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Nobodydoes 
theAegean 

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

All the great ports: Pίraeus, Mykonos, Santorini, Rhodes, 
Kusadasi (port city for fabuJous Epl1esus) and Patωos. 

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

Delos and Patmos) as well as Kusadasi, Ephesus and lstanbuJ, Turkey. 

7-Day Pyramids, Temples and Minarets Cruise from $945 
τl1e /ιeπΓt of the Eastem Mediterranean. Egypt and Israel as well 
as the Greek Isles of Rhodes and Patmos 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, Olympia, 

Pίraeus, Mykonos, lstanbuJ, 1essebur (Bulgaria), Odessa, Yalta, Delphi, 
Corfu, Dιιbrovnik and Venice. Or saiJ from Venice back. 

Epirotiki cruises the Aegean like nobody 
else because the Aegean is our hon1e. 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. 

Shi ps Rcgi strγ: Greece 

For more inforn1ation as well as οιιr 
glorious Greek Isles & Mediterranean 
Brochure, call your travel agen t or 

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

Prices are for cruise only. 

That's because we're 

~Ρ~~~Ξ~!ι~ι ~ 
World Renaissance * Pegasus * Hermes * Neptune * Oceanos * Orpheus * Atlas 
Argonaut * Jupiter * Jason * and the lates t addition to our flee t, Odysseus 



Who knows Europe betιer than 
a European? 

Who has better knowledge of 
where the most unspoiled sceπery ιs') 

Or where the best pnces are for 
meals and hotels? 

Which ίs why so many Europe
ans are going to Creece. 

In fact, in an extensίve study: 
more Europeans surveyed selected 

Creece as theιr fπst vacation choice 
over any other country. 

With good reason. From col
umned temples to contemporary 
nightlife, Greece offers you unlimited 
variety: It's host to one of the wor lds 
sunnιest cl imates. And home to some 
of ιts warmest people. Plus, Greece 
has more coastline and islands than 
arιy other courιtry in Europ e. 

And, as leading U.S. magazines 
have reported, the dollar sti ll goes far 
in Greece. 

So i f yoιι're plaπnιng to come to 
Europe tt1is year, why not consιder 

the courιtry Europeans are comιng to. 

ozv-..-..•c 
AIRIWAY.S 

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

GREEC Ε 
ΤΗΕ EUROPEAN'S EUROPEAN VACATION. 
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ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ 
ΜΟΝΟ ΜΕ 25 ΔΟΛΛ. ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ 

Μαζί μέ την έπιταγή σας έι1 όνόματι NEW YORK MAGAZINE, πο
ρακαλοϋμε νό συμπληρώσετε καΙ νό μδς στεfλετε τό παρακάτω 
δελτίο : 

«Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 

~~-' - - 421 7th Avenue - - ιιιιι. 
Ί New York, Ν.Υ. 10001 \ 

I Κύριοι, I 
1 

Εσωκλείω έπιτσγή 25 δολλ. γιό μιό έτfισια συνδρομfι. 

1 
I ΝΑΜΕ .................. · · ·· ·· ········ · ···· · ··· · ·· ··•• · · ·· I 
I ADDRESS . ... .. .. ... . ... .. .. . ........ . ... .. ... ...... • .•.•. I 
I CITY ...... .. .......... STAH ... . . ...... ZIP . .. . .. .. .. .. I 
\ TELEPHONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . • • • • I ...._ __________ ., 

.&~Pappas 
f!!l7ι----- /181/J' 4 441/-

BETTER CARS 
FOR LESS 

We make Greece affordable 
44 Amalias Avenue 

Athens 105 58 - Greece 
Tel. 32.26.472 32.20.087 32.34.772 

CABLE: "PAPPASRENTACAR" 
TELEX 226344 LGJ GR 

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

For over fifty years, Chandris has been cruίsίng 
tρ the ίsla'nds of the world, fulfillίng .vacation 
fantasίes. Gracious shipboard servίce, fabu1ous 
interr:ιatίonal dinίng, excίting destinations a~d 
fun-filled days and nights. 

Today, with fίve ships rich in sailing tradition, 
no one can offer your clients more choices, · ~ 
because no other cruise line offers more attractive
ports at more attractive prices. Call us tod<!Y for 

. brochures and booking information on our special 

!!::;;;~;:;~~~·~~~~~ low air/sea paςkage rates from over 50 U.S. 
cities. Whatever the dream, Chandris has a value-
packed cruise that can make it a realίty. 

·' 
· Μεχιcό • CARΙBBEAN • SοατΗ AM~RΙCA. • Β~~αDΑ • MEDΙTERRANEAN 

Registry: Panama 

CHANDRIS FANTASV CRUISES 
lt's no~ just a cruise, it's. a fantasy., :, 
900 Third Aνenue, New York, ΝΥ 10022 Reserνatlons: 212-750-0044/800-621-3446 
4770 Biscayne Bouleνard, Miarτiί FL 33137 Reserνatlons: 305-576-9900/800-423-2100 · 



Death on a Holiday 
By Α. Μ. Rosenthal 

(The New York τimes) 

Terrorists attack cruise ship- there is 
a speciallάnd of fear that kind of news 
brings on, an intimate and personal 
fear, felt by millions as the story whips 
around the world. 

Partly it is the sudden mixture of the 
pleasant and familiar with the gro
tesque, like a dream in which your see a 
friend and he turns to you with a dem
on's face. 

Ι t comes from that, and from the feel
ing that there is no hiding place from the 
killers if they can murder you on an 
excursion ship heading back after a 
day's outing. 

Of co~rse, that is exactly what the 
terrorisι:. want to get across - you can
not escape us. That is why they pick 
civilian targets, why a band of killers 
attacked the Greek vessel City of Poros 
the other day, leaving 9 people dead, 98 
injured. 

Usually, the shock is vivid briefly, a 
couple of weeks. Then it begins ο 
recede. The people on the ship never 
forget, nor do the relatives of those who 
encountered death ο η a holiday. But the 
tendency of the rest of us to forget is the 
protection normality tries to throw up 
against a perversion like the planned 
murder of innocents. 

But the impact of the attack on the 
City of Poros is not likely to disappear 
quickly within the Government of 
Greece - nor among those security spe
cialists around the world who watch 
how governments react politically to 
terrorism. They do not give the Greek 
Government high marks. 

Athens insists it does not condone 
terrorism. But other European capitals 
and Washington feel Greece is now pay
ing for an attitude that has been politi
cally and morally too relaxed. Security 
experts everywhere know that if a 
government's politial attitude toward 
terrorism is slakjawed, terrorists 
quickly decide that country is just right 
for their operations. Political alertness 
and determined antiterrorist leadership 
are more important than metal 
detectors. 

In Greece, part of the atmosphere is 
the Government's warm and kindly atti
tude toward organizations like P.L.O 
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and other Middle Eastern movements 
that use terrorism abroad as a weapon. 

Greek history counts importantly. 
The civil war brought about by Soviet
back.ed Communists during and after 
World Wal 11 Jeft still-Jasting blood 
feuds. Right-wing juntaism was sup
ported by the United States, making for 
anti-Americanism. 

Then for years the current Govern
ment of Andreas Papandreou enthusi
astically spread more hostility to the 
U.S. All told, a fine operating ground 
for terrorists burning with hatred of 
America. 

At Jeast two men high in the Geeek 
security system have had wide contact 
with terrorist moνements for years, and 
one of them received P.L.O. training. 
That does not build confidence abroad. 

Neither American nor Western Euro
pean specialists think the Greeks have 
created an effectiνe antiterrorist force. 
They say there are too many covertcon
tacts between Greek officials and terror
ist groups. And the police are weakened 
by ; olitical promotions and transfers. 

S• far, Greek Governments have not 
been able to arrest a single member of 
the November 17 movement, which 
commits terrorist murders ο η its own or 
on foreign assignment. Italy, France 
and West Germany have succeeded in 
breaking or blocking internal terrorist 
moνements. The Greek failure raises 
security eyebrows all oνer the Continent 
and in Washington. 

Americans serving their Goνernment 
in Greece have been frequent targets. Α 
C.I.A. station chief in Athens was mur
dered and so were two United States 
Navy captains, the second blown up 
near his home on June 28. At Jeast 29 
Americans have been wounded by 
direct attack; scores more would have 
been killed or injured but for dud 
bombs. 

Summed up, there are knowledgeable 
Americans and Europeans who say the 
Greek Govemment has giνen comfort 
to terrorists by a kind of political drows
iness toward terrorism and the years of 
official anti-American harangues. This 
is not a matter that can be proved in 
court, but makes for real unease among 
Greece's allies. 

There is hope among friends of 
Greece that the fac.t the ship was Greek 

might make Athens see terrorism more 
clearly. 

I got that far in this column when Ι 
read a fresh report from Geece. The 
Government spokesman was on full 
attack - against the U nited States. The 
U.S. he said , was orchestrating the 
American press in a despicable cam
paign against Greece, using the terror
ism issue as blackmail to keep American 
bases ίη Greece. Foolish propaganda 
and hatred; a sad way to end the column 
and the hope. 

Dion Scholarship Funds 
Mr. Sotiros Cachules, President of 

the Dion Scholarship Foundation has 
announced that the sum of $36,600.00 
tuition grants has been awarded to 52 
students. 

Scolarships are awarded to needy stu
dents who meet the qualifications 
hereafter set forth. Academic ability or 
merit, economic need, motivation, 
character and general promise are to be 
the major criteria. 

Applicants must reside within a 
radius of 250 miles from New York 
City. 

CONTINENTΛL 

CUISINE 
Excel/ent Servίce 

Seafood Specίaltίes 
Moderate Prίces 

Jerry Mendelson 
at the Piano and Organ 

Entertains Nightly 

CLOSED MONDA YS 
Ctιttring Ftιeilitits 

(201) 327-1020 
30 Ν. SPRUCE STREET 

RAMSEY, N.J. 

"NEW YORK" 



FINDINGS OF Α EURODIM POLL 

Greeks Remain Antiwestern 
Turkey ίs perceίved as the maίn threat to Greece wίth the 
Unίted States followίng far behίnd, and the communίst 
countrίes not perceίved as threat. 

By Dr. ΡΑΝΑΥΟΤΕ DIMITRAS 

The foreign policy's preferred orientation for most 
Athenians remains antiwestern: only 45% prefer the closest 
relations of Greece to be with Western Europe, while 7% opt 
for Eastern Europe and a plurality of 48% reject both, 
preferring the countries of the Mediterranean, the Balkans 
or the Third World, or even refusing any choice. Naturally, 
if the po\1 was nationwide, the prowestern answers would 
have been slightly higher, but the qualititative result would 
not have changed: halfthe Greeks aretoday Westernophiles 
and the other half antiwestern, mostly neutralists. 

As before, most Westernophiles are to be found in Nea 
Dimocratia: 78% of its voters prefer close relations with 
Western Europe. The governing PASOK's voters are mostly 
neutralists (63%), with a sizeable minority of Westerno
philes. The new development is that the majority of ΚΚΕ 
voters are now neutralists (57%) and not Easternophiles 
( only 38% of them) as before. 

As in the past, the percentage of Westernophiles is sim
ilar with those of the committed supporters of the EEC (52% 
in the first question); the proponents of an improvement in 
Greek-Ameήcan relations (50%), and the proponents offu\1 
ΝΑΤΟ membership (39%), or of keeping the US bases - in 
principle - (40% in the first question). 

This convergence of pro-Western responses indicates 
that the Greeks' attitude towards the various Western insti
tutions and countries is ideologically coherent, reflectingthe 
existence of at least 50% of antiwesterners- almost as many 
as the leftwing (PASOK and Communist) voters today (esti
mated at 55% nationwide and 58% in Greater Athens). 

But the differences between the lowest and the highest 
prowestern percentages also show the marginally different 
appeal of the various Western institutions and countries; 
the military ones (Ν Α ΤΟ and the US bases) are Iess popular 
than the economic (EEC) or po1itical (re1ations with the 
USA) ones. 

Threat Perception 

Generally, threat perception has not changed: Turkey is 
perceived as the main threat to Greece with the USA follow
ing far behind, and the communist countries not perceived 
as threats. 

However, the percentages for Turkey have dropped by 
8% in the first question and by 13% in the second. It is the 
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first indication that the Davos climate has made Greeks 
more conci1iatory towards Turkey. So, it is now possible for 
15% of them to even want Greece to have her closest rela
tions with Turkey rather than wither superpower or any of 
the other Balkan countries: only the USA does better in that 
question (38%), with the USSR ( 15%) outpolling all com
munist Ba1kan countries (2% to 9%). 

In another question we see that the West is less popu1ar 
when represented by the USA than by Western Europe by 
an average of 9%, and the East is more popular when 
represented by the USSR facing the USA, rather than by 
Eastern Europe facing Western Europe, again by an average 
of 9%, which means that the size (but not the quality) of the 
neutralists is, on the average, the same. 

ln conclusion, we would like to point out that the mean
ing of the American threat is different than that of the 
Turkish threat. Whereas Greeks fear that Turkey would 
even want to expand herself at the expense of Greek terri
tory and, anyhow, that there is a risk ofwar between Greece 
and Turkey, the perceived American threat to Greek secur
ity is indirect; the USA is believed by many to use Turkey to 
put pressure on Greece, or that she often "blackmails" 
Greece to extract concessions (hundreds of similar headlines 
can be found in the Greek press). 

The "Davos climate" has made Greeks more conciliatory 
with Turks than ever, probably because they now realize 
that there is achance for asincere reconciliation and they are 

~~~~~~~~~~~ 

NEOPHYTOS GANIARIS 

ESTABLISHED 1887 
Members New York Stock Exchange, lnc. and 

Other Leading Exchanges 
55 ESSEX STREEY • t.tiLLBURN, NJ 07041 

(201) 467·3404 
NEW YORK: (212) 517·9282 
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willing to al1ow some concessions to be made in order to 
he1p achieve it. 

Thus, just a quarter b1ame on1y the Turks for the bi1at
era1 prob1ems and be1ieve that on1y Turkish-Cypriots 
shou1d make concessions for the so1ution of the Cyprus 
conflict; and just a third exc1ude any Greek concessions for 
the so1ution of the bilatera1 prob1ems. 

On the contrary, one quarter of Greeks b1ame both 
Greece and Turkey equally for the conflict and wish Greece 
meets Turkey half-way to so1ve the prob1ems, and a third 
expect that simi1ar equa1 concessions are made in Cyprus. 

It is important to add that, in these attitudes, there are 
practically no diff~rences among the three voting categories, 
a rare occurence ιn Greece. 

One can therefore conc1ude that the statements made by 
Mikis Theodorakis upon his retum from Turkey are more 
representative of Greek pub1ic opinion than their - often 
vio1ent - critics of the Greek press and po1itical wor1d. 
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NJCK BOGDOS 
Proprιetor 

J 
NOW.ARD rι 
ΟΝΠSΟΠ~ 

re.'JlaΊLraι ιt .. -; 
ΟΡΕΝ FOR BREAKFAST- LUNCH- DINNER 

7 am- MIDNIGHT 
122 Ε. 42nd Street, N.Y.C. 

(212) 687-0089 

Introducing Α W orld of 
Remarkably Priced, 
Remarkably Varied 

WE ΜΑΚΕ ΤΗΕ REMARKABLE 
UNFORGETABLE 

TRAVEL 
APPOINTMENTS 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙΩτΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

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

TEL. (212) 645-6500 

Relations with the USA and ΝΑΤΟ 

The percentage of Athenians favoring an improvement 
of the Greek-American re1ations has risen- for the first time 
ever- to 50%, whereas the percentage of Athenians favoring 
severing those re1ations has. fallen again to a very low 11%. 
When we compare these answers with the respective ones of 
five years ago, we see a reversa1 of percentajζes between the 
proponents of improvement and the cautious ones who 
depended the future re1ationship ο η US attitude: from 31% 
vs. 53% respective1y in Apri11983, we have now reached 50% 
vs. 31% in March 1988. It 1ooks 1ikethe USA has "passed its 
exam" to the Greek pub1ic. 

In the same period, we have also witnessed an improve
ment of pro-N ΑΤΟ sentiment, as the proponents of full 
membership rose from 21% in Apri11983 to 39% in March 
1988, with the opponents to all ties falling from abso1ute 
majority (51 % in Apri1 1983) to less than a third (30%) 
nowadays. Still, though, the actua1 status quo is supported 
by a minority of Athenians (39%) or Greeks (estimated at 
some 45%). 

The answers to the two questions are rather consistent 
among themse1ves. Those fa voring improvement or the sta
tus quo in the Greek-American re1ations are not on1y qual
titative1y but a1so qua1itative1y a1most the same with those 
favoring full or partia1 ΝΑΤΟ membership: 54% vs. 55% 
g1obally, but also 84% vs. 80% among Nea Dimocratia 
voters, 42% vs. 47% among PASOK voters and 25% vs. 14% 
among ΚΚΕ voters. 

The U.S. Bases 

Mr. Papandreou has said that, if he concludes an agree
ment with the USA for the extension of the bases' stay in 
Greece, that he wil1 consider beneficial for nationa1 interesι; 
he will call a referendum for the approva1 of that agreement 
by the peop1e. 

As time goes by, more Greeks come to terrns with the 
extension of the stay of the US bases in Greece, even though 
in princip1e the majority continues to oppose their presence: 
one third of the Greeks favor the immediate removal of the 
bases, one quarter their remova1 in a few years withjust 40% 
favoring their continuing presence. 

However, just 9% be1ieve that all the bases will be dis
mant1ed after 1988. Μ ost Greeks have realized that either all 
(44%) or most (30%) US bases will be kept, while a sizeab1e 
minority ( 17%) cannot predict what wil1 happen. 

Neverthe1ess, most Greeks (71%) are ready to to1erate 
the bases' presence after 1988 even though it goes against 
their princip1es, on grounds of nationa1 security: the respec
tive percentage is in fact growing from oneyearto theother. 

Still, some of these Greeks do not want to become 
"accomp1ices" of the decision to keep the bases: so, the 
percentage of the 'Ύ es" answers to a hypothetica1 referen
dum may be 1arger than that of the "Ν ο" answers (54% to 

Λευκώματα 
·Οργανώσεων 

καΙ Κοινοτήτων. 

Η f\&1YOPKH 
"NEW YORK" 



38%) but smaller than that of the Greeks who want the bases 
kept 1est nationa1 security be hurt (54% vs. 71 %). Most of 
these "defectors" are PASOK and ΚΚΕ voters. 

EEC Membership 

The European Economic Community has clear1y con
quered the Greek pub1ic. Even when offered the cautious 
"specia1 re1ationship" choice, 52% of the Athenians (a 
record high percentage) would vote Υ es to full membership, 
a big increase of 13% since 1ast year, at the expense of both 
the Ν ο answers ( 14% from 22%) and the Special re1ationship 
ones (31% from 38%). 

When the choice is c\earer (Yes or Νο), a record two 
thirds majority (67%) wou1d vote Υ es. As we had predicted a 
1ong time ago, the EEC has proved to be the most popu1ar 
Western institution that has he1ped mellow the Greeks' 
antiwesternism. 

The Nea Dimocratia voters are a1ways the most pro
found1y committed EEC supporters as they answer Υ es to 
both questions at more than 80%. On the other hand, the 
ΚΚΕ voters are consistent opponents to the EEC as a mere 
5% or 10% answer Yes to either question. 

It is, and has been, the PASOK voters that have been 
changing and have thus turned the Greek public opinion 
from anti-EEC to pro-EEC. Nowadays, when offered a 
triple choice, just 41 % say Yes to the EEC vs. 42% who 
prefer the Special relationship. But, when faced with the 

Γιά όλες τίς ταξιδιωτικές σας άνάyκες 

29-11 DITMARS BLVD., ASTORIA, Ν.Υ. 11105 
TEL. (718) 932-3232 

ΤΑΦΘΗΝΟΤΕΡΑΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Μέ κανονικές άερογραμμές 
καί μέ πτήσεις Charters 

γιά τό έ~ωτερικό τfjς ·Αμερικής 
καί δλο τόν κόσμο 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ 15 XPONIA 
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more c1earcut Yes or Νο choice, 65% of PASOK voters 
answer Yes. We should mention here that, five years ago in 
April 1983, the PASOK Yes were 8% in the first question 
and 33% in the second. 

I t is finally interesting to notice the eνolution of the ΚΚΕ 
νoters' attitude in the first question. In our March 1988 
survey - before the ΚΚΕ announced its new policy towards 
the EEC, that made η ο reference to leaving the Community -
54% of its voters favored the Special re1ationship vs. just 
37% who would have voted Ν ο. Α year ago, the respective 
percentages were 27% and 71%. 

• 
. 
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SOUΠIEAS1ΈRN COIJ.EGE 
Athens, Greece 

18 Valaorιlou Slreet Tel 36 43 405 
Telex 222700 FΙΜΙ Cables SOUTHEASτE 

U BOSTON UNIVERSΙτv ENGINEERING CURRICULUM 
Six Semester Plan in: 
• Aerospace • Bιomedical • Computer • EΙect rica ι • Genera ι (Arch ι tecturaι or 
Management) • Manufacturιng • Mechanical and Systems Eng ιneering 

Ο ΤΗΕ THOMAS JEFFERSON PROGRAM IN BUSINESS 
ADMINISTRAτiON & LIBERAL ARTS- Six Semester Plan for 
Undergraduate Studies in: 
• Accoun tιng • Compuler lnf ormat ιon Systems • F ιnance • General Busιness 
• Human Resources Management • Managemenl • Marketιng • Goνernment ί 
lnternational Relatιons • Chemιstry • Computer Scιence • θιοΙοgy • Economιcs 
• Englιsh • Goνernment • Hιstory • Malhematics • Philosophy • PsychOΙogy 
• Ouantitatινe Economics • Religion • Socιology 

Greek Style Demί -Tasse 

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

29-05 120th STREΠ, FLUSHING, Ν .Υ. 10054 
Phone: TU 6-4140 
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Orthodox Lay Established Group 
ΤΟ STRENGTHEN ΤΗΕ ROLE OF LAITY !Ν OUR CHURCH 

The Orthodox Christian Laity, aπ 
independent lay organization, has been 
recently established. It includes 
members from throughout the nation. 
The non-profit corporation, chartered 
in Illinois, has an over-all purpose: "Το 
restore and strengthen the role of the 
laity in the Orthodox Church for the 
continuous regeneration of the Church 
and its Apostolic Mission." 

Thee Board ofDirectors ofOCL indi
cate that such an organization has been 
long overdue in the Unίted States. For 
the most part, the (Greek) Orthodox lay 
person has been neglected or relegated 
to mostly fund-raising roles away from 
administration and governance, or 
anointed with titles that almost cer
tainly guaranteed incactivity and silent 
obedience. By its quiet acceptance of 
tltis passive role - neither initiating nor 
questioning administrative actions- the 
laity has abandoned its historic role of 
equality with the clergy. 

The history of the Orthodox Church 
clearly reveals that the laity and the 
clergy are eq ual partners in the gover
nance of the Church. The clergy and 
hierarchy were never intended to have 
total, dictatorial control over the gover
nance of the church which requires that 
even t he ordination of priests and the 
elevation of bishops cannot occur with
out the consent and approval of the 
laity. 

Elected chairperson of OCL is James 
Α Koulogeorge, an investment analyst 
from Chίcago. Its membership includes 
a diverse group of professional and bus
iness people who served the Greek 
Orthodox Church with dedictioιι for 
many years in a wide variety of roles, 
both nationally and locally. 

Among its founders and members 
todate are: Peter Baganakis, industrial
ist, Chicago; George Beres, news jour
nalist, Eugene, OR; George D. 
Coupounas, attorney, Boston; George 
D . Karcazes, attorney, Chicago; Dr. 
Paul Knoblich, religious activist, Hay
ward, CA. ; Dr. Andrew Τ. Kopan, pro
fessor, Chicago; Alice Orphanos 
Kopan, educatoro and author, River 
Forest, IL; Nick Lianos, insurance 
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executive, Morton Grove IL; George 
Maniates, educational administrator, 
Chicago; Leon Marinakos, engineer 
and cultural expositor, Chicago; Nicho
las Ε. Nicholaou, businessman and wri
ter, Chicago; Michael Palmer, financial 
consultant, Northbrook, IL; Peter 
Potamianos, corporate educator, Glen 
Ellyn, IL.; Nicholas Royce, media per
sonality, Los Angeles; Leon Skan, pro
ductivity consultant, Northbrook, IL; 
Steven Stamatis, businessman Addi
son, Ι L.; Μ inerva C. Stergianopoulos 
professor and corporate consultant, 
North Salem, ΝΥ; Dr. William Tenet, 
physician, Bayside, ΝΥ; Eva C. Top
ping, Byzantinist and author, McLean, 
VA; Dr. John Topping, professor, 
Washington D.C.; Soteris Tsoutsouras, 
corporate executive, Malba, ΝΥ.; Kay 
Valone, educator and missionary acti
vist, Oak Lawn, IL; John Vougis, 
retired executive and religious advo
cate, Wilmette, IL; and Professor John 
Zotos, Boston, ΜΑ. 

Mr. Koulogeorge pointed out that 
the organizers of the OCL include per
sons whose concern and dedication fro 
the welfare of the Church has been 
exemplified by their many years of ser-

vice as religious educators, parish offic
ers and community leaders. From both 
the professions and business, many of 
these indίviduals have held a variety of 
positions in the institutional church, 
such as Parish Council members and 
officers, Sunday School teachers and 
directors, members of the Archdiocesan 
Council, Board of Trustees of the Holy 
Cross Theological School and St. Bas
il's Academy, members ofthe National 
Spίritual Renewal Committee, and 
Archons of the Ecumenical 
Partiarchate. 

Mr. Koulogeorge stressed that mem
bership in OCL is open to any 
Orthodox Christian who subscrides to 
its mission and is interested in stimulat
ing spiritual renewal and dynamic par
ticipation and sharing in the governance 
of the Church by the laity. Α national 
gathering to expand the movement is 
being organized, as well as a national 
publication, according to Koulogeorge. 

More information and a descriptive 
pamphlet about OCL can by obtained 
by writing to the office of the organiza
tion: 150 Wacker Drive, Suite 2950, 
Chicago, Illinois 60606, Attention: 
James Α. Koulogeorge. 

STEVENS FOOD 
SERVICE, INC. 
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at the most competitive prices. 

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

Tel.: (201) 7784WO 
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Bush ση Greece, Cyprus 
and the Greek-Americans 

ΑΤ ΤΗΕ CLERGY-LAITY CONGRESS, ΙΝ BOSTON 

The fol/owing are remarks of Vice President George 
Bush, at the 29th Biennial Clergy-l.Aity Congress, in 
Boston, Mass., Ju/y 7, 1988. 

The theme for this Congress is drawn from Joel 2:28, 
which prophesies that "your old men will dream dreams, 
[and] your young men will see visions." 

This is a special time for Christian Orthodoxy, celebrating 
the millennium of the introduction of Christianity to the 
Ukraine and Russia by the Ecumenical Partiarchate of 
Constantinople. 

Christianity took strong root in Russian soil, and it has 
endured through .seven decades of Communist rule. Ι have 
seen dramatic proof that it endures. 
Ν ovem ber 1982, Red Square, following the death of Gen

eral Secretary Brezhnev. Α state funeral - a funeral with 
soldiers and ceremony and crisp military precision, but 

"We seek for Cyprus α constίtutίonal 
Demogracy baged on majorίty rule, the 
rule of law and the protectίonfo the mίnor-

ίty rίghts., 

without the word of God. Ι watched as the grieving widow 
approached the casket to say her last farewell. 

There, in the cold, gray center ofthat godless totalitarian 
state, Mrs. Brezhnev took one last look at her husband- and 
then, in aπ unmistakable gesture, she leaned forward over 
her husband's chest and traced the sign of the cross. Yes -
faith endures. 

Now we approach the year 2000- when the church will 
enter the third millennium- and it is right and fitting that we 
dream dreams and see visions ofwhat can be- of a world in 
which all can worship without fear, even in the shadow of 
the Kremlin; of a world in which the values taught within 
our churches will be embraced by all; of a world which will 
one day be as we are in America - a place of freedom and 
tolerance where the word of God flou rishes. 

The Dream of Democracy 
Where better to discuss this dream that Greeks and 

Americans share, the dream of freedom and democracy, 
than here in Boston - the cradle of liberty for the United 
States, as Greece was the cradle of democracy for the entire 
world. 

It is only with the perspective of more than 2000 years that 
we can see how miraculous that first flowering of democracy 
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was in Athens- that liberating spirit of self-government that, 
once released, has been crushed to earth again and again by 
the boots of dictators, yet lives to rise again, until today it 
surges forward with a power that terrifies tyrants and gives 
hope to all the oppressed peoples of the world. 

Not everyone in ancient Athens was a fan of the demo
cratic experiment, however. Here was Plato's assesment: "Α 
democracy is a state in which the poor, gaining the upper 
hand, kill some and banish others, and then divide the 
offices among the remaining citizens equally, usually by 
lot." 

Not a pretty picture, unless you remember what Aristotle 
said: "P\ato is dear to me, but dearer still is truth." 

It was Aristotle whose concept of a constitutional demo
cracy underpins the system of government that has blos
somed in America and spread around the world. 

Born into such a tradition, it is η ο wonder that Greeks are 
natural politicians, for as Plato said - and this one he got 
right - "What is honored in a country will be cultivated 
there." 

The Greek-Americans and Dukakis 
Greek-Americans now can be found at every stage of our 

political life, and let me say this in all candor: Ι know how 
proud you are of Michael Dukakis. What a tribute it is to 
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Greek-Americans, to our political system, and to this great 
country of ours that we find it totally natural that the son of 
an immigrant is one of two men st ill contending to be 
President of the United States. 

Perhaps we accept this phenomenon because we are a 
nation ofimmigrants, or perhaps because the Greek heritage 
he is so much a part of our own. As President Reagan noted 
when he commemorated Greek Independence Day in 
March, 'Όur nations and peoples are bound by interests, 
kinship, values, and a record of common achievement." 

We are also bound by history. It is little more than 40 
years ago that President Truman, determined to contain the 
spread of Co mmunism before it engulfed Greece and Tur
key, appeared before Congress to declare what became 
known as the Truman Doctήne. 

''Ι believe," he said, "that it must be the policy of the 
United States to support free peoples who are resisting 
attempted subjugation by armed minorities or outside 
pressures." 

That statement rings just as true today. The half-billion 
dollars we invested in ard proved a small pήce to pay for the 
preservation of freedom and democracy in the eastern Medi
terranean and the stregthening of Ν Α ΤΟ. 

We must never give up on freedom and democracy. Our 
commitment has led to the Soviets' withdrawing now from 
Afghanistan. Our commitment has led to more democracy 
in this hemisphere. 

Let us keep that commitment, and keep it strong. Our 
commitment in Angola is to reconciliation and democracy. 
Our policy of differentiation in Eastern Europe - of encou-

raging movement away from Soviet doctrine - offers the 
hope of more freedom for the people there. Ι personally am 
totally committed to helping those who want to be free. 

The Cyprus Problem 

As for a matter close to your hearts, the matter of Cyprus, 
Ι have followed this issue from my days at the U.N. in the 
early '70s, and Ι share the common frustration over its lack 
of resoloution. Ι spoke recently with George Vassiliou, the 
newly elected president of Cyprus, and look forward to 
meeting him next month when he visits with the President. 

Some progress on Cyprus may eventually come from the 
meeting of the Greek and Turkish governments in Davos, 
Switzerland, earlier this year. Ι salute the momentum that 
has developed in the aftermath of Davos - the visit of the 
Prime Minister of Turkey to Athens and the upcoming vίsit 
of the Prime minister ofTurkey to Athens and the upcoming 
visit of the Prime Minister of Greece to Ankara. 

We encourage that dialogue, we pray for reconcilia~ion, 
and we seek for Cyprus a constitutional democracy based ο η 
majority rule, the rule of law, and the protection of minoήty 
rights. 

Efforts to resolve the long-standing differences between 
Greece and Turkey on this and other issues will be good fo r 
them, good for us, and good for the critical southern flank of 
ΝΑ ΤΟ. 

Terrorism in Greece 

Last week the terrorist group November 17 murdered 
Captain William Nordeen, the American naval attache in 

~ 
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ΕΜΗΝΙΚΗ 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ 24ωρος 
Ει\ΛΗΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣτΑΘΜΟΣ 
ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΜΕΣΩ ΔpΡΥΦΟΡΟΥ 

ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ 
π-ιΝ ΑΜΕΡΙΚΉ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ 

ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ ΣτΟ ΣΠΙτι ΣΑΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ 

*Σας αρέσει η ελληvική μουσική ; 
* Σας εvδιαφέρει η Ελλάδα; 
* Είστε φίλαθλος; 

Av η απάντηση σας είvοι vαί, τότε πρέπει να γίνετε ακροατής μας. 
Στην πο ικιλία των προγραμμάτων μας σίγουρα θα βρείτε αυτό που σας ενδιαφέρει. 
• Ποδόσφαιρο (κάθε Κυριακή και Τετάρτη) 
• Καθημερινά νέα από την Ελλάδα 
• Ζωντανές συνεντεύξεις 
• Ελληνικά μαθήματα για παιδιά 
• θέατρο και ποίηση 
• Ζωντανή λειτουργία κάθε Κυριακή πρωί 
• Προγράμματα για την γυvαίκα και τα παιδιά 
• Μουσικές επιθυμίες 
• Παραδοσιακή μουσική και τραγούδια απ' όλη την Ελλάδα 
• Διαγωνισμοί 
Για να προμηθευτείτε κ ι εσε ί ς το ειδικό ραδιόφωνο του σταθμού μας τηλεφωνήστε 

μας στο 1-800-228-4762 

Diatήbut&d ίπ the NewYOI'k Tή-Stats Area by 
HELLENIC BROADCASτiNG NEΎWORK, INC. 

1 -800-228-GRNA 
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Athens. We have a treaty with Greece on combating terror
ism, and we appreciate the cooperation of the Greek govern
ment in tracking these killers down. 

When Ι heard of this horrible terrorist incident, my mind 
raced back to the cowardly murder of Richard W elch, the 
CIA man ambushed outside his home in Athens in 1975. 
How Iong will this terror continue? 

The murders of Welch and now of Nordeen make it clear 
that we must have a strong intelligence capability - to find 
and bring to justice the terrorists who kill our countrymen. 
The CIA is absolutely essential to our national security, and 
we need to strengthen it, not weaken it. 

Let me add: Ι chaired the President's Commission on 
Combating Terrorism, and our policy is crystal clear: We 
must never allow the actions of terrorists to influence the 
conduct of our foreign policy. Ν or will we permit this radical 
act of violence to affect our relationship with Greece. 

As Americans of Greek descent, you are blessed with a 
dual cultural heritage - an ethnic heritage and an American 
one. 

Monday, Ι stood ίη St. Louis and said the Pledge of 
Allegiance along with 250 new American citizens, from 
every country imaginable. Hot as it was, it was exciting to 
see those faces so filled with pride. 

You have come far from when your parents and grand
parents stepped of( the boat, weary and fearful, yet daring to 
hope, their battered suitcases in their hands, and their child
ren- including some ofyou right here- trailing along behind . 
How fitting that you celebrate your heritage every two years 
at the same time that we celebrate our freedom. 

When your parents came to this country, one of the first 
things they did was build a church - to practice their faith 
and keep their heritage alive. 

Many of them had little schooling, but they knew the 
value of education and they knew that if their families were 
to remain strong and vital, they needed strong spiritual 
roots. 

Faith was there to sustain them through the bad times and 
lift them up ίη the good, just as it was for me when Ι was shot 
down off a Japanese island, a scared 20-year-old lying on a 
life raft and praying for an American to pick me up. 

Faith and Family 

Faith and family have been the bedrock of all of Ameri
can life, not just your lives and mine. 
Α strong moral vision is more critical today than ever. Αι 

this Congress you've discussed such pressing problems as 
AIDS, child abuse, pornography, and drug abuse. \η deal
ing with these problems, the values we leam at home, ίη our 
churches, and in our schools can be our anchor. 

Family, faith, education, hard work·- those are the keys, 
and no knows it better than you. It's the same message you 
preac h in your homes, the same way Ι was raised, the same 
way Barbara and Ι raised our family. 

Like so many other immigrant groups, you succeeded 
because you were willing to sacrifice for the future- for the 
next generation and the next, knowing that with family and 
faith, with freedom and education and hard work you would 
succeed. 

You are entrepreneurs- risk takers in starting a business, 
just as you were in crossing the Atlantic, and every bit as 
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determined. 
The economic mirace of this country is rooted in individ

ual initiative- the risk-taking that chases after opportunity, 
that's rooted ίη the optimism of people saying, 'Ί can do it, Ι 
can make it" and proving that indeed they can. Υ ou have 
become the backbone of small business throughout this 
country. 

Ι am reminded of the story that the President tells so well 
about a letter he received. The writer said that someone can 
move to Greece, live there, yet never become a Greek, move 
to Japan and never become Japanese; move to France and 
never become truly French. Yet anyone from any corner of 
the world can move to Ameri~ and become an American. 

And so you have become Americans. And we are all richer 
for it. The theme ofthis Congress suggests that it is a time for 
dreams and visions. Let me close with mine. 

America can be the catalyst for peace between Greece and 
Turkey. Ι want to see a ΝΑΤΟ whose southern flank 
remains strong and united. Ι want to see a democratic 
Cyprus free from the threat of war. 

And Ι want to see an America strengthened by diversity, 
that recognizes the separation of church and state, but an 
America never afraid to proudly state that we depend on 
family and faith. After all, we are one nation under God, 
indivisible, with liberty and justice for all. 

God bless you all, and thank you very much. 

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

ν Ανετες, πολιτισμένες dΊθουσες 

γιά δλες τίς κοινωνικές σας έκδηλώσεις, 

ίδιωτικές κσί συλλογικές 

'Αδελ~i ΤΟΜ καi ΠΩΛ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ 
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INVESTMENTS 
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wndon·- λ4onaco - Athens 
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Ν.Τ.Κ. SKARVELIS, REGINA SKARVELIS 

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

Telefax: 748-9574 
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Student Α wards in Greek Studies 
at the University of Florida 

Student winners in various competi
tions were recent1y announced by the 
Center for Greek Studies ofthe Univer
sity of F1orida. Awards inc1uded the 
Cantonis Meda1 for Excellence in Greek 
Studies, the Peter Bill Stathakos 
Award, and winners in the National 
Greek Examinations. 

Co-winners of the 1988 Michae1 G. 
Cantonis Meda1 for Excellence in Greek 
Studies were Sonia Kasimidis and 
Demetrios Mavrofrides. The Cantonis 
Award is presented annually to a senior 
at the University of F1orida who has a 
high grade point average in courses 
taken ίη Greek Studies, a high overall 
academic average, and an actiνe ro1e in 
He11enic and other campus 
organizations. 

The 1988 Peter Bill Stathakos Α ward 

William Chirgotis 
to run for Convention 
Chairman in Miami 

ln an effort to stop the one party ru1e 
of the Order of ΑΗΕΡ Α, Past Supreme 
President William Chirgotis has 
announced that he will run for Conven
tion Chairman at ΑΗΕΡ A's Nationa1 
Convention August 14 in Miami Beach. 

Chirgotis, a well known phi1anthro
pist and donator of the new Greek 
Orthodox Church in Hawaii, the St. 
Basi1's Home for Boys among a score of 
other charitab1e contributions is mak
ίng his initίa1 run for convention office. 
Το bring a powerfu1 team together, 

Past Supreme President of the Sons of 
Peric1es John Cho1akis of A1bany will 
be a candidate for Convention Vίce
Chairman and Past Supreme President 
Nicho1as Coffinas for Convention 
Secretary. 

"We are putting our top people 
before the de1egates for their considera
tion," party Chairman So1on Petrides 
said. "We mus.t stop the one party rule 
in ΑΗΕΡ Α and retum to a two party 
system." 

Cho1akis said that Past Supreme Vίce 
President Char1es Georgeson will be the 
candidate for Supreme President. "We 
have not se1ected other candidates as 
yet," he said, "we will do that when we 
get to Miami Beach." 
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was presented to Panorita Chilimigras. 
The award is presented to the outstand
ing junior student in Greek Studies at 
the University of F1orida. The award is 
sponsored by Mr. Bill Stathakos in 
memory of his son. 

Seven University of F1orida students 
received recognition in the recent 
Nationa1 Greek Exams. Highest honors 
in Modern Greek was received by 
Angela Hadgigeorge. High Honors in 
Modern Greek were receiνed by Sophia 
Christos, Vasi1e Fak1is, and John 
Pepes, while High Honors in Classica1 
Greek was received by Shannon Cueva. 
Hara Giannoulakis received a Merit 
Α ward in both Classica1 Greek and 
Modern Greek. Also, Olga Plarinos 
received a Merit Award in Modern 
Greek. All recipients of the Greek lan
guage awards were students of Dr. Lena 
Hatzichronog1ou of the Center for 
Greek Studies of the University of 
Florida. 

Sonia Kasimidis, a Cantonis Medal 
recipient, is the daughter of Panagiotis 
and Athina Kasimidis of Worcester, 
ΜΑ and Coconut Creek, FL. She has a 
4.0 grade point average in her course
work in the Center for Greek Studies. Α 
Finance major, who graduated with a 
BS in May, Miss Kasimidis plans to 
follow a career ίη merchandising. In 
1987 she received the Nick Cassas Scho
larship from the Center for Greek Stu
dies. Her other honors inc1ude the J. C. 
Penney Scholarship and membership ίη 
the Golden Key Honor Society. 

Demetrios Mavrofridis, the other 
Cantonis Medal recίpient, is the son of 
Christos and Martha Mavrofridis of 
Or1ando, FL. He has a 3.9 grade point 
average in his many courses in the Cen
ter for Greek Studies. His other honors 
include membership in the National 
Electrical Engineering Society, Golden 
Key, and Outstanding College Students 
of America. Α major in Electrical Engi
neering, Mr. Mavrofrides will begin 
working on his Master's degree after 
graduation from the U niversity of F1or
ida Spring semester. 

Panorita Chilimigras, recipient ofthe 
first Peter Bill Stathakos Award, is the 
daughter of Dr. John and Kathy Chi1i
migras of Gainesville, FL. Miss Chi1i
migras was recently President of the 
Greek and American Students Associa-

Cathedral 
School 
Registration 

The Cathedral School of Manhattan 
will be holding registration for the fall 
school semester during the summer 
months, announced Barbara Katsos, 
principal of the Cathedral. 

Due to limited availability, parents 
are urged to contact the Cathedral 
School as soon as possible to obtain 
more information. 

The Cathedral School, which has 
provided its students with well
rounded, comprehensive educational 
opportunities for many years, is contin
uing its tradition of excellence with a 
new curriculum ... Α curriculum which 
concentrates on the basics as well as on 
the arts. 

"We at the Cathedra1 set high stand
ards for the education and intellectual 
growth and development of young 
children," says Barba.ra Katsos, princi
pal. "Therefore, we try to give our stu
dents the most diversified education 
possible, with emphasis on the arts, 
dance, music as well as the basics." 

The Cathedra1 School, 319 East 74th 
Street, offers its students classes in 
Mathematics, English, Science, Social 
Studies, and Greek. All classes are con
ducted by state certified teachers and 
instructors. Students are also given the 
opportunity to expand their horizons 
by leaming dance, both Greek and 
Modern, music, playing the recorder, 
and art. 

Classes are small, and teachers are 
alloted the opportunity to interact with 
their pupils on a one-to-one basis. 'The 
chi1dren benefit from this type of per
sona1 instruction," Ms. Katsos said. 

tion, as well as Secretary the year pre
viously. She is a member of the Greek 
Dance Troupe and of the Students for 
Dukakis. Her other leadership roles 
include Chairman of VISA, Treasurer 
and President of the Judo Club. She has 
a 3.3 grade point average in courses in 
the Center for Greek Studies. Miss Chi
limigras comp1eted courses at the 
Aegean Institute in Poros, Greece in 
1987 and will be studying at the Univer
sity of the Aegean during the summer of 
1988. 
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Byzantine Icons and 
from Greece 

Frescoes 

ΑΤ ΤΗΕ WALTERS ART GALLERY, ΙΝ BALTIMORE 

Melina Mercouri, Minίster of Cul
ture of Greece, Ann Van Devanter 
Townsend, president of the Trust for 
Museum Exhibitions, and Ro bert Ρ. 
Bergman, Director of the Walters Art 
Gallery, have announced an agreement 
that will bring to the United States an 
internationalloan exhibition presenting 
the most important collection of Byzan
tine icons ever to cross the Atlantic. 
Holy Image, Holy Space: Icons and 
Frescoes from Greece will have ίts 
inaugural American showing at The 
Walters from August 2 ι through 
October ι 6, 1988, after which it will 
travel to five other venues around the 
country under the auspices of the Trust. 

The most ambitious assembly of its 
kind, Holy Image, Holy Space will 
bring together approximately 80 icons 
and frescoes from every corner of 
Greece, as well as a dozen of the finest 
icons in America collections. 

Closely related to the popular and 
highly acclaimed From Byzantium to ΕΙ 
Greco exhibition mounted at the Royal 
Academy, London, in 1987, Holy 
Image, Holy Space will present many of 
Byzantium's finest surviving icons in 
America for the first time, as well as 
several unique ensembιes of earιy 
frescoes. 

Icons - devotional images in tempera 
on gold-covered wooden panels -
represent the embodiment of Byzantine 
spirituality and the highest achievement 
of its artίsts. But only a very small 
number of icons have survived the vicis
situdes of history. J ust a handful are to 
be found in America. 

Frescoes were Byzantium's "mural 
icons", they brought the spiritual power 
of Christ, the Virgin Mary, and saints 
into the church, and thereby created the 
"holy space" in which the sacred mus
teries of the liturgy could unfold. 
Understandably, Byzantine frescoes are 

OUR COVER 

The "Man of Sorrows," Second half of 
the ι 2th century. (Kastoria, Northern 
Greece). 
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Virgin Kardiotissa, Icon by Angelos, mid 15th century. The Byzantίne Museum of 
Athens. 

virtually unknown outside the boundar
ies ofthe former Byzantine Empire. Υ et, 
they too, were among this great cuι
ture 's mo st s ublime ar tistic 
achievements. 

At the height of its power, the Byzan
tine Empire included most ofthe Medi
terranean world and part of Europe; it 
endured for more than a thousand years 
(from A.D. 330 to 1453). 

As the first and wealthiest Christian 
empire, Byzantium lavished ίts finest 

and most sumptuous art on the church, 
and especially, on holy images. The 
period under Emperor Justinian (A.D. 
527-565) witnessed this culture's first 
"Golden Age." Later, during the 10th 
and ι Ι th centuries, under the emperors 
of the Macedonian Dynasty, it expe
rienced a second great flourishing of the 
arts. The cult of holy images - the crea
tion and veneration of icons - traces its 
roots to the area of Justinian, but only 
from the 11th century onward did it 
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grow to dominate the art and spiritual
ity of the Empire. 

Highlights of Holy Image, Holy 
Space include two early bilateral (two
sided) icons designed to be carried in 
public religious processions. One, from 
Kastoria in northern Greece, dates to 
the 12th century; it shows on one side a 
portrait of the Virgin and Child of the 
' 'Hodegeria type" (a Byzantine 
madonna after a painting preserved in a 
monastery in Constantinople and tradi
tionally believed to have been painted 
from life by St. Luke), and the Akra 
Tapeinosis ("Man of Sorrows") on the 
other. 

The emotional intensity of the latter, 
which is the first surνiving "portrait" of 
the dead Christ, accounts for the highly 
unusual expression of anxiety and sad
ness on the face of the Virgin. 

Among the highest achievements of 
Christian medieval painting, thίs icon
by its style and subject matter - antici
pates the most forceful painted panels 
of the early ltalian masters such as 
Cimabue and Duccio. 

The other bilateral icon, from a 
church on the island of Rhodes, dates to 
the 14th century. Agaίn, he Virgin 
Hodegetria occupies one side, but this 
time it is coupled with a vibrant portrait 
of St. Nicholas. Α brilliant work of art, 

St. Nicholas, second quarter at the 14th 
century, Rhodes (Nίo chorί). 

probably by a master from Constantin
ople, this panel embodies the finest tra
ditions of late Byzantίne art, when icon 
painters reached unprecented heights in 
psychologically penetrating religious 
portraiture. 

Another highlight of Holy Image, 
Holy Space is a Virgin Kardiotissa - an 
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unusual late Byzantine portrait type 
where mother and child embrace in 
spontaneous affection. Signed "by the 
hand of Angelos," it is the finest crea
tion of one of Byzantium's first icon 
painters known by name, Angelos Ako
tanos. (lcons, as sacred images, only 
rarely bear artists' signatures, and never 
before the 12th century.) 

Likely born and trained in Byzanti
um's capίtal, Constantinople, Angelos 
moved to Crete shortly before the fall of 
the Byzantine Empire in 1453 to the 
Ottoman Turks. 

There he established the roots of a 
splendid tradition of "Post-Byzantine" 
icon painting (the Cretan School), 
which was to flourish uninterrrupted 
almost down to modern times. 
Special mention should also be made of 
huge, five-by-three foot panel of Christ 
Pantocrator ("The All-Powerful") from 
the Byzantine Museum of Athens, 
whose unusual size and powerful "pres
ence" evoke similar sacred portraits of 
Christ in the mosaic-filled domes of 
Byzantium's fίnest churches. 

And, finally, one of the most impor
tant pίeces in the exhibitίon will be a 
panel showing St. Luke Painting the 
Hodegetria signed by Domenikos 
Theotokopoulos - the renowned ΕΙ 
Greco. One of only three known icons 
by this highly distinctive master, it bears 
witness to his early training as a Greek 
panel painter on his native island of 
Crete before his departure in 1567 for 
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Italy, and later Spain. This rare panel, 
from the Benaki Museum in Athens, 
has never before been shown in 
America. 

Two Church Frescoes 
Α special feature of Holy Image, 

Holy Space will be two ensembles of 
church frescoes which Greek archaeoio
gists and conservation specialists have 
recently detached from their original 
walls and remounted for exhibition. 
One set comes from the ninth-century 
church at Episkopi in north central 
Greece, which now lies at the bottom of 
an artificiai lake. 

Before the structure was flooded (in 
1965) three layers of frescoes were 
removed, and large sections of the two 
1ayers with figurative decoration- from 
the 1 Ι th and 13th centuries - will be 
included in the exhibition. 

Complementing these detached sec
tions of frescoed wall will be an entire 
frescoed sanctuary from the church of 
St. Nicholas at Veria in the Pelopon
nese. Comprising a fully assembled apse 
with side chapels and iconostasis (icon 
screen separating the altar from the 
laity), this 16th-century ensemble of 
iconic mural paintings will provide elo
quent testimony of the power of hole 
images to create holy space. 

The exhibition's curator in the United 
States is Dr. Gary Vikan, the Walters' 
Assistant Director and Curator of 
Medieva1 Art, who organized the highly 
successful Silver Treasure for Eariy 
Byzantium exhibition in 1986. Holy 
Image, Holy Space will evoke the artis
tic, historical; social, and religious con
text from which the icon emerged. 
Furthermore, it will document the role 
of Byzantine icons in the development 
of Western panel painting, and specifi
cally, in the formation of such famous 
masters as ΕΙ Greco. 

The exhibition will boast a full com
plement of educational aids, including 
an audio-visual filmed on location in 
Greece, a full-color catalogue, and a 
short book οη icons for the general 
reader co-authored by four leading 
Byzantinists. 

Holy Image, Holy Space: Icons and 
Frescoes from Greece is being organ
ized for its American tour by The Wal
ters Art Gallery, its inauugural venue. 
After Ieaving The Walters the exhibi-
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Christ Pantocrator (The A/1-Powerful"), end of 14th cenιury, 
The Byzantine Mu.~eum of Athens. 

tion will be circulated by The Trust for 
Museum Exhibitions, Washington, 
D.C., to the followiπg venues: 

Center for the Fine Arts, Miami, 
November 1988 to January 1989. 

Kimbell Art Museum, Fort Worth, 
February 1989 to April 1989. 
Μ.Η. de Υ oung Memoriai Museum, 

San Francisco, April 1989 to July Ι989 
CJeveiand Museum of Art, Α ugust 

1989 to October 1989. 
Detroit Institute of Arts, November 

1989 to January 1990. 
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St. Louis Ahepa Celebrates 60th Ball 
The premier socia1 event of the St. 

Louis Hellenic American Community 
came off like a charm as over 600 guests 
gathered to app1aud the 60th Anniver
sary of the Coronation Ball and Ban
quet event sponsored by St. Louis 
Ahepa Chapter Νο. 53, at the Adams 
Mark Hotel, in St. Louis. 

The beautiful Miss Eleni Maria John
son, daught~r of past Chapter President 
Mr. Pat J ohnson and Mrs. Georgia 
Johnson, was crowned Queen of Love 
and Beauty. 

Miss J ohnson was dutifully attended 
by three Ama1ia dressed attendants: 
Lisa Athanasiadis; Stella Deros and 
Nico1e Christine Kinman who per
formed their tasks flaw1essl y. Her spe
cia1 maids inc1uded: Miss Vanessa 
Antoniou, daughter of Dr. and Mrs. 
Chris Antoniou of Town and Country; 
Miss Athena Botonis, daughter of Mr. 
and Mrs. Spyrio Botonis of South St. 
Louis; Miss Fe1icia Kantis , daughter of 
Mr. and Mrs. George Kantis of Ladue; 
Miss Sophia Pierroutsakos, daughter of 
Mr. and Mrs. Leo Pierroutsakos of 
Ellisville; Miss Pene1ope Stratos, 
daughter of Mr. and Mrs. Bill Stratos of 
South Country; and Miss Kleanthie 
Theodorou, daughter of Mr. and Mrs. 
Dimitrios Theodorou of South County. 

President of" St. Louis Chapter Ν ο. 53 
Order of Ahepa Mr. Leon Spanos 
placed the jewe1ed crown upon Eleni 
Maria's head as the admiring spectators 
applauded their approval. 

The retiring Queen Miss Sophia 
Christine Magdalin is the daughter of 
past president Chris Magdalin and 
Esther Magdalin and the granddaugh
ter of past chapter president Mr. Gus 
Coukou1is and Mrs. Mary Coukou1is 
who for the past 17 years coordinated 
and orchestrated the Coronation Ball. 

Mr. Nicho1as Karakas, Vice Presi
dent and President e1ect of Chapter Ν ο. 
53 served as Master of Ceremonies and 
introduced 25 former queens to the 
enthusiastic audience. 

Beginning with Miss Maria Stacy 
Milonas queen in 1985, the other former 
queens present were: Miss Margaret 
Olivia Karakas, 1984; Miss E1aine Poli
tis, 1983; Miss Stephanie Peterson, 
1982; Miss Dorothea Lemakis, 1981 ; 
Mrs. Athena Kiriakos Fugate, 1979; 
Mrs. Cleopatra Hatzes Kekeris, 1978; 
Dr. Venetia Spanos Kyriakos, 1977; 
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Retiring Queen MiS.5 Sophia Magdalin 
dancing with her faιher, pasι President o/St. 
Loui.5 ΑΗΕΡΑ Chapter Νο. 53, Mr. Chris 

Magdalin. 

President St. Loui.~ Chaρteι· Νο. 53 Mr. 
Leon Spanos and 1988 Queen ο/ Love and 

Beauty Miss Eleni Maria Johnson. 

Mrs. Evangeline Vlanton Newton, 
I 967; Dr. Aphrodite Matsakis, 1966; 
Mrs. Esther Coukoulis Magdalin, 1960; 
Mrs. Mary Ann Leontsinis Mastora
kos, 1959; Mrs. Maria Tompras Toscas, 
1958; Mrs. Chrysoula Katsoulis Toma
ras, 1957; Mrs. Frances Karakas Deme
tre, I 954; Mrs. Georgiana Lazanas 

Pliakos, I 952; Mrs. Cleo Furla Tarlas, 
195 1; Mrs. Demetra Mertis Halley, 
1949; Mrs. Mary Frangoulis Dendrine
lis, 1947; Mrs. Amalia Furla Adzick, 
1946; Mrs. Katherine Spanos Camene, 
1945; Miss Violet Anastas, 1943; Mrs. 
Helen Tallen Proctor, 1940; and Mrs. 
Angline Glastris Brindley, 1939. 

Escorts for the former queens 
included Messrs: Dean Millonas; Harry 
Charles; Angelo Dendrinellis; Chris 
Christ; John Spanos; John Benos; 
Daniel Johnson; Peter Lemakis; Dan 
Tarlas and George Anastas. 

Mr. Peter Masters, Ahepa Governor 
of the 13th District from Chicago, was 
introduced by past Supreme President 
Sam Nakis. Also in attendance were the 
Honorary Consu1 of Cyprus, Dr. 
Nicho1as Matsakis and his wife 
Theodora. 

Ν ew Officers for 
ΑΗΕΡ Α Queens Chapter 

Retired New Υ ork City Po1ice Cap
tain Peter Phillios was elected President 
of the Karabatos-Spartan Ahepa Chap
ter Νο. 403 succeeding Peter Ν. Cha
ha1es at elections he1d at the Spartan 
Restaurant in Maspeth. 

Other officers elected include Nicho-
1as Chahales, Vice-President; George 
Douris, Se~retary; Jimmy Markopou
los, Treasurer and Robert Telleria 
Chairman of the Board of Directors. 
Members of the Board include James 
Gianopoulos, James Liapakis, Hercu1es 
Hanjis and Angelo Gatzonis. 

Attending the Ahepa National Con
vention in Miami, F1a. on August 14th 
are Archie Mavromatis, Douris, Cha
ha1es and Phillios. 

al#ιl#ιl#ιl#ι§Ι#ιl#ι§ΙΞ 
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HARMONY ΙΝ ΤΗΕ WORLD 
AND Α GREEK PRINCESS 

By IRIS LILL YS 

Α Chinese legend has it that if the 
royal blood of a princess is questiona
ble, a pea should be put under seven 
mattresses. If the person in doubt sleeps 
right through without detecting it, she is 
an impostor, as a real pήncess would be 
so sensitive as to be disturbed by that. .. 
pea. 

Times have changed. Legends are 
long gone. Νο more castles, no more 
leisurely activities. Instead, like every
body else, nobility went to work. \η our 
city, Princess Diana νοη Furstenburg is 
at the head of her multimillion fashion 
industry. From Italy, Principessa Mar
cella Borghese represents all over the 
world her beautifying business. Closer 
to royalty, Sofia von Habsbourg, great
great granddaughter of Queen Victoria, 
is an international freelance journalist. 
And of course, the naughty princess of 
Monaco, Stephanie, although a Gari
maldi and direct descendent of one of 
the oldest families in Europe, keeps 
changingjobs, from modeling, to bikini 
designer, to television actress, to night
club singer with the speed with which 
she changes boy frίends. Even the still 

Since antiquity cows have been the ίdols of lndίa 
(From the collection of Eleni Mylonas) 

conservative ( or at least trying to 
remain) English Royal Family has a 
couple of active princesses. Anne, the 
Queen's daughter is training horses, and 
her sister-in-law, the not so royal Fergy, 
is flying airplanes. Also from direct 
royal lineage, the daughter of the ex-
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King of Rumania works on and off as a 
model ίη New York City and Paris and 
one of the daughters of the Queen of 
Holland is at the head of a large firm in 
Luxenbourg. 

But this trend of working nobility is 
not limited to Europe. In the Far East, 
the Royal Highness Princess Shulab
horn, daughter ofthe King of Thailand, 
after completing her studies in Cam
bridge and Harvard is at the head ofher 
country's research center. And let us not 
forget Elizabeth, Royal Princess of 
υ ganda, w ho, a fter getting her degree in 
law from Oxford, made the cover of 
Harper's Bazaar as the most beautiful 
model of the day, was prime minister in 
her country, and is currently the United 
Nations representative of Uganda. 

Those and tηany more represent the 
active working nobility of today. And it 
may come as a surprίse that among 
those blueblooded women, Greece has a 
place of honor. And not for profit or 
glamor; strίctly for humanitarian rea
sons. This hard-working Greek woman 
who devotes her tίme and energy to help 
the starving masses is Princess lrene of 
Greece, daughter of the Iate King Paul 
and the unforgettable Queen Frederica 
and sister of ex-King Constantjne and 
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Queen Sofia of Spain. 
Yet, Princess lrene does not want to 

be known by her title. That is what she 
told me during an interview in her 
recent visit to New Υ ork. "What 
counts," she told me, "is what one can 
give of one's self to help others. This is 
what Ι am trying to do ... " 

Princess Irene has spent 12 years of 
her life in India. She has studied com
parative philosophy and has gone deep 
into the Indian culture. She was aston
ished to realize, together with other 
Greek scholars, especially ex
Ambassador Vassilis Vitsaxis who 
wrote excellent books about the Greek 
philosophers and the lndian Upani
shads, (Nea Yorki, Jan. 1987), theaffin
ity that the two cultures have. As she 
studied the culture, Princess lrene 
became appalled at the misery in India. 
Poverty was this country's main picture. 
Hunger was reflected on children's terri-

fied faces. Dirt and retchedness was 
everywhere. Νο sensitive human soul 
could remain aloof at the sight of such 
tragedy. 

"So," tells the Princess, "wanting to 
find out how Ι possibly could help the 
poor on a large scale, Ι started investi
gating, from the government on down 
to the Red Cross, local organizations 
and welfare societies. During my 
research, Ι was lucky to fall upon an 
article in an American magazine stress
ing the tragedy of the destruction of 
food surplus in the United States ... 
From that day on the anxiety of this 
world's injustice took hold of my life. It 
became my main concern. Coming back 
to Europe, I brought the matter to the 
attention of influential people. At my 
sister's entourage in Madrid, Ι met the 
richest man in Spain. His name is Anto
nio Escamez and he is, perhaps with 
Onassis, the typical representation of 
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the self-made man. Starting as a bus
boy, he became an internationa1 banker 
with offices all over the world. Ι spoke 
to him about my concerns and my 
hopes. Having himse1f known the grips 
ofhunger, he right away offered to help. 
He gave me offices and staff in Madrid, 
Geneva and New York and got other 
strong people interested in the project. 
Α nucleus was formed. On Christmas 
Day 1982 Harmony in the World was 
founded , backed by quite a few promi
nent businessmen. The reason we 
started from India is that having lived 
there for such a long time Ι knew of its 
need firsthand. Also what Ι knew and 
had confirmed by all the Indian authori
ties was that the basis of the economy of 
the country was cows !" 

As this word took me by surprise, Ι 
dared to interrupt: 

"But aren't cows sacred over there, a 
religious symbol, something to the 
order of Saints in Christianity, and 
doesn't killing them bear an immediate 
death penalty?" 

Her Highness replied, "The reason 
that the Brahman religion made the 
cows holy was to protect them from 
destruction. As you know (Ι did not) 
cows were and still are the only source 
of survival of the Indian peasant. The 
animal itself serves as a tractor in the 
few yards of field surrounding his 
shack. Milk is often the sole nourish
ment for their children. Also, manure is 
turned into biogaz which gives 1ight and 
heat. Together with water, the cow, Ι 
repeat, is the on\y means of survival in 
this very destitute country. Now, if the 
cow is young and healthy and produces 
more milk than necessary for the fami
ly's needs, it can be sold for ready cash. 
For that purpose the National Dairy 
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Development Board has created coop
eratives all over the country where the 
peasant can sell his surplus and buy pro
tein for his family. So my theory was 
simple arithmetic. The whole world has 
an excess of cows which are regularly 
destroyed for protection of the devalua
tion of the cost of milk. India is dying 
from a lack of them. What would be 
more logical than get the cows from the 
Western world and transplant them in 
the East? 
'Όη the basis of my theory," the very 

animated Princess went on, 'Ί visited 
the authorities once again and discussed 
my idea. The government and President 
Radji Gandhi himself agreed with me 
and promised, on their part, all the 
assistance needed. Full of hope and 
excitement, Ι Ωew back to Europe. Part 
of my problem was solved. Ι could get 
the cows anytime Ι wanted. Both central 
Europe and the United States would 
gladly give their surplus. The big prob
lem now was transportation. Unfortu
nately, cows get sea-sick, so they cannot 
travel by sea. We tried once but had 
great losses. Airfare is almost as expen
sive as it is for passengers, as the com
panies charge by the pound, and of 
course these ladies are pretty plump ... 
This is unfortunate, as many shipping 
people, mostly Greeks, have offered 
transportation graciously. So that gave 
us another idea. What could we trans
port that is in surplus and could be given 
freely to us? We found out that because 
there is such a surplus of milk in the 
United States there is a great excess of 
powdered milk. Great amounts have 
already been sent in the past to Biafra 
and Ethiopia. Hopefully they have 
arrived there. But what good could it do 
to save from imminent death children, 
who will never, if they survive, become 
strong useful persons? Our aim is to 
prevent hunger; to feed these children 
from their birth on an help them to be 
able to sustain themselves. So the pea
sant, having enough to survive, will 
remain in his village instead of migrat
ing to the towns where work is rather 
rare, hence creating the army of beggars 
that tragically enough India is famous 
for. We are trying hard and hope that 
the numerous gods of lndia will help us 
to develop Harmony in the World into 
an international organization that will 
work with, not against, the several phi
lanthropic groups that do tremendous 
jobs all over the world. We aim to work 
in the three most needed continents, 
namely: Asia, Africa, and South Amer-
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ica. The hungry must be fed. In this day 
and age where so much money is spent 
for unnecessary projects which should 
come only after this planet's whole pop
ulation is protected from the ghost of 
famine, it is high time to work for the 
starving masses. There should be inter
national Iaws prohibiting the destruc
tion of surplus ... " 

the benefit of the deputys' of the region 
ensured reelection. 

Ι did not tell the Princess less it 
depress her that her own country produ
ces the best fruit in the world and that 
tears come to one's eyes at the sight of 
all those superb peaches and apricots, 
oranges and tangerines that get 
entombed and turned into manure for 

"So," the Princess carries on, "we are 
taking advantage of whatever we can 
get. West Germany has already given us 
1,000 cows and more are to come. 
American dairy companies have plenti
fully offered us all the powdered milk 
that we can transport. Shipping com
panies are constantly at our disposal for 
transportation. Our work is successful 
and our hopes unlimited. W e aim to 
save the starving continents and per
haps save the world from a future disas
ter. You see, it is so easy to swallow a 
false doctrine on an empty stomach ... " 
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He/Zenίc Profί/es By Thomas Spelίos 

WILLIAM CHIRGOτiS, tormer 
supreme president of the Order of 
ΑΗΕΡΑ, as Chairman of the Truman 
Foundation presented the Annuaι 
Commemorative Award to Mr. Pau\ 
Voιcker the former chairman of the 
Federal Reserve Board who has served 
under five presidents. The Truman 
Foundation consists of distinguished 
Americans who meet annually on Harry 
Truman's birthday to commemorate 
the many outstanding achievements of 
Harry Truman. Mr. Chirgotis designed 
the Truman statue which was erected in 
Athens, Greece, and donated a full-size 
bronze statue of the president which 
was erected in the rotunda of the Harry 
Truman Medical Centerin Kansas City. 
In recognition of his many services to 
the foundation, Chirgotis was eιected 
chairman of the board of the Truman 
Foundation in ι980. 

IOANNIS GEORGAKIS, ambassa
dor and vice-president of the Aιexander 
Onassis Public Benefit Foundation, has 
been named by the NYU board of trus
tees to receive an honorary doctor of 
laws degree from the university in the 
near future. This was announced by 
NYU President John Brademas at the 
ι 56th commencement ceremonies 
recently. Earlier this year the Onassis 
Foundation estabιished a center for 
Hellenic Studies at New York 
University. 

Η. PHILIP LAMBRINOS of Gιen
view, lllinois, has been appointed 
regional manager for the eastern div
ision of the Zenith E\ectronics Corpora
tion. In his new position he works with 
Zenith consumer products in Boston, 
Portland, Burlington, Buffalo, Aιbany, 
Rochester and Syracuse. Before joining 
Zenith, Lambrinos was president of 
Liverpool Teιevision Co., Inc. in Liver
pooι, Ν.Υ. from 1967-1987. He also 
served as vice-president of marketing 
for Miami-based Topp Electronics 
from 1965-1967 as TV appliance buyer 
for Allied Stores in Syracuse, Ν.Υ. He 
served in the U.S. Army Signal Corps in 
Tokyo from 1949-1952 and later earned 
a Bachelor's degree in public speaking 
from Syracuse University in 1956. Lam
brinos and his family reside in 
Liverpool. 

Dr. ΝΑΝΟ GERANIOτiS of Win
chester, Mass. opened a dental office 
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Former Federal Reserve Chairman Paul Vo/cker, receiving ιhe award 
from William Chirgotis, President of the Truman Foundation. 

recentιy at Cummings Park ίη Woburn. 
She received her Bachelor degree, mag
na cum laude from Tufts University and 
her doctorate from Tufts University 
School of Dental Medicine. She was 
practicing dentistry for several years 
before opening her own office. She 
offers state-of-the-art dental equipment 
and technology. Dr. Geraniotis is a 
highly skilled scientist and speaks fluent 
Greek. 

MICHAEL KALA VRITINOS 
graduated from the Citadel Military 
College of South Caroιina recentιy. He 
is the son of Rev. and Mrs. Kalavritinos 
of Boston, Mass. He made the dean's 
list and was active in the Politicaι 
Science Club, Sigma lota Rho, Pi 
Sigma Aιpha and the 1988 Summerall 
Guards, the school's eιite drill unit 
which performs annually at Disney 
Worιd . He was also active in many 
Greek community activities in Charles
ton, South Caroιina. He has chosen to 
serve as a second ιieutenant in the U. S. 
Army Reserves. 

EUGENIA ΚΑ TSOURAS, 21, 
graduated with a perfect 4.0 average; 
she was the class valedictorian for Long 
Isιand University's Brookιyn Univer
sity. This is quite an achievement, con
sidering she spoke no English when she 
came to America ι Ο years ago. During 
her speech she referred to Socrates as 

another Greek overachiever. She spent 
her childhood in Karpenissi where her 
family spent six months a year. The rest 
of the year they lived in New York. Her 
scholastic accomplishments are many, 
including being valedictorian of her 
high school class where she spoke in 
Greek. Her future plans include acareer 
in cancer research. She will study chem
istry while working at her father's donut 
shop in the Bronx. In September she 
enters Columbia University doctoral 
program in molecular biology on a full 
scholarship. Indeed, she is walking in 
the footsteps of Socrates, the super
achiever of antiquίty. 

MANOS MANOUSOS, 36, of San 
Francisco teaches yoga to a wide 
audience from California to Canada to 
New York. Manousos was born ίη 
Ohio, of Greek parents; his family name 
was Manousogiannakis, from Crete. He 
studied law in New York but could not 
find work and became a waiter and 
truck driver, then eventually went to 
California. He met the Indian writer 
Β.Κ . lyengen in 1976 who introduced 
him to yoga studies. He is now a leading 
spokesman for Ha-Tha (Sun & Moon) 
system of yoga which he describes as a 
faith, science, philosophy, gymnastics, 
and a way of life. The practice of yoga 
enhances ones own personal religious 
belief and preaches the ancient Greek 
credo of a healthy mind in a healthy 
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body. Manousos visits his teacher every 
two years in Poona, lndia to exchange 
ideas. His dream is to Jive in Greece with 
his family and establish a school ofynga 
among his fellow countrymen. 

KONSTANτiNOS PYLARINOS, 
a master Byzantine-style woodcarver, 
emigrated to Astoria from Greece in 
ι974. At first the going was difficuιt 
until he was called upon to restore the 
altar of St. Demetrios Cathedral, which 
was destroyed by fire. His present day 
workshop provides services to all the 
500 Greek Orthodox parishes in the 
USA and Canada. He was born in ι940 
in Nafpaktos province in central 
Greece. At ι3 he Jost his parents and 
was placed in an orphanage where he 
became an aprentice woodcarver. He 
quickly Jearned his craft and at ι 8 had 
his own workshop creating handmade 
furniture. At the age of 34 he emigrated 
to the USA for a new career. His unique 
craft is excιusively in the Byzantine style 
which is associated with the Eastern 
Greek Orthodox Church. His excel
Jence can be seen in a number of 
churches including the majestic 32-foot 
'Ίconostasion" (icon-screen) which 
holds up to 32 painted icons. Α master 
craftsman perpetuating the Byzantine 
tradition in the new world. 

YIANNIS KOUROS, 32, long dis
tance super marathoner from Tripolis, 
Greece, has won yet another title. He 
won the grueling ι ,000-mile race in 
Flushing Meadow Park which began 
May 20th and lasted for a ten-day 
period. Kouros came in first place; the 
second place contender finished three 
days later! In addition to being the 
winner he set a new world record of ι Ο 
days, 10 hours, 30 minutes, beating the 
record of Stu Mittleman set in ι986. 
The race consisted of ι ,000 times 
around a paved one-mile course in the 
Queens park, site of the 1964 World's 
Fair. Kouros has phenomenal stamina; 
he has won the Marathon on several 
occasions and the Jong distance races in 
the USA, Canada, Europe and his 
native Greece. Α true gold medal 
athιete. 

DEAN LIMBERAKIS has been a 
supervisor and director of music educa
tion for 34 years in the Public Schools of 
Massachusetts. He will conduct the 200-
voice choir at the 29th Biennial Clergy 
Laity Congress in Boston this year. For 
the past 28 years he has been a member 
of the Massachusetts Music Educators 
Association (ΜΜΕΑ) and the past 20 
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years active in the Somerville Public 
Schools. He is a very active member in 
the Greek Orthodox Church activities, 
choir director and conductor. He 
received his undergraduate and gradu
ate induction at the Boston University 
School for the Arts. He was recently 
appointed host for the Music Educators 
Conference to be he1d in Boston in 
March 1989. He has alsoserved as Pres
ident of the National Directors Associa
tion and the National Forum of the 
Greek Orthodox Church Musicians. 

TIDBITS 
Dr. NICHOLAS ZERV AS is the chief 
of neurosurgery at Mass. Genera1 Hos
pital in Boston and recently treated 
Kitty Dukakis for her neck problem ... 
HELEN KARELAS accepted her Β. Α. 
degree for the entire class at the school 
of Arts and Sciences at NYU early in 
June from President JOHN BRADE
MAS ... SPIROS FOCAS appears in 
the new film "Rambo ΠΙ" as Massud; 
his next movie is "Vendetta" due in the 
fall. .. BASILIOS TSINGOS of Man
chester, Ν. Η. was honored recently as a 
1988 Truman Scholar ... NIKOS PSA
CHAROPOULOS directed the world 
premier of "The Legend of Oedipus" at 
the Williamsport Theatre Festival in 
Williamstown, Mass. The program is 
based upon the plays of Sophoc1es, 
Aeschy1us and Euripides ... GREGORY 
ROZAKIS wrote his first play as a tee
nager, since then he has experienced 
success and failure but he has emerged 
triumphant ... 

τΙΜΟΤΗΥ ΜΑΝΙΑτΙS is a public 
relations man in Washington, D.C .. . 
THALIA LIGNOS is an attorney with 
the Anti-Trust Division of the Federal 
Trade Commission in Washington, 
D.C .... CHRIS MENGES is the direc
tor of the new fi1m, ''Α World Apart" ... 
CONST ΑΝτΙΝΕ GENERALES, emi
nent Harvard medical internist and 
space medicine authority, died recent1y 
at the age of 79 ... CHRIS PANOPOU
LOS of Grand Rapids, Michigan, was 
recent1y named "Small Businessman of 
the Υ ear." He has a chain of hair-styling 
salons ... RUTH ANTONIADES is the 
executive director at the Sidney Hill
man Health Center in Manhattan ... 

GENE CHRONOPOULOS is the 
director of Greek Americans in Arts 
and Entertainment ... PETER BIZIOU 
is the director of photography for the 
film 'Ά World Apart" ... NICK GRE
GORY, the WNYW Channel 5 weath
erman _won high marks for his accurate 
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weather forcasting in a recent poll 
which compared the track record of 
eight different forcasters; however, he 
is the 1owest paid ($55,000) with many 
of his colleagues averaging over 
$100,000 .. . 

MICHAEL CANTONIS is the honor
ary mayor ofTarpon Springs, Florida ... 
PETER LEV ATHES is the associate 
creatiνe director at the Youngand Rub
ican adνertising agency in New York ... 
GEORGE BASIL EFTHIMIOU is the 
head of Atco Technica1 Services Corp. 
in Brook1yn ... ELENIPAVLIDOU,21, 
a student from Athens, Greece, won a 
European contest sponsored by Macy's 
and British Airways; now she is in Man
hattan on a $50,000 shopping spree ... 
NICHOLAS SIOKAS ofYorba Linda, 
Ca1ifornia, serves on the Orange 
County Board of Education ... ΤΗΑΟΟ 

ΡΕΝ GHLIS, the Greco-Australian 
who now resides in Hollywood will be 
acting in a new documentary to be 
fi1med in Greece. .. CONST ΑΝτΙΝΕ 
CONTE has just produced a new film 
thriller entitled "The Presidio" starring 
Sean Connery ... ANGIE PAPADA
KIS of Los Angeles collaborated with 
J udge Harry Shafer in a new book 'The 
Howls of Justice" ... SID KROFT (rea1 
name Yolas) is a Greek immigrant in 
Hollywood and a TVproducerwith two 
series at the moment, "D.C. Follies" 
and "Red Eye Express" in syndication ... 
τΙΜΟΤΗΥ KAUN (a Hellene) is the 
executive editor of the 'Ήellenic Jour
nal" ... GEORGIA ECONOMOU is on 
the 1iterature facu1ty of Towson State 
University in Maryland... SPIROS 
ARGIRIS was the music director ofthe 
Spoletto Festival in Charleston, South 
Carolina .. 

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

ΤΗ. (Sι6) 234-6001 ή (516) 348-9708 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Exit 57 στό δεύτερο φώς, στήν Veterans Highway δεξιά μέχρι τή\' 
B1ue Dawn Diner. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ Τ ΑΞΙΔΕΥΟΝΤ ΑΣ ΣΤΟ LONG ISLAND 

'Ελληνικά φαγητά γιά rούς -Ελληνες καλοφαγάδες (σουβλάκια. μουσακά.;;. πα

σrlrσια. σπανακόπιτες κ. ά.). Ψάρια φρέσκα σέ με)·άλη ποιιο;ιλ ία )'Ι · αι\rοιi.; πού 

dγαποuν τά θαλασσινά. Sa1ad Bar γιά τούς . .. χορτοφά)·ου.;;. bτeakfast )'ιά όλοι~. 

σπιτiσια γλυκά καΙ ψωμιά καΙ βέβαια ποτά πολλά. 

14 ΩΡΕΣ ΑΝΟΙχτΑ- ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΉ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

266 54th Street, Brooklyn, New York 11220 
Tel. (7 18) 238-377 1 FAX (718) 492-6318 

Η ΓΕΦΥΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

Ή έταιρία πού μεταφέρει δλο σας το σπιτικό 
στήν Έλλάδα καί σέ δλο τόv κόσμο 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕ ΜΠΑ ΟΥ ΛΑ 

ΔΙΑΘΕΤΟΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

Δωρεάν Έκτίμησις 

Συσκευασία σέ ξύλινα καί σιδερένια Containers 
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The Μ useum of Modern Art at I 
Andros (Foundation Basil and Elise 
Goulandris) continues the excellent j 
innovation started five years ago. Every 
summer a three-month long exhibition 
takes place . The opening in early June is 
a festive occasion where prominent 
guests attend receptions and round 
table discussions on art. 

This year the showing consisted of a 
rarely seen collection of Henri Matisse, 
the last of the lmpressionists, of 
gouaches, echings, sketches and the 
most interesting books illustrated by the 
great artist. .. 

The more than IOOpieces were lent by 
the Museum of Modern Art of Paris 
and Switzerland, many private collec
tions from all over the world and the 
Library of the University of Sorbonne. 
The ensemble is superb and a trip to 
Andros is mandatory to any art lover 
visiting Greece until the end of 
September. 

Also during the same time a touch of 
Greek art completes the exhibit. The 
paintings of a painter originating from 

AUGUST, 1988 
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Henry Matisse: Reclining Oda/isque. (Museum Modern Art, Paris) 

Church at Andrωί, by Nike Karagatsi 
Andros represent beautiful scenes ofthe 1 We cannot repeat it often enough: 
island. The name of the artist is Nike The work of Basil and Elise Goulandris 
Karagatsi and both her subjects and the and their foundation is the most com
touch of her palette's strokes are a mandable expression of generosity to 
delight to the eye. the country. 
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The American College of Greece 
Honors American Scholar 

Dr. Marianne McDonald, a promi
nent Southern California philanthro
pist, educator and scholar has been 
named recipient of an honorary degree 
from the American College of Greece. 

The announcement was made by 
Tom C. Korologos, Chairman of the 
Board ofTrustees ofthe College, which 
is Iocated in the Northeast suburbs of 
Athens, Greece. 

Dr. McDonald received an honorary 
''Doctor of Humane Letters" degree 
from the college in commencement 
ceremonies at the campus in Athens on 
June 17, 1988. 

'Ίn behalf of the Board, we are 
thrilled that someone as superbly quali
fied as Dr. McDonald can be in Athens 

to accept this honorary degree and give 
the commencement address," said Mr. 
Korologos. 
"Ν ο one surpasses Dr. McDonald in 

her zeal for education, the classics, 
humanities and dedication to others. 
The Board's recommendation was 
approved unanimously," Dr. Baily said. 

The American College of Greece is 
the oldest and largest of the American
sponsored colleges in Europe. lt also is 
the first overseas college to be accre
dited by the New England Association 
of Schools and Colleges. 

It consists of two educational units, 
the lower division which includes Pierce 
College, made up of a high school equi
valent consisting of about 1,300 stu-

-TheKey 
togreel( 
hospitality! 
For any reason you come to Greece for busίness or vacations the 
ELECTRA G ROUP OF HOTELS are ίdeal for your stay. 

dents; and the upper division, Deree 
Col\ege, equivalent to postsecondary 
colleges in the United States with a stu
dent body of nearly 3,000 men and 
women. 

Dr. McDonald, who has written 
numerous articles and books on Classi
cal Greek and Latin topics, also 
founded the Thesaurus Linguae Grae
cae, the Iargest computerized data bank 
of ancient Greek text. 

The project inc1udes all of ancient 
Greek literature from about 900 B.C. to 
600 A.D. It will be expanded to inc1ude 
Byzantine and Modern Greek 
Literature. 

Dr. McDonald is the daughter of the 
Iate Eugene McDona1d, founder of the 
Zenith Radio Corporation, and the 
recipient of numerous humanitarian 
honors, including the National Society 
of Fund Raising Executives Philanthro
pist of the Υ ear Award in 1985 and the 
Ellen Browning Scripps Humanitarian 
Award. She a1so founded the McDo
na1d Center for the treatment of a\cohol 
and drug abuse at Scripps Memoria1 
Hospita1 in San Diego. 

She resides in Rancho Santa Fe, 
California. 

Ή νέα διεύθυνση τfjς 
«ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ» 

42 1 7th Α venue 
New York , Ν.Υ. 10001 

Two ELECTRA hotels in the heart of Athens and one in the center 
ofThessaloniki are designed to meet the demandsof every busίness
man making on the other hand a business trip a relaxing pleasure. 
Jn ιhe beautiful greek islands, Rhodes and Crete, two First Class 
ELECTRA hotels promise you unforgeιtable Vacations. The 
ELECTRA GROUP OF HOTELS invite you to share the key to 
Greek hospitality. 

·-----------------------, I 
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eleetra group of hotels 
ATHENS ELECYRA HOTEL: 5, Hermou Str. Syotagma Sq. '-4~~ ... _, 
Tet.: 322-3223 Telex: 216896 

Ceotral Reservationι for all our Hotelι TELEX: 21-6896 

ATHENS ELECYRA PALACE HOTEL: 18, Nicodimou Str., 
Tel.: 324-1401-7 Telex: 216896 

THESSALONIKI ELECYRA PALACE HOTI!L: Arisιoιelous Sq. Tel.: 23.2221 
Telex: 412590 
CRετΕ CREYA •EACH: HERACLION, CRETE, Tel.: 28.6301 
RHODES ELECI'RA PALACI! RHODf.S: TRIANTA, RHODES, Tel.: 92521 

I 
I 
I 
I 
I 

REALTORS-BUILDERS 
46-20 HOLLIS COURT BLVD. 

FLUSHING, Ν . Υ. 11358 

Serving North Queens Since 1972 

Currently building: Custom Mother Ι Daughter Hi
Ranch located 201 St. and 27 Ave. , Bayside, Ν.Υ. 
Professional office bui1ding space at 42-21 Francis 
Lewis B1vd., Bayside, Ν. Υ. !ι2 block North ofNorthern 
Blvd. (7 18) 939-ό363 . 
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ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟ 

Ή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ζήτησε συνέντευξη καί 
άπό τούς δυό ύποψηφίους γιά τήν Προεδρία 

Συμμερίζονται άπολύτως οί στijλες 
αύτές τά αίσθήματα τής χαρaς καί τής 
ύπερηφάνειας μέ τήν όποία Εγινε δεκτή 
άπ ' aκρου εiς ιiκρον τής 'Αμερικής, άλλά 
καί στήν 'Ελλάδα καί τήν Κύπρο, ή κατά
κτηση του χρίσματος του ύποψηφίου 

Προέδρου του Δημοκρατικου Κόμματος, 
άπό τόν κ. Μάϊκ Δουκάκη. Ήταν μιά 
ίστορική, μεγάλη νίκη, πού τιμa τό έλλη
νικό δνομα καί ύπενθυμίζει στούς συμπα
τριώτες μας στήν 'Ελλάδα, δύο βασικά 
πράγματα: 

Το πρώτο είναι δτι ό 'Ελληνισμός τijς 
'Αμερικής Εχει αλλάξει πολύ καί δέν μπο
ρεί πιά νά παίζη μαζί του ή γενέτειρα. 
~Εχει έπιτύχει όχι μόνο στίς έπιχειρήσεις 
καί στίς έπιστήμες, άλλά καί στήν πολι
τική. Δ ιεκδικουμε τώρα τήν προεδρία τής 
μεγαλύτερης καί Ισχυρότερης Δημοκρα
τίας στόν κόσμο καί είναι καιρός νά μδ.ς 
μεταχειρίζεται ή Μητρόπο}.η κατά τρόπο 
καλύτερο. 

Τό δεύτερο πράγμα πού όφείλουν νά 
προσέξουν οί συμπc.τριώτες μας στήν 
'Ελλάδα, άλλά καί μερικοί νέοι μετανά
στες έδώ, είναι δτι ά.κριβώς διότι [χουμε 
Δημοκρατία, πέτυχε ό γιός ένός μετανά-

στη στήν κατάκτηση του χρίσματος τοϋ 
ύποψηφίου Προέδρου. 

'Ο Κυβερνήτης τής Μασσαχουσέτης 
ξεκίνησε ι]δη τήν δύσκολη πορεία του 
πρός τίς έκλογές του Νοεμβρίου. 'Ο άμε
ρικανικός λαός θά άκούση τόν κ. Δου
κάκη καί τόν Ρεπουμπλικανό άντίπαλό 
του κ. Μπούς καί θά σταθμίση ποιός είναι 
ό καταλληλότερος γιά νά κυβερνήση τήν 
χώρα τά έπόμενα τέσσερα χρόνια ... 

* * * 
'Όσο καί ιiν ή προτίμηση γιά τόν Δου

κάκη είναι πολύ φυσιολογική καί εvκολη 
γιά τούς όμογενείς ψηφοφόρους, περιμέ
νουν πολλοί άπό αύτούς νά άκούσουν τήν 
πολιτική πού προτίθεται νά άκολουθήση 
σάν Πρόεδρος καί πάνω στά θέματα πού 
Εχουν Ιδιαίτερο ένδιαφέρον γι ' αύτούς. 
Πολλοί πιστεύουν δτι δέν χρειάζεται νά 
άναγγείλη ό κ. Δουκάκης τήν πολιτική 
πού θά άκολουθήση στό Κυπριακό η στίς 
'Ελληνοτουρκικές διαφορές. Γι ' αύτούς 
τούς ψηφοφόρους, τό δνομα τοv νέου 
Προέδρου θά έγγvaται, αύτομάτως, γρή

γορες λύσεις, δπως τίς θέλομε έμείς ... 
Άλλά είναι καί 'Ελληνοαμερικανοί 

ψηφοφόροι πού δέν είναι τόσο εϋκολοι 
στήν tπιλογή τους. Δέν άρκοϋνται στό 
έλληνικό δνομα τοϋ κ. Δουκάκη. 

Γι ' αύτό, ή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ζήτησε 
συνέντευξη καί άπό τούς δυό ύποψηφίους, 
τόν κ. Δουκάκη καί τόν κ. Μπούς. Γιά νά 
δοθή καί στούς δυό ή εύκαιρία νά άπαντή
σουν σέ μιά σειρά έρωτημάτων πού ένδια
φέρουν περισσότερο καί είδικώτερα τήν 
'Ομογένεια στήν 'Αμερική. 

Στό μεταξύ, έφιστοϋμε τήν προσοχή 
τcbν άναγνωστών μας στό κείμενο τοϋ 
λόγου τοv Ά ντιπροέδρου Μπούς, στήν 
Κληρικολαϊκή Συνέλευση τijς Βοστώνης, 

στίς dγγλικές μας σελίδες. ·Ο κ. Μπούς 
πήρε ι]δη συγκεκριμένη θέση στό Κυπρι

ακό, γιά τήν όποία παράγοντες του έλλη
νι κο υ Λόμπυ στήν Ούάσιγκτων 
έξέφρασαν τήν ίκανοποίησή τους. 

·Ο κ. Δουκάκης, πολύ όρθά. γιά εύνόη
τους λόγους, δέν είπε μέχρι σήμερα τίποτε 
τό συγκεκριμένο γιά τό Κυπριακό. Τώρα, 
δμως, δέν πρέπει νά Εχη καμμιά δυσκολία 
στήν έξαγγελία μιaς συγκεκριμένης 
θέσεως, άφοv μίλησε ι]δη έπί τοϋ θέματος 

ό άντίπαλός του ... 

AYTONOMIA ΓΙΑ ΤΗΝ Β. ΗΠΕΙΡΟ! 

ΤΟ ΕΦΕJΕΙΝΟ 25ο έθνικό συνέδριο τι'jς Πανηπειρωτικι'jς 
'Ομοσπονδίας · Αμερικής, Καναδά καί Αύστραλίας, ατό 

'Ατλάντικ Σίτυ, έξέφρασε τήνόπόλυτη όντfθεση τών άνά τόν 
κόσμο ·Ηπειρωτών στήν όπόφαση τfjς ' Ελληνικής Κυβερ
νήσεως γιά τήν ονευ δρω ν aρση τfjς έμπολέμου καταστάσε
ως μέ τήν 'Αλβανία καί επισημοποίησε σάν βασικό στόχο τfj ς 
περαιτέρω δράσεώς της, τήν έφαρμογή τfjς άρχfiς τfjς Αύτο
νομίας γιά τήν μαρτυρική Βόρειο "Η πει ρο. 

'Όλοι οΙ δμιλητές έπέκριναν δριμύτατα τήν 'Ελληνική 
Κυβέρνηση γιά τήν οραη του έμπολέμου, παρά τήν ύπό
σχεση του ίδιου του Πρωθυπουργου δτι θά συνεβουλεύετο 
τήν Πανηπειρωτική 'Ομοσπονδία πρίν ληφθfj όριστική άπό
φαση καί έτόνισαν δτι μετά τήν aρση, όχι μόνο δέν ύπι'jρξε 
καμμία βελτίωση τών δρων ζωής τών 400.000 άδελφών μας 
στήν ·Αλβανία, άλλ' δ τι, άντιθέτως, συνεχίζεται ή παραβί
αση τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων τους δπως πρίν, καί σέ 
ώρισμένες περιπτώσεις ή κατάσταση εχει χειροτερεύσει. 
'Ιδιαίτερα έπικριτικοί ήταν οί όμιλητές γιά τόν 'Ηπειpώτη 
ύπουργό ·Εξωτερικών κ. Κάρολο Παπούλια, είς βάρος τού 
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όποίο υ διετυπώθησαν βαρύτατοι χαρακτηρισμοί. Γιά πρώτη 
φορά δέν έκλήθη στό συνέδριο ό πρέσβυς τfjς 'Ελλάδος ij 
ολλος 'Έλλην έπίσημος. 

Τό Συνέδριο κατεδίκασε ιιμέ όργή καί άγανάκτηση», δπως 
άναφέρει τό σχετικό ψήφισμα, τήν άπαράδεκτη όποχή τής 
'Ελληνικής Κυβερνήσεως άπό ψηφοφορία σέ όργανο του 
ΟΗΕ, σχετικά μέ τήν άποκάλυψη στήν διεθνή Κοινή Γνώμη 
τών παραβιάσεων τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων στήν 
'Αλβανία. 

Σχετικά μέ τό dΊτημα τfjς Αι.'Jτονομίας, τό ψήφισμα 

άναφέρει: ιι ·Εντέλλεται τό νέο Διοικητικό Συμβούλιο τι'jς 
ΠΟΑΚΑ νά έντείνει τόν όγώνα του, τίς ένέργειές του στόν 
έλληνικό καί διεθνή χώρο, μέ στόχο πjν δημιουργία τών 
καταλλήλων συνθηκών γιά τήν όποκατάσταση του κεκτημέ
νου δικαιώματος τfjς ΑΥτΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ BOPEIOY ΗΠΕΙ
ΡΟΥ, πού εlχε διεθνώς άναγνωρισθεί άπό τό Πρωτόκολλο 
τfjς Κερκύρας τfjς 17ης ΜαίΌυ του 1914". 

Τό dΊτημα τής Αύτονομίας έτέθη γιά πρώτη φορά aτόν 
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·Οργανισμό ' Ηνωμένων ·Εθνών στήν Γενεύη άπό τόν άπο
χωρήσαντα πρόεδρο κ. Βασίλειο Μικέλη, ό πλούσιος άπολο
γισμός τοϋ όποίου άπέσπασε θερμότατα χειροκροτήματα. 
'Ο κ. Μικέλης άνεφέρθη στίς προσπάθειες τοϋ Συμβουλίου 
του γιά τήν προβολή τοϋ θέματος τών άνθρωπίνων δικαιω
μάτων καί tξέφρασε τήν εύγνωμοσύνη του πρός τήν Δρα 
~ Ερικα Nτafj, διεθνολόγο τοϋ ΟΗΕ γιά τά άνθρώπινα δικαιώ
ματα, ή όποία άπό χρόνια ύποστηρίζει καί ένισχύει τόν 
άγώνα τfjς Πανηπειρωτικfjς ' Ομοσπονδίας. ' Ο άπελθών 
πρόεδρος lξήρε, tπίσης, τήν προσωπικότητα καί τό ύπέροχο 
άγωνιστικό πνεύμα τοϋ έθνεγέρτη Μητροπολίτου Κονίτσης 
κ. Δαμασκηνού, ό όποίος έξακολουθεί νά βρfσκεται 6καμ
πτος καί άνένδοτος ατή ν πρώτη γραμμή τοϋ άγώνα γιά τήν 
άναγνώριση τών δικαιωμάτων τών σκλαβωμένων άδελφών 
μας. 

'Ιδιαίτερα έντυπωσιακός ήταν ό λόγος τοϋ βουλευτ οϋ 
τοϋ Νιοϋ τζέρσεϋ κ. Ούίλλιαμ Χιούζ ατό tπίσημο δείπνο τού 
συνεδρfου, άλλά tκείνος πού συνεκίνησε δλους ήταν ό 
Μητροπολίτης Σεβαστιανός, ό όποίος άνεφέρθη στiς συνεχι
ζόμενες παραβιάσεις τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων, tπέ
κρινε τήν άδιαφορία πού έπικρατεί στήν ' Ελλάδα γιά τό 
ζήτημα αύτό καί κάλεσε τήν Πανηπειρωτική νά συνεχίση τήν 
προβολή τού αίτήματος γιά Αύτονομία τfjς Βορείου 
' Ηπείρου. 

Στό συνέδριοαύτό διαπιστώσαμε δτι, παρά τίς ώρισμένες 
διαφωνfες σχετικά μέ τούς χειρισμούς, aτούς κόλπους τfjς 
Πανηπειρωτικής έπικρατεί άπόλυτη συμφωνία ώς πρός τήν 
άνάγκη όχι άπλώς συνεχίσεως, άλλά έντάσεως τού άγώνος, 
καθώς μάλιστα μέ τήν προβολή τού αίτήματος τfjς Αύτονο
μίας ό άγών άποκτά πιό συγκεκριμένο καί πιό ούσιαστικό 
περιεχόμενο. Τό dίτημα έχει /ίδη έπισήμως καταγραφεί aτόν 
ΟΗΕ καΙ δ πως ύπεσχέθη ό νέος πρόεδρος τής Παν η πειρωτι
κfjς κ. Δημήτριος Τσούμπανος, ή όργάνωση θά κινητοποιηθή 
στήν προβολή τού αίτήματος αύτοϋ έπί διεθνούς έπιπέδου. 

Συγχαίροντες τούς · Ηπειρώτες γιά τό ύψηλό tθνικό φρό
νημά τους καί τήν πατριωτική τους άποφααιστικότητα, 
εκφράζομε τήν εύχή δ πως δλες οί όμογενειακές όργανώσει ς 
σταθούν ατό πλευρό τοίι νέου Συμβουλίου καί αυμπαρα
σταθοϋν ατό tθνικό έργο τfjς Πανηπειρωτικfjς δπως tκείνη 
δίδει πάντοτε τό ιιπαρώνιι σ' δλες τίς tθνικές κινητοποιήσεις. 
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Superb 
Continental Cuisine 

ALL MAJOR CREDΠ CARDS 

Cί? _ Lunch- Dinner 
~ 11 am to 10 pm Mon.-Fri. 

165 Water Strcet. Ν. York. Ν.Υ. 10038 
Tel (212) S09-S2S2 

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

τΟ ΣΥΝΕΔΡ/0 τών όμογενειακών μέσων ένημερώσεως ατό 
Ι όποίο άναφερθήκαμε ατό τεΟχος τοΟ ' fουλίου, έδωσε τήν 
εύκαιρία aτούς συνέδρους νά διαπιστώσουν γιά μιά άκόμη 
φορά, πόσο λίγη σημασία άποδίδει ή γενέτειρα ατό έργο πού 
έπιτελοΟν, παρά τά μεγάλα λόγια πού άκούγονται κατά και
ρούς γιά τήν συμβολή τοϋ Τύπου ατή ν προάσπιση τών lθνι
κών θεμάτων τfjς 'Ελλάδος καί τής Κύπρου. 

Πρώτα-πρώτα ή πρωτοβουλfα γιά τό συνέδριο δέν 
έπρεπε νά προέλθη άπό μιά Κυβέρνηση ή όποία συστημα
τικά προσπάθησε νά δημιουργήση κομματικές προσβάσεις 
στήν 'Ομογένεια, άδιαφοροΟσα γιά τίς tπιmώσεις πού θά 
εΤχε ένας νέος διχασμός. Τό συνέδριο έπρεπε νά εlχε όργα
νωθij άπό κάποια δημοσιογραφική 'Ένωση 'Αθηνών καί όχι 
άπό ένα όργανο κυβερνητικής προπαγάνδας, δπως εlναι τό 
ύπουργείο ΠολιτισμοΟ. Δεύτερον, ό tπιλεγείς χώρος γιά τό 
συνέδριο, ή dίθουσα τοΟ ΠολεμικοΟ Μουσείου, δέν ήταν ό 
καταλληλότερος. Τρίτον, ούτε ό πρωθυπουργός, ούτε κανείς 
6λλος πολιτικός άρχηγός έκρινε καλό νά παραστή προσωπι
κώς, έστω καί στήν έναρξη τών έργασιών τοΟ συνεδρίου. 
~ Εστειλαν άντιπροσώπους τους. Καί μάς... ύποχρέωσαν. 
τέταρτον, ούτε καί ό άθηναϊκός τύπος tνδιαφέρθηκε νά 
παρακολουθήση τίς έργασfες τοϋ συνεδρίου παρά τό γεγο
νός δτι συνεζητήθησαν όχι μόνο έπαγγελματικά καί lθνικά 
θέματα, άλλά καί γενικώτερα ζητήματα άνθρώπινου ένδια
φέροντος, δπως εΤναι ή ζωή τών άποδήμων στίς χώρες πού 
ζοΟν, of δυσκολίες πού άντιμετωπίζουν ατή ν διατήρηση τής 
έλληνικfjς γλώσσης κaf τι'jς έλληνικfjς κληρονομιάς. 'Αντι
πρόσωποι τών άθηναϊκών έφημερίδων ήρθαν στήν tναρ
κτήρια μόνο συνεδρfαση καί μετά έξαφανίστηκαν, γιά νά 
έπιβεβαιώσουν καί αύτοί, μαζί μέ τήν πολιτική ήγεσία τού 
τόπου, τήν περιφρόνησή τους πρός τούς συναδέλφους τους 
καί γενικά μέ δλους πού άσχολοΟνται μέ τήν ραδιοφωνική 
καί τηλεοπτική ένημέρωση κaf ψυχαγωγfα τών άποδήμων 

· Ελλήνων σ' δλο τόν κόσμο. Πέμπτον, ή έπιλογή τών προ
σκληθέντων ατό συνέδριο δέν ήταν ίδιαίτερα έπιτυχής. Θά 
έπρεπε νά ύπάρξη διάκριση μεταξύ τών άπασχολουμένων 
άποκλειστικά μέ τό έργο τfjς ένημερώσεως καί μεταξύ έκεί
νων πού άσχολοΟνται έρασιτεχνικά, ή διαθέτουν ραδιοφω
νικά προγράμματα γιά νά διαφημίζουν τίςέπιχειρήσειςτους. 

·Από κυβερνητικής πλευράς έδόθησαν πολλές ύποσχέ
σεις, άλλά έχουμε συνηθίσει νά μή περιμένουμε τίποτε. Πρίν 
καλά-καλά στεγνώσει ή μελάνη τών πρακτικών τοΟ συνε
δρίου, ό άρμόδιος ύφυπουργός κ . Πελτσάνικος άvτικατε
στάθη μέ τόν κ. Θεόδωρο Στάθη. ' Ο κ. Στάθης έχει ζήσει 
πολλά χρόνια στήν 'Αμερική καί γνωρίζει τά προβλήματά 
μας. Περιμένουμε νά δοϋμε τί συνέχεια θά δώση στήν πρω
τοβουλία τοϋ προκατόχου του καί κατά πόσο θά θελήση νά 
άναπτύξη δ 'ίδιος 6λλες πρωτοβουλίες μέ τίς όποίες θά 
τιμηθfj κσί θά άναγνωρισθfj πραγματικά ό ρόλος τοϋ όμογε
vειακοϋ τύπου... Όχι βεβαfως μέ ιιένισχύσειςιι, δάνεια καί 
ρουσφέτια. ·Αλλά όχι κaf μέ τfς συνεχιζόμενες φασιστικές 
κυρώσεις έναντfον tκείνων πού δικαιώθηκαν άπολύτως γιά 
τήν άντίθεσή τους πρός τήν tξωτερική πολιτική τής Κυβερνή
σεως ... 

ovge(l1os 
Specίalίzίng ίn Greek C aterίng 
jor home and busίness partίes. 

Tel (212) 688-8828 

"NEW YORK" 



'Απαντήσεις σέ 

έρωτήματα άποδήμων 
Tov στρατηγοv έ.ά. ΠΕΡΙΚΛΗ Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Σέ κάθε επαφή μέ το(>ς άποδήμους 'Έλληνες, aλλά καί έπισή
μους ·Αμερικανούς, τά έρωτήματα έξακολουθοϋν νά είναι τά 
'ίδια. Είναι συνήθως καί πιό cντονα, liν τελευταίως ταξίδεψες 
στήν 'Ελλάδα. Τά κυριώτερα aπό αύτά είναι: 

- τί γίνεται στήν 'Ελλάδα, πού π1iνε αυτοί οί liνθρωποι; 

- τί γίνεται μέ τούς τρομοκράτες καί τούς δολοφόνους. Γιατί 
ή κυβέρνηση, γιά χρόνια άρνείται νά ί>πογράψει τίς διεθνείς 
aντιτρομοκρατικές συμφωνίες καί τούς εδωσε τόσες 
διευκολύνσεις; 

- Καλά πώς στέκεται κυβέρνηση, μέ τόσα έπισήμως δηλω
μένα σκάνδαλα καί τόση κοινωνική καί οiκογενειακή διαφθορά; 

- Πότε θά γίνουν έκλογές καί ποιός θά τίς πάρει, aλλά καί τί 
θά γίνει μετά aπό αυτές; 

- Γιατί λένε δτι ό Μητσοτάκης δέν πέρνει έκλογές; 

- Εlναι άλήθεια αύτό πού μ1iς λένε ij διαβάζουμε σέ ει)χολόγια 
τών έξ' 'Ελλάδος έφη μερίδων, δτι μόνο ό Καραμανλής μπορεί 
νά τούς σώσει; Τελείωσαν οί ίκανοί 'Έλληνες, δλο ξαναζεστα-

έπιστήμονες σταμάτησαν σχεδόν νά μνημονείJουν, δπως πάντα 
γινόταν, «τί ελεγαν οί 'Έλληνες». 'Όταν μιλοuν γιά διεθνείς 
οργανισμούς μέ τούς όποίους !:χει σχέση ή 'Ελλάδα, στό aκου
σμα του ονόματός της, ή aπάντηση είναι στερεότυπη καί μέ 
πλήρη εiρωνεία, <•Δέν γνωρίζουμε τίς πεποιθήσεις τής στιγμής». 

Μείναμε τελείως μόνοι καί χωρίς φίλους στό διεθνή ορίζοντα 

είσπράτοντας μόνο γέλια καί εΙρωνεία, άλλά καί ι'ιπό άρκετοίJς 
οίκτο. Τό μέγα δμως !:ρώτημα παραμένει «πού θά καταντή
σουμε" . Τά μπαλόνια τής κυβερνητικής πολιτικής δέναντέχουν 
οϋτε στό χρόνο , οϋτε στίς όποιεσδήποτε κακοκαιρίες. 

Οί τρομοκράτες καί οί δολοφόνοι έλληνικών καί aμερικανι
κών προσωπικοτήτων ij καί άπλών άθώων άνΟρώπων, κινουνται 
τελείως έλεύθεροι στήν χώρα πού 'ίδρυσε τήν πρώτη Δημοκρα
τία, γιά ενα καινούργιο φασισμό . Στίς /;ξ' ·Ελλάδος έφη μερίδες 
διαβάσαμε, δτι κυβερνητικά όργανα κατηγορουνται δτι είναι 
μέλη τής τρομοκρατικής οργάνωσης'' 17η Νοέμβρη>• καί εχουν 
μάλιστα έκπαιδευθεί στή Λι βίJη . 'Ασφαλώς δ λα αύτά θά είναι γιά 

«Ή συσπείρωση περί τόν νvν Άρχηγό τής Ν.Δ. είναι αναγ
καίο καί fιθικό καθήκον, dλλά καί εθνική ύποχρέωση ό'λων 
τώv έλευθέρων καί σωστών 'Ελλήνων». 

μένα φαγητά τρώνε έκεί , δέν βλέπουν σ' δλο τόν κόσμο τί 
γίνεται; 

'Ο κάΟε αναγνώστης καταλαβαίνει δ τι οί aπαντήσεις δέν είναι 
εi\κολες, liν θέλουμε νά δώσουμε τήν πραγματική εiκόνα τών 
έκεί. 

·Η ώραία αύτή χώρα ποίJ λέγεται ΕΛΛΑΣ, μέ τήν πλέον 
ενδοξη ίστορία πού μνημονεύουν δλοι οί άπανταχου /::πιστήμο
νες, μέ τίς μεγαλύτερες επιστημονικές iδιοφυtες του κόσμου, μέ 
κίφιο ρόλο στόν παγκόσμιο Χριστιανισμό, μέ τή μεγαλύτερη 
'Εμπορική Ναυτιλία τοu κόσμου, μέ μιά ρέουσα καί μοιJσική 
γλώσσα, μέ έκπαιδευτικά ίδρύματα πού θαύμαζε ή Εύρώπη, μέ 
ijθη καί εθιμα άτομικά, οίκογενειακά καί πολιτικά πού στάλθη
σαν γιά τόσους αiώνες καί προκαλοuν τόν σεβασμό tχθρών καί 
φίλων, τά ί\χασε σχεδόν δ λα. Γκρεμίστηκαν μέσα σέ έπτά χρόνια 
τά πάντα καί σχεδόν χωρίς «πισωγυρίσματα". 

••Ρουμανοποιήθηκαν)) οί ·Έλληνες! 

Οί 'Έλληνες, μέ μιά μεθοδευμένη πλύση εγκεφάλου ποίJ τούς 
γίνεται μαζί μέ πολιτικό αποπροσανατολισμό, αλλά καί ί\να 
μηδενιστικό καί ψεύτικο ευδαιμονισμό πού τούς σέρβιραν, 
εχουν ούσιαστικά πλέον <φουμανοποι ηθεί» καί στωϊκά σιωπουν. 
Κατάντησε ή τόση ενδοξη . Ελλάδα μας νά γίνει aντικείμενο 
liνευ αξίας, προκαλεί γέλια δταν μνημονεύεται τό δνομα τής 
Κυβερνήσεώς της. 

Στίς έδώ μεγάλες συγκεντρώσεις καί διαλέξεις ολοι οί μεγάλοι 
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τήν έφαρμογή κάποιου γενικότερου σχεδίου . 

Μιά 'Ελληνική 'Αστυνομία, δσο καί iiν τήν Εχουν διαλύσει, 
δπως λέγουν, (άλλά έγώ προσωπικώς ποτέ δέν πίστεψα) ΔΕΝ 
είναι δυνατόν νά μή ξέρει τήν οργάνωση ϋστερα άπό τόσα χρό
νια. Τό μεγάλο /:ρώτημα είναι ποιοί είναι οί μεγάλοι προστάτες 
τών τρομοκρατών καί γιατί τούς καλύπτοιJν η τ οι) ς φοβούνται καί 

δέν άφήνουν τήν άστυνομία νά τοίJς βρεί; Γιατί ιiπεμάκρυναν στό 
παρελθόν τά όργανα του F.B.I ποίJ ήσαν, είπαν τότε, έπί τά ίχνη 
των καί τώρα δηλώνουν δτι τά προσκαλουν; 

τίποτε ορθιο ... 
Καταντήσαμε νά μ1i ς άποκαλουν, χώρα τής τρομοκρατίας καί 

τών δολοφονιών. Μήπως t']λθε ή ώρα νά ύποστουμε δλοι μας καί 
σοβαρότερες συνέπειες, στερούμενοι μέ όποιοδήποτε πρόσχημα 
τής πολυτίμου έλευθερίας μας πού τόσο σκληρά ύπερασπισθή
καμε. Διερωτώμεθα δμως, μήπως καί αύτό είναι κινδυνολογία, ij 
ε'ίμεθα <<δεξιοί,., δπως κατηγορουν έμ1iς καί τήν «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ "• 
δταν από 5ετίας γράφαμε αυτά πού τώρα διατυμπανίζουν πολλοί , 
σάν διαπιστώσεις τής σήμερον. Τώρα δμως ε{ναι ιiρκετά aργά 
γιά πάρα πολλά. 

τ ό δ τι δέν ύπάρχει τίποτε ορθιο σ. δλους τούς διαχειριστικούς 
κοινωνικούς καί οίκογενειακούς χώρους, aποδεικνύεται καί ιiπό 
τά έπίσημα πρακτικά τής Βουλής τών 'Ελλήνων. 'Όταν ό άρχη
γός τής· Αξιωματική ς· Αντιπολιτεύσεως, έκτός δλων τών έξωτε
ρικών καί εσωτερικών aλύτων προβλημάτων, μνημονεύει 
δεκάδες σκανδάλων πού εχουν άνακοι νωθεί διά του Τύπου, σέ 
ί\ψος μεγαλύτερο τών 500 δισεκατομμυρίων δρχ . (3,5 δισεκ. δολ-
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λαρια) είσπράττει τήν aπάντηση του Πρωθυπουργοϋ τi'jς χώρας, 
«Μά δέν μiiς είπε καί τίποτε ό κ . Μητσοτάκης ... Αύτό καί μόνο 
άποδεικνύει τό μέγεθος τής μηδενιστικής φιλοσοφίας πού επι

κρατεί στή χώρα μας. 

· Αποδεικνύεται tπίσης, πόση χοντροπετσιά ύπάρχει στούς 

ύπευΟύνους καί βουλευτές τής κυβερνήσεως, τi'jς τέως ένδόξου 
·Ελλάδος μας, δταν τά μέλη ένός κόμματος άνέχονται καί χειρο
κροτοϋν τόν κοινωνικό καί οίκογενειακό διασυρμό τής χώρας 
τους, στό παγκόσμιο τύπο, πού aναφέρεται στά τεράστια σκάν
δαλα καί τίς πράξεις του Πρωθυπουργοί> τους, τότε πραγματικά 
δέν εχει άπομείνει τίποτε όρθιο. Οί λέξει ς, ντροπή- φιλότιμο
έθνική εύθύνη- πολιτική ει'Jθυξία κλπ. , tχουν δλες χάσει τήν 
σήμασία τους. 'Έτσι δ λα ε ίνα δυνατά, aκόμη καί ξεπούλημα τής 
Πατρίδος μας, άλλά καί τότε θά εiπουμε πάλι ... ΚΑΙ. .. ; Πάντω ς 
θά ε'ίμεθα «έθνικώς ύπερήφαοι». 

Πολλοί λένε γ ιατί Ιiργησε τόσο, δ ' Αρχηγός τi'jς · Αξιωματι
κi'jς ' Αντιπολιτεύσεως νά κάνει τήν «πρόταση μομφής ... · Η 

••πρόταση μομφής, είναι μεγάλη πολιτική πράξη καί γιαυτό δ 
χρόνος ύποβολής εχει μεγάλη σημασία. ' Ο κ. Μητσοτάκης, 
έπέλεξε άριστα, οχ ι μόνο τόν χρόνο άλλά καί τόν τρόπο διατυπώ
σεως καί διεξαγωγής τής συζητήσεως. Τά στελέχη τής Ν .Δ. 
aπέδειξαν ίκανότητες, ένημέρωση καί κυρίως πίστη στή Δημο
κρατία καί τόν Κοινοβουλευτισμό. 

Ζήτησε δ κ. Μητσοτάκης έκλογές. ·Ο πρωΟυπουργός εύλόγως 
άρνήθηκε. 'Όλα είναι έναντίον του τώρα, άτομικά καί γενικά. 
'Έχει άνάγκη του χρόνου πού γνωρίζει πώς νά τόν έκμεταλλεύε
ται , έλπίζοντας καί σέ τυχαία γεγονότα, ij εύκαιρίες. ·Ο χρόνος 
έπίσης παίζε ι ρόλο γιά τίς προθεσμίες τών ποινικών εuθυνών γ ιά 
μερ ικά άπό τά σκάνδαλα πού άναφέρθηκαν στή Βουλή . 

'Αλλά ή στρατηγική τής άναμονής τοi> ΠΑΣΟΚ , δέν σχεδιά
ζεται μόνο γιά τά πάρα πάνω δπως πολλοί νομίζοι>ν. ·Ο κύριος 
στόχος άναφέρεται σηΊν «φθορά" καί ίδια ι τέρως εiς τό «καπέ
λωμα" τοϋ κ. Μητσοτάκη. 'Ότι καί Ciν συμβεί Οά εχει παρενέρ
γειες καί άπό αύτές τό ΠΑΣΟΚ ύπολο"(ίζει νά κερδίσει άνέτως τί ς 
έκλογές. 

Δέν έδίστασε, μέσω καί τοϋ δήθεν νεοδημοκρατικοϋ Τύπου , νά 
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προσπαθεί νά έξευτελίσει τόν •• θρυλον Καραμανλή"· Δόλια καί 
πανοίφγα θέλει νά τόν παρασύρει καί ξανακατεβάσει, έκεί άπό 
δπου ξεκίνησε, δ πως λέει δ λαός μας, νά τόν κάνει ••άπό Δήμαρχο 
κλητήρα ... Διά τής στρατηγικής του αύτής τό ΠΑΣΟΚ μεθό
δευσε καί βρήκε τό κατάλληλο δόλωμα γιά τούς: 

- · Αποκοπέντας η δημοκρατικά διαγραφέντας, άπό τή Ν.Δ. 

- Γέροντας, μαγείρους τής πολιτικής καί τής δημοσιογρα-
φίας πού έπιθυμουν νά συντηρίσουν η έπαναφέρουν παλαιά κατε
στημένα, κόντρα σέ κάθε aρχή η συμφέρον τοϋ κόμματος, άλλά 

καί του τόπου άκόμη . 

- ' Αποκλεισθέντας άπό τή λίστα στί ς περασμένες έκλογές. 

- Διαφόρους άστέγους των ψευδοΟεωριών η πολιτικώς άποτυ-
χημένους κατ· έπάγγελμα έκμεταλλευτάς περιστάσεων καί 

καταστάσεων. 

- ' Αποτυχημένους καί aνίκανους, άχθοφόρους διασήμων 
όνομάτων τής νεώτερας ίστορίας μας. 

Οί καλύτεροι ύποστηρικτές τοϋ ΠΑΣΟΚ 

··Ολοι αuτοί, ίκανοποιώντας τά προσωπικά των καί μόνο άπω
θημένα, γίνονται οί καλύτεροι ύποστηρικταί τοίί ΠΑΣΟΚ. 
VΕχουν άποβάλλε ι κάΟε α'ίσθημα ·Εθνικής καί παραταξιακής 

εuθύνης. 'Έχουν συνταυτίσει τά πάντα μέ τόν έαυτό τους καί 
θέλουν δλους τούς Ιiλλους φύσει καί θέσει δούλους των, γιά δσο 

αί>τοί θά ζοϋν. 

Τό δυστύχημα είναι δη ήΟελημtνα ή δχι , εχει παρασυρθεί καί 
μέρος τοu τίJπΟυ, ΠOtJ θά λέγαμε οτι πράγματι άνήκει στό χώρο 
τής Ν.Δ. · Αναγράφει, ή μερίς αύτή του τί>που, σχεδόν κάθε 
εβδομάδα, εύχολόγια ε'ίτε πρός τόν «θεόν» γιά μιά έπάνοδο στή 
πολιτική του κ. Καραμανλή , εϊτε προβάλλει κάτι μικρομνηστή
ρες, άφελείς καί έλαφρο...:έφαλοιις, γιά δήθεν άνερχομένους 
άρχη"(ικούς άστέρες. Δέν σκέπτοντα ι οί «αuτοκολακευόμενοι" 
aρχηγεί>οντες τί ζ ημιά κάνουν τcίφα εiς τό κόμμα, άλλά καί στόν 
εαυτό τους! 

Δtν σκέπτονται άκόμη δτι τό δόλιο, προδοτικό, έθνικώς έπ ι
κίνδυνο καί τόσο καλά μεθοδευμένο σχέδιο τοϋ ΠΑΣΟΚ θά είχε 
σχετική έπιτυχία αν δέν ίJπήρχε , ή άνωτερότης, ή σύνεση καί 
όρθοφροσύνη του τέως 'Αρχηγοϋ τοϋ Κ ράτους μας, θά είχαν 
έπίσης πάρα πολλά συμβεi Ιiν δέν i>πήρχε τό συμπαγές τής 
βάσεως τής Ν.Δ. πού μαζί μέ τήν ήρεμία καί νηφαλιότητα του 
· Αρχηγοί> της, φτιάχνουν ε να τεράστιο βράχο ποίι άντέχει σέ 

δ λα. 

'Η Ν.Δ. aπέδειξε άπό χρόνια , δτι είναι τό μόνο δημοκρατικό 
κόμμα στόν έλληνικό χώρο, πού δέν είνα ι άρχηγικό. ~ Αντεξε σέ 
τέσσερες άλλαγές προέδρών του , χωρίς ν ' άλλάξει χρώμα, μόνο 
πού γίνεται δλο καί π ιό δημοκρατικό, μεταφέροντας συνεχώς τήν 
δύναμή στή Βάση του. · Ακολουθεί τή γραμμή τών κομμάτων του 
πολιτισμένου κόσμου πού ζοί>ν τόσα χρόνια καί άναδεικνίιουv 
συνεχώς καί aλλες προσωπικότητες. 

·Η συσπείρωση περί τόν νϋν 'Αρχηγό τής Ν.Δ. είναι άναγ
καίο καί ηθικό καθήκον , άλλά καί εθνική ύποχρέωση δλων των 
έλευθέρων καί σωστών · Ελλήνων, έντός καί έκτός 'Ελλάδος . 
'Αποστομώστε άμέσως κάθε μορφής διασπαστή του άγώνος. 'Ο 
χρόνος τών έκλογών είναι δίπλα μας καί τό καράβι τής Ν .Δ . 
πρέπει νά είναι σέ σταθερή γραμμή . 

'Όλοι μας πρέπει νά πιστέψουμε, πώς τούτη τή φορά άπαιτοϋν
ται πάρα πολλές θυσίες καί κυρίως περισσότερο δλων τή θυσία τού 
«ΕΓΩ». Οί έκτός Βουλής πολ ιτικοί καί δfiθεν « Καραμανλίζον
τες" , liς βοηθήσουν καί αύτοί μιά φορά τό κόμμα , «Οίrι:ί έξ ίδίου 
συμφέροντος κινούμενοι» καί θά κερδίσουν τήν έκτίμηση δλου 
τοϋ κόσμου μας. 

· Η βάση μας πού τόσο γερά κρατά καί στηρίζει τόν 'Αρχηγό, 
εχει μόνο ενα αϊτημα: ·<'Όχι ξαναμαζέματα , άλλά καινούργιες 
φάτσες στίς λίστες καί στίς εύθίινες.» Έτσι καί μόνο ή Ν .Δ. θά 
μπορέσει νά νικήσει καί νά προχωρήσει στήνάνοικοδόμη ση του 
τόπου μας . 

"NEW YORK" 



Έτσι Φθάσαμε στήν 7ετια 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΔΗΜΉΤΡΙΟΥ ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, 1964-1974» 

Έκυκλοφόρησc τόν περασμένο μήνα στήν Άθήνα, άπό τόν ΟΤκο 'Εκδόσεις 'Ελλη

νική Εύρωεκδοτική, νέο βιβλίο τοϋ 'Ελληνοαμερικανού καθηγητού κ. Δ'l!ητρίου 
Κούσουλα, συνεργάτη τής «Νέας Ύόρκης» καί τού tβδομαδιαίου περιοδικου <<Πολ;
τικά Θέματα», μέ τίτλο <<Πολιτικές Εύθύνες /964-1974». Τό βιβλίο καλύπτ~ι την 
τρικυμισμένη καί πολυσυζητημένη έκείνη περίοδο τ~ς 'Ελ!-ηνική~ ίστ?,ρίας κ~ι ~[να~ 
έργο άντικειμενικό, πολύτιμο ντοκουμέντο βασισμενο στα γεγονοτα, οπως τα ειδ~ ο 
συγγραφέας καί άπό μακρυά καί τά έζησε άπό κοντά, άφοϋ εlχε έπαφές καί συνομι~ι~ 
μέ δλους τούς πρωταγωνιστές τοϋ έλληνικοϋ πολιτικοί; δράματος τής κρfσιμης για το 
έθνος δεκαετίας. 

Ε: Συναντηθήκατε τρεiς- τέσσερις φορές 
μέ τόν Παπαδόπουλο στήν παντοδυναμία 
του. Ίί έντυπώσεις άποκομίσατε; 

α- "τ Η ταν ενα περίεργο πρόσωπο. 
' Από τήν πρώτη φορά - δταν άκόμη ήταν 
«ύπουργός» Προεδρίας - aπό τόν τρόπο 
πού μιλοϋσε, aπό τή συμπεριφορά, aπό τό 
βλέμμα του aντιλήφθηκα δτι ή ταν ό iθύνων 
νοϋς ... Οταν μέ φώναξε νά μέ συμβουλευτεί 
γιά τό ΣίJνταγμα πο\J ηθελε νά φτιάξει, 

κατάλαβα δτι εΙχε έπίγνωση τής άγνοιάς 
του γύρω άπό πολιτικά καί συνταγματολο
γικά καί <<Εψαχνε» τί τοϋ ετοίμαζε ή έπι
τροπή Μητρέλια. Τόν ρώτηα τί είδους 
Σύνταγμα θέλει καί μοϋ άπάντησε χωρίς 
δισταγμό: «Σύνταγμα κοινοβουλευτικό καί 
δημοκρατικό»! Τού Ι:ξέφρασα τήν ί:ίποψη 
δτ ι σάν βάση πρέπει νά ληφθεί τό Σύντα
γμα τού · 52 καί νά άναθεωρηΟεί σέ δποια 
σημεία χωλαίνει . ('Αμέσως μετά άπ' αίJτή 

τήν συνάντηση Ι;γώ, επικοινώνησα μέ τόν 
Καραμανλή καί τόν ενημέρωσα καί στή 
συνέχεια τόν επισκέφθηκα στό Παρίσι). 

'Α νεφάρμοστο 

Ε: Που σκάλωσε αύτή ή είσήγησή σας; 

- . Η εiσήγηση δέ σκάλωσε. ' Η aπό
φαση τοϋ Παπαδόπουλου ήταν νά βελτιω
θεί τό πρώτο σχέδιο Μητρέλια πού ήταν 
στενόκαρδο καί περιοριστικό - άν δχι 
δικτατορικό - καί οί έντολές του πρός 
δλους - έμφανώς τουλάχιστον - ήταν νά 
προχωρήσουν σέ ενα δημοκρατικό Σύντα
γμα. Καί εγινε αύτό τό Σύνταγμα χωρίς 
δμως νά εφαρμοσθεί ποτέ! 

Γιατί; Γιατί aντιλήφθηκαν δ τι έφαρμογιj 
αύτοϋ τοϋ Συντάγματος θά σήμαινε κuί τό 

AUGUST, 1988 

τέλος τής λεγόμενης .. επανάστασης•• . 

'Έτσι άπό τό 1969 οι πραξικοπηματίες 
άρχίζουν νά κάνουν νερά. Νά ψάχνουν τρό
πους γιά .. . παρατάσεις. τ Η ρθα πάλι τόν 

'Ιούνιο τοϋ ' 69 καί σέ νέα συνάντηση μέ 
τόν Παπαδόπουλο, διαπίστωσα δτι τό σκη
νικό εχε ι aλλάξει. Τό Σύνταγμα εχει μπεί 
στό ράφι. 

Στροφή 

Τότε εκανε μιά προσπάθεια δ Πιπινέ
λης. 'Όχι βέβαια άπό ... δημοκρατικότητα 
- άλλωστε εΙχε προωθήσει καί δ 1διος τή 
χούντα - άΗα διότι tβλεπε δτι παράταση 
τής δικτατορίας, σήμαινε αϋξηση τοϋ άρι
στερισμοϋ. Κάνει λοιπόν μιά προσπάθεια 
μέ τό «χρονοδιάγραμμα» άλλά δέν προλα
βαίνει ... Πεθαίνει καί παραμαρίζεται κι 
αύτό. ' Από τό σημείο αίιτό καί μετά, aρχί
ζει μιά θεαματική στροφή , μιά άλλαγή θά 

tλεγα τοu Παπαδόπουλου. 

τί έννοώ; Νά σaς έξηγήσω: ΕΙδε μέ τήν 
πάροδο τοϋ χρόνου δτι σταθεροποιήθηκε 
πιά στήν έξουσία. ΕΙδε τούς ' Αμερικανούς 
νά μήν άντιδροϋν, άντίθετα μάλιστα νά 
ερχονται εδώ εκπρόσωποι κορυφαίοι, δπως 
ό άντι1φόεδρος "Αγκνιου. Θεώρησε λοι
πόν ό Παπαδόπουλος δτι εχει πλέον έρεί
σματα. 'Ότι είναι άποδεκτός · Ηγέτης ... 
πρώτου μεγέθους. Μοναδικός . Τόν 
Φεβρουάριο τοϋ 73 πού τόν συνάντησα 
πάλι - ήταν μέ τίς πρώτες ταραχές, μέ τούς 
ξεσηκωμένους φοι τητές τής Νομικής- δια
πίστωσα δτι μέσα στήν άλαζονία του ε{χε 
μείνει χωρίς ύπόβαθρο, χωρί ς στήριγμα. 
Καί αύτό άπεδείχθη δταν μετά άπό λίγο τόν 
άνέτρεψε μέ τόση εuκολία δ . Ιωαννίδης". 

Ε: Σ' αύτό τό χρονικό σημείο μπορούσε 

νά γίνει κάτι πού νά όδηγοί3σε στήν 
όμαλοποί η ση; 

-"Μπορούσε, άλλά δέν εγινε. Καί i;π' 
αuτοu εΙνα ι μεγάλη ή εύθι)νη τοϋ Μαρκε
ζίνη. Τοϋ δόθηκε ή είικαιρία, aλλά δέ δημι
ούγησε τίς προϋποθέσεις γιά νά μπε~ δ 
πολιτικός κόσμος στίς νέες διαδικασιες. 
· Η σωστή τακτική θά ήταν yιά τόν Μαρκε

ζίνη νά ένεργήσε ι σάν ύπηρεσιακός πρω
θυπουργός. Νά δώσει τά π~η~έστε~α 
έχέγγυα δτ ι θά προχωρήσει σε εκλογες 
τίμιες καί έλεύθερες καί σέ κοινή σύκεψη 

~ Merrlll Lνnclι 
Stamatis Κ. Tzemis 
Senior Financial Consultant 
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μέ πολιτικούς νά καθορίσουν αuτές τίς 
έγγυήσεις. Δυστυχώς δf:ν τό εκανε καί γνω
ρίζουμε πόσο αύτό τό πλή ρωσε δ τόπος ... » 

Ε: Κύριε Κούσουλα. Τό βιβλίο σας τό 
έξαντλείτε στήν άνατροπή τού Παπαδόπου
λου. 'Αλλά, άκολουθησαν τραγικά γεγο
νότα: Τό Κυπριακό μέ τόν 'Αττίλα ... 
Γεγονότα πού t:χετε ζήσει καί στό προσκή
νιο καί στό παρασκήνιο ... 

- «'Όχ ι τόσο <i\στε νά μπορώ νά 
γράψω». 

«Σχέδιο•• 

Ε: Τουλάχιστον ποιός ήταν δ ρόλος τών 
' Αμερικανών σ ' αύτά τά γεγονότα. Ό τότε 
πρέσβης τών ΗΠΑ Τάσκα είχε πεί δτι οί 
· Αμερικανοί , πού ήταν γνώστες δλων τών 
πραγμάτων δέν ακολούθησαν σωστή πολι
τική καί δτι είναι μεγάλες οί εύθύνες τοίί 
Κίσιγκερ ... 

- «Εlναι γνωστό δτι οί ·Αμερικανοί , 
άπό τό Φεβρουάριο τού '74 εΙχαν πλη ρο
φορηθεί δτι δ . Ιωαννίδης εχει «Κάποιο 

σχέδιο» γιά τήν Κύπρο στό μυαλό του. ' Η 
πληροφορία ε{ναι μέσω τοϋ «διαύλου» τής 
CIA στήν ·Ελλάδα. ·Αρχικά δέν δίνουν 
μεγάλη σημασία. Τό θέμα δμως έπανέρχε
ται τόν 'Απρίλιο. "Ενας aνΟρωπος τοϋ 
Ίωαννίδη , δίνε ι τή ν πληροφορία δτι ό 
δ ι κτάτορας εχει ερθε ι σέ έπαφή μέ Τοϋρκο 
στ ρατιωτ ικό aκόλουΟο κα ί βολιδοσκό
πησε τίς aντιδράσεις τής •· Αγκυρας, στό 

ΕνδεχόμενΟ «νά γί νε ι Κάtι>> νά πάρουν oi. 
Τοϋρκο ι ενα τμήμα ηϊς Κύπρου καί τό ύπό
λο ιπο νά ένωθεί μέ τήν 'Ελλάδα. · Ο άκό
λουθος, βε βαίως, τό μετέδωσε στήν 
κυβέρνησή του καί οί Τοϋρκοι , όσφράνθη
ιcαν δτι μποροϋν νά έπωφεληθοϋν. Φαίνε
ται δτι δ ' Ιωαννίδης, πήρε κάποια θεττική 
άπάντηση, άλλά, είναι βέβαιον δτι οϋτε 
διαπραγματεύσεις aλλες εγιναν, οϋτε χαρ
τιά ύποφράφησαν. "Ομως, τό θέμα φτάνει 
πλέον στό Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Συζητείται 

τό «σχέδιο,. πού κατ ' άρχήν, πορβλέπει δτι 
ό Μακάριος «Οά βγεί άπό τή μέση>•. (έννο
ώντας καί τή φυσική έξόντωσή του). Αύτό 
γίνεται στίς 15 'Ι ουνίου. Στή συνέχεια 

στέλλεται στόν Τάσκα. έδώ, τηλεγράφημα 

μέ έντολή νά ερΟει σέ έπαφή μέ τήν έλλη
νική κυβέρνηση κα ί νά τήν ένημερώσει δτι 
ο ί ' Αμερ ικανοί ε{ναι άντίθετοι. (Νά ποϋμε 
έδώ, δτι ό λόγος τής άμερικανικής άντί θε
σης ήταν ή έιcτίμηση δτι ύπήρχε φόβος γιά 

ΚΥΠΡΙΑΚΉ Τ ΑΒΕΡΝΑ 
Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ Σ' ΟΛΗ ΤΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

ΚΑΤΑΠΛΗΚτΙΚΉ 
ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 
ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΜΕΓ ΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΠΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΚΥΠΡΙΑΚΑ 
ΜΕΖΕΔΑΚΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΑ 

ΜΙΑ ΚΑΤΑΠΛΗΚτΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Σ ' ΟΛΑ Α ΥΤΑ ΤΑ ΜΕΖΕΔΑΚΙΑ ΠΟΥ 

ΑΝΑΦΕΡΟΝΤ ΑΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΕ 
ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΠΙΑ ΤΟ 

Χταπόδι, σαλατικά, τζατζίκι, ταραμοσαλάτα, μελιτζανοσαλάτα, έληί:ς 
πράσινες, γι αούρτι , λουκάνικα, σουβλάκι , σεφταλιά, 6ρτύκια, καλαμαρά
κια, ντολμάδες, καβουροσαλάτα , παϊδάκια , παντζάρια, πατατοσαλάτα. 

* ΕΠΙΣΗΣ ΣΕΡ Β/ΡΟΝΤ ΑΙ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΣΠΕΣΙΑΛΠΕ 
ΑΦΕΛΙΑ, ΚΟΛΟΚΑΣΙ, Τ ΑΒΑΣ 

Ύπό τήν διεύθυνση τοϋ κ. Ροδή 'Ανδρέου δ δποίος φροντίζει 
προσωπικά γιά τήν καλύτερη έξυπη ρέτησή σας. 

29-19 23 Ave., Astoria, Ν.Υ. 11105 Tel. : (718) 728-9561 
Let us take care of all your catering 

DΕτaοιτ GREEK Houa / -?4,.,--...::: . ._ 
ι(Ι ' :.ίιιιιJ,;" . ...: . 

32 

OVER 30 YEARS ΟΝ ΤΗΕ AIR 
RADIO SΤΑτΙΟΝ WNZK 690 ΑΜ 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΑΒΒ. 3-4 μ. μ. ΚΥΡ. 12 μ.μ.-1 μ.μεσημβ. 
ΜΕ τΗΝ ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ ΚΑΙ ΚΩΣΊΆ ΚΑΡΑΚΩΣΊΆ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΕ ΑΠΤ ΑΙΣΤΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ'Ή ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Καλύπτει μιά περιφέρεια 80 μιλίων γύρω άπό τό 
Detroit ιcαί άιcούγεται στό Michigan, Canada ιcαί 

Ohio. Σέ μιά περιοχή πού διαμένουν πλέον άπό 
100.000 'Έλληνες. 

ΓΡΑΨΑ'fΕ Η ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΑΤΕ 

COSTAS KARACOST AS 
200 RENAISSANCE SUΠE 51 I , DΕτRΟιτ. Μ Ι. 48243 

Phone: (313) 259-4010 

τιιε ~~ 

c'eda--rs r
·-~~ -..... 

Restaurant- Cateήng- Lounge 

CA TERING - LUNCHEONS - DINNERS 
For Business or Priνate Parties from 30 to 100 Guests. 
For Weddings or Banquetsfrom 30 to 175 Grιests. 

Γιό. δλες τlς dτομικές καl συλλογικές 
κοινωνικές tκδηλώσεις σας στ6 Ν. Π.tpσe.D 

Tel. (181) 219-5128, (181) 189-5531 
1200 NORTH λ VE., ELIZABEΠI, N.J. 07202 

"NEW YORK" 



τά άμερικανικά συμφέροντα σέ περίπτωση 
πού οί Σοβιετι κοί άποφάσιζαν νά παρέμ
βουν) . ·Ο Τάσκα fρχεται σέ έπαφή μέ 
' Ανδρουτσόπουλο καί Κυπραίο οί όποίοι 
τόν διαβεβαιώνουν δτι «δέν ύπάρχει θέμα». 

Δ έν κατορθώνει δμως νά δεί τόν 
· Ιωαννίδη». 

'Επαφές 

Ε: Ό Τάσκα cχει πεί σέ συνέντευξή του 
τό άντίθετο: δτι συνάντησε τόν Ίωαννίδη. 

- «Στό Στέιτ Ντιπάρτμεντ καί στό Κογ
κρέσσο ύπάρχει δήλωσ11 του δτι δέν ήταν 
δουλειά του νά δεί τόν · Ιωαννίδη γιατί δέν 
έκπροσωποϋσε (ό · Ιωαννίδης) καμιά έπί
σημη άρχή ij έξουσία. 

Στίς 3 ' Ι ουλίου, τώρα, ό δικτάτορας, 
i;;ρχετα ι σέ έπαφή μέ ενα πράκτορα τής CIA 
ό όποίος στά επίσημα εγγ ραφα, άπο καλr.Ι 
ται «lntested Source» (άδοκίμαστη πηγή) 
πο\ι σημαίνει δτι εΙ ναι πράκτορας άλλά δέν 
€:χει δοκιμαστεί ή άξιοπιστία του στό 
παρελθόν. Μετά τήν έπαφή, ό πράκτορας 
διαβιβάζει δ τι «δ ' Ιωαννίδης aλλαξε 
γνώμη , δτι δέν νομίζει δτι ή στιγμή είναι 
κατάλληλη καί δτι δέν πρόκειται νά επιχει
ρήσει τίποτα ... · Από τίς 3 μέχρι τίς 15 · Ιου
λίου αύτή ή πληροφο ρία «φιλτράρεται». 
Καί στίς I 5 ' Ιουλίου, στίς 7 τό πρωϊ ffiρα 
Ούάσιγκτον, δταν δηλαδή στήν Κύπρο 
ήταν 2 τό μεσημέρι καί τό πραξικόπημα σέ 
πλήρη έξέλιξη, ό πρόεδρος τών ΗΠΑ 
«ένημερωνόταν•• άπό τό καθημερινό δελτίο 
τών · Υπηρεσιών Πληροφοριών δτι «6 
· Ιωαννίδης είχε μεταβάλει στάση καί δέν 
ύπάρχει ... κανε ίς κίνδυνος πραξικοπήμα
τος στήν Κί>προ!!! Αύτό είναι γεγονός άπό
λυτα έξακριβωμένο γιά τό όποίο μάλιστα 
ήρθαν σέ σύγκροι>ση μέ σοβαρές άλληλα
κατηγορίες CIA, Στέιτ Ντιπάρτμεντ καί 
Κογκρέσσο, δταν άναζητήθηκαν εύθύνες». 

Ε: Νά υποθέσουμε δηλαδή δτι οί 'Αμερι
κανοί δέν γνώριζαν; 

-" ·Υπάρχουν aλλα στο ιχεία πού συνη
γοροϋν γιά τό άντίθετο: Π.χ. γνώριζαν οί 
'Αμερικανοί, μιά αναφορά στρατιωτικής 
τουρκικής πηγής γιά πόλεις δπου παρατη
ροϋνται συγκεντρώσει ς τουρκικών στρα

τευμάτων. Πού σημαίνει δτι οί ·Υπηρεσίες 
τους γνώριζαν άσφαλώς πώς κάτι μαγειρεύ
εται. Δέν πρέπει δμως νά παραγνωρίζεται 
tνα πράγμα . " Οτι έκείνες τίς μέρες ή κυβέρ

νηση Νίξον έτέλει i>πό διάλυση. ·Ο 'ίδιος ό 
πρόεδρος τών ΗΠΑ άντιμετώπιζε τό ένδε
χόμενο τής παραπομπής του στό Δικαστή

ριο . 'Όχ ι μόνο ή π'ροσοχή τής 
άμερικανικής γνώμης, άλλά καί τών πλέον 
«λεπτών» · Υπηρεσιών ήταν στραμμένη 
έκεί. Αι'ιτό είναι €:να γεγονός πού δέν εχει 
μέχρι σήμερα έκτιμηθεί άνάλογα μέ τή 
σημασία του. 

Ε: Ποιά ήταν ή δική σας δραστηριότητα 
έκείνες τίς μέρες; 

- «Τήν Κυριακή 21 · Ι ουλίου, ε{χα μιά 

έπαφή μέ τόν Καραμανλή στό Παρίσι . 
• Η ταν ή επόμενη τής τουρκικής άπόβα
σης. Μοϋ λέε ι : «Δέν βλέπουν οί φίλοι σου 
οί ·Αμερικανοί δτι μόνο έγώ μπορώ νά 
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σώσω πλέον τήν κατάσταση; Δέν τό κατα
λαβαίνουν αότό τό πράγμα;» Τοϋ άπαντώ: 
«Π ρόεδρε, έγώ θά πάω αuριο κιόλας". Πρά
γματι τήν επομένη πήγα στό Στέιτ Ντιπάρ
τμεντ. Συναντώ τόν Κίσιγκερ, του έξηγώ 
τήν κατάσταση, τόν καλώ νά πάρει θέση. 
"Αν σίiς πώ τί μοί> άπάντησε, θά γελάσετε. 
«Μά aν έμείς, μοϋ ε{πε άνατρέψουμε τήν 
Ι::λληνική κυβέρνηση , τώρα πού ή χώρα 
άvτιμετωπ ίζει τέτοια κατάσταση τί θά πεί ό 
ελληνικός λαός;!!! Δέν iiντεξα νά μήν τοϋ 
άπαvτήσω: «Μά δέν πρόκειται γιά τήν 
κυβέρνηση πού θέλει ό λαός. Οϋτε γιά 
κυβέρνηση πού μπορεί νά σώσει τήν 

κατάσταση .... " 

'Ελπίδα 

'Έτσι , μ ' αότές τίς «σκέψεις », έπίσημα 
τουλάχιστον, οί 'Α μερικανοί δέν κάνουν 
τίποτα. ' Απλώς στέλνουν τόν Σίσκο καί 
έπιτυγχάνει μιά ψευτοανακωχή .. . Οϋτε 
έκείνη τήν τελευταία στιγμή δέν άποφασί
ζουν νά μεθοδεύσουν τή μόνη σωστή λύση : 
τήν παρέμβαση Καραμανλή. 

Καί έπ' αύτοϋθέλω νά πώ κάτιάκόμη καί 
νά τελειώσω: Στό πρόσωπο του Καρα
μανλή δημιουργήθηκε κάποια στιγμή, 
πολύ εγκαιρα, ή tλπίδα γιά άποκατάσταση 
τής δμαλότητας στή χώρα. 'Αλλά δέν άπα
τολμήθηκε, δυστυχώς, ή ύλοποιησή της. 

BΛNQUET CENTER 
FOR ΛLL OCCΛSIONS 

For Reservations 
CALL 

(201) 636-2700 
BANQUEτ MANAGER 

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

I 
Ήταν τό Φεβρουάριο τοϋ 1973. Είχα έπι
σκεφθεί τόν τότε άρχηγό τοu Στρατοϋ 
'Οδυσσέα 'Αγγελή . Τόν βρήκα προβλη

ματισμένο γιά τήν πορεία τών πραγμάτων. 
Τήν ό.iρα πού μέ συνόδευε στήν ί:ξοδο 
βρήκα τήν εύκαιρία καί του είπα: "' Οδυσ
σέα, είναι στό χέρι σου αύτή τή στιγμή νά 
γράψεις τό όνομά σου στήν 'Ιστορία η έσύ 
νά μπείς φυλακή . 'Εδώ πού φτάσατε, μιά 
λύση cχετε. Νά κληθεί ό Καραμανλής. 
'Εσύ μπορεί νά έπιβάλεις αι'Jτή τή λίιση. 
Τή μοναδική». 

Τόν είδα πρός στιγμή νά κλονίζεται. Νά 
τό σκέφτεται. · Αλλά δέν τό τόλμησε. 

.. • Ασε, μοϋ είπε . Δέν είναι ή rορα ... ' Η 
μεγάλη εuκαιρία εlχε χαΟει ... .. 
Ε: Κύριε καθηγητά. Γνωρίσατε τόν Καρα

μανλή άπό κοντά καί σέ ώρες έξαιρετικά 
δύσκολες. Ποιά ί:ντύπωση άποκομίσατε άπ' 

αύτές τίς επαφές; 

- .. ·ο Καραμανλfjς εχει τοuτο τό καλό: 
Δέν είναι κυκλοθυμικός . Δέν εχει ψευδαι
σθήσεις. Δέν cχει στή σκέψη του τήν προ
χειρότ ητα πού συναντaμε συχνά σέ 

"Ελληνες πολιτικούς. 'Όλες οί συζητή
σεις πού είχα μαζί του ήταν μιά άπόλαυση. 
Λιτός καί περιεκτικός. Κα ί κάθε φορά 
cβλεπα, διαπίστωνα, πώς οί προβλέψεις, οί 
εκτιμήσεις καί οί επιλογές του ή ταν 
σωστές». 
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Στιγμιότυπα άπό τήν Κληρικ:ολαϊκ:ή 

Άπό άριστερά, ό πρόεδρος τής UHAC κ. Andy Athens, ή κ. Πα
πούi,ια, ό πρέσβυς τής 'ΕJJ.άδος στ ή ν Ούάσιγκτων κ. Γ. Παπού).ιας 
καί ό δικηγόρος κ. WΑ ντυ Μα1ιό.τος, ό όποίος μ ίλησε γιά τίς δραστη

ριότητες του ιραφείου του γιά λογαριασμό τών όμογενειακών όργα
νώσεων ποιί dντιπροσωπεύει. Τόν κ. Μανiiτο παρουσίασε ό κ. "Α 

θεvς σέ πρόγευμα πού παρέθεσε στό ξενοδοχείο Μάρριοτ σέ ήγετικά 
στελέχη τής όμοιενείας. 'Ένα li.).λo πρόγευμα παρέΟεσε ό Γενικός 
Διευθυντής του Έλληvικοϋ Όργανισμου Τουρισμού στίς ΗΠΑ κ. 
Γιώργος ΚοιJρος πρός τά μέλη τοϋ Συμβουλίου "Leadership 100" 
τοίί όποίου πρόεδρος είναι ό κ. "Αθενς. Στήν δεξιά φωτογραφία, ό 
γενικός συντονιστής τής Κληρικοί..αϊκής, δυναμικός καί !διαίrερα 
έκτιμώμενος 'Επίσκοπος Βοστώνης κ. Μεθόδιος, ό όποίος ώργά-

'Αριστερά, ό πρόεδρος τ οι) Ν . Υ. University καί πρωτοπόρος 'Ελί.η
vοαμr.ρικανός πολιτικός Τζών Μπραδήμας (πιθανός έπόμε1ιος ύπουρ
γός 'Εξωτερικών τών ΗΠΑ), συνομιλών μέ τόν Κυβερνήτη 
Δουκάκη, ό όποίος έγινε δεκτός μέ θερμές tκδηλώσεις dπό τούς 
συνέδρους τής Κληρικολαϊκής, li.ν καi σύμφωνα μέ γενικές tκτιμή
σcις, ή ύποδοχή πρός τόν Ά ντιπρόεδρο τζώρτζ Μποι)ς ήταν θερμό

τερη. Μετά τήν όμι).ία του πρός τούς συνέδρους, ό κ. Δουκάκης 
f.δcξιώθη μερικf:ς χιλιάδες όμογενείς στό Κυβερνείο, μέ έJ.ληνική 
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νωσε τήν μεγαλύτερη μέχρι σήμερα Κληρικολο:iκή Συνέλευση (29η), 
άνάμεσα aτόν πρέσβυ τών ΗΠΑ στήν τζαμάϊκα καί τήν κ. Μιχ. Σω
τήρχου. Διακρίνονται, έπίσης, ό Μητροπολίτης Ν. τζέρσεϋ καί πρ6-
εδρος τής Θεολογικής Σχολής κ. Σίλας, ό πρέσβυς τής Κύπρου κ. 'Ι
ακωβίδης καί ό κ. καί κ. Χ ρ. ΠαποιJτσfj. 'Ο κ. Chris Papoutsy, μέ
γας δωρητής τής 'Επισκοπής Βοστώνης, έργάσθηκε σκληρά γιά τήν 
έπιτυχία τής Κληρικολαϊκής όχι μόνο ώς πρόεδρος τής 'Επιτροπής 
τοϋ Λευκώματος, άλλά καί σά ιι συμπρόεδρος τfjς όργαvωτικής έπι
τροπής μέ τούς κ. κ. J ames Argeros καί Michael Sophocles. Μέ εί
δική δωρεά τών κ. κ. Xp. Παπουτσή καί Στήβ Πάππα έκαJ.ύφΟη ή δα
πάνη γιά μιά άλησμόvητη, είδική συναυλία τfjς όρχήστρας Pops ύπό 

τήv διεύΟυνση τοι) κ. Dickson, πατέρα τής κ. Δουκάκη. 

μουσική καί χορό, έλληνικούς μεζέδες καί άφθονο οίνον, κάτι πού 
άναμέι•εται δτι θά έπαναJ.αμβάνεται συχνά άπό τοϋ χρόνου, στήν όδό 
Πενσυλβανίας. στήν Ούάσιγκτων, aν πίiνε δJ.α καλά ... Δεξιά, ό 
'Αρχιεπίσκοπος κ. 'Ιάκωβος καί ό 'Επίσκοπος Βοστώνης κ. Μcθ6-
διος. σf. μιά άναμνηστική φωτογραφία μf. τήν κ. Εύτέρπη Δουκάκη, 
στ ή ν μf.ση, καί τό Συμβούλιο τής 'Εθνικής · Οργανώσεως τής Φιλο
πτώχου. ·Η πρόεδρος κ. Φερράρο. διεκρίνεται καθιστή, δεύτερη άπό 

δεξιά. 

"NEW YORK" 



Ό γνωστός στήν όμογένεια 'Αμερικής βουλευτής 'Αθηνών τfίς Νέας Δημοκρατίας κ. Νίκος 
'Α ναγνωστόπουλος, ό Ιατρός κ. Μιχ. Σιδέρης, πρόεδρος τοϋ Council Γοr Greek-American 
Affairs , ή κ. Σιδέρη καί ό βιομήχανος κ. Παναγιώτης Ά γγελόπουi.ος, μέγας δωρητής τοϋ Οί
κουμεvικοϋ Πατριαρχείου, ό όποίος παρηκολούθησc μέ .έ vδιαφέρον τίς έργασίες τfίς Κληρικο
λαϊκfjς. Οί σύνεδροι καταχειροκρότησαν τόν κ. 'Αγγελόπουλο γιά τήν δωρεά του τών ί!C,η έκα
τομμυρίων δολλαρίων γιά τήν dνέγερση τοϋ νέου πατριαρχικοv μεγάροιJ στήν Κωνσταντινού
πολη. Έκτός dπό τόν κ. 'Αναγνωστόπουλο. τό συνέδριο παρηκολούθησε καί ό βουλωτής τοϋ 

ΠΑΣΟΚ κ. Πετραί.ιiiς. 

ΘΑΝΑΤΟΙ - Βαθύτατη λύπη προ
κάλεσε δ θάνατος του έκλεκτοί) δμογενοuς 
Τάκη Μεταξά δ δ ποίος tπί σειρά δεκαετιών 
προσέφερε μεγάλες ύπηρεσίες στήνόμογέ
νεια καί έργάστηκε y ιά πολλούς κοινωνι

κούς, πατριωτικούς καί φιλανθρωπικούς 
σκοποίις. ' Η ταν γιά πολλά χρόνια μέλος 
τοu Διοικητικού Συμβουλίου τοu Καθεδρι
κού Ναού της ' Αγίας Τριάδος. ' Η ταν 
μέλος τής ΑΗΕΡΑ κα[ τής 'Ελληνικής 
Στοάς τών Τεκτόνων, διετέλεσε πρόεδρος 
καί μέλος τοίι Συμβουλίου τής HANAC καί 
του Κέντρου Βυζαντινών Σπουδών τού 
Κουήνς Κόλλετζ. Γιά άρκετά χρόνια διετέ
λεσε σιινερyάτης του Δημάρχοιι Κότς της 
Νέας Ύ όρκης. 

-Σημειώναμε, ί:πίσης, τόν θάνατο τού 
διαπρεπους ·Ελληνοαμερικανού έπιστή
μονος Δρος ΚωνσταντίνουΓενεράλη, κορυ
φαίοιι ί ατ ροϊι καί πρω τοπόρου τής 
διαστημικής ίατρικής. 

-·Αλλ η μιά σημαντ ική άπώλεια τόν 
τελευταίο καιρό, ήταν ό 'Ανδρέας Παπα
δαντωνάκης. 'Ακούραστος έργάτης τής 
πέννας, άνήσιιχος πατριώτης καί λάτρης 
του άρχαίοιι έλληνικοϋ πνείιματος, ε{χε 
συνεργασθεί μέ πολλές έφημερίδες καί 
πφιοδικά στήν ' Ελλάδα καί τήν 'Αμε
ρική , OΠOIJ εζησε τά τελειιταία 25 περίπου 
χρόνια. 

-Πέθανε στήν Νέα 'Υόρκη μιά Ιδιαί
τερα άγαπητή κυρία τής 'Ελληνοαμερικα
νικijς Κοινωνίας, ή 'Ίρις Παπαμάρκου, 

RESTAURANT 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΠΕΝΔ ΥΣΗ 
ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ 

Στήν δυναμtκωτέρα όγορά τfiς ' Αθήνας, στό Χαλάνδρt, πωλείταt 
REST AURANT μέσα στό 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΡ SHOP 
μέ όποκλεtσηκό δtκαίωμα λεπουργίας γtά ολο τό κτίρtο . 
' Επtφάνεtα 220m2, εξωτερtκοί χώροt 100m2, Roof Garden 350m2. 
Σ τήν ημή πού aγοράζετε τό όκίνητο aποκτάτε καί μtά ΕΠtχείρηση 
μέ μεγάλες προοπηκές. 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΑΤΕ: (212) 967-5016 
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Σπάζει τό dδιέξοδο στό κυπριακό 
Του κ. ΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ-Τοϋ άνταποκριτή μας.- Ό 
είδικός aντιπρόσωπος τοϋ Γενικοϋ Γραμ
ματέα τοϋ ΟΗΕ στήν Κύπρο "Οσκαρ Καμι
λιόν άνέπτυξε τελευταίως εvτονη μυστική 
διπλωματία στήν προσπάθειά του νά άπο
μακρύνει καί τά τελευταία έμπόδια πού δ 
Ραούφ Ντενκτάς πρόβαλλε προκειμένου νά 
βρεθεί μιά κοινή φόρμουλα γιά τήν έπανά

ληψη του διακοινοτικού διαλόγου ΠΟt> έδώ 
καί τρία χρόνια βρίσκεται σέ άδιέξοδο. 
Τελικά , φαίνεται πώς οί προσπάθειες τόσο 
τοϋ Γενικοϋ Γραμματέα τοϋ ΟΗΕ δσο καί 
τών ι'.ίλλων άξιωματούχων τών ' Ηνωμένων 
' Εθνών, καρποφοροuν καί ϋστερα άπό πιέ
σεις τοϋ Κουεγιάρ καί τών ' Αγγλοαμερι

κανιϊ>ν πρός τήν ~ Αγκυρα, δ Ντεντκάς 

δέχθηκε τή νέα τροποποιημένη φόρμουλα. 
'Η νέα φόρμουλα προνοεί δπως οί νέες 
διακοινοτικές συνομιλίες βασισθοϋν πάνω 
στίς συμφωνίες κορυφή ς τοϋ !977 καί 1979 
καθώς καί στά συμφωνηθέντα εγγραφα του 
!980, 1981 καί 1984. ·Απόπειρα τοϋ Ντεν
κτάς καί τής "Αγκιφας νά μπεί στή φόρ
μουλα καί τό νέο Εγγραφο Κουεγιάρ τοϋ 
1986, πού εύνοουσε κα τάφωρα τούς Τούρ
κους, άπέτυχc γιατί ή κυπριακή κυβέρνηση 

άvτέδρασε εντονα καί ύπογράμμισε πώς 
θεωρεί τό εγγραφο έκεiνο νεκρό καί ώς μ ή 
ύπάρχον. 

~Ετσι , τό εγγραφο Κουεγιάρ παρέμεινε 

έκτός φόρμουλας δπως έκτός φόρμουλας 
παρέμειναν έπίσης, καί οί άποφάσεις καί 
τά ψηφίσματα του ΟΗΕ γιά τήν Κύπρο. 'Ο 
πρόεδρος Βασιλείου είχε έπανε ιλημμένες 
έπαφές μέ τούς άρχηγούς τών κομμάτων 
προτοu aποδεχθεί καί τή νέα τροποποιη
μένη φόρμουλα του Κουεγιάρ. Καί δπως 
στήν πρώτη φόρμουλα, ετσι κα ί στή δεύ
τερη, άποψη του ΔΗΣΥ δπως καί του 
ΑΚΕΛ ήταν δτι ί:πρεπε νά άποδεχθεί ή 
ελληνοκυπριακή πλευρά τίς προτάσεις 
Κουεγιάρ εστω καί τροποποιημένες ένώ τό 
ΔΗΚΟ καί ή ΕΔΕΚ aντέδρασαν κα ί συμ
βούλευσαν τόν κ. Βασιλείου νά άπορρίψει 
καί τή νέα φόρμουλα, δπως άκριβιϊ>ς είχαν 
κάνει καί μέ τήν πρώτη φόρμουλα πού 
είχαν άπορρίψεικαί ο ί Τοuρκοι. "Εν πάση 
δμως περιπτώσει , δ Βασιλείου είχε μέ τό 
μέρος του τήν πλειοψηφία τών μελών του 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ένώ, παράλ
ληλα , είχε καί τή σύμφωνο γνώμη τής 
έλληνικής κυβέρνησης καί γ ι ' αύτό προ
χώρησε στήν aποδοχή καί τής νέας φόρ
μουλας προκειμέ νου νά σπάσει τό 
πολύχρονο άδ ιέξοδο καί καταστεί δυνατή 
ή έ πανάληψη τών δ ιακ ο ι νοτ ικώ ν 
συνομιλιών . 
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·Ο Πρόεδρος Βασιλείου 
Μέ βάση τίς νέες διευθετήσε ι ς οί κ.κ . 

Βασιλcίου καί Ντεντκάς θά παρακαθήσουν 
σέ γεϋμα έργασίας μέ τόν κ. Κουεγιάρ, τό 
δέ σενάριο προβλέπει στή συνέχεια άνα
κοίνωση aπό τό Γενικό Γραμματέα δτι οί 
δύο Κύπριοι ήγέ τες συμφώνησαν στήν έπα
νάληψη ττοί> διακοινοτικού διαλόγου στή 
Λευκωσία. Κατά πάσα πιθανότητα, οί δια
κο ινοτικές συνομιλίες θά επαναρχίσουν 
στή Λευκωσία τόν Σεπτέμβριο καί θά εlναι 
άπεριορίστου -χρονικής διάρκειας . 

Ποιά θά εlναι ή τύχη καί του νέου «ΠΕΙ
ράματος», εlναι πολύ νωρίς νά λεχθεί 
παρόλο ποί> πολλοί στή Λευκωσία δέν 
έκφράζοντα ι καΟόλου μέ αίσιοδοξία. 
" Ομως γίνεται μιά νέα άρχή καί είναι όρθό 
νά άναμένονται aποτελέσματα εστω καί ι'.ίν 
ή τουρκική πλευρά προδικάζει μέ τήν δλη 
στάση καί τίς δη λώσεις της τό άρνητικό 
άποτέλι:σμα καί του νέου κύκλου 
συνομιλ ιών. 

Πάντως, ή έλληνοκυπριακή πλευρά 
δηλώνει δτι προσέρχεται καί στό νέο γύρο 
τών συνομιλιών μέ δλη τήν καλή θέληση 
καί διάθεση γ ιά μιά είλικρινή , εντιμη καί 
έποικοδομητική συζήτηση καί θά κάμει 
δτι είναι δυνατό γιά νά ύπάρξει ενα θετικό 
αύτή τή φορά άποτέλεσμα. ·Εξ άλλου, κα ί 
τά διπλωματικά παρασκήνια ύπόσχονται 
δτι Οά έργασθοi">ν γιά ενα καλό άποτέλε
σμα. 'Όμως, είναι άλήθεια, πώς στούς 
πολιτικούς καί διπλωματικούς κύκλους τής 
Λευκωσίας δέν ύπάρχι:ι πολύς ένθουσια
σμός γιατί οί Τοuρκοι δέν tχουν δώσει δεί-

γματα οϋτε καλής θέλησης οϋτε καί εχουν 
πάρει τίς άναγκαίες πολιτικές άποφάσεις 
γιά νά κάμουν ύποχωρήσεις στό Κυπριακό . 
Καί έφόσον δέν Εχουν παρθεί τέτοιες άπο
φάσεις καί έφόσον ή ~ Αγκυρα μένει άμετα
κίνητη στό θέμα τοϋ τουρκικοϋ στρατοί>, 
είναι άρκετά δύσκολο νά πιστέψει κανείς 
δτι καί τό νέο πείραμα τοίι Κουεγιάρ θά 
άποδώσει. ' Ωστόσο, δμως, γίνεται σπά
σιμο τοϋ άδιεξόδου καί είναι αι'>τό κάτι σέ 
μιά έποχή πού ολοι μιλοϋν γιά διάλογο καί 
διαπραγματεύσεις καί άποκλείουν στρατι
ωτικές έπιλογές γιά τήν έπίλυση τών όποι
ονδήποτε διαφορών. 

Γιά τήν «χρυσή τομή» 

Καί ένώ οί άξιωματοϋχοι τοϋ ΟΗΕ άγω
νίζονταν νά βροϋν τή «χρυσή τομή" rοστε 
νά σπάσει τό άδιέξοδο καί συμφωνηθεί 
συνάντηση Βασιλείου-Ντενκτάς, ό μάρτη
ρας Κυπριακός- · Ελληνισμός προέβαινε σέ 
διάφορες έκδηλώσεις καταδίκης τοϋ δίδυ
μου έγκλήματος σέ βάρος τής Κύπρου, τοϋ 
επάρατου πραξικοπήματος καί τής βάρβα
ρης τουρκικής εiσβολής. Τόσο στίς χωρι
στές έκδηλώσεις τών κομμάτων δσο καί 
στό Παγκύπριο συλλαλητήριο πού εγινε 
στίς 20 Ίουλίου στή Λευκωσία καί στό 
όποίο μίλησε ό πρόεδρος Βασιλε ίου, δ 
κυπριακός λαός τόνισε μέ εμφαση πώς ποτέ 
πιά δέν θά έπι τρέψει στό φασισμό νά σηκώ
σει κεφάλι καί πώς παράλληλα θά συνεχί
σει άπτόητος καί ύπερήφανος τόν άγώνα 
μέχρι ποι'> νά φύγει άπό τά αίματόβρεκτα 
κυπριακά χώματα καί ό τελευταίος Τοϋρ
κος στρατιώτης. Πράγματι , εχει γίνει 
συνείδηση σέ δλοι>ς τούς Κύπριους δτι δέν 
νοείται λύση τoi"J κυπριακοί> χωρίς νά φύγει 
άπό τήν Κύπρο δ αίμοσταγής 'Αττίλας. 
"Ας έλπίσουμε δτι οί έξελίξεις πού συντε
λούντα ι διcθνιϊ>ς, τό άνανεωμένο διεθνές 
ένδιαφέρον γιά τήν Κύπρο, ή άνάμιξη τής 
ΕΟΚ καί ή άναμενόμενη έκλογή τοϋ 
Μιχάλη Δουκάκη στήν προεδρία τών 
· Ηνωμένων Πολιτειών γιά τήν όποία προ
σεύχονται ολοι ο ί 'Έλληνες, θά βοηθή
σουν στό νά δοθεί στό κηπριακό μιά εvτιμη 
καί έθνικά άποδε κτή λύση . 

Τά σημαντικώτερα 

γεγονότα του μηνός 

'Αρκετά καί ένδιαφέροντα ήσαν τά 
γεγονότα τοϋ μη νός πού μdς πέρασε γ ιά τήν 
Κύπρο . Τά γεγονότα αύτά έπικεντρώνονται 
βασικά στίς έξελίξει ς τοϋ κυπριακοϋ καί 
ίδιαίτερα τή νέα πρωτοβουλία τοϋ Γενικοί> 
Γραμματέα τοϋ ΟΗΕ.' Η νέα πρωτοβουλία 
είχc έκδηλωθεί στίς 23 Μαϊου. ·Η ελληνο
κυπριακή πλευρά uστερα άπό πολλές 

"NEW YORK" 



συσκέψεις τοϋ 'ΕΟνικοί> Συμβουλίου καί 
συστάσεως τών ' Αθηνών δέχθηκε τί ς προ
τάσεις τοίι Κουεγιάρ. 'Αντίθετα ό Ντεν
κτάς άπέφευγε νά δώσει συγκεκριμένη 
άπάντηση στόν Κουεγιάρ. Τελικά δέ 
ϋστερα άπό έπίσκεψη τοϋ Ντενκτάς στήν 
v Αγκυρα στίς 4 'Ιουλίου καί τή σύσκεψη 
πού ί::γινε μέ σιιμμετοχή τών 'Εβρέν, 
Όζάλ, Γιλμάζ καί Ντενκτάς aποφασί
στηκε ή aπόρριψη τών διαδικαστικ&ν προ
τάσεων τοϋ Κοιιεγιάρ. Στή συνέχεια ό 
Κουεγιάρ ι)πέβαλε νέες προτάσεις στίς 
όποίες ή έλληνοκυπριακή πλευρά απεδέ
χθη καί πάλι ένώ ή τουρκική πλευρά συνέ
χισε τήν κωλυσ ιεργό τακτική της. Τελ ικά 
ϋστερα aπό προτάσεις τοϋ Κουεγιάρ πρός 
τήν v Αγκυρα καθώς καί τών 'Αγγλοαμερι

κανών ό Ντενκτάς δέχθηκε καί αiJτός τίς 
προτάσεις τοίι Γενικοίι Γραμματέα. Μετά 
aπό τήν έξέλιξη αι'ιτή άπέστειλε μήνυμα 
στούς Βασιλείου καί Ντενκτάς στό όποίο 
είσηγείτο όπως οί δύο ήγέτες συναντηθοϋν 
στή Νέα Ύόρκη στό τέλος 'Ιουλίου. Ό 
Βασιλείου δέχθηκε καί τήν ήμερομηνία 
καί τόν τόπο τής συνάντησης ένώ δ Ντεν
'rκάς πρότεινε δπως ή συνάντηση γίνει τόν 
Αϊιγουστο. 

Στό διάστημα αύτό ποι) πέρασε οί Τοϋρ
κοι έπεδίωξαν νά περιπλέξουν καί πάλι τά 
πράγματα ώστε νά τορπιλισθεί τόσο ή πρω
τοβουλία τοϋ Κουεγιάρ δσο καί τό κλίμα 
ϋφεσης πού ί::χει δημιουργηθεί μέ τό Ντα
βός. Στά πλαίσια τών προσπαθειών τους 
αύτών περιλαμβάνετα ι καί ή έπίσκεψη τοϋ 
Τοίφκου ύπουργοϋ 'Εξωτερικών Μεσσούτ 
Γιλμάζ στήν κατεχόμενη Κύπρο καθώς καί 
ίiλλες προκλητικές ένέργειες. 'Όλες δμως 
αύτές οί προκλήσεις άντιμετωπίσθηκαν μέ 
ψυχραιμία άπό τήν έλληνική καί έλληνα
κυπριακή πλευρά. 

Στό έσωτερικό μέτωπο συνεχίσθηκαν οί 
διαξιφισμοί μεταξύ τών ήγεσιών τών κομ
μάτων καί μέ άφορμή τήν νέα φόρμουλα 
Κουεγιάρ άλλά καί άλλα θέματα πάνω στά 
όποία τά κόμματα ε χουν διαφορετική άντί
ληψη καί φιλοσοφία. Γιά παράδειγμα ,τήν 
φόρμουλα Κουεγιάρ άπέρριψαν τό ΔΗΚΟ 
καί ή ΕΔΕΚ καθώς καί δ 'Αχιεπίσκοπος 
Χρυσόστομος ένώ τή δέχθηκαν δ πρόεδρος 
Βασιλείου , τό ΔΗΣΥ καί τό ΑΚΕΛ. ·Εξ 
ίiλλου, τά κόμματα εΙ χ αν διαφορετική aντί
ληψη καί φιλοσοφία. Γιά παράδειγμα, τήν 
φόρμουλα Κουεγιάρ άπέρριψαν τό ΔΗΚΟ 
καί ή ΕΔΕΚ καθcί)ς δ' Αρχιεπίσκοπος Χρυ

σόστομος ένώ τή δέχθηκαν ό προέδρος 
Βασιλείου, τό ΔΗΣΥ καί τό ΑΚΕΛ. ·Εξ 
άλλου, τά κόμματα είχαν διαφορετικές 
έκτιμήσεις γιά τούς διορισμούς τών συμ
βουλίων τών ήμικρατικών όργανισμών. 
Γενικά δμως, οί διαφορές συζητήθηκαν 
μέσα σέ ήπια καί πολιτισμένη άτμόσφαιρα 

οί δέ συζητήσεις δέν eφθασαν τά δρια τής 
εντασης καί τής κρίσης. 

Στόν κατάλογο τών γεγονότων τής περι
όδου πού μiiς πέρασε εΙναι ένδιαφέρον νά 
άναφερΟεί καί ή τελετή τής διδυμοποίησης 
τή ς Λευκωσίας μέ τήν 'Αθήνα πού ί::γινε τή 
Λευκωσία στίς 28 ' Ι ουνίου καί ή όποία 
πήρε πανηγυρικό χαρακτήρα. Σέ μιά συγ-
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κινητικη ατμόσφαιρα οί Δήμαρχοι τής 
'Αθήνας καί τής Λευκωσίας κ.κ. 'Έβερτ 
καί Δημητριάδης άντήλλαξαν λάβαρα καί 
iιποσχέθηκαν νά έργασΟοϋν γιά μιά Κύπρο 
έλεύθερη καί γιά μιά Λευκωσία ένωμένη 
χωρίς σύνορα καί συρματοπλέγματα. 

τό άρχηγείο τής " 17 Νοέμβρη» ένδέχεται 
νά βρίσκεται στήν Κύπρο καί δτι δfjθεν 
γίνονται eρευνες στήν Κύπρο γιά νά διαπι
στωθεί κατά πόσο Κίιπριοι εΙναι μέλη τής 
όpγάνωσης αύτής. 

Τήν !δια μέρα τής πανηγυρικής τελετής 

στή Λευκωσία, στήν 'Αθήνα ή παράνομη 

οργάνωση "17 Νοέμβρη " σκότωνε τόν 
·Αμερικανό στρατιωτικό καί ναυτικό άκό
λουθο Γουίλιαμ Νορντίν. Σέ σχετική προ
κήρυξή της ή όργάνωση αuτή συνδέει τήν 
έκτέλεση τοϋ Νορντίν μέ τήν κατοχή τής 

Κύπρου καί είσηγείται τή δημιουργία 
aντάρτικου γιά τήν aπελευθέρωση τών 
κατεχομένων περιοχών τής Νήσου. 'Η 
κυπριακή κυβέρνηση άπορρίπτει τήν πρό
ταση γιά τή δημιουργία άντάρτικου στήν 
Κύπρο τήν όποία θεωρεί άντεθνική ένέρ
γεια. , Εξ aλλου , ή κυπριακή κυβέρνηση 
διαψεύδει κατηγορηματικά, δημοσιείιματα 
τοϋ άθηναϊκοίΊ τι'ιποιι ποίι ίιποστή ριξαν πώς 

HOMERIC 
REALTY, Inc. 

Δ.ιιΙ.:Μtοι.JιJt.-....ιρο(Γ'f(ιθ 
μ(ύύ'ο(WΙ) όnοι.ι Ur10ιC)(~ Ι 

ανθpwn("Syv:ιvortOρt(ό 

fN• και ...α t1~1 'fO 

rιuto.ιflι'!110~ 

Το εοιιοτοpιο " VRAKA", ι<οθώς 
και η ξιχωpιστή σίθουσο. χωρητικό-
11110ς 120 ατόμων. διοriθοαι για 
Ωλc~ rις κοινωνικέ<; σος εκδηλώσιις 
(γομουι;, βοφτiσειι;. ιnετείους και 
ιδιωτικό partιes}. Και πόλι με την 
ιγγύηση του καλού φαγητού και της 
τέλcιος εξιιπηρ~τησι1ς 

ΠΗΝ KOYZINA ΠΑΝΤΑ 

Ο ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣΒΑΡΘΟΛΟΜΟΣ 

40-14 Astoria Boulevard 
Long Island City, Ν. Υ. 11 103 

Tel. 718/204-7400 

ΜΛΝΛGΕΜΕΝΤ- /NVESTMENTS 
MORTGΛGES 

EMANUEL MORAIΠS 
Licensed Real Estate Broker 

ΓΙΑ ΜΙΑ Α_fΧΑΠΗ ΒΡΑΔΙΑ 
~·\FNTIOY ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ ΤΟΡΑ 

KONlA ΣΑΣ ΤΟ Ε::ΞΑΙΡΕrΟ 
ΧΟΡΕΥτιΚΟ THl ΒΡΑΚΑΣ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΑΠΑΣΙΟΥ 

ΚΑΙ XPJHO ΣΟlΗΡΙΑΔΗ 
ΣΕ ΕΜΗΝ KOYl ΚΑΙ 
Ι(ΥfΙΡιΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ 

Γ ""'Γ";1Ι )ι:.- --... - , --.-~ ---~~~ 'ΛΑτΣ ΣτΗΝ τΑΒΕΡΝΑ •ΒΡΑΚΑ•ι 
JΑv ... ~ΙιιιΙΑ V~AKf' ι ΚΑΙ rΝΩΡΙΣΤΕ το ΜΕrΑΛΕΙΟ ΤΗΣ 
f' "Ι η-?< "f' ΕΛΛ Η Ν Ι ΚΗΣ ΚΟΣΜΟΠΟJ\ Ι τJΚΗΣ 

1_23 15 31sl SfiΙHI , ΑSΤΟRιλ Ν~1~- leΙeρho:" t71βι 1Z1·J007 ' ι _____ Δf~ΔΑΣΗΣ _ 
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~Από τό Συνέδριο τής Πανηπειρωτικfiς 

·Ο άπελθwν πρόεδρος κ. ΒασUειος Μικέλης, 
όμιλών πρός τούς συνδαιτυμόνες στό δείπνο 
τοv σιινεδρίου, μέ τόv Μητροπολίτη Κονίτσης 
dριστερά, καί τόν όμοσποvδιακό βουλευτή κ. 

Χιούζ, δεξιά. 

'Ο παλαίμαχος άγωvιστής τοu Βορειοηπειρω
τικού, τl:ως, f.πί σr.ιράν tτών πρόεδρος ίατρός 

κ. Βασίλειος Φώτος καί ή κ. Φώτου. 

I 

Μιά dναμνηστική φωτογραφία τοu νεοαναδειχθέντος Δ ιοικητικού Συμβουλίου τής Πανηπει
ρωτικής ·Ομοσπονδίας 'Αμερικής, Καναδii καί Α ύστραλίας. • Ορθιοι dπό dριστερά: Ναπολέων 
· Υφαντής εΙδικός γραμματεύς, 'Ανδρέας Κολιός σύμβουλος, Κωνσταντίνος Μπέτσας σύμ
βουλος, Ράμος ταμίας, Σπϋρος Δερδεμέζης σύμβουλος καί Χρήστος Κύρκος σύμβουλος. Κα
θήμενοι: 'Ελευθερία Φιτζέραλντ σύμβουλος, Στριμπf.λης άναπληρωματικός σύμβουλος, Δη
μήτρης Τσούμπανος πρόεδρος, ΜενέJ.αος Τζέλιος άντιπρόεδρος καΙ Φώτης Γκαλίτσης γραμ-

ματεύς. (Φωτογρ. Π Παπανικολάου, «Πρωϊνή»). 

'Από άριστερά, ή κ. Γ. Λιώ).η, ή κ. Κάτου, ή κ. Βάσου, ό κ. τάκης Βάσος, ή κ. "Εφη ΠC:!rπας και 
ό κ. Γιώργος Λιώλης, στήν δεξίωση πού προηγήθη τοv δείπνου. 

'Από dριστερό., ή κ. Νταή μέ τόν vέο πρόεδρο τής Πανηπειρωτικής κ. 
Δημήτρη Τσούμπανο. Στήν δεύτερη φωτογραφία, ό 'Ηπειρωτικής 
καταγωγής κ. Γ. Χασιώτης μέ τόv αίδ . Γ. Δημόπου/ο, ίr.ρ. προϊστά
μενο τής Κοινότητος 'Άπερ Ντάρμπυ, Πεvσυλβανίας. Τρfτη φωτο-

γραφία. ι'J.)).οι δυό καλοί Ήπειρώrες, ό κ. Εύθύμιος Πάππας μέ τό v 
tπιχειρηματία κ. Νίκο Μπόμπορη καί ό πρόεδρος τοu Ήπειρωτικοv 
ΣυJλόγου Ντητρόϊτ κ. Τόμ Καραθάvος μέ τήν κ. Ζέρβα, πρόεδρο τής 

Μουσικής Σχολής « Τσακάλωφ» 'Ιωαννίνων. 
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·Ο κ. Πήτερ Μυτούλης, tκ τών στr.).cχών τής 

Παμμακεδονικής μέ τήν σύζυγό του στό συνέ
δριο τής Πανηπcιρωτικής. 

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

TEL. 201-777-1819 

Στήν tπιiνω φωτογραφία, άπό άριστcριi, ό ίαrρός κ. Μιχ. Τσόκας, πρώην πρόεδρος τής Πανη
πειρωτικής. ό πρώην πρόεδρος καί νέος άvτmρόεδρος κ. Μενέλαος τζtλιος, ό ύποψήφιος βου
λευτής κ. Γ. Χασιώτης, ό Μηrροπο).ίτης Σεβαστιανός καί ό βουλευτής κ. Χιούζ στό βήμα, κατά 
τό έπίσημο δείπνο τοϋ συνεδρίου. Στήν ΚΑΤΩ φωτογραφία, άπό άριστερά, ή κ. Χιούζ, ό πρώην 
πρόr.δρος κ. Βασ. Μικέλης, ή κ. 'Έρικα Νταή, ό δικηγόρος κ. Σίμος Δήμας ό όποίος tξ,r.λέγη 
όμοφώνως πρόr.δρος του Σιινcδρίου καί δ πρώην πρόεδρος κ. 'Ηλίας Μπέτζιος, ό όποίος ύπc-

ΤΗΕ LEGEND 

ΤΗΕ LEADER 

ΝΙΚΟΣ Ε. ΔΙΑΚΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΜΑΣΗΣ 

σχέθη δτι θά r.Ιναι στό πλcυρό καΙ του νέου Διοικητικοϋ Σιιμβουλίου τίjς όργανώσεως. 

HNi4 
ΥΟΡΚΗ 

Στοιχειοθεσία yιό βιβλία, 

κάθε έιδους lκδοση. 

Tel. (212) 967-501 7 

-----------------------
Route 202 Madisonville Road 

Basking Ridge, N.J. 07920 

TEL. {20 I) 766-4300 

Α MEMBER όF ΤΗΕ SEARS FINANCIAL NEτWORK 

CHRISTINE PANTAGIS 
Sales Representative 

'Αγοραπωλησίι::ς σπιτιωv 

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
• ·Εστιατορίων • Diners 

' Από $100,000 tως 1,000,000 καί άνω 

We help financing through 
MID JERSEY ΝΑ ΠΟΝΑL ΒΑΝΚ 

AUGUST, 1988 

~ 
Π'lC •• Realtorsm 

SΠΡΗΕΝ Ν. PANTAGIS 
SALES AEPAESENTATIVE 
(201) 766·0700 
Ρ.Ο .. Βοχ 259, Route 202 
Bernardsν il le, Ν. J. 07924 

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

• ·Εστιατορίων • Diners 
'Από $100,000 tως 1,000,000 καί άνω 

We help financing through 
MID JERSEY ΝΑΠΟΝΑL ΒΑΝΚ 

~----------------------1 
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(!Ομαδικά γενέθλια 
Πάρτυ γενεθλίων, άλλά ίδιαίτερα ιφωτό
τυπο: ·Ομαδικό. ·Από φίλους κοινούς, τών 
όποίων τά γενέθλι:χ συμπίπτουν στόν άστέ
ριο~lό τοϋ Καρκίνου. Πijγαν στήν Ούάσιγ
κτων, δπου ξεκίνησε ή πρωτοβουλία, άπό 
διάφορα σημεία της ' Αμερικής άκόμη καί 
άπό τήν 'Ελβετία - γιά νά γιορτάσουν καί 
γιά νά άκοίJσουν αύθόρμητες εuχές άπό 
άγαπημένους φίλους. 

στήν Ούάσιγκτων 

Τό γεμάτο κέφι πάρτυ δόθηκε στό έστ ιά
τόριο « Φοίνιξ » , στό 'Άρλινγκτων, Βιρτζί
νια καί κράτησε μέχρι τίς πρωϊνές ώρες. 
Θαυμάσια έλληνικά όρεκτικά καί φαγητά, 
έλλ ηνική μουσική , έλληνικά τραγούδια, 
έλληνικοί χοροί. Οί φωτογραφίες δίνουν 
μιά άρκετά καλή εiκόνα τοϋ γλεντιοϋ, τό 
όποίο οί έννέα έορτάσαντες εχουν σκοπό 
νά έπαναλάβουν τοϋ χρόνου ... 

Τό δημοφι/έστατο ζcιίγος Περικλή καί Κατερίνας Παπαθανασίου μέ τήν κ. 'Εμμανουέλα 
Βαρδινογιάννη, χήρα τοίi άείμνηστου Νίκου Βαρδιvογγιάvη, σέ μιά άναμνηστική φωτογραφία, 

στό tλληvικό πάρτι; πού aφησε hιοχή. 

Ή κ. 8:1.ρδινογιάννη μέ τόv πρf.σβυ καί τήν κ. Ν. Μακρίδη, τόν 
στρατηγό καί τήv κ. Παπαθανασίου. Στήv μεσαία φωτογραφία, ό κ. 
καί ή κ. I. Μπιλίvη. Στήv τρίτη φωτογραφία άπό dριστερά, ή κ. Κική 
Λάμπρου, ή κόρη τής κ. Βαρδι vογγιάνη, 'Ιωάννα, πού τε}~ ίωσε έφέ-

"Εντοvη ήταν ή παρουσία ίατρώv στό ώραίο πάρτυ τής Ούάσιγκτων, 
μi μερικούς κορυφαίους στό ζεϊμπέκικο καί τό τσάμικο. 'Αριστr:ρά, ό 
Ιατρός κ. Νίκος Κακαβιii.τος καί δεξιά ό ίατρός κ. Peter Neff. καθη-
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τος τό Πανr.πιστήμιο Georgetown καί Οά συνεχίσει γιά τό Masιer, ή 
κ. Βαρδινογιάν νη, ή κ. Ρίτα Κέλλυ πού ήρθcάπό τήν 'Ελβετίακαίή κ. 

Παπαθαvασfου. 

γητής στό Georgetown. Στήv μέση, ή κ. Νταλάκα καί ή δις Νάντια 
Ροντογιdvvη σέ ί!vα καί,αματιαvό. 
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Άπό dριστcρά, δ γνωστός δικηγόρος καί πρώην ύφυπουργός ΟΙκο
νομικών κ. Eugene Rossides, συνομιλών μέ τόν κ. Σπϋρο Μανωλά, 
άνώτερο άξιωματούχο τοϋ Πενταγώνου. Ή κ. Ταβλαρίδη, οί αίδ. κ. 
Γιάννης Ταβλαρίδης, ίcρ. προϊστάμενος τοϋ καθr.δρικοϋ ναοϋ ·Αγίας 

Σοφίας στήν Ούάσιγκτον καί ή κ. Παπαθανασίου. Δεζιά: Ή κ. 
Ματίνα Τσάκωνα, ή κ. Παπαθανασίου καί ή κ. Παναγούλια, σύζυγος 
τοϋ διάσημου 'Έλληνα προπονητή ποδοσφαfρου. πού dπουσίαζε στήv 

Θr.σσαί,ονίκη. 

Δ ύο καλές φίλες, ή δις Κική Λάμπρου άπό τό 
Ν ιού τζέρσr.ϋ καί ή κ. ΠαπαΟανασίου ί:ξω dπό 
τό έστιατόριο «Φοίνιξ" μέ μπαλόνια γιά τό 

πάρτυ. 

Οί πάντοτε χαμογελαστοί Ιδιοκτήτες τοϋ περί
φημου tλληνικοϋ έστιατορίου «Φοίνιξ», στό 
"Αρλινγκτων, Βιρτζίνια. (2950 C!aredon 
Blvd). 'Αριστερά, ό κ. Μιχάλης Ζούππας καί 

δεξιά δ κ. Xap. Φλιάκας. 

AUGUST, 1988 

Καλαματιανός μt Ι:ξαίρr.τcς tπιδόσcις. Καί τσιφτετέλι dπό τήv δίδα Ροvτογιάvvη τής Δ ιr.θνοϋς 
Τραπέζης. 

Το κατάστημα Έλληνικών Δώρων 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
ΑΣΤΟΡΙΑΣ 

31-12 23rd Ανe. (κοντό στιlν 31st Street) 
Τηλέφωνα (212) 721-9190 καi (212) 721-9191 

' Εκλεκτή συλλογή άnό μnουμnουνιέρες, στέφανα, βαπτιστικά, 

ύφσντά, έργόχειρα, άντικείμενσ τέχνης, κεραμεικά, βιβλία, 
περιοδικό καΙ tφημερίδες. - Κάρτες γιο δλες τiς nεριnτώσεις. 

ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ 
καi Τ APES, VIDEO CASSHτES 

'Ανοικτό Δευτέρα - Σάββατο 10 n.μ. - 8 μ.μ. - Κυριακές 12-6 μ.μ. 

Διεύθυνση: Χριστίνα Σαρηyιάννη 
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Η ETAIPEIA KAST ANAS ENTERPRISES INC 
Σος προσφέρει Ίήν Φλόριδα ... στό πιάτο!!! 

Στίς πλέονάναπτυσσόμενες 
καί άξιόλογες περιοχές 

τής Φλόριδας, δπως 

FORT MYERS, 
SARASOT Α and 

PORT CHARLOTTE 

'f:N 

Οίκόπεδα liνω του ένός στρέμματος 

Χωρίς προκαταβολή καί μικρές δόσεις. 

ΔΕΧΌΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΡΑΧΜΕΣ 

ΠΙΟ ΦΤΗΝΑ κι άπό ΦΤΗΝΑ Οίκόπεδα άπ, τόν ΚΑΣΤΑΝΑ 
Γιά πληροφορίες τη~εφωνήσατε στόν άριθμό (718)626-6200 

~ KASTANAS ENTERPRISES INC 
Κl Housing Division and Marketing of Florida 



ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΕ 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ ΊΎΡΙΩΝ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 

' Ο 'Αμερικανικός τύπος άσχολήθηκε 
τόν περασμένο μήνα μέ τόν γνωστό όμο
γενή έπιχειρηματία κ. Γιάννη Μοσχα
χλάϊδη , ό όποίος παραδέχθηκε τήν ένοχή 
του ένώπιον δ ικαστηρίου τοϋ Newark, N.J. 
σχετικά μέ είσαγωγή τυριών aπό τήν 
Ρουμανία. 

'Ήδη , ή έταιρία .-Κρίνος» έδtχθη νά 
1 καταβάλη πρόστιμο 3,25 έκατομμυρίων 
δολλαρίων ένώ ή εΙσαγγελεύς πρότεινε, iiν 
ό πρόεδρος έπιβάλη ποινή φυλακίσεως, 
αύτή νά μήν ύπερβεί τό ενα ετος. 

Οί ~ταιρίες του κ. Μοσχαχλάϊδη κατη
γορήθηκαν δτι εΙσήγαγαν άπό τήν Ρουμα
νία όρισμένες ποσότητες τυριών πού 
περιείχαν μιά ούσία φυτοφαρμάκου ή 
όποία εΙ ναι δυνατό, σέ πολύ μεγάλες ποσό
τητες, νά προκαλέσει καρκίνο. 'Επίσης δτι 
όρισμένες ποσότητες τυριών άπό γάλα αγε
λάδας, είσήχθησαν κατά παράβαση τών 
εΙσαγωγικών κανονισμών. 

Ό είσαγωγικός οlκος .-Κρίνος" τού 
όποίου ό κ. Μοσχαχλάϊδης εiναι πρόεδρος, 
έπέρριψε τήν σχετική εύθύνη στήν aνικα
νότητα τών άρμοδίων ρουμανικών ύπηρε
σιών νά άσκήσουν aποτελεσματικό 
ποιοτικό ελεγχο .• ο δικηγόρος τf'jς εται
ρίας κ. Λώρενς Γκόλντμαν τόνισε δτι τό 
πρόβλημα ένετοπίσθη πρό τριετίας, όπότε 
διεκόπη ή είσαγωγή ρουμανικών τυριών 
καί δτι οί εΙσαγωγές τών έταιριών τοϋ κ. 
Μοσχαχλάϊδη τηροϋν άπολύτως τίς άμερι
κανικές προδιαγραφές καί εlναι άπολύτως 
άσφαλείς γιά τήν ύγεία τών καταναλωτών. 

Τόσο ό κ. Γκόλντμαν, δσο καί έκπρόσω

πος της εταιρίας «Κρίνος" διευκρίνισαν 
δτι ή ποσότητα της έπίμαχης ούσίας ήταν 
έλάχιστη καί πολύ κάτω τοϋ έπιπέδου πού 
μπορεί νά χαρακτηρισθεί ώς έπικίνδυνη 
γιά τόν καταναλωτή. 

'Εξ iiλλου, ό κ. Richard Mercier, aξιωμα
τούχος τών Τελωνείων δήλωσε δτι δέν 
ύπάρχει καμμιά ενδειξη δτι aρρώστησε 
κανείς τρώγοντας αύτό τό τυρί. 

'Εκπρόσωπος τής ~ταιρίας .-Κρίνος» 
δήλωσε πρός τή «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» δτι ό τρό
πος πού τό δλο θέμα παρουσιάστηκε dπό 
όρισμένα μέσα ένημερώσεως ήταν ύπερβο
λικός. . Επίσης, δτι οί έταιρίες τοu κ. 
Μοσχαχλάϊδη φροντίζουν νά έπιλέγουν μέ 
προσοχή τήν ποιότητα τών προϊόντων πού 
είσάγουν ή παράγουν καί δτι ή ήγετική 
θέση τους στήν άμερικανική άγορά στηρί
χθηκε στήν έμπιστοσύνη τοϋ κοινοu.«Σ' 
αύτή τήν έμπιστοσύνη", πρόσθεσε ό 
έκπρόσωπος,«στηρίζουν οί tταιρίες μας τό 

μέλλον τους.» 

AUGUST, 1988 

ΘΕΑΤΡΟ Η ΖΩΗ 

Παλιάτσο σέ κατάντησα πιά άμοιρη καρδιά μου, 
πού tνώ τρυπάνια σέ τρυποϋν καί σέ παιδεύουν χίλια, 

σκορπώ γλυκοχαμόγελα σ ' αύτούς πούναι κοντά μου 
κρύβει τό δάκρυ ή ματιά, χαμογελοϋν τά χείλια. 

Κράτα καϊμένη μου καρδιά, θάρθ' ή στερνή μας dJpa 
πού θά τελειώσει ή σκηνή, θά κλείσει ή αύλαία, 
κι αύτοί πού d.γαπήσαμε καί πού μaς φεύγουν τώρα 
θάναι στερνή καί μόνη μας άνάμνηση ώραία. 

ΧΡΥΣΓΑΛΛΕΝΗ ΛΟΥΚΑΙΔΟΥ 

FLEECE AFOOT 
ΕΤ ΙΝ ARCADIA - death in Arcadia - the traditional home of the shepherds 
in the Peloponnesus, Greeα:. 

7here was no Jason searchίng for Go/den F/eece. 
Mαkίng my αscent ιο α tutιered Byzαntίne cαstle 
Ι saw only α meαdow splαtιered wίthf/owers 
empty αgαίnst the sky. 
In Mystrα, Ι could heαr them behίnd me 
climbing the hi/ls of Μι. Tαygetos ... 
bαrking dogs, the herder's whistle 
the whίte woolly sheep mob heαding 
ίn proc·ession to the high country 
where they could surνive. 

Ewes and lαmbs as ιhey clίmbed 
mothers sepαrαted tryίng to find their bαbίes 
by their specία/ b/eαt. 
Bounding through the f/ock the baby lαmbs final/y 
"mothered up" ιο suck/e theίr mamα ewe's teαts. 

steαdίly the flock moved on ... whίte clouds 
with be/ls round their necks, mαking musicαl chimes 
ιheίr echos peα/ing through this ιime/ess pαsture. 

Ι thought Ι saw the shαde of Theocrίtus stαnding 
ίn the high center of the hi/ls wαtchίng the scene, /ίsιening 
αs wo/νes wίth devourίng eyes 
si/ently followed the herd, 
shadowed by the surι, knowing thαt when 
wίnter αpproαched the rocks would be 
strained rust red with b/ood 
from hurιger, gnawing bones through the world. 

ΑΝΝΕΠΕ Β. FELDMANN 

'Εργασία 'Εγγυημένη 

Μ outajίs Decoratίng 
and 

Contractίng, Inc. 
14-54 31st Avenue, Astoria, Ν.Υ . 11106 

Tel. (718) 932-5970 
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Σας συμφέρει ή προβολή 
μέσω τοϋ περιοδικοί) 

The Month/y Magazine for the Greek-American Food lndustry 

421 7th Α venue 
New York, Ν.Υ. 10001 

ΓΙΝΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΓΝΩΣΤΟΙ 
ΣΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΕΣτΙΑ ΤΟΡΕΣ 

• 
"Αν εχετε όποtαδήποτε σχέση μέ τήν βιομηχανία ΤΡΟΦΙΜΩΝ, 
Π Ο ΤΩΝ καί Γ Λ ΥΚΙΣΜΑ ΤΩΝ, σδ:ς συμφέρει νά δtαφημίσετε τά προ
ϊόντα, η τίς ύπηρεσίες σας στήν δυναμική έλληνοομερικανtκή όγορά 

των παντός είδους εστιατορίων. 

Τ ό περtοδικό ESllA TOR όποστέλλεταt ΔΩΡΕΑΝ σ' δλη τήν 
'Αμερtκή aτούς iδιοκηϊτες έστtατορίων, Diners, Pizzarias, Delis, 
Caterers, Coffee Shops, Bars, ξενοδοχείων, ζαχαροπλαστείων, κλπ. 
Πρόκεπαι γιά Επαγγελματίες πού πέρνουν τίς όποφάσεις γιά τό τί θά 
όγοράσουν καί άπό ποtόν θά όγοράσουν τίς έκαντοτάδες προ'ίόντων 
πού χρεtάζονται γιά τίς καθημερινές τους όνάγκες. Πρόκειται γιά μιά 

όγορά μέ ετήσιο τζίρο πολλών δισεκατομμυρίων δολλαρίων . 

• 
ΣΥΜΒΟΥ ΛΕΥΘΕΙΊΈ ΜΑΣ 

"Αν σος Ενδιαφέρει ή 
f Ελληνοαμερικανική άγορά 

τροφίμων, ποτών καί γλυκισμάrων 
έίμαοτε πρόθυμοι νά σος βοηθή
σουμε γιά τόν καλύτερο τρόπο 
παρουmάσεως της διαφημίσεώς 

σας στό ESllA TOR 

L----- ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΑ ΊΈ: (212) 967-5016 __ __, 
44 "NEW YORK" 



Shopping and Dining ίη Man~attan 
RESTAURANTS 

• Th~ Coαeh Hous~ 
110 Waνerly Place, N.Y.City 
Just West ofWashington Square 
Tel. (212) 777-0303 - 777-0349 

Th~ D~l~gat~ 
The finest seafood restaurant 
in New York. 
211 Ε. 43r Street, Ν. Υ. 

Tel. (212) 687-0980 

Adam's Rib 
Specialties: Roast Beef, Authentic 
Ceasar Salad and Fresh Fish daily 
72nd Street and I st Α νenue 
New York, Ν.Υ . 

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

• J ohnny 's R estaurant 
Breakfast - Lunch - Dinner 
Free Delivery 
38-07 Broadway, Astoria, Ν.Υ . 
τ el. (718) 204-8468 

Pizzamerica 
875 3rd Ανe. (between 52 & 53 St.) 
New York, Ν.Υ . 
For Free Deliνery of our great pizza 
call 755-0463 

Gard~n R ~staurαnt 
Continental Cuisine 
147 East 60th Street, Ν . Υ .. Ν . Υ . 
Tel. (212) 832-8972 

Κ eyston~ 11 Coffee Shop 
Priνate Room Available for Panies 
462 2nd Ανe., New York City 
Tel. (212) 686-2020 

Mid-City Cofjee Shop 
Bar - Restaurant - Counter Serνice 
Good food - good dήnks - good prices 
Demosthenes ν asiliou 
5SO 9th Ανe., Ν. Υ., Ν.Υ. 10018 
Tel. (212) 947-1830 

Σtόν Β· όροφο tοίι Port Authoήty 

OynnHoιιu 

The U1timate Seafood Resturant 
306 Ε. 49 Street, Ν.Υ. 10017 
Open: Mon.-Sat. (212) 371-7976 

AUGUST, 1988 

Λrpeggio 

Continental Restaurant - Sea Food 
Pήνate Banquet Rm, Lunch, Dinner 
Open 11 :30 am-2:00 am. 35 W. 64 St. 
N.Y.C. (Opposite Lincoln Center) 
Tel. 212-72~103-4 

Lmox Ηί/1 Restαurαnt 
Break:fast - Lunch - Dinner 
I 105 Lcxington Ανe. Ν.Υ. 10021 
Tel. (212) 879-9520 

King Andrew Restaurant 
Continental Cuisine 
286 First Ave., near 16th St., NYC. 

Ch~/s~a Square 
Sidewallc Restaurant 
368 West 23rd Street, N.Y.C. 
Tel. 212-<)91-5400- Open 24 Hrs. 

TRA VEL AGENCIES 
Η omeric Tours, I nc. 

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

Tourlίte lnternational, lnc. 
Ι Ε. 42nd St., Ν. Υ . 
Tel. (212) 599-2727 

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

Cosmorama Tours LTD 
For your travel ιο Greece 
and all over the W orld 
MIKE KATSANDONIS 
1576 Broadway (Bet. 47 & 48 St.) 
N.Y.C. 10036 Tel. (212) 489-7776. 

Olympiιι Express, Jne. 
Tourist &: Travel Agency 
Profeιιional, Personalized Serνice 
Tasso Lahanas, Manager 
358 West 44th Street, Ν. Υ. 10036 
Tel. (212) 586-0234 

ΛpoUo Trave/ & Τ αχ Servic~ 
Steνe Ν. Lubinof, President 
1472 Broadway (at 42 St.) 
New York, Ν.Υ. 10036 
Tel. (212) 582-4774 

MISCELANEOUS 
Poseidon Greek Bakery 

Over 50 Years- Home Made 
Balclaνa, Kataifi, Saragli, Strudels, 
Spanakopita, Tiropita 
629 9th Ave., (near 44 St.), N.Y.C. 
Tel. (212) 757-<>173 

Bil/'s G/ass Co. 
Glass- Mirrors- Table Tops- Plastics 

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

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

Tel. (212) CI 7-<>244- CI7-<>219 

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

John Kikis 
Precious Stones &: Diamonds 
Engagement & Wedding Rings 
Ι 14 Fulton St., N.Y.C., Ν.Υ. 10038 
Tel. (212) 693-0888·' 

J D Painting 
& Decorating, Jnc. 

Jimmy Dimopoulos 
Paperhanging and paint 
22-27 150 Sι. , Whitestone. Ν. Υ . 
Tel. (7 18) 463-0782 

~ 
Προσθέσετε 

την έπιχείρησή σας 
στόν 

ΧΡΗΣΙΜΟ 
ΟΔΗΓΟ 

-ΕJναι εύκολο 
-Kai δεν στοιχίζει 

~~ Ν ' 

οσο μπορει να 

νομίζετε! 

flλ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΙ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΙΕΥΕ: 

(212) 921-0086 

,. Ρ 
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Shopping and Dining ίη Astoria 
RESTAURANTS 

Taygetos R estaurant 
T he Best in Greek Specia lties 
30-11 30th Ανe., Astoria, Ν .Υ . 
Tel. (718) 726-5195 

Zygos (Librα) Tαvernα 
Greek Specialties - St. Papoutsakis 
22-55 31st Street, Astoria, Ν .Υ. 
Tel. (718) 728-7070 

Kαlyva 
For the Best in Greek Cuisine 
36-15 Ditrnars Blvd., Astoria, ΝΥ 
Tel. (71 8) 932-9229 

Sirenα Ristorante 
Seafood & Continental Cuisine 
John, Andy, and Steνe Tzournas 
220-σ2 Horace Harding Express
way, Bayside- Tel. (7 18) 224-5593 

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

Mike's Diner 
Steaks - Chops - Seafood 
22-37 31st St. , Astoria, Ν.Υ . 
Tel. (71 8) 721 -9220 

Pinocchio R estaurant 
Specia1izing in Greek and Cyprus 
Cuis ίne. 31 -18 30th Ave., Astoria. 
Tel. (7 18) 932-GYRO 

Hilton Pαstry 
and Cαfe Shop 

Home of Quality Greek 
and lnternational PαJtries 
22-06 31st Street 
Astoήa, Ν .Υ. I I 105 
Tel. (718) 274-6399 

Cqfe Gαlini Restaurant 
The on1y Sidewa1k Cafe in QueeM 
Greek Cuisine - Gyros - Souvlaki 
32-07 30th Ave., Astoήa, Ν.Υ. 
Tel. (7 ι8) 728-8776 

MISCELANEOUS 

REALTY WORLD • 
PyrgosR~ 
32-56 Steinway St., Aιtoria, ΝΥ ι ι 103 

Tel. Salcs: (7ι8) 274-0808 

46 

Rentalι: (718) 274-2ΑΟΟ 
Commercial: (718) 274-3300 
Manaιement: (718) 274-1234 

Nationαl Store Front, Corp. 
Glasscs, Μίποrs, Buίld. Entranccs 

23-50 Steinway St., Astoήa, ΝΥ I I I 05 
Tel. (7 18) 204-6624 

ΤΟΝΥ ARGYROS 

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

John's Μ eαt Emporium, Ιιιc. 
Whoιcsa1e & Retaίl 
Distήbutors ofW ίlde Garne 
John Koukou1aris 
23-62Α Steinway St., Astoήa, Ν.Υ. 
Tel. (71 8) 545-5272- (718) 545-4843 

Deluxe Carpets, lnc. 
Carpets - Linoleurn - Viny1 Tiles 
George ct Fήdeήki Georgiou 
3~ 30th Ave., Astoήa, Ν. Υ. 
Tel. (718) 721-4018 

Α thenaiki Pitta Co. 
The Best in Pitta 
21 - 10 Newtown Avc:., Astoήa, Ν .Υ . 

Tel.: (718)726-7796 • 726-5500 

0/ympus Reαlty 
Commercial - Resident ial 
George A1ikakos Lic. R. Ε . Broker 
31-13 Dit mars 81νd .. Astoria. Ν. Υ. 
Te1. (7 18) 545-4444 

Τ& Τ lndustries Corp. 
Home lmproνements 

Genera l Contractors 
33-06 3 Ist Α νenue. Astoria. Ν. Υ . 
Tel. (7 18) 274-33 17/ 6197 

Astoria Woodworking Co. 
Carpentry - Cabinets - A!terations 
Stelios Lccomp!es. Gen. Contractor 
25-92 31 St .. Astoria, Ν.Υ. 11 !02 
Te!. 718-274-4897 Est. Bus. !957 

Agapi Reαlty and 
Trαvel Agency 

28-05 24th Ave., Astoria, Ν. Υ. I I 105 

Tel. (718) 278-4544 

Panellinion Gift Center 
Stefana, Wedding & Christening 
Faνors, Greck Gifts , Records, 
Tapes, Books 
32-02 Broadway, Astoria , Ν. Υ. 
Tel. (7 18) 274-5525 

Η omeric Tours, Ι nc. 
3! -19 Ditmars Blνd .. Astoria 
Tel. (7 18) 721 -6400 

Hercu/es 
Packing Shipping Co. for all oνer 
the world . 
23-96 48th St .. Astoria, Ν. Υ. 11 103 
Tel. (7 18) 278-1058 

Μ & Ν Pappas Dίstributors 
Who!esale Distributors of 
Franks. Η am burgers. Rol!s. Soda 
35-02 !54th St .. Flush ing, Ν . Υ . 
Te!. (7 18) 886-3425 

Aegean Reαl Estate 
l rcne Ladas. Lic. R. Esta te Broker 
Homes. Rentals, Μ ortgages 
Business Appraisa!s 
41-0 1 31 Ανe .. Astoria. Ν . Υ. 11103 
Te!. (718) 278-3838 

Τ & S Cabίnet 
Equipment Supp/y Co. 

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

J & L Windows 
49-12 28th Ανe., Woodside, Ν . Υ. 

Te!. (718) 278-2566- 0774 

Brooklyn 
Pαn-Bros Associαtes, Inc. 

Real Estate Serν ices of the Pan
Bros Organizat ion 
8806 4th Ανc .. Brooklyn. Ν. Υ . 
Tel. (7 18) 680-7500 

Homeric Tours, Inc. 
79-04, 5th Α νe .. Brook!yn 
Tc!. (718 ) 833-6800 

Η e//αs-A merican 
Imports, Inc. 

Emm. Tzitzikalakis, Proprietor 
Meats & Groceries 
8704 4th Ανe .. BrookJyn, Ν. Υ . 
Te!. (7 18) 748-2554 • 748-2834 

·-------·······---··---···----------
Στοιχειοθεσία yιό βιβλία, 

κάθε είδους fκδοση. 

(212) 921-0086 

Hf\li4 
ΥΟΡΚΗ 

"NEW YORK" 



ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 

~ Ασφάλειες δλων τών είδών 

• Αύτοκιvήτων • Ζωής • Καταστημάτων 
• Σπιτιών • Φωτιό.ς κ.λ.π. 

Τό Γραφείο τής πλήρους έμπιστοσύνης 

ΠΡΟΘΥΜΙΑ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ 

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥ ΛΕΣ 

Τηλ. (718) 274-5100 

ΖΑΡΙΤΙ 
ΑuτΟ DRIVING and FLYING SCHOOL 

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΠΙΛΟΤΩΝ 
ΡΕRΜΙτ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ 

Πεπειραμένοι δάσκαλοι δδηγήσεως 

σiiς παίρνουν άπό τό σπίτι σας. 

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ 
ΚΑΙΔΛΣΚΑΛΟΙΟΔΗΓ.ΗΣΕΩΣ 

Τάξεις άρχίζουν κάθε μήνα. 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Greek Hour TV Show 
Κάθε Παρασκευή 10-ll μ.μ. 

στόν Σταθμό UHF Channel 44 

'Επίσης στό Manhattan Cable (J) 
Κάθε Παρασκευή J I -11 .30 μ.μ. 

American Cable Vision: 
Κάθε Κυριακή 7-1 I μ.μ . στό Κανάλι 38 

Your Hosts 
ΜΙΚΕΖΑΡΠΙ THALIA MOSHAKOU 

Θάλεια Μοσχάκου 

Μέ τοά; dγαπητούς σας 

ΜΙΚΕ ΖΑΡΠΙ καΙ θΑΛΕΙΑ 

ΜΟΣΧΛΚΟΥ πού σaς κρα
τοϋν συντροφιά tδώ καΙ πολ

λά χρόνια. 

·Εκπέμπουν τώρα άπό 

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 '' REAL ΤΥ 
·Αγοραπωλησίες σπιτιών καί 

έπιχειρήσεων μέσω τοϋ 
ήλεκτρονικοu συστήματος 

(Computerized Multiple Listing) 

--~~~~~== 

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



NTERAMERICAN 
Financial Services Corporation 

Μια θυγατρικιlτης πρώmς 
Ασφαλι01}κής J:τmρίας Ζωής 
σιην Ελλαδά, οπου 1 στου~ 3 
ασφαλισμένους έχει ασφάλεια 
ζωής "INIERAMERICAN" 

Η IN1ΈRAMERICAN 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 IN1ΈRAMERICAN 
στην πρώτη θέση της Ελληνικής 
αγοράς Ασφαλειών Ζωής. 

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

' ' ' ' ' της οικογενειας σας, οοο και της επιχειρησης σας. 

Φ INTERAMERICAN 
Financial Services Corporation 

Είμαστε τόσο κονrά σας: 

30-14 SΊΈΙΝWΑΥ SτRΕΠ, ASTORIA, NEW ΥΟRΚ 11103 
Τηλέφωνα Νέας Υόρκης: 718-728-5200 ή 212-751-1312 
Τηλέφωνα Νέας Υερσέης: 201-249-6500 


