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Nobodydoes 
theAegean 

Betfe 
3/ 4-Day Gloήous Greek Isles Cruise from $405 

All the great ports: Piraeus, Mykonos, Santoήni, Rhodes, 
Kusadasi (port city for fabulous Ephesus) and Pahηos. 

7-Day Golden Fleece Cruise from $945 
Seven seductive days among the Greek lsles (Crete, Rhodes, Santoήni, Mykonos, 

Delos and Pahηos) as weiJ as Kusadasi, Ephesus and Istanbul, Turkey. 

7-Day Pyramids, Temples and Minarets Cruise from $945 
The heart of the Easten1 Mediterranean. Egypt and lsrael as well 
as the Greek Isles of Rhodes and Pahηos and a stop at Kusadasi. 

14-Day Seven Seas Cruise from $1790 
Α sensational grand tour of Europe by sea from Genoa, Italy to: Messina, Olyrnpia, 

Piraeus, Mykonos, Istanbul, Nessebur (Bulgaήa), Odessa, Yalta, Delphi, 
Corfu, Dubrovnik and Venice. Or sail from Venice back. 

Epirotiki crιιises the Aegean like nobody 
else because the Aegean is our home. This 
1988 season Epirotiki offers you the widest 
variety of Aegean (Greek Isles) and Mediter
ranean cruises with more ports and more 
exciting itineraries than ever before. 

Ships l{egisιry: Grcece 

For more information as well as our 
glorious Greek Isles & Mediterranean 
Brochure, call your travel agent or 

800-221-2470 
New York State 212-599-1750 

Prices a re for cru ise only. 

That's because we're 

~PI~2!~~1 ~ 
World Renaissance * Pegasus * Hermes * Neptune * Oceanos * Orpl1eus * Atlas 
Argonaut * Jupiter * Jason * and the lates t addi t ion to our fleet , Odysse us 
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Έπιστολ'ές 

Πρόεδρος καί Πρωθυπουργός 

'Αξιότιμε κύριε Μακριά, 

' Από τίς πολύτιμες στήλες τής ί:γκυρης 
«Νέας · Υόρκης" θέλομε νά τονίσωμε τά 
άκόλουθα: 

Αύτή ή διχοστασία καί ή έJCVευριστική 
τριβή του Προέδρου τής 'Ελληνικής 
Δημοκρατίας μέ τήν κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ προξενεί κακές εντυπώσεις στούς 
ομογενείς. Γιατί άδυνατοuμε νά καταλά
βουμε πώς ε{ναι δυνατό νά λειτουργή τό 
Δημοκρατικό πολίτι;υμα στήν 'Ελλάδα, 
δταν οί δύο ρυθμισταί του, δ Πρόεδρος καί 
ό Πρωθυπουργός άλληλοβλέπονται καί 
άλλη λοκατηγοροϋνται . 

'Όταν όμιλο() με γιά δημοκρατία έννοοϋμε 

τήν άνεμπόδιστη έλευθερία τής έκφρdσεως 
καί τόν δι άλογον, ό όποίος, άπό τής έποχijς 
τοϋ · Ηροδότου, ε{ναι τό κατ ' έξοχήν γνώ

ρισμά της . 
οι άνησυχίες μας έντείνονται καί έπαυ

ξάνονται, δταν πληροφορούμεθα δτι ό 
Πρόεδρος κ. Σαρτζετάκης έφιλονίκησε μέ 
τούς συνοδεύοντας αύτόν δημοσιογρά
φους, κατά τό ταξ ίδι του στήν Κίνα. 

Γι ' αύτό έμείς, ώς σκεπτόμενοι ΝΕλλη
νες τijς ' Αμερικης καί σφόδρα ένδιαφερό-

μενοι γιά τή λατρευτή μας 'Ελλάδα, 
διερωτώμεθα , ποϋ θά τραβήξη αύτή ή διέ
νεξη τών προστριβών τών δύο κορυφαίων 
παραγόντων τοϋ πολιτεύματος; 

· Η λύση ε{ ναι έφικτή, δταν ή δ Πρόεδρος 
παραιτηθή η ό κ. Πρωθυπουργός ύποβάλ
λει τήν παραίτησή του πρός αύτόν καί 
ζητήση έκλογές μέ τό έρώτημα τήν άπα
πομπή τοϋ κ. Σαρτζετάκη . 

Αιαθέτουν, δμως, αύτό τό σθένος καί τήν 

εύθιξία; 

Μέ διακεκριμένη τιμή 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠ. ΚΑΛΟΥ ΔΗΣ 

New York 
'Απριλίου 27, I 988 

Στοιχειοθεσfα yιό βιβλίο, 
nεριοδίκά, 

δια.ημιστικά κείμενα, 
κάθε iίδους Ικδοση. 

Tel. (212) 967-5017 

FOR SALE 
Magnificent residence ίη prestigious position 

ίη Chios Island 
Α prestigious family house in the heart of the Prokymaia (the main 
promenade quay of the port of Chios). Many reception rooms - bed
rooms - bathrooms - balconies - verandas, etcetera, etcetera. 

For v'ίsits or enquiries, write or phone: 
Mr. Aristidis Tsiknis 

14 Philip Argenti, Chios, Greece 
Tel. Chios: 24306 

ΜΕΓΑΛΟ ΚΤΗΜΑ ΠΡΟΣ 
ΠΩΛΗΣΗ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Κ ΤΗ ΜΑ έντός σχεδίου, μέ σπίτι καί όπω
ροφόρα δέντρα, 3800 τετραγ. μ. , 11 χιλιόμ. 
aπό 'Αθήνα καί 700 μ. άπό τήν θάλασσα. 
Κοντά στό δυτικό άεροδρόμιο τfjς Όλυμ
πιακfjς. Πωλείται άντί 600.000 δολλαρίων. 
Πληροφορίες άπό τόν ίδιοκτήτη κ. Σάββα 
Ίωάννου, Δ. Σούτσου 9, Τ.Τ. 11521, • Αθfj
ναι , Τηλ. 5750239 καί 5752663. Telex 214061 
SAIOGR. 
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Cheers from wife, Kitty and cousin 0/ympia. 

Dukakis wins US votes, while 
Doukakis wins Greek hearts 

By Carol Reed 

The Christian Science Monitor. 

ATHENS - Greece has a way of rec
ognizing its own that surpasses a lot of 
cultures. For thousands of years, 
Greeks of Greece have clung tena
ciously to the achievements of Greek 
heritage citizens abroad as if they were 
their own. 

So it's not surprising that Greeks are 
following the campaign offront-runner 
Democratic presidential hopeful 
Michael Dukakis (or Maikl Doukakis, 
as he's known here) with "hometown" 
interest. Α leading Greek analyst des
cribes support as "unanimous" for 
Dukakis, the super-achiever son of 
Greek immigrants. 

Dukakis' gain in the campaign are 
covered by the Greek press, regardless 
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Democratic candidate seen as 
hometown boy in the 'old country' 

of its political leaning. State television 
and radio, run by the socialist govern
ment, often lead with news of primaries 
in which Dukakis is competing, even 
interrupting regular programs for 
updates. 

There are nervous daily reports lead
ing up to the crucial New York primary 
on April 19, in which Dukakis has been 
tagged as "the favorite." He often makes 
the front page or fills the center feature 
spread of Athens tabloids. 

When Dukakis emerged as the big 
winner of the Super-Tuesday primaries 
on March 8, the independent newspaper 
Messimvrini printed a second edition 

with a banner headline proclaiming 
Dukakis' "triumph." One magazine 
urged readers to rub his picture for good 
luck. 

Α top Dukakis campaign organizer, 
in Greece to get Greece to get the back
ing of the 35,000 Greek-Americans 
here, expressed "surprise" at how 
closely Greeks are following the cam
paign of their native son, one generation 
removed. 'Ίt's unbelievable. Some of 
them are better informed than me. 
They're obviously spending a lot oftime 
on this campaign," says Tony Sereslis, 
Dukakis' chief Connecticut campaign 
organizer and a member of the national 
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finance committee for l.Ju~akis. 
When Mr. Sereslis arrived, Athens 

newspapers reporting his visit were 
swamped with inquiries about his 
wherabouts. Rumors abound that 
moneyed Greeks wanted to contribute 
to Dukakis' campaign. Sereslis, a real
estate agent from Hartford, Conn., 
acknowledged that a few Greeks "asked 
how they could help, but I told them not 
financially ... impossible. Mike Dukakis 
is not accepting money from (Greek) 
Greeks." He termed such potential con
tributions "politically dangerous" for 
Dukakis. 

An American teacher here of Greek 
descent, active i,n Greek-American 
affairs, describes Greek-Americans in 
Greece as "delirious about Dukakis" 
"for emotional reasons, not because of 
what he stands for." She estimated the 
entire Greek-American community, 
"even Republicans, will vote for him 
over Bush... even though some have 
been turned off by his support of the 
Jewish lobby." 

On the Aegean island of Mytilene, 
also known as Lesbos, the name Duka
kis is mentioned with special pride. 
Dukakis' deceased father, Panos, emi
grated from Pelopi Mytilene as a boy of 
15 to Boston, where he worked his way 
through medical school. The six or so 
Dukakis cousins left on Mytilene, all 
middle-class achievers themselves, say 
they are "convinced" their 55-year-old 
kinsman will win the Democratic 
nomination. 

Cousins of his mother Euterpe, who 
emigrated as a girl from the small blue
collar city of Larissa in northern 
Greece, call Dukakis "a man of princi
ple," somewhat like his mother. 
Euterpe, now 83 and a lively voice in her 
son 's campaign, is described as a "tough 

The governor and his wife, Κitty, mark t.he signing of a landmark health care bill. 

lady" who became one of the first 
Greek-American woman teachers. 

While support may be high, expecta
tions about what Dukakis may do for 
Greece, if elected, are "ca utiously 
optimistic," according to Athens pu blic 
opinion analyst Panayotis Dimitras. He 
points out that Greeks have become 
"realistic, even cynical" about the pow
ers and promises of US presidents ever 
since the days of former president 

Jimmy Carter, who hinted during his 
campaign at sympathy for Greece, then, 
once in office, lifted a US arms embargo 
on neighboring Turkey, Greece's long
time arch-rival. 

At best, Dukakis would be "more 
sensitive to Greece than any other US 
presidents" after years of what Greeks 
see as US favoritism toward Turkey, 
says Titos Athanasiades, ajournalist in 
Athens. 

~~~--~~~~~--~ 

Peter C. Mίchalos 

lntroducing Α World of 
Remarkably Priced, 
Remarkably Varied 

WE ΜΑΚΕ ΤΗΕ REMARKABLE 
UNFORGETABLE 
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Law Offίces 
for the practίce of Patent, 

Trademark and Copyrίght Law 
EMPIRE STATE BUILDING 

350 FIFIΉ Α VENUE 
NEW YORK, NEW YORK 10018 

Suite 6902 

TEL.: (212) 564-0305 
TELEX: 4974228 TELEFAX: (212) 569-0217 

TRAVEL 
APPOINTMENTS 
ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΤΑΞΙΔΙΩτΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ 
20 EAST 12th STREET, NEW YORK, Ν.Υ. 10003 

TEL. (212) 645-6500 
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Rootingfor 
''Michalis '' 

By Cathy Booth/ Pelopί 

ΠΜΕ, May 2, 1988 

The family house no longer stands, 
and there are not even any relatives 
around to reminisce. But in the little 
Greek village of Pelopi (pop. 800), eve
ryone knows "Micha\is" Dukakis, son 
of a local boy w ho made good in Amer
ica. "For the son of an immigrant from 
our little village to be President of the 
United States would be a great honor," 
beams Villager Maria Stephanou. 

With slight smiles of bemusement, 
the Joca\s in Pelopi show off the prop
erty where the Dukakis house once 
stood, the village register where the 
Dukakis births are listed, and ... Well, 
that about sums up the tour. Pelopi is an 

unassuming village, not given to 
ostentation over potential Presidents
at Jeast not yet. ''If he wins, and Ι don 't 
die first, maybe we'll put up a plaque for 
him," wίsecracks Iacovos Manolis, 81, 
who built his house ο η top of the ruins 
of the Dukakis homestead. 

Dukakis' father Panos left Pelopi for 
America in the early 1900s. Dukakis' 
second cousin Elli Petridou, who lives 
in nearby Mytilene, confides that 
Panos, then 15, left Greece against the 
wishes of his father, who had a store just 
across the water in Turkey. "Michae\'s 
grandfather sent a telegram to my father 
telling him to tie Panos up so he 
cou\dn't 1eave for America. Instead, my 
fat her got him an English teacher," she 
says conspiratorially. The rest is his
tory: Panos became a doctor in Massa
chusetts and married a girl from the 
Greek town of Larissa, who became a 
schoo1teacher in America. 

Pelopi, so far as roots go, is a presi
dentia1 biographer's dream: tucked 
away in the mountains on the is1and of 
Lesbos, it is connected to the outside 
wor1d by a dirt road that winds past 
valleys with olive trees and shepherds 
tendinggoats. Red-tiled roofs ofthevil
Jage houses spill down the mountain
side. Everybody waves, smiles. Pelopi is 
as famous for ίts hospitality as for what 
the Greeks cal\ soνaros, or seriousness. 
In American politics that may translate 
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The roofιops of Pelopi, home to Dukakis 'father Panos 

into dul\ and dogged, but on Lesbos 
soνaros is high tribute indeed, and the 
people of Pelopi have it by the barrelful. 
For just that reason, Pelopi's President 
Constantinos Stephanou says he fore
saw a bright future for Dukakis even 
back in 1976 when the Massachusetts 
Governor paid the village a visit: "I 

knew he was going somewhere, because 
he's very serious. America hasn't had a 
serious President since Kennedy." 

Of course, one can go too far with the 
Greeks-for-Dukakis bandwagon. Even 
Dukakis ' half dozen or so second cou
sins who remain on Lesbos are too 
sophisticated to expect much from any 

F.I.U. 
Football for . International 
Understanding 
Απ International Organization Dedicated to World Soccer 

ALΚIS PANAGOULIAS 
SOCCER CAMP 

JUNE 27-JULY 22, 1988 
4 Weekly Sessions at 

ΤΗΕ MARITIME COLLEGE 
Fort Schuyler, Bronx, New York 

FOR BOYS AND GIRLS 8-18 

t 
s$ • 

'Άn idea1 place from an internationally known ALKIS PANA(;OULIAS 
coach tor the American soccer p1ayer". 

Thίs year player.v from other parts of the world ·will join our camp. 
PLAY AND LEARN WITH ΤΗΕΜ. 

"ΤΗΕ ONLY GREEK-AMERICAN SOCCER CAMP ΙΝ U.S.A." 
Also this summer F.I.U. organizes the "ACROPOLJS'' INTERNAτiONAL SOCCER 
τoURNAMENT For men 12-18 and womcn 16-19. Teaιηs are guarantccd at lcast 4 games. 
Send your team this summer to Athens-Greece for an cxciting soccer ιournament . 

JULY 25-AUGUST 6, 1988- ΙΝ ATHENS-GREECE 

For information and registration call or write: 
F.I.U. 
c/o ARISTA TOURS - 30-01 30th Avenue, L.I.C., Ν.Υ. 11102 
TELEX: 449-6395 - TEL: (718) 728-UOO - OUT OF STATE: 1-800-221-9842 
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Is Classical Greek too tough 
for today's Greeks to learn? 

Υ ouths to get daily classes; teachers irked 

By Helena Smίth (Assocίated Press) 
ATHENS, G reece - In hopes of 

making Greeks more familiar with their 
ancestor's ideas, the education minister 
has ordered high school students to 
start taking daily classes in ancient 
Greek in September. 

The decision by Education Minister 
Antonis Tritsis was reached after 
months of public debate b y scholars and 
educators , but some teachers contend 
that t he language u sed by Homer, Plato 
and the great Greek dramatίsts might 
confuse young students and be too hard 
for them to learn. 

'Άncient Greek ipeas should have a 
living medium in the world today,"Trit
sis said in an interview, "and Ι think that 
living medium is the Greek people who 
continue to speak the same language as 
the ancient Greeks." 

He added that high school students 
13 to 18 years old will be the first to take 
compulsory ancient Greek, but that 
eventually 6-year-olds will start learn
ing the language through word games. 

'Wealth of ancestors ' 

"We want every young Greek to be 
directly familiar with the great wealth of his 

American politίcian. Retired School
teacher Alexandros Chiotellis tools 
around in an old Honda with a DUKA
KIS FOR PRESIDENT sticker in the 
rear window. Ν ow employed in a lottery 
shop, Chiotellis gives a wry Jook when 
asked what the Duke will do forGreece. 
'Άbsolutely nothing," he says. 'Ήe will 
Jook after the interests of America first. 
We expectjustice from him and nothing 
more." 

But no matter wh at Dukakis does, 
the home folks are rooting for their 
favorite son. "We would like to have 
two Michaels running the world: 
Michalis of the United States a nd Mik
hail of the Soviet U nion, " says Stepha
nou . 'Άnd, of course, if he becomes 
Presίdent, Ι will go as president of the 
village to America for a summit of the 
Presidents." 
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ancestors and those ancient Greek works 
that have influenced the world," said Tritsis, 
an American-trained architect. 

European literature began with Homer's 
poems about the legendary Greek heroes of 
the Trojan War, the J/iad and the Odyssey. 

Plays by Aeschylus, Sophocles and Euri
pides in the Fifth Century B.C. are studied 
and performed in trans\ation over the world. 
Plato's philosophic dialogues and Thucy
dides' histories contain ideas that shaped 

Whίle the Greek of the poet 
Homer shares an alphabet 
and much vocabulary wίth 
the modern language, ίts 

grammar and structure are 
much more complex. 

Western thinking for centuries. 
Alιhough Greek classical scholars and 

universitγ professors say they welcome Trit
sis • project, scholteachers protest that 
ancient Greek is too difficult for a ll but the 
most talented linguists. 

While a ncient Greek shares an alphabet 
and a wide range of vocabulary \Vith the 
present-day \anguage, its grammar and 
structure are much more complex. 

"It ia a fa llacy that ancient Greek can be 
easi ly gr<ιspeσ by ι:νery schoolchild," Chris-
tos Doukas, head of the Athens-based High 
School Teachers ' Union, said ιn an 
interview. 

Old English harder? 

But Tritsis said Greek is a very conserva
tive language. He indicated that it would be 
much less difficult for Greek students to 
learn Greek than it would be for American 
high school students to learn Old English, 
whic h was spoken in England from around 
400 to 1100 A.D. , or even the English of 
Chaucer a nd Shakespeare. 

"The differencc in language beιween Sha
kespeare's English and modern English or 
Chaucer and modern English is greater than 
that between Homer and Herodotus and the 
Greek spoken today, " he said. "Despite 
changes in forms ... the vastamount ofwords 
and expressions are the very same language 
we use today." 

Junior high students now study ancient 

Greek literature during four 45-minute 
classes a week, but they read texts that have 
been translated into modern Greek. 

τriιsis wants students to begin reading the 
ιexts in ancient Greek. 

High school students take a 2-year basic 
course in ancient Greek and read some ofthe 
original Jίterature. However, they are not 
examιned on the ancient Greek texts. Tritsis 
wants those sιudies continued at a higher 
leνel entirely in the original Greek. 

The students will continue their usual stu
dies of modern Greek and their two classesa 
week of e i ιher French or English. 

The tcachers, however, argue that lan
guage lessons should focus on modern 
Greck, which is a difficult language to mas
ιer but still is easier than ancient Greek. 

"Learning ancient Greek from original 
texts will only confuse schoolchildren," said 
Doukas of the teachers union. 'Ίnstead we 
should all spend more time and energy con
centrating on the Greek we speak today, 
itself a rich and expressive language." 

'Dead' language 

In a major reform of the Greek school 
system in 1976, compulsory ancient Greek 
was dropped from the state high school cur
riculum as a "dead" language, irrelevant to 
modern educational needs. 

Now 15- and 16-year-old students intend
ing to go to college usually take a two-year 
basic course in ancient Greek, but scholars 
say that is not enough to keep the heritage 
alive. 

'Άncient Greek has to be introduced at a 
much earlier stage in a child's education, 
when it helps to develop his imagination, 
judgement and memory," said Constantine 
Trypanis, a former culιure minister and 
retired Oxford U niversity professor of 
Byzantine and Modern Greek Studies. 

'The study of ancient Greek language and 
literature in the original is of cardinal impor
tance if that tradition of culture is to 
survive." 
!::!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!! 

i Γεώργιος Κ. Φωκδς i - -- -- -ίii ΔIΚΗΓΟΡΟl." ΠΑΡ . ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ίii 
~ ~ 
Ξ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 12 - ΨΑΡΡΩΝ 17 ; 
~ -- ΑΘΗΝΑΙ !!! 
ίii -- -~ Τηλ.: 360-9086 - 522-0~60 ~ 
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Σας συμφέρει ή προβολή 
μέσω του περιοδικοί) 

The Monthly Magazine for the Greek-American Food lndustry 

I 421 7th Avenue I 
New York, Ν.Υ. 10001 

ΓΙΝΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΓΝΩΣΤΟΙ 
ΣΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΕΣτΙΑ ΤΟΡΕΣ 

• 
"Αν εχετε όποιαδήποτε σχέση μέ τήν βιομηχανία ΤΡΟΦΙΜΩΝ, 
ΠΟΤ ΩΝ καί Γ Λ ΥΚΙΣΜΑ ΤΩΝ, σος συμφέρει νά διαφημίσετε τά προ
ϊόντα, η τίς ύπηρεσίες σας στήν δυναμική Ελληνοαμερικανική όγορά 

των παντός είδους εστιατορίων. 

Τ ό περιοδικό ΕSτΙΑ TOR Cπτοοτέλλεται ΔΩΡΕΑΝ σ' δλη τήν 
'Αμερική aτούς Ιδιοκτfiτες έστιατορίων, Diners, Pizzaήas, Delis, 
Caterers, Coffee Shops, Bars, ξενοδοχείων, ζαχαροπλαστείων, κλπ. 
Πρόκειται γιά Επαγγελματίες πού πέρνουν τίς Cπτοφάσεις γιά τό τί θά 
όγοράσουν καί Cπτό ποιόν θά όγοράσουν τίς έκαντοτάδες προϊόντων 
πού χρειάζονται γιά τίς καθημερινές τους Ονάγκες. Πρόκειται γιά μιά 

όγορά μέ ετήσιο τζίρο πολλών δισεκατομμυρίων δολλαρίων . 

• 
ΣΥΜΒΟΥ ΛΕΥΘΕΙτΕ ΜΑΣ 

"Αν σδς Ενδιαφέρει ή 
( Ελληνοαμερικανική άγορά 

τροφίμων, ποτών καί γλυκισμάrων 
έίμασrε πρόθυμοι νά σδς βοηθή
σουμε γιά τόν καλύτερο τρόπο 
παρουσιάσεως της διαφημίσεώς 

σας σrό ESllA TOR 

..___ __ ΊΉΛΕΦΩΝΗΣΑ τΕ: (212) 967-5016 __ ____. 
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Registry : Panama 

· · -We're more of what your clients' ' 
vacation dreams are made of. . 

For over fifty years, Charιdris has bee·n cruisi.ng ~ 
to the islands of the world, fulfi11ing vacatίon . 
fantasies. Gracious shipboard service, fabulous 
interr:ίational dining, exciting destinations a-.ι:ιd 
fun-filled days and nights. 

Today, with five ships rich ίη sai l ing tradition, 
no one can offer your clients more choices, · 
because no other cruise line offers more attractive
ports at more attractive prices. Call us today for 

. brochures and ·booking information on our special 
low air/sea pa<;kage rates from over 50 U.S . .. 
citjes. Whatever the dream, Chandris has a νalue· 
packed crύise that can make it a reality. 

MEXICO • CARIBBEAN • SOOTH AMERICA ;BERMODA • MEDITERRAr•iEAN 

CHANDRIS FANTASV CRUISES 
lt's not just a cr.uise, it's a fantasy., 

' . . 
900 Third Aνenue, New York, ΝΥ 10022 Reservations: 212-750-0044/800-621 -3446 
4770 Biscayne Bouleνard, Miami FL 33137 Reservatlons: '305-576-9900/800-423-2100 · 



ΤΗΕ CATHEDRAL BALL 
HONORING ΤΗΕ GREEK AMBASSADOR GEORGE PAPOULIAS 

J UNE, 1988 

Ambassador Papoulias receiving the Cathedral Award from His Emminence Archbishop 
Τ:ιkονοs. 

The honoree addressing the beautiful gathering, at the Pierre. 

The sixtieth annual ba\1 of the Arch
diocesan Cathedral, at the Hotel Pierre, 
as usual, was the social event of the 
Greek Community. Not only New 
Yorkers who are always supporting 
their Cathedral, but many Greeks (and 
ποπ Greeks, for that matter) from all 
over the States attended. 

What makes this affair different is 
that every year a prominent Greek or 
Greek-American is honored. This year 
the honoree was very special. So, having 
a specia l guest, the committee went to 
all lengths to produce a special gather
ing. Everyone, from the high officials 
down to the 360 guests unanimously 
agreed that such a presentation of a 
dinner-dance had never been seen in our 
community. 

The decoration ofthegra nd ballroom 
had the elegance and simplicity that bef
itted the guest of honor. Doric columns 
were the base for six foot high branches 

ι ι 



The Younger set, lel"t to right: Amalia Zepos, Othon Prounis, Carolina Papoulias, Gerassimos 
Contomichalos, Katherine Assimakopoulos, Elizabeth Vagelpoul, Arthour Jacobson, Amy 

Ga\anos, Alexander Macrides, Amelia Prounis. 

of dogwood individua1ly -illuminated 
from the ceiling. The menu and the invi
tation were printed on beautiful cards, 
donated by the Benaki Μ useum of 
Athens, representing 16th-century ear
rings on a red background matchingthe 
red tulip centerpieces and the red 
napkins. 

Looking in the journal we did not 
find anybody responsible for the exqui
site job. Scouting around, we came up 
with very few names. There was no 
chairman. Instead, a coordinator, Lila 
Prounis, wife of the President of the 
Cathedral, was in charge of the organi
zation. She got ιhe assistance of the 
vice-president Edmund Lillys, as a con
noisseur, to put the menu together. And 
a couple ofwomen, lrene Moscahlaides 
and our own Iris Lillys, were responsi
ble for choosing the decoration, which 
was executed by the florist of the Hotel 
Pierre. 

Naturally, the ball was under the aus
pices of Archbishop Iakovos, who 
arrived accompanied by the chancellor 
of the Archdiocese Bishop Isaiah of 
Aspendos and Bishop Philotheos of 
Meloa. 

The wife of the Consul General of 
Greece was honorary chairman of the 
affair. 

Ambassador Papoulias, who every-
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body remembers from the ιime he was the 
head of the Greek Mission at the United 
Nations, arrived accompanied by his 
wife Emily and his daughter Caroline. 
Mrs. Papoulias, lovelier than ever, was 
wearing a beautiful evening gown of 
printed organza, created for her by the 
master George Stavropoulos_ Caroline, 
who graduated from the American Uni-

versity in political sciences and lan
guages managed to get her degree in 
three years. She was heard saying that 
she wants to finish her Masters in this 
country before her pareήts are trans
ferred to Europe. Her future plans are a 
Ph.D. at the Sorbonne. 

Also attending the fabulous evening 
were the Ambassador at the United 

LA DIV Α FURS, INC. 
352 SEVENTH AVENUE (2nd F loor) NEW YORK, Ν.Υ. 10001 

TEL. (2 12) 564-0662 

CUSTOM MADE 

GEORGE MAKOS 
STEVE ZJAS 

Η ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΠΕΙΡΑ ΜΑΣ 

ΣΙΉΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ 

"NEW YORK" 



Lψι t? Right: :rofess~r J<_iki Papoulias, sister ofιhe honoree, Mr. Assimakopou/σs, Mrs. 
Sιderιs, Dr. Mιchae/ Sιde~ιs, Mrs. Papoul~as, the Ambassador, Mrs. A~·simakopoulos, Mrs. 

Ferraro, presιdent of the Natιonal Philopιochσs and Mr. Ferraro. 

Nations and Mrs. Costa Zepos with 
their daughter Amelia, another little 
genius, the Ambassador of Cyprus to 
the U.N. and Mrs. C. Moushoutas the 
deputy Ambassador to the U.N. 'and 
Mrs. Dimitri Neziritis, and the counse
lor Ms. Maria Zografos. Also, the sister 
of the honoree Ms. Κ iki Papoulias, Pro
fessor of Η istory at the U niversity of 
Salonica, happened to be in New York 

and was very happy to attend the affair 
honoring her brother. 

At the two round tables that had 
~eplaced the obsolete and terribly bor
ιng elongated dais, were the president of 
the Cathedral, Mr. Theodore Prounis 
and his charming wife; two ex~ 
presidents, Mr. Manuel Culukundis 
and Mrs. Cu!ukundis, and Mr. and 
Mrs. Louis Amoratis. Of course, the 

&~Pappas 
Ρ[}. /lll/J' JJ tJJJl-

BETTER CARS 
FOR LESS 

We make Greece affordable 
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44 Amalias Avenue 
Athens 105 58 - Greece 

Tel. 32.26.472 32.20.087 32.34.772 
CABLE: "PAPPASRENTACAR" 

TELEX 226344 LGJ GR 

president of the National Philoptohos 
Mrs. Ferraro, and the president of the 
Cathedral Philoptohos Frosso Beys 
were at the head tables. 
Το quote a very highly-placed con

noisseur, the evening was so successful 
that it would be smart to keep its organi
zation plan for all future Cathedra! 
Balls. 

Conference 
On Philosophy 
In Samos 

The First International Conference 
on Greek Philosophy is to be held on the 
island of Samos August 27-31. The sub
ject will be lonian Philosophy. The pur
pose of the conference is to offer the 
opportunity for specialists' research on 
Ionian thought and philosphy, and an 
evaluation of the contribution of inter
pretive endeavors of recent Iiterature on 
lonian philosophy, namely the Mile
sians, Pythagorians. Heraclitus, Xeno
phanes, Anaxagoras, et al. 

Professor Konstantine Boudouris, 
Professor of Philosophy at the Univer
sity of Athens, is organizing the confer
ence. Persons interested in participating 
in the conference or in following its pro
ceedings may write to: Professor Kon
stantine Boudouris, 5 Simonidou Str. 
Ι 7456 Alimos, Greece. 

Similar conferences in the past have 
attracted philosophers from the major 
universities of North America and 
Europe. At the same time there has 
begun a movement for a philosophical 
association to be founded in Greece 
which would, of course, have an inter
national character and scope and which 
would have as its purpose the furthering 
of research into Greek philosphy and 
the facilitation of communication and 
academic discussion between scholars 
and specialists in the field of Greek phi
losophy. This will be the The Interna
tίonal Assocίation of Greek Phίlosophy 
and, apart from furthering research into 
Greek philosophy, it will attempt to coor
dinate similar endeavors of individuals 
and societies throughout the world. 

Professor Boudouris has spent this 
past autumn in Canada and the United 
States at major universities enlisting the 
support and participation of well
known friends and scholars. This spring 
he will be in Cambridge, England, con
tinuing with his organizational work. 
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Epirotiki President Predicts 
Successful Season 

Maps of Greece and the U nited States 
adorn the walls of this 5th Avenue & 
46th Street office, as we\1 as awards for 
excellence ίη the cruisίng industry. The 
large room has an austere atmosphere 
with two large windows overlooking 
Manhattan. 'Έlegance Afloat" and 
"There's more to 'Sea wίth Epirotiki" 
are poster slogans prominently dis-

By Catherίne Tsounίs Siolas 

though we did not have any 
passengers." 

Arthur Lubin explained with deep 
feelίng the plight of the Potamianos 
family to save their business and 
workers jobs in 1985 and 86. "George 
and Andreas great concern were ... the 
people who worked for them."What is 
going to happen to our workers, our 

"We have eleven ships and at any given time, at every 
port in the world there ίs aπ Epirotiki ship saίlίng, even 
though the Aegean is our home. Epirotiki was the 
inventor of Greek Island Cruising." 

played as well as travel directories and 
travel law books scattered on shelves 
and desks. It is a room thoroughly lived 
in and enjoyed by Arthur Lubin, Presi
dent of Epirotiki Shίpping Lines. 

'Έpirotiki n1eans Continental, the 
world. If you really wanted to change 
the name of the company, you would 
say Continental Cruίse Company," 
explained the president with feeling. 
'The world is interesting when it comes 
to Epirotiki. We have eleven ships and 
at any given time, at every port in the 
world there is an Epirotiki ship sailing 
even though the Aegean is our home. 
Epirotiki was the inventor of Greek 
island cruising. "We have been in the 
Aegean longer than anyone else." The 
Potamianos Family, Andreas and 
George, started the business and ran the 
company from Athens. Mr. Lubin is 
their representative in the United 
States. 

crew and their families?" They showed 
humanity to people loyal to Epirotiki. 
Epirotiki ships were put in Alaska and 
South America and kept our crews 
working. We survived." 

Lubin has been working in the travel 
industry fQr 25 years and has partici
pated in every phase of it from U .S. Air 

pilot, tour operator, consultant for 
cruise companies, to publisher ofTravel 
Agent magazine. "Travel has been my 
life. Ι love it and am very happy being 
president of Epirotiki in America," he 
said sincerely. He enjoys eating in Greek 
restaurants in Astoria such foods as 
kokoretsi, pastitsio, moussaka, galato
boureko. Lubin likes his coffee metrio. 
"With all these things, that's why Ι 
joined the Greek company. We are 
expanding and bringing our cruises 
before the general public through a 
vigorous public relations campaign in 
the mass media," said the colorful 
president. 

Lubin believes nobody does the 
Aegean better than Epirotikί. We've 
been in there longer than anyone else. ln 
times of crises, we did not desert the 
Aegean and Caribbean. We did not 
move away Iike other companies. All of 
a sudden, today, they are getting big 
press that they've returned like General 
McArthur. We never left the Aegean. 
Ν ο matter how bad·, things were we did 

Tourism in Greece was devastated in 
1985 as a result of the TW Α hijacking in 
June and the subsequent travel 
embargo enforced by President Rea
gan. "Greece did get a bad rap, more 
than we deserved . In terms of tourism, 
we were devastated. We diversified with 
eleven ships and did not abandon the 
Aegean. We stood there and offered our 
3 and 4 day cruises of the Aegean eνen Arthur Lubin, president of Epirotiki Lines displaying travel catalogue in his office. 
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not \eave there and abandon the tour
ists. We stood there and are now 
stronger than before." 

Epirotiki is "dedicated to the pas
sengers," said Lubin with fee\ing. " We 
have more ships than any other cruise 
company in the world. When it comes to 
Greece and the Mediterranean we offer 
more beds, more posts and 'itinerary 
than any other company." 

1988 will be an excellent year for 
trav~l to Greece. "'We will see a rebirth, 
renaιssance at last. Α 20% increase in 
tourism is expected." Lubin contends 
that "Greece has a tremendous advan
tage for its people, historical signίfi
cance and antiquity. Its inexpensive for 
the American when compared to North 
and Central Europe. So we see a tre
mendous increase of tourism in Greece 
this year, .especially in cruises. One can 
not go to Greece without taking a 3 or 4 
day cruise of the Greek Isles," he said 
convincingly. 'Έach one has its own 
beauty, own people, own cuisine, own 
serenity that offers everything to that 
tourist. Ι η my eyes, Ι have never seen or 
had a person call me up and say they did 
not like the Greek lsles. Yes, some 
might not have liked the hotel or the 
waiter, but they never say they didn 't 
like Mykonos, Rhodes or Crete. We 
hope there ίs tranquility in the world 
and people continue to travel." 

The GNTO "Greek Natίonal Tourist 
Office" under Nikos Skoulas is deter
mined to woo the American Tourist. 
They realίze tourism is vital to the econ
omy. Mr. Skoulas ίs embarking on a 
public relations campaign in Greece to 
show Greeks how to treat the tourist 
and welcome hίm . "The GNTO ίη mak
ing it a goal to improve the facilities and 
people themselves involved with tour
ism," explained Lubin. "We are trying 
to impress the Greeks that tourism is 
vίtal to the economy and is going to 
bring money, create jobs and keep them 
working. They themselves realized what 
happened in '85 and '86 when no one 
(tourists) came and hotels and restau
rants closed up." 

Turkey and Greece have recently had 
a good relationship and both share an 
interest ίη tourism. "Turkish authorities 
are making strides in wooing the Ameri
can. Our cruises stop in Kusadasi and 
lstanbul.There is no doubt about the 
fact that Greece is the Cradle of Civili
zation, historically and climatically. 
1988 will see tourists coming back to 
Greece." 
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Epirotiki is well known for its Glor
ious Greek lsles 3 and 4 day cruise on 
board the Pegasus. The three day cruise 
tours Mykonos, Rhodes, Patmos, and 
Kusadasi (Ephesus). The four day 
cruise adds stops to Santorini and Her
aklion, Crete for a visit to Knossos. Epi
rotiki boasts one of the highest "repeat 
customer" rates in the industry. The 
Epirotiki 11-ship fleet is named after the 
heroes and heroines of Greek mythol
ogy, such as: Pegasus,Jupiter, Neptune, 
Atlas, Jason, Argonaut, Orpheus, 
Oceanos, Hermes. The fleed include, 
W orld Renaissance and the new ship 
Odysseus. 

Epirotiki cruίse ship lines have the 
best in entertainment, cuisine and sight
seeing with an emphasίs on communion 
with nature. Their motto is: the right 
ship, the right cruise and the right itiner
ary. The newest ship, Odysseus, has the 
same high standards. The extra large 
cabins, that are 90% outdoors, have pri
vate facilities that include air condition
ing, ample wardrobe and drawer space 
with most having a seating area. Public 
rooms include a grand salon, second 
lounge-bar, writing room, casino, disco, 
boutique, taverna, swimming-pool, 
sauna, gumnasium and other facilities. 
Her decks and public rooms have names 
such as "Sirens", "Circe", "Naussica" 
and others. Odysseus began its first 
cruise of the Greek lsles and neighbor
ing countries on April 29, 1988. Her 
inaugural voyage included three, four 
and seven day cruises. 

The newest cruise package includes 
the Grand Tour of Europe By Sea: (τhe 
Seven Seas) that offers 14 days on an 
elegant cruising hotel, excellent dining, 
sightseeing at 13 ports (with optional 
shore excursions) and professional 
entertainment. The tour begins with a 
departure from either Genoa or Venice 
on the 12,500 ton World Renaissance. 
The tour includes sightseeing at the fol
lowing ports and countries; Messina, 
Sicily; Olympia; Piraeus; Mykonos; 
lstanbul; Nessebur, Bulgaria; Odessa 
and Yalta, Russia; Corinth; Delphi; 
Corfu ; Dubrovnik, Yugoslavia and 
Venice. "The Grand Tour of Europe By 
Sea" is priced from $1 ,790 per person 
from May through August and $2,070 
per person during the high season (Sep
tember and October). 

For further information on tours of 
the Greek lsles with the elegant Epiro
tiki fleet, contact Epirotiki, 551 Fifth 
Avenue, New York, Ν.Υ. 10176, (212) 
599-1750 or 1-800-221-2470. 

Βοηθηστε 
το καρκιvοπαθη 
~Ελληνόπουλα 

Memoriιl Sloan-Ketterin& Cιnc:er Cen
ter is ι priνιtely operιted non-proflt 
c:anc:er center deνoted to pιtient cιre, 
research and educ:ation in the cancer fleld. 

Eνery yeιr, ι numbl!r of Greek children 
come for treιtment. Upon their 
ιrriνιl,they and their fιmiliη ιre con
fronted by many unexpl!ded difficuhiη 
beyond the ιdjustment to the treιtment of 
cιncer. Some of the problems they fιce 
ιre: Γιnding housing, arrιngin& ιppro
priιte transportation, communicιting in ι 
foreίμ Jιnguιge, and settling into a 
routίne in ιη unfιmίliιr enνironment. 

ln ιn effort to meet some of these non· 
medicιl needs ιnd to help ιlleνiιte the 
hιrdships resultίng from this experience, 
Memoriιl Sloιn-Kettering hιs estιblίshed 
The Greek Children's Fund. The goιl of 
this fund is to assist and support those 
Greek fιmί\ίη thιt demonstrιte thηe 

needs. 

We hope Υ ου wi/1 ιlso help, by mιkin,g ιι 
gift to The Greek Children's Fund. Your 
support will ensure the contίnuity of this 
serνίce. Pleιse flll the form below along 
with your tιx-deductible contrlbutίon. 

Pleιse mιke your check pιyιble to: 

--- ---I I 
Ι The Greek Children 's Fund I 
I Memorial Sloan-Kettering I 
I Cancer Center I 
I I:Z7S York Avenυe I 
~ New York, Ν.Υ. 10021 Ι 
I I 
I 1 wanι ιο help. Enclosed is my con-

1 ιribuιion: 

: D$50 
I Ο$500 

Ο$100 Ο$250 

D$1.000 Oιher 

I Name . ... ....... ....... ... .... . ... . 

I 1 Address .... . .. ....... . .. . ......... . 

I I City ... .. . . ··· · · ..... . ...... . ..... . 

I Sιaιe Zip Code 
~., ______________ _ 

"NEW YORK" 



It was back ίη the early thirties. In a 
suburb of Chicago, the young priest of 
the Greek . Orthodox community, 
Father Markos Petrakis, was tendingto 
his daily routine. Lending an attentive 
ear to his parishioners' problems and 
differences was part ofhis clerical duty. 
This he did with patience and devotion, 
as he tried to keep his flock united under 
God's roof. Also, now and then, he 

JUNE, J988 

By IRIS LILL YS 

enjoyed a friendly chat with some of his 
parishioners, those with whom he could 
talk about himself, his family, his child
ren 's future. Often, he could open the 
drawer of his desk and unfold a piece of 

(Photo by George Nicholson, N.Y.C.) 

lined paper, probably torn from acopy
book, covered with a child's irregular 
scrawl. Pride would shine ση the good 
father's jovial face. 

'Ύ ου see this," he would tell his vis
itors. "My son. My son Haralambos 
wrote ίt. He always writes a story ... My 
son, he is nine years old. When he 
grows, he will become a writer." Father 
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Petrakis must have had a divine premo
nition. His son is Harry Mark Petrakis. 

Last March an invitation to a lecture 
reached me. lt was to be given at the 
auditorium ofthe New York University 
under the sponsorship of the Archdio
cese and the Hellenic medical society. 
Probably, Ι thought, it had to do with 
Independence Day. 

Ι cannot take it any more, Ι told 
friends. School days are long gone ... 
This is special, Ι was told. Petrakis is the 
speaker. Ι admitted my ignorance. Ι had 
never heard of the man. But my friends 
insisted and I gave in. 
Νο sooner did Petrakis start his 

speech than I straightened in my seat. Ι 
could not believe what Ι was hearing. 
The man, his posture, his speech, were 
far from the ordinary. His presentation 
of the million times rehearsed 25th of 
March came out like a legend of old 
tales. His choice ofwords, the flexibility 
of his sentences, were music to my ears. 
Ι was enthused. And obviously so was 
everybody else. The man got a standing 
ovation at the end of his speech. 

llost no time. As Petrakis was leaving 
for his home town in the Midwest the 
next morning, we arranged an interview 
for the ungodly hour of nine in the 
morning. (But after all, the man kept me 
awake during his lecture, how could Ι 
have slept in anticipation of his inter
view?) 

My first question was, after second 
thought, very abrupt: 

How did you become a lecturer? 

''You put the cart before the horse," 
answered Petrakis with a laugh that 
denoted his lovely sense of humor. "Ι 
was a writer first ... " 

Yes, that Ι knew. Although Ι had not 
read any of his works, Ι was told that he 
was excellent with his stories. Well, my 
belief is that one can develop writing 
proficiency as the result of endless read
ing and consistent patience; with time 
one can even become a good writer. But 
to become a lecturer, to keep one's 
audience interested, eager for what is to 
follow, is an entirely different thing. 1t 
requires special talent, charisma. 
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Furthermore, . one must have a love for 
good speech, both in the choice of 
words and in their intonation. That, one 
must work hard to acquire. 

" ... So," continued Harry Mark 
Petrakis, "Ι shall tell you about my writ
ing as it came first . Ι found out by expe
rience that every cloud has a silver 
lining. Since Ι first started to read Ι 
loved to write; child's stuff, of course. 
Then, as a teenager, I got quite sick. Α 
bout oftuberculosis glued me in bed for 
two years. In those days, thank God, 
there was no television. Radio, too, was 
in its infancy. So the only thing left to do 
during those interminable days was to 
read. Of course, there, too, one must 
have the propensity to learning. That Ι 
always had. My brothers, probably feel
ing sorry for my confinement to bed 
were of great help. They were going 
back and forth to the library bringing 
back an amount of reading material ... " 

Ι regret not having asked the writer 
who was responsible for the choice of 
the books he read during that period. 
But whoever did select them brought 
the youngster an excellent assortment 
of literature. J udging from his short sto
ries (which Ι have since read), references 
to the Greek classics are frequent. And 
to European literature. Jt is unusual to 
run into a Greek-American author ref
erring to great lovers of the middle ages, 
such as Heloise and Abelard of Dante 
and Beatrice. But it is to be believed that 
what must have inΩuenced Petrakis 
thought, and, for that matter, his whole 
life, must have been the American wri-

Superb 
Continental Cuisine 

Banquet Facilities Aνailable 
ΛU MΛJOR CREDΠ CΛRDS 

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

16S Water Street. Ν. York. Ν. Υ. 10038 
TeL (212) S09-S2S2 

"NEW YORK" 



ter Jack London and specifically his 
novel "Martin Eden." Now, Petrakis 
read London at age thirteen. At about 
that same age London tells us that his 
restless nature could not stand the con
finement of schoo1 discipline. He 
became what nowadays is called adrop
out and did his own schooling. That is 
exactly what Haralambos Petrakis did 
at sixteen. Maybe it is the reason why 
cu1ture on a broader sca1e is to be found 
in his writings. 

Coming back to his Cretan back
ground, Harry Mark Petrakis tells with 
vivid colors his parents' saga and the 
reason they found themselves in the 
United States. 

"My father was a priest in a small 
community outside Rethymno, a pro
vince of the island of Crete. He had 
married a young girl from the neighbor
ing town of Hania. They had four chi1d
ren, and life in their small village was 
taking its regu1ar stride. But in 1916 an 
unexpected event shook the fami1y's 
life. The Bishop of Crete cal1ed Father 
Petrakis to his bishopric and gave him 
some exciting news: the Archbishop of 
America, the very co1orful Metaxakis, 
was in need of c1ergymen to put in ser
vice the churches that the immigrants 
kept on building. " 

Now this is a most remarkab1e fact 
about the first Greeks that arrived at 
these shores. From the meager sa1ary 

- . 
that their manual jobs would pay, they 
had two priorities: to send a few dollars 
to their mothers back home, and save 
the rest to contribute to the bui1ding of 
their church. So naturally those 
churches required priests for their re1i
gious services. 

Father Markos, after 1ong delibera
tion with his family decided to respond 
to the call of duty. On a clear fall day, 
the good father, his presvitera, their 
four children and their be1ongings bid 
farewell to their parents and relatives at 
the port of Hania and undertook the 
treacherous crossing of the Atlantic. 
Their faith replaced their 1ack of Ian
guage. Their courage braced them for 
the ordeal of the voyage. Their arrival at 
Ellis Is1and and their final destination at 
Price, Utah, must have been one of the 
hundreds adventurous stories that 
immigrants went through at the first 
years of the century. 

The Petrakis family stayed at Price 
for a length oftime, enough to give hope 
and comfort to the young expatriat min
ers. Then Father Markos 's services were 
required elsewhere. ~~s next parish was 
St. Louis, Μο. Thatwaswherethegood 
father's last son, Haralambos was born. 
Υ et, another transfer brought the priest 
to his 1ast parish, in the suburbs of Chi
cago. That was where Harry Mark 
Petrakis grew up. 

"So," continued the writer, .. being a 

DINNER 

teenager out of schoo1 in a big city is not 
the best thing. Ι became restless. Ι could 
not hold a job. I became a gambler ... " 

Today psychiatry would call it 
"search for identity." Actually, the 
horizons that all his reading had pro
jected to his subconscious mind would 
not fit in the narrow spectrum of his 
midwestern suburb. Gambling must 
have been an outlet. 

Lucki1y, in h.is ear1y twenties he meta 
gir1 that he liked. She represented to 
him the classica1 Greek beauty. Sta
tuesque, with long raven hair and deep 
set dark eyes, the girl was, 1ike Harry, of 
first generation Greek parents. But to 
the Cretans she was a "foreigner," as she 
originated from Tripolis in the Pelopo
nese. In spite of her .. handicap," the 
young couple got their wish. Now, why 
anybody young and good 1ooking 
would think of marrying a young man 
- handsome as he may have been -
without a formal education and no 
steady job, is a question that only love 
can answer. Το paraphrase a French 
saying, "the heart has its reasons that 
reason ignores." In spite of the first 
years that probably were difficult, this 
marriage has produced three sons and is 
nearing its fortieth year of bliss. Any 
outsider would presume that the bride, 
along with long b1ack hair, must have 
had a 1ong strong patience. Also, tre
mendous understanding for the psyche 
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of a writer. Because Haπy Petrakis was 
born to be a writer. 

Realizing early enough that gambling 
and unsteady life would not get him 
anywhere, he went back where he 
belonged: to his desk. All the free time 
he had between jobs, he wrote. But it 
took him ten years before his stories 
would be accepted. His first published 
piece was "Pericles on 32 Street." Tells 
the author, "when the editor of Atlantic 
magazine wired me that the story was 
accepted, Ι felt like Lazarus ... " 

Since that day, Harry Mark Petrakis 
has written seven novels and often pub
lishes short stories in magazines. One of 
his books has been made into a film, 
starrίng Irene Pappas and Anthony 
Quinn. Probably with success and peace 
of mind, the author's real self became 
apparent. Mark νan Doren of the Chi
cago Tribune puts it beautifully: " ... 1 am 
tempted to say that Petrakis is unique in 
our time because in his stories he can 
produce joy, and does it regularly. It is 
as ίf some wonderful secret had been 
lost, then redίscovered by him ... " 

Although Petrakis tells us that he 
tends to resist the category "ethnic wri
ter" which sometimes is used in a pejor
ative sense, one can detect the warmth 
of Greek blood running in his veins. As 
he himself puts it, "a longing towards a 
golden, seemingly inviolated, landscape 
and time." If this longing is conscious or 
reflected from the daedalous of the sub
conscious mind, Petrakis has it to a 
strong degree. Maybe much more than 
if at his birth he had seen the luminous 
dawn at the Akrotiri of Crete. 

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

TEL. 201-777-1819 
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Η ellenίc Profίles By Thomas Spelios 

GOVERNOR MICHAEL DUKA
KIS became the frontrunner Democrat 
for the Presidential nomination after his 
smashing primary victories in New 
γork (51%) and Pennsylvania (67%), 
which practically assure him the nomi
nation at the Democratic party conven
tion in Atlanta in July. Dukakis, theson 
of Greek immigrant parents and a three
time governor of Massachusetts, is far 
ahead of all his rivals in the nurήber of 
delegates that he has amassed. Α strong 
organizer and dynamic manager, he 
demonstrates effective efficiency over 
verbal dogma. With a proven success 
record as governor he has introduced a 
1ew Health Care Program in his home 
state which he hopes to implement on a 
national basis once he is in the Oval 
Office. His trademark is keen intellect 
and int~J1ίgence, plus the ability to han
dle televιsίon debates in a cool, calcu
lated and tough manner. He seeks the 
Democratic nominatίon without the 
.,upport of any special interest groups 
th~t could handicap his final efforts. His 
polic-y ~c; a very effectίve multi
Jatera.lism with an appeal to large blocs 
of etl:ιnic voters and different age 
grouμ. He realizes that people with tal
ent "t•d imagination must be brought 
intύ the government process. About 
•·\Ό weeks ago his first cousin Olympia 
Dukakίs won the 'Όscar" as Best Sup
porting Actress for her role in the movie 
"Moonstruck." This has been a period 

of triumph for the entire Dukakis fam
ily. Let's hope the road leads to the Oval 
Office in November. As his supporters 
chant, "Let's Go Mike." 

GEORGE LOIS, the Golden Greek of 
Madison Avenue, is chairman of the 
adνertising agency Lois, Pitts, Gershon, 
Pon j GGK, and has been hailed by the 
New Υ σrk Πmes as 'Όne of the great art 
directors of America." He was person
ally given charge of Playboy magazine's 
campaign to build up readers and new 
subscribers that were lost as a result of 
the critir..al reports condemning porno
graphy by the Attorney General's office 
two years ago. His new campaign is 
called "The Playboy Empire Strikes 
Back," and will begin with an ad in 
Advertίsίng Age showing a beautiful 
bunny at the controls of a spaceship. 
This same agency conceiνed the highly 
successful "Going Home to Greece" 
campaign which featured some 37 
celebrities and stars promoting travel to 
Hellas during the last few years. The 
thank you from the Greek government 
was to drop him from the account. 

ARTHUR KOUMANTZELIS of 
Boston has been elected as national co
chairman of the National Conference of 
Christians and Jews. He represents the 
Eastern Orthodox Church and was 
elected to the National Board in New 
γ ork City. Α graduate of Bentley Col
lege and Harνard Business School, he 

has been with Arthur γ oung & Com
pany (Certified Public Accountants) for 
35 years holding a number of manage
rial positions. He presently is a senior 
partner on many major client holding 
projects, with both public and private 
companies. He has served as chairman 
of the Goνernors Subcommittee on 
Capital Formation as well as the Cultu
ral Affairs department. He received the 
Bentley College Distinguished Alum
nus Award in !987 and was also elected 
an Archon of the Knights ofSt. Andrew 
of the Orthodox Church. 

Dr. CONSTANτiNE CAVAR
NOS of Boston University gave a νery 
informative lecture entitled "The 
Legacy of Aristotle's Philosophy in the 
Hellenic East" under the chairmanship 

.of Prof. Rufus Fears ofthe Department 
of Classical Studies. lt is part of the 
Modern Greek Studies program under 
the direction of the well-known philhel
lene Prof. Stephen Salamone. Dr. 
Cavarnos has taught philosophy at 
Harνard, Radcliffe, Tufts, Wellesley 
and the University of North Carolina. 
He has lectured at Columbia, γaιe and 
Colgate Universities. An eminent scho
lar, he is the author of 36 books on 
philosophy and theology and modern 
Greek thought. He is well-acclaimed as 
a foremost authority on Aristotle and 
his impact on the world of antiquity, 
especially the Greek Church Fathers of 
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the Eastern Orthodox Church. 

GEORGE HATSOPOULOS ~ 
Boston, Mass., is president of the 
Thermo Electron Corp. and was 
recent1y honored by the Nationa1 Con
ference of Christians and Jews (NCCJ) 
for his outstanding civic and religious1y 
active contributions to this human re1a
tions organization. Hatsopoulos 
founded his company Thermo E1ectron 
in 1956 and it is now recognized as a 
1eader in the fie1d of thermodynamics. 
Η e is the author of three books and acts 
as technical adviser to Harvard U niver
sity's Kennedy School of Government. 
He is also a member of the Governor's 
Advisory Counci1 and NASA Research 
& Techno1ogy Advisory Committee on 
Space Power & Electric Propulsion. He 
attended the University of Athens and 
Μ.Ι.Τ. where he is currently a senior 
lecturer. 

Dr. JOHN SIOLAS of Bayside, New 
γ ork, was listed in the " Who 's Who in 
American Education," a unique honor 
claimed by 1ess than 3% of all American 
educators. He holds a number of differ
ent positions in the educationa1 field 
inc1uding schoo1 administrator in the 
New γ ork City Board of Education, 
adjunct professor at St. Johns Univer
sity in Jamaica, Ν.Υ., and member of 
the Greek Archdiocese Board ofEduca
tion. He was the recipient ofthe Educa
tor ofthe γear Award in 1987 presented 
by the Hellenic American Educators 
Association. He is the author of fiνe 
books on chi1dren's literature and 
numerous artic1es dealing with cultural 
identity, bi1ingua1 education and 
psycholinpuistics. 

GEORGE HASIOYIS was endorsed 
for Congress by the Americans for 
Democratic Action, one of the o1dest 

Washington-based politica1 organiza
tions. The ADA was founded in the 
1940 ' s by Eleanor Roosevelt and John 
Kenneth Ga1braith, two distringuished 
Americans in politics. 

NICHOLAS COCKINOS ofBoston 
was honored as an agent of John Han
cock Life Insurance, ce1ebrating 40 
years with the company. He is a past 
president of the 2,000-member Boston 
Life U nderwriters Association and a 
life-memb~r of the Million Dollar 
Round τ,, , 1e. He is a1so a life member 
of the President's Honor Club. 

GEORGE KOUKOUNARIS of 
Lynn, Mass., has just comp1eted the 
purchase of a $14 million Lynn Shore 
Drive property that inc1udes apartment 
buildings. 

VAN ANGELO GRAFAS of Sum
mit, N.J ., was recent1y e1ected vice pres
ident of the Small Business Unity 
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Council. He is also a delegate to the 
Small Business Conference held at the 
White House in Washington, D.C. Gra
fas is the president of Grafas Industries, 
lnc., a company that produces fitness 
related products. He is active in many 
religious , business and civic 
organizations. 

JOANNE BYRON, a young model 
from Framinham, Mass., recently 

appeared on WBZ Channel 4 televi
sion 's "People Are Talking," as a guest 
ο η "New Age Models." She was also 
interviewed on "Grecian Melodies" 
hosted by Steven Demos of Brocktόn, 
Mass. 

τJDBΠS: 

ALIKI GEORGEOU is appearing in 
the new Harold Fielding extravaganza 
"Ziegfeld" on Broadway. ΤΗΕΟΝΙ 
ALDREDGE did the elegant costume 
designs ... STEVE Ρ ΑΡΡ AS is the edi
tor of the Daytona Beach News Jour
nal. .. SPIROS FOCAS has returned to 

California after playing the good guy in 
the action movie Rambo 111, which was 
filmed in Israel. .. GABE BARTOLOS 
was the special make-up director for the 
new horror film "Brain Damag~" ... 
NICK KASTANIS of Brooklyn 
denounced columnist Jerry Nachman's 
ethnic slur in the "Post" and rightly 
so ... DMiτRI SGOUROS, well-known 
pianist, was a smash sensation at Lin
coln Center's Avery Fisher Hall. .. 
THEODORE NICOLAOU wrote the 
screenplay for the movie "Attack of the 
Killer Bimbos" starring Nicholas Cassa
vetes ••. MARIO LUCAS, well-known 
tenor, is in the new Elia Kazan movie 
"'Beyond the Aegean"... GEORGE 
LEWNES, a Brooklyn-born Hellene 
and administrative judge in Washing
ton, D.C. , has just published his first 
novel 'Tikla " ... 
PETER KYROS, former Democratic 
congressman from Maine, spoke about 
the Small Business Bureau on Channel 
13 television ... MARIAN BURROS 
writes the column 'Έating Well" for the 
New York τimes ... JOHN HALACHIS 

serves as a commissioner of Veterans 
Affairs in Boston, Mass ... MICHAEL 
CACOY ANNIS wrote, directed and 
produced the new movie "Sweet Coun
try" starring lrene Papas .•• Dr. STEVE 
PAPADOPOULOS of Norwalk, 
Conn., is the publisher of the new 
monthly magazine Pegasus ... 
GEORGE HASIOτiS, congressional 
candidate for New York State's 31st 
District, is visiting Cyprus on a fact
finding mission ... PAUL COUFOS is a 
television producer ο η Channel 9 televi
sion... CONST ANCE STELLAS is 
appearing in the new play "Perfect 
Partners" at the Martin Studio Theater 
in Manhattan ... PAUL TSAKOS is a 
writer for Channel 9 News in New 
York ... 
THEODORE BAKAS serves on the 
Boston Municipal Court as a judge ... 
FRANK DICOPOULOS plays the role 
of Frank Cooper in the television soap 
opera "Guiding Light"... SPEROS 
VRYONIS, professor of history at the 
University of California in Los Angeles, 
has been named director of the Onassis 
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Center for Hellenic Studies at New 
York University in Manhattan ... 
PETER MARIS produced and directed 
the new film 'Ύiper" ... ΑΝΤΗΟΝΥ 
GLAROS, a journalίst from Washing
ton, D.C., has written an enticing article 
on Jimmy the Greek called "Υ oung 
Jimmy" ... DEBRA KAMEROS is the 
president of her own real estate com
pany in New York ... MICHAEL FIG
GIS is the writer, director and musical 
arranger for the new movie "Stormy 
Monday", which just opened at Man
hattan's Embassy Theater ... 

MICHAEL GREGORY plays a lead
ing role in the movie " Man Against the 
Mob" that appeared on NBC televi
sίon... PETER DALIS, director of 
Athletics at UCLA, was honored 
recently at the annuai"Sports Night" in 
Los Angeles... YORGO VOYAGIS 
plays the kidnapper in the fi lm "Fran
tic" ... JOHN CAMP is the Mellon Pro
fessor of classical studies who has 
excavated the Athenian Agora for 
many years as an assistant field direc
tor... CHRISτiNA SANTRIZOS is 
with the Sterling Magazine Corp. She 
edits three soap opera magazines, 
including TV Presents, Daytίme TV 
Digest and Dayιίme TV Great Storίes ... 
PHYLLIS LYCETT, an Anglo-Greek, 
is an actress and independent producer 
ofmovies in Los Angeles. She is a grad
uate of the prestigious Royal Academy 
of Dramatίc Art in London. Her many 
films include "Thorn" ... NICHOLAS 
ZERV AS is the chairman ofthe Massa
chusetts Council of the Arts and the 
Humanities in Boston ... Gov. JOHN 
SUNUNU of New Hampshire claims 
Hellenic ancestry from his maternal 
grandmother, a Greek immigrant ... Dr. 
ΑΤΗΑΝ FRONτiSIS is the chairman 
of the Hellenic Export Promotion 
Organization (ΗΕΡΟ)... MICHAEL 
ECONOMOU is associate producer of 
the new film "The Unholy", just 
released by Vestron Pictures ... NAB
ERS CABANIS is the Deputy Assistant 
Secretary of Health and Human Servi
ces in Concord, Ν .Η .. .. DMiτRI KAR
POUZIS, a junior at St. John's High 
School in Shrewsbury, Mass. , gave a 
stirring speech on Greek lndependence 
Day at the John Hancock Building in 
Boston... CYNTHIA GREGORY, 
noted ballerina, played the role of Juliet 
in " Romeo and Juliet" in San Jose ... 
GEORGE STEFFANIDES is emeritus 
professor ofbiology and adjunct profes
sor of Greek at Fitchburg State College, 
Fitchburg, Mass ... 
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Historical trivia .... HELLENIC CON
QUISTADORES in the New World ... 
during the 16th century thousands of 
Greeks served ίn the armies and navy of 
the Spanίsh monarchs under lsabella, 
Charles V and Philip 11. At the Battle of 
Lepanto (1571) an estimated 30,000 
Greek sailors served in the allied fleets 
agaίnst the Ottoman Turks. Many of 
these professional soldίers and navίga
tors came to the New World. PEDRO 
DE CANDIA (Petros from Crete) 
accompanied Pizzaro to Peru in 153 1 
and fought the Incas at Cuzco. JUAN 
DE FUCA (Joannes Phocas) was born 
in Cephalonia. He served as a navigator 
in the Spanish navy for 40 years, and 
sailed the Pacific trade routes from 
Mexico to Manila and China. In 1592 
he led an expedition exploring the 
coasts of California, Oregon, Washing
ton and the Canadian Pacific ίn search 
of the legendary Northwest Passage. 
The waterway between Vancouver and 
Seattle is named in his honor, "The 
Strait of Juan de Fuca". He later 
returned to Cephalonia where he died in 
1602. 

FAMOUS HEL
LENES ΙΝ FRANCE ... Emile Zola 
(1840-1902}, celebrated writer of"JΆc
cuse" during the Dreyfus Affair (1896) 

had a Greek father ... Marshal Dennis 
Bourbaki, who served as an officer in 
Napoleon's army (1800-1815), was a 
Greek emigre who later fought for 
Greek Independence against the Turks. 

GREEK VIDEOS 
RECORDS - CASSEΠES 

GREEK COMPACT 0/SCS 
G/FrS - SrEFANA 

VΑΡΠSΠΚΑ - MPOMONIERES 
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Chirgotis Donates 
Building to 
Daughters of Penelope 

The Grand President of the Daugh
ters of Penelope Mrs. Kaliopi Xenakis 
announced, that construction will soon 
begin for the erection of a building to 

BANQUET CENTER 
FOR ALL OCCASIONS 

Accomodaιions from 10 to 1,200 

For Reservations 
CALL 

(201) 636-2700 
BANQUET MANAGER 

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

enclose the outdoor olympic size swim
ming pool that was completed three 
years ago by the Daughters of Penelope, 
at St. Basils Academy in Garrison, 
Ν.Υ .. 

The building will be a donation by 
past Supreme Ahepa President and 
noted philanthropist William G. Chir
gotis who several years ago donated the 

Inn ΜΟΤΟΑ LODGE 
Ιι AESTλURλNT 

~-,.~"--Α-:'-.. -- ~~~~R .. ~~UIISM lnc. 

J~ _ _ , Specializing ίη Traνel to Greece 
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Free parking betwt:en 7th & 8th Αν~. - Across Penn Station 

φ ~ 230 W. 31ST 51. 

ο Α ΡΟ~ NEW YORK, Ν.Υ. 10001 
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St. Basil's Chapel in memory of his 
parents. 

The all-weather swimming pool 
building with controlled heating and 
ventilating system, laνatories, shower 
and locker facilities will be a major 
addition to St. Basil's and is expected to 
be completed within six months. 

"MEMORIES 
OF LOVE" 

By: Harry Sίtaras 

The sounds of α f orgotten tune 
brought memories of /ove, tonίght. 
Α sunny αfternoon in June, 
Visions, imαges o.f light. 
B/ue skίes, racing sαίls, fine whίte sαnd, 
Cries of seαgulls ίn the air, 
Two /overs stro//ing, hαnd in hαnd, 
Wαves thαt pound, αnd smαsh, αnd teαr. 

Ίhe oceαn breeze wαtched αs we kissed, 
Stole our /ovίng words αnd cries, 
Vows of /ove glidίng through the mist, 
τhe setting sun ίn our eyes. 

Now, she is gone, αnd it's the end! 
Silence .fi//s the empty αίr, 
Loneliness hαs become α friend. 
Faith:ful co//eαgue ίn despαίr. 
Wild/y , the mίnd rαces αnd ι·limbs, 
Trying its thoughts to sever, 
Tormentίng thoughts of hαppy times 
Thαt took their /eαve .forever. 

I Γ hrr~ Star Ra~~ ~τ~ Ν . Υ Tirτιcs 

'~Atee~ 
!ι!~ American and Continental Cuisine 

Wtddings - Christtnings 
Α ll Social Funcιiorιs 

BANQUET FAC/LΠIES 
ΤΟ SERVE 15 ΤΟ 400 

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

Tel. (201) 469-2522 
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White cheese in bήne, made from 100 % sheep's milk 
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WHITE 811/NED CHEESE 
JOO% SHEEP'S.MILK 

• Α cheese making tradition from the mediteπanean area. 
• The ήch and tangy taste is due to the exclusive use of 100% sheep's milk. 
• Natural drainage gives a fine, firm yet soft consistency and creamy texture. 

-

• Seνeral traditional uses : cut in small cubes, with cocktails, or in greek salads and 
also many delicious dishes. 
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Τ6 παλαι6 αότ6 γελοιογραφικό σκfτσο τοϋ Mfvoυ 'Λpγυpάκη, περι
γράφει κατά τρόπο dρκετά παραστατικό τήv .. . tξέλιξη τοϋ 'Έλληνα 
μετανάστη τής 'Αμερικής: 'Από τήv φουσταvέλλα καl τά τσαρούχια, 
στόv άκομψο tπισκέπτη μέ τήv χτυπητή γραβάτα, τό ρολόγι στό γι~ 
λtκο, τό ποϋpο κ. λ. π. Μιά πολύ παλαιά καl ξεπερασμένη Αποχή. ·Εvα 

σκ/τσο στό όποίο, μετd τόν dμzρικανοποιιιflέντα βλιiχο, 8ά l:πpειιε νά 
προστεθη ι; γραμμική φryoύpa τοϋ Μιχάλη Δουκάιαι. Γιό. λ6γους δι
καιοσύνηr; πp6ς τήv ·Ομογένεια. Kal γιό. νά δώtπι στο6ς ·Ελλιιν~ Πk 
Μητροπό~ τό JDfvυμa ότι ό Έλbτνισμός Πk 'Aμzpud;<; Εχει ιiλ
λάξει σέ βαθμό πού vά διεκδική τ6ν θαυμασμό καl δχr τήv ιJιm7τrκή 

διάθεσή τους. "ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 

~~~\\0 ΚΑΤΕΒΑΣΜΑΤΑ ... 
ΙΟΥΛΙΟΣ, 1987 

'Εμείς δέν πρέπει νά περιφρονουμε καί νά 
κοροϊδεύαμε τούς 'Έλληνες, δπως κάνουν έκείνοι. 

Πρωτοσέλιδος στόν άμερικαvικό καί 
παγκόσμιο Τύπο, ό Μιχαήλ Δουκάκης, 
μετά τίς tπανειλημμένες, συνεχείς, περι
φανείς προκριματικές νίκες του, προχω

ρεί θριαμβευτικά, άκάθεκτος καΙ πρός 
τήv τυπική πλέον κατάκτηση τοϋ χρίσμα
τος τοϋ ύποψηφίου Προέδρου τοϋ Δημο· 
κρατικοϋ Κόμματος. Μέ βήματα 
σταθερά, συνετά, καΙ σίγουρα, σοβαρός 
καί μετρημένος, ό Κυβερνήτης τής Μασ
σαχουσέττης θά άντιμετωπίση τόν Νοέμ
βριο τόν 'Αντιπρόεδρο Μπούς, σέ μιά 
πολύ δύσκολη tκλογική άναμέτρηση, πού 
εlναι πολύ πιθανό νά τόν άνεβάση στό 
άνώτατο άt,ίωμα τής χώρας. τ Ωρες ίστο
ρικές γιά τήν · Ομογένεια. 

Ποιός όμογενής δέν εlναι ύπερήφανος 
γιά τόν Δουκάκη; Ποιός μένει άσυγκίνη
τος άπό τά μέχρι τώρα έπιτεύγματα τοϋ 
γιοϋ ένός Μυτιληνιοϋ μετανάστη; Τό έt,ώ
φυλλό μας καί τά άρθρα τοϋ άμερικανικοϋ 
Τύπου πού άναδημοσιεύομε σ' αύτό τό 
τείίχος, άvτανακλοϋν τήν έπιτυχία καί τήv 
γενικώτερη α1σθηση πού εχει προκαλέσει 

ΙΟΥΝΙΟΣ, 1988 

Τοϋ κ. ΠΑΝ. Σ. MAKPIA 

ή θριαμβευτική πορεία τοϋ Δουκάκη πρός 
τήν προεδρία τής μεγαλύτερης καί Ισχυ
ρότερης Δημοκρατίας στόν Κόσμο. 

Γιά τήν ·Ομογένεια, ή ύποψηφιότης 

τοϋ Δουκάκη ίfγι νε αίτία i:vός πραγματι
κοί) συναγερμοί), σ · δλα τά σημεία τής 
'Αμερικής. Ό Κυβερνήτης καλείται σέ 
άμέτρητες όμογενειακές συγκεντρώσεις 

πού όργανώνουν σύλλογοι καί Ιδιώτες, 
γιά νά ένισχύσουν οίκονομικά τόν προε
κλογικό του άγώνα. Κανείς ύποψήφιος 
γιά τήν προεδρία κατάφερε νά συγκεν
τρώση περισσότερα χρήματα. ·Ο Δ ουκά
κης διέθετε περισσότερα άπό δσα 
χρειαζόταν στίς διάφορες φάσεις τής προ
εκλογικής του έκστρατείας καί αύτό δέν 
εΙ ναι άσχετο μέ τήν όμογενειακή συμβολή 
καί σέ δολλάρια. Πράγμα πού ύπενθυμίζει 
τήν κοινωνική, οΙκονομική καί μορφω
τική άνοδο τής 'Ομογενείας. Τήν κατα-

πληκτική πρόοδό της σέ δλους τοά;" 
τομείς. Τό άνέβασμά της σέ tπlπεδα πού 
φαίνονταν άπρόσιτα πρίν μερικά μόλις 
χρόνια. .. 

* * * 
-<<'Εσείς συνεχώς άνεβαίνετι;, ένώ 

tμείς συνεχώς κατεβαίνομε ... ''• μάς lλεγε 
τελ ευταίως έπισκέπτρια άπό τήν 
'Ελλάδα. 

Τής άπαντήσαμε δτι τό <<κατρακύλι
σμα» τής ·Ελλάδος, γιά τό όποίο μίλησε, 
μiiς λυπεί καί μiiς άπογοητεύει. 'Αλλ · δτι 
αύτό άφορά τούς 'Έλληνες ψηφοφόρους. 
'Εκείνοι διαλέγουν τίς Κυβερνήσεις τους, 
δική τους εlναι ή tπιλογή τοίί Σοσιαλι
σμοϋ καί τής τριτοδρομικής κακομοι
ριάς, δικαίωμά τους νά θέσουν μιά μέρα 
τέρμα στήν παρακμή τους ... 
Ή 'Ομογένεια ένδιαφέρεται πάντοτε 

γιά τά συμβαίνοντα στήν ·Ελλάδα, άλλά 

δέν θά μιλήση ποτέ μέ περιφρόνηση. Καί 
δέν πρόκειται νά κοροίδέψη τούς 'Έλλη
νες γιά δσα τούς συμβαίνουν. Παρά τά 
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άρνητικά αΙσθήματα τών 'Ελλήνων της 
Μητροπόλεως πρός κάθε τι άμερικανικό 
καί, έπομέvως, καί πρός κάθε τι 'Ελληνο
αμερικανικό, έμείς πρέπει νά κρατήσωμε 
τήν ψυχραιμία μας. Καί νάμή τούς κοροϊ
δέψωμε δπως γιά τόσα χρόνια περιφρο
νοuν, κοροϊδεύουν καί περιπαίζουν τούς 
<<Μπρούκληδες», τούς «Πια τάδες» καί τά 
« 'Αμερικανάκια». 

Πρέπει νά βλέπωμε τά προβλήματα 

τών 'Ελλήνων μέ κατανόηση. Νά μή τούς 
παρεζ,ηγουμε. ΝΟλα τά φαινόμενα του 

Δημόσιου βίου, πείθουν δτι τελοuν ύπό 
καθεστώς συγχύσεως. 'Η ·Ομογένεια 
όφείλει νά κρατήση τήν θέση της καί τήν 
σοβαρότητά της. 'Επιβάλλει τοuτο τό 
πολιτιστικό έπίπεδο της Άμερικης, μέσα 
στό όποίο πραγματοποιήθηκε τό κατα
πληκτικό άνέβασμά της. 'Όσο κι· άν τό 
ύπογραμμίζη αύτό ή περίπτωση Δου
κάκη, ή περιφρόνηση πρός έκείνους πού 

Dukakis, Bush, Speakers 
at the Clergy-Laity Congress 

Vice President George Bush, Gover
nor Michael S. Dukakis and Metropoli
tan Maximos of Stavroupolis, 
representing the Ecumenical Partiar
chate of Constantinople, wilJ be among 
the principal speakers at the 29th Bien
nial Clergy-Laity Congress of the Greek 
Orthodox Archdiocese of North and 
South America to be held at the Copley 
Marriott Hotel in Boston from July 3rd 
to 8th. 

Archbishop lakoνos, will preside at 
the Congress which is expected to 
attract some 3,000 delegates and guests 
from the more than 600 parishes of the 
Archdiocese. 

The Clergy-Laity Congress in the 
highest ligislative body of the Greek 
Orthodox Archdiocese and delegates 
will include priests and lay leaders who 
will represent Greek Orthodox parishes 
in the United States, Canada, Central 
and South Americas. During the week 
of deliberations, workshops and semin
ars, a two-year program will be adopted 
for 1989-1990, in education, youth, 
social and moral issues, philanthropy, 
relations, with other churches and reli-
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gious groups, communications and eco
nomic development. 

Over 1500 young adults are expected 
to participate in the Greek Orthodox 
Young Adult League Conference 
(Goyal) which will convene from June 
30th to July 4th. Bishop Methodios of 
Boston, Congress Coordinator, in 
announcing that Congress registrations 
and arrangements are proceeding on 
schedule also said: 'Άs we celebrate the 
50th anniversary of Hellenic Colle
ge/ Holy Cross Greek Orthodox School 
of Theology, we are particularly pleased 
that one entire day will be spent on 
HC{HC campus in Brooklinegivingthe 
delegates and their families an oppor
tunity to see the School for the first 
time." 

The congress will open on Sunday, 
July 3rd with over 5,000 Greek 
Orthodox faithful participating in a 
synodical liturgy. Archbishop Iakovos 
will preside with the Bishops of the Holy 
S ynod and clergy of the Boston Diocese 
and responses by a 300 voice combined 
choir from the Diocese. 

Opening ceremonies will be held on 
Monday, July 4th , highlighted by the 
keynote address by the Archbishop. 
This will be followed by the opening 
Juncheon which will be a Tribute to 
Education, with Dr. John Silber, presi
dent of Boston University as the princi
pal speaker. That evening an 
Ecumenical Vespers and Doxology will 
be held at Boston's historic Trinity 
Church with Cardinal Bernard Law as 
homilist and the participation of several 
denominational leaders. On Wednes
day, J uly 6th, the Ladies Philoptochos 
Luncheon will be dedicated to the 
Homeless and Abused child and that 
evening there will be a Tribute to Pu blic 
Service at the State House. 

έμειναν πίσω (παρά τήν άμερικανική βοή
θεια, τίς έπιχορηγήσεις της ΕΟΚ καί τό 
όμογενειακό συνάλλαγμα πού... τσουβα
ληδόν εΙσρέει στήν 'Ελλάδα), δέν θά ήταν 
άντιπροσωπcυτική τών πραγματικών 
αΙσθημάτων μας πρός τήν πάντοτε άγα
πημένη μας πρώτη πατρίδα. Άντιθέτως, 
θά συνεχίσωμε καί θά έντείνωμε τίς προ
σπάθειές μας στήν Ούάσιγκτων γιά 
δίκαιη λύση του Κυπριακοί) καί έπίλυση 
τών διαφορών μέ τήν Τουρκία στό Αίγαίο. 

Πρωτότυπη Χιώτικη 
Κρουαζιέρα μέ 

τό « 'Αμερικανίς)) 
Σέ ενα «Καράβι ιiπό τή Χιό» ~ά γίνη έφε

τος δ έτήσιος χορός τού ίστορικού Συλλό
γου «Κοραής». Τό καράβι εΙναι τό 
πολυτελές ύπερωκεάνειο "' Αμερικανίς» 
τής εταιρίας Χανδρή , τό δποίο θά aπο
πλεύση ιiπό τήν Νέα ' Υόρκη γιά μιά διή
μερη μίνι κρουαζιέρα, τό Σαββατοκύριακο 
τής 18ης καί 1 9ης 'Ιουνίου. 

'Εν πλώ θά γίνη καί ή έκλογή τής Μίς 

Χίος 1988. 
Ή πρωτότυπη αύτή έκδήλωση εχει προ

καλέσει ίδιαί τε ρο ενδιαφέρον καί προβλέ
πεται aθρόα συμμετοχή τών ΧίωντήςΝέας 
Ύ όρκης καί τών περιχώρων. 

'Ο Σύλλογος ~χει εξασφαλίσει μειωμένες 
τιμές γιά τά μέλη του καθώς καί γιά τίς 
οίκογένειές τους, καί ίδιαίτερα γιά τά 
παιδιά . 

Οί ενδιαφερόμενοι νά κλείσουν καμπί
νες, μπορούν νά τηλεφωνούν στήν εταιρία 
Χανδρή, στό τηλέφωνο (212) 223-3003. 
Τό νέο Διοικητικό Συμβούλιο τού 

«Κοραή» γιά τά δυό έπόμενα χρόνια συνε
κροτήθη ώς έξής: Πρόεδρος Δημήτρης 
Ψαλτάκης, Α ' άντιπρόεδρος Τάκης Τσε
βδός, Β' άντιπρόεδρος Νίκος Μενής, 
γραμματεύς Στέλιος Τάτση ς, ταμίας Δημή
τριος Γατανιiς, νομικός σύμβουλος Χρή
στος Στρατάκης καί σύμβουλοι: Γιάννης 
· Αντώκας, Στέλιος Γεραγούνης, Σταϋρος 
Καρατζάς, Γιάννης Κλειδιiς, Κώστας 
Κλειδιiς, Μάρκος Μαρινάκης, Κώστας 
Παρθένης , Γιάννης Πετράκης, 'Ελευθέ
ριος Πίττας καί Γεώργιος Σκουφαριiς. 

Χιακή 'Επιτροπή: Γιώργος Ζαφειρά
κης, Γιάννης Καράλης , 'Αριστείδης 

Τσικνής. 

Σύνδεσμος · Αττικοβοιωτίας: Σωτήρης 
Τ σούμας. 

avge[l1os 
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t!'Ενα fγκ:λημα συγκλονίζει τήν Κύπρο 

Του κ. ΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ.- ·Ενώ τό κυπριακό βρίσκε

ται σέ μία πολύ λεπτή φάση λόγω τής άνα
μενόμενης πρωτοβουλίας τοϋ r.r. του 
ΟΗΕ, των νέων συνομιλιών Παπανδρέου
· Οζάλ, τής παρέμβασης τής ΕΟΚ καί 
iiλλων παραγόντων, καί ή σκέψη καί ή προ
σοχή τής κυπριακής κυβέρνησης, τοϋ 
'Εθνικου Συμβουλίου , των κομμάτων άλλά 
καί του κυπριακου λαου ε[ναι άποσπα
σμένη στίς διαγραφόμενες αύτές έξελίξεις, 
μιά νέα σοβαρή τρομοκρατική ένέργεια 
συγκλόνισε τήν Κύπρο τήν Τετάρτη, ι ι 

Μαϊου 1988. 
' Η πρωτοφανής αύτή γιά τήν Κύπρο 

ένέργεια άποτελεί μιά έπ ιπρόσθετη μαρτυ
ρία δτι ή Κύπρος χρησιμοποιι;ίται γιά τήν 
έξόφληση λογαριασμών μεταξύ τών ' Αρά
βων καί τών ' Ισραηλινών. Σύμφωνα μέ aδι
άσειστα στοιχεία καί πληροφορίες, 
ί>πάρχουν στήν Κύπρο χιλιάδες ξένοι ~νο
πλοι διαφόρων εθνικοτήτων - οι δποίοι 
μάλιστα διαθέτουν ι'.ίφθονο δπλισμό κάθε 
τύπου- μεγάλον άριθμό πυρομαχικων καί 
μεγάλες ποσότητες εκρηκτικων ύλων. 

'Η διαπίστωση αύτή δημιουργεί γιά τήν 
Κύπρο τρομερούς κινδύνους γιατί ε{ναι 
ένδεχόμενο άνά πάσα στιγμή οί άλλοδαποί 
τρομοκράτες νά έκδηλωθουν γιά νά ξοφλή
σουν τούς άραβο-ισραηλινούς 
λογαριασμούς. 

·Η στάση τής κυβερνήσεως 
' Η κυπριακή κυβέρνηση εχει έπανει

λημμένα άπευθύνει έκλήσεις στίς άραβικές 
κυβερνήσεις καί τίς διάφορες όργανώσεις 
τών παλαιστινίων καί ιiλλων νά σεβασθουν 
τήν Κύπρο καί νά τήν άφήσουν ijσυχη στά 
δικά της προβλήματα, άλλά δυστυχώς οί 
έκκλήσεις της δέν εγιναν σεβαστές. 

Κατά καιρούς ~χουν διαπραχθεί στήν 
Κύπρο σοβαρά εγκλήματα , τά λεγόμενα 
«είσαγομένα πολιτικά εγκλήματα". Αuτά 
εχουν προκάλεσει πολλούς πονοκεφάλους 
στίς κυπριακές άρχές, οί όποίες όμολογου
μένως βρέθηκαν πολλές φορές σέ πολύ 
δύσκολη θέση πώς νά αντιμετωπίσουν τήν 
δημιουργηθείσα κατάσταση. Στίς προσπά
θειες τής κυπριακής κυβέρνησης νά πατά
ξει τήν εiσαγόμενη βία παρενέβαινε ό 
πολιτικός παράγοντας, καθώς έπίσης καί 
γνωστές η άγνώστες άραβικές χωρες, οί 
ψήφοι τους στόν ΟΗΕ, ή κάποια ύποστή
ριξη τους πρός τόν άγώνα τfiς Κύπρου, 
aλλά καί κάποιοι έκβιασμοί. ~ Ετσι ή έξέ
γερση τής Κύπρου σταματοϋσε κάπου. 
Φαίνεται δμως δτι τώρα ή κατάσταση αύτή 
πάει νά τερματισθεί, άφοϋ ή νέα κυπριακή 
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κυβέρνηση ε[ ναι, δπως τουλάχιστο διακη
ρύττει, aποφασιμένη νά άκολουθήσει μιά 
iiλλη τακτική καί νά προχωρήσει aποφασι
στικά στήν άμείλικτη πάταξη τής ξένης 
τρομοκρατίας. 

Τά γεγονότα τής 
Τετάρτης 11 Μαίου 

Τό ~γκλημα τής Τετάρτης ήταν τόσο 
φρικτό ποί> εγινε άφορμή ι.Οστε νά έξεγερ
θεί όλόκληρη ή Κύπρος, δλα τά κόμματα, 
δλες οί όργανώσεις καί ~τσι ή κυβέρνηση 
βοηθήθηκε στ ή ν άποφασή της νά κτυπήσει 
aποτελεσματικά τούς ξένους τρομοκράτες. 

Στήν «έπιχείρηση>• της Τετάρτης δύο 

~ Merrill Lνncb 
Stamatis Κ. Tzemis 
Senior Financial Consultant 
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νεαροί Λιβανέζοι, άπό τούς όποίους δ ενας 
διαμελίστηκε καί ό aλλος έπέζησε καί 
συνελήφθη, φόρτωσαν τό αύτοκινητό τους 
μέ εκατό κιλά εκρηκτικές ϋλες μεγάλης 
ίσχύος καί προσπάθησαν νά τοποθετήσουν 
τό δχημα εξω άπό τό κτίριο τής πρεσβείας 
του 'Ισραήλ καί στή συνέχεια νά τό άνατι
νάξουν μέ τηλεχειριστήριο άπό άπόσταση 
200 μέτρων. . Η προσπάθεια του ένός νά 
τοποθετήσει τό δχημα εξω άπό τήν πρε
σβεία άπέτυχε, ό σύντροφος του πού ήταν 
κρυμμένος κάπου μακρυά δέν άντελήφθη 
τήν άποτυχία τοϋ συντρόφου του, πυροδό
τησε μέ τό τηλεχειριστήριο στήν καθορι
σμένη rορα (10. 15 π. μ.) καί ή τραγωδία 
συνετελέσθη. Τό αύτοκίνητο μέ τά εκατό 
κιλά έκρηκτικής ϋλης άνατινάχθηκε, ό 
Λιβανέζος όδηγός του διαμελίστηκε καί 
μαζί του σκοτώθηκαν δύο Κύπριοι, μιά 
γυναίκα καί ενας iiνδρας. 'Επίσης τραυμα
τίστηκαν iiλλα ι6 aτομα άπό τά όποία τά 
όκτώ σοβαρά. Τρία αύτοκίνητα καταστρά
φηκαν όλοσχερώς καί τέσσερα iiλλα ύπέ
στησαν μεγάλες ζημιές. ·Εκατόν είκοσι 
περίπου σπίτια, καταστήματα καί γραφεία 
στήν περιοχή πού συνέβη ή τρομερή 
εκρηξη ύπέστησαν μικρές η μεγάλες 
ζημιές- Τόσος ήταν ό συγκλονισμός της 
Κύπρου άπό τό φοβερό αύτό tγκλημα rοστε 
γιά μιά όλόκληρη βδομάδα ή Κύπρος 
ζοϋσε τίς έφιαλτικές στιγμές του. 'Η 
κύβερνηση, δλα τά κόμματα, δλες οί όργα
νώσεις, δλες οί παρατάξεις άγανάκτησαν 
άπό τό εγκλημα τό όποίο καταδίκασανάνε
πιφύλακτα. Κόμματα καί όργανώσεις ζήτη
σαν τή λήψη πλέον άποτελεσματικών 
μέτρων, ένώ ή κυβέρνηση ή ίδια συγκά
λεσε εlδική σύσκεψη στήν όποία μελετή
θηκαν πρακτικοί τρόποι γιά τήν 
άvτιμετώπιση καί πάταξη του εισαγόμενου 
πολιτικοϋ έγκλήματος. 

Παράλληλα μέ τά μέτρα πού άρχισε τjδη 
νά παίρνει, ή κυπριακή κυβέρνη ση εχει 
προβεί σέ αύστηρές προειδοποιήσεις στίς 
διάφορες χώρες καί τίς διάφορες οργανώ
σεις (παλαιστινιακές, φιλοπερσικές κλπ) 
ύπήκοοι t'j όπαδοί των όποίων βρίσκονται 
στήν Κύπρο, δτι θά παταχθοϋν άμείλικτα 
σέ όποιαδήποτε νέα τρομοκρατική έκδή
λωση. ·Επίσης γιά τελευταία φορά ή Λευ
κωσία άπηύθυνε νέα δραμματική εκκληση 
δπως ή Κύπρος μείνει εξω άπό τίς διαφορές 
τών 'Αράβων καί των 'Ισραηλι των ... Ο μ ως 
έπειδή δέν ύπάρχει καί μεγάλη έλπίδα δτι 
οί ξένοι τρομοκράτες θά σεβαστοuν τό 
κυπριακό εδαφος καί επειδή μέ βάση τά 
στοιχεία πού ύπάρχουν βρίσκονται 
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σήμερα στήν Κύπρο κάπου 1500 ενοπλοι 
πού διεθέτουν δλων τών τύπων τά δπλα 
εlναι αποφασισμένοι νά συνεχίσουν τίς 
τρομοκρατικές έπιθέσεις τους γι' αύτό καί 
λήφθηκαν άποφάσεις γιά συστηματική καί 
όργανωμέvη πάταξη τfjς εiσαχθείσας τρο
μοκρατίας. Μεταξύ Ciλλων έτοιμάζονται 
κατάλογοι γιά σταδιακή άπέλαση άπό τήν 
Κύπρο χιλιάδων · Αράβων καί Παλαιστι
νίων. Θά άπαγορευθfj σέ επικίνδυνα καί 
ϋποπτα στοιχεία νά εισέρχονται στό κυπρι
ακό εδαφος, θά ενισχυθεί ή φρουρά τών 
κτιρίων ξένων πρεσβειών, θά καταστεί 
αυστηρότερη ή φρούρηση aλλων ξένων 
κτιρίων καί περιουσιών καί θά γίνει τοπό
θετηση έπιπρόσθετων φρουρών στά άερο
δρόμια, τά λιμάνια καί πλοία. 'Επίσης οί 
δυνάμεις ιiσφάλειας τfjς Κύπρου θά έφοδια
σθοuν μέ νέους σύγχρονους έξοπλισμούς 
ωστε ή δίωξη τών τρομοκρατών νά εlναι 
εύχερέστερη άλλά καί πλέον άποτελεσμα
τική. 'Ορισμένες ξένες κυβερνήσεις ύπο
σχέθηκαν νά βοηθήσουν τήν προσπάθεια 
αύτή της κυπριακης κυβέρνησης. Εύχή καί 
προσδοκία ε{ναι δπως ή Κύπρος κατορθώ
σει νά ιiπαλαγεί τfjς ξένης τρομοκρατίας 
ωστε νά μπορέσει νά άντιμετωπίσει μέ επι
τυχία τή νέα πολύ δύσκολη άλλά καθορι
στ ι κή φάση τοϋ πολιτικου της 
προβλήματος. 

• 
Τά σημαντικώτερα γεγονότα 

τοϋ τελευταίου μηνός 

Χωρίς άμφιβολία ή πολύνεκρη εκρηξη 
τfjς I Ι ης Μαiου στή Λευκωσία μέ τούς 
τρείς νεκρούς, τούς ε'ίκοσι καί πλέον τραυ
ματίες καί τίς σημαντικές ύλικές ζημιές, 
ήταν τό σημαvτικώτερο γεγονός του τελευ
ταίου μηνός. ' Η έγκληματική αύτή tνέρ-

γεια θά συνεχίσει γιά πολύ άκόμα καιρό νά 
άπασχολεί τήν κυβέρνηση, τά κόμματα καί 
τόν λαό. 

-'Ένα Ciλλο σημαντικό γεγονός ήταν ή 
πραξικοπηματική ένέγεια του Ντενκτάς νά 
άξιώσει δπως τό ψευδοκράτος του «σφρα
γίζει» τά διαβατήρια τών εiσερχομένων καί 
εξερχομένων στό ψευδοκράτος. Γιά τήν 
ενέργεια αύτή ή κυπριακή κυβέρνηση ύπέ
βαλε έντονες διαμαρτυρίες στόν ΟΗΕ καί 
σέ ξένες κυβερνήσεις ό δέ Γ.Γ . τοϋ ΟΗΕ 
έστειλε στή Λευκωσία τόν άξιωματούχο 
του ΟΗΕ Γουστάβ Φέυσσελ γιά επαφές μέ 
τίς δύο πλευρές. 'Αλλά παρά τίς ύποσχέ
σεις πού ό Ντενκτάς εδωσε στόνΦέυσσελ ή 
κατάσταση δέν εχει μεταβληθεί καί οί 
ύπάλληλοι του ψευδοκράτους ζητουν νά 
σφραγίζουν τά διαβατήρια. 

- Τήν κυπριακή άτμόσφαιρα πυροδό
τησε περισσότερο ή άνακοίνωση της 
.. Α γ κυρας δ τι δ Του ρκος ύπουργός 'Εξωτε
ρικών Μ. Γιλμάζ θά επισκεφθεί τίς κατεχό
μενες περιοχές γιά συνομιλίες μέ τήν 
τουρκοκυπριακή ήγεσία. 'Η άνακοίνωση 
αύτή προκάλεσε στή Λευκωσία τήν i::ντονη 
άvτίδραση της κυπριακής κυβέρνησης 
καθώς καί της έλληνικής. 'Ύστερα δέ άπό 
τίς άντιδράσεις αύτές άνακοινώθηκε δτι ή 
επίσκεψη θά άναβληθεί άλλά πρόσφατα 
άνακοινώθηκε καί πάλι δτι ό Γιλμάζ θά 
έπισκεφθεί τήν κατεχόμενη Βόρεια Κύπρο 
στίς 31 Μαtου. ·Η κυπριακή κυβέρνηση 
συνεχίζει τά διαβήματά της γιά τήν ματαί
ωση τής έπίσκεψης Γιλμάζ. 

- Κατά τήν έπίσκεψή του στήν Λευκω
σία ό Φέυσσελ συζήτησε μέ τίς δίJο πλευ
ρές καί τή γενικότερη πτυχή του 
κυπριακοu άλλά δέν έκόμισε μαζί του δποι
εσδήποτε νέες προτάσεις του Κουεγιάρ γιά 
τό κυπριακό . 

- Μιά tiλλη ένδιαφέρουσα έξέλιξη 
γύρω άπό τό κυπριακό ήταν καί ή ι'iτυπη 
συνάντηση τοϋ ύπουργου έξωτερικών τfjς 
Κύπρου Γιώργου 'Ιακώβου μέ τό Τουρκο 

συναδελφότου κ. Γιλμάζ στό Στρασβοuργο 
στίς 6 Μαtου, κατά τή διάρκεια γεύματος. 
'Όπως δήλωσε δ κ. 'Ιακώβου ή συνάντηση 
ήταν άρκετά ενδιαφέρουσα γιατί δόθηκε ή 
εύκαρία στίς δύο πλευρές, γιά πρώτη φορά 
!Jστερα άπό 14 χρόνια, νά ελθουν σέ άπευ
θείας έπαφή καί νά έκθέσουν τίς άπόψεις 
τους γιά τό κυπριακό. 

- Στίς 22 'Απριλίου ό πρόεδρος Βασι
λείου εδωσε τήν πρώτη συνέντευξη τύπου 
καί έπανέλαβε τήν πρόταση του γιά συνάν
τηση μέ τόν ·Οζάλ πρός συζήτηση της 
διεθνοuς πτυχfjς του κυπριακού. 'Ο Βασι
λείου έπανέλαβε δτι ε{ναι πρόθυμος γιά 
συνάντηση μέ τόν Ντενκτάς άρκεί ή συνάν
τηση αuτή νά προετοιμασθεί κατάλληλα. 

- Στίς 3 Μαϊου ό νέος ·Αμερικανός πρέ
σβυς στή Λευκωσία Μπίλ Πέρριν Ι:δωσε 
στόν προέδρο Βασιλείου τά διαπιστευτή
ρια του ό δέ Κύπριος πρόεδρος έπανέλαβε 
τήν έπιθυμία του δπως τό κυπριακό συζη
τηθεί στίς άμερικανο-σοβιετικ:ές συνομι
λίες. ·Ωστόσο ή άμερικανική πλευρά 
δήλωσε δτι τό κυπριακό δέν μπορεί νά άπα
τελέσει άvτικείμενο συζήτησης στίς συνο
μιλίες Ρίγκαν-Γκορμπατσόφ. 

- Τό 'Εθνικό Συμβούλιο σέ εέπανει
λημμένες συνεδριάσεις του μελετά τίς εξε
λίξεις γύρω άπό τό εθνικό θέμα καθώς καί 
ι'iλλα θέματα καί παίρνει άνάλογες 
άποφάσεις . 

- Στίς 15 Μαtου ό πρόεδρος Βασιλείου 
μετέβη στή Φιλλανδία πρός έκτέλεση επί
σημης έπίσκεψης. 

'Επισκέψεις στό εξωτερικό πραγματο

ποίησαν τόσο ό πρόεδρος τής Βουλής 
Βάσος Λυσσα ρίδης δσο καί άντιπροσω
πείες τfjς Β ου λ ης στ ή ν προσπάθεια της 
κυβέρνησης καί τfjς βουλfjς νά προβάλ
λουν διεθνώς τίς θέσεις καί άπόψεις τής 
έλληνοκυπριακης πλευράς στό κυπριακ:ό 
καί νά τό κρατήσουν δσο ε{ ναι δυνατόνπιό 
ζεστό στό διεθνές πεδίο. 

ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ 
ΜΟΝΟ ΜΕ 25 ΔΟΛΛ. ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ .RMEiiEXι 
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tΈνα παραμύθι γιά δλες τίς ήλικίες 

ΤΟ ΠΕΝfΑΜΟΡΦΟ 
ΠΟΤΑΜΙ 

Γεννήθηκα μέσα στίς άνταύγειες τοϋ 
νεροϋ. 'Εμείς oi νεράϊδες ~τσι γεννιόμα
στε. Ζοϋμε κρυμμένες στά ρουμάνια κον
τάσ τίς βρυσομάνες στά πηγάδια καί στίς 
άκρολιμνιές. 'Από τίς κρυψrονες μας βγαί
νουμε μόνο στή κάψα τοϋ καλοκαιριάτικου 
μεσημεριοϋ καί στίς άστροφεγγιές τοϋ χει

μώνα γιά νά χορέψουμε δίπλα στούς νερέ
νιους καθρέφτες. Σάν άγερικά πού είμαστε, 
γεννάμε άέρινα μεσ· στό νερό άντιφεγγί
σματα, καινοίφγιες άδερφάδες πού μιiς 

άκολουθοϋν σάν ί::ρθη ή ώρα, στούς νεραϊ
δότοπους. Ε'ίμαστε δύο λογιrον ξανθές καί 
μελαχροινές. Οί πρώτες, σάν καί μένα, γεν
νιόμαστε τή μέρα, οί ι'iλλες ξυπνάμε στή 
ζωή τή νύχτα. Καθώς είμαστε δλες ομορ
φες, προσέχουμε πολύ μ ή καί βρεθεί κανείς 
περαστικός, τήν ώρα πού πηδολογοϋμε 
ξέγνοιαστες στή μοναξιά, καί μc'iς άρπάξει 
τό μαντήλι, γιατί τότε γινόμαστε σκλάβες 
του. Τοϋ μαγειρεύουμε καί του σκουπί
ζουμε τό σπίτι, τραγουδάμε καί χορεύουμε 
μόνο γι ' αύτόν, μά οί καθρέφτες δέν μιiς 

άντιφεγγίζουν πιά καί τά νερά μνήσκουν 
θολά στό πέρασμά μας. Τά παιδιά πού τούς 
γεννάμε, μc'iς μοιάζουν δμως μόνο στήν 
όμορφιά . Θίiχετε άκούσει δά γιά τούς 
νεραϊδογέννητους! ..... Αν πάλιδέντά κατα
φέρει, αν δέν άρπάξει τό μαντήλι γερά καί 
του γλιστρίσει άπό τά χέρια, τότε του πέρ
νουμε τή μιλιά . 'Όχι πώς εϊμαστε κακές
δπως μιiς λένε μερικοί.- Τό κυνήγι τοϋτο 
ε{vαι καί πρέπει νά ε{vαι έπικίνδυνο. 
'Αλλοίμονο άν ολοι οί ι'iνθρωποι βαλθοuν 
νά κυνηγοϋν νεράϊδες ... 

Μοιάζουμε σέ πολλά μέ τούς άνθρώπους 
άκόμα καί στίς προτιμήσεις μας ... Αλλες 
άγαποuνε τά πηγάδια, τούς άρέσει τό βύθι
σμα, λαχταροuν τό νερό πού cρχεται άπό 
μυστικές ύπόγειες στοές πεντακάθαρο 
χωρίς σκουπίδια καί τίς σκόνες της έπιφά
νειας. ·Α λ λες προτιμοϋν τίς λίμνες γιά τήν 
άπλωσιά τους, γιά τόν άνέμελο χορό πού 
στήνουν οί σπίθες άπό τίς ήλιαχτίδες στίς 
έφήμερες ρυτίδες τους καί γιά τό χρώμα 
τους, πού άποκρίνεται τάχα στόν ούρανό 
καί πού σκεπάζει τούς βούρκους ... Αλλες, 
δπως έγώ, προτιμάμε τά ποτάμια, πού δλο 
άλλάζουν καί δλο μένουν 'ίδια μέ τόν έαυτό 
τους , τίς ποταμογραμμές πού σπρώχνουν 
τά νερά τους βιαστικά μέ κοχλασμούς ij τά 
κυλοϋν άργά μέ πίστη πρός τή θάλασσα κι 
ι'iς ξέρουν καλά πώς έκείνες ποτέ δέν θά τή 
φτάσουν. Πάντα τά εβλεπα μέ θαυμασμό 
καί μέ περιέργεια. Δέν κατάλαβα ποτέ Ciν 

ΙΟΥΝΙΟΣ, 1988 

Τοϋ Βασίλη Βιτσαζή 

τρέχουν η iiν στέκονται. ·Αν τό ποτάμι, 
ε{ ναι τό νερό πού άλλάζει άσταμάτητα η τό 
άσάλευτο φιδίσιο του κορμί. Κάποτε μάλι
στα σκέφτηκα πώς τό μπέρδεμα τούτο μπο
ροϋσε νά ε{ναι ή μόνη τους άληθινή 
ύπόσταση . ΗΟπως καί νάναι ή περιέργεια 
καί ή άγάπη μου γι. αuτά στάθηκαν 

άφορμή γιά δσα μοu συνέβηκαν τίς 
προάλλες. 

'Όλο τό πρωϊνό εβρεχε. Τό άπομεσή
μερο ψιχάλιζε άκόμα δυνατά. Τό άλώνι, 
κοντά στήν κρυψώνα μου, ήταν tρημο. Τά 
λιχνίσματα ε{χαν τελειώσει τήν περα
σμένη βδομάδα καί οί λιγοστές θυμωνιές 
πού cμεναν εlχαν μουσκέψει άπό τή βροχή. 
Τό φθινόπωρο πλησίαζε σάν σκοτεινή 
φοβέρα άπό τόν ούρανό, σάν μυρωδιά τών 
μουσκεμένων χόρτων μέσ' στή γfi. ·Η 
βροχή σταμάτησε κατά τίς δύο. ·Η ζέστη 
ήταν ύγρή. Τά τζιτζίκια ξανάρχισαν δειλά 
στήν άρχή μέ μονοσύλλαβα τριξίματα. 
Σιγά - σιγά ξεθάρρεψαν. Ήταν νωρίς 
άκόμα. Μιά - μιά, άρχίσαμε νά βγαίνουμε 
καί έμείς άπό τίς κουφάλες, άπό τά πηγάδια 
κι άπό τά δασωμένα βάτα. · Η μέρα δέν θά 

πήγαινε χαμένη. 'Εγώ ετρεξα στό ποτάμι. 
"Ηθελα νά τό iδώ βουρκωμένο άπό τήν 
κατεβασιά, δυνατό, δρμητικό νά κουβα
λάει ξύλα καί κλαριά καί νά τά άκολου
θήσω μέ τό βλέμμα ν, άρμενίζουν ο σο πού 
νά θολώσουν τά μάτι άπό τήν προσπάθεια. 
Στάθηκα στήν άκροποταμιά. Δύο μεγάλες 
βρώμικες φουσκάλες πού εlχαν ξεφύγει 
άπό κάποια ρουφήχτρα κολυμποuσαν 
μπροστά μου βιαστικά άπάνω στά νερά. 
Γιά νά tδοuμε πόσο θά κρατήσουν, σκέ
φτηκα. Πότε θά σκάσουν γιά νά λεφτερω
θοϋν άπό τοuτο τό άθέλητο ταξίδι. 
Προσπάθησα νά μήν τίς χάσω άπό τά μάτια 
μου. Καθώς τίς !:βλεπα νά ξεμακραίνουν 
άναρωτιόμουν liν δ βέβαιος θάνατός τους 
σέ λίγο , θάτανε στ' άλήθεια λευτεριά η 
άφανισμός. Πρίν προφτάσω δμως νά τό 
καλοσκεφτώ άντίκρυσα πέρα μακριά, έκεί 
πού σμίγει δ οuρανός μέ τή γή, κάτι πού δέν 
ε{χα ξαναδεί. 'Ένα ι'iλλο πολύχρωμο 
ποτάμι κατέβαινε άπό τή μέση ένός συννέ
φου καί χύνοντας μεσ· στό δικό μου. Δέν 
πίστευα στά μάτια μου. • Εμοιαζε σάν νά 
κυλοϋσαν πολλά ποτάμια μαζί , τό ενα 

δίπλα στό ίiλλο, μέ διαφορετικό τό καθένα 
χρώμα γράφοντας μιά πανώρια πλουμιστή 
καμπύλη άπό τόν σταχτί ούρανό ώς τή γή. 
Εlχα βέβαια ίδεί καί ι'iλλοτε χρωματιστά 

ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ 
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ποτάμια: γαλάζια , καφετιά, πράσινα, μά 
ετσι, σάν κι αύτό, ποτέ! ... Τούτο δέν φαί
νονταν νά εlχε δανειστεί τά χρώματά τους 
άπό τόν οuρανό η άπό κάποιο δάσος τρι
γύρω ήταν καθάρια κι Ιtλαμπαν λουσμένα 
σ' ενα δίκό τους γλυκό φώς. 

"Αν ύπfjρχε ί:να ποτάμι άπάνω στή γη 
πού θά τjθελα νά γνωρίσω, πού θά μπο
ρούσα νά άγαπήσω άπάνω άπό δλα ήταν 
αότό, τό πεντάμορφο ποτάμι τ ' οόρανοu! 
Προχώρησα γλιστρώντας άπάνω στή γή, 
δ πως κάνομε έμείς οί νεράϊδες σάν θέλουμε 
νά τρέξουμε. Σάν τό tφτασα, ιϊφησα τήν 

δχθη κι ιϊρχισα ν' άνεβαίνω άνάλαφρα 
στήν πρώτη του συρμή. 

'Ολόγυρά μου, κρέμονταν αμετρητες 
μικρούτσικες κόκκινες σταγόνες άκίνητες 
μέσα στό φωτεινό αύλάκι! Νόμιζα πώς θά 
τίς εβλεπα νά κυλίiνε βιαστικά δπως 
κάνουν δλες οι όμοιές τους στά ποτάμια 
περίμενα λίγο προσπαθώντας νά κατα
λάβω, καί τότε πρόσεξα πώς άντί νά τρέ
χουν οί σταγόνες, σέ τούτο τό ποτάμι, 
τρέχανε οί όχθες! Αuτές κυλούσαν κι αύτές 
τέλειωναν τό ταξίδι τους σάν liγγιζαν τή 
γη . Τούτο μου φάνηκε περίεργο άλλά δέν 
μέ παραξένεψε πολύ. 'Έχω συνηθίσει σέ 
τέτοια μπερδέματα μέ τά ποτάμια. 

·Ανεβαίνοντας λογάριαζα πώς θά μπο
ρούσα νά φτάσω ώς τίς πηγές νά βρεθώ 
μπροστά στά πανύψηλα βουνά σκεπασμένα 
μέ κόκκινα , μέ πορτοκαλιά ij μέ γαλάζια 

χ ιόν ι α .. Από έκεί θά ε πρεπε νά ξεκινούν ο! 
όχθες ποίJ τρέχαν βιαστικά στή γή . ΝΟσο 
πλησίαζα στό σύννεφο, τόσο μεγάλωνε ή 
προσμονή μου: Τι θά εβλεπα πίσω, πέρα 
άπ' αύτό; 

Στήν άρχή μέ θάμπωσε ενα φώς δυνατό. 
Καθώ:, συνήθιζαν τά μάτια μου διάκρινα 
σιγά-σιγά μιά άπέραντη ι'iσπρη θάλασσα μέ 
κύματα άκίνητα σάν παγωμένα. 'Εδώ κι 
έκεί λίγα βουνά, σκούρα σταχτιά σάν σύν
νεφα τού φθινοπώρου ξεπρόβαλλαν μέσα 
άπό τίς άσάλευτες κυματογραμμές κι άνέ
βαιναν μέ άπότομες πλαγιές σάν νά ζητοϋ
σαν νά τρυπήσουν τό γαλάζιο του ούρανοu. 
τίποτα δέν άκούγονταν, τίποτα δέν κουνιό
ταν. Τό όμορφο ποτάμι δέν φαίνονταν πιά. 
Σκέφτηκα νά γυρίσω νά βουτηχτώ πίσω 
μέσα στήν καταχνιά, νά τό ξαναβρώ , νά τό 
χαρώ γλυκόφωτο δπως τό πρωτόειδα μέσα 
στή σκοτεινιά τής άπογευματινής συννε

φιάς. 'Έτσι δμως θάμενε και τοϋτο τό άνε
ξήγητο γιά πάντα δραμα σάν τόσα liλλα 
πού ποτέ δέν ~μαθα οϋτε άπό πού ~ρχονται 
ούτε τί είναι οϋτε που πάνε. Τούτη τή φορά 
θά βρώ τήν liκρη , άποφάσισα, συνέχισα 
τόν δρόμο μου. Πίστευα βαθειά πώς κάπου 
θά μέ ί:βγαζε. "Ολοι οί δρόμοι κάπου πίiνε. 
Μόνο πού τοuτος έδώ δέν ήταν χαραγμένος 
άπό πρίν άπάνω στήν άσπρη θάλασσα, τόν 
σκάβανε τά βήματά μου και τόν χάραζε ή 
θέληση καί ή πορεία μου. Κάτι μοϋ ~λεγε 
μέσα μου πώς γιά πρώτη φορά 'ίσως στή 
ζωή μου άκολουθοϋσα τόν μόνο άληθινό 

δρόμο. 

Δέν ξέρω πόση rορα, πόσες ώρες, ή πόσες 
μέρες πήγα ι να, ίiν άνέβαινα ij Ciν κατ έβαινα 
στόν δρόμο τοϋτο πού πατούσα, τό άπάνω 
καί τό κάτω δέν εlχαν κανένα νόημα. 
' Εκείνο πού εντονα ενοιωθα ήταν πώς πλη

σίαζα κάπου. 

'Ένα βουητό σάν ciπό τσαμπί μελίσσι 
κρεμασμένο στό δέντρο ~φτανε στά αuτιά 
μου. Φαίνονταν νά ερχεται άπό ενα σημείο 
τόσο φωτεινό πού δέν μπορούσα νά κρα
τήσω τά μάτια μου νά τό άντικρύσω. Mou 
φάνηκε πώς διάκρινα κουβέντες. Στήν 
άρχή δέν καταλάβαινα τίποτα. Δέν ήταν 
άνθρώπινα λόγια, εστησα τά αύτιά μου 
προσεκτικά. Μά ναί. οι μιλιές ήταν στήν 
ι'iφθογγη χρυσή γλώσσα πού λαλοuνε οί 
ήλιαχτίδες. Σάν κόρη της μέρας πού εΙ.μαι, 
τούτη ήταν ή πρώτη γλώσσα πού εμαθα. οι 
μελαχροιν:,ς άδερφάδες μου, κόρες τής 
σκοτεινιaς· /:κείνες , πρώτα μαθαίνουν τήν 
άσημένια γλώσσα πού μιλούν τ ' άστέρια 
καί τό φεγγάρι στά νυχτολούλουδα. Μ· 
δλο πού δέν μπορούσα νά διακρίνω τίποτα 
μέσα στό δυνατό φέγγος, ~ννοιωθα πώς μέ 
τριγύριζε ενας όλόκληρος κόσμος πού βρί
σκονταν σέ κίνηση. «Ταχειά θαρθεί τό φθι
νόπωρο .. ιϊκουγα πολλές φωνές νά λένε, 
«θά χρειαστούμε πολύ κίτρινο καί κόκκινο 
χρώμα νά βάψουμε τά δάση ..... «νά βάλετε 
καί μιά γερή δόση άπό ρόζ-μόβ» , λέγανε οί 
liλλες φωνές, «θά τό χρειαστούμε γιά τά 
κυκλάμινα, γιά τίς άνεμώνες καί γιά τά 
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ρίκια». .. Θάναι έδ& το εργοστάσιο πού 
έτοιμάζει τά χρώματα της πλάσης, σκέ
φτηκα. Περίεγο δμως μοu φάνηκε, πώς 
χρώματα δέν εβλεπα πουθενά. Μπροστά 
μου άπλώνονταν όλόφωτη, μιά λάμψη 
άχρωμη πού στριφογύριζε τρελλά σά τίς 
ρουφήχτρες πού τρυπάνε τά νερά του ποτα
μοu στίς φθινοπωριάτικες κατεβασιές. 

- Πώς βρέθηκες έσύ έδ&; aκουσα μιά 
γλυκιά άχτιδοφωνή νά μέ ρωτάει. Γύρισα 
νά iδώ ποιός μοίί μιλοίίσε, τό δυνατό φώς 
δμως ενα γύρω μέ θάμπωσε καί δέν διά
κρινα τίποτα. 

- · Ηρθα άκολουθώντας τό πεντάμορφο 
ποτάμι τοϋ ούρανοϋ , aποκρίθηκα, ψάχνω 
νά βρω, μά άκόμα τίποτα δέν εμαθα ... 

- τί θές νά μάθεις; 

- Τά χρώματα τοϋ ποταμιοu, άπό ποϋ 
ερχονται; Ποιά χιόνια πλουμιστά λυώνουν 
σέ τοί>τες τίς κορφές καί γίνονται ποτάμι; 

-Χιόνια δέν tχομε έδώ- μοu aπάντησε ή 
φωνή πού εμοιαζε τώρα μέ τραγούδι, τά ί 
χρώματα τά φτιάχνουμε μέσα σ' αύτόν τόν 
σίφουνα. 

- ·Από τί γίνονται τά χρώματα; 
ρώτησα. 

- · Από fjχους!! - άποκρίθηκε ή φωνή -
κάθε ήχος καί χρώμα. Μετά, πέφτουν δλα 
μαζί στόν στρόβιλο ποί> τά aνακατεύει καί 
βγάζει τό χρυσό ήλιοφώς. Μ' αύτό ντυνό
μαστε δ λες έμεiς καί κατεβαίνουμε στή γη 
νά βάψωμε κάθε τι μέ τό δικό του χρώμα. 
Κόκκινη τή θράκα καί τά ήλιοβασιλέματα, 
κίτρινα τά λεμόνια καί τούς ijλιους, πρά
σινα τάλειβάδια καί τίςδασωμένες aκρολι
μνιές καί πάει λέγοντας ... 

Βεβαιώθηκε, άπό δσα μοϋπε γιά τό ντύ
σιμο καί τό κατέβασμα στή γή, πώς αύτή 
πού μοϋ μιλοϋσε ήταν ήλιαχτίδα. 

Στό ποτάμι πού aκολούθησα, τής είπα , 
εlδα τέσσερα μόνο χρώματα τά πιό δμορφα, 
τά πιό άγνά πού Εχω δεί ώς τώρα. Αύτά άπό 
τί γίνονται; 

- Παρατήρησες μόνο τά πιό χτυπητά, 
μοϋ aποκρίθηκε ή ήλιαχ.τίδα. Τό ποτάμι τά 
εχ.ει δλα άκόμα καί έκείνα πού δέν μπορείς 
νά δείς, πού γίνονται άπό έκείνα πού δέν 
μπορείς νά άκούσεις. Η Ολα τά χρώματα, 
δπως σοϋ εlπα, γίνονται aπό ηχους. Τό 

κόκκινο, γιά νά σοί> δώσω ~να παράδειγμα, 
γίνεται άπό τίς βροντές, τό μενεξεδί, aπό τό 
κλάμμα τής βροχής, τό κίτρινο άπό τό 
βούϊσμα του aέρα, τό γαλάζιο άπό τίς φτε
ροκοπιές τών άγγέλων ... Κατάλαβες; 
-Κατάλαβα, εlπα. Γιά ε να μόνο χ_ρ&μα 

θέλω άκόμα νά μου πείς. Τό μαυρο άπό τί 
γίνεται; 

- · Από τί σιωπή! 

Δέν χόρταινα νά άκούω τήν ήλιαχτίδα. 
" Αρχ_ιζα τώρα νά καταλαβαίνω μερικά 
πράμματα πού οϋτε κάν εlχα σκεφτεί νά τά 
έξηγήσω. Γιατί , λόγου χάριν, ό ούρανός 
ε{ ναι γαλάζιος. Τώρα καταλάβαινα, μιά καί 
ε{ναι γεμι'iτος aγγέλους πού φτερουγίζουν 
άόρατοι μέσα στούς αίθέρες, κατάλαβα 
άκόμα γιατί τήν ώρα τής σιωπfjς θρονιάζε
ται στήν πλάση μαύρη βασίλισσα ή νύχτα. 

- Μείνε κοντά μου, είπα στήν ήλια
χτίδα. ~Ε χ. ω πολλά άκόμα νά σέ ρωτήσω. 

- Ποτέ δέν μένω στό ίδιο μέρος, μοί> 
άπάντησε. Τρέχω. Τρέχω τόσο γρήγορα 
δσο τίποτα στόν κόσμο κι δμως ε{μαι σάν 
νά στέκομαι. Ποτάμι εlμαι κιέγώ-έσύ, σάν 
νεράϊδα τά ξέρεις δά καλά τά ποτάμια μέ τά 
παραξενά τους - μόνο πού τό δικόμου τό 
νερό ε{ναι καμωμένο άπό φώς. 

- Ναί, aκριβώς γιά ποτάμι θέλω άκόμα 
νά σέ ρωτήσω, τής είπα. Γιά τό ποτάμι τό 
πεντάμορφο πού στάθηκε ή άφορμή νά 
φτάσω ώς έδ&. Αύτό ποιός τό βάφει; 

- Κανένας , μου εlπε μέ κάποιο έλαφρό 
γέλιο πού μόλις διακρίνονταν στή φωνή 
της. Αύτό tχει χρώματα άγνά καί πρωτο
γέννητα, πρίν νά περάσουν άπό τόν μεγάλο 
σίφουνα καί γίνουν χρησοφώς. Σάν βρέξει 
πολύ, συνέχισε , κι άστράψει καί πέσουν 
κεραυνοί εΙ ναι τόσοι πολλοί οί ήχοι άπό τό 
κλάμμα τοϋ ούρα νου στή γfj, άπό τά άστρο
πελέκια, aπό τίς βροντές καί τό δρολάπι 
πού ξεχειλίζει 6 σίφουνας. ~Ετσι, τό μενε
ξεδί, κλάμμα τής βροχής, τό κόκκινο άπό 
τίς βροντές, τό κίτρινο άπό τόν άέρα ξεχύ
νονται σ· !::να πολύχρωμο ποτάμι πού κρέ
μετα ι άπό τά σύννεφα. Οί δχ_θες του κυλι'iνε 
βιαστικές στή γη, σμίγοην μ' αύτή καί 
χάνονται στήν άπεραντωσύνη της, μά τό 
ποτάμι μνήσκει έκεί ψηλά λαμπρόχρωμο 
καί άκί νητο. 

- Τό θαλασσί; Δέν μουπες γιά τό 

θαλασσί. Τό ποτάμι εχει πολύ άπό τό 
χ.ρ&μα αύτό στίς iiκρες του. Ρώτησα. 

- Θά !\πρεπε νά τό είχες καταλάβει , 
άπάντησε ή φωνή καθώς aπομακρύνονταν. 
Τό τέλος τής καταιγίδας ε{ναι μήνυμα 
καλό. 'Από αύτά πού φέρνουν πάντα οί 
aγγελοι στή γη. Σάν λοιπόν φτάσει έκείνη 
ή ώρα, τρέχουν δλοι μαζί νά κατεβουν νά 
προφτάσοην ποιός νά δώσει πρώτος τή 
χαρμόσυνη ε'ίδηση, οί φτεροϋγες τους χ.τυ
πουν μέ δύναμη καί μέ λαχτάρα, πολλές 
φορές ή μιά τήν άλλη. Τό γαλάζιο, ετσι 
γίνεται πιό σκουρο, γίνεται θαλασσί. 

Κατάλαβες; 

- Πς τελευταiες λέξεις, μόλις καί τίς 
aκουσα. 'Η ή λιαχτίδα μου πρέπει νά ήταν 
κιόλας πολύ μακρυά. Γύρω μου πάντα τό 
ίδιο βούϊσμα. 

Καθώς κίνησα νά γυρίσω μοϋ φάνηκε 
πώς διάκρινα μιά χρυσοφωνή νά λέει: 

" Πρέπει νά ετοιμαζόμαστε σιγά-σιγά. 
Νά μαζέψουμε δλα τά τραγούδια τοϋ 
δάσους καί δλα τά κελαϊδίσματα των που
λιών γιατί ταχ_ειά θά χρειασθεί νά βάψουμε 
τίς πεταλουδες ... ». 

CONTINENTΛL 

CUISINE 
Excellent Serνice 

Seafood Specialties 
Moderate Prίces 

Jerry Mendelson 
at the Piano and Organ 

Entertains Nightly 

CLOSED MONDAYS 
C ιιterinι F tιdlitin 

(101) 317-1010 
30 Ν. SPRUCE STREET 

RAMSEY, N.J. 

GEORGE KARAKELIDES, MD. 
ΕΙΔΙΚΟΣ AKΠNOΛOΓOΣ-RADIOLOGIST 

30-17 35th Street, Astoria 

OYSTER ΒΑΥ 
CRYSTAL PALACE 

'Ακτινογραφίες (X-Rays) καί 'Ακτινοσκοπήσεις 

κάθε ε'ίδους καθώς καί μαστογραφίες (MAMMO
GRAMS) καί ύπέρηχοι (SONOGRAMS) μέ τά πλέον 
σύγχρονα μηχανήματα (ST ΑΤΕ OF ΤΗΕ ΑRτ). 
Δέχεται μέ ραντεβοu καθημερινά άπό 8 π.μ.- 8 μ.μ. 

JUNE, 1988 

(7 18) 626-0976 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΔΕΚΤΕΣ 

31-01 BROADWAY, ASTORIA, L.l. 11106 
ΤΗ. (718) 545-8402 καί (718) 545-2990 

"Ανετες, πολιτισμένες dίθουσες 

γιά όλες τίς κοινωνικές σας tκδηλώσεις, 

Ιδιωτικές κ.αί συλλογικές 

'Αδελφοί ΤΟΜ καf ΠΩΛ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 

9 

Ασφάλειες δλων τών είδών 
• Λύτοκινήτων • Ζωής • Καταστημάτων 

• Σπιτιών • Φωτιaς κ.λ. π. 

Τό Γραφείο της πλήρους tμπιστοσύνης 

ΠΡΟΘΥΜΙΑ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ 

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥ ΛΕΣ 

Τηλ. (718) 274-5100 

ΖΑΡΙΤΙ 
ΑuτΟ DRIVING and FLYING SCHOOL 

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΠΙΛΟΤΩΝ 
PERMIT ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ 

Πεπειραμένοι δάσκαλοι δδηγήσεως 

σaς παίρνουν άπό τό σπίτι σας. 

ΤΩΡΛ ΚΛΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΛΞΕ/Σ ΠΑ ΝΛ ΓΙΝΕΤΕ 
ΚΑΙΔΛΣΚΛΛΟΙΟΔΗΓΠΣΕΩΣ 

Τάξεις άρχίζουν κάθε μήνα. 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Greek Hour TV Show 
Κάθε Παρασκευή 10-11 μ.μ. 
στόν Σταθμό UHF Channel 44 

Έπίσης στό Manhattan Cable (J) 
Κάθε Παρασκευή 11-1 1.30 μ.μ. 

American Cable Vision: 
Κάθε Κυριακή 7-11 μ.μ. στό Κανάλι 38 

Your Hosts 
ΜΙΚΕΖΑΡΠΙ THALIA MOSHAKOU 

NATIONAL GREEK 
RADIO PROGRAM 

Θάλεια Μοσχάκου 

Μέ τούς dγαπητούς σας 
ΜΙΚΕ ΖΛΡΠΙ κιd θΛΛΕΙΛ 

ΜΟΣΧΛΚΟΥ πού σ{iς κρα

τοvν συντροφιά tδώ καί πολ
λά χρόνια. 

'Εκπέμπουν τώμα άιιό 
Δευτέρα ~ως Παρασκευή 
4-5 π.μ . καί 8:30-9:00 π.μ. 

WNWK 105,9 FM 

ELLAS TRA VEL 

Γιά δλες τίς ταξιδιωτικές σας 
άνάγκες τηλεφωνήστε μας 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ 
ΚΥΠΡΟΣ- ΤΑΞΙΔΙΑ 
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

Κανονικές πτήσεις - Τσάρτερς 
Κρουαζιέρες 

''Ζ'' REALTY 
·Αγοραπωλησίες σπιτιών καί 

έπιχειρήσεωv μέσω τοϋ 
ήλεκτροvιιcοϋ συστήματος 

(Computerized Multiple Listing) 

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

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



ΕΝΑΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣ 
ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: «ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ» 

ΤΟΥ ΝΑΥΆΡΧΟΥ Α. Γ. ΣΠΑΝ/ΔΗ 

Β' (τελευταίο) 

'Ο Πώλ Νόρ μόλις πάτησε τό πόδι του, 
&κανε καί τό χιοϋμορ του, κάνοντας πώς 
διαβάζει τό όνομα τοϋ καραβιοϋ: «Καθαρ
ματαγωγόν ... Χίος». 'Όλοι βέβαια γελά
σαμε μέ τήνκαρδιά μας. ΤόνΣπύρο Σκούρα 
παρακάλεσα νά πεί δυό λόγια στό πλή 
ρωμα, πράγμα πού &κανε, συνιστώντας 
πίστη καί έργασία, δυό ίδιότητες πού, δ πως 
είπε, άνέδειξαν τόν 'ίδιο άπό &να χωριατό
παιδο σέ εναν παρά-γοντα της άμερικανι κής 
ζωής. Μίλησε μέ άπλa λόγια προφέροντας 
τίς έλληνικές λέξεις μέ χρωματισμό άμερι
κανικό, άλλά καί μέ πειστικότητα ένός 
πετυχημένου aνθρώπου. 

Ό Β. Χέλης εδωσε μιά μεγάλη δεξίωση 
στό ξενοδοχείο Waldorf Astoria, τό μεγα
λύτερο τής Ν. 'Υόρκης, κατά τή διάρκεια 
τής όποίας μέ παρακάλεσε νά δεχθώ έπι
ταγή 2.000 δολλαρίων γιά τίς προσωπικές 
μου άνάγκες, τήν όποία βέβαια ευγενικά 
άποποιήΟηκα. 'Η προσφορά χρημάτων καί 
πούρων (!!) είναι μιά aμερικανική συνή
θεια τήν όποία συνάντησα παντοϋ δπου 
πήγα καί δένθεωρείταιμειωτική γιά κείνον 
πού τήν δέχεται, άντίθετα μέ τήν έλληνική 
νοοτροπία. Γίνεται μέ άγνή διάθεση καί μέ 
πvεϋμα πρακτικής έκδήλωσης τών αiσθη
μάτων τους. Πρέπει νά ζήσει κανείς τήν 
άμερικανική ζωή καί νά γνωρίσει τόν 
τρόπο πού σκέφτονται στήν aξιολόγηση 
τών άξιών τής ζωής αυτης γιά νά κατανοή
σει τό φαινόμενο αύτό. 

Μέ τή δεξίωση Χέλη εκλεισε καί ό 
κύκλος τής φιλοξενίας τών όμογενών μας 
πού ύπήρξε ι'iδολος καί έvθουσιώδης καί 
άφήνει ι'iρ ιστες έντυπώσεις μέχρι σημείου 
πού μερικοί είχαν τόσο έπηρεασθεί ωστε 
άρχισε νά κλονίζεται μέσα τους ή πίστη 
καί έμμοvή στόν πολεμικό άγώνα πού 
ε'ίχαμε μπροστά μας. Σέ μιά τέτοια κάπως 
άκραία περίπτωση μέ εναν ύπαξιωματικό 
τοϋ πλοίου μου «Χίος» πιστεύοντας σάν 
άρχή δτι ό ήγήτωρ πρέπει νά συμπαρα
σταθή aνθρώπινα, κατανοώντας τίς συνθή
κες πού πολλές φορές παρασύρουν 
άδύνατους χαρακτfjρες, άναγκάσθηκα νά 
συντάξω καί έ ρωτική έπιστολή γιά νά 
άμβλύνω τή μελαγχολία άπότήνόποία ε{ χε 
καταληφθεί, aρνούμενος φαγητό, καί κάθε 
έπικοινωνία μέ συναδέλφους του. ·Η 

ΙΟΥΝΙΟΣ, 1988 

κρίση εύτυχώς πέρασε χάρη σ· αυτή τήν 

έπέμβασή μου καί δέν χρειάσθηκαν άλλα 
καταναγκαστικά μέτρα η στρατιωτικές 

κυρώσεις. VΕτσι νομίζω, καί τό πιστεύω 

άιφάδαντα, πρέπει νά φέρονται oi διοι
κοϋντες στούς ύφισταμένους των, δημιουρ
γώντας ψυχικό δεσμό μέ αύτοι'Jς καί όχι 
χάσμα στίς σχέσεις τους όχυρούμενοι πίσω 
άπό τίς δικαιοδοσίες πού τούς δίνει ό 
νόμος, ίδιαίτερα δταν ή περίοδος είναι 
πολεμική καί τά aνθρώπινα συναισθήματα 
δοκιμάζονται στό άνώτατο σημείο. 

Λίγες μέρες πρίν τελειώσει ό Σεπτέμ
βριος, τά 4 άρματαγωγά άποπλεύσαμε καί 
άφοϋ προσεγγίσαμε τή Βοστώνη , δ που έπι
βιβάσθηκαν τμήματα άμερικανικοϋ στρα
τοϋ μέ προορισμό τό ευρωπαϊκό μέτωπο, 
καί τό Χάλιφαξ στόν Καναδά, δπου φορτώ
ναμε ξυλεία στό ύπόφραγμα πού προοριζό
ταν γιά μεταφορά άρμάτων, ένταχθήκαμε 
σέ βραδεία νηοπομπή (8 μιλίων) γιά τόν 
διάπλουν τοϋ · Ατλαντικοϋ καί κατάπλουν 
στήν 'Αγγλία, τόν ένδιάμεσο προορισμό 
μας πρίν άπό τή Μεσόγειο. 

Τίς πρώτες ήμέρες τοu πλοϋ έπικρατοuσε 

γαλήνη καί οί έπιβάτες μας, cψερικανοί 
στρατιώτες, πού άσφαλώς πολλοί άπό 
αι'ιτούς Οά &βλεπαν θάλασσα γιά πρώτη 
φορά στή ζωή τους, ήταν εύχαριστημένοι , 
καί έκτελοί>σαν καί χρέη όπτήρων, κατά 
έπιθυμία του διοικητού τους. 'Από τήν 
πλευρά μας, κυβερνfiτες, άξιωματικοί καί 
πληρώματα περιμέναμε τή χειροτέρευση 
τοϋ καιρού , πού, δπως ε{ να ι φυσικό, άναμε
νόταν, γιά νά δοuμε τή συμπεριφορά τών 
πλοίων μας, τών όποίων ή ναυπηγική 
γραμμή , δέν μaς προδιέθετε εύνοϊκά καί τό 
τετραγωνικό σχήμα τους, iδίως τής πλώ
ρης, μίiς προβλημάτιζε. Πραγματικά σέ 
λίγες μέρες ό καιρός χάλασε, ό κυματισμός 
aρχισε, καί γ ιά μιά στιγμή καθώς μεγά
λωνε, αισθανθήκαμε ξαφνικά ενα δυνατό 
τράνταγμα, σάν νά δέχθηκε τό πλοίο τορ

πίλη . Αυτό συνεχίσθηκε καί όφειλόταν 
στήν πρόσκρουση της πλώρης στά έπερχό
μενα κύματα, σέ σημείο πού γινόταν προ
βληματική ή άνάπαυση πληρωμάτων καί 
έπιβατών πού δέν μπορούσαν νά σταθοuν 

·Ο συγγραφεύς. δεζιά, δ ταν ήρθε στήv 'Αμερική, κατά τόv πόλεμο. 'Αριστερά, ό Πώλ Νόρ, στόv 
όποϊο dvαφέρεται στό βιβλίο του. 
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όρθιοι. 'Από τούς τελευταίους βέβαια έλά
χιστοι μετακινουνταν καί οί περισσότεροι 
ε{χαν καταληφθεί aπό ναυτία καί εlχαν 
άνάγκη Ιατρικής βοήθειας. Εύτυχώς εlχαν 
τόν γιατρό τους μαζί ό όποίος, iiν καί ένω
χλείτο aπό τούς κραδασμούς, έκτελουσε 
νύχτα καί μέρα τό καθijκον του. 

·Αναρωτιόμουν πολλές βραδυές πάνω 
στή γέφυρα πώς θά αίσθάνονται οί άνθρω
ποι αύτοί πού ή στράτευσή τους τούς ύπο
χρέωνε, ίδίως έκείνους πού δέν εlχαν ποτέ 
έπαφή μέ τό θαλάσσιο στοιχείο, νά ταξι
δεύουν στόν 'Ατλαντικό σέ έποχή πού δέν 
φημίζεται γιά τή φιλοξενία του καί ύπό 
πολεμικές συνθήκες, χωρίς καμία προπαί
δευση καί προετοιμασία. Καί κατέληγα δτι 
αύτός ε{ ναι ό πόλεμος, μιά συνεχής δοκιμα
σία τής aνθρώπινης άντοχfjς. Οί ναυπη-

γοί πού ε{χαν σχεδιάσει τά άρματαγωγά , 
μiiς ε{χαν έφοδιάσει καί μέ συστήματα 
έλέγχου τής συμπεριφοράς των, ίδίως γιά 

τίς κάμψεις πού δέχονται άπό τόν κυματι

σμό, μέ τά όποία μέ εκ π λ η ξ η διαπιστώσαμε 
δτι, δταν ή πλώρη προσέκρουε στό κυμα , 
έκάμπτετο πολλές φορές 5 πόδια σχετικά 
μέ τό κεντρικό τμήμα του πλοίου. 'Η έλα-

στικότητα αύτή πού όφειλόταν στήν ήλεκ
τροσυγκολλητική μέθοδο ενωσης τών 
έλασμάτων στήν d.ρχή μί'iς άνησυχοuσε, 
άλλά μέ τόν καιρό τήν συνηθίσαμε. 

'Η νηοπομπή χάρη σέ Ισχυρή προστασία 
dπό dντιτορπιλλικά καί κορβέτες δένε{ χε 
άπώλειες, άντίθετα μέ τά έχθρικά όποβρύ
χια πού άρκετά βυθίζονταν ά πό τήν άπειρία 
τών κυβερνητών τους καί τά τελειότερα 
μέσα έντοπίσεώς τους. Ειναι γνωστό δτι 
στά δύο τελευταία χρόνια του πολέμου οί 
Γερμανοί στερουνταν πεπειραμένων 
κυβερνητων {)ποβρυχίων- ε{χαν χαθεί ο{ 

έκπαιδευμένοι λόγω έντατικfjς χρησιμο
ποιήσεώς τους - καί έστελναν τούς νεα
ρούς καί aπειρους σέ άποστολές << μή 
έπιστροφής». 

' Ο σχετικά άσφαλής πλουςμέσαστή νηο

πομπή ήταν άνακούφιση στή γέφυρα τοϋ 
«Χίος•• στή βάρδια τής όποίας έναλλάσ
σονταν ό ϋπαρχός της , ύποπλοίαρχος ·Η λ. 
Φιλιόπουλος, καί ό εφεδρος σημαιοφόρος 
Λ. Λεμός. ' Ο τελευταίος μαζί μέ τόν εφεδρο 
σημαιοφόρο Σ. Νιάρχο , τόν κατόπιν μεγα

λοεφοπλιστή , δέν ε{χαν άποφύγει, δπως 

ΜΕ το 
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PETERS TOURS 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ 
Τ ΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Χωρiς Ταλαιπωρίες καi Τρεχάματα 

Ταξιδέψετε με τa καvοvικa 
δρομολόγια τής ·Ολυμπιακής 
με JUMB0-747 χωρiς σταθμόv. 
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 

ίσως θά μποροuσαν, τή συμμετοχή τους 
στήν προσπάθεια του Πολ. Ναυτικου, καί 
προσέφεραν τήν πείρα καί τίς γνώσεις τους 

δπου καί δποτε καλοϋνταν. Ήταν μιά προ
:Jφορά πού καί τούς ίδιους τιμii καί τήν 
έλληνική ναυτική παράδοση διατήρησε 
άπό τήν έποχή τών ναυμάχων του 1821 , μέ 
τήν πλήρη ταύτιση έμπορικων καί πολεμι
κων πλοίων. 

'Όσο πλησιάζαμε στίς εύρωπαϊκές άκτές 
τόσο οί βυθίσεις τών έχθρικών ύποβρυχίων 
πού δέν μiiς άναγγέλονταν τήν ώρα πού 
γίνονταν, άλλά μόνο κάθε πρωί, αύξάνον
ταν προφανώς γιατί ημαστε κοντά στούς 
τομείς δράσης τους. Τό θέμα δμως δέν μiiς 
άπασχολοϋσε καί iiν δέν εϊχαμε τίς άθρόες 
στροφές σέ περιπτώσεις έπίθεσης καί τό 
ήμερήσιο δελτίο έχθρικών άπωλειών, θά τό 
είχαμε λησμονήσει. Σέ τέτοιο σημείο 
εφθασε ή άσφάλεια μετά άπό τή δραματική 
κατάσταση των πρώτων έτων τοϋ πολέμου 
στήν όποία οϋτε τό 1/3 των πλοίωv τfjς 
κάθε νηοπομπής κατώρθωνε νά διασωθεί. 

Στίς 26 ' Οκτωβρίου τό πρωί, άρχισαν νά 
φαίνονται οί άκτές τijς ' Αγγλίας. 'Η 
θάλασσα ε{ χε γαληνεύσει καί ενας ενας οί 
ταλαίπωροι αμερικανοί στρατιώτες iiρχι
σαν νά εμφανίζονται στό κατάστρωμα. 
"Οταν άντίκρυσαν τήν ξηρά δ ένθουσια
σμός τους ήταν aπερίγραπτος. Πετουσαν 
τά καπέλλα τους στόν άέρα καί φώναζαν μέ 
ζητωκραυγές: " Land-Land" <<Ξηρά
Ξηρά». Oi δοκιμασίες τους μέ τό θαλάσσιο 
στοιχείο τελείωναν. w Αλλο iiν τούς περίμε
ναν ιϊλλες, άλλά τουλάχιστον θά πατουσαν 
σέ πιό φυσικό στοιχείο yιά τόν ίiνθρωπο , 
το στέρεο καί οχ ι μετακινούμενο πρός κάθε 
κατεύθυνση ' εδαφος. 

"Οταν είσήλθαμε στή Μάγχη, ή νηο
πομπή διαλύθηκε καί λάβαμε διαταγή νά 
πλεύσουμε άνεξάρτητα τό κάθε πλοίο στόν 
προορισμό του. Γιά τό δικό μου καράβι 
προορισμός ήταν τό λιμάνι Rosyth τής 
' Ανατολική ς Σκωτίας δπου καί καταπλει>
σαμε σέ μιά σημαδιακή ήμέρα γιά μiiς τούς 
'Έλληνες, τήν 28 'Οκτωβρίου. Πλέοντας 
πρός τό Rosyth ε'ίχαμε καί ενα χαρακτηρι
στικό έπεισόδιο . "Ε να μεγάλο dμερικανικό 
φορτηγό εlχε χάσει τό στίγμα του καί 
ζήτησε τή βοήθειά μας γιά νά βρεί τό 
λιμάνι του προορισμου του. Μέ μεγάλη 
ύπερηφάνεια , οχι βέβαια προσωπική αλλά 
yιά λογαριασμό τής σημαίας μας, τή γαλα
νόλευκη ναυτική μας, του εκανα ϊtνα λακω
νικό σήμα "Follow me" ,, ' Ακολούθησέ 
με» . "Οταν τό όδηγήσαμε στόν προορισμό 
του μiiς ϊ:κανε σήμα, εύχαριστώντας τόν 
«πιλότο» πού ύπέθετε δτι ε'ίχαμε πάνω στό 
πλοίο μας. ·Απαντήσαμε δτι δέν ύπήρχε 
τέτοιος καί δτι ήταν εύχαρίστησή μας νά 
τό βοηθήσουμε. ' Η έξή γη ση τής άδυνα
μίας τών άμερικανικών πλοίων, τήν όποία 
διαπιστώσαμε καί μετά σέ ιϊλλες περιπτώ
σεις , ε{χε aφορμή τή χρησιμοποίηση άξιω
ματικων πού δέν εlχαν σχέση μέ τό 

' επάγγελμα, άλλά κάποια ναυτική έμπειρία 
στόν ίδιωτικό τους βίο. · Η άπό τίς άνάγκες 
του πολέμου τεράστια αΙSξηση τών ναυπη
γήσεων- μόνο τά ναυπηγεία Κάιζερ Ι: ρ ρ ι-

<<ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



χναν στή θάλασσα ενα λίμπερτυ τήνήμέρα 
- δημιούργησε παράλληλα τό'ίδιο φαινό
μενο σέ προσωπικό έπάνδρωσης, πού ήταν 
άδύνατο νά καλυφθεί άπό έπαγγελματίες. 
Σέ μιά περίπτωση άργότερα στήν 'Ιταλία, 
ενα άμερικανικό άρματαγωγό προσπαθών

τας νά πλευρίσει στό πλοίο μας, έπέπεσε 
στό πρίJμναιό μας κατάστρωμα, καί μaς 

εκανε άρκετές ζημιές. " Οταν τελικά ό 
κυβερνήτης μaς έπεσκέφθη γιά νά άπολο
γηθεί καί νά ζητήσει συγνώμη , τόν ρώτησα 
aν άνfiκε πρίν τόν πόλεμο στό έμπορικό 
ναυτικό καί μέ κατάπληξη ι'iκουσα νά μου 
λέει δτι ήταν δάσκαλος τών θρησκευτικών 
άλλά χρησιμοποιήθηκε σάν έφεδ ρος στό 
ναυτικό, γιατί είχε ενα μικρό σκάφος άνα
ψυχης καί ήταν μέλος ένός ναυτικοϋ δμί
λου. Μέ τήν ίδια eκπληξη άκουσα δτι , dν 
του συνέβαινε ναυτικό άτύχημα καί έρρι
χνε <<Εξω» τό καράβι του, άπλώς θά του 
εδιναν άλλο , χωρίς συνέπειες. Ήταν προ
φανως μιά πολιτική τοϋ άμερικανικοϋ ναυ
τικού πού στηριζόταν πολύ περισσότερο 
στήν τεράστια ύπεροχή ύλικοu, παρά στήν 
ίκανότητα του προσωπικού νά τό χειρίζε
ται. Τό τελευταίο άναλάμβανε τίς εuθυνες 
μέ γενναιότητα χωρίς νά δηλώνειάδυναμία 

η άκαταλληλότητα. 

'Αφοϋ άποβιβάσθηκε στό Rosyth ή άμε
ρικανική στρατιωτική μονάδα, δ συνο
δεύων αύτή γιατρός μaς έφοδίασε μέ 
πιστοποιητικό δτι <<δέν παρουσιάσθηκαν 
συμπτώματα άσθενειών κατά τόν πλοϋν 
πού θά άπαιτοϋσαν καραντίνα, δτι δέν θά 
άποβιβάσουμε πτηνά, δπως African Grays, 
Amezons, Cockatoos, Loήes, Lorikeets, 
Love Birds, Macams, Mexican Double 
Heads, Parakeets, Paπots κ.λ.π. δπως καί 
τή μή ϋπαρξη έκτός άπό άφροδίσιες, άσθε
νειών δπως χολέρα, τύφος, κίτρινος πυρε

τός••, άποπλεύσαμε γιά τό λιμάνι του 
Λονδίνου γιά άποβίβαση της ξυλείας πού 
μεταφέραμε. 

Στό Λονδίνο μείναμε άρκετό διάστημα 
γιά νά μου δοθεί ή εύκαιρία νά συναντήσω 
τούς φίλους μου πού είχα άποχωρ.ισθεί πρό 
τριετίας τό 1940. Μερικές ήμέρες πού προ
σβλήθηκα άπό γρίππη κατέλυσα σέ ξενο
δοχείο γιά νά εχω iατρική βοήθεια . Καί 
έπωφελήθηκα γιά νά έπισκεφθω τόν βασι
λιά Γεώργιο ό όποίος μέ προσκάλεσε σέ 
γεϋμα στό ξενοδοχείο δπου διέμενε. Μοϋ 
εκανε έντύπωση δτι δέν δεχόταν καμιά 
έξαίρεση στό περιορισμένο, λόγω του 
πολέμου, •<μενου .. του εστιατορίου καί στή 
συζήτηση μαζί του μέ εντυπωσίασε ή πίστη 
του γιά τή νίκη τών συμμάχων καί ή αΙσιο
δοξία του γιά ενα λαμπρό μέλλον τής 
· Ελλάδας μέ άναγνώ ριση τών θυσιών της 
τό όποίο καί έγώ τότε συμμεριζόμουν άπό
λυτα, πιστεύοντας δ τι μέ τό τέλος τοϋ πολέ
μου, θά ένσωματοϋντο τά Δωδεκάνησα καί 
ή Κύπρος. 

'Από τίς γεμάτες άπό τρόφιμα άποθf]κες 
τοϋ <<Χίος» προσέφερα μερικά τρόφιμα σάν 
πολύτιμα δ&ρα, ίδίως πορτοκάλια της 
Καλιφόρνιας, στούς φίλους μου καί ίδιαί
τερα στόν παληό μου γνωστό Τζών 'Αντω
νάκη - τόν πατέρα του ναυτικοϋ - ό 

ΙΟΥΝΙΟΣ, ι 988 

'Αμερικανοί στρατιώτες στό άρματαγωγό Χίος, έv πλώ πρός τό "Αvζιο, τόv Μάρτιο τοϋ 1944. 

δποίος τά εβγαζε άπό τό τελωνείο προσφέ- έντασσόμεθα σέ νηοπομπή γιά τή Μεσό-
ροντας μερικά στούς άστυνομικούς πού τά γειο. · Η ένταξη καί δ άπόπλους βράδυναν 
δέχονταν χωρίς δυσκολία. Στά μέσα Νοεμ- άρκετά καί δταν στό τέλος Νοεμβρίου 
βρίου φύγαμε άπό τό Λονδίνο καί κατα- άνοιχθήκαμε στόν 'Ατλαντικό παρουσιά-
πλεύσαμε στή Γλασκώβη ιiπό δπου θά σθηκε στό πλοίο σοβαρή βλάβη της μιaς 

FILOS AGENCY INC. 
Insurance, Bonds for Contrac:tors - Restaurants & 
Dίners- Homeowners and Commercίal Property 
lmporters & Exporters - Electronίc Computers etc. 

GUS Ε. COSTANT AKOS, CIC 

FILOS AGENCY 
3255 Lawson Bouleνard 
Oceanside, Ν. Υ. I ι572 

516-766-8404 
718-528-6688 

President 

FILOS AGENCY 
344 West 46th Street 

New York, Ν.Υ . 10036 
212-765-3 130 

FILOS AGENCY 
71 Ο l Fifth Avenue 

Brooklyn, Ν. Υ. ι 1209 
7 1 8-748-ι027 
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ήλεκ:τρομηχανi'jς καί ή ταχύτητα τοϋ 
πλοίου έλαττώθηκε σέ σημείο πού μέ τόν 
έπικρατοϋντα ίσχυρό κυματισμό ήταν άδύ
νατο νά κυβερνηθεί, μέ συνέπεια νά 
μένουμε συνεχώς πίσω άπό τά ύπόλοιπα 
πλοία. Τότε ό διοικητής τής νηοπομπής μέ 
διέταξε νά επαναπλεύσω στή Γλασκώβη 
γιά έπισκευή τijς βλάβης, δπως καί εγινε. 
Γιά άτυχία μο..., δέν ύπi'jρχε θέση στό λιμάνι 
γιά νά πλευρίσουμε καί μείναμε στά aνοι
χτά μέχρις δτου βρεθεί. Ήταν μεγάλη 
περιπέτεια, γιατί ή δύναμη τοϋ άνέμου ήταν 
τόσο ίσχυρή ωστε τό πλοίο έσύρετο καί ο! 
Cίγκυρες δέν μποροϋσαν νά τό συγκρατή
σουν. Αύτό μaς άνάγκασε νά χρησιμοποι
οϋμε τή μηχανή καί κάθε τόσο νά 
έπαναγκ:υροβολοϋμε. Στή γέφυρα γινόταν 
βάρδια, δπως δταν τό καράβι ήταν έν πλώ. 
Ήταν πολύ κουραστικό καί μιά συνεχής 
άγωνία. Τελικά μιά βδομάδα πρίν τήν 
ήμέρα τών Χριστουγέννων βρέθηκε μιά 
θέση στά συνεργεία δπου καί μάς μετέφε-

ραν μέ ρυμουλκά. 

Ήταν τέτοια ή άνακούφισή μας ιiiστε 

aποφασίσαμε νά τό γιορτάσουμε καλώντας 
τόν διοικητή καί τούς· Αγγλους άξιωματι
κούς σέ δεξίωση . Δέν παραλείψαμε βέβαια 
κ:αί τίς εκπροσώπους τοϋ στρατευμένου 
γυναικείου φύλου τίς διάσημες W.R.N.C. 
- Ρένς δπως τίς όνομάζαμε - οί όποίες 
ήταν οί ώραιότερες 'Αγγλίδες τών τριών 
σωμάτων, καί οί πλέον εύπαρουσίαστες. Τό 
μειονέκτημα ήταν δτι ήρθε καί ή ύποναύ
αρχός τους μιά εύτραφής κυρία πού κρα
τοϋσε μιά διακριτική επίβλεψη . Πάντως ή 
δεξίωση εlχε μεγάλη έπιτυχία καί ύπό τήν 
επήρεια τών "drinks" εκφωνήθηκαν ένθου
σιώδεις λόγοι γιά τήν ·Ελλάδα καί τούς 
ναυτικούς έκπροσώπους της. • Εγινε καί 
ερανος γ ιά τόν έλληνικό έρυθρό σταυρό 
σάν ενδειξη πρακτικης έκδήλωσης τών 
φιλελληνικών αίσθημάτων. 
Οί ύπόλοιπες ήμέρες στή Γλασκώβη , 

δπου τόν χειμώνα δ ijλιος άνατέλει στίς 10 
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ATHENS CENTER HOTEL 

Α DELUX MODERN HOTEL in the heart of the 
business center of Athens, a few minutes from 
the Acropolis . 136 fully airconditioned rooms- de
Ιuxe restaurant and bar - roof garden and swim
ming pool with panoramic νiew of the Acropolis. 
Reasonable prices from 

REASONABLE PRICES: 
Single rooms drs. 5.300. Double rooms drs. 7.580. 
3-beds drs. 9.300- including breakfast . 
For rescrvations please contact Mr. Arsenis in New 
York- Tel. (212) 483-()642 or communicate directly 
v.·ith Aιhens Center Hotel: 26 Sophocleous St.- Ath
ens. Tel. 524-8511-7 Tclex 7 161 ASCO GR. CBL: 
CENTEROτEL . 

STEVENS FOOD 
SERVICE, INC. 
Servίng Restaurants, Diners, Instίtutίons, Hospίta/s, 

Schoo/s, Nursing Homes, Coffee Shops, Luncheonettes, 
De/ίs, Camps and Shίps. 

W e service our customers with quality merchandise 
at the most competitive prices. 

STEVEN J. SFUGARAS, President 
480 MAIN AVENUE, WALLINGTON, N.J. 07055 

Tel.: (201) 778-0400 

π.μ. καί δί>ει σάν ~νας τεράστιος δίσκος 
στίς 3 τό ιiπόγευμα, ήταν μάλλον καταθλι
πτικές καί μέ άνυπομονησία περιμέναμε 
τήν ήμέρα του άπόπλου μας γιά τή Μεσό
γειο ή όποία αύτή τή φορά δέν ιϊργησε μόνο 
πού συνέπεσε τήν ήμέρα τών Χριστουγέν
νων στίς 25.12.43. Ήταν τά τρίτα Χριστού
γεννα πού προσωπικά τουλάχιστον έγώ, 
γιόρταζα - τρόπος τοϋ λέγειν - στή 
θάλασσα στή διάρκεια τοϋ πολέμου. 

·Ο πλοϋς πρός Μεσόγειο δέν παρουσί
ασε προβλήματα καί στά μέσα του 'Ιανου
αρίου καταπλεύσαμε στό λιμάνι τi'jς 
Μmζέρτας τi'jς Τύνιδας, δπου έθεωρείτο 
βάση τών άρματαγωγών. 'Εκεί πληροφο
ρηθήκαμε τήν προσάραξη καί όριστική 
aπώλεια, τοϋ ενός άπό τά παραληφθέντα 
aπό τίς ΗΠΑ, τοϋ άρματαγωγοίι άδελφοϋ 
πλοίου «ΛΕΣΒΟΣ», τή νύκτα τijς 5 'Ιανου-

Θ 
MOLF~TAS 4~ 

Presenιs an Exciting 
lnternationa/ Floor Show Nite/y 
Featuring Greek & International 
Singers and Exotic Belly Dancers 

ΒΕ GREEK TONIGHT 
Dance the nite away to fa bulous music 
eνery nite but Tuesday. Savor the 

tastes of authentίc Greek cuisίne 
ίn this excίtίng supper club. 

Open 5:30 Ρ. Μ. - Close Tuesdays 
370 RT. 46- SOUTH HACK 

SILVER FORK AWARD 
Reservations (201) 440-1771 
Major Credit Cards Accepted 

RESTAURANT 
· Εξαιρετικιl έλληνικιl 

κουζίνα σε τιμες 
άσυναyώνιστες 

117 East 15th Street 
New York City 

Tel. (212) 254-0960 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



αρίου, στίς βραχώδεις άκτές τijς νησίδος 
Plane, άπό κακή όρατότητα καί πολύ 
δυσμενείς καιρικές συνθηκες. 'Η ταν ίσως 
μιά άτυχη στιγμή, γιατί ό κυβερνήτης του, 
πλωτάρχης Ε. Ζάρπας, ήταν καλός καί 
πεπειραμένος ναυτικός. Κατά τό ναυάγιο 
aπωλέσθηκαν ~νας 'Έλληνας θερμαστής, 
δύο ν Αγγλοι στρατιώτες καί τρείς 'Ιταλοί 
αiχμάλωτοι, στήν προσπάθεια διάσωσης , 
μέ εγκατάσταση διαδρόμου άπό τό ναυαγή
σαν πλοίο πρός τήν ξηρά. 

'Η γενικότερη πολεμική κατάσταση τήν 
περίοδο εκείνη ήταν στήν 'Ιταλία στάσιμη 
μετά τίς άποβάσεις του Σεπτεμβρίου 1943 
στό Σαλέρνο καί τή Νότιο 'Ιταλία. Τάσυμ
μαχικά στρατεύματα προσέκρουσαν σέ μιά 
Ισχυρή καί επιτυχή γερμανική άντίσταση 
στόν όρεινό όγκο τών · Απεννίνων καί 
ε!δικά στό φυσικά προστατευόμενο μονα
στήρι τοϋ Κασσίνο_ 'Η άμυντική γερμα

νική γραμμή πού ε{χε όργανωθεί στό 
Εγκάρσιο της 'Ιταλικής χερσονήσου μέ. 
τήν όνομασία γραμμή Kesserling , ήταν 
άπόρθητη, καί έμπόδιζε τήν πρός βορρiiν 
προέλαση μέ άντικειμενικό στόχο τήν 
κατάληψη τil ~ Ρώμης. 'Η άνάγκη ύπερκέ
ρασης της γραμμης αύτής μέ μιά νέα άπό

βαση βορειότι;ρα πού θά δημιουργούσε καί 
άπειλή πλευροκόπησης τών άμυνομένων, 
ήταν άναγκαία, ίδίως άπό τόν πολέμαρχον 
'Άγγλον πρωθυπουργό W. Churchill. 
'Έτσι σχεδιάσθηκε καί έκτελέσθηκε τήν 
αύγή της 2Ιης 'Ιανουαρίου 1944, ή άπό
βαση στό Anzio ενα μικρό λιμανάκι τής 
περιοχης Latino, βορειοδυτικά της Νεάπο
λης περί τά 70 μίλια_ .. Αν καί ή άπόβαση 
&yινε χωρίς aντίσταση καί ό αΙφνιδιασμός 
ήταν aπόλυτος, έντοίηοις ή προέλαση 
πρός τό εσωτερικό προσέκρουσε σέ πει
σματώδη έχθρική aντίσταση, πού καθή
λωσε τά aποβιβασθέντα στρατεύματα στό 
κατά άνάγκην άποκληθέν «προγεφύρωμα 
του Anzio». 

Στήν aπόβαση άπό έλληνική πλευρά 
&λαβαν μέρος τά aντιτορπιλικά «ΚΡΗΤΗ•• 
καί «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ., καθώς καί τά δύο 
άρματαγωγά «ΣΑΜΟΣ., καί «ΛΗΜΝΟΣ» . 
Τό δικό μου πλοίο τό «ΧJΟΣ,. δέν πρόλαβε 
τήν άπόβαση, aλλά aμέσως μετά συναντή
θηκε μέ τά ίiλλα. πού άνέλαβαν τόδυσχερές 
εργο τοί) συνεχούς έφοδιασμοt) των aποβι
βασθέντων ύπό πραγματικά άντίξοες 
συνθήκες . 

ο 
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Η f\EA ΥΟΡΚΗ 
Στοιχειοθεσία yιά βιβλία, 

nεριοδικά, 
δια.ημιστικό κείμενα, 
κάθε έίδους Ικδοση. 

Τeι (212) 967-5017 

ΙΟΥΝΙΟΣ , 1988 

'Απρίλιος 1953: 'Ο άρχηγός του ΝΑΤΟ στρατηγός Μάθιου Ρίτζγουαίη, μιλώντας σέ γεΒμα πού 
έδόθη πρός τιμήν του άπό τούς άξιωματικούς πού άντιπροσώπευαν τήν χώρα τους στήν 

'Ατλαντική Συμμαχία. Τρίτος άπό άριστερά, ό ναύαρχος Σπανίδης. 

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

TEL. (5ι6) 234-6001 ή (516) 348-9708 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Exit 57 στό δεύτερο φώς, στήν Veterans Highway δεξιά μέχρι τή\' 
Blue Dawn Diner. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ Τ Α.ΞΙΔΕΥΟΝΤ ΑΣ ΣΤΟ LONG ISLAND 

'Ελληνικά φαγητά γιά τούς ~Ελληνες καλοφαγάδες (σουβλάι.:ια. μουσαλ'άς. ιrα

στfτσια, σπανακόπιτες κ. li). Ψάρια φρέσκα σέ μεγάλη ιrοιλ-ιλία )'Ι' αι\τοι!.; ιrού 

dγαποϋν τά θαλασσινά. Salad Bar γιά τούς. _ . χορτοφάγους. breakfast )'ιιi όλοιι..;. 
σπιτfσια γλυκά καΙ ψωμιά καΙ βέβαια ιrοτά πολλά. 

24 ΩΡΕΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ·ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΉ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

266 54th Street, Brooklyn, New York 11220 
Tel. (718) 238-3771 F ΑΧ (718) 492-6318 

Η ΓΕΦΥΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
Ή έταιρία πού μεταφέρει δλο σας το σπιτικό 

στήν Έλλάδα καί σέ δλο τόν κόσμο 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕ ΜΠΑ ΟΥ ΛΑ 

ΔΙΑΘΕΤΟΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

Δωρεάν Έκτίμησις 

Συσκευασία σέ ξύλινα καί σιδερένια Containers 
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Μιά άναμνηστική φωτογραφία τοϋ Δοικητικοϋ Συμβουλίου τοϋ Συλ
λόγου Βρυσεών Άναβρυτής, ένος dπό τούς παλαιότερους καί μi 
πλούσια πατριωτική δράση σύλλογου, ό όποίος έώρτασε τήν 87η 
έπέτειο τής ίδρύσεώς του, μέ μιά μεγαλοπρεπή χοροεσπερίδα στό 
Crystal Palace, στήν Άστόρια. "Ορθιοι, διακρίνονται μεταf,ύ 

aλλων, τέταρτος άπό aριστερά, ό σύμβουλος κ. Τόμ Καλαμαράς, ό 
πρόεδρος κ. Γιώργος Κατσίχτης, ό άντιπρόεδρος κ. Τζίμ Σάκκας ό 
σύμβουλος κ. Τόμ Δάβαρης, κ. δ.. Μεταξύ τών προσελθόντων ήταν 

καί ό ϋπατος πρόεδρος τής ΑΗΕΡΑ κ. Νίκολας ΣτρόJ·κ. 

Ή κ. Εύτυχία Πάϊπερ, άντιπρόεδρος τής 
First Woment Bank τής Νέας Ύόρκης, 
παραδfδει έπιταγή $2.000 t.κ μέροr;ς τής τρα
πέζης πρός τόν γνωστό καθηγητή κ. Ε. Μπου
ροδijμο. έμπνευστή καί ίδρυτή τής έδρας 
'Ελύτη στό Πολπειακό Πανεπιστήμιο 

Ράτγκερς τοϋ Νιού τζέρσεϋ. Γιά τήν ένίσχυση 
τοίJ ϊδιου ταμείου έδόθη κονσέρτο στό 'Άβερι 
Φίσερ Χώλ τοϋ Λίνκολν Σέντεράπό τόνπιανί-

στα Δημήτρη Σγουρό. 
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·Ο όμογενής μεγαλοεπιχειρηματίας κ. Alex 
Spanos ό όποίος τιμήθηκε στήν έφετειvή, tτή
σια χοροεσπερίδα τοϋ Hellenic American 
Chamber of Commerce, στό ξενοδοχείο 
Pierre τής Νέας ·Υόρκης. Μέ τήν ώραία έκδή
λωση Οά άσχοληθοϋμε στό προσεχές μας 

τεύχος. 

·Η κ α Bessie Κ ramis πωλήτρια άκινήτων τής 
έταφίας Schlott Realtors τοίJ Νιού τζέρσεϋ, 

Εγινε μέλος τοϋ Ambassador 's Club λόγω 
τών tξαιρετικώv έπιδόσεων της. Ή κα Κρά
μις Ιi.ρχισε τήν καρριέρα της αύτή πρίν τρία 
μόλις χρόνια. Εlναι aντιπρόεδρος τής Φιλο
πτώχου τοίJ Καθεδρικού ναοίJ τοϋ Tenafly, 
NJ. καί μέλος τής χορωδίας. ·Ο σύζυγός της, 
κ. Κώστας Κράμις έχει διατελέση πρόεδρος 
τής ϊδιας κοινότητος. Στήν φωτογραφία, ή κ. 

Κράμις ένώ δέχεται dναμνηστική πλάκα άπό 
ι.!ζιωματοίJχο τής έταιρίας. 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



ΚΑΤ ΑΠΛΗΚΤΙΚΗ επιτυχία 
σημειώνει ενας νέος γυναικείος σύλλογος 
'Ελληνοαμερικανίδ(J)ν τού Ν ιού Τζέρσεϋ, 
δχι μόνο μέ τήν αϋξηση τών μελών του, 
άλλά καί μέ τίς διάφορες εκδηλώσεις πού 
όργανώνει γιά τά μέλη του. Πρόκειται γιά 
τό Hellenic Women's Club, πού φιλοδοξεί 
νά κάμη αίσθητή τήν · Ελληνοαμερικα
νική παρουσία στήν Πολιτεία τών Κήπων, 
καί νά παύση νά ε1ναι ούραγός στίς εκδη
λώσεις πού όργανώνονται στό Μανχάτταν. 
Πρόκειται γιά μιά μικρή , πολιτισμένη, 
... μίνι έπανάσταση τών Νεοτζερσιανών 
κυριών, συζύγων γνωστών επιχειρηματιών 
πού κάθε ίiλλο παρά δυσφορούν άπό τίς 
δραστηριότητες αuτές πού τείνουν στήν ... 
άνεξαρτοποίηση άπό τήν κυριαρχία τών 
κυριών τού Μανχάτταν. "Άλλωστε, ό 
' Ελληνισμός στό Ν ιού Τζέρσεϋ f:χει αuξη
θεί τόσο rοστε νά άποτελεί πιά κοινή συνεί
δηση ή άνάγκη τής όρyανώσεώς του σέ 
άνεξάρτητες δραστηριότητες καί εκδηλώ
σεις άπό έκείνες πού σημειώνονται στό 
Μανχάτταν, στήν 'Αστόρια καί στό 
Μπρούκλυν. 'Από τής άπόψεως αuτής, οί 
πρωτεργάτες τής κινήσεως, γράφουν 
'Ιστορία ... Οί φωτογραφίες ε{ ναι άπό τήν 
τελευταία συγκέντρωση τού Κλάμπ, στό 
σπίτι τού κ. καί τής κ. Τάκη Λυyνοϋ, στό 
Ιέναφλάϋ. 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ του βιβλίο έκυκλο
φόρησε πρόσφατα δ ·Αρχιεπίσκοπος κ. 

' Ιάκωβος. Μέ τίτλο Faith for a Lifetime 
(Πίστη γιά μιά δλόκληρη ζωή), τό βιβλίο 
αuτό περιέχει τίς προσωπικές του παρατη
ρήσεις καί εμπειρίες άπό τήν χριστιανική 
ζωή. Τό βιβλίο aποτελείται άπό τρία μέρη 
καί !:ρμηνεύει τόν ' Εσωτερικό τρόπο, τόν 
·Ιδιωτικό τρόπο (πού περιλαμβάνει κεφά
λαια γιά τίς γραφές, τόν Σταυρό καί τόν 
«θάνατο καί πέρα άπ' αύτόν») καί τέλος 
τόν Δημόσιο τρόπο (στόν όποίο γίνεται 
άναφορά στόν Γάμο, τόν Χριστό στήν 
Τέχνη καί στήν Πολιτική δραστηριοποί
ηση). Σέ κάθε ενα άπό τά κεφάλαια αύτά ό 
'Αρχιεπίσκοπος μοιράζεται τί ς χαρές καί 
τίς aνταμοιβές ό.λλά καί τίς άπογοητεύσεις 
καί δυσκολίες πού συνάντησε στήν δική 
του πνευματική ζωή. Τό βιβλίο δ' Αρχιεπί
σκοπος συνέγραψε μέ τόν συγγραφέα Wil
liam Proctor Jr. 

Ο ΟΜΟΓΕΝΗΣ Ιατρός κ. Μαρί
νος Πετριiτος έπισκέφθηκε τό Κάϊρο ( Αίγύ
πτου) δπου έλαβε μέρος στό Πέμπτο 
Διεθνές Συνέδριο γιά τίς Δερματολογικές 
καί · Αφροδισιακές Παθήσεις. 'Ο Δρ. 
Πετρdτος, ό δποίος διετέλεσε καί πρόε
δρος είδικής ήμερίδος στήν διάρκεια τού 
συνεδρίου, προέβη σέ είδική παρουσίαση 
σχετικής μελέτης του. 'Η Διάσκεψη ήταν 
ύπό τήν αiγίδα τού Πανεπιστημίου Ζαγκα
ζίκ τοϋ Καϊρου. 

ΙΟΥΝΙΟΣ, 1988 

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοϋ Hellenίc Women's Club σέ μιά ό.ναμνηστική φωτογραφία. 
' Από άριστερά, ή κ. Μαίρη Κάρας, Β· άντιπρόεδρος, ή κ. Στέλλα Ού(λλιαμς, γραμματεύς, 
ή κ. Πωλίν Πύρρου, πρόεδρος, ή οίκοδέσποινα κ. "Αννα Λυγνοϋ, ή κ . ·Ελένη Παπαλέξη, 
ταμίας, καί ή κ. Μαίρη ' Αποστολάκη, γραμματεύς. Στήν ΚΑΤΩ φωτογραφία, άπό άρι
στερά, ή κ. Α. Κοτοβοϋ, ή κ. Μάρω Τσεβδοu, ή κ . Μαίρη Νικολέτη, ή κ. Α. Φίλιπ, ή κ. 
Κάθρην Μακριιi καί ή κ. Γιώτα Πετρίδου. 

ΤΙΜΗΤΙΚΉ άναφορά στό πρόσωπο 
καί τό έργο τού κ. Φίλιπ Κρίστοφερ, Προέ
δρου τού Παγκύπριου 'Αθλητικού Συλλό
γοη, έκανε δ βουλευτής Νέας Ύόρκης 
Γκάρυ "Ακερμαν ενώπιον τής Βουλής τών 
·Αντιπροσώπων. Στήν όμιλία του, δ · Αμε
ρικανός βουλευτής άναφέρθηκε στήν συμ
βολή καί στίς προσπάθειες τού κ. 
Κρίστοφερ γιά τήν έξεύρεση δικαίας καί 
μονίμου λύσεφς στό Κυπριακό πρόβλημα 
καί εκαμε έκτενή άναφορά στήν εν γένει 
σταδιοδρομία τού κ. Κρίστοφερ άφ · δτου 
μετανάστευσε στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες, 
τίς σπουδές του, τίς άθλητικές του έπιδό
σεις, τήν έπαγγελματική του άποκατά
σταση καί τiς έξωεπαγγελματικές, 

πολιτικές, κοινωνικές, έθνικές καί ιlλλες -

δραστηριότητές του. Καταλήγοντας ό 
'Αμερικανός πολιτικός είπε: «Τό tργο τοιi 
κ . Κρίστοφερ, σάν ίδρυτού καί προέδρου 
τού Παγκυπρίου Συνδέσμου, tχει τεράστια 
έπίδραση στήν aποτελεσματικότητα τών 
προσπαΟειών καί τήν έν γένει καθοδήγηση 
τής Κοινότητος τών κυπριακής καταγωγής 

· Αμερικανών. Τό ίστορικό τού κ. Φίλιπ 
Κρίστοφερ, aποτελεί φωτεινό παράδειγμα 
έπιτυχίας καί τών ευκαιριών πού προσφέ
ρει αύτή ή χώρα καί ταυτόχρονα έξηγεί τό 
γιατί οί 'Ηνωμένες Πολιτείες aποτελούν 
ενα προπύργιο έλπίδας γιά τούς aνθρώπους 
δλου τού κόσμου. Είμαι σίγουρος δτι ολοι 
ο! συνάδελφοί μου έπιθυμούν νά εκφρά
σουν μαζί μου τίς καλύτερες εuχές γιά τό 
μέλλον», 
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·Ο Δήμαρχος τής Κε ρκύρας κ. Γιάννης Κούρκουλος ήλθε στήν Νέα' Υόρκη, προσκεκλη
μένος στήν έτήσια χοροεσπερίδα τοϋ Πανκερκυραϊκοϋ Συλλόγου. Στό άεροδρόμιο τόν 
ύπεδέχθησαν, άπό άριστερά, ό κ. Νίκος Μπόγδος, πρόεδρος τής όργανωτικής έπιτροπής 
της χοροεσπερίδας, ό κ. Κούρκουλος, ή χαριτωμένη Χριστίνα Μπόγδου μέ τοπική ένδυμα
σία, ό πρόεδρος τοϋ Πανκερκυραϊκοϋ κ. Νίκος Μπάρδης καί ή κ. Κουρκούλου. 

ΕΓΙΝΑΝ τελευταίως στόν Καθεδρικό 
Ναό τής 'Αγίας Τριάδος, Νέας · Υόρκης, 
οί γάμοι τών είκονιζομένων 'Ασπασίας Ε. 
Ντράγκα μέ τόν δικηγόρο Πώλ Γεωργού
δης. · Η ώραιοτάτη νύφη είναι κόρη τού 
γνωστού εστιάτορα τής Νέας 'Υόρκης κ. 
Κώστα Ντρόγκα, άριστούχος τού Πανεπι
στημίου Κολόμπια, εlναι χειρούργος 
όφθαλμολόγος, έσωτερική στό Eye, Ear 
and Throat Hospita l. · Η μητέρα της Καλ
λιόπη, κατάγεται άπό τήν Χίο, ένώ οί 
γονείς τού γαμπρού εlναι ό Λούης καί ή 
Φανή Γεωργούδη, άπό τό Ρίτσμοντ, Βιρτζί

νια. 'Ο γαμπρός εlναι μέλος τών 
Δικηγορικών Συλλόγων Νέας 'Υόρκης, 
Νιοϋ Τζέρσεϋ καί Βιρτζίνια καί νεώτερος 
συνεταίρος στά δικηγορικά γραφεία Pap
pas and Pappas, στήν ·Α στόρια καί στό 
Μανχάτταν. Κουμπάρος ήταν ό κ. Τζών 
Τσούμπας, iδιοκτήτης εστιατορίων. 

• 
ΤΟΝ ΓΙΟ τού Προέδρου τής ' Ομο
σπονδίας ·Ελλη νικών Σωματείων κ . 
'Αχιλλέα Παπαδοπούλου έβάπτισε ό 
· Αρχιεπίσκοπος κ. 'Ιάκωβος, στόν όποίο 
καί εδωσε τό όνομα Κυριάκος. 'Ανάδοχος 
ήταν ό νεαρός Λάρης Πάππας. Τ ό μυστήριο 
Εγινε στόν Καθεδρικό Ναό τού · Αγίου 
Δημητρίου στήν 'Αστόρια, μετά δέ τήν 
τέλεση τού Μυστηρίου άκολούθησε γλέντι 
στό όποίο παρεκάθησαν ό Γεν. Πρόξενος 
τής 'Ελλάδος κ . Γεώργιος · Ασημακόπου
λος, ό Πρόξενος κ. Γεώργιος Βέης καί πολ

λοί φίλοι καί συγγενείς τής οικογενείας 
τού νεοφώτιστου καί τοϋ άναδόχοιJ. 

• 
ΙΣΩΣ νά μήν ε{ ναι σέ πολλούς γνωστός, άλλά ύπάρχει καί • Ελληνοαμερικανι
κός ' Οδοντιατρικός Σύλλογος ύπό τήν έπωνυμία Hellenic Dental Society, Inc. 
Πρόεδρος εlναι ό ίδιαίτερα άγαπητός καί πάντοτε χαμογελαστός καί εύπροσήγο
ρος ιατρός Νίκος Γ. Πίτουρας, ό όποίος εlναι άποφασισμένος νά προβάλη τήν 
ϋπαρξη τοϋ Συλλόγου στήν 'Ελληνοαμερικανική Κοινωνία της Νέας ' Υόρκης μέ 
δραστηριότητες πού θά άποβλέπουν στήν καλλιέργεια των σχέσεων τών μελών τοϋ 
Συλλόγου μέ άλλες συγγενείς όργανώσεις καί τό έλληνοαμερικανικό κοινό.' Αντι
πρόεδρος εlναι ή κ. Θάλεια Ψιλάκη, γραμματεύς ό κ. I. Χαλκιiίς καί ταμίας ό κ. 
Σπί>ρος Μπούκας. Πολλά μέλη τοϋ συλλόγου καί ι'iλλοι δμογενείς γιατροί καί φίλοι 
τους προσήλθαν σέ μιά δεξίωση γνωριμίας σέ α'ίθουσα τοϋ Harνard Club, στό 
Μανχάτταν, στίς 25 Μαtου. 
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'''ΎΎ..]'Ε PREY" .. ~ -~π , ενα εργο του γνω-
στοϋ · Ελληνοαμερικανοϋ γλύπτη Γιώργου 
Κόρα, ό όποίος έξέθεσε τελευταίως στήν 
Ariel Gallery, στό Μανχάτταν. 'Εξ Ιiλλου, 
στίς 29 Μαϊου, ~γιναν τά άποκαλυπτήρια 
τοϋ γλυπτοϋ του "Vietnam War Memorial", 
στό Danbury, Conn. Τό μνημείο αύτό ε{ναι 
χάλκινο, ϋψους 15 ποδών. 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



Πρόσωπα "Greek Heritage Queen 1988" έξελέγη στά πλαίσια τών έορταστικών έκδηλώσεων τοϋ 
Σικάγου ή είκονιζομένη στήν μέση , Stacy Kardasis. Οί έπιλαχόντες στόν σχετικό διαγω
νισμό, εlναι, άπό άριστερά, ή D. Poulos, ή Μ. Toscas, ή D. Villis καί ή Α . Kirkos. 

Μικρός άλλά χαρισματικός ό νεοφώτιστος 'Αλέξανδρος Πεpαίος. 
Τόν βάπτισε ό Άρχιεπfσκοπος κ. 'Ιάκωβος, μέ άνάδοχο τόν κ. 
Εύθύβουλο Παρασκευαfδη. 'Από άpιστερά πρός τά δεξιά, ό κ. Ε. 
Παρασκευαϊδης, δ πατήρ 'Αντώνιος Παpόπουλος, ό σεβασμιώτατος 
μέ τόν βαπτιζόμcνο 'Αλέξανδρο καί ό πατήρ Νικόλας Κρομμύδας. 

ΙΟΥΝΙΟΣ, 1988 

Στό βάθος τό πλήθος τών καλεσμένων στήν κατάμεστη έκκλησία του 
Εύο.γγελισμοϋ τοϋ Norfolk, VA, όπου τελέσθηκε ή βάπτιση τήν lη 
ΜαίΌυ. Δεξιά: Ή 'Ελένη καί Κώστας Περαίος μέ τόv νεοφώτιστο γ ιό 
τους 'Αλέξανδρο κατά τήν δεξιώση πού άκολούθησε τήv βάπτισή. 
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Η Ετ AIPEIA KASTANAS ENTERPRISES INC 
Σfiς προσφέρει "Jήν Φλόριδα ... στό πιάτο!!! 

Στίς πλέον άναπτυσσόμενες 
καί άξιόλογες περιοχές 

τής Φλόριδας, δπως 

FORT MYERS, 
SARASOT Α and 

PORT CHARLOTTE 

Οίκόπεδα άνω τοϋ ένός στρέμματος 

Χωρίς προκαταβολή καί μικρές δόσεις. 

ΔΕΧΌΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΡΑΧΜΕΣ 

ΠΙΟ ΦΤΗΝΑ κι άπό ΦΤΗΝΑ Οiκόπεδα άπ. τόν ΚΑΣΤΑΝΑ 
Γιά πληροφορίες τη~εφωνήσατε στόν aριθμό (718)626-6200 

~ KASTANAS ENTERPRISES INC 
Κ1 Housing Division and Marketing of Florida 



Shopping and Dining ίη Astoria 
RESTAURANTS 

Taygetos Restaurant 
The Besι in Greek Specia1ties 
30-11 30th Ave., Asιoria, Ν.γ , 
Tel. (718) 726-5 195 

Zygos (Lίbra) Taverna 
Greek Specia1ties - St. Papoutsakis 
22-55 31st Street, Astoria, Ν. γ. 
Tel. (718) 728-7070 

Kalyva 
For the Best in Greek Cuisine 
36-15 Ditmars 8\vd., Astoria, Ν γ 
Tel. (718) 932-9229 

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

Lemonίa Restaurant 
Greek and Cypriot Cuisine 
29-19 Broadway, Astoria 
Tel. (718) 626-1166 

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

Pίnocchίo R estaurant 
Specia1izing in Greek and Cyprus 
Cuisine. 31-18 30th Α νe., Astoria. 
Tel. (718) 932-GYRO 

Hίlton Pastry 
and Caje Shop 

Home of Quality Greek 
and lnternational PQ5tries 
22-06 31st Street 
Astoήa, Ν . Υ. 11105 
Tel. (718) 274-6399 

Caje Galinί Restaurant 
The only Sidewalk Cafe in Quee~ 
Greek Cuisine • Gyros - Souvlaki 
32~7 30th Ave., Astoήa, Ν. Υ. 
Tel. (718) 728-8776 

MISCELANEOUS 

RE.ALTY WORLD • 
Pyrgos R«Jlty 
32-56 Steίnway St., Aιtoria, ΝΥ ι ι ι 03 

Tel. Sales: (7ι8) 274-0808 
Rentalι: (7 ι 8) 274-2400 
CommerciaJ: (7ι8) 274-3300 
Manaιement: (7ι8) 274-ι234 

ΙΟΥΝΙΟΣ, 1988 

National Store Front, Coιp. 
Glasses, Μίποπ, Build. Entrancea 

23-SO Steinway St., Astoria, ΝΥ ι ι ι OS 
Tel. (7ι8) 204-6624 

ΤΟΝΥ ARGYROS 

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

John'sM eat Emporium, Inc. 
Wholesale & Retail 
Distήbuton ofWilde Game 
John Koukoulaήs 
23-62Α Steinway St., Astoria, Ν. Υ. 
Tel. (718) 545-5272 -(718) 545-4843 

Deluxe Carpets, Inc. 
Carpets • Lino1eum - Vinyl Tiles 
George & Fήdeήki Georgiou 
~30th Ave.; Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 721-4018 

Α thenaikί Pίtta Co. 
The Best in Pitta 
21-1 Ο Ν ewtown Α ve., Astoήa, Ν. Υ. 
Tel.: (718)726-7796 e 726-5SOO 

0/ympus Realty 
Commercial - Residential 
George Alikakos Lic. R.E. Broker 
31-13 Diιmars Blvd .. Asιoria. Ν . γ . 

Tel. (718) 545-4444 

Τ& Τ Industrίes Corp. 
Home Improvements 
General Contractors 
33-06 3 lst Α νenue , Astoria , Ν . γ. 
Tel. (718) 274-3317 /6J97 

Λ storίa Woodworking Co. 
Carpentry - Cabincts - Alteraιions 
Stelios Lecomples. Gen. Contractor 
25-92 31 St. , Astoria, Ν.Υ . 11102 
Tel. 718-274-4897 Εsι. Bus. 1957 

Agapi R ealty and 
Travel Λ gency 

28-05 24th Ave., Astoria, Ν.Υ . 11105 

Tel. (718) 278-4544 

Panellίnίon Gijt Center 
Stefana, Wedding & Christening 
Favors, Greek Gifts, Records: 
Tapes, Books 
32-02 Broadway, Astoria, Ν.Υ . 
Te1. (718) 274-5525 

Η omerίc Tours, Ι nc. 
31-19 Ditmars Blvd., Astoria 
Tel. (718) 721-6400 

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

Μ & Ν Pappas Distributors 
Wholesa1e Di~ιributors of 
Fra.nks. Hamburgers. Rolls. Soda 
35~2 !54th St .. Flush ing. Ν. γ . 
Tel. (718) 886-3425 

Aegean Real Estate 
1rene Ladas. Lic. R. Estaιe Bro ker 
Homes. Rentals. Mortgages 
Business Appraisals 
41-QI 31 Ave .. Astoria. Ν.Υ. 11103 
Tel. (7 18) 278-3838 

Τ & S Cabίnet 
Equίpment Supply Co. 
Κ iιchen Cabinets - Refrigerators 
Stoνes - Bathromm Fixtures 
36~7 30th Avenue, Astoria , Ν.γ , 

Tel. (718) 932.0310 - 274-7349 

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

Brooklyn 
Pan-Bros Assocίates, lnc. 

Real Estate Services of the Pan
Bros Organization 
8806 4th Ave., Brooklyn. Ν . Υ . 
Tel. ( 7 18) 680-7500 

Η omerίc Tours, Ι nc. 
79~4. 5th Ave., Brooklyn 
Tel. (71 8) 833-6800 

Η e/las-Λ merican 
Imports, Inc. 

Emm. Tzitzikalakis, Proprietor 
Meats & Groceries 
8704 4th Ave. , Brooklyn, Ν .Υ . 
Tel. (7 18) 748-2554 • 748-2834 

·-----------------------------------
Στοιχειοθεσία γιο βιβλία, 

κάθε έίδους lκδοση. 

(212) 921-0086 

HNi4 
ΥΟΡΚΗ 
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Shopping and Dining in Manhattan 
RESTAURANTS 

• 
Tlιe Coιιch House 

Ι 10 Waνerly Place, N.Y.City 
Just West of Washington Square 
Tel. (212) 777..0303 - 777..0349 

The Delegate 
The finest seafood restaurant 
in New York. 
211 Ε. 43r Street, Ν. Υ. 
Tel. (212) 687..()980 

Λdtun~ Rib 
Specialties: Roast Beef. Authentic 
Ceasar Salad and Fresh Fish daily 
72nd Street and Ist Avenue 
New York , Ν.Υ . 

Slιywιιrd Caje 
Continental Cuisine 
Banquet Faci1ities 
165 Water Street, Ν.Υ. 10038 
Tel. (212) 509-5252 

• J ohnny 's R estaurant 
Breakfast - Lunch - Dinner 
Free De1ivery 
38-07 Broadway, Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (7 ι 8) 204-8468 

Pizzamerica 
875 3rd Ave. (between 52 & 53 St.) 
New York, Ν .Υ. 

For Free Delivery of our great pizza 
call 755..()463 

Gιιrden Restaurant 
Continental Cuisine 
147 Easι 60th Sιreet, Ν. Υ .. Ν. Υ . 

Tel. (212) 832-8972 

Keystone JJ Colfee Shop 
Priνate Room Aνailable for Panies 
462 2nd Ave., New York City 
Tel. (212) 686-2020 

Mid-City Cojjee Shop 
Bar - Restaurant - Counter Service 
Good food - good drinks - good prices 
Demosthenes ν asi1iou 
550 9th Ave., Ν .Υ. , Ν.Υ. 10018 
Te1. (212) 947-1830 

tτόν Β' δροφο tοϋ Port Authority 

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

Λrpeggio 

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

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

Kίng Andrew Restaurant 
Continenta1 Cuisine 
286 Firsι Ave., nea r 16th St., NYC. 

Clιe/sea Squιιre 
Sidewalk Resιauranι 
368 Wesι 23rd Street, N.Y.C. 
Tel. 212-691-5400 - Open 24 Hrs. 

TRA VEL AGENCIES 
Homeric Tours, Jnc. 

595 5th Ανe .. Ν.Υ . 
Tel. (212) 753-1100 
906 Ε. Main Sι., Stamford, Cf. 
Tel. (203) 359-2917 
86 Νο. Broadway, Hicksville, Ll. 
Tel. (5 16) 935-3400 
59 Panepisιimiou St., Athens 
Tel. 321-4777 

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

101 Broadway, Hicksville, L.l. 
Tel. (5 16) 822-7900 
Paparigopoulou 3, Athens 
Tel. 324-5926 

Cosmorama Tours LTD 
For your ιrave1 ιο Greece 
and all over the World 
ΜΙΚΕ KATSANDONIS 
1576 Broadway (Βeι. 47 & 48 St.) 
N.Y.C. 10036 Tel. (212) 489-7776. 

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

Apol/o Travel&: TaxServίce 
Steνe Ν . Lubinof, President 
1472 Broadway (at 42 St.) 
New York, Ν.Υ. 10036 
Tel. (212) 582-4774 

MISCELANEOUS 
Poseidon Greelι Bakery 

Over 50 Years- Home Made 
Baklaνa, Kataifi, Saragli, Strude1s, 
Spanakopiιa, Tiropita 
629 9th Ave., (near 44 St.), N.Y.C. 
Tel. (212) 757-6173 

Bil/'s Glass Co. 
Glass- Mirrors- Table Tops- Plasιics 
Skylighιs - Thermal Windows 
663 9th Ανe . , Ν.Υ. cor. 46 & 9 Ave. 
Tel. (212) 247-0396 

Λthenian Gίjt Shop 
Sιefana - Vaptisιika - Books 
Records - Wholesale, Retail 
323 W. 42nd Sιreet, Ν . Υ. 
Tel. (212) Cl 7-6244- Cl7-6219 

J1an Duzer-Kay Florist 
We send flowers eνerywhere 
1031 Lexington Ave., N.Y.C. 
Tel. (212) BU 8..0136 

John Kilιis 
Precious Stones & Diamonds 
Engagement & Wedding Rings 
114 Fulton St. , N.Y.C., Ν.Υ. 10038 
Tel. (212) 693..0888 

J D Painting 
& Decorating, lnc. 

J immy Dimopoulos 
Paperhanging and painι 
22-27 150 Sι .. Whitestone, Ν.Υ. 
Tel. (718) 463-0782 

~ 
Προσθέσετε 

την έnιχείρησή σας 
στον 

ΧΡΗΣΙΜΟ 
ΟΔΗΓΟ 

-ΕΤναι εύκολο 
-Kai δεν στοιχίζει 

ι, ~ ' 
οσο μπορει να 

νομίζετε! 

rιΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΙΕΙΕ: 

(212) 921-0086 

,. 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 





NTERAMERICAN 
Financίal Services Corporatίon 

Μια θυγατpιJ<ή_της η:ρώmς , 
Ασφαλισι;ικης J:τmριας Ζωης 
σrην Ελλαδά, οπου 1 σrου~ 3 
ασφαλισμένους έχει ασφάλεια 
ζωής "INIERAMERICAN" 
Η INΓERAMERICAN FINANCIAL SERVICES 
CORPORA η ΟΝ είναι έτοιμη να σας εξασφαλίσει 
την ίδια υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και συνέπεια 
που διακρίνει και διατηρεί την Ελληνική 
Ασφαλιστική Εταιρία INΓERAMERICAN 
στην πρώτη θέση της Ελληνικής 
αγοράς Ασφαλειών Ζωής. 

Ελάτε να σας μιλήσουμε γtα 
προγράμματα ασφαλειών ζωής, στα οποία 
μπορείτε να βασιστείτε απόλυτα προκειμένου 
να προστατέψετε καλύτερα τα οικονομικά τόσο 

ι ι ι ι ι 

της οικογενειας σας, οσο και της εmχειρησης σας. 

Φ INTERAMERICAN 
Financial Services Corporation 

Είμαστf τόσο κονrά σας. 

30-14 SΊΈΙΝWΑΥ SΊΉΕΕΤ, ASTORIA, NEW ΥΟRΚ 11103 
Τηλέφωνα Νέας Υόρκης: 718-728-5200 ή 212-751-1312 
Τ ηλέφωνα Νέας Υ ερσέης: 201-249-6500 


