιάρη. 

Εύεργετούμενη άπ' τή παρουσία μας στή Κοινότητα (πού 
όφείλεται στή πολιτική βούληση προηγηθεισών Κυβερνήσεων, 
κι όχι τοϋ δυστροποϋντος -άκόμη-ΠΑΣΟΚ), άλλά καί άπ · τόν 
άσύδωτο έξωτερικό δανεισμό, ή κυβέρνηση, δχι μόνο διαστρε
βλώνει τήν πραγματικότητα, δταν προβάλλει έξωελλαδικούς 
λόγους γιά τήν δυσπραγία , άλλά κατόρθωσε ν' άμβλύνει τί ς 
δυσμενέστατες έπιπτώσεις ποuχαν τά μέτρα της στήν οίκονομία. 
Καί τοϋτο γιά νά προσπορισθεί προσωρινά, ψηφοθηρικά πλεο
νεκτήματα. ·Εδώ δμως είναι τό τραγικό τοϋ θέματος. Γιά τό 
ί:ντεχνο, πλήν δμως έφήμερο κουκούλωμα τών πραγματικών 
στοιχείων, τό ΠΑΣΟΚ θά παραδίδει στίς 18 'Ιουνίου στήν διά
δοχη πολιτική κατάσταση (καί, κατ ' έπέκταση, στήν αuριανή 

γενεά 'Ελλήνων) μιά οίκονομία παραπαίουσα, πνιγμένη στό 
χρέος καί , παρά ποτέ, ύποδουλωμένη στό ξένο κεφάλαιο . 

Τό ΠΑΣΟΚ, στήν όκταετία του, έμμένοντας δογματικά σέ 
άποτυχημένες σοσιαλιστικές καί τρ ιτοκοσμικές φόρμουλες, ποι) 

f!o κ. 
Γιάννης Ε. Σακελλάρης 

Πρόεδρος 

τής Πανκαρπαθιακής · Ομοσπονδίας 

Εύχεται σ' δί..ους τούς Καρπάθιους 

καί σ ' δλους τούς φίλους του 

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΠΑΣΧΑ 

APRIL, 1989 

The Greek Children's Fund 

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 
1275 York Avenue, New York, Ν.Υ. 10021 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Ώς ύπι:ύθυνος τοϋ Greek Children's Fund αiσθά
νομαι τήν υποχρέωση νά εύχαριστήσω καί δημοσίως 
τήν πρόεδρο τής tθνικής όργανώσεως Φιλοπτώχου 
τής 'Αρχιεπισκοπής ΒορείοΙJ καί Νοτίου · Αμε
ρικής, κα ΔιονΙJσία Φερράρο, τι) Συμβούλιο τής 
Φιλοπτώχου τοϋ Καθεδρικού ναοϋ τής 'Αγίας Τριά
δος Ν. ·Υόρκης κ. Φρόσω Μπέη καί όλόκληρο τό 
Συμβούλιο, καΟώς καί τίς dλλες Φιλοπτώχους τής 
Μητροπολιτικής περιοχής τής Ν. 'Υόρκης γιά ηΊν 
τόσο εlιγενική συμπαράσταση στό εργο τοϋ ίδρύ
ματός μας. 

'Ώπως θά εί\.·αι ijδη γνωστό , τό γεϋμα τής ι ι ης 

Μαρτίου στό ξενοδοχείο Waldorf-Astoria δόθηκε 
tφέτος μέ τήν συνεργασία καί τήν θερμή συμπαράσ
ταση τών κυριών τής Φιλοπτώχου πού έργάστηκαν 
σκληρά γιά τήν επιτυχία του καί οί πρόσοδοι τiiς 
δλ ης tκδηλώσεως θά διανεμηθούν έξ 'ίσου στό Greek 
Chiιdren's Fund καί στό εiδικι) ταμείο τής 
Φιλοπτώχου γιά καρκινοπαθή παιδιά. 

'Ένα θερμό εύχαριστώ aνήκει στόν πνευματικό 
μας πατέρα, Σεβασμιώτατο 'Αρχιεπίσκοπο κ. 
'Ιάκωβο πού τίμησε μέ τ ιΊ ν παρουσία του τό γεϋμα 
καί μίλησε συγκινημένος γιά τό εργο μας, στίς δύο 
συμπροέδρους τής επιτροπής τοϋ γεύματος, κ . 
Μαρία Ζαχάρη καί Κάρολ Κόντου. 'Επίσης στά 
λοιπά μέλη τής επιτροπής, μεταξύ τών όποίων τήν κα 
Λίτσα Κωστάλα, ή όποία άπό τήν άρχι1 βοήθησε τήν 
προσπάθειά μας καθώς καί τίς υπεύθυνες τοϋπερυσι
νού γεύματος, κ. Α. 'Ασημακοπούλου, σύζυγο τοϋ 
Γενικοϋ Πρόξενου τής 'Ελλάδος καί τήν κ. Νίκη 
Σιδέρη πού πρωτοπόρησαν στήν συνεργασία μεταξύ 

τοϋ G reek Chiιdren's Fund καί τής Φιλοπτώχου. 
τέλος, έκφράζω τήν εύγνωμοσύνη μου πρός τήν 

έταιρία έστιατόρων Pan G regorian τοϋ Νιού 
Τζέρσεϋ, ή όποία εχει προσφέρει τά τελευταία χρο
νια ποσό dνω τών $ I 00,000 δολλαρίων στό Greek 
Children 's Fund καί είναι ό μεγαλύτερος μέχρι τώρα 

υποστηρικτής τοϋ ταμείου. 

Το Greek Children 's Fund ίδρύθη κε τό I 983 μέ τήν 
συνεργασία καί τήν υποστήριξη τών ύπευθύνων τοϋ 
νοσοκομείου Memorial Sloan-Ketter ing Cancer Cen
ter. Προσλάβαμε μιάν εiδική κοινωνική λειτουργό, 
ή όποία βρίσκεται συνεχώς κοντά στά dρρωστα παι
δ ιά μέ τίς οίκογένειές τους. Ταυτοχρόνως , τό 'ίδρυμά 
μας βοηθά οικονομικά τίς ο{κογένειες τών παιδιών 
αύτών, τούς εξασφαλίζει δωρεάν στέγη, καί γενικά 
φροντίζει νά κάνει τήν παραμονή τους έδώ δσο πιό 
άνετ η γίνεται. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 
Πρόεδρος 
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οί Εύρωσοσιαλιστές (Μιττεράν, Γκονζάλεθ, Πάλμε, Κράξι) 

ε{ χα ν ι'jδη άπαρνηθεί, καταβαράρθωσε μιά οίκονομία μέ σωστές 
βάσεις, χάριν ένός ριψοκίνδυνου - κοινωνικά καί πολιτικά
λαϊκισμοϋ. • Ιδοϋ τί μiiς προσέφερε σέ πολύ άδρές γραμμές: 

- Σοβαρή πτώση τών ίδιωτικών καί ξένων έπενδύσεων, πού 
πάντα άποτελοϋν πηγή αίμοδοσίας κι άνανέωσης κάθε έθνικής 
οί κο νομίας, σοσιαλιστικfjς , καπ ιταλιστ ι κij ς ι'j καί 
κομμουνιστικής. 

- 'Επίπεδο έτήσιου πληθωρισμοϋ πού κυμα ίνεται ό:κόμη 
πάνω άπό 15% (άπό 25% πρίν τριετία). Τό ποσοστό αuτό οϋτε καί 
πού συγκρίνεται μέ αuτό τών ύπολοίπων συνεταίρων μας στή 
Κοινότητα, πού ε{ναι γύρω ή κάτω τοϋ 5%. 

- "Ενα έξωτερικό δημόσιο χρέος (μακροπρόθεσμα καί βρα
χυπρόθεσμα δάνεια) 22 δισεκ. δολλαρί.ων πού άναλογεί, γιά τό 
ετος πού πέρασε , σάν ποσοστό 69.4% του 'Ακαθαρίστου 'Εθνι

κοϋ Προϊόντος (ένώ τό 1981 άνερχόταν σέ 34,3%. 'Αξίζει νά 
σημειωθεί πώς ό έξωτερικός δανεισμός τής χώρας μας τριπλασι
άσθηκε κατά τήν περίοδο 1982-1988. Δέν διακυβεύουμε άπλώς 
τήν φερεγγυότητά μας σάν κράτος (dν ποτέ τολμήσουμε νά κη ρύ
ξουμε χρεοστάσιο), άλλά καί τήν μελλοντική οΙκονομική μας 
άνεξαρτησία (έφόσον συνεχίσουμε νά φερόμεθα συνεπείς στήν 
έμπρόθεσμη πληρωμή δυσβάστακτων γιά τήν οίκονομία μας 
τοκοχρεωλυσιών ). 

-Κρατικοποιήσεις (κατά ΠΑΣΟΚικόν εύφημισμό «κοινωνι
κοποιήσεις») όρια κών έπ ιχειρήσεων, τήν στιγμή πού iiλλες 

σοσιαλιστικές χώρες iδιωτικοποιουν. • Υδροκεφαλισμός τfjς 
δημόσιας διοίκησης, μέ άθρόες νέες προσλήψεις. Αϋξηση τών 
παροχών καί δημοσίων δαπανών. 'Όλα τά παραπάνω βέ βαια, σέ 
τελική άνάλυση, επιβαρύνουν τήν τσέπη του 'Έλληνα φορολο
γούμενου. · Αναγ ράφουν έπίσης μιάν iJποθήκη χρέους γιά τήν 
έπόμενες γενεές μας. 
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Γι ' αuτό καί κάθε προσπάθεια ό:νόθρωσης τfjς οiκονομίας μας 

Στήν πελατεία μας, 
στούς Χιώτες τfjς 'Αμερικής 
καί σ ' δλο τόν 'Ελληνισμό 

Εύχόμαστε 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣ'ΓΑΣΗ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥ ΛΗΣ 

ΣΊΈΦΑΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥ ΛΗΣ 

CHIOS PAINTING CO. 

203 BROADWA Υ, Arlington, Ma. 

Tel. (6 17) 648-3372 

άπό μιά διάδοχη κυβέρνηση θά άποβεί, μέ τά σημερινά δεδομένα, 
ίδιαίτερα προβληματική . Κι έγκληματικά τό άποσιωποϋν οί 
σήμερα κυβερνουντες. · Αλλ · άνεύθυνα έξακολουθοϋν νά τό 
aντιμετωπίζουν καί τά κόμματα τijς 'Αντιπολίτευσης, πού προτι
μοϋν νά άναλίσκονται σέ Ι:κλολογία. · Ο δέ • Ελληνας ψηφοφό
ρος, άκατατόπιστος κι άπροβλη μάτιστος άπ' τά μέσα 
ένημέρωσης τοϋ τόπου του, έν πολλοίς άδιαφορεί. " Ετσι κι 
άλλιώς, ό μέσος πολίτης πιό εύκολα συγχωρεί (ij ξεχνa) τήν 
aλόγιστη σπατάλη πού χαντακώνει τή χώρα του, άπ' τά σκάν
δαλα καί τήν δημόσια διαφθορά. ' Αρκεί νά μήν τόν θίγει dμεσα 
ή παράλογη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. ' Επιπλέον, 
ξέρει πιά καλά πώς ή ψήφος του μπορεί μέν νά καταλύσει τήν 
διαφθορά, άλλά δέν άναστηλώνει μιά ξεχαρβαλωμένη οίκονο
μία. Πρός τουτο, χρειάζεται πολύ καιρός , ύπομονή, φρόνηση καί 
προγραμματισμός. Κανένας δμως δέν δεί χνει νά μέλεται καί 
πολύ .. . Οϋτε καί πώς ύπάρχει &κόμη πρόγραμμα τής 'Αντιπολί
τευσης γ ιά μιά σύντομη ευαισθητοποίηση του ψηφοφόρου στά 
ελεεινά, τρισάλθια, οiκονομικά τοϋ τόπου. 

Ν/ΚΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 
ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ 

ΗΑΡΡΥ EASTER 

ARIS ESTATES 
600 LAKE STREET 
RAMSEY, NJ 07446 
TEL: (201) 934-0120 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 

Κος καί Κα 

ΝΙΚΟΣ Κ. ΛΩΣ 

Η. δλα το Μέλη τοϋ 
' ΑρχΙεπισκοπικοϋ Καθεδρικοϋ Ναοϋ 

' Αγίας Τριάδος Νέας 'Υόρκης 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Ο ΙΕΡΑτJΚΩΣ ΠΡΟ · Ι · ΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗτJΚΟ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟ 
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ΕΛΑΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

Οί προγονοί μας δημιούργησαν ifνα Θεό γιά τήν φιλοξενία, 
έμείς κτίσαμε ifvα Ναό πρός τιμή του. 

Τό ξενοδοχείο 

ΙΔΕΩΔΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 

ΝΙΚ ΟΣ Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΣ 

Διεθύνων Σύμβουλος 

Πρώην Πρόεδρος τοϋ Hellenic Development Corp. 

Στούς πρόποδες τοϋ Ταϋγετου, σέ εκταση 

40 στρεμμάτων, μέ πεντακάθαρη ιδιωτική 
άκτή, 210 δωμάτια μέ μοντέρνα έ πί

πλωση, δική τους τουαλέτα καί βεράντα. 

Μέ έξαιρετικό εστιατόριο καί μπάρ. 

· Απίστευτα χαμηλές τιμές 

γιά ολες τίς έποχές 

Μονόκλινα δωμάτια aπό 3.800-6.900 δρχ. 
Δίκλινα δωμάτια aπό 5.500-10.400 δρχ. 

Τρίκλινα δωμάτια aπό 6.800-13.800 δρχ. 
συμπεριλαμβανομένου καί τοϋ πρωϊνοϋ 

ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΝΙΣ - ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ - ΝΤΙΣΚΟτΕΚ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΉ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΉ ΔΕΞΑΜΕΝΗ- ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ 

Μέ aφετηρία τό ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ μπορείτε νά έπ ισκεφθείτε τήν Σπάρτη , τήν Όλυμπία, τόν 

Μυστρii, τήν Μάνη , τά Σπήλαια τοϋ Δυροϋ, τά κάστρα τfϊς Μονεμβασιfiς, τής Μεθώνης καί τής 

Κορώνης. Καί , βέβαια, τήν φημισμένη γιά τό fi πιο κλίμα της Καλαμάτα κα ί τά γραφικά 

ταβερνάκια της μέ τά φ ρεσκότατα θαλασσινά. 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ σίiς κρατά κοντά σέ όλό

κληρο τόν κόσμο. Πιάνει 10 κανάλια, μεταξύ τών όποίωv τό 

CNN, MTV, SKY καί SU PER. 

'Εξασφαλίστε έγ καίρως δωμάτιο μέ ενα σας τηλεφώ
νημα στό ξενοδοχείο : (721) 23166, TLX: 252162, FAX: 

(721) 23343. Γραφείο ' Αθηνών: Τηλ. 3253275 



~Αποκριάτικο ξεφάντωμα στήν << ~Εστία» 

Πάνω, ιiπό ιipιστcρά, ό γιατρός κ. Μαρίνος Πcτράτος μt τήν σιίνοδύ του κ. Καλκάvη, ό κ. καί ή 
κα Γ. Παπαηλιοϋ, τό πιό «Καλοντυμένο" ζωγάρι, ή κ. Νi:λλη Κούτρα καί ή γιατρός κ. Γ. 
Καρβούνη. Κcίτω: Τό ζεύγος Νίκος καί 'Άvva Κοτοβοϋ καί τύ ζcϋγος Βασι)είου καί Σωτηρίας 

Μικί:λη μέ τήv κόρη τους Βίβια ν καί τόv γάμπρύ τους κ. Δημήτρη Ζαρϊκο. 
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Ποιός είπε δτι οί ' Ελληνοαμερικανοί 
δέν γνωρίζουν πώς νά διασκεδάζουν η δτι 
μόνο στή ν ' Ι::λλάδα μπορεί νά καταλάβει 

κανcίς άπόκριες; · Η πιό πρόσφατη , πανη
γυρ ική διάψευση τών αύθαίρετων αύτών 
συμπερασμάτων ήταν ενα πολύ πρωτότυπο, 

διαφορετικό άποκριάτικο γλέντι μετεμφιε
σμένων ώς cπί τό πλείστον στήν πάντοτε 
φιλόξενη " ' Εστ ία » τοϋ Βασίλη Μοσχονά 
ποι) εlχε διακοσμηθεί μέ πολύ γούστο γιά 
τήν περίπτωση . 

Ήταν μιά μικρή, χαρούμενη παρέα πού 
όργανώΟηκc άπό τήν δυναμική κ. Μαρία 
Θανασούλη . Χόρεψαν ολοι καί τραγούδη
σαν μέ τήν καρδιά τους μέχρι τίς τρείς τό 
πρωί , μέσα σέ μιά φιλική άτμόσφαιρα. 

Άριστcρό., ό γιατριίς κ. Τσουσουκλίδης, ιiπό 
τήν Φιί.αδf.λφι:ια. δεζιd ή κ. Τόγια, hrίσης dτιό 

τήv Φιί..αδtί,φr.ια. 
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APRIL, 1989 

'Από άριστr.ρά, ή όργαvώτρια τοϋ dλησμόvητοv γλι;ιιτιοϋ κ. Θαvασούλη μi: τό δικηγόρο σύζυγό 
της κ. Τριαντάφυλλο Θανασούλη, ό ίδιοκτήτης τής " Έστίας» κ. Μοσχοviiς ώς μαρκήσιος ... 

σrίς δόζες του καί ό γιατρός καί ή κ. Κοτοποι5λου άπό τό Νιού τζέρσεϋ. 

'Αριστερά., τό ζεϋγος Νίκου καί Ρούλας Πετράvη, δεζιά, ό καθηγητής καί ή κ. Στήβ Σάββα. όκ. 
καί ή κα Μιχ. Παρλάμη, ολοι dπό τό Νιού τζέρσι;ίj. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΙΟΥΜΟΡ 

(< ••• ~ρεί~ισ. μω)ρα.ι ιnc; ζωnζ μου 6_λf-rοω ωω) 
', , / , , '/ 

ίirOU το6α χρ9νια. ΦΈ.pσ.αι uαι ρnμα.ξα uαι χο..Λa.αι.,, 

Παραγωγικότητα του Έλληνικοϋ Κράτους 

ΤΑ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΆ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΉΣΟΥΝ 
ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΣΕΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΝΆΜΕ: 

Συνολικός πληθυσμός τής χώρας 
Μείον: "Ατομα μέ ήλικία άνω τών 65 έτών 

' Απομένουν νά έργαστοuν: 
Μείον: "Ατομα μέ ήλικία μικροτέρα τών 18 έτών 

' Απομένουν νά έργαστούν: 
Μείον: Δημόσιοι 'Υπάλληλοι 

'Απομένουν νά έργαστοuν: 
Μείον: Στρατιωτικοί, κληρικοί, κ.λ.π. 

'Απομένουν νά έργαστούν: 
Μείον: Κυβερνητικοί καί άλλοι έπίσημοι 

'Απομένουν νά έργαστοϋν: 
Μείον: Τεμπέληδες πού δέν έπιθυμοuν νά έργάζονται 

' Απομένουν νά έργαστοϋν: 

Μείον φυλακισμένοι: 

ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΕΡΓ ΑΣΤΟΥΝ: 

·Επομένως, έσύ κι' έγώ πρέπει νά έργαζόμαστε σκληρά. 

Εiδικά έσύ, γιατί έγώ εχω κουραστεί νά τά κάνω δλα. 
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άτομα 9.000.000 
2.000.000 

άτομα 7.000.000 
3.000.000 

άτομα 4.000.000 
1.500.000 

ί:iτομα 2.500.000 
500.000 

άτομα 2.000.000 
800.000 

άτομα 1.200.000 
1.188.000 

aτομα 12.000 
ι 1.998 

liτομα 2 

~Η «Κυρία Θηλυκό» 
άπό τό CYPRECO 

' Ο πολιτιστικός δμιλος «Σαϊπρέκο» άνέ
βασε τήν κωμωδία «Κυρία Θηλυκό» τοϋ Μ. 
Βάλσα, σέ σκηνοθεσία Πέτρου Ζαρκάδη. 
' Η πρεμιέρα εγινε τό Σάββατο 18 Μαρτίου, 
στό Πολιτιστικό Κέντρο τής ' Αρχιεπι
σκοπής, στήν ' Αστόρια . Στό εργο συμμε
τείχαν οί Δημήτρης Βέλιος, νΕφη 
Κε ραμιδά , Χρυσώ Νεοφύτου, Κλεάνθης 
Μπακάλης, Θεόδωρος Λαγούδης καί Στή
βεν Διακρούσι. 

~Η πρώτη λειτουργία 

στήν ~Αγία Μαρκέλλα 

Μιά νέα 'Ελληνορθόδοξη ·Εκκλησία 
άπέκτησε ή ' Ομογένεια. Πρόκειται γιά 
τήν · Αγία Μαρκέλλα, δπου θά έκκλησιά
ζεται ή νεοσυσταθείσα όμογενειακή κοινό
τητα τοϋ Νοτιοανατολικοίι Νάσσω, στήν 
Γουάντω τοu Λόνγκ ν Αϊλαντ. Μετά τόν 
διορισμό τοϋ πάτερ Γεωργίου Καλαντζij 
ύπό τοϋ 'Αρχιεπισκόπου 'Ιακώβου, ή 
πρώτη λειτουργία ~γι νε τήν Κυριακή 26 
Φεβρουαρίου . 

Happy Easter 

ASTRO 
ΡΗΟΤΟ 

35-25 30th Α VENUE, AsτORIA 
TEL. (718) 721-1550 

Στοιχειοθεσία yιό 

κάθε έίδους Ιικδοση. 

Tel. (212) 967-5017 

Η f\&1 ·voPKH 
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f! Η χοροεσπερίδα του Κολλεγίου ~Αθηνών 
Κινδυνεύει ή άνεξαρτησία 

του ίδρύματος, τόνισαν οί 

όμιλητές. 

Είναι άνάγκη νά συνεχισθεί μέ κάθε 
δυνατό τρόπο ή ύποστήριξη καί ένίσχυση 
τοϋ Κολλεγίου ·Αθηνών, πού κινδυνεύει 
aμεσα ή 'ίδια του ή ύπόσταση άπό τό άσφυ
κτικό νομοσχέδιο περ ί ίδιωτικής εκπαιδεύ
σεως πού προωθεί ή κυβέρνηση τοϋ κ. Α. 
Παπανδρέου. 

Τά άνωτέρω ύπογράμμισε 6 πρόεδρος 
τοϋ Κολλεγίου ' Αθηνών, κ. Ούώλτερ Μα κ 
Κάν καθώς καί οί aλλοι όμιλητές κατά τήν 
έφετινή έτήσια χοροεσπερίδα πού δόθηκε 
στό ξενοδοχείο «Πιέρ» τοϋ Μανχάτταν, 
στίς I 5 Φεβρουαρίου. 

'Οργανωτές της « • Αθηναϊκης Χοροε

σπερίδας», πού σημείωσε άπόλυτη έπιτυ
χία, ήταν τό συμβούλιο τοϋ πασίγνωστου 
έκπαιδευτικϋ ίδρύματος της ·Ελλάδος καί 
ό έδώ Σύλλογος ' Αποφοίτων του, καί στό
χος ή συγκέντρωση χρημάτων γιά ένί

σχυση τοϋ Ταμείου • Υποτροφιών ετσι 
ωστε νά δύνανται νά φοιτήσουν έκεί καί 
άρκετές εκατοντάδες μαθητές, πού δέν δια
θέτουν τούς άπαραίτητους οίκονομικούς 
πόρους. 

Στά πλαίσια τής εκδηλώσεως τιμήθηκαν 
ό Δρ. Τζών Μπραδήμας, πρόεδρος τοu 
Πανεπιστημίου Νέας· Υόρκης πού άνακη
ρύχθηκε «'Έλληνας της Χρονιaς .. καί ό κ. 
"Εντουαρντ Ντερβίνσκι, πρώην ρεπουμ
πλικανός βουλευτής καί σήμερα ύπουργός 
Ύποθέσεων · Απομάχων στήν κυβέρνηση 
Μπούς, ώς «Φιλέλληνας της Χρονιaς ... 
' Επικεφαλης της έκδηλώσεως ήταν τόζεϋ
γος Τζών καί Μάργκο Κατσιματίδη καί 
τελετάρχης της βραδυiiς 6 πρόεδρος τοϋ 
" · Ηνωμένου · Ελληνοαμερικανικού Κογ

κρέσσου" κ. ·Άντριου 'Άθενς. 

«Σύμβολο της έλληνοαμερ ικανικης 
φιλίας» καί ενα άπό τά πιό γνήσια έλλη
νικά έκπαιδευτικά ίδρύματα χαρακτήρισε 
ό ·Αρχιεπίσκοπος κ. 'Ιάκωβος τό σχολείο 
πού έπί 64 χρόνια Οεωρείται συνώνυμο τής 
ι'ίρτιας εκπαιδεύσεως σέ διεθνές i::πίπεδο. 

Χαρακτηριστική ήταν καί ή άναφορά 
τοu προέδρου τοϋ Κολλεγίου στήν τάξη 
τοϋ '88. Συγκεκριμμένα , εΙπε δτι κορυφαία 
πανεπιστημιακά ίδρύματα δπως τό ' Ινστι
τούτο Τεχνολογίας τής Μασσαχουσσέτης 
(ΜΠ) καί τό ' Ιμπέριαλ Κόλλετζ τοϋ Λον
δίνου δέχθηκαν πρός φοίτηση ενα άριθμό 
περισυνών άποφοίτων τοϋ κολλεγίου πού 
άποτελεί ρεκόρ σέ σύγκριση μέ δλα τά 
ξένα σχολεία τοϋ κόσμου. 

·Εκτός τοϋ ' Αρχιεπισκόπου, παρευρέ
θηκαν έκατοvτάδες διακεκριμένοι 6μογε
νείς καί φίλοι πού διασκέδασαν μέ τίς 
όρχηστρες Πητερ Ντάτσι καί Φώτη 

Γκόνη. ' Ελληνικούς χορούς παρουσίασε 
έξ aλλου τό συγκρότημα της Καλίνας 
Μωραϊτη . 

APRIL, 1989 

·Ο ύποvργός κ. Ντr.ρβfνσκv καί ό κ. "Λντv "Λθενς, πρόεδρος τής UHAC μt τΙς συζύγους τους 
καί στήν μέση ή κ. Μάργκο Κατσιματίδη. 

Athens lntcrnatίonal-D. Kessoglidis 

Οί βραβευθέντες κ.κ. Τζών Μπραδήμας, καί 'Έντ Ντερβίνσκυ. μέ τόν πρόεδρο τοϊi Κολλεγίου 
'Αθηνών κ. ΜακΝάν. 

ΤΗΕ POSITION OF EDITOR-IN-CHIEF 
OF ΤΗΕ ORTHODOX OBSERVER, 

a bi-weekly newspaper for the Greek Orthodox community, wiil 
become available later this spring when P.J. Gazouleas will leave the 
position after 18 years to become a special assistant to Archbίshop 
Iakovos. 

The Observer has a circulation of 135,000 and is published in both 
English and Greek every other Wednesday. An assistant editor for the 
Greek section will be hired so a written knowledge of Greek is not a 
requirement. 

Qualified individuals interested in this position may write to: The 
Orthodox Observer, 8 East 79th Street, New York, Ν.Υ . 10021 . 

53 



I! Ο Πατριάρχης 

Δημήτριος στίς ΗΠΑ 
Είς τά πλαίσια πρόσφατης συνεδριά

σεως τής ' Ιερaς Συνόδου τής 'Αρ-χιεπι
σιcοπής, είς Μαϊάμι Φ λώριδα ς, 
άπεφασίσθη δπως προσκ:ληθή δ Οiκουμε
νικός Πατριάρχης κ. Δημήτριος διά νά 
παραστη στήν Λ' Κληρικολαϊκή Συνέ
λευση ε tς Ούάσιγκτων καθώς κ:αί διά νά 
έπισκεφθii τάc εδοαc τών 'Επισκοπών τf\c 
Ί. Άρχιεπισκοπής Βορείου καί Νοτίου 
·Αμερικής. 

' Απεφασίσθη έπίσης νά τερματισθή ή 
χειροτονία μονiμων διακόνων, ώς καί 

ίερέων μερι~ής ~πασ-χολήσεως (μέ λαϊκ:ά 
έπαγγέλματα) διά τόν λόγον δτι έξέλειπον 
πλέον τά α'ίτια , πού εΙ-χαν ύπαγορεύσει τίς 
έν λόγω -χειροτονίες. 

Ή Φιλόπτωχος Κυριών τής ·Αγίας Τριάδος Westfield, N.J .. έδωσε μέ μεγάλη έπιτυχία, τόν 
περασμένο μήνα, τό έτήσιο γεϋμα της σέ συνδυασμό μέ έπίδειξη μόδας στό ξενοδοχείο Hilton 
τοϋ Short Hills. Στήν φωτογραφία μας, dπό dριστερά, ή κ. Χριστίνα Πανταζi\, συμπρόεδρος 
τijς έπιτροπής τοϋ γεύμα τος, ή πρόεδρος τής έθvικής όργα ν ώσεως τής Φιλοπτ ώχου κ. Διονυσία 
Φερράρο, ή πρόεδρος τής έπιτροπής κ. Κασσάνδρα Ρό>μα καί δ έφ. προϊστάμενος τής Κοινότη
τας αfδ. ·Αλέξανδρος Λεοντi\ς. Τά κέρδη τής έκδηλώσεως θά διατεθοϋv στό Hellenic College 
καf στό Deborah Hospital, δπου lρχοvται γιά έγχείρηση καρδιάς παιδιά άπό τήν 'Ελλάδα. 

'Ανετέθη, έξ ίiλλου, είς τριμελή έπιτροπή 
' Επισκόπων ή μελέτη του θέματος τής προ
εδρίας τής Θεολογικής Σ-χολής τοϋ Τιμίου 
Σταυροu καί τοϋ 'Ελληνικοϋ Κολλεγίου, 
μετά τήν δλοκλήρωση τής διετοϋς θητείας 
τοϋ Μητροπολίτου Ν. 'Ιερσέης κ. Σίλα, 
πού θά άποσυρθη τής προεδρίας τοϋ 'Ιδρύ
ματος μετά τό τέλος τοϋ τρέχοντος άκαδη

μαϊκ:οϋ ετους. 
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Ή διεύθυνσις τής Έταιρίας ΤΡΑΤΑΡΟΣ 
εϋχεται στό προσωπικό, πελάτες καί φίλους 

ΚΑΛΗ ΑΝΆΣΤΑΣΗ 

Trataros 
Construction Co. 

660 64th Street 
Brooklyn, Ν.Υ. 11220 

(718) 833-6070 

ΗΑΡΡΥ EASTER 
Parnassos 

Food Market, Inc. 
ALL KINDS OF /MPORTED CHEESES 

COFFEES ANDCOLDCUTS 1 GREEK-/TAL/AN 
SPAN/SH AND AMERICAN FOODS 

GUS BALLAS 
34-16 Broadway 

Astoria, New Υ ork 11106, 
Tel. (718) 956-0586 

ΗΑΡΡΥ EASTER 
ΤΟΜ HALKIAS 
Owner I Manager 

ΕRΑΦ- AGAPI RΕΑιτΥ, JNC. 
28-0SA 24th Aνenue 
Astoria, ΝΥ 11102 
Office: 718-278-4544 

ERA • REAL ESTAH 
Each office i ndependenιly owned and operated. 

Poseίdon 
Greek Bakery 

Home Made Baklava, Kataifi, Sarag/i, 
Strudels, Spanakopίta, τiropίta 

Over 50 Υ ears 

629 9th Avenue (near 44 St.) N.Y.C. 
Tel. (212) 757-6173 

"NEWYORK" 



I! Η ίστορία τής Μακεδονίας 

Σεμινάριο τfjς Παμμακεδονικfjς ·Ενώσεως 

Ή Παμμακεδονική 'Ένωση 'Αμερικής 
καί Καναδά όργανώνει γιά τόν προσεχή 
'Ιούνιο σεμινάριο διαρκείας 5 ήμερών 
στήν Νέα 'Υόρκη γιά τήν «'Ιστορία τής 
Μακεδονίας». 

Εlναι δυστυχώς γνωστό δτι έδώ καί 
μερικά χρόνια οί έχθροί τής ·Ελλάδος 
άρχισαν μιά συστηματική προσπάθεια γιά 
τή διαστρέβλωση τής ' Ιστορίας τf'jς Μακε
δονίας, εφθασαν δέ μέχρι τέτοιου σημείου 
θρασύτητας ωστε νά άποπειραθοϋν νά 
περάσουν μέ λεωφορείο στήν ·Ελληνική 
Μακεδονία «γιά νά ξυπνήσουν τούς άλύ
τρωτους άδελφούς τής Μακεδονίας», προ
σπάθεια εύτυχώς πού ή έλλη νική 
κυβέρνηση δέν έπέτρεψε. 

·Επίσης εΙ ναι γνωστή ή προσπάθεια τών 
έχθρών αύτών τής Ιστορίας μας, νά παρεμ
ποδίσουν, τήν εκθεση εύρημάτων τής 
άρχαίας Μακεδονίας στήν Αύστραλία, 
ζητώντας δπως ή εκθεση αύτή όνομασθεί 
άπλώς "·Ελληνικά Εύρήματα». 

Ο! θρασείς δμως έχθροί τής Μακεδο
νίας, έκτός του δτι εχουν όργανώσει καί 
liλλες προσπάθειες διαστρεβλώσεως τής 
ίστορίας, δέν πρόκε ιτα ι νά σταματήσουν 
τίς έπικίνδυνες καί καταστροφικές γιά τήν 
Μακεδονία ένέργειές τους. 

Μπροστά λοιπόν σ' αύτόν τόν κίνδυνο ή 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Παμμακεδονική "Ενωση ·Αμερικής όργα

νώνει τό πρώτο καθαρά άκαδημαϊκοϋ 
χαρακτήρα συμπόσιο γιά τήν ίστορία τής 
Μακεδονίας, μεταξύ 26 καί 30 τοϋ προσε
χοϋς ' Ιουνίου στό Πανεπιστήμιο Col
umbia τής Νέας 'Υόρκης. 

Τό συμπόσιο αύτό χωρίζεται σέ διάφο
ρες περιόδους τής Ιστορίας τής Μακεδο
νίας, ijτοι: ·Αρχαϊκή καί Κλασσική 
Μακεδονία, ·Ελληνιστική Μακεδονία, 
Ρωμαϊκή Μακεδονία, Βυζαντινή Μακεδο
νία καί Σύγχρονη Μακεδονία. 

Μεταξύ τών όμιλητών περιλαμβάνονται 
ό καθηγητής του Πανεπιστημίου . Αθηνών 
Μιλτιάδης Χατζόπουλος, ό M.Erringkιon 
τοϋ Πανεπιστημίου Μάρμπουγκ τής Δυτι
κής Γερμανίας, δ Γιάννης Τουρατσόγλου 
διευθυντής τοϋ Νομισματικοϋ Μουσείου 
· Αθηνών, ό κ. Richard Α. Billows τοϋ 
Κολούμπια Ν. Υ., ή Λουκριτία Γουναρο
πούλου διευθύντρια τοϋ 'Αρχαιολογικοϋ 
Μουσείου Θεσσαλονίκης, ό Δημήτριος 
Παντερμανλής τοu Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης, ό κ. Erich Cruen του Πανεπι
στημίου Μπέρκλεϋ Καλιφόρνιας, ή 
Caroline Sniνely τοu Πανεπιστημίου Γκέ
τυσμπουργκ Πενσυλβάνιας, ό κ. Χαράλαμ

πος Μπακιρτζής , εφορος Βυζαντινών 
'Αρχαιοτήτων Καβάλας, ό κ. Θεοφάνης 

Σταύρου τοϋ Πανεπιστημίου Μινεσότας 
καί ό κ. Τζόν Καλιόπουλος , τοϋ Πανεπι
στημίου Θεσσαλονίκης. 

Στά πλαίσια τοϋ συμποσίου θά γίνουν 
σεμινάρια μέ όμ ιλητές τήν κα Κατερίνα 
Ρωμιοπούλου τοu ' Εθνικοu 'Αρχαιολογι
κοu Μουσείου ·Αθηνών, τόν κ. Eugene 
Borza τοϋ Πενεπιστημίου Πένν, τόν Α. Δ. 

Ριζάκη τοϋ Κέντρου ' Ερευνών ' Ελληνι
κών καί Ρωμαϊκών ·Αρχαιοτήτων καί τόν 
κ . Holland Hendrix τοu Κολλεγίου Bamard 
στό Πανεπιστήμιο Κολούμπια. 

"Εν οψει τοu συμποσίου αύτοu καί τών 
τεραστίων δαπανών τόσο γιά τήν όργά
νωση δσο καί γιά τίς έκδόσεις πού θά άκο
λουΟήσουν, ή Παμμακεδονική άπευθύνει 
θερμή εκκληση πρός τούς όμογενείς τόσο 
σάν ι'iτομα δσο καί σάν όργανώσεις, σύλ
λογοι , όμοσπονδίες, Ιδρύματα κλπ δπως 
συνεισφέρουν γενναιόδωρα στήν προσπά
θεια διατηρήσεως άλώβητης καί γνήσιας 
τής Iστορίας τής 'Ελληνικώτατης 
Μακεδονίας. 

Γράψτε τήν έπιταγή σας στό όνομα 
«ΡΑΝ MACEDONIAN SYMPOSIUM 
FUND» καί ταχυδρομείστε την στήν διεύ
θυνση <<Pan Macedonian Association lnc. 
246 Eighth Ανe, New York, Ν.Υ. 10011. 

Specializιng in Greek Catering 
for home and business parties. 

Tel (212) 688-8828 

t ο αΖΖ our members αnd 
αΖΖ Greek-Amerίcαns 

ΗΑΡΡΥ EASTER 

PARIS GOUZOULIS M.D. Dr. NICHOLAS KARNEZIS 
Supreme Jsι Vice Presidenι Supreme Treasurer 
Oakbrook, IL Park Ridge, 11. 

JOHN STAMISON 
8upreιι1e 2nd Vice Pre.5idenι 
ί..afayeιtc, CA 

PETER PALIVOS 
Supreme Legal Advisnr 
Chicago, IL 

ΜΑΝΥ GIANAKAKOS TAKIS DEMOPOULOS 
Supreme Jrd Viι·e Presideιl/ Supren1e Secre/ary 
Lincolnwood, IL Elmwood Park, IL 

ΡΑΝ ARCADIAN 
FEDERATION 
OF AMERICA 

APRIL, 1989 

THOMAS J. LUKAS 
Supreme Pre.~ident 

GULF MARINE And 
INDUSTRIALSUPPLY, Inc. 

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

SτEVE KOUTSOURADIS, Manager 

TED BOUZALAS REAL ΤΥ 
9002 5th Α venue, Brooklyn, Ν. Υ. 

Tel. (718) 833-2700 

ΗΑΡΡΥ EASTER 
στήν έκλεκτή πελατεfα μας 

καi σ • όλους τούς φίλους μας 
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"Η κρίση 
,.., 

του 
,.., 

σημερινου 

"Ελλ ηνισμοU 
Tov Μητροπολίτη Κισσάμου-Σελίνου ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ 

Έξομολογουμαι: Στήν Πνευματική 
θέση του · Εmσκόπου καί στήν ήλικία πού 
βρίσκομαι θά προτιμοϋσα νά διαβάζω τά 
λειτουργικά μου καί νά μετρώ τό κομπο

σκοίνι μου. Νά μήν άσχολοϋμαι μέ θέματα 
«Κοινωνικο-πολιτικά .. , πού είναι σάν τά 
κάρβουνα. Γιατί τά κάρβουνα, είτε άναμ
μένα, ε'ίτε σβηστά , ζημιά κάνουν. 'Αναμ
μένα καίνε καί σβηστά μουτζουρώνουνε. 
'Όταν δμως άδελφοί μου, aνθρωποι καί
γονται καί μουτζουρώνονται σ' αύτά τά 

κάρβουνα, πέφτω καί 'γώ μαζί, μαζί στήν 
κόλασή των καί ίiς κρίνει 6 Θεός ... 
Λοιπόν τώρα καί κάμποσο καιρό 6 τόπος 

μας καί 6 λαός μας καίγεται καί μουτζουρώ
νεται άπό σκάνδαλα καί Ι::γκλήματα, πού 
δέν άφήνουν άνθρωπο καθαρό καί άθώο. 
Σκάνδαλα καί tγ κλήματα πού μουτζουρώ
νουν «πρόσωπα» καί κάνουν στάχτη 
θεσμούς καί άξιώματα, πού στηρίζουν τήν 
συνείδηση καί τήν κοινωνική μας 
συμβίωση. 

Σκάνδαλα καί εγκλήματα πού τά 
••έρευνά» τάχα κάποια /:;π ι τροπή, μά δέν τά 
ξεδιαλύνει. Καί δέν τά κολάζει καμία 
έξουσία. 

Καί κοντά σ ' αύτά σιμώνουν τώρα κι οί 

έκλογές κι άρχίζουν τά ταξίματα . Τά δοσί
ματα καί οί παροχές. Τόσα δισεκατομμύ
ρια, έδώ, τόσα δισεκατομμύρια έκεί. Τά 
δισεκατομμύρια αύτά εχουν βέβαια περί
που τήν άξία τών δισεκατομμυρίων τής 
γερμανικής κατοχής, άλλά ώστόσο ή λέξη 
είναι βαρύγδουπη καί έντυπωσιάζει τούς 
άφελείς. 

'Όλο τόν aλλο καιρό, οί τριετίες η 
τετραετίες τών κυβερνήσεών μας στήν 
· Ελλάδα περνοϋνε μέ φειδώ καί λιτότητα, 
δταν δμως σιμώνουν οί Ι::κλογές γινόμαστε 
πλούσιοι καί χουβαρντάδες. Πάρετε χρή
ματα, πάρετε θέσεις, πάρετε συντάξεις ... 
Πάρετε χρήματα καί δώστε μας ψήφους. 

Πάρετε θέσεις καί ελάτε στό κόμμα μας. 
Πάρετε συντάξεις καί συνταχθείτε μαζί 
μας . Πάρετε χρήματα και πουλήστε μας 
τήν ψυχή μας καί τήν συνείδησή σας. 

Κι ετσι πουλaμε κι άγοράζουμε δ ενας 
τόν aλλο, στό τέλος δμως ξεπουλάμε τήν 
·Ελλάδα καί τόν ·Ελληνισμό μας: 

Κι aν αύτή ή 'Ελλάδα, ή πατρίδα 
'Ελλάδα είχε ενα ••φυσικό .. στόμα έτσι θά 
φώναζε στά κόμματα καί τούς πολιτικούς 
μας. 

Δώστε στό λαό μου ψωμί, μά μ ή τού παίρ
νετε τήν ψυχή καί τή συνείδησή του. 

Δώστε στό Λαό μου Δημοκρατία, μά ή 
Δημοκρατία αύτή νά μή γίνεται άναρχία 
καί κουκουλωμένος φασισμός. 

Δώστε στά παιδιά μου Σχολεία κι έργα
στήρια, μά δώστε τους καί Ιδανικά πούθρέ
φουν καί σωφρονίζουν τά νιάτα 

Δώστε στό λαό μου .. φιλία καί είρήνη>•, 
μέ τόν κόσμο, μά δώστε καί στό εθνος μου 
ό.σφάλεια, ύπόληψη καί δύναμη. 

Δώστε στό Λαό μου ύλικά, φυσικά 
ό.γαθά, μ' άφήστε του κι ~να παράθυρο 
μεταφυσικής πίστης, ν ' άγναντεύει τά 
πεπρωμένα του (τά πεπρωμένα του άνθρώ
που καί τής άνθρωπότητας), νά φωτίζει τήν 
πορεία του, νά έπανορθώνει τά λάθη καί τά 
άτυχήματά του, νά πλάθει τά δνειρα καί τίς 
έλπίδες του, πράγματα πού δtν μπορείτε νά 
τοϋ τά δώσετε σείς, 6σουσδήποτε σοσιαλι
στικούς κι aν τοϋ ύπόσχεσθε παραδείσους. 

'Έτσι , θά μιλούσε τώρα στίς παραμονές 
τών έκλογών, ή Μάνα · Ελλάδα μέ τό 
«φυσικό» της στόμα. Κι δσοι πνευματικοί, 
σοφοί καί λόγιοι ••άντιπροσωπεύουν» αύτό 
τό στόμα, πρέπει νά μιλήσουν καί νά πουνε 

DΕτκοιτ GREEK Houa 
OVER 30 YEARS ΟΝ ΤΗΕ AIR 

RADIO ST ATION WNZK 690 ΑΜ 

Restaurant - Cateήng - Lounge ΕΚΠΟΜΠΕΣΣΑΒΒ. 3-4μ.μ. ΚΥΡ. 12μ.μ.-1 μ.μεσημβ. 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΚΩΣΊΆ 

CA TERING - LUNCHEONS - DJNNERS 
For Bwin~ss or Privαt~ Pαrt~s from 30 to 100 ~sιs. 
For w~ddings or Banqlll!tS from 30 to 175 Guests. 

Γιά δλeς τΙς dτομικtς καΙ συλλογικές 
κοινωνικές tκδηλώσεις σας στό Ν. 1'ζέpσεσ 

Tel. (281) 189-5128, (:ZCI) 289-5531 
1200 NORTH Α VE., ELIZABETH, N.J. 07202 

APRIL, 1989 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΕ ΑΠΤ ΑΙΣΤΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ"Ή ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Καλύπτει μιά περιφέρεια 80 μιλίων γύρω άπό τό 
Detroit καί άκούγεται στό Michigan, Canada καί 
Ohio. Σέ μιά περιοχή πού διαμένουν πλέον άπό 

100.000 'Έλληνες. 

ΓΡΑΨΑΤΕ Η ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΑΤΕ 

COSTAS KARACOST AS 
200 RENAISSANCE SUΠE 51 I, DΕΤRΟιτ. ΜΙ. 48243 

Phone: (313) 259-4010 
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τό δίκαιό της καί τόν καημό της. 

τ ό . πα με καί τό έ παναλαμβάνουμε 
άκόμη μιά φορά: Ή κρίση τοϋ σημερινοϋ 
'Ελληνισμοϋ, μέ τά τρομακτικά φαινόμενα 
έκμαυλισμοϋ καί άναισθησίας, δέν εΙναι 
μόνο πολιτικό θέμα καί ο{ πνευματικοί 
aνθρωποι δέν πρέπει νά τά aφήσωμε νά 
παίζονται μπαλάκι στίς aντιθέσεις, στά 
λάθη καί τά πάθη τοϋ πολιτικοu κόσμου, 
άλλά νά βοηθήσουμε καί έμείς μέ τόν aντι
κειμενικό καί νηφάλιο λόγο μας. 

' Αποροuμε καί λυποϋμαστε γιά τούς 
«πολιτικούς" έκείνους δέν βλέπουν τάχα 
τήν κρίση αύτή , ή τήν σκεπάζουν μέ κοντύ
λια καί ρεκλάμες. 'Αποροϋμε καί λυποuμα
στε γιατί οί λόγιοι καί οί πνευματικοί 
όδηγοί του λαοu μας, σωπαίνουν σ ' αύτή 
τήν κρίση, άφήνοντάς τον έρμαιο στήν 
aηδία, τή σύγχυση καί τόν φανατισμό, πού 
δημιουργοuν τά κομματικά εντυπα καί τά 
ψεύδη του μαύρου καί χρωματιστοϋ 
γυαλιοu. 

" Ετσι λοιπόν θ' άφήσωμεάπροστάτευτο 
τόν ·Ελληνισμό σ ' αύτούς τούς χαλεπούς 

καιρούς; 'Έτσι, μέ μερικά ϋποπτα πεντοχί
λιαρα καί κατοχικά ~κατομμύρια θά δια
φθείρουμε τόν φιλότιμο καί τίμιο 
· Ελληνικό Λαό, γιά νά τόν κάνωμε δλό
κληρο «Κλέφτη καί άπατεώνα»; 

Αύτόν τόν άδούλωτο καί · Ιστορικό Λαό, 
πού · καψε χίλιες φορές τό σπίτι του, γιά νά 
προστατέψει aπό ξένους τή λευτεριά καί 
τήν τιμή του, θά τόν έκμαυλίσωμε καί θά 
τόν ταπεινώσουμε σήμερα έμείς οί φύλακες 
καί όδηγοί του, τάζοντάς του πράγματα καί 
θάματα , πού ξελογιάζουν καί άπατοϋν; 

Αύτόν τόν μεγαλουργό ·Ελληνικό Λαό, 
πού 'χει πίσω του τήν Πνύκα καί τόν 
Βυζαντινό "Αμβωνα, θά τόν κοπαδιάσουμε 
πάλι στίς πλατείες τών κομματικών συγ
κεντρώσεων νά ούρλιάζει σάν δαιμονισμέ
νος, νά aλληλοδέρνεται μέ τά λογής-λογής 
κομματικά λάβαρα καί νά γίνεται θέαμα 
άποτρόπαιο καί θήραμα έλεεινό μιiiς άσύ
στολης δημαγωγίας; 

Μιας δημαγωγίας πού, δσο καί νά φαίνε
ται .. χαρισματική,, δέν παύει νά ε{ναι 
δημαγωγία δηλ. άπάτη. Καί ή ·Ελληνική 

μας ·Ιστορία ~χει μερικά τραγικά γr;οιο

νότα, βαρυσήματα τραγικά, πού οφείλον
ται σέ δημαγωγούς καί λαοπλάνους. 

Μά αν ο{ «ύπεύθυνοι" δέν γνοιάζονται σ ' 
αύτή τήν κρίση, πού κρίνει τόν τόπο μας, 
aν οί φύλακες δέν ξαγρυπνοi:ίνε καί δέν 
φυλάνε, τότε πρέπει νά άφυπνισθείς ΣΥ Ο 
ΙΔΙΟΣ, ό 'Ελληνικός Λαός, δ πως τό ·δει
ξες τόσες φορές στ ή ν · Ιστορία νά φυλάξεις 
τήν πατρίδα σου, τή ζωή σου, καί τό μέλλον 
σου . 

"Α ν στ' άλήθεια εlσαι έλεύθερος, 
'Ελληνικέ Λαέ, ίiν στ' άλήθεια εlσαι rορι
μος, <'iν πραγματικά εΙσαι ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ, 
τότε άφυπνίσου , στοχάσου καί διαφέντεψε 
τό σπίτι σου. 

·Η νέα διεύθυνση τfjς 
«ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ» 

421 7th Aνenue 
New York, Ν.Υ. 10001 

Tel. (212) 967-5017 

·TheKey 
togreel( 
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hospitality! 
For any reason you come to Greece for busίness or νacations the 
ELECTRA GROUP OF HOTELS are ideaJ for your sιay. 

Two ELECTRA hoteJs in the hearι of Athens and one in the center 
ofThessaloniki are designed to meet thedemandsofevery business
man making on ιhe other hand a business trip a reJaxing pJeasure. 
In the beauιiful greek islands, Rhodes and Crete, two First Class 
ELEcτRA hotels promise you unforgettable Vacations. The 
ELECTRA GROUP OF HOTELS invite you to share the key to 
Greek hospiιality. 

electra 
R~erνacions can be either direcι.ly or through our reprcsenιatiνes: 

UTELL I~TL 119 Wcsι 57th Sι .• Ncw York, ΝΥ 10019 Tcl. (212) 245-7130 
GOLDEN TULIP 140 Easι 63rd Sι. , Lexingιon Α'·<., Ncw York, ΝΥ 10021-7641 

Tcl. (212) 838~022 
ΤΗΕ JANE CONDON CORP. 211 Ε. 43rd Sι.. Ν . York, ΝΥ 1001 7 Tel. (212) 9864373 

eιectra group of hoteιs 
ATHENS ELECTRA HOTEL: 5, Hermou Str. Synιaρna Sq. 
Tel.: 322-3223 Telex: 216896 FAX 322 0310 (ΟΙ) 

Cenιral Reιerνatίons for aiJ our Hotelι YELEX: 21 -&96 

ATHENS ELECYRA PALACE HOTEL: 18, Nίcodίmou Str., 
Tel.: 324-1401·7 Telex: 216896 FΛΧ 324 1875 (01) 

THESSALONIJC:I ELECYRA PALACE HOTEL: Ariatotelouι Sq. TeL: 23.2221 
Telcx: 412590 FAX 23 ~947 (03 Ι) 

CREYE CRETA BEACH: HERACLION, CREYE, TeL: 28.6301 FAX 25 1777 (081) 

RHODES ELECYRλ PALACE TRIANTA. TeL: 92521 FAX 92038 10241 ) 

• dr9.tf~tl~c#nc. 
ESTABLΙSHED 1887 

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

55 ESSEX STAEEf • MILLBUAN, NJ 07041 

(201)467~4 

NEW YORK: (212) 517·9282 

·-----------------------, 
dJ ο 

0 
rΏJOlli~~O®rs αJrn~ωoo r2:, 

ιm ο [iJ ®\VJ®~® [jJ [ίjj] ® rnn ~® lί'[j) σ 
REALTORS-BUILDERS 

Flushing/ Whitestone - New Hi-Tech 50,000 sq. ft. 
Condo Office Building salef 1ease, minimum 4,000 sq. 
ft. (1 / 2 floor) street level 7,000 sq. ft. Ideal Bank 
(Drive-Thru-Window) or Family Restaurant, 160 car 
parking, State ()f the Art Security. 

FOR FURTHER INFORMATION 

BOULEV ARD PLAZA BUILDING 
42-21 FRANCIS LEWIS BOULEVARD 
ΒΑ YSIDE, NEW YORK J 1361 (718) 224-4800 

SERV/NG NORTHEAST QUEENS SINCE 1972 

-----------------------· 
"NEWYORK" 



Μακρυά άκόμα 

ή λύση του Κυπριακού 

Τοϋ κ. ΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 

Συνεχείς προφάσεις άναζητίi ό Ντενκτάς 

καί ή .. Α γ κυρα yιά νά τορπ ιλίσουν τό δια

κοινοτικό διάλογο τόν όποίο ούδέποτε 
fχουν συμπαθήσει. Γι. αύτό καί παρεμβάλ

λουν δι άφορα έμπόδια στ ή ν δλη πορεία τοϋ 
διακοινοτικοί) διαλόγου μέ στόχο πάντοτε 
νά τόν έκφυλίσουν, νά περιπλέξουν τή δια
δικασία καί τr.λικά νά τορπιλίσουν καί 
αuτή τήν προσπάθεια τοϋ Γ.Γ. του ΟΗΕ . 
Γιατί είναι κοινή ή έκτίμηση δτι ό τορπιλι
σμός τών διακοινοτικών συνομιλιών καί ή 
πλήρης ελλειψη προόδου στό κυπριακό 
εύνοεί τά τουρκ ικά σχέδια. Ένώ άφού 
συνεχίζονται οί δ ιακοινοτικές συνομιλίες 
καί άφοϋ iιπάρχει σέ έξέλιξη μιά διαδικα
σία καί μάλιστα ύπό τήν αίγίδα του ΟΗΕ, 

είνα ι ττολί> δίισκολο γ ιά τήν τουρκική 
πλευρά νά προβαίνει σέ aλλες έ πεκτατικές 
ένέργειες καί νά καλλιεργεί τό εδαφος γιά 
τήν άναγνώρ ιση τού ψεοδοκράτους τοϋ 

Ντενκτάς. Φυσικά ό διακοινοτικός διάλο 
γος δ πως γίνεται σήμερα δέν πιστεύεται δτι 
θά δώσει λί>ση στό κυπριακό. 'Εν πάσει 
δμως περιπτώσει άναγνωρίζεται δτι ό διά
λογος ύπό τήν αίγίδα του ΟΗΕ είναι μ ιά 
άναγκαία διαδ ικασία τή ν όποία ύποστη ρί
ζουν δ λες oi χώρες καί δλοι οί όργανισμοί. 
Κατά συνέπεια θά πρέπει νά συνεχισθεί , 
παρ. δ λες τίς aντιδράσεις ποι'ι διατυπώνον

ται καί άπό όρισμένες καταστάσει ς στήν 

Κύπρο, οί όποίες έπιμένοΙJν σέ καταγγελία 
τού διαλόγου καί προσφυγή τής Κύπρου 
στόν ΟΗ Ε. 

·Εν πάσει περ ιπτώσει , ό διάλογος φαίνε

ται δτι παρά τίς τρομερές δυσχέρειες πού 
δημιουργοϋν οί Τούρκοι , θά συνεχισθεί 
τουλάχιστον μέχρ ι τόν έρχόμενο ' Ιοί>νιο, 
δηλαδή τό όρόσημο πού εχει θέσει ό Περέζ 
Ντέ Κουεγιάρ γιά μιά καταρχή λύση τού 
κυπριακοϋ παρ · δλο πού μέ τά σημερινά 

Superb 
Continental Cuisine 

Banquet Facilities Aνai/ab/e 
A.LL MA.JOR CREDΠ' CA.RDS 

Lunch - Dinner 

δεδομένα δέν πιστεύεται πώς οί συνομιλίες 
Βασιλr.ίου-Ντενκτάς θά δώσουν όποιοδή
ποτε θετικό aποτέλεσμα μιά καί ή στάση 
τών Τούρκων είναι γνωστή καί κανένας δέν 
πιστεύει δτι ό Ντενκτάς καί ή "Α γκυρα θά 
κάμουν δποιεσδήποτε ύποχωρήσεις πάνω 
στά βασικά θέματα γιά τά όποία δ Κουε
γιάρ ζήτησε τ ή συζήτησή τους στίς έντατι
κές καί συνεχείς συνομιλίες τού Μαρτίου. 
·Αλλά ό Ντενκτάς στήν προσπάθεια του νά 
μήν ύπάρξει πρόοδος οi!.τε καί τόν Μάρτιο, 
δημιούργησε σοβαρό πρόβλημα στίς πέντε 
του Μάρτη δηλαδή τήν παραμονή τής 
εναρξης τοϋ νέου κύκλου τών Ι:ντατ ι κών 
συνομιλιών dπό τίς όποίες ό Γ.Γ. τοϋ ΟΗΕ 

άνέμενε κάποιο θετικό άποτέλεσμα. Καί 
ύπό τό πrόσχημα δτι ό Βασιλείου μίλησε 
στό Λονδίνο γιά τή «στρατηγική τουρκο

κυπριακή μειονότητα» καί όχι γιά τήν 
«τουρκοκυπριακή κοινότητα>> ό Ντενκτάς 

DINNER 

110 WAV ERL Υ PLACE 
NEW YORK CITY 

)ust West of 
Wash ington Square 

CLOSED MONDAY 

(212) 777-0303 - 777-0349 

COACH · HOUSE 
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εσχισε τά i μάτιά του καί άπείλησε νά δια
κόψε ι τό διάλογο aν ό Βασιλείου δέν aνα

καλέσει καί δέν aπολογηθεί. Πρόκειται 
aσφαλώς γιά γr.λοίο έπιχείρημα πού φανε
ρώνει τ ή συνεχή προσπάθεια τών Τοϋρκων 
νά άναζητοϋν αϊτια γιά νά περιπλέξουν τό 
κυπριακό καί νά δημιουργήσουν μιά νέα 

κρίση τήν όποία στή συνέχεια θά σπεϋ
σουν νά έκμεταλλευθοϋν γιά νά προωθι1-
σουν τά νέα σχέδια, τά όποία σέ πρώτη 
φάση περιλαμβάνουν τήν aναγνώριση του 
ψευδοκράτους όπό μερικές φανατ ικές 
ίσλαμικές χώρες. 

Νέες προτάσεις 

Παρά τήν εντατικοποίηση τοϋ διαλόγου 

δέν αναμένεται δ ιr.υ κρίνιση τής κατάστα
σης οϋτr. καί καμιά aξιόλογη έξέλιξη στό 
κοπριακό. Πρίν άπό τήν κοινή συνάντηση 
τής Νέας · Υόρκης ό Κουεγιάρ θά θέσει 
ύπόψη τιi>ν δύο ήγετών δικές του προτάσεις 
καί Οά τούς καλέσει δπως μέ βάση τίς προ
τάσεις αύτές συνεχίσουν τό διάλογό τους 
μέχρι τόν έρχόμενο · Ιούνιο πού είναι ό 
στόχος πού εχει Οέσει ό Γ.Γ. τοu ΟΗΕ γιά 
λύση τοϋ κυπριακοϋ. 'Όμως κάτι τέτοιο 
κανείς δέν αναμένει οϋτε φυσικά καί ό Κου
εyιάρ ό όποίος είναι ύποχρεωμένος τήν 
πcρίοδο ·Απρ ιλ ίου- ' Ιουνίου νά κινηΟεί 
γιά κάποια πρόοδο. Είναι έξ aλλου καί 
θέμα γοήτρου γιά τόν 'ίδιο τόν Γ.Γ. τοϋ 
ΟΗΕ νά πr.τι)χει κάτι στό κυπριακό av δχι 

~o~f2:E:ΣM?r~2l 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ I 

->~~~-.116ι2 ΚΑ τΙ ΠΟΥ ΕΛΕΙΠΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΟΡΙΑ I 
~~~~· · .. :." . 
-. =--:· . . .- -'ΚΑΘΕ ΒΡΑΔ Υ ΕΚ ΤΟΣ ΤΡΠΗΣ: Καλλιτεχνικό τφό- I 

γραμμα μέ τούς 'Ανδρέα 'Ορτέγκα καί Τάσο Μαυρfj. 

Κάθε Παρασκευή:Ί::Άλεξίου, Τραγούδι. 

Τό εστιατόριο πού θά γίνει ΣΤΕΚJ σας διατίΟεται 
γιά δλες τίς κοινωνικές σας έκδηλώσεις . 

36-15 DΠMARS BLVD 
ASTORIA, Ν.Υ. 

ι___ _____________ - ________ ________ __) 
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LA DIV Α FURS, INC. 
352 SEVENTH AVENUE (2nd Floor) NEW YORK, Ν .Υ. 10001 

TEL. (212) 564-0662 

CUSTOM MADE 

GEORGE MAKOS 
STEVE ZIAS 

Η ΠΟΛ ΥΕΤΗΣ ΠΕΙΡΑ ΜΑΣ 

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ 

στήν οuσία τοϋ κυπριακοϋ τουλάχιστο σέ 
aλλα θέματα. Συγκεκριμένα στό τομέα τής 
επαναπροσέγγισης, τής έκκένωσης φυλα
κίων καί στίς δύο πλευρές yιά συχνότερες 
έπαφές μεταξύ τών δύο κοινοτήτων κλπ. 

Πώς θά έξελιχθοuν τά πράγματα μέχρι 
τόν i:ρχόμενο ' Ιούνιο η καί πέραν τοϋ · Ιου
νίου κανε ίς δέν μπορεί νά προδικάσει μετά 
βεβαιότητος, γιατί βασικά οί έξελίξεις του 
κυπριακού θά εξαρτηθούν καί aπό τά όπο
τελf.σματα τών διπλωματικών παρασκη
νίων στά όποία ιi Λευκωσία aποδίδει 
άρκετή βαρύτητα καί σημασία καθώς καί 
στίς κινήσεις τιϊς ΕΟΚ εστω καί ανεπίση
μες. 'Ο πρόεδρος Βασιλείου συζήτησε τό 
κοινοτικό ένδιαφi:ρον τόσο μέ τήν πρωθυ
πουργό τής Βρετανίας δ σο καί μέ τόν πρόε
δρο τής Γαλλίας καί τόν Δυτικογερμανό 
'Υπουργό 'Εξωτερικών Γκένσερ κατά τήν 
πρόσφατη συνάντησή τους στό Τόκυο 
σηΊν κηδεία τού Χιροχίτο. Καί οί τρείς 
ύποσχέΟηκαν δτι θά καταβάλλουν εtλικρι
νείς προσπάθειες y ιά πρόοδο στό κυπριακό 
ή δέ άλήθεια είναι πώς ή Λεηκωσία ρίχνει 
τώρα το βάρος τιί>ν προσπαθειών της στήν 
ΕΟΚ γιατί aφr.νός πιστεύει δτι εχει διαπι
στωΟεί δτι ο ί δύο ύπερδυνάμεις aσχολούν
ται μi: rίλλα δι εθνή προβλήματα στά όποία 
ή Ούάσιγκτον καί ή Μόσχα εχουν μεγαλύ
τερα συμφέρΩντα παρά μέ τό κυπριακό τό 
όποίο δf.ν φαίνεται νά τούς άπασχολεί σέ 
μεγάλο βαθμ ό παρά τ ίς συνεχείς διακηρύ
ξεις της Μόσχας οί όποίες στήν ούσία iκα
νοποιοuν τιΊν " Αγ κ υρα δπως cγ ινε 
πρόσφατα μέ τίς δηλώσει ς άξιωματοϋχου 
ωί> σοβιε τικοϋ ' Υπουργείου 'Εξωτερικών 
Γι::ννάντι Γεράσιμοφ πού έπισκέφθηκε έπί
σημα τ ή Λευκωσία καί είχε συναντήσεις μi: 
τόν πρόr.δρΩ Βασιλείου καί liλλους έπισή
μους καί μcταξύ τιί>ν aλλων είπε δτι «δέν 
πρέπr.ι νά χαθεί ή μοναδική εύκαιρία πού 

GREEK VIDEOS 
RECORDS - CASSEΠES 

GREEK COMPACT 0/SCS 
GIΠS - SrEFANA 

VΑΡΠSΠΚΑ - MPOMONIERES 

Jlthenian 
(]ift Shop 

WHOLESALE • RETAIL 
LOW LOW PRICES 

323 WEST 42nd STREET 
NEW YORK. Ν Υ. 10036 

Tel. (212) 247-6244 

"NEW YORK" 



ύπάρχει σήμερα γιά λύση τοϋ κυπριακου,. 
'Ο Γεράσιμοφ άπέφυγε έπιμελώς νά επι
κρίνει τήν άδιάλλακτη τουρκική στάση 
στό κυπριακό ή δέ ~ Αγκυρα εσπευσε νά 
χαιρετήσει τίς δηλώσεις Γεράσιμοφ μιά 
καί οί δηλώσεις αύτές ήσαν άνώδυνες γιά 
τήν τουρκική πλευρά. Γιά νά ίκανοποιήσει 
τόν Βασιλείου ή Μόσχα του εστειλε θερμό 
μήνυμα στήν μακρυνή 'Ιαπωνία μέ τόν 
άντιπρόεδρο Λουκιάνωφ (στήν κηδεία του 
Χιροχίτο) καί παράλληλα επανέλαβε τίς 
γνωστές θέσεις της γιά διεθνή διάσκεψη). 
'Αλλά πέραν αuτών ή Σοβιετική 'Ένωση 
δέν φαίνεται διατεθειμένη οuτε μέ τίς ΗΠΑ 
οuτε μέ τήν Τουρκία νά συγκρουσθείγιά τό 
κυπριακό. 'Η Μόσχα μιλd γιά τό κυπριακό 
καί προβάλλει τίς θέσεις της μέχρι ένός 
σημείου, ένώ ή κυβέρνηση Μπούς δέν εχει 
άκόμα άποφασίσει πώς θά ένεργήσει στό 
κυπριακό, στέλνοντας καί αuτή τήν μπάλα 
έίτε στόν Κουεγιάρ ε1τε άκόμη καί στήν 
Εuρώπη. 'Εκεί πού οί ΗΠΑ ~χουν ξεκαθα
ρισμένη θέση εlναι στό θέμα τής σύγκλη
σης διεθνοϋς διάσκεψης γιά τήν όποία 
άντιδρουν εντονα, ένώ aντίθετα ή Μόσχα 
έπιμένει χωρίς δμως καί ή 'ίδια νά αναλαμ
βάνει δική της πρωτοβουλία γιά τήν σύγ
κληση μιdς τέτοιας διάσκεψης. 'Εκτός 
τοϋτου ή Μόσχα δέν έχει ιiκόμη aποφασί
σει πότε θά προσκαλέσει τόν Βασιλείου νά 
τήν έπισκεφθεί έπίσημα. 'Η πρόσκληση 
έκκρεμεί έδώ καί ενα όλόκληρο χρόνο καί 
ό σοβιετικός πρέσβης στή Λευκωσία κ . 
Φώκιν ciγωνίζεται νά πείσει τή κυβέρνησή 
του γιά τήν πραγματοποίηση τfjς επίσκε
ψης, στήν όποία ή Λευκωσία άποδίδει ίδι
αίτερη σημασία. Προφανώς οί Σοβιετικοί 

δέν έπιθυμοϋν νά δεσμευθουν μέ ιiλλες δια
κηρύξεις γιά τό κυπριακό πού είναι ένδεχό
μενο νά περιληφθουν στό κοινό 
άνακοινωθέν τής έπίσημης έπίσκεψης 
Βασιλείου. ( ' Υπογραμμίζεται δτι κατά τήν 

έπίσημη έπίσκεψη του Γιουγκοσλάβου 
προέδρου στή Λευκωσία στίς άρχές τοϋ 
Φεβρουαρίου δέν έξεδόθη κοινό άνακοινω
θές, κάτι πού δέν εύχαρίστησε τήν κυπρι
ακή κυβέρνηση καί γενικά τήν 
έλληνοκυπριακή πλευρά) . 

'Ο ρόλος τ&ν ύπερδυνάμεων 

Κακά τά ψέματα καί πικρή ή άλήθεια, ή 
όποία πάντως πρέπει νά λέγετα ι ωστε νά 
μήν τρέφονται αύταπάτες δτι τάχα ό Μπούς 
καί ό Γκορμπατσώφ θά σώσουν μέ τήν 
παρέμβαση τους τήν Κύπρο καί δτι εχουν 
... στήν καρδιά τους τήν κυπριακή 
τραγωδία. 

Μέ τίς γνωστές λοιπόν θέσεις τών δύο 
υπερδυνάμεων, aλλά καί όρισμένων άδέ
σμευτων καί ιϊλλων χωρών, δ Βασιλείου 
δέν εχει ιiλλη διέξοδο άπό τό δρόμο πρός 
τήν Εύρώπη δ που ciγωνίζεται εϊτε μέσω τής 
Θάτσερ, είτε μέσω Μιττεράν καί Γκένσερ 
νά πείσει τήν ΕΟΚ, είτε ώς σώμα , ε'ίτε ώς 
ήγετικές χώρες τής κοινότητας νά παρεμ
βουν γιά πρόοδο στό κυπριακό, έλπίδα τήν 
όποία δέν φαίνεται νά δίνουν οί ενισχυμέ
νες διακοινοτικές συνομιλίες. "Αν ή ΕΟΚ 
πεισθεί πράγματι νά ένεργοποιηθεί, τότε 
ένδέχεται νά ύπάρξει κάποια πρόοδος. ~Αν 
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δχι, τό πρόβλημα θά πελαγοδρομεί μεταξύ 
ιϊκαρπου διακοινοτικοί> διαλόγου καί των 
aγευστων μεθοδεύσεων του Κουεγιάρ καί 

τών «νέων Ιδεών» του καθώς καί των 
συχνών άποστολών τοϋ "Οσκαρ Καμιλιόν 
στήν Νέα· Υόρκη. 

Στό μεταξύ, ό πρόεδρος Βασιλείου συμ
πλήρωσε ενα χρόνο στήν προεδρία τής 
Κυπριακfjς δημοκρατίας, διάστημα που 
εlναι ίκανό γιά νά τόν πείσει πόσο οί ξένες 
χώρες ενδιαφέρονται γιά τήν Κύπρο, τήν 
ύπόθεση της καί τόν μαρτυρικό λαό της καί 
πόση διάθεση ε χουν νά βοηθήσουν γιά τερ

ματισμό τών δεινών του. Μέ βάση τήν 
πικρή αuτή έμπειρ ία , ό Βασιλείου τονίζει 
κατά έμφαντικό τρόπο δτι μοναδικό στήρι
γμα του ciγώνα τής Κύπρου εlναι ή 
'Ελλάδα, ό έλληνικός λαός καί ό άπαντα

χοϋ Ι:λληνισμός. 'Ακριβώς γιατί εχει πει

σθεί δτι οί ξένοι, όποιοιδήποτε καί νά είναι 

αύτοί, δέν εχουν διάθεση νά θυσιάσουν τά 
όποιαδήποτε συμφέροντά τους γιά τήν 
Κύπρο. Καί είναι έπίσης μέ βάση τήν 
έμπειρία αύτή πού ό Κύπριος πρόεδρος 
καλεί δλο τόν κυπριακό ελληνισμό σέ ένό
τητα καί συμφιλίωση γιά νά άντιμετωπι
σθοϋν τά ποικίλα προβλήματα πού 
aντιμετωπίζε ι ή μαρτυρική Μεγαλόνησος 
καί πάνω άπό δλα τήν τουρκική βουλιμία 
καί τόν τουρκικό έπεκτατισμό, ό όποίος 
είναι όρατός ciνά πάσα στιγμή καί σέ κάθε 
εuκαιρία παρά τό ιiμφιλεγόμενο Νταβός 
καί τό κατά κόρο διατυμπανισθέν σλόγκαν 
«μή πόλεμος». Δυστυχώς, μιά είναι ή τρα
γική άλήθεια: ' Η λύση τοί) κυπριακοϋ 

είναι άκόμη πολύ μακρυά. Καί ετσι ό 
'Ελληνισμός θά ήταν καλά νά είναι πάντα 
ετοιμος γιά τίς μάχες τών έθνικών του συμ
φερόντων καί φυσικά καί γιά τήν 
Μεγαλόνησο. 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

τ ΤΗ. DA V ANTZIS, DDS 

Comprehensίνe Dentίstry 

for Α dults and Children 
BOULEV ARD PLAZA 

42-21 FRANCIS LEWIS BLVD. 
BAYSIDE, Ν.Υ. 1136\ 

(718) 279-0116 

aJ[!G30l!J~[!~ 
PACKING SHIPPING CO. 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕτΑΦΟΡΙΚΗ ΕτΑΙΡΕΙΑ 

Φορτώσεις γιά τήν · Ελλάδα 
καί γιά όλο τόν κόσμο 
8ΜΠΑΟΥΛΑ 
8 AYTOKINHT Α 8 ΕΠΙΠΛΑ 
8 ΗΛ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
23-96 48th St (γωνία 25 Ave) 

Astoria ΝΥ 11 103 
Tel.: (718) 278-1058 

Σύστημα 
Ασφάλεια 
Ταχύτης 
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GREECE 
The Classic Place 

for Your lnνestment 

The Hellenic Development Corporation 
extends a warm welcome to North American 

companies to invest in Greece. 
There is a wide range of profit opportunities 

which include direct investment, 
joint ventures, licensing and management 

agreements as well as contract work 
in manufacturing, agroindustry and tourism. 

Our services are free of charge 
and your inquiries will be handled 

ί η strict confidence. 

--== = --HDC inνites you to: Ξ5 
Join the 200 U.S. companies already 
operating in Greece. 

Obtain full information on 50 new 
specific profit opportunities in Greece 
for export markets to the EEC and the 
Middle East. 

learn about unique inνestment 
incentiνes for Greek-Americans 
wishing to inνest in Greece. 

Contact: 

Hellenic Deνelopment Corp. 
610 Fifth Avenue-Suite 308 
New York, ΝΥ 10020 
Tel: (212) 315-2300 
Toll Free: (800) 237-0019 



Μέ συντριπτική πλειοψηφία~ τά κράτη-μέλη του • Οργα
νισμοί) . Ηνωμένων ' Εθνών υίοθέτησαννέα dπόφαση τής 

Έπιτροπής ·Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων~ μέ περιεχόμενο 

καταδικαστικό γιά τήν ·Αλβανία. 

Νέα άπόφαση ΟΗΕ κατά τής Αλβανίας 

'Αντιπροσωπεία τής Πανηπειρωτικής στήν Γενεύη 

Σημαντική έπιτυχία σημε ίωσε ή Πανη
πειρωτική ' Ομοσπονδία 'Αμερικής, 
Καναδfi καί Αύστραλίας τόν περασμένο 
μήνα, δταν πέτυχε άπόφαση τοϋ Όργανι
σμου ·Ηνωμένων · ΕΟν&ν γιά καταδίκη τής 
·Αλβανίας λόγω παραβιάσεως άπό τήν 

χώρα αύτή, των άνθρωπίνων δικαιωμάτων. 

·Αντιπροσωπία τής ·Ομοσπονδίας &πό 

τούς κ.κ. Δ . Τσούμπανο πρόεδρο, Ήλία 

Μπέτζιο τέως πρόεδρο καί ύπεύθυνο τ&ν 
διεθνών σχέσεων καί Δημ. Παππfi άντιπρό
σωπο του τμήματος τοϋ Detroit , μετέβη 
στήν Γενεύη καί παρακολούθησε τίς έργα
σίες τής τελευταίας Συνόδου τής 'Επιτρο

πής ·Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τοϋ ΟΗΕ. 
'Ύστερα ιiπό σύντομες προσπάθειες καί 
συνεννοήσεις, iδιαίτερα τής εμπειρογνώ
μονος του ΟΗΕ κ. 'Έρρικας Νταή, ή συν

τριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών 
υίοθέ:rησε τήν ύπ' άρ ιθμ. 87/21988 άπό
φαση μέ τήν όποία ή 'Επιτροπή · Ανθρωπί
νων Δικαιωμάτων, 

Ι ον 'Εκφράζει τήν λύπη της διότι, δλες 
οί εξαντλητικές της προσπάθειες νά επιτύ
χε ι τήν συνεργασία τής ιiλβανικής κυβι':ρ
νηση ς γιά τήν προστασία τών 

'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τιl>ν μειονοτή
των πού ζοϋν στήν 'Αλβανία ιiπέβηκαν 
μάταιες καί διότι γιά δεύτερο κατά σειρά 
χρόνο ή ώς c'iνω κυβέρνηση παρέλειψε νά 
άπαντήσει στήν επιτροπή γιά τίς συγκε

κριμένες κατηγορίες τίς όποίες άπέστειλε 

ό είδικός είσηγητής στήν 'Επιτροπή 
'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πού άφορουν 
τήν ύλοποίηση τής διακήρυξης γιά τήν 
κατάργηση δλων τ&ν μορφών τής θρη
σκευτικής μισαλλοδοξίας καί τ&ν καταρ-

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

γήσεων πού βασίζονται στή θρησκεία η 
τήν πίστη. 

2ον ' Αναφι':ρεται στίς &ποφάσεις : 

α) 1988/ 17 μέ τήν όποία ή ύποεπιτροπή 
άποφάσισε νά τερματίσει τήν έξέταση τών 
καταγγελιών γιά παραβιάσεις τών · Ανθρω
πίνων Δικαιωμάτων σύμφωνα μέ τήν εμπι
στευτική διαδικασία καί νά άρχίσει τήν 
κρίση των στίς δημόσιες συνεδριάσεις της, 
καί 

β) 1988/ 15 τής ύποεπιτροπής τοϋ ΟΗΕ 
γιά πρόληψη τών διακρίσεων καί προστα
σία τ&ν μειονοτήτων πού ζητfi άπό τήν επι
τροπή νά άσκήσει πίεση στήν άλβανική 
κυβέρνηση γιά τήν προστασία τών μειονο
τήτων καί !δια ίτερα τής ί:λληνικής έθνικής 
μειονότητας πού είναι ή πολυμελέστερη. 

3ον 'Υπενθυμίζει στήν κυβέρνηση τής 
'Αλβανίας τίς (Jποχρεώσεις της δσον 
άφορα τή συνεργασία της μέ τήν έπιτροπή 
άνθρωπίνων δικαιωμάτων καί σύμφωνα μέ 
τό χάρτη τ&ν ·Ηνωμένων ·Εθνών. 

4ον Καλεί τήν κυβέρνηση της ' Αλβα
νίας νά παράσχει πληροφορ ίες πού νά άφο

ροϋν ενα συγκεκριμένο τρόπο γιά τήν 
λήψη συνταγματικών καί νομικών μέτρων 

πού νά είναι σι'Jμφωνα μέ τ(ς ιiιατάξεις της 
παγκόσμιας διακήρυξης άνθρωπίνων 
δικαιωμάτων καί νά άπαντήσει στούς Ισχυ
ρισμούς πού έχουν διαβιβασθεί στήν έπι

τροπή άπο τον είδικό είσηγητή πού εχει 
όρισθεί γιά τήν ύλοποίηση της ώς ι'iνω δια
κηρύξεως περί καταργήσεως της θρησκευ
τικής μισαλλοδοξίας . 

α) Παρακαλεί τόν Γεν. Γραμματέα νά 
επιστήσει τήν προσοχή τής αλβανικής 

κυβερνήσεως στήν παρούσα απόφαση καί 
νά τήν προκαλέσει νά ύποβάλει τίς ώς dνω 
σχετικές πληροφορίες καί νά παράσχει τήν 

συνεργασία της. 

β) Νά άναφέρει στήν έπιτροπή κατά τήν 
46η Σύνοδό της τά αποτελέσματα τών προ

σπαθειών του καί 

5ον . Αποφασίζε ι νά έξακολουθήσει νά 
εξετάζει τήν κατάσταση ' Ανθρωπίνων 

Δ ικαιωμάτων στήν ' Αλβανία κατά την 46η 
Σύνοδό της. 

'Αγορεύσεις 

Μιλώντας στήν έπιτροπή 'Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων σηΊν Γενεύη ό πρόεδρος τής 
Πανηπειρωτικής ·Ομοσπονδίας κ . Δημή
τριος Τσούμπανος απηύθυνε εκκληση γιά 
τήν αποκατάσταση τοϋ δικαιώματος τής 
αύτονομίας τής Β. ·Ηπείρου καθώς καί τό 

σεβασμό καί τήν προστασία ολων τ&ν 

'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καί έλευθε
ρι&ν τής έλληνικης μειονότητας ποίJ κατα

δυναστεύεται άπό τό καθεστώς τής 
'Αλβανίας. 

·Ο κ. Τσούμπανος άναφέρθηκε στήν 
άπόφαση 15/ 1988 τής ύποεπιτροπής έμπει
ρογνωμόνων τοϋ ΟΗΕ πού άποδοκιμάζει 

τήν ά πάνθρωπο μεταχείρηση Όλων τών μει

ονοτήτων πού ζοϋν στήν 'Αλβανία καί !δι
αίτερα τής έθνικής έλληνικής μειονότητας 
πού είναι ή μεγαλύτερη. 

'Ο κ . Πάππας μι': συγκεκριμένα στοιχεία, 

παρουσίασε τό συνεχιζόμενο δράμα τ&ν Β. 
' Ηπειρωτών καί ζήτησε νά ασκηθεί πίεση 
στό άλβανικό καθεστώς γιά τήν προστασία 

τών δικαιωμάτων τών μειονοτήτων καί 

κυρίω ς της έλλην ι κή ς έθν ι κ ής 

TQ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣτΙΑΤΟΡΙΟ 
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ Ν. JERSEY ~Ύ.~ 

Ίε ... Ρ,λΞ.ΝΥS OS ~--t:2. ~. S
1
IAURANT 

Cranford, New Jersey ~ -τ • ~· ~ ~ 
(201) 272-8538 

(Less than one mile from Garden State Pkwy, Exit 137) 
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μειονότητας. 

Καί οί δύο 6μιλητές άναφέρθηκαν στό 
Κυπριακό καί τόνισαν οτι ή κατοχή έ:νός 
μεγάλου τμήματος τής Κύπρου άπό τά 
τουρκικά στρατεύματα, άποτελεί κατά

φωρη καί συστηματική παραβίαση τών 
'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κυπρια
κοϋ λαοϋ. 

'Εξ Ιiλλου, 6 κ. Μπέτζιος, στίς διάφορες 
συναντήσεις πού ε{χε μέ διάφορες άντιπρο
σωπίες μελών-κρατών καί μή κυβερνητι
κών 6ργανώσεων, τούς διαφώτιζε γιά τό 
άνείπωτο μαρτύριο τών Β. 'Ηπειρωτών καί 
ζητοϋσε τήν συμπάρασταση καί τήν άλλη
λεγγύη τους στό Β. ' Ηπειρωτικό ζήτημα 
γιά τήν άποκατάσταση δλων τών 'Ανθρω
πίνων Δικαιωμάτων καί έλευθεριών τοϋ Β. 

RESTAURANT 
· Εξοιρετικη έλληνικη 

κουζίνα σε τιμες 
άσυναyώνιστες 

117 East 15th Street 
New York City 

Tel. (212) 254-0960 

584 ROUTE 3 WEST, CLIFrON, N.J. 07014 

TEL. 201-777-1819 

THELEGEND 

ΤΗΕ LEADER 

ΝΙΚΟΣ Ε. ΔΙΑΚΟΣ 
ΠΑΝΑΠΩΊΉΣ ΜΠΜΑΣΗΣ 

'Ηπειρωτικοϋ λαοϋ. 

τέλος, πρέπει νά σημειωθεί, οτι οί χώρες 
τοϋ άνατολικοϋ συνασπισμοϋ γιά πρώτη 

φορά δέν ελαβαν μέρος στήν ψηφοφορία 
καί μ ' αύτή τήν πράξη διαδήλωσαν τήν 
άποδοκιμασία τους πρός τό άλβανικό 
καθεστώς. 

Παράλληλα, δπως ύπογράμμισε 6 κ. 
Σκούρας τό 1989 άναμένεται ούσιαστικό
τερη δραστηριοποίηση του ίδιωτικοϋ 
τομέα μετά τά μέτρα πού άποφάσισε ή 
κυβέρνηση γιά τήν ένίσχυση τοϋτουριστι

κοϋ τομέα. 

Τό 1989, σύμφωνα μέ τίς έκτιμήσεις, θά 
έπισκεφθοϋν τή χώρα μας 8. 700.000 τουρί
στες παρουσιάζοντας αϋξηση 5,6% σέ σύγ
κριση μέ τό 1988. Οί συναλλαγματικές 
είσπράξεις θά παρουσιάσουν αϋξηση 
ϋψους 12% περίπου. 
Οί κ.κ . Σκουλίiς καί Σκούρας έπεσήμα

ναν πάντως δτι παρά τίς εύοίωνες προοπτι
κές, ύπάρχουν σοβαρά προβλήματα πού 
πρέπει νά άντιμετωπισθουν. 

Ειδικότερα, ύπογράμμισαν οτι ύπάρχει 

σοβαρή ηλειψη δυνατοτήτων παρέμβα
σης στίς άεροπορικές μεταφορές. Αύτή ή 
ελλειψη, σέ συνδυασμό μέ τόν περιορι
σμένο άριθμό θέσεων καί δρομολογίων πού 
ύπάρχουν πρός τή χώρα μας, καθώς καί μέ 
τήν ελλειψη άεροσκαφών καί τούς ελκυ
στικούς ναύλους των ξένων έταιριών πρός 
τίς ύπερατλαντικές καί εξωτικές χώρες, 
εχει σάν άποτέλεσμα: 

Ο τήν άπώλεια τουριστών άπό χώρες 
ύψηλοϋ βιοτικου έπιπέδου δπως οί ΗΠΑ 
καί 'Ιαπωνία 

Ο τή μή συνεργασία μέ έξειδικευμένους 
τούρ-οπερέϊτορς, οί 6ποίοι φέρνουν στήν 
χώρα μας τουρίστες ύψηλής είσοδηματι

κής τάξης 

Ο τή δημιουργία σημαντικών προβλη
μάτων στήν 6ριστικοποίηση τής έτήσιας 
πολιτικής τιμών. ~Ετσι, δέν ύπάρχει δυνα
τότητα νά προχωροϋμε σέ συγκεκριμένες 

έλκυστικές προσφορές πού θά συνέβαλαν 
στήν αϋξηση του τουριστικου ρεύματος 
πρός τήν χώρα μας. 

ΜΕ το 

PETERS TOURS 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ 
Τ ΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Χωρiς Ταλαιπωρίες καi Τρεχάματα 

Ταξιδέψετε με τα κανονικa 
δρομολόγια τής ·Ολυμπιακής 

με JUMB0-747 χωρiς σταθμόν. 
Γιa την κράτηση θέσεων καi κάθε πληροφορία 

Άποταθήτε στό δικό σας: 

566 7th Ave., Suite 701, New York, Ν.Υ. 10018 Tel. (212) 391-0200 
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Πρόσωπα 

'Ο Δ ρ. Πήτερ Διαμαντόπουλος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Έμπορικου 'Επιμελη
τηρίου τοu 'Άρλινγκτον, Βιρτζίνιας έκλέ
χθηκε ό διαπρεπής όμογενής επιστήμονας 
κ. Λεωνίδας Δεληγιάννης. Μέλος της 
ΑΗΕΡΑ καί πρώην μέλος του διοικητικοί> 
συμβουλίου τής κοινότητος ·Αγίας Αίκα

τερίνης, ό κ. Δεληγιάννης ε{ναι πρόεδρος 
της δμώνυμης έταιρίας συμβούλων μηχανι
κων μέ εδρα τό "Άρλινγκτον. 

ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ γιά τήν ένίσχυση 
καί έπέκταση των εμπορικων καί έπιχειρη
ματικων δεσμων μεταξύ των δμογενων άνέ
λαβε νά προωθήσει ό κ. Λέων Σταύρου πού 
έπέστρεψε στό 'Ελληνοαμερικανικό 
Ίνστιτουτο (ΑΗΙ)ώςδιευθυντής 'Αναπτύ
ξεως τοu ΑΗΙ Business Network. Ό κ. 
Σταύρου ήταν προηγουμένως ύπεύθυνος 
μάρκετινγκ στό · Εμπορικό· Επιμελητήριο 

των ΗΠΑ. 

ΜΙΑ ΚΡΑΥΓΗ διαμαρτυρίας γιά τούς 
aγωνες πού ξεστράτισαν, γιά τά προδομένα 
όνειρα τής νειότης καί νοσταλγικό όδοιπο
ρικό γιά χρόνια πού πέρασαν, τό βιβλίο 

του όμογενή Δημήτρη Κασάμπαλη «' Ανα
ζητώντας τήν · Ελένη», παρουσιάστηκε 
στό Πολιτιστικό Κέντρο τfjς · Αρχιεπι
σκοπfjς, στήν 'Αστάρια, στά πλαίσια 
έκδήλωσης τής ·Εταιρίας Λογοτεχνων 
·Αμερικής. 

ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΉ διηγημάτων πού διαβά
ζονται εuκολα καί μέ ένδιαφέρον έξέδωσε 
στό τελευταίο τ_ου βιβλίο ό όμογενής συγ
γραφέας Θωμίiς Σπήλιος, μέ τίτλο 'Όνer 
My Shoulder." 

APRIL, 1989 

ΑΡΧΠΕΚΤΟΝΑ άλλά καί ουσιαστικό άλεξικέραυνο των άντιδράσεων όρισμένων στή 
μεταστροφή πού συντελείται στό Πανεπιστήμιο ' Αvτελφάϊ, χαρακτήρισαν σέ εiδικό 
δημοσίευμα οί «Τάϊμς τής Νέας 'Υόρκης•• τόν Δρ. Πήτερ Διαμαντόπουλο, τόν 60χρονο 
ελληνο-αμερικανό πρόεδρο του ίδρύματος, πού προσελήφθη τό ι985 γ ιά νά βγάλει τή 
σχολή άπό τόν οίκονομικό καί άκαδημαϊκό λήθαργο στόν όποίο είχε περιπέσει. Γιά τούς 
ύποστηρικτές του, ό Δρ. Διαμαντόπουλος είναι ενας δυναμικός όραματιστής πού κατά
φερε νά ανασύρει τό 'Αντελφάϊ άπό τό χείλος τfjς οίκονομικής καταστροφής. Γιά τούς 
έπικριτές του, γράφουν οί Τάϊμς, πρόκειται γιά εναν ύπερφύαλο μονοκράτορα πού κυνη
γωvτας τό προσωπικό του όνειρο δημιουργίας ενός επίλεκτου κολλεγίου έλευθέρων 
σπουδών μέ πανεθνική φήμη, καταστρέφει τίς παραδοσιακές άρετές του iδρύματος πού 
ήταν τά προγράμματα νοσοκόμων, κοινωνιολογίας καί έπιχειρηματικων σπουδων. Γεγο
νός δμως ε{ ναι δ τι μέσα σέ τέσσερα χρόνια, ό Δρ. Διαμαντόπουλος εξαφάνισε ε να ελλειμα 
ϋψους 1,9 εκατομμυρίων δολλαρίων, έξυγείανε τά οικονομικά του πανεπιστημίου, έπέ
φερε σημαντικές άλλαγές στό έκπαιδευτικό πρόγραμμα καί διαμόρφωσε ε να σχέδιο εργων 
ύποδομfjς ϋψους ι 50 εκατομμυρίων δολλαρίων γιά τήν κατασκευή νέων χώρων βιβλιοθή
κης, άθλητικων έγκαταστάσεων καί ύπνοθαλάμους φοιτητων μέσα στήν επόμενη δεκαε
τία. Παρά τίς άντιδράσεις όρισμένων, τό 18μελές Συμβούλιο του Πανεπιστημίου 
ύποστηρίζει μέ σθεναρότητα τό Ι::ργο του ελληνοαμερικανου προέδρου. «Του ί:χουμε 
aπόλυτη εμπιστοσύνη» δήλωσε χαρακτηριστικά ό πρόεδρος τοu συμβουλίου, κ. Τζέημς 
Τ. Μπάιρον γιά τόν Δρ . Διαμαντόπουλο . 

ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗ ι,45 εκατομμυρίων 
δολλαρίων πήρε τό Πανεπιστήμιο Τάφτ 
τής Βοστώνης μέ πρωτοβουλία τοu . Ελλη
νοαμερικανού Μιχάλη Ζαχάρη, μεγιστάνα 

του κλάδου φαρμακευτικfjς βιομηχανίας 
των ΗΠΑ .. Ολόκληρο σχεδόν τό ποσό θά 
διετεθεί πρός ένίσχυση τοu έρευνητικου 
εργου του έπίσης όμογενή Δρος Θεοχάρη 
Θεοχαρίδη πού aσχολείται μέ τήν ερευνα 
τfjς σχέσεως τοϋ άνοσοποιητικου μέ τό 
νευρικό σύστημα καί τήν έξεύρεση νέων 
φαρμάκων. Ποσό 20 χιλιάδων δολλαρίων 
θά διατεθεί έξ ι'iλλου γιά τήν 'ίδρυση 
•<' Ελληνικfjς 'Έδρας Φαρμακολογίας >> 
στό 'ίδιο Πανεπιστήμιο. 'Ο κ. Μιχ. Ζαχά
ρης κατάγεται άπό τήν Κώ, πατρίδα του 
πατέρα τής 'Ιατρικής, 'Ιπποκράτη. 

Ο ΡΠΣΑΡΝΤ ΠΕΡΛ πού κατά τήνδιάρ
κεια τής πρόσφατης 7ετοuς θητείας του στό 
Πεντάγωνο ώς ύφυπουργός ·Αμύνης, ήταν 

άρμόδιος γιά τήν άμερικανική βοήθεια 
πρός τήν Τουρκία, δημιούργησε μιά νέα 
εταιρία στήν Ούάσιγκτων μέ μοναδική 
δραστηριότητα καί μέλημα τήν προώθηση 
των συμφερόντων τfjς Τουρκίας στό Κογ
κρέσσο των ΗΠΑ. Σύμφωνα μέ τήν ίδρυ
τική δήλωση πού κατετέθη στό ύπουργείο 
Δικαιοσύνης, ή εταιρία Internationaι Advi
sers, Inc. , θά <<βοηθίi στίς προσπάθειες γιά 
τήν κατανομή των κονδυλίων τής άμερικα
νικής στρατιωτικfjς καί οίκονομικfjς βοη
θείας•> πρός τήν Τουρκία. ·Ο πρώην 
ύφυπουργός δήλωσε δτι δέν ύποχρεουται 
νά καταγραφεί ώς πράκτορας ξένης κυβερ
νήσεως (δπως προβλέπει σχετικός νόμος), 
μέ τό αιτιολογικό δτι εχει μόνο τόν ρόλο 
του προέδρου τfjς «συμβουλευτικής έπι
τροπής>> τής εταιρίας. Πρόσθεσε δτι θά 
εισπράττει ώς άμοιβή «!\να πολύ λογικό 
ποσό» άπό τήν εταιρία, ή όποία μετά τήν 
'ίδρυσή της είσέπραξε άπό τήν Τουρκική 
πρεσβεία ποσό 875,000 δολλαρίων ώς 
«άμοιβή παροχής ύπηρεσιων», 'Αξιοση
μείωτο εlναι δτι μέχρι στιγμής, ή ••συμβου
λευτική έπι τροπή>• άποτελείται άπό !\να καί 
μόνο πρόσωπο, τόν κ. Πέρλ ... 'Εξ ι'iλλου, ό 

κ. Πέρλ έπιβεβαίωσε τίς πληροφορίες πού 
δημοσιεύθηκαν στόν τουρκικό τύπο, δτι 
«Επεισε» γιά τήν iδέα τής νέας εταιρίας τόν 
πρωθυπουργό της Τουρκίας Τουργκούτ 
'Οζάλ, στ ή διάρκεια συναντήσεώς τους 
στή Νέα 'Υόρκη τόν περασμένο Μάϊο. Οί 
λεπτομέρειες ρυθμίστηκαν μέ στελέχη 
του τουρκικου ύπουργείου ' Εξωτερικων 
στά πλαίσια επισκέψεως του κ. Πέρλ στήν 
'Άγκυρα, τό περασμένο φθινόπωρο. 
'Υπενθυμίζεται δτι ή Τουρκία καταβάλλει 
ijδη ποσό ι , ι εκατομμυρίων δολλαρίων 
ετησίως στήν εταιρία Hi\1 and Know\ton 
Inc., γιά προώθηση των συμφερόντων της 
καί δημόσιες σχέσεις. 

ΤΟΝ ΟΜΟΓΕΝΉ γλύπτη Νίκο 'Ίκαρη 
τίμησε σέ εiδική συνεδρίασή της ή 'Αερο

πορική 'Ακαδημία 'Ελλάδος, άνακηρύσ
σοvτάς τον ίσόβιο μέλος της . ·Ο γνωστός 
καλλιτέχνης είναι ό δημιουργός μνημείου

aφιερώματος στόν 'Ίκαρο , ϋψους 60 
ποδων, πού δώρισε δ 'ίδιος τό 198 ι καί στο
λίζει τό λιμάνι τής 'Ικαρίας. 

Τό ι':iγαλμα αuτό ήταν καί ή άφορμή γιά 
νά ξεκινήσει μιά νέα διεθνής άεροπορική 

έκδήλωση, μέ τό όνομα «' Ικαριάδα». ' Η 
σχετική aπόφαση έλήφθη πέρυσι , κατά τή 
διάρκεια τοϋ παγκόσμιου αεροπορικού 
συνεδρίου, στό Σίδνεϋ τής Αύστραλίας. 

'Η πρώτη "' Ικαριάδα» εγι νε, τιμής !'.νε
κεν, στήν 'Ικαρία στίς 2 'Απριλίου 1988. 
'Η επόμενη θά γίνει τό ι 992, στή Γαλλία. 

«ΤΑ ΤΡΑΓΟΥ ΔΙΑ της Διασπορίiς» 
παρουσίασε στίς 26 Φεβρουαρίου στήν 
κοινοτική α'ίθουσα τοu Τιμίου Σταυρού στό 
Μπροuκλυν, τό Νlδρυμα • Ελληνικfjς Κλη
ρονομίας '' · Ορφέας>• σέ έκδήλωση πού 
όργάνωσε. Τήν έπιμέλεια τοu δίσκου εlχαν 
ή συνθέτις κ. 'Ιωάννα Λιβάνη καί oi στι
χουργοί κ.κ. Νίκος Σπάνιας καί Διονύσης 
Λιβάνης. Τά τραγούδια ερμήνευσαν οί 
Γρηγόρης Μανινάκης καί ~Εφη Καρά
μαλη πού τούς συνόδευσε στό μπουζούκι ό 
ένορχηστρωτής τοϋ δίσκου Γιώργος 
Βλησμιiς . 

65 



Πρόσωπα 

·Ο κ. Στήβεν Ζεϊμπεκάκης 

ΠΕΝΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ χρηματιστές διεκρί
θησαν στόν διεθνή διαγωνισμό U.S. lnνe
sting Champίonshίp, πού γίνεται στήν 
πράξη, μέ πραγματικά κεφάλαια. 'Εντυπω
σιακή ήταν ή έπίδοση του δμογενή Στή βεν 
Ζεϊμπεκάκη άπό τήν Νέα 'Υόρκη πού 
αϋξησε τό κεφάλαιό του κατά 86,8%. ·Ο 
Ζεϊμπεκάκης εχει σπουδάσει στό Χάρ
βαρντ καί μεταξύ c'iλλων ~χει πτυχία στούς 
κλάδους 'Ηλεκτρονικών 'Εγκεφάλων καί 
'Εφηρμοσμένων Μαθηματικών καθώς καί 
στήν Διοίκηση ·Επιχειρήσεων. 'Επί 
σειρά έτών έργάσθηκε σέ νευραλγική θέση 
στήν Σίτικορπ καθώς καί στήν έταιρία Κίν
τερ Πήμποντυ. Στόχος του έν λόγω διαγω
νισμοί> ε{ναι ή παροχή στό κοινό 
πληροφοριών γιά τίς ίκανότητες τών χρη

ματιστών καί τών οίκονομικών συμβού
λων. Μέτρο τής άπόδοσής τους ε{ναι ή 
αuξηση της άξίας ένός συγκεκριμένου 
λογαριασμοί! κεφαλαίου έντός προκαθορι
σμένου χρόνου. Νικητής στόν κλάδο άμοι
βαίων κεφαλαίων κατά τόν περισυνό 
διαγωνισμό άνεδείχθη δ κ. Νικόλαος Καρ
δάσης άπό τό Γούλσλεϋ τής Μασσαχου
σέττης, πού αuξησε τό κεφάλαιό του κατά 
40,8%. Στόν 'ίδιο διαγωνισμό, σέ ι'iλλους 
κλάδους διακρίθηκαν καί οί δμογενείς 
"Αγγελος Μιχαλόπουλος καί Τζίνο Κου
ρουβακάλης. Κατά τόν πρώτο διαγωνισμό 
χρηματιστηριακών άγοραπωλησιών τό 
1~83, νικητής ήταν ό Ιδιοκτήτης καφετε
ρίας στό Μανχάτταν, Δημήτριος Μαλαξιά
νης, πού αϋξησε τό κεφάλαιό του κατά 
58,1% μέσα σέ τέσσερις μήνες. 

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΉ ε'ίδηση βύθισε σέ πένθος 
τήν δμογένεια του Σικάγου δταν εγινε γνω
στός δ θάνατος του Δρος Δημητρίου Κοκ
κώνη στήν Μαντινεία της 'Αρκαδίας. 'Ο 
άείμνηστος ε[χε διαiφιθεί στήν παροικία 
γιά τά πνευματικά του ένδιαφέροντα, δμι
λίες, διαλέξεις του σέ θέματα ψυχολογίας, 
άλλά καί στήν ποίηση. 
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ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ τελετή πού εγινε στόν «Παρ
νασσό, στήν ·Αθήνα , ή ·Ελληνική 'Εται

ρία Χριστιανικών Γραμμάτων άπένειμε 
βραβείο στό σύλλογο «Κοινωνική Προ
σπάθεια» γιά τήν μετάφραση του βιβλίου 
του πατρός Δημητρίου Κωνσταντέλου 
«Βυζαντινή Φιλανθρωπία καί Κοινωνική 

Πρόνοια». Τό βραβείο δόθηκε έπ' εύκαι
ρία του 'Εβδόμου Πανελληνίου Λογοτε
χνικοί> Διαγωνισμοί> γιά μετάφραση εργου 
πού προβάλλει τόν · Ελληνορθόδοξο πνευ
ματικό πολιτισμό. Τό βιβλίο του π. Κων

σταντέλου πρωτογράφτηκε στήν άγγλική 
καί έκυκλοφόρησε στή σειρά Βυζαντινών 
'Εκδόσεων του Πανεπιστημίου Ράτγκερς 
τής Νέας 'Ιερσέης . Τό βιβλίο του π. Κων
σταντέλου εlναι τό δεύτερο πού κυκλοφο
ρεί σέ 'Ελληνική μετάφραση. Σύντομα θά 
κυκλοφορούν στήν Έλλάδα δύο άκόμη 
βιβλία τοϋ π. Κωνσταντέλου, έκ τών 
δποίων τό ενα ε{ναι μετάφραση dπό τά 
άγγλικά. Ό 'Εκδοτικός ΟΙκος <<Π. Πουρ
ναρίiς» τής Θεσσαλονίκης έκδίδει τό 
βιβλίο <<Γιά νά Νοιώσουμε τήν · Ελληνι
κήν 'Ορθοδοξία•• καί οί "'Εκδόσεις ή 
Δαμασκός» τών ·Αθηνών άνεκοίνωσαν τήν 

προσεχή εκδοση του βιβλίου .-Παλαιά 
Κληρονομιά μέ Σύγχρονα Μηνύματα». 

·Ο κ. Παναγιώτης Γαζουλέας 

ΑΞΙΑ προαγωγή διακεκριμένου συναδέλ
φου: 'Ο 'Αρχιεπίσκοπος 'Ιάκωβος άνα
κοίνωσε δτι ό κ. Παναγιώτης Γαζουλέας 
διορίστηκε Είδικός Βοηθός του καί θά 
παραιτηθεί άπό τήν θέση τοϋ 'Αρχισυντά
κτη του ,,'Ορθοδόξου Παρατηρητή» , 
εύθύς ώς προσληφθεί άντικαταστάτης του. 
·Ο κ. Γαζουλέας, πού εΙ ναι 'Αρχισυντά
κτη ς καί 'Εκδότης τής έφημερίδαςάπό τής 

ίδρύσεώς της, πρίν 18 χρόνια, παραμένει 
'Εκδότης της. ·Ανάμεσα δέ στά καθή
κοντά του ώς Ε!δικου Βοηθοί>, περιλαμβά
νονται ή συνέχιση τών άρμοδιοτήτων του 

ώς Διευθυντου Τύπου μέ έπιπρόσθετες 
εύθύνες γιά τίς καθ' δλου σχέσεις τής 
'Αρχιεπισκοπfiς μέ τόν Τύπον, καθώς καί 
γιά τίς κάθε μορφής έκδόσεις της. 

Ό κ. Ν. 'Αναγνωστόπουλος 

ΟΤ ΑΝ εχει ς κ α τα θέσει συνέπεια, ήθος καί 
άκατάβλητη δραστηριότητα στή μεγάλη 
παράταξη έδώ καί 25 χρόνια - (άπό τό 
Ι 963 πού πρωτοβγήκε βουλευτής 'Αθηνών 
μέ τήν ΕΡΕ) καί μέ τό άκατάρριπτο ρεκόρ 
τών 48.000 σταυρών- ή άλήθεια λάμπει 
άπό μόνη της ... Ε{ναι ή περίπτωση του βου
λευτή κ. Νίκου' Αναγνωστόπουλου, πού τό 
Όνομά του άκούσθηκε ώς «καταθέτης», 
μαζί μέ ίiλλους βουλευτές στήν Τράπεζα 
Κρήτης. Μέ δήλωσή του, ό τόσο συμπαθής 
διακομματ ι κά, άριστουχος πολιτικός 
μηχανικός Νίκος ·Αναγνωστόπουλος , 
βάζει τά πράγματα στή θέση τους: «Τήν 
τεράστια κατάθεσή μου στήν Τράπεζα 
Κρήτης έκ δρχ. 9.061 (έννέα χιλιάδες 
έξηντα μία δρχ.) πού προέρχεται άπό 
άκόμα παλαιότερο βιβλιάριο έκ μεταφοράς 
καί δέν εχει κινηθεί οuτε κατά μία δραχμή, 
πολύ νωρίτερα άπό τίς 16-1 2-83 τήν δίδω 
στή δημοσιότητα, δπως προκύπτει άπό τό 
βιβλιάριό μου» γιά νά κρίνει κανείς. Καί 
οχ ι μόνον καταθέτης δένεΙ ναι άλλά, άπό τό 
198 1 καί μετά , εχει πουλήσει σχεδόν τό 
σύνολο τών περιουσιακών του στοιχείων δ 
δραστήριος καί ταγμένος στό κοινοβου
λευτικό του καθήκον ·Αθηναίος βουλευ
τής. Πρόεδρος τfiς ΟΚΕ Περιβάλλοντος 
καί Δημοσίων "Εργων δ Νίκος • Αναγνω
στόπουλος, ό ι'iλλοτε πρωταθλητής στίβου, 
εχε ι καί τό ρεκόρ έργατικότητας καί καρτε
ρίας, κάτι πού του άναγνωρίζεται καί άπό 

τούς άντιπάλους του ... 
(Καθημερινή) 

ΠΟΛ ΥΧΡΩΜΑ σχέδια ζωγραφισμένα μέ 
τό χέρι πάνω σέ μετάξι στολίζουν τά δαχτυ
λίδια για πετσέτες καί άλλα έπιτραπέζια 
διακοσμητικά, πού κατασκευάζει ή δμογε
νής Χαρίκλεια Χάριετ καί γίνονται άνάρ
παστα στή Φλώριδα καί άλλου. Προτού 
μετοικήσει στήν ήλιόλουστη Φλώριδα, ή 
Χαρικλεια εδινε μιά ποικιλία άπό χειρο
ποίητα δημιουργήματά της σέ έκλεκτά 
καταστήματα τής Νέας 'Υόρκης, δπως 

καπέλλα. στό Bergdorf Goodman. Γιά 
δσους ένδιαφέρονται, τό τηλέφωνο γιά 
περισσότερες π λ η ροφορίες ε{ ναι ( 407) 23 1-
2937. 

"NEWYORK" 
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Τό ζr.uγος 'Ολυμπία Σvόου-Τζώv Maκέpvav 

Η ΟΛ ΥΜΠΙΑ ΣΝΟΟΥ, ή έλληνικής κα
ταγωγής ρεπουμπλικανή βουλευτής άπό 
τήν πολιτεία τού Μέην, παντρεύτηκε τόν 
••εκλεκτόν» της, Τζών Μακέρναν στήν 
Έλληνορθόδοξη εκκλησία του Λούϊ
στον. Σύσσωμη ή Ελληνοαμερικανική κοι
νότητα συμμετέχει στή χαρά της καί 

εuχεται κάθε εύτυχία στήν κ. Σνόου πού 
πρωτοστατεί στό Κογκρέσσο ύποστηρί

ζοντας πάντοτε τά δίκαια τής' Ελλάδος καί 
τής Κύπρου. 

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΉ 12 Φεβρουαρίου, Ι:γιναν 
aρχαιρεσίες στήν ' Εταιρία 'Ελλήνων ' 
Λογοτεχνών 'Αμερικής, γιά τήν aνάδειξη 
νέου Διοικητικοί> Συμβουλίου. Τό νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο, άποτελεiται dπό 
τούς έξfjς: ·Ελένη Φλωράτου-Παϊδούση, 
πρόεδρος, Νίκος Σπάνιας, aντιπρόεδρος, 
Γιώτα Στρατή, γραμματέας, Πάνος Βοζί
κης, ταμίας, καί σύμβουλοι: Τάσος Μουζά
κη ς, Νίκος Κορκίδης κ α ί Μάκη ς 
Τζιλιάνος. ·Η 'Εταιρία ·Ελλήνων Λογο
τεχνών 'Αμερικής, aπευθύνει θερμά συγ
χαρητήρια στόν πρώην πρόεδρό της, 
Μάκη τζιλιάνο, πού άπό τήν 'ίδρυσή της, 
εδωσε τόν καλύτερο /:αυτό του γιά τήν ποι
οτική άνοδο καί έξέλιξη τής εταιρίας. 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ έπικυρώθηκε χθές τό 
μεσημέρι άπό τό Γαλλικό 'Υπουργικό 
Συμβούλιο: .. • Αν χάσαμε μέ τήν aντικατά
σταση τής κ. 'Ελένης ' Αρβελέρ μιάν 
" 'Ελληνίδα» πρύτανη γιά τήν έκπαίδευση 
δλων τών βαθμίδων στήν περιοχή του 
Παρισιου, κερδίσαμε μιάν "'Ελληνίδα>> 
πρόεδρο του «έθνικου (γαλλικού βέβαια) 
κέντρου Τέχνης καί Πολιτισμοϋ, Ζώρζ 
Πομπιντού». Τό κέντρο αύτό, τό περίφημο 

APRIL, 1989 

«Μπωμπούρ», ή ' Ελένη · Αρβελέρ τό γνω
ρίζει θαυμάσια: Ήταν άπό τό 1983 άντι
πρόεδρος τής σημαντικότερης έπιτροπής 
του. Βέβαια τό «Μπωμπούρ», δσο σημαν
τικό κι άν εlναι (καί εlναι άκόμη καί διε
θνώς) δέν εlναι πρυτανία ο!.\τε καί 
ύπουργεϊο , ή δέ προεδρία του δέν εlχε ποτέ 
Ιδιαίτερη προβολή. Εlναι μiiλλον βέβαιο, 
δτι μέ τήν ·Ελένη "Αρβελερ (καί στήν 

'Ελλάδα Γλύκατζη) θά τήν άποκτήσει. Ό 
προηγούμενος πρόεδρος του κέντρου Ζώρζ 
Πομπιντοϋ, δ κ. Μάε εκλέχτηκε πρόσφατα 

πρόεδρος- γενικός διευθυντής τής «Ράδιο
Φράνς», 

ΠΕΘΑΝΕ τόν περασμένο μήνα εύτυχής 
κοντά στά παιδιά καί τά έyγόνια του, ενας 
άπό τούς πρωτοπόρους όμοyενειακούς 
παράγοντες, δ κ. Γιώργος Πυλιώτης iδρ~>
τής τοu γραφείου George's Employment 
Agency, τό όποίο έξυπηρέτησε χιλιάδες 
δμογενείς στήν έξεύρεση έργασίας στήν 
περιοχή τής Νέας 'Υόρκης . Ό άείμνη
στος διετέλεσε έπί σειρά έτών · Αντιπρόε
δρος καί πρόεδρος τής 'Ομοσπονδίας 
· Ελλ'!'JνΟ<ψερικανικών Σωματείων Νέας 

· Υόρκης καί πρωτοστατούσε σέ δλους 
τούς έθνικούς καί πατριωτικούς σκοπούς, 
άπολαμβάνων τfjς yενικfjς έκτιμήσεως καί 

άγάπης. Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ aπευθύνει συλλ~>

πητήρια στήν οικογένεια τού έκλιπόντος 
φίλου. 

ΜΕΓ ΑΛΗ ΑΠΩΛΕΙΑ yιά τήν ' Ομογέ
νεια ό θάνατος τοϋ συναδέλφου Πήτερ 
"Αγιφις , ιδρυτή καί έκδότη τής Ι:βδομαδι
αίας άγγλόφωνης έφημερίδας Hellenic 
Chronicle, στίς Ι 2 Φεβρουαρίου, μετά άπό 
μακροχρόνια άσθένεια, στό σπίτι του, στό 
Γουέλσλεϋ Μασσαχουσέτης, σέ ήλικία 62 
έτών. Ό • Αγκρις (Άγρητέλης) γεννή
θηκε καί μεγάλωσε στή Μασσαχουσέτη. 
'Υπήρξε ό ίδρυτής του Συμβουλίου 
• Αλφα- ' Ωμέγα καί δραστήριο μέλος πολ
λών όμογενειακών όργανώσεων καί {δρ~>
μάτων . 'Επανειλλημένα τιμήθηκε μέ 
διακρίσεις yιά τό tργο του. ' Η έπιμνήμό
συνη τελετή έγινε στόν Η Α γιο Δημήτριο , 

στό Γουέστον Μασσαχουσέτης, πρωτο
στατούντος τοu ' Αρχιεπισκόπου ' Ιακώ
βου συνεπικουρούμενου ύπό τ οu 
Μητροπολίτου Σύλλα καί τοϋ έπισκόπου 
Βοστώνης, Μεθοδίου. Στήν τελετή παρέ
στη μεγάλος άριθμός διακεκριμμένων δμο
γενών, μεταξύ τών όποίων ό κυβερνήτης 
τής Μασσαχουσέτης Μάϊκλ Δουκάκης καί 
ό έλληνο-αμερικανός συγγραφέας Νίκο
λας Γκέϊτζ . 

ΣΤΗΝ καλωδιακή τηλεόραση του Μανχάτταν, Channel J, ιϊρχισαν νέο πρό
γραμμα οί γνωστοί τηλεπαρουσιαστές Μιχάλης Ζαπίτης καί Θάλεια Μοσχάκου. 
Τό πρόγραμμα έγκαινιάστηκε τήν Κυριακή, 26 Μαρτίου καί μεταδίδεται κάθε 
Κυριακή, 9-10 μ.μ . Έξάλλου, ό άνήσυχος καί άκούραστος έmχειρηματίας πού 
άρχίζει καί aλλο πρόγραμμα στίς 21 'Απριλίου, στό Channel C, που θά μεταδίδε
ται κάθε Παρασκευή, 2-3 μ. μ 'Ήδη, άπό έτών διατηρεί ραδιοφωνικό πρόγραμμα 
άπό Δευτέρα-Παρασκευή, 4-5 π .μ. καί 8:30-9:00 π.μ. στόν ραδιοφωνικό σταθμό 
WNKW 105,9 FM. 

Πασχαλινές εύχές 
σ ' δλους τούς όμογενείς 

INTERNATIONAL LAW OFFICES 
OF 

DIONYSIOS S. SPYROPOULOS 

299 BROADW Α Υ 
NEW YORK, Ν.Υ. 10007 

TEL. (212) 227-8655 

31-84 33rd Street 
Astoria, Ν.Υ. 11106 
Tel. (7 18) 728-5590 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΒΑΛΑΩΡΠΟΥ 15 
ΑθΗΝΑ 106-71 
ΤΗΛ. 3618-189 
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Πρόσωπα 

'Ο κ. Μίμης Τσίvτολας 

ΤΟ ΟΝ ΟΜΑ του κ. Μίμη Τσίντολα, ίδιαί
τερα έκτιμώμενου καί άγαπητου έπιχειρη
ματία τfjς Ουάσιγκτον, προσετέθη 
τελευταίως στόν μικρό σχετικώς κατάλογο 
τής "'Ηγεσίας τών I ()(),, δμογενών, πού 
άνέλαβαν την ύποχρέωση νά προσφέρουν 
$100.000 δολλάρια εκαστος σέ μιά δεκαε
τία, γιά την ένίσχυση είδικοϋ, ιiποθεματι
κοu ταμείου τής ·Εκκλησίας μας στην 
'Αμερική. Ό κ. Τσίντολας, • Αρχων τοϋ 
Οίκουμενικοu Πατριαρχείου καί πρώην 
πρόεδρος τfjς Παναρκαδιακής · Ομοσπον
δίας 'Αμερικής ~χει έργαστεί σκληρά δ χι 
μόνο yιά τήν Παναρκαδική, άλλά καi γιίi 
κάθε πατριωτική ύπόθεση, πρόθυμος πάν
τοτε νά βοηθησει τόν συνάνθρωπό του καί 
κάθε φιλανθρωπικό σκοπό. Θερμά εύχαρι
στηρια στό έκλεκτό πατριώτη, έξαίρετο 
οίκογενειάρχη καί καλό φίλο. 

'Εκδήλωση γιά τά 'Ελληνικά Γράμματα στήν έκκλησία τών Άγίων Κωνσταντiνου 
καί Έλένης τοϋ Monroe τής Λουίζιάνας όργανώθηκε άπό τήν έκεί έλληνοαμερικα
νική κοινότητα. Στό στιμγιότυπο, άπό άριστερά, ό Δρ. Γεώργιος Καμάτσος, ή Πρό
ξενος τίjς 'Ελλάδος στήν Νέα ·Ορλεάνη δίς 'Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου καί ό κ. Στήβ 

Ροδάκης παρακολουθοϋν τήν δμιλία του αlδεσ. Ντέίβιντ Μπούς. 

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Νευρολογίας
Ψυχιατρικής καί Ψυχολογίας κ. Νικόλαος 
Φ. Δεστούνης προηχθη στην θέση του 
γενικοu διευθυντοu τής Ψυχιατρικής 
'Υπηρεσίας τοίι Νοσοκομείου' Απομάχων 
καί άνέλαβε την εδρα Ψυχιατρικής της 
'Ιατρικής Σχολής του Ούϊσκόνσιν. Ό κ. 
Δεστούνης πρό διετίας έξελέγη iσόβιο 
μέλος τi'jς Διεθνοϋς ' Ακαδημίας · Επιστη
μών διά τήν συμβολήν του είς τήν ίατρικην 
~ρευνα καί τόν ·Ανθρωπισμό. 

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 'Ελληνοαμερικανικής 
Φιλίας Νομοϋ Πειραιώς κατά τήν διάρκεια 

προσφάτων άρχαιρεσιών έξέλεξε νέο Διοι
κητικό Συμβούλιο. Πρόεδρος ό δικηγόρος
δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Στάθης, 
aντιπρόεδρος ό έφοπλιστή~ Νικόλαος 
Φράγκος, Γεν. Γραμμάτεύς ό συμβολαιο
γράφος Βασίλειος Πετρίiτος, ταμίας ό κ. 
·Αντώνιος Στάθης καί μέλη του συμβου
λίου oi κ.κ. Παυλος Πέτσας, · Εμμανουήλ 
Νόνας καί Λεωνίδας Φωτάκης. 

Μιά vt.α έλληvικίjς Ιδιοκτησίας Diner, avοιζε τόν περασμένο μήνα στό Νιού Τζέρσcϋ. Πρόκειται 
γιά τήν πολυτελέστατη Brookside Diner, 599 East, RoutlO, Hanoνer, NJ Ιδιοκτησίας τής 
οΙκογένειας Θερμεvοϋ καf τοϋ κ. Άvτώvη Κόβα. Στήv φωτογραφία οί δύο dδελφοί Θερμεvοϋ 
Γιάννης καί Μιχάλης μέ τόv έζάδcλφό τους Μάκη καί τόv κ. Κόβα, δcζιά, μέ τά δύο παιδιά τών 

,, ·Ο νεαρός μέ τήν κατσίκα» εfναι ένα dπό τά 
έργα τοϋ όμογενif πολυτάλαντου καλλιτέχνη 
Θεόδωρου (τt.ντ) Ά ναγvωσταρa, πού πίνα
κες σχέδιά του tκτέθησα v πρόσφα τα στήv γκα
λερί Λώρενς, στό Μαvχάτταν. Γεννημένος 
στήν 'Αθήνα. μέ θρακιώτικη καταγωγή, '15 
διαπρεπής καλλιτέχνης έγκατέλειψε μιά 
πολλά ύποσχόμεvη καριέρα ώς βαρύτονος τής 
δπcρας, γιά vά dφοσιωθεί στό πάθος του γιά 
τήv ζωγραφική. άελφώv θερμενοϋ. 
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ΗΑΡΡΥ EASTER 

Mr. and Mrs. 

Wί/lίam D. Cocorίnίs 

SALT LAKE CΠΥ, UTAH 

Ή Όμοσπονδία ·Ελληνικών 

Σωματείων Νέας ·Υόρκης 

εϋχεται στά σωματεία-μέλη 
χαί σ' δλη τήν Όμογέvεια 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΟΙ ΔΙΕΥθΥΝΟΝΤΕΣ, 

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΔλΣΚΟΜΕΝΟΙ, 

ΟΙ ΥΠΗΡΕΥΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙλΚΟΝΟΥΝΤΕΣ 
ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΙΔΡΥΜΑ τι 

ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Εύχονται 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Ό κ. ΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ 
Ίδιοκτήτης τής 

GALANOS SHIP 
SUPPLY CO. 

Εύχεται στον έφοπλιστικο κόσμο, 

καi δλους τοvς ναυτιλλομένους 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 
559 SOUTH CΟΝCΕΡΊΊΟΝ sτREET 

POST OFFICE ΒΟΧ 96 
MOBILE, ALABAMA, 36601 - TEL. (205) 433-1816 

Καλό Πάσχα σ' δλοuς 

NICK ATHANS, President 

···~····· _,.6•un•- - & 
INTERNATIONAL, INC. 

l East 42nd Street, New York, ΝΥ 10017 

Manhattan 
Tel. (212) 599-3355 

Long Island 
516/ 822-7900 

Athens, Greece 
Paparigopoulou 3 • 324-5926 

16 years of service ι ο ιhe Greek·American commurιity. 
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Βοηθijστε 
τό καρκΙνοπαθi) 

~Ελληνόπουλα 

Memorial Sloan-Ketteriπg Caπc:er Ceπ
ter is a privately operated πoπ-profit 

caπc:er ceπter devoted ιο patieπt care. 
research aπd educ:at ίο π in Ι he caπcer field. 

Ε very year, a πum ber of G reek childreπ 
c:ome for treatmeπt. Upoπ their 
arrival,they aπd their families are cοπ· 
froπted by many unexpected difficulties 
beyoπd the adjustmeπtto the treatment of 
caπc:er. Some of the problems they face 
are: fiπdiπg housing, arrιπgiπg ιppro

priate traπsportatioπ, commuπicιting ίη a 
foreigπ laπguage. and settliπg iπto a 
routiπe ίπ aπ uπfamiliar eπviroπmeπt. 

Ι π aπ effort to meet some of these πoπ
medical πeeds aπd ιο help alleviate the 
hardships resultiπg from thi5 ex perieπce. 
Memorial Sloaπ-Ketteriπg has establί~hed 
The Greek Childreπ's Fuπd. The goal of 
thi5 fund is to assist aπd support those 
Greek families that demoπstrate these 
needs. 

We hope Υ ου willalsohelp, by makiηga 
gift to The Greek Childreπ 's Fuπd. Your 
support will eπsure the coπtiπuity of this 
servic:e. Please fill lht form below aloπg 
with your lax-deduc:tible contributioπ. 

Please make your check pιyable ιο: 

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

Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center 

1275 York Avenue 
New York, Ν.Υ. 10021 

Ι want to help. Enclosed is my con
tribution: 

DS50 
D$500 

οsιοο oS250 
D$1 .000 Other 

Name . . . ... ... . . .... . .... . .. . ..... . 

Address .. .. ..... .. .... .. ...... . . . . . 

City . ... . . .. . . ....... . . . . . . .. . .. .. . 

Staιe Zip Code 

ι--------------· 
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ΗΑΡΡΥ EASTER ΤΟ ALL 

ΤΗΕ SHRINE OF ST. NICHOLAS 
Babylon, Long lsland, Ν.Υ. 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

NICK AGAτHIS 

Olympia Trails 

(212) 964-6233 

exclusively fro 

HATZIS FURS inc. 
364 SEVENTH AVE. 736 3273 

"NEW YORK" 



C> 1988 Creek Natιonal Ίburιsι Organιzauon. New York. Chicago, Los Anqeles. 

Who knows Europc better than 
a European? 

Who has better knowlcdge of 
where the most unspoiled scener y is? 
Or where the best prices are for 
meals and hotels? 

Which is why so many Europe
ans are going to Greece. 

In fact, ΙΠ an extensιve study; 
ωore Europeans surveyed selected 

Greece as lheir first vacation choice 
over any other country 

With good reason. From co1-
umned teωples to contemporary 
nightlιfe. Greece offers you unlιmιted 
varιety It's hostto one of the world:S 
sunniest climates. And hοπιe to some 
of its warmest people. Plus. Greece 
has more coastline and islands than 
any other country ιn Europe. 

And, as leading U.S. magazιnes 

havc reported, the dollar still goes far 
in Greecc. 

So ι Γ you'rc planning to come to 
Europe this year, why not consider 
the country Europeans are comιng to. 

o .. v-..-..-.c 
AIR-AY.S 

Only nonstops to Greece! 
800-223-1226, 212-735-0200. 

GREEC Ε 
ΤΗΕ EUROPEAN'S EUROPEAN VACATION. 



INfERAMERICAN 
Α World of Services here, there, everywhere ... 

ΛΊΉΙ:ΞΝS 

f':fkMllrA 
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We at Interamerican Financial Services have 
selected some of America's most dynamic 
Life Insurance Companies to provide the 
best insurance coverage and high quality 
service to our clients. The same level of 
service that has made Interamerican the 

So, welcome to our world ... where the 
commitment is to offer personal service 
here, to cover all of your needs. For you, 
your family and business. And to extend our 
service by developing internationally, with 
affiliate companies throughout the world. 

undisputed leader in Greece. 

Φ INTERAMERICAN 
Financial Services Corporation 

~ 
30-14 STEINWAY Str., ASTORIA, Ν. Υ. 11103 ,TEL.: (718) 728.5200, (201) 249.6500 


