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Nobodydoes 
theAegean 

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

AlJ the great ports: Pίraeus, Mykonos, Santorini, Rl1odes, 
Kusadasi (port city for fabulous Epl1esus) and Pahηos. 

7-Day Golden Fleece Cruise from $945 
Seνen seductiνe days among the Greek Isles (Crete, Rllodes, Santoήni, Mykonos, 

Delos and Pahl1os) as well as Kusadasi, Ephesus and Istanbul, ΤιιΓkey. 

7-Day Pyramids, Temples and Minarets Cruise from $945 
Yl1e Ιιeιπt of the Eastern Mediteπanean. Egypt and Israe] as νvcll 
as tl1e Greek IsJes of Rl1odes and Pahηos and a stop at Kusadasi. 

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

Piraeus, Mykonos, Istanbul, essebur (BuJgaήa), Odessa, Yalta, Delphi, 
Corfu, Dubrovnik and Venice. Or saiJ fron1 Venice back. 

Epirotiki crιrises the Aegean like nobody 
else because the Aegean is our hon1e. This 
1988 season Epirotiki offers you the 'ννidest 
variety of Aegean (GΓeek Isles) and Mediter
ranean cruises with more ports and more 
exciting itineraries than eνer before. 

Shιps Re~i sιr~· · Gr<!CCI! 

For rηore inforn1ation as well as οιιr 
glorious Greek Isles & Mediterranean 
Brochure, call youΓ traνel agent or 

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

Prices are for cruise 011Ιγ. 

That's because we're 

~PI~2!~~1 ~ 
World Renaissance * Pegasus * Hermes * Neptune * Oceanos * Orpheus * A tlas 
Argon aut * Jupiter * Jason * and the latest addition to our fleet, Odysse u s 



Who knows Eιnope better than 
a European? 

Who has better knowledge ο Γ 
where the most unspoιled scenery ιs? 
Or where the best prices are for 
meals and hotels? 

Which ιs why so π1any Europe
ans are going to Greece. 

!η fact. 111 an extensive study, 
more Europeans surveyed selected 

Greece as thcιr first vacation choice 
over any other country 

W1th qood rcason. From col
urnned templcs to contemporary 
nightlife. Greece offers you unlimited 
variety It's host to one of the world's 
sunniest climates. And horne to some 
of 1ts warmest people. Plus, Greece 
has ωore coastlιne and ίslands than 
any other country in Europe. 

And , as leadlΠQ U.S. magazines 
have reported, the dolJar still goes far 

in Greece. 
So if you're planning to come to 

Europe this ycar, why not consider 
the country Europeaηs are comιηg to. 

o~v..,.P•c 
AΙRWAYS 

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

GREEC Ε 
ΤΗΕ EUROPEAN'S EUROPEAN VACATION. 
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~Επιστολές 

Τρομοκράτες στήν • Ελλάδα 
·Αγαπητοί κύριοι , 

Μέ μεγάλη λύπη καί άπογοήτευση πα
ρακολούθησα τά γεγονότα τοϋ θλιβεροϋ 
συμβάντος τοϋ πλοίου City of Poros. 'Α να
ρωτιέμαι άλήθεια πώς φθάνουν καί μπαί
νουν άνενόχλητα στήν 'Ελλάδα μας 
τρομοκράτες έξοπλισμένοι μέ τέτοια ποι
κιλία δπλων καί tκρηκτικών ύλών; ·Από τί 
Custom House ή σύνορα περνοϋν χωρίς νά 
έλέγχονται, χωρίς τήν παραμικρή παρεμ
πόδιση ; 

Κι' δμως, δταν tμείς οί άπόδημοι 
'Έλληνες τοϋ έξωτερικοϋ tρχόμαστε γιά 
έπίσκεψη της πατρίδος μας καί τών έκεί 
συγγενών μας, μίiς ψάχνουν σέ τέτοιο 
σημείο σάν νάμαστε κλέφτες καί τό παρα
μικρό δωράκι πού τυχόν φέρνουμε στούς 
συγγενείς μας πρέπει νάέλεγχθή μήντυχόν 

εlνα ι άσημένιο η ραδιόφωνο άξίας. 

Γιά ενα ραδιόφωνο 30 δολλ. μοϋ έπέβα
λαν νά πληρώσω 6 χιλιάδες δραχμές 
δασμό, τόν δέ έπάργυρο δίσκο μοϋ τόν κρά
τησαν γιά νά έλέγξουν ιiν εlναι γνήσιος 
άσημένιος ή πραγματικά έπάργυρος. 

Εlνα ι λυπηρό νά καταστρέφεται τό 
δνομα τής ' Ελλάδος μας καί ό τουρισμός 
πού τόσο άναπτύχθηκε τά τελευταία χρό
νια. ' Ο τόπος μας ~χει τόσα πολλά νά έπι
δείξη στούς ξένους. ·Η φιλοξενία τών 
άνθρώπων μας ε{ ναι άσύγκριτη, οί άκρογι
αλ ιές της καί τά όνειρεμένα νησιά μας εlναι 
άνεπανάληπτα, οί ήλιόλουστες μέρες μέ 
τήν σπάνια καλοκαιρινή βροχή δέν βρί
σκεται σέ κανένα τόπο, άκόμη ή πάμφθηνη 
ζωή της ε{ ναι τόσο δελεαστική γιά τόν του
ρισμό. Γιατί λοιπόν τό κράτος μας, ή 
κυβέρνηση καί οί άρχές μας δέν έλέγχουν 
καλλίτερα τί ε'ίδους ιiνθρωποι ερχονται 
στόν τόπο μας; 

'Ακόμη κατακριτέο ήταν ή παραμέλησις 
τών άρχών η άστυνομίας ν ' άφήσουν νά 
κατεβοϋν άπό τό City of Poros ολοι οί έπι
βάτες χωρίς κανένα άπολύτως Ι:λεγχο. 
'Αλλά τί μιλίiμε γιά ελεγχο τήν στιγμή πού 
ή Μαροκινής καταγωγi'jς · Αϊσα Λινσαλέ, 
έπιβάτις τοϋ City of Poros, άπέδρασε άπό 
τό νοσοκομείο τi'jς Νίκαιας χωρίς άκόμη 
νά πάρη καί τά προσωπικά της άντικεί
μενα ... 

ΑUτή λοιπόν εlναι ή σοβαρή καί πεπει
ραμένη άστυνομία μας; ~Ας ένδιαφερθοϋν 
οί άρμόδιοι γιά τήν άντιμετώπιση τοϋ 
σοβαροϋ αύτοϋ θέματος πού τείνει όχι μόνο 
νά μειώση άλλά νά καταδικάση τό image 
της πατρίδος μας πού τόσο ύπερήφανη 
εlμαι γι ' αύτή ν. 

HELEN KEKKLAS 
Manhasset, New York 

Dukakis and tbe 
Greek Ortbodox Cburcb 

Dear Editor: 
This \etter concerns of the controv

ersy surrounding the claim of Michae1 
Dukakis, that he is a "member in good 
standing of the Greek Orthodox 
Church." 

The Governor's posιtιon was 
emphasized by Mark Gearon, a spokes
man from Dukakis' press office, who, 
when asked in ear1y May, said: "Gover
nor Dukakis lists Greek Orthodox as 
his religion in his biography, claims to 
be a member ίη good standing and is 
able to receive all the sacraments." 
A1though artic1es concerning this mat
ter have appeared throughout the coun
try, including a very extensiνe artic1e in 
the Greek American newspaper from 
New York, most papers have sup
pressed all news stories about this 
controversy. 

Then, all of a sudden, when Archbi
shop lakovos apparently fe1t that he 

Δουκάκης καί Κυπριακό 

'Αγαπητή «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ" 

Συμφωνώ μέ τό Cίρθρο σας στό τεϋχος 
Αuγούστου σ' δ,τι άφορίi τόν ύποψήφιο 
τοϋ Δημοκρατικοu Κόμματος γιά τήν προε

δρία, κ. Μάϊκ Δουκάκη. Εlναι έπιβεβλη
μένο νά ξεκαθαρίση τήν θέση του άπέναντι 
στό Κυπριακό γιά νά γνωρίζω με τί άκριβώς 
σκέπτεται νά κάμη ι'iν έκλεγη Πρόεδρος 
τής 'Αμερικής. 

Μέχρι στιγμi'j ς, άπό δσα Ι:χω δίαβάσει 
στόν Τύπο, δέν εχει λάβει θέση στό Κυπρι
ακό. Δέν χωρίi άμφιβολία γιά τό πώς αίσθά
νεται δ 'ίδιος καί κανείς δέν μπορεί νά 
ύποστηρίξη μέ σοβαρότητα τήν aποψη δτι 
έκλεγόμενος Πρόεδρος δέν θά προσπα
θήση νά λύση τό Κυπριακό, ι'iν καί τό πρό
βλημα αύτό, δπως καί τόσα dλλα 
παγκόσμια προ βλ ή μα τα, φαίνεται δτι θά τό 
λύση δ Πρόεδρος Ρήγκαν, ή τουλάχιστον 
θά βάλη τίς βάσεις γιά τήν έπίλυσή του. 

·Εν πάση περιπτώσει, δ κ. Δουκάκης δέν 
μπορεί νά κρατήση σιωπή πάνω σέ ενα 
τέτοιο σπουδαίο θέμα πού γνωρίζει ό ίδιος 
πόσο ένδιαφέρει τήν ' Ομογένεια πού τόν 
ύποστηρίζει, άλλά καί τόν 'Ελληνισμό 
όλόκληρο. 

Άθήνα 

Μέ έκτίμηση , 

ΝΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

"NEW YORK" 



could no longer ignore the matter, and 
he issued a highly questionable and con
troversial statement which appeared to 
support the Dukakis claim, many pap
ers ran the Archbishop's statement, 
without comment, pro or con. 

The Archbishop said nothing about 
Mr. Dukakis' position in favor of abor
tion and gay rights, or his support for 
the communist Sandinista's in Nicara
gua, so we will not bring those matters 
into the discussion at this time. The 
Archbishop did, however, support Mr. 
Dukakis' claim that he is a "member in 
good standing of the Greek Orthodox 
Church." Specifically, the Archbishop 
said: 'Ήe is a member of the church, was 
baptized ίη it and he has never left it ... 
He did not leave the church.He is not 
excluded." 

Perhaps it is too much to expect you 
to research the Canons of our Church 
concerning this matter. Likewise, you 
may not have access to the 1988 year
book of the Greek Orthodox Archdio
cese of North and South America, so we 
are enclosing a copy of page 72 of the 
γ earbook, where it says: 

''10 ... Α marriage cannot take place in 
the Orthodox Church between an 
Orthodox Christian and a non
Christian." 

On the same page, under Mixed Mar
riages, the γ earbook tells us: 

Ι . The non-Orthodox partner must 
be a Christian who has been baptized in 
the name of the Holy Trinity. 

2. The coup\e should be willing to 
baptize their children in the Orthodox 
Church and nurture them in accordance 
with the Orthodox faith. 

The Orthodox partner should bear in 
mind that a married Orthodox Chris
tian whose wedding has not been 
blessed by the Orthodox Church is no 
longer in good standing with the 
Church, and, consequently, does not 
have the right to receive the sacraments 
of the Church, including Holy Com
munion, or to become the sponsor at an 
Orthodox wedding, baptism or 
chrismation ... " 

These rules are crystal clear. W e can 
find nothing in the γ earbook of our 
Archdiocese that says that these rules 
do not apply to Greek-American Gov
ernors or Greek-American presidential 
candidates. We could find nothing in 
the γearbook that says that these rules 
shou\d not apply even to "close family 
friends" of our ciergy, including 
Bishops and Archbishops! 

lt should be noted that Presidents 
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and Congressmen have gotten into 
trouble over the years when they con
vinced themselves that the rules that 
apply to everyone else, do not apply to 
them. In issuing his statement in defense 
of Mr. Dukakis' claim that he is a 
member "in good standing" of the 
Greek Orthodox Church, the Archbi
shop does great harm not only to the 
Church and its faithful, but to the 
American people, who have a right to 
demand the truth from office seekers. 
Ultimately, the Archbishop does harm 
to the very person he is so anxious to 
help. Apart from failing to bring him 
back into communion with his pro
fessed religion, the Archbishop encour
ages Mr. Dukakis to believe that is 
exempt from rules that govern everyone 
else. 

Surely your magazine should have 
the courage to air both sides of this 
issue. ls there a more important issue 
confronting your readers today? 

Two important questions are 
involved in this case. First, why does 
Mr. Dukakis claim a religious status 
that he is not entitled to? Either he 
doesn't know any better, or he is con
sciously trying to mislead. lt is hard to 
believe that Mr. Dukakis was not aware 
of the Rules of the Archdiocese in Ι963 
when he decided to marry a non
Christian in a Unitarian ceremony. 
Who was his spiritual father in 1963? 
Did Mr. Dukakis inquire ofhis spiritual 
father in Ι 963 whether his marriage 
could be sanctioned by the Church, and, 
if not, whether he would remain in 
"good standing" and be able to "receive 
all the sacraments?'' Has he, in fact, 
received any sacrament from the 
Church since his marriage in Ι963? Has 
he received communion in the Church 
since Ι 963? Lest we be misunderstood, 
we hasten to point out that Mr. Duka
kis' religiosity is not the question. He 
does not need to be religious to be quali
fied to be president, and he certainly 
does not need to be a "member in good 
standing of the Greek Orthodox 
Church" in order to be eligible to be 
president. This entire matter would not 
be an issue if Mr. Dukakis did not make 
it an issue himself. Having made a claim 
that is inconsistent with the clearly 
stated rules of the Archdiocese, the 
question of "why?'' must be asked. 

The second, and equally important 
question that we must ask is: "How 
should the faithful react to the hypoc
ricy and favoritism displayed by Church 
officiais?" Should one set of rules apply 
to the rich, powerfui and famous, and a 

different set of rules apply to everyone 
else? 

If you cannot comment editorially 
and you will not report the facts in your 
news columns, perhaps you will publish 
\etters to the editor about these issues, 
so that your readers can create their 
own forum where these issues can be 
discussed. 

γours very truly, 
GEORGE D. KARCAZES 

Attorney at Law 
LEON MARINAKOS 

Archon Exarchos 
- Order of St. Andrew 

Chicago, Illinois 

WHAT IS ΗΑΕΑ? 
By Tula Lewnes 

ΗΑΕΑ is the acronym for the Hel
lenic American Educators Association 
which was founded by a small group of 
educators in 1974, all of whom are of 
Greek descent. The goals of the organi
zation were to meet the professional 
needs and interests of its members while 
serving the Greek-American 
community. 

As a professional organization, 
ΗΑΕΑ has offered its members a broad 
program of cultural and educational 
activities with lectures and workshops 
ranging form "Byzantine Iconography" 
to "The Computer in the Class-room". 
An ongoing program of theater parties 
and cultural events has been formulated 
for interested members. Opportunities 
for professional advancement and study 
have been announced ο η a regular basis. 

Through the years ΗΑΕΑ has partici
pated in fund-raising actiνities for such 
worthwhile causes as St. Michael's 
Home for the Aged, the Greek Theater 
of New γ ork and the sponsoring of a 
Cypriote child. It has also initiated a 
number of programs fostering a sense of 
ethnic awareness and pride, such as the 
selection fo the Educator of the γear 
and the presentation of medals for 
excellence in the study of the Greek 
Language. 

The officers of ΗΑΕΑ are: George 
Strum, President, Stella Stamos, Vice
President, Helen Angelus, Treasurer, 
Ann Johneris, Recording Secretary, 
Viola Valvis and Desi Sideris, Corres
ponding Secretaries and Helen Pantelis, 
Membership Secretary. Membership is 
from September to August each year. 
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Contemporary Greek Art 
in Bergen Museum 

ΛΣ ΠΑΜΕ 

'Άς πάμε νά γειτονέψουμε τούς ifρωες 

κεί κάτω στά πράσινα ποτάμια 
τά μακρυνά μας όνειρα ό.ς έπισκεφτοϋμε. 

w Ας περάσουμε τ · άρχαίο πλακόστρωτο 
τό χορταριασμένο, 

Seventy outstanding works of con
temporary Greek art from the V orres 
Museum in Athens will be featured at 
the Bergen Museum of Art and Science, 
in Paramus, N.J., beginning November 
22, 1988. 

Helen Α. Savas of Tenafly, N.J ., the 
organizer and chairman of the exhibi
tion, said, "This will be theonly appear
ance of this great collection in the New 
York area. lt has been seen in Washing
ton and Chicago, and in Toronto, 
Ottawa, and Montreal. After the show 
here it is going to Los Angeles and then 
back to Europe, to London." 

Numerous activities are being 
planned to emphasize the significance 
of this exhibit for the Greek community 
and for the art world. His Eminence 
Archbishop lakovos, His Excellency 
Metropolitan Silas of New Jersey, Mr. 
George Assimacopoulos, the Consul 
General of Greece, and Mrs. Assimaco
poulos are honorary chairmen. Mrs. 
Savas has formed a committee to raise 
the necessary funds and to organize the 
opening events. Among the members of 
the committee are Mary Apostolakis, 
Joanna Argerakis, Gloria Duzoglou, 
Jean Kotopoulos, Sonia Kotopoulos, 
Andie Kotovos, Connie Lambran, 
Kelly Latsos, Cathy McCauley, Aspasia 
Melis, Rita Mergemekes, Pauline Pyr
ros, Stacey Sava, and Mary Thanasou
lis. 

The exhibit has already attracted the 
attention of state officials. Governor 
Thomas Η. Kean recently wrote to Mrs. 
Savas congratulating her on her success 
in bringing the collection here, and he 
noted that the showing in New Jersey 
underscored the importance of the 
State's cultural role. 

'Έveryone knows about the contribu
tion of ancient Greek cu\ture to western 
civilization," Mrs. Savas declared. 
"What is not generally recognized is the 
contribution being made by modern 
Greek artists. This exhibition should go 
a long way toward correcting this." 

"The interest in this exhibit has been 
enormous," Mrs. Savas added. "We 
understand that Melina Mercouri, the 

6 

Greek Minister of Cu\ture, is consider
ing our invitation to the opening, and so 
are prominent government, business, 
and socialleaders in the United States." 

The founder and chairman of the 
Vorres Museum, Mr. lan Vorres, is 
scheduled to be at the opening of the 
exhibit and will deliver a slide
illustrated lecture on "The Ulysses Syn
drome." 

The choice of the Bergen Museum 
resulted from the efforts of Mrs. Savas 
and her husband, Dr. E.S. Savas, who 
are friends of Mr. Vorres. Dr. Savas, a 
former New York City and federal 
government official, is chairman and 
professor of management at the City 
University of New Υ ork. Mrs. Savas is a 
well known interior designer. 

τό μεγάλο άνάκτορο νά δοϋμε. 

Τών ήρώων τό μνημείο Ε χ' άπομείνει 

μέσ · άπ' τά χτfσματα τών γονιών μας. 

v!σως νά κΛ.αίν οί δαυλοί 

τό λευκό τους φώς, 

ϊσως νά βροϋμε τό λυχνάρι άναμμένο 

πJ.άϊ στούς παπύρους 

-σ ' αύτούς πού γράφονται μονάχα
κι· ίσως τό αίμα νά φωνάξη 

τ ' όνομά μας ... 
'Η φωτιά θά μάς γιατρέψη 

τά τυραννισμένα πόδια 
κι ό Προμηθέας θά χαμογελάση ... 
'Άς πάμε νά βροϋμε τήν ψυχή 

τώv άδελφών μας, 

τήν ψυχή μας ... 

ΤΑΚΗΣ ΚΟΜΝΗΝΕΛΛΗΣ 

Γ ιό δλες τiς ταξιδιωτικές σας άνάyκες 

29-11 DJτMARS BLVD., ASTORIA, Ν.Υ. 11105 
ΤΗ. (718) 932-3232 

Τ Α ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Μέ κανονικές άερογραμμές 
καί μέ πτήσεις Charters 

γιά τό έσωτερικό τijς 'Αμερικής 
καί όλο τόν κόσμο 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ 

"NEW YORK" 



Greek-Turkish Relations 
ση the Razor's Edge 

By MICHAEL PAPACONSTANTINOU 
(Μ ember of Parliament from Kozani) 

The following are excerpts from α speech by Mr. 
Papaconstantinou at the Brirish-Hellenic Chamber of 
Commerce, in Α thens, in June. Mr. Papaconstantinou, α 
former member of Government, is Party spokesman in 
Parliament for "Nea Democratia," the opposition Party 
headed by Mr. Consιanrine Mitsotakis. 

After a long time of non-friendly rela
tions and, certainly, "no-war", Greece 
and Turkey decided finally - as we all 
have witnessed - to meet and seek a 
way leading towards the solution of the 
problems confronting or dividing them, 
these being either real problems or 
imaginary ones, existing differences or 
fabricated, issues of illusions. For an 
outsider it is quite odd two countries 
across the same sea to insist on main
taining their differences, to reject good 
neighborhood relations, to refuse even 
to talk to each other, at a time that 
elsewhere, at least in Europe, century
long animosities are now considered to 
belong to a remote and forgotten past. 
And, Ι should add, at a time when the 
two super-powers try to reach an under
standing and to establish co-operation. 
Indeed our world is getting smaller and 
this is realized by both governments and 
public opinion. 

Yielding to political or party exigen
cies and shaping - as usually- foreign 
policy with a view to promoting domes
tic satisfaction it has been easy for the 
present Greek government to adopt 
during the last years a non-conciliatory 
policy towards Turkey. The adoption of 
such policy has been facilitated by the 
Turkish side as our neighbours persist
ed stubbornly in forwarding claims for 
amendments or treaties in force regard
ing the Aegean and in continuing the 
occupation of a large part ofthe Cypriot 
territory. The oficial stand ot each 
government has been that their country 
is threatened by the other and that the 
neighbouring country raises territorial 
claims against it. The peculiar thing is 
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that despite that both countries are 
members of the same Al\iance, yet the 
Alliance refrains from guaranteeing the 
territorial integrity of either one against 
the other. The result is that again both, 
Greece and Turkey, felt compelled to 
buy expensive weapons, keep large 
armed forces and convert a close sea 
into a hostile lake where, on the one 
hand, violations of the national air
space are frequent and lead to tension 
and, on the other, research or exploita
tion in the continental shelf are more or 
less prohibited. In both cases the official 
Turkish position is that there is a differ
ence in the interpretation of internati
onal law principles and bilateral or 
international treaties in force. 

The Aegean Problem 

The status quo of this sea has been set 
by the Treaty of Lausanne of 1923 
(North Aegean) and that of Paris of 
1947 (South Aegean). Turkey is asigna
tory power to the former and has offi
cially accepted the latter. For over sixty 
or fourty years respectively the status 
quo had not been questioned by our 
neighbours. The said treaties define the 
"nationality" - if Ι may use this word 
- of the Aegean islands and this 
nationality further determines the 
"nationality" of the island's continental 
shelf according to the Treaty of Geneva 
of 1958 and the subsequently adopted 
general provisions of the Law of the 
Sea. Turkey denies the universality of 
the Geneva Treaty maintaining that this 
treaty contains contractuallaw which is 
binding only upon those who have 
signed it and therefore not upon Turkey 

itself which is not a signatory country. 
However the generally accepted view is 
that the relevant article of the Treaty 
providing that the islands have contin
ental shelf is declaratory or existing 
international law and that it is therefore 
binding on al\ countries irrespective of 
whether they are signatories or not. 

Nevertheless Greece accepted that 
there is a legal dispute to which there is 
only one way out: Το submit the differ
ence to a Court provided by the organ
ized international community. This 
solution has been suggested by Greece 
from the time that Mr. Karamanlis was 
the Prime Minister. 

The Cyprus Problem 

The most acute point of friction 
between the two countries is Cyprus, of 
course. Strictly speaking this is not an 
issue pertaining only to Greek-Turkish 
relations, it is a matter of international 
concern. Turkey maintains that, 
according to the treaty of guarantee, she 
had the right to intervene for the protec
tion of the Turkish Cypriot population 
and the restoration of order on the 
island. This is a misinterpretation ofthe 
relative treaty provision. But, even ifwe 
accept the grounds the Turks invoke to 
justify the invasion, these grounds could 
only \ead to a sort of a police action and 
not to a wide scale military operation, to 
a violent conquest by arms of a sizeable 
part of the territory of an independent 
state and to its occupation which still 
continues and is now combined with an 
effort to alter the demographic compo
sition of the island's population. Turkey 
refuses to withdraw her troops from 
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Cyprus despite contrary decisions of 
international organizations and, 
further, tries to grant international sta
tus to the occupied territory, not suc
cessfully so far. 

As acute as this problem may be a 
way out can always be found provided, 
of course, good faith is shown and 
expansionist ambitions are left behind: 
the main Turkish demand - officially 
again, at least - is their concern for the 
protection of the Turkish Cypriots. The 
granting of all minority rights to them 
(including participation in the adminis
tration) by an integral and independent 
state of Cyprus coupled with approp
riate international guarantees is a posi
tive answer. 

These are the main points of friction 
affecting Greek-Turkish relations. And 
facing these problems the two Prime 
Ministers met in Davos, in Brussels and 
in Athens. W e all applauded the rap
prochment, the party to which Ι belong 
has always been an ardent advocate for 
the necessity to ~tart a dialogue with the 
other side. The most essential meeting, 
though, was the one which took place in 
this town, because it is here in Athens 
that the main issues were at last touched 
and, at least initially, discussed. Ι am in 
the opposition and thus entitled not to 
entirely trust our Prime Minister know
ing how eager he is to use even a foreign 
policy issue for domestic consumption. 
He is not encountering domestic diffi
culties as almost all Greek parties agree 
on the rapprochment. Yet he rejected a 

proposal for ajoint meeting of all party 
leaders which we have suggested with a 
view to formulating a common plat
form and thus reinforcing him in his · 
dealings with the Turks. 

There is though one thing that Ι 
know. Το reach an agreement is a must. 
And it is a must for both countries. In 
order to reach an agreement one has to 
make concessions and to accept claims. 
ln order to reach an agreement you need 
daring politicians, statesmen like 
Venizelos and Ataturk. Ι mean political 
agreement as no economic, cultural or 
educational co-operation can be 
achieved if the political climate is at the 
standsti11 it is to-day. The joint political 
committee formed recently is much 
more important than the economic one. 
You are involved in business and you 
know that if the former does not reach 
any positive decisions you cannot 
expect to activate the latter. You may 
have noticed that the Turkish side is 
eager for economic co-operation, cultu
ral exchanges or mutual visits in order, 
as they say, to break the ice and culti
vate an atmosphere of better under
standing. Νο one in this country is 
against all these provided that the main 
issues, that is Cyprus and the Aegean, 
are on the agenda for discussion with a 
well prepared and mutually agreed 
time-table. 

The Turks have nothing to fear 

We wish to become friends again with 
our neighbours across the Aegean and 

they have to learn that they have 
nothing to fear from the fact that our 
islands are at a close distance of their 
mainland. After all, they have never 
complained that Orestias, for instance, 
is only a few miles away from Edirne, 
their holy city in Eastern Thrace. Their 
national security is and at any rate will 
be safeguarded as well as free sea- and 
air-routes in the Aegean, which actually 
must be their sole and serious concern. 
Mr. Ozal's endeavour to westernize his 
country may be blocked by Greece is the 
problems are not solνed. Personally -
and Ι belieνe all Greeks - would like to 
see Turkey within the European nations 
proνided an agreement is reached for 
Cyprus and for the Aegean issues. 

Ι firmly belieνe that the Greek
Turkish relations are now on the razor's 
edge. The dialogue must go on and 

both sides haνe to understand how 
important it is for both nations to reach 
an agreement, even in the middle of the 
road. Ι mean a political agreement, of 
course. 

Proudly we can say we have finally 
and despite Mr. Papandreou's seνen 
years refusal - imposed our policy on 
the present Greek government. Unfor
tunately we do not handle the dialogue 
or the negotiations for the time being. 
For a νery short time, howeνer, as we 
haνe eνery reason to belieνe that by the 
end of this year or the beginning of the 
next - wheneνer elections are held -
we shall be the government of Greece. 
And then we maintain eνery hope that 
we shall be in a position to build a stable 
bridge over the Aegean. 

NICK BOGDOS 
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Greek- American Artists 
in New York 

Every time a Greek-American artist 
exhibits or is mentioned in a magazine 
or a newspaper there is astonishment 
among the readers - Α Greek artist in 
America? We did not know they 
existed. Greek-Americans are strictly 
businessmen ... and so on. So this little 
research could be ο f in terest to our read
ers in Α thens and refresh the memory of 
our friends around. lt wi\1 be presented 
with no criticism as we do not claim to 
be art critics. Not even according to our 
personalliking or aversion to any given 
artist. Just an alphabetic order of the 
painters and sculptors who are the pride 
of the cu lture minded Greek
Americans. 
Το this alphabetic order there will be 

one exception and for a very good 
cause: one of the very best painters of 
our community, Menelaos Katafigiotis 
for whom the sophisticated Gallery 
Zygos of Washington D.C. had a one 
man exhibition last fall has met with a 
very serious accident. He has been hos
pitalized for six months for back injur
ies and not even his doctors know if and 
when he will be able to walk again. So 
his colleagues and friends welcomed the 
generous suggestion of Peter Makrias, 
the publisher of this magazine, and of 
the very debonaire gallery owner Ange
los Kamilos, for a retrospective of Kata
figiotis works, under · the auspices of 
Consul General of Greece Mr. George 
Assimakopoulos. It will take place for a 
few days the last week ofOctober at the 
very selective Kouros Gallery at 23 East 
75rd Street, N.Y.C. 

Ι t will be a chance for Katafigiotis 
admirers to choose among his many 
works the one that wi\1 complete their 
collection. And for the ones who are not 
familiar with the great artist's work, it 
will be a chance to visit the exhibit and 

SEPTEMBER, 1988 

By IRIS LILL YS 

VASS/LIS LAMBRINOS: Desert / Oil on Canvas/ 40X30' 
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get acquainted. For the record, Mene
laos Katafigiotis was born in Trikala 
(τhessalia) and studied painting in the 
Ecole des Beaux Arts in Paris. He came 
to New York and worked and exhibited 
since. ln the November 1987 issue of 
Nea Yorkί, Hindreth York, associate 
Professor at Rutgers University had an 
excellent article about the painter and 
his art. Among other references to his 
paintings we read " ... their form con
tains the memory of archaic Greek 
passed through the mind and hand of 
one familiar with cubism and surreal
ism. The planes of color, essentializa
tion of anatomy, and firm technical 
control reveal an artist who thinks 
sculpturally yet paints with rich colors 
and an affinity for decorative surfaces." 

YANNIS AMORYANOS and his 
primitive paintings are both very much 
liked in New York. One does not have to 
be an animal lover to just adore his 
collection of wild animals so gracefully 
presented. In recent years, he has added 
a collection of small decorative sculptu
ral pieces. His last exhibition was at the 
Gallery of the Greek Cons ulate and part 
of the numerous sales went to the 
Cathedral Philoptochos. Also for the 
past two years, Amoryanos has shown 
his work at the Astir Palace Hotel at 
Vouliagmeni and he was liked in Athens 
as much as in New York. 

PAULCARANICAS ismoreknown 
to the American public than he is to the 
Greeks. Born in Athens, he grew up in 
Washington, D.C. where his father was 
for many years head of the financial 
committee at the Greek Embassy. After 
graduating from Georgetown Univer
sity he joined the Corcoran School of 
Art and continued his studies at the 
Ecole des Beaux Arts in Paris. Return
ing to the United States as a full fledged 
artist, he started exhibiting his work 
from San Francisco to New York, from 
Wisconsin to Texas. Also, in Paris and 
Barcelona. He specializes in huge 
murals in a very masculine style. The 
National Museum of American Art at 
the Smithsonian in Washington, the 
Allied Bank of Texas in Houston and 
many institutions in Chicago, St. Paul 
and New York own some of his impres
sive paintings. 

CHR YSSA. With this artist the word 
paίnter is inadequate. And so would be 
the word sculptor. Although she has 
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AMORYANOS: Fίe/d of Leisure 

produced oils on canvas in large paint
ings, she is known mostly for her very 
avant-garde sculptural constructions. 
She uses plexiglas, metal, neon, electric 
sockets, electrodes and God knows 
what else to produce her imaginative 
abstract pieces. Chryssa is one of the 
most representative artists of our era. 
Just to mention a few ofthe Museums 
where Chryssa is shown: Metropolitan 
Museum of Art, Museum of Modern 
Art, the Solomon Guggenheim 
Museum and the Whίtney Museum. 

CHRYS CHRYSANTHOU. Until 
recently this painter was a dilettante, his 
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real protession being a medical doctor. 
Although he has always painted as a 
hobby and numerous attractive paint
ings decorated his home ο η the Η udson, 
he had never exhibited until recently. 
For the first time this last spring hίs 
paintings were shown at the Gallery of 
Consulate of Greece, the proceeds to 
benefίt the Cathedral school. W e are 
told that Dr. Chrysanthou intends to 
resign his position at the hospital and 
make painting his full time career. 

NASSOS DAPHNIS. This is the 
veteran painter of the Greek commun
ity. He has spent 50 years of devotion to 
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MENELAOS KATAFIGIOΠS: Untitled 
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his art. After having had two one-man 
shows before even attending an art 
school, he decided that painting wou\d 
be his future. The war took him to ltaly 
where he did not miss his chance to visit 
the museums. At his return he got a G.I. 
Bill of Rights and studied at the Beaux 
Arts in Paris. Back in New York, the 
foremost gallerist Leo Castelli, 
obviously impressed by his work, 
decided to represent him permanently. 
Daphnis, whose work is strictly 
Abstract Expressionist is perhaps the 
only painter who has had three exhibi
tions going ο η in New Υ ork simultane
ously, namely the Kouros Gallery, the 
Andre Zarre Gallery and of course Leo 
Castelli. Besides exhibit ing all over the 
United States, he has also in Japan, 
Lausanne, Paris, Milan and Athens. 

MARIOS GARIFALAKIS. Α 
native of Greece, this painter has been 
living and working in New York for the 
past 30 years, interrupted by long stays 
in Cyprus. There, he was commissioned 
to sculpt the busts of the heroes of the 
resistance, starting with Archbishop 
Makarios. Although he has shown 
some abstract conceptions, he is prim
arily known for classical busts of fam
ous people. As a prominent client put it, 
"With him Ι can at least see what Ι look 
like." Among the dignitaries he has 
sculpted: Patriarch Meletios Metaxa
kis, Queen Elizabeth of England, Presi
dent Nasser of Egypt, Jacqueline 
Onassis and Happy Rockefeller. He is 
highly recommended to anyone who 
would like to have loved ones repro
duced in marble to be cherished from 
then after. 

MARK HADJIPATERAS takes us 
right to the other extreme. This very 
young man belongs to the class of the 
imaginative concept of suπealism. Born 
in London into the well known shipping 
family, he was born to be an artist. Busi
ness did not appeal to him so he came to 
New York following his dream: to 
become a painter. His imagination car
ries him to constant evolution. His stu
dies at the Hammersmith School of Art 
ίη London and later the Liverpool Poly
technic were the cradles of his art. He 
has already exhibited at the Andre 
Zarre Gallery in Ν ew York and the Dra
cos Art Center in Athens. For this com
ing year, the Louise Hallett Gallery in 
London and the Asuka Gallery in 
Tokyo have confirmed the engagement 
of coming exhibits. 
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MARINA KARELLA: Untitled 

NIKOS IKARIS. His real name is 
Aivaliotis but he chose the island where 
he was born, Ikaria, as an emblem to his 
artistic career. He started his sculpture 
very early and from his youth produced 
enormous pieces. In 1960 he made New 
York his home. Currently he teaches art 
at Kingsborough College and is work
ing on a 10-meter high statue ofPytha
goras, which is to be erected at the great 
mathematician's place of birth, the 
island of Samos. 

V ASSILIS LAMBR INOS. Even the 
few that might not have seen his paint
ings have seen him. Vassili was an actor 
before being a painter (and a ballet 
dancer and choreographer before that) 
and is often seen both in movies and on 
television. Handsome and very stylish, 
he is one of the rare artists totally 
deprived of complexes. So his paintings CHRYS CHRYSANTHOU: Mykonos 
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NIKOS ICARIS: uft, The Pythagoras monument. At right: The Zcaros monument 
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BABIS VEKRIS: Utopia 

reflect calm and beauty, nothing dis
turbing, nothing to tire neither the eye 
nor the psyche. Although his large can
vasses are very modern they are meant 
to charm and relax. And coming back 
to movies, ν assilis' last picture titled 
"Last Rites" is currently playing in New 
York. 

MAROULIS wants to be known by a 
single name. But this one name carries a 
lot. Like Lam brinos, he too has the 
allure and elegance of the cosmopolitan 
that he is. Born in Greece, he was an 
architect and a well-known cinematic 
set designer both in Paris and Rome. In 
1972 he left both careers and became 
established in New York as a painter. 
From that time ο η painting was his love 
and devotion. With an inborn sense of 
aesthetics, he takes advantage of the 
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strong colors that are predominant in 
his work, often contrasting them with 
his favotite color, black. Martin Par
sons in an Artspeak review tells about 
him ... "an abstract purist whose formal 
integrity is such that he refuses to title 
his works, less the viewer misread them 
as referential rather than sufficient unto 
themselves." 

OMIROS has lived and worked on 
and off in New York. Born in Constan
tinople, he has studied in Paris where he 
specialized mostly in murals. Then, 
about ten years ago he became estab
lished in New York and changed his 
style. He switched to iconography in his 
own softer manner and su bdued colors. 
It was a great success, but after the good 
Saints had been painted and done with, 
Omiros switched aιι;ain. This time it was 

a series of massacres, starting with the 
Armenian Massacre and continuing to 
this day. We understand that he is back 
from a stay in Paris, hopefully with a 
new, pleasanter line but always with his 
excellent techniq ue. 

MARA KARETSOS is so well
known in New York (and in Europe for 
that matter) that there isn't anything 
more to say that has not been said 
already (see Nea Yorki Feb. 1987). The 
latest we have heard is about her work 
in memory of her sponsor and benefac
tor Alexander Iolas. Her sculptures will 
be a collection of 10-foot high pyramids 
made of prexiglass and metal that will 
symbolize lolas' place of birth (Egypt) 
and the heights to which his interna
tional fame has brought him. These 
columns will be seen in the States, of 
course, but also in Tokyo, and there is 
talk of a showing at the famous Beau
bourg in Paris. Actually they should, 
and maybe they will, be seen ίη Athens, 
where the press has been obnoxiously 
unfair to the memory of one of the fore
most art dealers of the century. 

MARINA KARELLA is the daugh
ter of an industrialist in Athens. She is 
also the wife of Prince Michel de 
Greece, a very successful French writer. 
But al\ this does not seem to matter. 
Since her very early age art was her 
dream and her life. After high school ίη 
Athens she studied art with the famous 
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ST AMOS: Screen Door (1954) 
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painter Oscar Kokoshka. Retuming to 
Greece, she enrolled at the Athens 
Academy of Fine Arts under the none 
less famous Yannis Tsarouhis. Upon 
graduation she went to Paris and for 
two years attended the Academie des 
Beaux Arts. Out of those studies a mul
tifarious artist emerged. She started 
with sculpture, then added painting. 
Also, at the same time she designed 
numerous sets and costumes for theater, 
opera, and films. Το give a list of the 
plays she worked for or to name the 
private or public collections that carry 
her work and the exhibitions she has all 
over the world would take unlimited 
space. From her studio in Soho (Ν ew 
York) she has reached international 
fame. 

THEODORE ST AMOS is also a 
veteran. One of the very few artists born 
in New York (Nea Yorki April1987) he 
has spent half a century with brushes, 
colors and canvasses. Naturally he is the 
Patriarch among Greek-American 
artists and his reputation is spread all 
over Europe. 

SAMARAS, who was a furήer from 
Kastoria before turning into a very 
modern artist, must have reached, 
according to the Whitney Museum, 
great heights. Repeatedly the entire 
floor of this museum has been occupied 
by Samara's contructions. Now what 
does he exhibit? There are not paitings, 
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MAROUL/S: "67-388" Oil on Canνas 

nor sculptures. He belongs in Chryssas' 
class but η ο word has been yet coined to 
refer to this kind of production. Of 
course the Greeks have a word for it but 

MARK HADJ/PATERAS: Abstraction 

it would not benefit this column. 
Furthermore, Pace Gallery who repres
ents him told us that Samaras does not 
need advertisement. .. So lets leave it to 
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that. 
BABIS VEKRIS is a newcomer to 

our city. In his home town, Tripolis, he 
has studied and worked in all sorts of 
artistic fields: monumental art, stained 
glass, frescoes, sculptures and bas
relief. Also he tried his hand at stage 
scenery and costumes. Since his arrival 
in New York he has studied at the Ν.Υ. 
Studio School under prominent profes
sors. For the past six years he has yearly 
exhibitions at galleries such as the New 
York University, the Ericson Gallery, 
and the Simone Gallery. Also he has 
exhibited at the Galerie Kara in Geneva, 
Switzerland. His colors are vivacious, 
his subjects imaginative, and there is 
great hope that the road to success is 
open to him. 

Those are the artists that connais
seurs of the arts have pointed out as the 
best in the Greek-American colony. 
Some - Α couple we have added for 
consideration to human feelings. And in 
this line of thinking we would like to 
refer to the book of our very learned 
colleague Regina Pagoulatou in her 
book called Presveftes (Ambassadors). 
We are sure that the artists mentioned 
are excellent and our only regret is that 
we have not heard of them. We would 
be happy to rep\ace our lack of knowl
edge with our apologies. This is the list 
that the very humanitarian Ms Pagou
latou refers to as Ambassadors, 
obviously of Greek Art: Theodore and 
Cathy Hios, Mihalis Lekakis, Despo 
Magonis, Asterios Matakos, Υ annis 
Posnakof, Georgios Koras, Antigoni 
Vlahoyanni, Theodosis Constantinou, 
Rhina Barzilai, Costas Py Jarinos, V era 
Hartenia and Jenny Marketou. 

Also some more rsearch came up with 
the names of Ruiz Duzoglou, semi
abstract who has exhibited recently at 
the Carminel Gallery, Costas Zymara
kis, Morfy Gikas, Tassos Sithelis, Ale
kos Antonakos. And we would like to 
mention lrini Dermiza who switched 
from painting to jewelry designing and 
who we are pleased to report is a real 
artist, which brings to mind Winston 
Churchill saying 'Ύ es, Ι paint and Jove 
painting but that does not make me 
necessarily an artist. .. " 
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Constantinople 
The Principal Capital of all Capitals 

and Jurisdictions 
Vividly Ι remember to this date my 

desire to go to this Queen City of Cites 
and visit the many interesting sities of 
the famous Byzantine bazaars, the 
resorts and islands in the sea of Mar
mara, the ancient monasteries and her
mitages of our faith. All this was a 
beautiful fantasy which was far fetched 
and practically out of reach. As Ι grew 
older Ι realized that my boyhood dream 
and aspirations would remain just that 
without any hope whatsoever to fulfill 
them. 

On a hot Philadelphia summer day 
there was a ήng on our front. Ι rushed 
down to see that the caller was Father 
Constas Hadzidemetriou of blessed 
memory who had come to New York for 
reassignment and brought to me thee 
Archibishop of America Athenagoras 
of blessed memory to prepare myself to 
leave for Constantinople to matriculate 
at the renowned Theological Academy 
as a ward of the Archdiocese of Ν orth 
and South America. The announce-
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By Ρ. Ν. Papageorge 

ment made me speeclιless. Ι thanked the 
good leνite of our Faith and thereafter 
began to prepare myself for Constantin
ople which was about fifteen nautical 
miles from the famous City. 

Getting over to the Academy Ι mar
velled the well designed school building, 
the real Byzantine Chapel, the beautiful 
gardens and luscious fig trees which Ι 
came to enjoy for the four year sojourn 
at Halki. These years were precious to 
me because Ι became engrossed with the 
theological aspect of our ancient 
redemptive church but came to appre
ciate the historical accounts of the many 
struggles of the Byzantine Nation to 
combat the evil forces of despotism and 
the attitude to overrun the countries 
and subjugate them to their cruel domi
nance and control. 

For many years our noble forbears 
warded off the sneaky attacks and 

designs for aggrandizement and world 
power. The burden fell on the shoulders 
of the Byzantine Nation and for over 
eleven centuries peace prevailed. 

Besides the civil dangers the doctrinal 
system of the Church Universal was 
constantly threatened with quasi
strange interpretations and the arbi
trary interpolation of the true Faith 
with spurious and heretical speculative 
theories. The defender of Church Doc
trine renounced these attempts with the 
Seven Ecumenical Councils and laid to 
rest beginning with Arius down to the 
Iconoclastic Controνersy which the 
Church endured with magnanimmity 
and christian perserverance through the 
Universal Councils. 

However the menacing military 
threat of the hordes and infidel tribes 
finally were given by a traitor the way 
through the protective walls around the 
city and Constantinople fell to the mos
lems on Tuesday, May 29, 1453. This 
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THEARRIVAL OFANAMERICAN ETHNIC GROUP 

Grecian Formula 
By MORTON Μ. KONDRACKE 

J 
UST after Michael Dukakis an
nounced his intention to run for 
president last March, self-identi

fied "Greek lobbyist" Andrew Manatos 
wrote a memo from Washington advis
ing Dukakis's Boston-based finance 
chairman, Robert Farmer, that the 
campaign might be underestimating the 
amount of money it could raise from 
Greek-Americans. Dukakis could raise 
"significant amounts" of money, he 
recalls writing, by connecting with and 
expanding an existing national network 
of wealthy Greek donors that got 
started protesting the 1974 Turkish 
invasion of Cyprus and in 1976 helped 
raise $200,000 to elect Maryland's Paul 
Sarbanes as a U.S. senator. In his 
memo, Manatos says, 'Ί recall using the 
figure $1.5 million" as the Dukakis 
potential. "Ι underestimated the enthu
siasm, too." 

Indeed he did. Farmer assigned a 
finance vice chairman, Peter Basset, to 
work full time among his fellow Greek
Americans. Arch bishop Iakovos, leader 
of the Greek Orthodox Church in North 
and South America (and once Duka
kis's neighborhood priest), held a black
tie dinner for Dukakis at his New Υ ork 
residence. Νο funds were raised, but 
Dukakis was introduced to 100 or so 
prominent Greek-Americans. Using the 
Manatos-Sarbanes hetwork and find
ing new major fund-raisers himself, 
Basset set up an organization that spon
sors big-money events ($500 to $1,000 

day in the long history of the Greeks is 
considered as a "day of infamy". The 
Greek people, as a rule, are not supersti
tious but since that memorable day the 
average Greek will not begin anything 
important or signίficant particularly on 
the 29th of May in commemoration of 
the fall and decline of the Eastern Greek 
Byzantine Empire. 

In the afternoon Greek Language 
School this was deeply drilled into our 
lives and until this day the memory ίs 
still νίνίd and quite reasonable for us to 
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per person) among wealthy Greek
Americans; holds high-turnout, small 
donor events; and attracts Greek
Americans to non-Greek fund-raisers . 

The result, according to Farmer, ίs 
that the Dukakis campaign has raised 
approximately 20 percent of its toal $29 
million - or $5.8 million - from 

remember as long as we live. Leaving 
this world the famous leader Constan
tinople we passed by the grand church 
of God's Holy Wisdom, Saint Sophίa, 
which rises majestically high above the 
area and was responsible for the Rus
sian emissaries to hear and see enough 
to report to the Tzar of Russia that the 
Greek Orthodox Faith is the real Faith 
of all faiths they inspected throughout 
their travels that offers redemption and 
salvation, a viable Faith equally availa
ble to both rich and poor, landowners 

America's comparatively small (under 
two million) Greek community. Basset 
estimates that between 10,000 and 
15,000 of Dukakis's 93,000 individual 
fund-givers are Greek-Americans, and 
that ι ' 100 have given the legal maxi
mum of $1,000. 

Money, though, doesn't begin to 

and plain workers. As the steamer 
headed for Greece unconsciously a few 
tears rolled down our cheeks in losing 
sight of Saint Sophia. 

From that very moment Fr. George 
Tsoumas of blessed memory and Ι 
always and at every opportunity related 
to our constituents the four wonderful 
years we spent at the famed Theological 
Academy of Halki and the grandeur 
and beauty of the great wonder of the 
word the Holy Wisdom of God Saint 
Sophia. 
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. Από τήν έπίσκεψη του κ. Βασιλείου 

'Από τήν πρόσφατη έπίσκεψη τοϋ προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στήν Νέα ·Υόρκη. 
"Από άριστcpά. ό γνωστός διακεκριμtνος τραπεζίτης πρόεδρος τής ύπό ϋδρυσιν όμογενειακής 
τραπέζης lnterbank, πού άνήκει στόν δμιλο τών έταιpιών της Interamerican, ή έκδότρια τιjς 
«Πρωϊνfις» κ. Φανή Πεταλίδου καί ό πρόεδρος τής Κύπρου κ. Βασιλεfου. Στό βάθος διακρίνεται 
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ό δικαστής κ. Ν. Τσουκαλάς. 

ΚΥΠΡΙΑΚΉ Τ ΑΒΕΡΝΑ 
Η ΜΟΝΑΔΙΚΉ Σ' ΟΛΗ ΤΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

ΚΑ Τ ΑΠΛΗΚτΙΚΗ 

ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 
ΣΑΒΒΑ ΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΜΕΓ ΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΠΟ 

ΕλλΗΝΙΚΑ - ΚΥΠΡΙΑΚΑ 
ΜΕΖΕΔΑΚΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΑ 

ΜΙΑ ΚΑΤΑΠΛΗΚΥΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Σ' ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΕΖΕΔΑΚΙΑ ΠΟΥ 

ΑΝΑΦΕΡΟΝΤ ΑΙ ΠΙΟ ΚΑ ΤΩ ΣΕ 
ΞΕΧΩΡΙΣΤΌ ΠΙΑ ΤΟ 

Χταπόδι , σαλατικό, τζατζίκι, ταραμοσαλάτα, μελιτζαvοσολότα, Εληές 

πρόσιvες, γιαούρτι, λουκάvικα, σουβλάκι , σεφταλιά, όρτύκια , καλαμαρά
κια, vτολμάδες, καβουροσαλάτα, παϊδάκια, παvτζάρια, πατατοσαλάτα. 

* ΕΠΙΣΗΣ ΣΕΡΒΙΡΟΝΤ ΑΙ Τ Α ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΣΠΕΣΙΑΛΠΕ 
ΑΦΕΛΙΑ, ΚΟΛΟΚΑΣL ΤΑΒΑΣ 

' Υπό τήv διε6θuvοη τοu κ . Ροδη 'Ανδρί:ου καί κ. Πανίκοu Θεοφόνοuς, οί όποϊοι 
φροvτiζουv προσωπικά γιά τήv καλύτερη έξυπηρέτηοή σας. 

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

express the enthusiasm that Greek
Americans feel ab"ut the Dukakis cam
paign. As with John F. Kennedy and 
Roman Catholics in 1960 and Jesse 
Jackson with blacks today, Dukakis's 
presidential campaign is a symbol of 
ethoίc pride and fulfillment. Greek
Americans have achieved success at 
every other 1mportant Jevel in society. 
U.S. census data indicate that they are 
the second-wealthiest ethnic group per 
capita, after Jews, and the best educated 
bar none. And "now we're going to have 
a Greek boy in the White House," 
Manatos said. 

This prospect causes anxiety in the 
government of Turkey, but the issues 
between Greece and Turkey have little 
to do with most Greek-Americans' 
delight in Dukakis's political success. 
'Ήe's what every Greek mother wants 
her son to be - smart, loyal, hard
working, and accomplished," one 
Dukakis supporter told me. The Los 
Angeles τimes quoted Anthony Diama
taris, a Greek-American newspaper 
publisher, as saying, 'Ήe represents the 
best ideals for Greek-Americans. First 
generation. The best schools. Close to 
family. Religion. Honest. Works hard. 
He is the embodiment of everything we 
believe in." 

Even though nearly all prominent 
Greek politicians are Democrats -
besides Dukakis and Sarbanes, they 
include former Senator Paul Tsongas, 
former House Majority Whip John 
Brademas, and Representative Gus 
Yatron of Pensylvania -activists in the 
Greek lobby say that wealth, suburbani
zation, patriotism, and cultura.l conser
vatism have shifted party identification 
among Greek-Americans to about 50-
50 Republican and Democrat. But this 
year there seems no doubt that Dukakis 
will win between 70 percent and 80 per
cent of the Greek vote, with turnout at 
the maximum. In a close race, the extra 
150,000 Greek votes could even get 
Dukakis elected. 
Το outsiders - indeed, to some 

Greek-Americans - Dukakis lacks the 
warmth and passion normallv asso
ciated with the ethnic group. ZorbaJ he 
ain't. Also, there is some grumbling in 
the community about the fact that he 
married outside the Greek Orthodox 
Church (his wίfe, Kitty, is Jewish). He 
technically is not entitled to take com
munion on that account, and his child
ren were not baptized in the church, 
which is the major binding institution 
among Greek-Americans. Sociologist 
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Charles Moskos of Northwestern Uni
versity estimates that two-thirds of all 
Greek-Americans now marry outside 
the faith (arranged marriages, he says, 
are "virtually aπ extinct species"), 
although the church encourages non
Orthodox spouses to be converted. 
Total Church membershig is 130,000 
families. 

As ethnics go, though, Dukakis is at 
least as Greek as Kennedy was Irish 
Catholic- and far more so than Spiro 
Agnew, the community's great emba
rassment, who (Greek-Americans 
quickly point out) was onl>: ha1f-Greek 
and an Episcopalian to boot. Dukakis 
speaks Greek fluently. He attends 
church only intermittently, but aides 
testify that he still can sing the hymns. 

Dukakis was accu~ed of downplaying 
his ethnic identity as a state legislator 
from Brookline and during his first term 
as governor of Massachusetts. He also 
was accused of appointing too few 
Greek-Americans to office. Since then, 
however, he has made the success story 
of his immigrant parents a major theme 
of his campaigns: " My father, the first 
Greek-American ever to attend Har
vard Medical School. .. my mother, the 
first Greek-American girl from Haver
hill, Mass., ever to go to college," and so 
ο η. 

Dukakis also has identified closely 
with fellow Greeks. His best friend is his 
Harvard Law School classmate, Paul 
Brountas, a Boston lawyer. His closest 
traveling advίser is Nick Mitropoulos, 
whom he met at the Kennedy School at 
Harvard. And he is close to Sarbanes, 
also a Harvard classmate, and to Brade
mas, now president of New Υ ork U ni
versity and a top prospect for high office 
in a Dukakis administration. 

Such names--especially those ofSar
banes and Brademas, pillars of the 
Greek lobby-add to the worry the 
government of Turkey harbors about a 
Dukakis presidency. With help from 
successive administrations swayed by 
its strategic importance, Turkey wages a 
yearly struggle in Congress over mil
itary aid to modernize its army, the 
second biggest in Ν Α ΤΟ. But every year 
for the last five aid has been slashed
from $718 million in 1983 to $493 mil
lion last year-and held to a rigid ratio 
in re1ation to aid for Greece that U.S. 
military experts regard as ridiculous. Α 
reinvigorated Greek lobby takes credit 
for the trouble, vows continued pres
sure to force Turkish troops out of 
Cyprus, and hopes that a Dukakis 
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Senator Paul Sarbanes 

administration will end what it sees as a 
pro-Turkish tilt in the executiνe branch. 
At least some maj or figures in the Greek 
lobby haνe talked about converting the 
fund-raising networks developed by the 
Dukakis campaign into a smaller ver
sion of the American Israel Pu blic 
Affairs Committee, the bu1wark of the 
Israe\ lobby in Washington. 

Dukakis does not seem to be any part 
of this. Bassett, for example, said that 
the Dukakis donor lists are not goingto 
be made aνailable to any outsidegroup. 
Dukakis's statements on Cyprus have a 
rhetorical pro-Greek spin-one Tur
kish government official said he takes 
"the Greek maximalist line"-but 
administration experts say his major 
position paper actually is very carefully 
crafted to be ambiguous about the cru
cial question ofwhether Turkish troops 
should leave the island prior to or as 
part of a political settlement. The Turks 
invaded in 1974, when the then-ruling 
Greek junta made an effort to annex the 
island, and they have stayed ever since. 
Their presence is regarded internation
ally as illegal, but the Turks defend it as 
necessary to protect the Turkish minor
ity. Cyprus is the subject of U.N. super
vised partition negotiations, and is one 
topic in a renewed dialogue between 
Greece and Turkey, but the outlook for 
swift resolution is ηοι good . 

The chief Turkish fear is not that 
Dukakis would actually side with the 
Greek government, reimpose the U.S. 

Governor Dukakis campaigning wiιh wife Kiιty 
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arms embargo that lasted from 1974 
until 1978, or issue ultimatums to Tur
key. "We worry", a key official said, 
"that he would simply stand idle and let 
Congress run things. Α hundred thou
sand Turkish-Americans can't balance 
the power of the Greek-Americans in 
Congress. Dukakis's supporters are 
going to expect something for their pol
itical support and all their money." 

The Turks are also afraid that Duka
kis will side with Armenian-Americans 
in legitimizing the claim ofTurkish gen
ocide at the close of World War Ι. The 
Turks claim that slaughter occurred on 
both sides as part of a "civil war within a 
global war." The matter is in dispute 
among historians and passage of resolu
tions on the subject are usually blocked 
in Congress. In Massachusetts procla
mations and on the stump, Dukakis has 
always sided with the Armenians, 
though he is far less hawkish on the 
subject than California Governor 
George Deukmejian, an Armenian
American who seems to back Armenian 
territorial claims on Turkey. The Turks 
say that amounts to "advocating dis
memberment of a Ν Α ΤΟ ally." 

Whatever positions Dukakis would 
take as president, his candidacy clearly 
would increase the potential power of 
the Greek lobby. The lobby achieved 
notoriety when it beat the Ford
Kissinger administration to get the 
embargo enacted in 1974. In 1976 
Greek-Americans overwhelmingly 
voted for J immy Carter, who took a 
Dukakis-like " rule of law" position on 
Cyprus only to change his mind and 
beat the embargo in 1978. The lobby 
passed out of public attention after that, 
although organizations Iike the Ameri
can Hellenic lnstitute and the fraternal 
group ΑΗΕΡΑ continued to testify on 
aid levels and other issues. The lobby 
was reinvigorated, according to Mana
tos, when a group of wealthy Greek
American businessmen formed a 
network to raise funds for lobbying and 
making campaign contributions to key 
members of the House and Senate com
mittees dealing with foreign aid. 

The businessmen included Chicago 
industrialist Andrew Athens, head of 
the United Hellenic American Congress 
and a prominent Greek Orthodox lay
man; cellular telephone marketer Philip 
Christopher of New York, a leader of 
Greek Cypriot-Americans; California 
real esιate developers Aris Anagnos, 
Angelo Tsakopoulos, and Phil Ange
lides, and New York shipping magnate 
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Dukakis receίving the UHAC annual awardfrom Andrew Arhens, rhepresίdent of 
ιhe Greek-American Organization, in Chicago. 

George Lίvanos and Jackίe Onassis wίth Ted Kennedy, in Astoria 
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Andy Manatos 
George Livanos, who with others raise 
some $250,000 for about 15 key con
gressional races every two years-all 
coordinated by Manatos, 43, a former 
assistant secretary of commerce in the 
Carter administration and son of Lyn
don Johnson's former White House 
congressional liaison, Mike Manatos. 

In a ·1987 report Manatos asserted 
that the lobby's mounting power had 
forced Turkey to increase its lobbying 
costs dramatically. Turkey spends 
$800,000 annually on lobbying and p.r. 
through Hill & Knowlton, where the 
account is handled by Gary Hymel, a 
former top aide to House Speaker Tip 
O'Neill. Another Washington firm, 
Harff-Butterfield, gets $50,000 to 
represent Turkish Cypriots. 

Manatos also claims that the 1obby is 
partly responsible for Congress's main
taining a ratio of seven dollars in aid for 
Greece for every ten dollars for 
Turkey- despite the fact, as Hymel 
says, that the Turkish-Greek popula
tion ratio is 36-to-7, the land ratio is 
40-to-7, and the ratio of miles bordering 
the Soviet bloc is 39-to-7. Supporters of 
Turkey, such as Democratic Represen
tative Stephen So1artz of New York, 
a1so point out that Turkey is much 
poorer than Greece and sits on a vital 
piece of territory astride the Darda
nelles and the Bosporus, the _Soviet 
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Union's gateway to the Mediterranean. 
Other supporters say that Turkey is 

the Muslim world's only secular demo
cracy and is a more loyal ally than Gree
ce's -Socialist government, headed by 
Andreas Papandreou, whichgotelected 
ο η promises to close υ. s. bases but 
lately has moderated its policies. The 
Greek lobby disputes most of this, of 
course, contending that whether or not 
Turkey is vital to ΝΑΤΟ, itshouldn't be 
allowed to become significantly 
stronger than Greece. lf Dukakis is 
elected president, his job will be to keep 
both countries loyal to Ν Α ΤΟ and neg
otiating with each other. 

Within the Greek-American com
munity there are differences about how 
harsh to be ο η Turkey and how permis
sive to be toward Greece. Sarbanes, 
whom many Greek-Americans believe 
will be President Dukakis' Paul 
Laxa1t- his best friend in the Senate-

. is regarded as a pro-Greek hard-liner, 
who fights even attempts to force equa1 
restriction ο η the use of American arms 
by Greek and Turkish forces ο η Cyprus. 
Yatron, not as close to Dukakis, is said 
to be a moderate who sponsors equal
treatment resolutions and tries to pres
sure Papandreou int.o pro-Western 
behavior. 

Manatos is identified with tl1e Sar
banes wing of the Jobby and is not its 
acknowledged leader. Critics chiefly 
question the fact that hP. receives 
$100,000 a year from the Papandreou 
government for "advicc on tourism." 
They a1so allege that he is angling to 
wrest a contract to represent the govern
ment of Cyprus away from the law firm 
of fΌrmer Republican Representative 
Tom Evans of Delaware. 'The problem 

· is that when he Iobbies on the Hill, you 
don't know who he's speaking for-a 
congressman's Greek-American con
stituents, his network of philanthro
pists, the church, or Papandreou," said 
one influential Greek-American. Mana
tos says there is no confusion of 
interest- that he only furnishes advice 
to the Greek government, and only lob
bies for Greek-Americans. He denies 
taking any steps to win a Cyprus corι
tract, but acknowledges he would not 
mind advising the new government of 
George Vassiliou, whom he knows. 

Manatos said ίη his report 1ast year 
that 'Όur community's major role in 
enabling Governor Michael Dukakis to 
raise more campaign funds than any 
DemoGFa'tic candidate in history is but 
one manlfes1ation of ou'r potential." But 

John Brademas 
in an interview he said he doubts that a 
Greek AIPAC can be formed as an out
growth of the Dukakis campaign. 'Ί'm 
sorry to say that except in an emergency 
or a presidential campaign, our com
munity's enthusiasm for our church and 
culture does not translate into public 
policy," he said. 

Some other prominent Greek
Americans agree. "Greece is not threa
tened with annihilation the way lsrael 
is," one of them said. Still, a key fund
raiser for Dukakis, San Diego deνel
oper Phil Angelides, said, 'Ί'd hope that 
some of us will get together and look at 
the model of AIPAC. That didn't 
happen after the Sarbanes campaign in 
1976, but now we have 50 or 60 or 100 
people who are capable or mobilizing 
our communities. lt's a tremendous 
opportunity, and it would be a tragedy 
if we let it lapse after November." 

Angelides said he wou\d not expect 
Michael Dukakis to pressure Turkey or 
tilt toward Greece if elected. 'ΉeΊΙ have 
to do the right thing and he will do the 
right , thing in terms of American 
va!ues," Jie- ·sajp; but to many in the 
GreClt-· lobby the "right thing" means 
being "tough ο η Turkey." So the Greek
American effort for Michael Dukakis, 
mainly born of love and pride that has 
translated itself into money and voters, 
may yet produce lasting power in for
eign policy that may come to vex even 
President Dukakis. 
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AIDS: Α Health, Moral, 
Social and Religious Issue 

During the recent Clergy-Laity 
Congress 29th Biennial Convention in 
Boston, the National Philoptochos 
Board, under the direction of National 
Philoptochos President Mrs. Dionisia 
Ferraro of New York, sponsored 
"FORUM 88," which focused on 
AIDS. Coordinator and moderator of 
this forum, was Rev. Milton Efthimiou, 
Director of C hurch and Society, Greek 
Orthodox Archdiocese. 

AIDS stands for Acquired Immuno
deficiency syndrome and is caused by a 
virus. AIDS is transmitted by: (Ι) 
sexual behaviors (2) contaminated 
needles and syringes (3) blood 
transfusions ( 4) infected mother-to
baby before or during birth. The AIDS 
virus may live in the human body for 
years before symptoms appear, and 
there are l. 5 million people infected 
with AIDS who are without symptoms. 

As members of the Clergy and Laity 
gathered together for this forum, they 
heard guest speakers address all aspects 
of this disease. Father Efthimiou stated: 
"We must show concern and interest for 
the victims of this AIDS disease, who 
are subjected to a lonely death, without 
friends nearby to offer strength and 
support in this ext reme period ofneed." 

The first speaker was Dr. John Τ. 
Chirban who is Associate Professor of 

Psychology and Religion at Hellenic 
College, Associate in Human 
Development at Harvard University, 
and Chairman of Orthodox Christian 
Association, Psychology and Religion 
(OCAMPR). Dr. Chirban reterred to 
AIDS as one of the most critical 
problems of this century. By 1991, 
173,000 patients will be treated for 
AIDS without a vaccine available. He 
raised the questions of: How are we to 
respond to a victim of AIDS? Who will 
bear the cost of treating them? Who will 
care for them? Dr. Chirban referred to a 
" Partial Report on Aids" (by 
OCAMPR). The intent of this report is 
to identify several points of view raised 
in the religious and scientific 
communities, and recommends AIDS 
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testing as a reassurance to a couple 
contemplating marriage when there is 
doubt whether or not they have been 
exposed to the virus. This report also 
states: "By being informed about the 
disease and its spread, behaviors which 
are in accordance with the faith (e.g., 
morality against promiscuity, 
prostitution, drug abuse) and which 
avoid routes for the spread of the 
disease (i.e., blood transfusions) need to 
be encouraged. Ιη the scientific 
community, monogamous behavior is 
recommended to avoid or at least 
decrease the spread of AIDS. 

Compassion of the faithful for those 
who are affected by the illness and their 
families needs to be encouraged. The 
Church must actively work against 
prejudice and fear through its spiritual 
resources of Christian hope, faith and 
Jove and through specific educational 

efforts." 
AIDS, its characteristics, and how it 

is transmitted was discussed by Dr. Evi 
Hatziandreou, epidemiologist, of the 
Department of Health and Human 
Resources. Α disturbing statistic is that 
there are over 65,000 reported cases in 
the United States with one case 
diagnosed every 14 minutes. The 
victims are predominately in the 20-50 
age group, with the highest percentage 
in California and New York. Α 
brochure entitled "Understanding 
AIDS" was distributed and is avai1able 
upon request. 

Dr. George J. Pazin, Associate 
Professor of Medicine at the University 
of Pittsburgh School of Medicine, 
spoke on the transmission of this 
disease and exposure to the virus by 
innoculation of fluids, i.e. via 
contaminated needle or physical 
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intimacy. His personal medical advice 
was to eliminate risk by avoiding 
exposure through chaste behavior and 
monogamous relations with a non
infected spouse. 

The next topic for discussion was 
'ΆIDS ln The Church." The Rev. Dr. 
Stanley Harakas discussed the concern 
with the receiving of Holy Communion. 
Dr. Harakas is Professor of Christian 
Ethics at the Holy Cross Seminary. He 
mentioned the consideration of altering 
the communion spoon; a theory also 
mentioned was for an individual to take 
the andithoro and personally dip it into 
the chalice; or to open one's mouth 
widely so that the priest might drop the 
sacrament in the mouth. 

An exchange of thought and dialogue 
took place between the guest speakers 
and the audience. It was stated that 
saliva cannot transmit the AIDS virus, 
and if the transmission of the virus were 

to be via the saliva, the threat to the 
clergy would be a life threatening one, 
since the remainder of the chalice 
contents is consumed by each and every 
priest. ln conclusion, Father Harakas 
said, "we must remember that in 
receiving the sacrament of Holy 
Communion, we are receiving the 
Blood and Body of our Lord Jesus 
Christ, which can never be a means of 
contamination and death." 

Chaplain Peter Poulos, a Pastoral 
Counselor, addressed the subject of the 
AIDS patient, stressing the importance 
of reinforcing their sense of value and 
worth. We must help these patients 
establish their self-worth, said Chaplain 
Poulos. In the AIDS patient, the 
relationship to one's self changes and 
he Ι she must accept an ending of his Ι her 
dreams for the future. There is lack of 
physical strength, rendering the patient 
unable to continue employment. The 

relationship to their family undergoes a 
change and they experience isolation, 
shame and self-blame. They ask, is it a 
punishment from God? 

The final topic for discussion during 
the morning's forum was "Porno
graphy," including "Child Porno
graphy." Dr. Jerry R. Kirk, President of 
the National Coalition Against Porno
graphy, addressed these issues. Dr. Kirk 
referred to the battle against 
pornography, which he said is a moral 
issue and a public safety issue as well. 
He announced that a bill on "Child 
Protection and Obscenity Enforcement 
Act" is pending in Washington, D.C. 

This open forum proved to be an 
enlightenment fo r all those in 
attendance. It established in our minds 
the necessity of separating fact from 
myth in order that these problems can 
be addressed properly by the public at 
large. 
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He//enίc Profί/es By Thomas speJios 

APOLLON VALAKIS, 90, eminent 
scho1ar from Ringe, Ν.Η. has estab-
1ished the Va1akis Scho1arship Fund at 
Frank1in Pierce College with a donation 
of $50,000. Va1akis emigrated from 
Greece in 1916, and attended Co1umbia 
University (ΒΑ) and 1ater Harvard Uni
versity (ΜΑ). His impact on the aca
demic world of New England was quite 
dynamic. He inspired and co-founded 
both the New England College of Phar
macy ίη Boston and the Hellenic Col
lege in Brook1ine, ΜΑ. He taught the 
classics and phi1osophy at Hellenic for 
20 years before joining the faculty at 
Pierce where he is now a professor eme
ritus of phi1osophy. The Valakis Scho-
1arship was established to foster the 
1ibera1 arts. During his 1ong life he has 
had many adventurous experiences. 
During World War ΙΙ he served as chief 
of counter-intelligence for the Balkans 
and the Midd1e East directing hundreds 
of secret agents for the Office of Stra
tegic Services. In 1972 whi1e teaching at 
Pierce College he was named an "Out
standing Educator of America" for his 
many civic and academic contributions. 
Α brilliant scho1ar and great humanitar
ian, he has been a living inspiration to 
his students and fellow facu1ty 
members. 

CEIL KOPLOS of0ak1and, CA, was 
honored recent1y for her 22 years of 
service to the East Bay Regiona1 Park 
District. Among the many speakers 
who paid her tribute were Ca1ifornia 
State Senator NICK PETRIS, GREG 
KOSMOS, a former vice president of 
the John Hancock Insurance Corp., 
and Mayor ART AGNOS who pro
c1aimed a "Cei1 Kop1os Day" in San 
Francisco. 

Dr. JOHN TAMPAS of Burlington, 
Vermont, was recent1y e1ected president 
of the American College of Radiology 
(ACR) at its annual meeting in San 
Diego. He is an eminent scientist and 
current chairman and professor of the 
radio1ogy department at the University 
of Vermont in Burlington, his a1ma 
mater. He is also theexecutivesecretary 
of the UVM Medical A1umni Associa
tion. He has long been assocίated with 
ACR and is a fellow, an honor awarded 
for his significant c1inica1 research and 
many contributions in the fie1d of radi
o1ogy. Dr. Tampas has also served as 
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president of the American Roentgen 
Society and is aπ active member of sev
era1 radio1ogic organizations. Α pro1ific 
writer, he has pub1ished many c1inica1 
artic1es published in a wide variety of 
medical journals. 

CHRIS KAPSAMBELIS has joined 
the Benthos Corp. of North Falmouth, 
ΜΑ. as vice president and manager of 
the Taptone lnspections Systems Div
ision. In 1963 he graduated from Ν or
theastern University as an e1ectrical 
engineer and is the holder of severa1 
U.S. patents in digita1 signal processing. 
Prior to Benthos he was senior vice 
president at Computer Identics Corp. in 
Canton, ΜΑ . He was a co-founder of 
the company in 1968 and he pioneered 
new techno1ogy now wide1y used in 
inventory contro1 systems. He has been 
wide1y praised for his inventiveness, 
marketing and engineering skills. 

EARL CANTOS, JR. has been 
elected chairman of the San Diego 
County Republican Party for 1988. He 
is a graduate of San Oiego State Univer
sίty and the University of San Diego 
Law School. He currently serves as a 
deputy member oft he San Diego Board 
of Equalization. Ι η 1986 Cantos was the 
Republican nominee for the 78th 
Assembly District. He is an active 
mem ber of ΑΗ ΕΡΑ; he is also active in 
the Greater San Diego Chamber of 
Commerce, the Christian Executive 
Offices, and the World Trade Associa
tion. He is also a founding member of 
Ss. Constantin and Helen Greek 

Orthodox Church in Cardiff-by-the
Sea. 

PETER MASTOPOULOS, 18, of 
Savannah, GA., was awarded the Silver 
Congressional Award by Congressman 
Lindsay Thomas of Georgia. This 
honor is given to young people between 
the ages of ι 7-20 for 1eadership, volun
teer service and persona1 achievements. 
He has been a Boy Scout for the past 
nine years, during which time he 
received many awards and honors, 
inc1uding Eagle Scout, Vigil Honor, 
A1pha Omega Religious Emblem, 
Youth Leadership in America Award, 
and the American Legion Citizenship 
Award. Peter and his fami1y are 
members of St. Pau1's Greek Orthodox 
Church in Savannah. 

ΑΝτΙGΟΝΙ VLACHOYANNIS, a 
high1y ta1ented young artist, recent1y 
held an exhibition of her works at the 
Gerald Center at the Metropo1itan 
Museum of Art. Her paintings and cos
tume displays were very impressive and 
original. She completed her studies in 
chi1d psychology at the psychiatric 
c1inic in Metropolitan Hospital, Ν. Υ. 
She is a graduate of Baruch College, 
Ν. Υ. Presently she is a research assίst
ant at NYU, where she is studying for 
her doctorate degree. Α dynamic young 
woman of many talents, in 1987 she 
organized an Artists League at Teachers 
College at Columbia University to 
encourage artistic expos and exchanges 
between νarious colleges. She also 
organized a costume exhibition at the . 
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Japanese Cultural Center in Manhattan 
and took part in an international expo 
dedicated to the victims of Hiroshima. 
Her painting 'Έpitaph" was displayed 
at the show, and received favorable 
reviews. She is preparing a new exhibit 
of Victorian wardrobe costumes to be 
exhibited during the ι 988-89 season. 
Whiιe continuing graduate studies she 
also finds time to continue her creativity 
in costume displays and oil paintings. Α 
multi-talented linguist, artist, designer, 
photographer, psychologist, Antigoni is 
indeed a Renaissance woman in modern 
times. 

τJDBITS: 

THEODORE ANTONIOU, celebrated 
musical conductor and composer, is a 
professor of music at Boston Univer
sity His works include over 90 composi
tions of symphonic, chamber, solo, 
choral and electronic music written for 
dance, theater, and television. This 
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(201) 327-1020 
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RAMSEY, N.J. 

multi-talented Hellene is a composer, 
conductor, teacher and artistic director 
for various musical events. Most 
recently he was the conductor at the 
Clergy-Laity Conference in Boston. 
Dr.ELIZABETH CONSTANτi
NIDES, an associate professor in the 
Dept. of Classical and Oriental Lan
guages at Queens College, Ν.Υ., was 
recently awarded the Politis Prize for 
her translation from modern Greek 
literature of 12 short stories written by 
Alexandros Papadiamantis... CON
ST ΑΝΠΝΕ GEORGIOU is a profes
sor of Children's Literature at Ν ew 
York University... PETER LEMO
NIAS of Needham, ΜΑ. is the presi
dent of Whitman Plating Company. He 
was elected president of the Master 
Metal Finishers Association of New 
England recently ... 
GEORGE KORAS, a sculptor, has 
created an 8-foot bronze Vietnam War 
Memorial recently dedicated in Dan
bury, CT. Koras teaches art at SUNY's 
Stony Brook Campus ... BASIL TSIN
GOS, a Harvard student, won the 1988 
Truman Scholarship... Congressman 
NICHOLAS ΜΑ VROULES (Ο-ΜΑ.) 
spoke on the floor of the House on the 
need to provide a better balance 
between defense and domestic priori
ties ... NICOLETTE LADOULIS of 
Houston, ΤΧ. , is the first Greek
American female to graduate from the 
U.S. Air Force Academy in Colorado 
Springs.. . PETER DIAMANDIS, 
dynamic New York publisher, has just 
introduced his newest magazine, 
"Memories" catching the nation's craze 
for nostalgia ... JAMES BOUSKOS, a 
business executive, was appointed to 
the San Francisco Port Commission by 
Mayor Art Agnos... ALEXANDER 
FRANCO ofCherry Hill, N.J. is oneof 
209 high school seniors across the 
nation named a "National Scholar" by 
Cornell University ... MARK VAFI
ADES is a candidate for the State 

'Εργασία 'Εγγυημένη 

Μ outajίs Decoratίng 
and 

Contractίng, Inc. 
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Senate from Lexington, ΜΑ. 
JIM CAMPANIS, a University of 
Southern Califomia catcher with the 
Trojans, has been selected for the first 
team baseball All-American ... PETER 
PAPPS of Concord, Ν.Η., has been 
appointed the first assistant United 
States attorney for the District of New 
Hampshire. He is a graduate of Colum
bia College ίη New York City ... DOU
GLAS ANDROS is appeaήng in the 
musical play, "Little Shop of Horrors" 
in the role of the shopkeeper at the Can
dlewood Theater in CT .. . VICTOR 
MAKRAS, a realtor, was appointed to 
the Board of Permit Appeals in San 
Francisco by Mayor Art Agnos ... 
STEVE DIAMOND, president of Pro
file Technologies, has announced that 
he is a candidate for the State Senate 
from Natick, ΜΑ ... 
ANGELO PETROMELIS is the chair
man ofthe New York State Crime Vic
tims Board ... CHRIS Α THANASIA of 
Yale University finished second in the 
javelin event at the recent Track & Field 
events in Oregon ... ANDY SIDARIS 
was the writer and director of the new 
movie, "Picasso Trigger" ... ERIC PAP
PAS is the catcher for the Midland 
Angels, a baseball farm team in Califor
nia. He is hitting .284 ... WILLIAM 
DIMιτROULES is a Florida State 
Prosecutor who appeared on television 
recently ... CHRIS GOVEDARIS, a left 
winger for a Toronto junior team, was 
picked sixth in the recent National 
Hockey League draft .. . GARY PLA
NOS, a golf pro, has been appointed 
director at the Kapalua Golf Club in 
Maui, Hawaii... BABIS VEKRIS, a 
celebrated artist, presented a solo exhi
bition of his unique futuristic art works 
at the East Hampton Center for Con
temporary Art on Long Island ... 
REAR ADMIRAL MICHAEL KAL-
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40-14 Astoria Boulevard 
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LERES is the director of General Plan
ning and Program Divίsίon, Office of 
the Chief of Naval Operations in 
Washington, D.C... Dr. PAMELA 
GEORGESON ofDetroit, ΜΙ., captu
red first place in the women's ski events 
recently in Sun Valley ... STEPHAN 
BASSET, 43, has been appointed senior 
vice president at Rosenfeld, Sirowitz, 
Humphrey & Strauss advertisinp; 
agency in Manhattan ... Dr. GEORCE 
POLOYNIS a senior runner and 
ΑΗΕΡΑ Athletic Hall of Fame 
member, took part in the opening 
ceremonies of the California Police 
Olympics in Bakersfield ... 
NATALIA FOUSSEKIS of the Lin
coln School for Girls has been selected 
as the finalist in the Miss American Pre
teen Pageant in Rhode lsland ... ERNIE 
AFAGANIS renowned announcer of 
Olympic basketball and hockey games 
came out the winner at the AHEPA's 
annual GolfToumament in Las Vegas, 
NV... ΚΙΜ FELOS was appointed 
Assistant Professor of Humanities at 
St. Petersburg Junior College, Tarpon 
Springs Center, FL. She earned her 
Β.Α. in Modern Greek and her Μ.Α. in 
the Classics from Boston University. 
She has been teaching in Florida since 
1980. In 1984 she was the recipient ofa 
Fulbright Scholarship to Pakistan, 
where she studied 'Ίslam in the History 
and the Culture of Pakistan."' As a 
prominent member of her school's 
Speaker's Bureau she gives lectures on 
Pakistan and ancient Greek mythology. 
She is a very productive writer and has 
written many articles on her favotite 
subjects for the St. Petersburg Times. 

Historica/ Trivia... F AMOUS 
ARτiSTS BORN IN GREECE include 
Lafνadio Hearn, British writer (1850-
1902) who was born on the island of 
Lefkada of Greco-Maltese mother and 
a British father ... Giorgio De Chirico 
celebrated painter was born and raised 
in Volos, Greece, of ltalian parents. 
Confirmation: EMILE ZOLA, french 
writer had a Greco-Italian father 
according to the Encyclopedia 
Brittanica. 

ovge[ihos 
Specίalίzίng ίn Greek CaJerίng 
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The Tales of 
Beatrix Potter and Friends 

By Constantίne Georgίou, Ph. D. 

In a tall Victorian house in London of 
the 1890s a plump, pink-cheeked little 
maiden sat writing to a sick child in 
Scotland, creating for him in pictures 
and words a world ofrabbits, squirrels, 
hedgehogs and mice, with their vegeta
ble gardens, cottage kitchens and tidy 
house-keeping in burrows and hollows. 

When the Tale of Peter Rabbίt 
appeared ίη the bookshops some 10 
years later, Beatrix Potter's world of 
animals opened its wicket gate to child
ren everywhere. Squirrel Nutkin, 
Jemima Puddle-Duck, Pigling Bland, 
Benjamin Bunny, Hunca Munca, Tom 
Thumb, and a dozen other furry and 
feathered folk joined Peter Rabbit in 
the magic realm of children's stories. 
Today the Tales are classics ίη many 
languages, and some of their original 
watercolors hang among masterpieces 
in London's Tate Gallery. 

Stranger than the success of her 
unρretentious tales is the tale of Beatrix 
Potter, a spinster until the age of 4 7 
when she escaped from her parents' Vic
torian prison. For her remaining 30 
years she lived in reality the life of her 
fantasy world, as a practical, hardwork
ing farmer's wife in just such a country 
cottage as she painted in her minίature 
books. When admirers came to praise 
her at Hill Top Farm, she twitched her 
country woman's voluminous homes
pun skirt and turned away with a dis
missive "bosh and nonsense!" 

Bolton Gardens 
Beatrix (pronounced Beatrice) Potter 

spent the first half of her long life in the 
third floor nursery of Νο 2 Bolton 
Gardens, an enclave of utter propriety 
in Kensington. 

She was born Helena Beatrix in 1866, 

Dr. Constantine Georiou is professor 
of children's literature at New York 
University and the author of the refer
ence boo k Chίldren and Their 
Lίterature. 
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the first child in the Potter house; her 
brother Bertram, six years her junior, 
was her only playmate. She never went 
to school and nannies and governesses 
were her only companions. Α wooden 
doll and a hand-me-down stuffed pig 
were her toys; the novels of Maria Edge
worth and Sir Walter Scott from her 
father's bookshelves were her childhood 
reading. 

The Potters were well off, heirs to 
Lancashire cotton textile fortunes on 

. both sides. Mrs. Potter, rigidly corseted 
' and encased in respectable black , was 

the complete Victorian wife, faithfully 
echoing her husband. Rupert Potter 
was the unchallenged master who kept 
the household to an unvarying 
schedule. 

Behind Beatrix stretched a line of pol
itical nonconformists nad religious dis
senters. Her grandfather Potter was 
born in poverty, but made money in 
Manchester industry, and entered Parli-

From ΤΗΕ TAILOR OF GLOUCJ:;~TER By Beatrix Potter Frederick Warne & Co., lnc. 
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ameηt as a Liberal reformer; he married I 
both wealth and beauty ίη the daughter 
of a Laηcashire family, the admired Jes
sie Cromptoη. 

Beatrix' father was proud of his 1ine
age aηd boasted of ecceηtricity in his 
forebears but tolerated none ίη his οwη 
family. He was a barrister who ηever 
practiced; his hobby was photography. 
He was a friend of the paiηter John 
Everett Millais aηd ofteη photographed 
his sisters, but wheη Millais asked to 
paiηt Beatrix, who was a pretty child, he 
decliηed because it would make her 
vaiη. 

""'-:,., after breakfast Mr. Potter 
Wι.1. ·. c1ub aηd after luηch Mrs. 
Potter drove out ίη her carriage. At 
Easter the family went to the seaside; 
summers were spent either ίη Scotlaηd, 

the Lake District or Wales, where Mr. 
Potter could eηjoy fishing and shooting. 

Secret life 
Beatrix had her meals aloηe in the 

nursery, weηt walkiηg with her Calvi
ηist ηanny, aηd was takeη occasioηally 
to visit graηdmother Potter in Hert
fordshire. Liberatioη came only in the 
summer; aloηe, later with Bertram, she 
explored fie1ds and fells, prowled the 
barns and farmyards, made frieηds with 
the small aηimals ofthe hedgerows. The 
two children smuggled home wildflow
ers, insects, toadstools, sloughed sηa
keskins. Once they skiηηed and boiled a 
fox carcass, escapiηg detection despite 
the odor, aηd articulated the skeletoη. 

From the time she could hold a paint
brush Beatrix had copied birds aηd 

animals from the plates in old natural 
history books, and now she avidly 
recorded the secret collection in her 
sketchbooks and encouraged Betram 
to do the same. Wheη Bertram returned 
to school she eased her loneliness by 
turning the ηursery into a managerie: 
two mice lived ίη a box, a rabbit 
snuggled ση the hearthrug, bats huηg 
upside down in a parrot cage. 

In her teens she wοη permissioη to go 
a1one to the natura1 history museum, a 
short wa1k from home, where she spent 
the morniηgs sketching. 

She weηt occasionally to her cousiηs' 
parties, to sit all eveηiηg ίη a chair 
against the wall, a shy,litt1e figure, wait
ing to be called for by the Potter coach
man. On visits to relatives outside 
London she trave1ed with a rabbit hutch 
and sometimes a basket containing her 
pet hedgehog, which later served as the 
model for her animal lauηdress, Mrs. 
Tiggy-Wink1e. 

The Journal 
τlιe iηηermost secret of young Bea

trix' life remaiηed uηdiscovered until 
1952, nine years after her death, when 
friends found a mysterious bundle in 
Castle Cottage, her 1ast home in the 
Lake District Village of Sawrey. 1t 
proved to coηtain exercise books, loose 
sheets, aηd odd scraps of paper, all 
close1y written in code. Les1ie Liηder, 
who was then working on The Art of 
Beatrix Potter (published in 1955), took 
six years to decipher the code. 

Beatrix had inveηted her own cipher, 
a b1end of alphabetic substitutions (k 

DΕτκοιτ GREEK HouR 
OVER 30 YEARS ΟΝ ΤΗΕ AIR 

RADIO ST ΑΤΙΟΝ WNZK 690 ΑΜ 

for e, c for f, η for m), some Greek and 
some German (Gothic) letters, numeri
cal symbols (2 for two, too and to as in 
2gether, 4 for four and for as in 4get) 
and private abbreviations. Το add to the 
decipherer's difficulties, Beatrix' spell
ing was often unorthodox. 

The decoded papers were found to be 
ajournal kept from 1881 to 1897, cover
ing her 15th to her 3lstyears. Therewas 
evidence that she had begun it some 
years earlier, recording grown-up gos
sip and reminiscences under the pre
tense of drawing butterflies. She wrote 
in her cipher as rapidly as in ordinary 
script, and in a hand so minute as to be 
illegible to an adult without a magnify
ing glass; she noted withjustifiable con
fideηce: "Νο one will read this." She 
seems to have destroyed the earliest 
pages at about 20 when she put the pap
ers in order; those that she kept and 
continued to write come to 430 pages in 
The JournaJ of Beatrix Potter, pub
lished in 1966 ση the ceηtenary of her 
birth. 

Surprisingly, this private record con
taiηed no private revelatioηs aηd few 
references to the pareηtial constraiηts 
uηder which she lived. When planηing 
to visit a cousiη she ηoted that she had 
not beeη away indepeηdently for five 
years: she was then 28. On the rare occa
sioη of a reception at home she wrote 
that contrary to her parents' expecta
tions she had behaved well. She knew 
how gauche and shy she was in com
paηy: 'Ί feel like a cow in a drawing 
room." Wheη her hat blew offin public 
she wrote half-seriously: 'Ί always 
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thought Ι was born to be a discredit to 
my parents." 

But while telling almost nothing of 
her own feelings she wrote down every
thing else: gossip, news, election issues, 
domestic detail, even the jokes of the 
time, so that her journal became a lively 
picture ofVictorian England. It is also a 
moving record of the day-to-day strug
gle of an imaginative girl to create 
within herself a full life in compensation 
for the one of which she was deprived. 
She Jearned the plays ofShakespeare; in 
one year she memorized six. When in 
Jow spirits she read Wiliam W ords
worth, the poet who also loved the Lake 
District. 

The journal became her repository of 
beloved country scenes: the furnishing 
of a farm kitchen, the shape of a chim
neypiece and its ornaments, the way 
country girls wore their hair. Her des
criptions are not romantic rhapsodies 
over the picturesqueness of nature but 
precise observations: the contour of a 
hill, the formation of a rocky outcrop, 
breeds of cattle and species of wildΠow
ers. She recorded her visits to art muse
ums and exhibitions, expressing no 
maidenly shock at nudes but finding 
them on the contrary Jess indecent than 
the ostentatious covering of certain 
parts of the body only. 

Toward her own efforts in art she was 
coolly professional, concerned mainly 
with technical problems, except for one 
revealing outburst: "Ι cannot rest, Ι 

must draw, however poor the result, 
and when Ι have a bad time come over 
me it is a stronger desire than ever, and 
settles on the queerest things." In one 
such "bad time" she caught herself mak
ing a careful and admiring copy of the 
swill bucket: "The laugh it gave me 
brought me round." 

The menagerie in the nursery and the 
summer collections made with Bertram 
were the first steps toward a disciplined 
study of natural science. Bertram's deci
sion to study art (in which Mr. Potter 
asquiesced since the boy was interested 
in Scotland's scenery and not Paris art 
studios), encouraged her to pursue her 
efforts as a naturalist artist. She spent 
regular hours in the South Kensington 
and Victoria and Albert museums, as 
though she were attending school. 
Unlike Wordsworth she did not look at 
the stars: 'They give me a τissick. lt is 
more than enough that there should be 
forty thousand named and classified 
funguses." 

From ΤΗΕ TALE OF PETER RABBIT By Beatrix Potιer Freckrick Warne & Co., lnc. 

Funguses became her preoccupation: 
she collected specimens, dissected and 
studied them under Bertram's micro
scope, made hundreds of precise and 
beautiful drawings. At the urging of her 
uncle, the chemist Sir Henry Roscoe, 
she put her journal aside to prepare a 
paper on the spores of molds for the 
Linnaean Society of London. Sir Henry 
introduced her to the director and other 
botanists of the Royal Botanial 
Gardens at Kew. They were not 
impressed with an amateur, especially a 
female, but with her uncle's encourage
ment she completed the paper. It was 
read (not by her; Jadies were not invited 
to meetings) but was not published in the 
society's proceedings. Beatrix aban
doned hope of a career in science, put 
away her folios and took to drawing her 
little animals. 

Some seven years earlier she had pri
vately pu blished for Christmas a book 

of doggerel by a popular versifier with 
her illustrations, the only time she illus
trated another writer's work. Since her 
ι 7th year she had also been writing 
picture-story letters to the young 
Moores, the children of a Joved former 
governess. Squirrels, jackdaws, dogs, 
her own pets and sometimes herself, 
with umbrella or camera, appeared in 
her sketches. 

The children preserved her letters like 
books, reading and re-reading them, 
and this gave her the idea of making one 
of them into a book. The children's 
mother sent her one of eight years 
before, which she had wήtten to the 
eldest boy Noel when at five he was 
stricken with a Jong illness. She 
expanded the story, copied the draw
ings and added a few, and submitted 
The Tale of Peter Rabbit to Frederick 
Warne, then to other publishers of 
children's books. When it was unanim-
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ously rejected, she drew out her savings 
and contracted with a printer to publish 
it herself. 

Peter's adventures in Mr. McGre
gor's garden appeared in December, 
1901, in an edition of 250 copies and 
quickly sold out ("to obliging aunts", as 
she exp1ained) with a profit of about 
Pounds Ster1ing 12 ($24). Α second 
printing was already on he press when 
the Warne Company offered her a con
tract. Except for the watercolors with 
which, at her publisher's request, she 
replaced the drawings, the Warne edi
tion exactly reproduced her original 
format, in a size (about 5 χ 4 in.) that a 
small child could comfortably ho1d. 

Before the book was out she was 
working on the next, a G1oucester 
legend of a tailor and some helpfu1 mice 
that she had heard, and for which she 
sketched streets and interiors on the 
spot, on an excursion to that town with 
a young 1ady cousin. Still diffident, she 
had The Tai1or of G1oucester prίnted 
first at her own expense but Warne 
prompt1y took it over. The Tale of 
Squirπe1 Nutkin in 1903 brought her 

the first of a stream ofletters from child
ren, which continued for the rest of her 
1ife. 

Mr. Potter had taken a·cΙose interest 
in his daughter's first business dealings, 
laying down ukases about contracts, 
royalties, copyrights, but when success 
and independence were in sight he drew 
the rein. She asked her publisher to say 
nothing more about another book: "Ι 
have had such painful uup1easantness at 
home this winter about the work, that Ι 
should like a rest from sco1ding." 

More dangerous even than the books 
was her growing friendship with the 
Warnes, a large, devoted and happy 
family, and especially with her publish
er's youngest and as yet unmarried son. 
Norman Warne had made the Tales his 
particular concern and it now appeared 
that he had fallen in Iove with the oddly 
attractive little Miss Potter. 

Like her, he was approaching 40 
when, in the summer of 1905, he pro
posed marriage and Beatrix accepted 
him. Mr. Potter was aghast that she 
should consider marryίng a man who 
was .. in trade"; Mrs. Potteπ had driven 

past the Warnes' comfortable middle
class house in Surbiton and forbidden 
Beatrix to visit there. She listened duti
fully, suffered guilt and misery but held 
fast to her resolve. Fate intervened 
when Norman fell ill with advanced 
leukemia and died at the end of August. 

Hill Top Farm 
As so often before, she created her 

own solace: With her earnings from the 
Tales and a small legacy she bought Hill 
Top Farm in the Lake District Village 
of Sawrey, a few miles from the Hawke
shead and Esthwaite Water of Word
worth's boyhood. She drew courage 
from Bertram, who was contentedly 
painting and farming in the Scotish 
border country. Mr. Potter made no 
objecion to the purchase as a 1and spec
ulation but he forbade Beatrix to leave 
the parental roCΙf and she had to content 
herself with speιιding w hatever time she 
was allowed at the farm. She involved 
herself in farm problems (such as her 
right to all the manure sweepings on the 
road bordering her land) and 1earned 
the arts of 1and and animal husbandry 
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from her tenant tarmer. 
The farm prospered: her pigs, sheep, 

cattle and poultry multiplied and so did 
her books. In the hext eight years she 
produced 13 more, among them her best 
work; Hill Top Farm and Sawrey pro
vided the settings for six books. 

Peter Rabbit became Pierre Lapin in 
French (the intransigent Farmer 
remained Mr. Mac Gregor), Peterchen 
Hase ίη German, Pedrin el Concijo Tra
vieso (Peter the Mischievous Rabbit) in 
Spanish, 11 Coniglio Pierino ίη ltalian, 
Hanes Pwtany Wningen in Welsh (and 
Peko Cunicolo in Latin, a study text). 
Beatrix found the translations refresh
ing, "like reading someone else's work". 
Peter Rabbit and Squirrel Nutkin dolls 
made in Germany sold widely but paid 
her no royalties; a pirated American 
edition moved her publisher to defend 
her copyright (Warne still publishes the 
Beatrix Potter books, including the 
translations). She refused permission 
for a nursery wallpaper design, but 
eventully created her own Peter Rabbit 
frieze, which continues to sell today, as 
do Beswick figurines, jigsaw puzzles, 
posters, a game and a bookshelf for the 
series which now comprises 21 Tales 
and two books of nursey rhymes. 

The books have never stopped sel
Iing: in 1950they were reportedly selling 
at 10,000 a year but have since risen to 
an estimated 50,000. Through the years 
critics have continued to marvel at the 
magic that wins them lifelong affection; 
one explanation is their truthfulness to 
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both human and animal nature. The 
mothers cook, clean, do the laundry, 
worry, scold, and dose their children; 
the children get into mischief, get stom
ach aches, get lost, catch colds, Jose 
their shoes ad jackets like Peter Rabbit 
or their tails like Squirrel Nutkin. But 
their anirnal characters and the dangers 
they run from animal and human preda
tors are faithful to reality. Faithfully 
reproduced also are cottage and coun
tryside, the north country rurallife that 
she loved in childhood and eventually 
captured for herself. 

In 1909 Miss Potter (now 43), a 
respected landowner ίη Sawrey, bought 
Castle Farm, with fields adjoining Hill 
Top. William Heelis, partner in an old 
family firm of Jocal solicitors, con
ducted the purchase and gave her wise 
counsel in projected improvements. He 
was a tall courteous, kind1y man of her 
own age who had been bom and edu
cated in the Lake District and had r arely 
been away from it. Α quiet friendship 
grew between them for three years, and 
when he proposed marriage she 
accepted. 

Betram provided unexpected support 
by announcing that he had been secretly 
and happily married to a farmer's 
daughter for many years. The stunned 
Potters capitulated, and Beatrix was 
quietly married in Kensington Parish 
Church in October, 1913. Mr. Potter's 
death within a few months, at 81, and he 
removal of Mrs. Potter to a cottag not 
far from Sawrey with an aged relative as 
companion, completed Beatrix' escape. 

Today, Frederick Warne Publishers 
have produced the best reproductions 
of Beatrix Potter's watercolors ever 
seen, in brand new editions ofThe Orig
inal Peter Rabbit Books. Exquisitely 
made with the help of modern photo
graphic and printing methods from 
Beatrix Potter's original sketches and 
paintings, these new editions possess a 
richness of color and definition of detail 
that will delight both children and 
adults alike, and confιrm once and for 
all Beatrix Potter's place as the most 
celebrated children's artist of the 
century. 

Α resurgence of interest in the work 
of the artist and storyteller, Beatrix Pot
ter, has led to the mounting of a major 
exhibition of her famous drawings, let
ters, art and other memorabilia at the 
Piermont Morgan Library, last month. 
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ΤΙ ΕΠΙΒΆΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΙ ΞΕΝΟΙ 

Τά άπαράγραπτα δικαιώματα 
τής f! Ελλάδος στό Αίγα ίο 

Tov κ. ΚΩΝΣΥ. Ν. ΧΑΝΙΏΤΗ 
( Ά ντιστρα τήγου έ. ά.) 

Λαβόντες άφορμήν άπό aρθρον του Ρίτσαρδ Χάας δημοσιευ
θέν είς τήν · Αμερικανική ν Ι:φημερίδα «Χέραλδ Τρίμπιουν 
• Ιντερνάσιοναλ», ύπό τόν τίτλο ν <<Πώς θ· dποφευχθή νέα κρίσ ις 
είς τό Αίγαίον», έκθέτομεν κατωτέρω ώρισμένα σχόλια καί aπό
ψεις, πού 'ίσως διαφωτίσουν εν πρόβλημα, τό όποίον φαίνεται 
έντόπιοι καί ξένοι δέν γνωρίζουν είς βάθος. 

Κατ' άρχήν σημειοϋται δτι ό κ. Χάας ήτο είδικός συντονι
στής του 'Αμερικανικοί) ύπουργείου ·Εξωτερικών διά τό Κυπρι
ακόν άπό τό 1983 εως τό 1985 καί, λόγω τής θέσεώς του αύτής, 
εlναι γνώστης τών 'Ελληνοτουρκικών σχέσεων. 

Συνοπτικώς ό κ. Χάας άφοϋ έκθέτει ώρισμένα γνωστά σημεία 
των ·Ελληνοτουρκικών «διαφορών,. είς τό Αίγα ίον - είς τήν 

ούσίαν πρόκειται περί Τουρκικών σωβινιστικών διεκδικήσεων 
- δπως τό θέμα στρατικοποιήσεως τών νήσων, ίδιαιτέρως τής 
Λήμνου, τής σκληράς aντιθέσεως τής Τουρκίας διά τήν έπέκτα
σιν τών χωρικών ύδάτων είς τό Αίγαίον dπό 6 είς 12 μίλια, τοϋ 
έναερίου χώρου καί τής ύφαλοκρηπίδος, χωρίς νά λαμβάνη 
θέσιν έπί τής ούσίας, προτείνει ώρισμένα μέτρα διά τήν άποφυ
γήν νέας κρ ίσεως είς τό Αίγαίον. Τά μέτρα ταuτα κυρίως διαδικα
στικά εlναι: 

Πρώτον: ' Η ' Ελλάς καί ή Τουρκία θά ήδύναντο νά προσαρ
μόσουν είς τά μέτρα των τήν 'Αμερικανο-Σοβιετικήν Συμφωνία ν 
τοu 1972 «'Επεισόδια είς τήν Θάλασσαν», μέ τήν όποίαν π ροβλέ
πονται διαδικασίαι άποχής άπό τήν Βίαν δυναμένηννά όδηγήση 
είς πόλεμον δταν ναυτικαί μονάδες τών δύο χωρών δρουν η 
κινούνται έγγύς τών άκτών τής άλλης χώρας η ε!ς άνοικτήν 
θάλασσαν. ' Ο κ. Χάας φρονεί δτι ή συμφωνία αύτή δύναται νά 
eχη έφαρμογήν καί είς τό Αίγαίον. 

Δεύτερον: · Η 'Ελλάς καί ή Τουρκία δύνανται νά έφαρμό
σουν διαδικασίας έγκαίρου προειδοποιήσεως έπί του χρόνου, 
τών θέσεων καί του μεγέθους άεροπορικών η ναυτικών μονάδων 
πού συμμετέχουν άσκήσεων ε!ς τήν περιοχήν. Παρατηρηταί 
δύνανται ν' άνταλλάσσωνται διά νά διαπιστώνουν τήν τήρησιν 
των συμπεφωνημένων. Αί διαδικασίαι αύται ε!ναι σύμφωνο ι μέ 
τά Μέτρα ' Αποκτήσεως ·Εμπιστοσύνης πού συζητοuνται είς τό 
πλαίσιον τών Συμφωνιών του . Ελσίνκι διά τήν Εύρωπαϊκήν 
• Ασφάλειαν. 

Τρίτον: "Εν Cίλλο μέτρον διά του όποίου δύναται ν' άποκτηθή 
άμοιβαία έμπιστοσύνη εlναι αύτό πού έφαρμόζεται άπό τάς ύπερ
δυνάμεις, δηλαδή ή έγκατάστασις θερμής γραμμής άμέσου έπι
κοινωνίας τών άρχηγών κυβερνήσεων. ·Εάν συμβή εν 
επεισόδιον, δηλαδή έάν εν άεροπλάνον 1'\ πλοίον εiσέλθη είς τόν 
χώρον έθνικής κυριαρχίας του άλλου, διά τής άμέσου έπικοινω
ωνίας μέσω τής θερμής γραμμής θά ήδύνατο ν' άποφευχθή ή 
κλιμάκωσις τοϋ έπεισοδίου. 

Τά άνωτέρω μέτρα f:χουν κοινόν σημείον τήν μετριοπάθειαν 
καί δέν άποσκοποuν νά λύσουν τό πρόβλημα του Αiγαίου, διά τό 
δποίον ώς άναφέρει ό συγγραφεύς του άρθρου, δέν φαίνεται 
λύσις έπί τfjς ούσίας εiς τό προβλεπτόν μέλλον. 

Τό πρόβλημα, ομως, τοu Αίγαίου κατά τήν γνώμην παντός 
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άντι κειμενικοu παρατηρητού δέν εlναι τόσον περίπλοκον είς τήν 
φύσιν του, διότι άπλούστατα ε{ναι τεχνητό ν, καθαρόν κατασκεύ
ασμα μιiiς μόνης κυβερνήσεως, αύτής τής 'Αγκύρας, πού εύρή
κεν άφορμήν άπό τήν άνακάλυψιν πετρελαίου f:yγύς τής Θάσου, 
νά θέση θέμα διχοτομήσεως τοu ΑΙγαίου. 

Έάν λοιπόν ο ! έμπειρογνώμονες τής · Αμερικανικής Κυβερ
νήσεως' καί σχλ.ων χωρ~ν άποφα~ίσουν ν.ά έyκύψ~υν είς τοϋτο, 
δέν θά δυσκολευθοϋν να διαπιστωσουν τα κατωθι. 

Πρώτον: Ζήτημα Λήμνου δέν ύ.πάρχει, ~ιότι ή Συνθήκη .Μον
τραί ε{ναι σαφεστάτη. Αϋτη ήρε το καθεστως ~τ~ατικοποι.~σεως 
τών Τουρκικών Στενών , Τενέδου, "Ιμβρου και Λημνου που ισχυε 
μέ τήν Συνθήκην τfjς Λωζάννης. Έπ' αύ,τοu ύπάρχε,ι πλήρη? 
παραδοχή έκφρασθείσα διά δηλώσε~ν Το.υρκων,έπισημ~~· Δια 
τήν καθαρώς άμυντικήν έτοιμότητα ωρισμενων .νησω~ του Ανα
τολικοί) Αίγαίου, φρονοϋμεν οτι ή ' Ελληνικη Κυβερνησις θά 
ή το δυνατόν νά τό συζητήση ύπό τ~ν προϋ~όθεσιν ~π~σύρσε~ς 
τών Τουρκικών στρατευμάτων άπο τήν Κυπρον και της διαλυ
σεως τής εναντι Τουρκικής Στρατιάς του Αίγαίου. 

Δεύτερον: Τό ζήτημα τών χωρικών ύδάτων είς τό Αίγαίον, έπί 

του Παρόντος δέν έγείρεται uπό τή~ ' Ελλ~δο~, παρά τ.ό γεγ~νός 
οτι ή χώρα μας εχει πλήρες δι.κα.ι~μα να. τα έπε~τεινη ε~ς 12 
μίλια, πράγμα πού προβλέπεται απο ολας τας διεθνεις συμβασεις 
τοϋ Δι καίου τής Θαλάσσης. ' Ε π' αύτοϋ δέ παρατη ρητέα ε{να ι τά 

έξής: Ούδεμίαν σημασίαν !:χει έά~ εlναι κυρί~ς χώ~~ ή ν.ήσος 
μικρά η μεγάλη, ή έθνική κυριαρχια ε{να.ι ένιαια .~αι ομοιο_μορ
φος δι· Ο.παντα τόν Ι:θνικόν χώρον. Διακρισεις και υποβαθ~ισει~ 

ν11σων eναντι ήπειρωτικής χώρας_ εΙ να ι άδι.?ν?η;οι νο~ικ~ς ~α ι 
λογικώς . ·Εάν μέ τήν έπέκτασιν των χωρικων υδατων το Αιγαιον 
καταστή κλειστή θάλασσα, τοϋτο άπλώς δικαιώνει τόν χαρα
κτήρα του ώς · Αρχιπελάγους, άλλά δέν δημιουργεί έμπόδια είς 
τήν ναυσιπλοtαν. Πιστεύομεν οτι τυχόν Σοβιετικαί .άντιρρήσε~ς 
δύνανται ν· άρθοϋν διότι δέν εlναι ή μόνη νησιωτικη περιοχή εις 
τόν κόσμον άφ' ένός καί άφ' έτέρου ο{ Ρώσοι ί:χουν ήδη περιορ ι
σμούς διελεύσεως aπό τά Τουρκικά Στενά, ένώ ε!ς τό Αίγαίον ή 
διέλευσ ις ε'ίτε ε{ναι άβλαβής, εϊτε τοϋτο παρέχει dνετον χώρον 
διεθνοϋς θαλάσσης διά τά dγκυροβολία των καί ε ίς περίπτωσιν 
έπεκτάσεως τών χωρικών ύδάτων είς 12 μίλια.' Η διεθνής ναυσι
πλοία ε{ναι έελυεθέρα παντοϋ, εϊτε είς τά Στενά τής Μαλάκας είς 
Ν. · Ανατολικήν 'Ασίαν, ε'ίτε ε!ς 'Αρχιπελάγη. ΑΙ άντιρρήσεις 
τής Τουρκίας καί έπίβουλοι σκοποί της ε{ ναι τό έμπόδιον έπε
κτάσεως τών χωρικών uδάτων είς τό Αίγαίον καί όχι προβλήματα 
ναυσιπλοtας. 

Τρίτον: Είς δ,τι άφορά τήν όφαλοκρηπίδα, τό θέμα ε{ναι 
καθαρόν πολιτικώς καί νομικώς. Αί νijσοι ί:χουν όφαλοκρηπίδα 
ώς άκριβώς καί χωρικά uδατα . • ο όρισμός τfjς ύφαλοκρηπίδος 
ώς έπέκτασις του Βυθοϋ τής Θαλάσσης , πέραν του τοιούτου τών 
χωρικών ύδάτων δέν κάμνει διάκρισιν έάν ή ξηρά τής έθνικής 
κυριαρχίας άνήκει είς ήπειρωτικήν χώραν ij νfjσον. 

Τό πολιτικόν έπιχείρημα τής Τουρκίας, δτι εlναι μεγάλη 
χώρα καί !:χει δικαιώματα είς τό Αίγαίον, εlναι τεχνητόν έπινό
ημα, πού μόνον μία yώρα μέ εντονα κατάλοιπα κοσμοκρατορι-
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κής νοοτροπίας δύναται νά συλλάβη. Μέ τήν Τουρκικήν 
λογικήν τό Καστελλόριζο δέν θά επρεπε νά eχη χωρικά ϋδατα 
καί ύφαλοκρηπίδα, έπειδή κείται έyyύς του χερσαίου δγκου τής 
Τουρκίας. ' Η Τουρκική έρμηνεία της διεθνοϋς άρχi'jς Aguity δέν 
δύνατα ι νά Εχη ούδεμίαν έφαρμογήν ε!ς τό Α!γαίον δπου ύπάρ
χουν αί · Ελληνικαί νήσοι μέ πλήρη τά δικαιώματα έθνικής 
κυριαρχίας. Τό Δικαστήριον τής Χάγης ε{ναι τό κατάλληλον 
διεθνές βήμα ν' άποφανθi'j έπί τοϋ θέματος τής ύφαλοκρηπίδος 
τοϋ Αίγαίου. 

ίσχυ ράν άμυντι κήν ίσχύν, πού ε{ ναι ά ναγκαία διά νά διατηρήσω
μεν τά aπαράγραπτα ιστορικώς έθνικά δικαιώματά μας είς τό 
Αiγαίον. 

Τέταρτον: Διά τόν έναέριον χώρο ν έθνικής κυριαρχίας τών 10 
μιλίων ε!ς τό Αiγαίον, ούδεμία ύπi'jρχεν άντίρρησις τfjς Τουρ
κίας έπί δεκαετίας καί μόνον δταν έτέθη ύπ • αύτή ς θέμα Α !γα ίου 
πρό τινων έτών έδημιουργήθη πρόβλημα, πού συμπεριελήφθη 
καί αύτό ε!ς τό «πακέτο» Τουρκικών διεκδικήσεων διά τήν συρ
ρίκνωσ ιν τοϋ · Ελληνικοί> χώρου. 

Φαί νεται δτι οί ξένοι , ε'ί τε δένγνωρίζουν τό πρόβλημα, ε'ίτε δέν 
cχουν διάθεσιν νά έγκύψουν είς τήν ούσίαν των καί νά λάβουν 
κάποιαν είλικρινή θέσιν. 'Η έλληνική κυβέρνησις εχει , δμως, 
ύποχρέωσιν νά κινητοποιήση τήν διπλωματίαν της διά νά άπο
καλύψη τά βαθύτερα κίνητρα πού συντηροuν καί άναζωπυρώ
νουν τό πρόβλημα του Α!γαίου. 

' Η Τουρκία εχει τόν ίδικόν της τρόπον νά έρμηνεύη τό Διε
θνές Δίκαιον καί δπου άδυνατεί έπεμβαίνει βιαίως ή aπειλεί, 
χρησιμοποιοϋσα συνήθως τήν λογικήν τής Δυνάμεως. Τοuτο δέ 
πρέπει νά λ ηφθή ίδια ι τέρως ύπ . οψι ν είς τάς έκτιμήσεις μας, έάν 
θέλωμεν νά έπιβιώσωμεν είς ενα χώρον άρπακτικόν δ που ή !σχύς 
διαδραματίζει πρώτιστον καί ούσιαστικόν ρόλον. Ήχηρόν 
παράδειγμα καθολικi'jς !σχύος εlναι ή προθυμία τών Σοβιετικών 
νά διαπραγματευθοϋν τήν έξάλειψιν τών πυραύλων των μέσω 
βεληνεκοϋς, δταν οί 'Αμερικανοί έγκατέστησαν τούς ίδικούς 
των είς τήν Εύρώπην. Πρίν άπό τόγεγονός αύτό οϋτελόγος eστω 
διά τήν μείωσιν τών SS-20. 

Συμπέρασμα ή πολιτικοστρατηγική θέσις της χώρας aπαιτεί 

ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ 
ΜΟΝΟ ΜΕ 25 ΔΟΛΛ. ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ 

Μαζί μί: τήν tπι ταγή σας tτ1 όνόματι NEW YORK MAGAZINE, πα
ροκολοίίμε νό συμπληρώσετε καί νό μδς στείλετε τό ποραιι:ότω 
δελτίο: 

((Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 

~ .... - - 421 7th Avenue - - ..._. 
~ New York, Ν.Υ. 10001 \ 

I Κύριοι . I 
Εσωκλείω i:πιτσγή 2S δολλ. γιό μιό tτ()σια συvδρομ(). 

I I 
I ΝΑΜΕ .... ... . • . . .... . .. .. . . . • .....• . .. ·· · ·· .. . · ·· ·• · .• . .. I 
I ADDRESS . .... •........ ......... . .. . ..... ... . .. .... •• . •... I 
I CITY ... .. .. ..... .. .... STATE .... . .. . ... ΖΙΡ . .. .. .. .. .. . I 
\ HLEPHONE . . .. .. . . . . .. . .. .. . ..... . ........... . ........... ' , __________ ,., 

RESTAURANT 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΠΕΝΔ ΥΣΗ 
ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ 

Στήv δυναμικωτέρα όγορά της' Αθήvας, στό Χαλάvδρι, πωλείται 
RESTAURANT μέσα στό 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΡ SHOP 
μέ aποκλειστικό δικαίωμα λειτουργίας γιά δλο τό κτίριο. 
'Επιφάvεια 220m2, έξωτερικοί χώροι 100 mz, Roof Garden 350 mz. 
Σ τήν τιμή πού όγοράζετε τό όκίvητο όποκτaτε καί μιά επιχείρηση 
μέ μεγάλες προοπτικές. 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΑΤΕ: (212) 967-5016 
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Η EτAIPEIAKASTANASENTERPRISES INC 
Σίίς προσφέρει τήν Φλόριδα ... στό πιάτο!!! 

Στίς πλέον ά ναπτυσσόμενες 
καί άξιόλογες περιοχές 

τής Φλόριδας, δπως 

FORT MYERS, 
SARASOT Α and 

PORT CHARLOTTE 

Οίκόπεδα άνω τοϋ ένός στρέμματος 

Χωρίς προκαταβολή καί μικρές δόσεις. 

ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΡΑΧΜΕΣ 

ΠΙΟ ΦΤΗΝΑ κι άπό ΦΤΗΝΑ Οίκόπεδα άπ. τόν ΚΑΣΤΑΝΑ 
Γιά πληροφορίες τη~εφωνήοατε οτόν άριθμό (718)626-6200 

~ KASTANAS ENT.ERPRISES INC 
Κl Housing Dίvision and Marketing of Florida 

- --- - - I 



πως άφελληνίζονται οί ~Ελληνόπαιδες 

·Η βάναυση κακοποίηση της Δημοτικής, ή άσυδοσία καί ή άναρχία 
πού έπικρατεί στήν έλληνική 'Εκπαίδευση, μέ πρωταγωνιστή 

τήν ·Ελληνική Πολιτεία. 

Τοϋ κ. ΙΩ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ 

Τό κεfμεvο πού άκολουθεί είναι άπόσπασμα όμιλίας τοϋ βουλευτοϋ καf πρώην ύπουργοϋ 
Πωδcfας κ. 'Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, έκ τώv ήγετικών στελεχών τής Νέας Δημοκρατίας. Τά όσα 
ό διακεκριμένος πολιτικός d.vωρέρει σχετικά μέ τά σχολικά βιβλία. έπιβεβαιώνουν τούς φόβους 
πού άπό χρόνια διατυπώνει αύτό τό περιοδικό, σχετικά μf. τήν dκαταλληλότητα τών βιβλίων 
πού άποστέλJ.οvται άπό τήν ·Ελλάδα γιά τούς • Ελ).ηνοαμr.ρικανούς μαθητές. w Α ν τέτοια βιβλfα 
έχουν r'fδη διανεμηθεί στά σχολεία μας, θά πρέπει νά dποσυρθοϋν d.μtσως. Καί νά έπιστραφοϋν 
στό ύπουργείο Παιδείας μf: τίς θερμές cύχαριστίες μας ... 

' Ο Συνταγματικός Χάρτης τl'jς χώρας μας I 
καθώρισε τό cργο καί τόν σκοπό τl'jς Παι
δείας: "Ή Παιδciα dποτελεί βασική dπο
στολή τοϋ κράτους καί έχι:ι σκοπό τήν ήθική. 
πνευματική, έπαγγελματική καί φυσική άγωγή 
τών ·Ελλήνων. τήν άνάπτυξη τής έθνικής καί 
θρησκευτικής συνείδησης καί τήv διάπλασή 
τους σέ έλεύθεροιις καί ύπcύθυνους πολfτcς». 

Τό έρώτημα πού σήμερα τίθεται εlναι: 
' Η Παιδεία μας έπι τελεί άραγε σήμερα τήν 
aποστολή της δπως τήν προδιέγραψε ό 
συνταγματικός νομοθέτης, aλλά καί δπως 
οί καιροί τούς όποίους διερχόμαστε 
άπαιτοuν; 

Θά ξεκινήσω άπό τήν πρώτη θλιβερή 
διαπίστωση τl'j ς βάναυσης κακοποίησης 
πού ύφίσταται καθημερινά ή δημοτική μας 
γλώσσα, ή άπλή νεοελληνική, πού καθιε
ρώθηκε μέ τήν έκπαιδευτική μεταρρύθμιση 
τοϋ 1976. Βέβαια τό πρόβλημα αύτό εχει 
γενικώτερο χαρακτήρα καί ξεπερνάει τά 
δρια τ l'j ς έκπαιδευτικl'jς διαδικασίας. Τό 
πρόβλημα αύτό ύπάρχει στό ραδιόφωνο, 
στήν τηλεόραση , στόν Τύπο, στό θέατρο, 
στόν κινηματογράφο. w Ας περιοριστοuμε 
δμως στήν έκπαίδευση γιά νά διαπιστώ
σουμε μέ θλίψη δτι αύτή ή άσυδοσία, ή 
αναρχία, ή βάναυση κακοποίηση πού ύφί
σταται ή γλώσσα μας συντελείται μέ τίς 
εύλογίες του ύπουργείου Παιδείας, άφοu τά 
σχολικά βιβλία δίνουν τό παράδειγμα. 

Βιβλία γιά μαθητές! 

Θά άναφέρω μερικά χαρακτηριστ ικά 

aποσπάσματα καί φράσεις aπό βιβλία τοϋ 
Δημοτικοί> Σχολείου: 

Στό βιβλίο γιά τήν Γ τάξη (σελ. 89) 
παρατίθεται ενας διάλογος μεταξύ δύο 

SEPTEMBER, 1988 

πιτσιρίκων. 

-Χρειάζεται μηχανή. 
-Ναί, ρέ. τί μηχανή ομως; 
..κι dξαφνα σκάει ενας μιά φάπα τ 

άλλουνοiί». 

Σέ άλλα βιβλία συναντaμε φράσεις: 

"'Η Ψιχλοiί ή γαϊδούρα μέ τά -χούια της». 
.. ·Η Βασόλκα ή σκύλα μέ τά σκυλάκια της 
πού έκαναν άκροβασίες στά πισινά τους καί 
κατουρούσαν"· 

' Αλλά καί σέ Ciλλα βιβλία τοϋ Λυκείου 
συναντώνται φράσεις δπως: 

«Εί-χαμε καί τούτο τό μάπα νά περιμέ
νουμε». 

«Γερνάει, βλέπεις, τώρα καί δσο νάναι 
δυσκολεύεται νά βρεί γκόμενο». 
«Νά μωρή, σιχτίρ μωρή». 
.. τό ρουφιάνο». 
«UΑει στό διάβολο, γρουσούζη». 

Νεόκοπο ι συγγραφείς σχολικών 
βιβλίων συναγωνίζονται παράλληλα μέ 
τήν ρύπανσή της σέ άφελληνισμό τl'jς 
γλώσσας μας. WΕτσι, τώρα πιά δέν λέμε 
κατάλογος άλλά λίστα, δέν λέμε διαφή
μιση άλλά ρεκλάμα, δέν λέμε δίχτυ aλλά 
φιλέ, δέ λέμε χλόη aλλά γκαζόν. Καί δλα 
αύτά καί Ιiλλα πολλά περιέχονται στά σχο
λικά μας βιβλία. 

Τά κρατικά μέσα ένημερώσεως 

Βέβαια ή κακοποίηση τl'jς γλώσσας μας 
γίνεται πιό Εντονη στόν προφορικό λόγο κι 
ετσι άκούγονται άπό τά κρατικά μέσα ένη
μερ ώσεως φράσεις δπως: 

-έγκλημα μέ ψύχρα 

-δέν έκλάβαν αύτόν τόν τρόπο ζωής 
-πτώση άσθενής βροχής 

-τής ένεργοϋς ζήτησης 
-τό πλήρη κείμενο εχει ώς έξής 

η φράσεις δπως: 

• μοϋ τή δίνει 
• τά κουφά 
• μοiί τή βίδωσε 
• μου άναψαν τά λαμπάκια 

'Όταν λοιπόν ή ίδια ή Πολιτεία πρωτο
σταπί σέ αύτή τήν κακοποίηση , τόν έκχυ
δαϊσμό, τή ρύπανση, τήν άσυδοσία, τήν 
άναρχία τής γλώσσας μας, τί θέλετε νά 
περιμένουμε άπό τούς νέους άνθρώπους 
πού διδάσκονται καί μεγαλώνουν μέσα σέ 
αύτό τό γλωσσικό περιβάλλον; Καί τό χει
ρότερο εlναι δτι δλη αύτή ή κατάσταση 
τούς εχει όδηγήσει σέ μιά άπαράδεκτα 
γλωσσική πενία . Ποιός δέν θυμaται δτι 
χρειάστηκε σέ εiσαγωγικές γιά τίς 'Ανώ
τατες Σχολές έξετάσεις νά έρμηνευθοϋν οί 
λέξεις εύδοκίμηση καί ό:ρωγή γιατί ο{ έξε
ταζόμενοι , ϋστερα άπό 12 χρόνια σπουδώ~, 
άγνοοϋσαν τήν tννοιά τους; Καί ποιός δεν 
θυμάται δτι ενα βατό κείμενο άπό τά aπο
μνημονεύματα τοϋ Μακρυγιάννη, . στί~ 
ίδιες έξετάσεις , δέν κατέστη δυνατον να 
γίνει άντιληπτό aπό τούς έξεταζομένους; 
Δέν ε{ναι δυστυχώς ύπερβολή νά λεχθεί δ τι 
τό λεξιλόγιο τών σημερινών ό:ποφοίτων 
τών Λυκείων δέν ύπερβαίνει τίς 500 λέξεις. 

Καί ένώ δ λα αύτά έπανειλημμένως εχουν 
καταγγελθεί στήν Βουλή, εχουν γραφεί 
στόν Τύπο, εχουν άναγνωρισθεί άπό τούς 
κατά καιρούς διατελέσαντας ύπουργούς 
Παιδείας, ή κατάσταση άντί νά βελ τιώνε
ται διαρκώς έπιδει νοuται. Καί έφ' δσον 
βρισκόμαστε στό χώρο των σχολικών 
βιβλίων άξίζει νά έπισημανθεί δ τι τά τελευ
ταία χρόνια πολλά aπό αύτά εlναι όχι 
μόνον ανεπαρκέστατα άλλά καί βλαβερά 
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γιά τή μόρφωση καί τήν γενικότερη (πνευ

ματική, ήθική καί θρησκευτική) καλλιέρ
γεια τών μαθητών, ένώ παράλληλα ε{ναι 
διαποτισμένα άπό ενα συγκεκριμένο κοι
νωνικοπολιτικοοικονομικό δόγμα. 

Τά παραδείγματα καί έδώ άφθονοϋν. 

Γεωγραφία Εύρώπης Γ ' Γυμνασίου 
(σελ. 77-78). 

.. ·Η Βιομηχανία στήν ·Αλβανία, Βουλ
γαρία, κτλ. σύμφωνα μέ τίς άρχές τού οΙκο
νομικοπολιτικού συστήματος, δέν άφήνει 
κανένα περιθώριο γιά έκμετάλλευση τού 
άvθρώπου άπό άνθρωπο. Κάθε έργαζόμενος 
στήν βιομηχανία έχει τριπλή Ιδιότητα. 

Ε{ναι ίδιοκτήτης τών μέσων παραγωγής. 
Ε{ ναι ό ίδιος παραγωγός. 'Απολαμβάνει τό 
προϊόν τού κόπου του. 'Η βιομηχανία τijς 
·Αλβανίας βρίσκεται σέ [να προηγμένο στά
διο βιομηχανικής άνάπτυξης καί έξελίσσε
ται μέ γοργό ρυθμό». 

Χρειάζονται σχόλια; 

Κοινωνιολογία Γ Λυκείου. 

"·Ο προλετάριος έχει άνάγκη άπό ψευ
δαισθήσεις γιά νά διατηρήσει τό ήθικό του 
καί αύτές εlναι ή θρησκεία καί ό πατριωτι
σμός πού σκόπιμα χρησιμοποιούνται άπό 
τούς κεφαλαιοκράτες γιά νά άποσπάσουν 

τούς προλετάριους άπό τήν ταξική συνεί
δησή τους καί νά δεχθούν τήν έκμετάλ
λευσψ•. 

'Η Θρησκεία, λοιπόν, καί δ πατριωτι
σμός εlναι «ψευδαισθήσεις". 

Ή 'Ιστορία του ανθρώπινου γένους (Α 

Λυκείου) εlναι ενα μεγάλο βιβλίο πού eχει 
προκαλέσει μεγάλη συζήτηση γιατί περιέ
χει μιά ύπέρμετρη προβολή τής δαρβινικής 
θεωρίας χωρίς νά παραθέτει καί τίς ιiλλες 
άπόψεις πού τήν ανασκευάζουν καί τήν 

καταρρίπτουν. 

Στό βιβλίο .. 'Ελληνική Οίκονομία» 

ύπάρχει έρώτημα στούς μαθητές, στό 

όποίο ύποχρεοuνται νά απαντήσουν «Πού 
όφείλεται ή τάση άνάκαμψης πού ciρ-χισε 
στήν 'Ελλάδα τό 1983;, Ένώ στή Γεωγρα
φία τής Εύρώπηςγιά τήν Γ τάξη τοu Γυμνα
σίου, γίνεται έκτενής άναφορά στήν 
«ΚΟΜΕΚΟΝ» πού ε{ναι ό οίκονομικός 

συνασπισμός τών Χωρών του Συμφώνου 
τής Βαρσοβίας, ένώ δέν γίνεται κανένας 
λόγος καί καμμία άναφορά στήν Εύρω
παϊκή Οiκονομική Κοινότητα. 

'Αντιθρησκευτική ύστερία 

'Εκεί δμως πού τά σχολικά βιβλία εΙναι 
πραγματικά έπικίνδυνα ε{ναι τά βιβλία του 
Δημοτικοί) Σχολείου, τά όποία δλα διανέ
μονται από άντιθρησκευτική ύστερία. 

~Ετσι στό βιβλίο τής Β Δημοτικοί) .. ·Η 
Γλώσσα μου» δέν ύπάρχει ούτε μία φορά 
μία λέξη πού νά άναφέρεται στό Θεό, στό 
Χριστιανισμό, στήν ·Εκκλησία. ·Ενώ στά 
άντίστοιχα βιβλία τής Α Δημοτικοί) 
(σύνολο 280 σελίδες) ύπάρχει μόνο μιά 
άναφορά τοu χαιρετισμού «Χριστός' Ανέ
στη>•, μιά φορά τής λέξεως <<'Εκκλησία» 
καί μιά φορά τής λέξεως «Παναγία». ·Αν 
σέ αιJτά προσθέσετε τό γεγονός δτι, πάλι 
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στό βιβλίο τής Α Δημοτικού, ή 28η ' Οκτω
βρίου αναφέρεται μόνο μέ τή λέξη ΟΧΙ ένώ 
γιά τήν 25η Μαρτίου άφιερώνει ε να ποίημα 
πέντε στίχων χωρίς καμμιά ιiλλη άναφορά 
στίς μεγάλες αύτές έθνικές μας γιορτές, 
άντιλαμβάνεστε ποιές ε{ναι οί έπιδιώξεις 
τών συγγραφέων, oi όποίες δμως ύλοποι
ούνται μέ τίς εύλογίες τού ύπουργείου 
'Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, τό 
όποίο οϋτε τήν 'Εθνική Παιδεία έκφράζει 
οϋτε τό θρήσκευμα ύπηρετεί. 

·Ας δοuμε δμως ποιό εΙ ναι τό έπίπεδο 
γνώσεων τών άποφοίτων των δημοτικών 
σχολείων μας, των παιδιών έκείνων 
δηλαδή πού eχουν παρακολουθήσει εξι 
τάξεις σχολείου. Oi μαθητές τών δημοτι
κων σχολείων δέν μαθαίνουν πιά γράμ
ματα. Γιατί εχουν καταργηθεί ώς 
ξεχωριστά μαθήματα ή άντιγραφή, ή 
εκθεση, ή γραμματική. 'Απαγορεύεται ή 
άπόδοση του νοήματος, ή έξαγωγή συμπε
ρασμάτων στά διάφορα μαθήματα . 'Απα
γορεύεται έπίσης κάθε εlδος γραπτής, κατ' 
ο{κον έργασίας. Πρόσφατη ί:ρευνα πού 
δημοσιεύθηκε στό «Βήμα» διαπιστώνει δτι 
uστερα aπό αύτές τίς «Καινοτομίες» τό 30% 
τών άποφοίτων τους ε{ναι ούσιαστικά 
άναλφάβητοι , ένώ ίδιο ποσοστό δέν ε{ναι 
σέ θέση νά κάνει τίς τέσσερις πράξεις τής 
aριθμητικής. 

Oi άριθμοί ε{ναι τρομακτικοί. Δείχνουν 
τό μέγεθος τοϋ προβλήματος, δείχνουν 
δμως έπίσης ότι κάθε προσπάθεια γιά βελ
τίωση πρέπει νά αρχίσει aπό τό δημοτικό 
σχολείο. Θά πρέπει έπίσης κανείς νά λάβει 
ύπ' όψη του καί δύο aλλα στοιχεία. 

Κανένας Ελεγχος! 

Πρώτον, ή σημερινή κυβέρνηση, άκο

λουθώντας μιά λαϊκιστική πολιτική, 
κατάργησε καί στίς δύο βαθμίδες τijς 
εκπαιδεύσεως (τόσο τήν πρωτοβάθμια δσο 
καί στή δευτεροβάθμια) τό θεσμό τής έπι
θεωρήσεως. "Ετσι τώρα ό εκπαιδευτικός 
διδάσκει δ,τι θέλει, δσο θέλει, δποτε θέλει 
καί δπως τό θέλει. Δένύπάρχει πιά κανένας 
ελεγχος. Καί έναπόκειται στή φιλοτιμία 

τοϋ κάθε έκπαιδευτικοu ή έκπλήρωση τής 
aποστολής του. ν Αν στό στοιχείο αύτό 
προστεθεί καί ή νεκροποίηση ούσιαστικά 
κάθε μετεκπαιδεύσεως - ταχύρυθμης καί 
μεγαλύτερης δ ιάρκειας - θεσμοϋ πού 
εισήχθηκε μέ έπιτυχία άπό τόν προκάτοχό 
μου κ. Γ. Ράλλη καί συνεχίστηκε καί έπί 
των ήμερων τής θητείας μου, άντιλαμβάνε
ται κανείς τό μέγεθος σφάλματος - γιά νά 
μεταχειρισθώ έπιεική εκφραση - πού συν
τελέστηκε, σφάλματος πού άναγνωρίζεται 
στίς κατ ' ίδία ν συνομιλίες των διατελεσάν
των ύπουργών Παιδείας. Πού δέν !:χουν 
δμως τό θάρρος νά τό έπανορθώσουν. 

Ό κομματισμος 

Τό δεύτερο σημείο ε{ ναι ό κομματισμός. 
Καί έπειδή δέν μοϋ άρέσει νά μιλάω μέ 
αόριστους άφορισμούς πού εuκολα άνατρέ
πονται, θά άναφερθώ σέ συγκεκριμένους 
άριθμούς πού δύσκολα διαψεύδονται. 
"Ετσι άπο 51 διευθυντές δευτεροβάθμιας 

εκπαιδεύσεως, πού έπελέγησαν μετά τήν 
κατάργηση τού θεσμού τών έπιθεωρητών, 
oi 20 εΙ ναι δεδηλωμένοι συνδικαλιστές τής 
κλαδικής όργανώσεως των εκπαιδευτικών 
τοu ΠΑΣΟΚ καί oi ύπόλοιποι 31 άνήκουν 
στόν κυβερνητικό χώρο. 'Όταν εγινε ή έπι
λογή διευθυντών καί ύποδιευθυντών γιά τά 
γυμνάσια καί τά λύκεια, καταγγέλθηκε άπό 
τό σύνολο των 'Ενώσεων Λειτουργών 
Μέσης 'Εκπαιδεύσεως δτι oi προαγωγές 
αύτές στό σύνολό τους ϊ:γιναν μέ καθαρά 
κομματικά κριτήρια πού δέν ε{χαν καμμιά 
άπολύτως σχέση μέ τήν άξιοκρατία. • Ετσι, 
λοιπόν, διαχύθηκε ό κομματισμός σέ όλό
κληρο τό φάσμα τής έκπαιδεύσεως. Μέ 
κομματικά κριτήρια γίνεται ή έπιλογή των 
σχολικών συμβούλων <iλλά καί δλων έκεί
νων στούς όποίους ανατίθενται διευθυντι
κές θέσεις στά σχολεία, μέ κομματικά 
κριτήρια έπιλέγονται oi έκπαιδευτικοί πού 
άποσπώνται στό εξωτερικό, μέ κομματικά 
κριτήρια γράφονται τά σχολικά βιβλία, 
ένώ έπίσης μέ κομματικά κριτήρια γίνον

ται oi σχολικές γιορτές . 

Καμμιά πειθαρχία 

τί λοιπόν μπορεί νά περιμένει κανείς; 
Λαϊκισμός καί κομματισμός ε{ναι oi δύο 
πόλοι γύρω από τούς δποίους περιστρά
φηκε ή πολιτική τοϋ ΠΑΣΟΚ στόν ,ευαί
σθητο χώρο τής έκπαιδεύσεως. 'Η 
πολιτική, δμως, αύτή εχει ενα κόστος. Καί 
αύτό εlναι ή aποδιοργάνωση των σχολικών 
μονάδων και ή άγραμματοσύνη τών μαθη
τών. Στά σχολεία κάθε 'ίχνος πειθαρχίας 
καί έλέγχου Εχει καταλυθεί. Τό πιό χαρα
κτηριστικό παράδειγμα ε{ναι ή διανομή 
εντυπου ύλικου τής τρομοκρατικής όργα
νώσεως ΕΛΑ στά σχολεία. Καί δταν 
κατήγγειλα ττό γεγονός αύτό στή Βουλή, δ 
τότε ύπουργός Παιδείας δήλωσε δτι κανείς 
δέν τού εχει άναφέρει τίποτε καί οιJδέν γνω
ρίζει περί τοϋ συμβάντος. ' Η καταγγελία, 
βεβαίως, ήταν άληθής καί έπιβεβαιώθηκε 
άπό δήλωση του ύπουργοu Δημοσίας 
Τάξεως. 'Όταν δμως ενα τόσο σημαντικό 
γεγονός δέν άναφέρεται κάν άπό τούς διευ
θυντές τών σχολείων στήν προϊσταμένη 
τους άρχή, εύκολα μπορεί κανείς νά άντι
ληφθεί τό μέγεθος τής άποσυνθέσεως πού 
έπικρατεί. 

'Εκτός δμως άπό τίς παραπάνω διαπιστώ
σεις καί ή ύλικοτεχνική ύποδομή, πού 
εlνα ι τόσο άναγκαία καί άπαραίτητη, διέρ
χεται περίοδο μεγάλης ύφέσεως. · Ασφα
λώς ολοι θά θυμούνται τό σύνθημα του 
ΠΑΣΟΚ δτι oi δαπάνες τής Παιδείας πρέ
πει νά φθάνουν τό ι 5% τοϋ κρατικού προϋ
πολογισμοί). ·Επί των κυβερνήσεων τής 
Ν. ~Δ. oi δαπάνες γιά τήν Παιδεία έκυμαί
νοντο μεταξύ ι 1-12% του προϋπολογισμοί) 
ένώ ό έφετεινός προϋπολογισμός διαθέτει 
μόνο τό 8,3% γιά δαπάνες γιά τήν Παιδεία. 
·Αποτέλεσμα βέβαια αιJτής τής πολιτικής 

«λιτότητος>> εlναι οί έλλείψεις πού παρου
σιάζονται στίς λειτουργικές δαπάνες τών 
σχολείων, οί μειωμένοι διορισμοί έκπαι
δευτικών, ό σαφώς ύπολειπόμενος άπό τήν 
έποχή τής Ν.Δ. ρυθμός άνεγέρσεως νέων 

σχολικών αιθουσών. 

"NEW YORK" 



Καθοριστική ή συνάντηση 
Βασιλείου-Ντενκτάς 

Τοϋ κ. ΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ (του &νταποιφιτου μας)
Πολύ ένισχυμένος !::χει έπιστρέψει στή 
Λευκωσία άπό τή δεκαήμερη έπίσκεψή του 
στίς ·Ηνωμένες Πολιτείες ό Πρόεδρος 
Βασιλείου, ό όποίος συζήτησε τό Κυπρι
ακό μέ τόν Πρόεδρο Ρfjγκαν, τόν 'Αντι
πρόεδρο Μπούς, τόν ύπουργό 
'Εξωτερικών Σού λ τζ , τόν ύποψήφιο τών 
Δημοκρατικών Μιχάλη Δουκάκη καί πολ
λούς άλλους 'Αμερικανούς έπισήμους καί 
παράγοντες τής δμογενείας. ·Ο Βασιλείου 
έπέστρεψε στή Λευκωσία μέ ένισχυμένο τό 
α'ίσθημα καί τήν πεποίθηση δτι ύπάρχει 
τώρα πραγματική στροφή στήν άμερικα
νική στάση στό κυπριακό καί δτι άπόφαση 
τής άμερικανικfjς κυβερνήσεως καί τής 
άμερικανικfjς ήγεσίας γενικά εΙναι νά 
l;ργασθεί εντονα καί μεθοδικά γιά τερματι
σμό τής κυπριακής διενέξεως . Κυβερνη
τική πηγή στή Λευκωσία δήλωσε δτι 
•<μπορούμε τώρα νά μιλiiμε γιά στροφή στίc 
άντιλήψεις καί έκτιμήσεις τής Ούάσιγ

κτων στό Κυπριακό» . 

Που όφείλεται ή «στροφή» αύτή καί ή 
έπανεκτίμηση δέν εχει διευκρινισθεί. Μιά 
άποψη πού προβάλλεται στούς διπλωματι
κούς κύκλους ε{ ναι δτι δ Βασιλείου κατώρ
θωσε νά πείσει τήν άμερικανική 
κυβέρνηση δτι έπιθυμεί πράγματι λύση του 
Κυπριακού καί δτι προσπάθειά του εΙναι 
δπως ή λύση αύτή ελθει τό συντομώτερο. 
νΕπεισε έπίσης δτι εΙναι διατεθειμένος νά 
πάρει τίς άναγκαίες πολιτικές άποφάσεις 
ά\στε νά διευκολύνει καί τίς προσπάθειες 
του Γ.Γ. του ΟΗΕ καί τών 'Αμερικανών 
καί της ΕΟΚ ιi\στε νά βρεθεί δπωσδήποτε 
μιά λύση. ΥΗδη ό Βασιλείου εκανε σημαν

τική δήλωση τονίζοντας δτι δέν aξιώνει 
ι'iμεση καί όμαδική άποχώρηση τών τουρ
κικών στρατευμάτων aπό τήν Κύπρο aλλά 
σταδιακή ένώ οί πληροφορίες προσθέτουν 
δτι εΙ ναι πρόθυμος νά πάρει καί νά έξαγγεί
λει καί ι'iλλες άποφάσεις ύποβοηθώντας 
ετσι καί τίς παρεμβάσεις τής Ούάσιγκτων. 

Οί προεδρικές έκλογές 

Μιά άλλη έξήγηση πού δίνεται γιά τήν 
άμερικανική στροφή στό Κυπριακό εtναι 
καί τό θέμα τών προεδρικών έκλογών. 
Δημοκρατικοί καί Ρεπουμπλικανοί ποντά
ρουν στίς ψήφους τών · Ελληνοαμερικα
νών ψηφοφόρων. Οί Ρήγκαν, Μπούς, 
Σούλτζ γνωρίζουν άσφαλώς δτι ή πλειοψη
φία τών · Ελληνοαμερικανών ψηφοφόρων 
θά ρίξουν τό βάρος τής προτιμήσεώς τους 
στόν Μιχάλη Δουκάκη , γι· αύτό μέ τή 
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«στροφή>> πού επιχειρουν στό Κυπριακό, 
έπιχειρουν νά άναχαιτίσουν τούς ψηφοφό
ρους του έλληνικου λόμπυ. Τέλος, δίνεται 
καί μιά άλλη έξήγηση: Στήν ούσία, ή Ούά
σιγκτων βαρέθηκε τίς ιδιοτροπίες καί του 
Ντενκτάς καί τής ~ Αγκυρας καί εχει πει
σθεί δτι ή τουρκική στάση δένε{ ναι καθό
λου ύποβοηθητική στήν επίλυση του 

Κυπριακού παρόλο βέβαια πού οί ΗΠΑ δέν 

επιθυμουν γιά δικούς τους λόγους νά έκθέ
σουν δημόσια τήν τουρκική αδιαλλαξία. 
~Ετσι ή άμερικανική κυβέρνηση βρίσκει 
τώρα τήν εύκαιρία νά ύποστηρίξει τήν 
πρωτοβουλία του Κουεγιάρ καί νάδηλώσει 
άπροκάλυπτα στόν Βασιλείου δτι θά εργα
σθεί συστηματικά γιά μιά βιώσιμη λύση, 
ύποστηρίζοντας !::στω καί συγκαλυμμένα 
τήν άποyώpnσn τι~'" "'""~--ικών κατοχικών 

Διοi.kt<ιt.ψ<.)tωpοσ"'t\0-
μιαισε.ωι;. όnσu l.ff1dρx~;ι 
άνθρωnος γtό 'ιΚΙ notmό· 
ρο κm να rι~ι ΎG 

('.ΗJfΟ.ι.Νtι:'ό σος. 

Το εστιατόριο 'ΎRΑΚΑ" . καθώς 
και η ξεχωριστή αίθουσα, χωρητικό
τητας 120 ατόμων, διατίθεται για 
όλcς τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις 
(γόμους, βαφτίσεις, Εrτηείοuς και 
ιδιωτικό partιes). Κω πόλι με τηv 
εγγύηση του καλού φαγητού και της 
τέλειος εξurτη~τησης. 

ΣτΗΝ KOYZINA ΠΑΝΤΑ 

Ο f1ΕΡΙΦΗΜόΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣΒΑΡΘΟΛΟΜΟΣ 

ΓΙΑ ΜιΑΑΞΕΧΑΠΗ ΒΡΑΔΙΑ 
ΓΛΗΗΙΟΥ κΛΙ ΧΟΡΟΥ ΤΩΡΑ 
ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ το fΞΑΙΡΗΟ 

ΧΟΡΕvτΙΚΟ ΤΗΣ ΒΡΑΚΑΣ Μ Ε 
ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΑΗΑΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΧΡΙΗΟ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ 
ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥl ΚΑΙ 
ΚΥΠΡIΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ 

-, 
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στρατευμάτων. 

Οί έξελίξεις τοϋ Κυπριακου έπικεντρώ
νονται τώρα στήν συνάντηση Βασιλείου -
Ντενκτάς στή Νέα · Υόρκη στiς 24 
Αύγούστου ύπό τήν προεδρία Κουεγιάρ καί 
στήν όποία στρέφονται τά βλέμματα όλων 
έκείνων πού ένδιαφέρονται γιά μιά σύν
τομη καί βιώσιμη λύση τοϋ Κυπριακου. Οί 
'Αμερικανοί ένδιαφέρονται ίδιαίτερα γιά 
τή συνάντηση αύτή καί θά τήν παρακολου
θήσουν πολύ στενά μέ είδικούς άπεσταλμέ
νους. Γιά τήν «ίστορική ., αύτή συνάντηση 

ή ·Ελληνοκυπριακή πλευρά προετοιμάζε

ται συστηματικά, ένώ ό Πρόεδρος Βασι
λείου έπανέλαβε στό ' Εθνικό Συμβούλιο 
στ[ς \0 Αύγούστου τήν πρόταση στούς 
άρχηγούς τών κομμάτων νά τόν συνοδεύ
σουν στήν Νέα Ύ όρκη γιά τήν συνάντηση 
μέ τόν Τουρκοκύπριο ήγέτη. ' Ο Βασιλείου 
δίνει τεράστια σημασία στή συνάντηση 

στήν εδρα του ΟΗΕ καί σέ έπανειλημμένες 
δηλώσεις του τή χαρακτήρισε ώς «τήν 
άρχή τοϋ τέλους τοϋ κυπριακοϋ προβλήμα
τος». Προφανώς ό Βασιλείου άναλογίζεται 
τό βάρος τi'jς εύθύνης άπό τή συμφωνία του 
μέ τόν Ντενκτάς γι' αύτό καί θά ήθελε δ πως 
δλη·ή 'Ελληνοκυπριακή ήγεσία έπωμισθεί 
τό μερίδιο καί τήν εύθύνη της στήν πολύ 
κρίσιμη αύτή φάση του έθνικοϋ θέματος . 

Παράλληλα ό Κύπριος Πρόεδρος θέλει 
νά έφαρμόσει καί τό δόγμα τής συλλογικής 
ήγεσίας καί ετσι προσκαλεί όλη τήν ήγε
σία τής Κύπρου στή Νέα 'Υόρκη ωστε ό 
κάθε ενας νά έργασθεί γιά τήν πανεθνική 
ύπόθεση . 'Επίσης εlναι σέ πίστη του γιατί 
fχει περιλάβει στήν διαπραγματευτική 
όμάδα καί τήν όμάδα έργασίας δλους τούς 
πρώην συνομιλητές καί ύπουργούς 'Εξω
τερικών, τούς συμβούλους τών συνομιλη
τών καί τόν νϋν καί τήν πρώην Γενικό 
ΕΙσαγγελέα τής Δημοκρατίας καί άρμόδι
ους ύπουργούς ('Εξωτερικών, 'Εσωτερι
κών καί ' Αμύνης) , παράλληλα δέ 
ύπογραμμίζει δτι τήν τελική εύθύνη θά εχει 
τό 'Εθνικό Συμβούλιο όπου θά συζητοϋν
ται καί θά ciναλύονται δλες ο{ προτάσεις 
καί όλες oi φάσεις τοϋ Κυπριακου καί θά 

λαμβάνονται άποφάσεις κατά πλειοψηφία 
ι'iν δέν εlναι δυνατό νά ληφθοϋν όμόφωνα. 

'Έτσι ό Βασιλείου δίνει τήν πειστική 
έντύπωση δτι ένεργεί σωστά καί δημοκρα
τικά στή διαχείριση τοϋ Κυπριακοϋ (του
λάχιστο μέχρι τώρα) γι . . αύτό καί οι 
ένέργειές του έκτιμοϋνται άπό τήν πλειο
ψηφία τοϋ λαού, άπό τήν έλληνική κυβέρ
νηση καί τά πολιτικά κόμματα καθώς καί 
άπό τίς κυβερνήσεις τών χωρών έκείνων 
πού ένδιαφέρονται καί παρεμβαίνουν στή 
λύση τοϋ κυπριακού ο{ δέ πρωτεύουσές 
τους θεωροϋνται ώς «Κέντρα aποφάσεων» 
γιά τήν Κύπρο . 

Βέβαια οι διαπραγματεύσεις πού θά 
aρχίσουν άργότερα στή Λευκωσία δέν 
εΙ ναι καθόλου εύκολες. · Ο Ντενκτάς εlναι 
πολύ δύσκολος καί πολύ c'iκαμπτος διαπρα
γματευτής. Γιά τή στάση του εχουν πικρά 
πείρα οί κατά καιρούς συνομιλητές: Γλ. 
Κληρίδης, Τ. Παπαδόπουλος, Γ. 'Ιωαννί
δης καί Α. Μαυρομάτης. 'Εν πάση περι-

πτώσει άρχίζει τώρα ~νας νέος κύκλος 
διαπραγματεύσεων καί έλπίζεται δτι καί οί 
δύο πλευρές θά προσέλθουν στήν τράπεζα 
τών συνομιλιών μέ ενα νέο πνεϋμα καί μέ 
μιά νέα άντίληψη ωστε νά άρχίσει ί:νας 
είλικρινής διάλογος πού θά βοηθήσει νά 
ξεπεραστοϋν δλα τά έμπόδια καί άνοίξε ι ό 
δρόμος γιά μιά νέα έντιμη καί άξιοπρεπή 
λύση rοστε 'Έλληνες καί Τούρκοι νά κτί
σουν μιά νέα πολιτεία καί νά άρχίσουν μαζί 
μιά νέα ζωή . 

~ιιιι ι ιιι ι ιιι ιιιι ι ι ι ι ι ιι ιιι ιιιι ι ι ι ι ιι ι ιιι ι ιιι ι ιιι ι ι ι ι ι ι ι ι ι~ 

i Γεώργιος Κ. Φωκδς i - -- -Ξ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ Ξ 
- ~ Ξ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 12- ΨΑΡΡΩΝ 17 Ξ 
: ΑΘΗΝΑΙ Ξ 
~ Ξ ; ~ 
_ Τηλ. : 360-9086 - 522-0260 Ξ 
ΞiΊιι ιι ι ιιι ιι ι ιιι ιι ι ιιι ιιιιιι ι ιιι ι ι ι ιιι ι ιιι ιι ι ι ι ι ιι ι ιιι ι ιιιϊi! 

ROUMELI 
Taverna 

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

καθαριότητα, φρεσκάδα καί περιποίηση. 

Σiiς περιμένουμε 

AMERICAN EXPRESS CARD ACCEPTED 

33-04 BROADWA Υ, ASTORIA, Ν. Υ. 11106 
TEL. (718) 278-7533 

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

~ 
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Basking Ridge, N.J. 07920 

TEL. (20 I) 766-4300 

Α MEMBER OF ΤΗΕ SEARS FINANCIAL NETWORK 

CHRISTINE PANTAGIS 
Sales Representatiνe 

'Αγοραπωλησίες σπιτιών 

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

• Έστιατορίων • Diners 
'Από $100,000 εως 1,000,000 καί άνω 

We he/p financίng through 
MID JERSEY ΝΑΠΟΝΑL ΒΑΝΚ 

ΠΊC .• RealtorsΙB 

'SΠΡΗΕΝ Ν. PANTAGIS 
SALES REPRESENTATΙνE 
(201) 766·0700 
Ρ.Ο . Βοχ 259. Route 202 
Bernardsνil le. Ν. J. C7924 

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
• ·Εστιατορίων • Diners 

'Από $100,000 εως 1,000,000 καί άνω 
We help financίng through 

MID JERSEY ΝΑ ΠΟΝΑL ΒΑΝΚ 

~----------------------1 
"NEW YORK" 



1903-1950 

Τό Νεοελληνικό Λαϊκό 
Θέατρο στήν 'Αμερική 

ΕΝΑ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ κ. NIKOY Ι. ΡΟΖΑΚΟΥ 

'Ένα Ι.ξαιρετικά ένδιαφέροv βιβλfο τοϋ κ. Νίκου Ι. Ροζάκου, μi τίτλο «Τό Νεοελληνικό 
Λαϊκό Θέατρο στήν 'Αμερική. 1903-1950», κυκλοφόρησε τελευταίως άπό τόν h<δοτικό οlκο 
Falcon Associates, Inc., τοιί Άγίου Φραγκίσκου, δπου dπό πολλάχρόvιαεlναι f.γκατεστημένος 
ό πάντοτε άvήσυχος καί δραστήριος συγγραφεύς, του δποίου άρκετές συνεργασίες έχει δημοσιεύ
σει ήδη ή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Τό βιβλίο αύτό εlναι πράγματι πολύτιμη προσφορά, διότι, έκτός άπό τήν 
έζιστόρηση τών πολλών καί ποικίλων προσπαθειών γιά θεατρική δημιουργία στούς κόλπους τής 
'Ομογενείας 'Αμερικής. περιλαμβάνει φωτοτυπfες tζωφύλλωv θεατρικών f.ργων καί φωτογρα
φίες παραστάσεων καί θεατρικών συγγραφέων παντελώς ιiγνωστες στούς νεωτέρους. Μέ τήν 
έλπίδα δτι δ διαλεκτός συγγραφεύς (lνας άπό τούς πρωτοπόρους του δημοτικισμοί) στήν 
'Αμερική), θά μ(iς συγχωρήση πού παραλc.ίψαμε τό μονοτονικό σύστημα πού dκολουθεί, 
άναδημοσιεύομε ένα χαρακτηριστικό άπόσπασμα γιά vά br.αvέλθωμε μέ 0./J,o f.να . σf. προσεχές 
τεvχος μας. 

Α' 

Συμβολή στή νεοελληνική θεατρολογία πού ζωηρή άναφά
νηκε στήν ' Αμερική στίς τέσσερες πρώτες δεκαετίες τοϋ α!ώνα 
μας, πρόσφερε κι' δ 'Αρχιμανδρίτης 'Αθηναγόρας Καβάδας, 
σάν ήταν « ... I. Προϊστάμενος τής Κοινότητος Εύαγγελισμοϋ 
Βοστώνης ..... , καθώς γράφει δ 'ίδιος σέ πρόλογο ε να στή Δρα-
ματική Βιβλιοθήκη του, γύρω εκεί στά 1931. Παρασυρμένος άπό 
τήν εντονη 'Ελληνική θεατρική τότε κίνηση , πού μέ έπίκεντρο 
τήν κοινότητά του, σάν ενα θαρρετό της όρμητήριο καί πού δλη 
τήν παροικία τότε ενθουσίαζε κι. άκόμη παρακινημένος κι, 

εμπνευσμένος άπό τήν Κερκυραϊκή του παράδοση τής . Επτα
νησιακής σχολής, δπως τό μαρτυράει ή καθάρια καί καλαίσθητη 
δημοτική γλώσσα στά θεατρικά του Εργα, δέν Εμεινε άδιάφορος 
κι ' άσυγκίνητος στό πολιτιστικό κάλεσμα πού τοϋ έμήνυσαν οί 
νέοι μέ τίς νέες στήν παροικία, θέατρο γι· αύτούς νά γράψει, 
εκείνοι νά τό παίξουν στή σκηνή τους. 'Ο 'ίδιος γράφει γιά τό δλο 
ψυχική εύγένεια τοuτο μήνυμα, στό θεατρικό του βιβλίο, πού στή 
συνέχεια γίνεται άναφορά γι' αύτό. Καί νά τί γράφει στήν προ
λογική σελίδα 4, γιά τό παρακινητικό αύτό α'ίτημα: 

" ... 'Η έκ μέρους των, μάλιστα, άποστολή έπιστολών, διά τών 
όποίων μοϋ tζήτουv f.pγα, κατάλληλα vά παιχθοϋν ύπ' αύτών, μοϋ 

έπέβαλε νά γράψω τοϋτο». 

Ό θεατρογράφος 'Αρχιμανδρίτης 'Αθηναγόρας Καβάδας 
πολύ ξεχωρίζει άπό δλους τούς πρωτερινούς θεατρογράφους πού 
άναφέραμε κι . εργα τους εσχολιάσαμε καί σάν άτομικότητα, 
άλλά καί γιά τόν ι'iλλο νέο χειρισμό πού έπρόβαλε στό θέμα τής 
νοσταλγίας, πού συγκλόνιζε βαθειά στόν καιρό πού εγραφε τά 
εργα του τό γενικό παροικιακό κοινό καί πού τόν ψυχολογικό 
του προσανατολισμό εγνώριζε καλά άπό τήν άποστολή του. 
·Από ιϊποψη παιδείας δλόπρωτα, αύτός ήταν διαφωτισμένος, ένώ 
οί ιϊλλοι δλοι πρωτερινοί αύτομόρφωτοι έργάτες μετανάστες κι ' 
άπό δλη τήν όρεινή χωρική έπιφάνεια τής 'Ελλάδας, έδώ κι ' 
έκεί μέσα καί γύρω της. "Επειτα τό αίσθημα τής νοσταλγίας δέν 
τό άποζητάει αύτός γιά νά τό προκαλέσει θεατρικά στή συγκαι
ρινή ζωή μέ τά έπιτακτικά της προβλήματα στήν ξενητειά, άλλά 
στόν 'Οδυσσέα, αίώνιο ενα σύμβολο στό νόστο καί στόν γυρι
σμό. Συνακόλουθα διαφορά ξανοίγει καί σέ δλη τή θεατρική 
γραφή, τρόπο καί σύνθεσή της. Τοϋτος δ δραματογράφος συν-

SEPTEMBER, 1988 

·Ο φίλος του συγγραφέως καf παλαίμαχος δημοσιογράφος, 
Νίκος Λαμπρόπουλος, μέ τούς«· Ιερείς καί Παπάδες του». 
(Γελοιογραφία στήv tφημερίδα «Νέα Καλιφόρνια» Δεκεμ-

βρίου 27, 1951). 
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ΟΛΟΙ 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ 2 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1918 
ΚΑΙ ΩΡΑΝ 8:30 Μ.Μ . 

ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΙΠΟΚΡΑτΙΚΟΝ θΕΑτΡΟΝ 

AMSTERDAM OPERA HOUSE 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ 

--- -~--

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

Η ΠΑΝΤΟΦΛΑ 
'~λληνικη Όπερέττα εις πράξεις τρεϊς με 

20 έκλεκτιi τραγουδάκ ια, πρωταγωνιστην 

δε τον Κον ΑΞΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΝ. 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΟΟΠΟΙΟΙ 

ΛAMil i'O~. Μηιαρχος .. ΑΛΕΞ. ΒΛΠΠΛΣ 

ΓΕΩΡΓΛΚ!ΙΣ, Υίό; του ιροιrηnΊς ... ΛΡΙΣΤ. ΣΚΟl'ΦΛΣ 

Γ!Α ΝΝΑΙ:-ΙΑ , Ι 'ριιί.ΙL χω(ΙιΥ.ι'ι .. .. ........ ΕΛ. ΡRΛΙ.ι 

~IΑΡ!ΚΛ, κόιιη της ........ . .......... ... . Εl'.ΛΞΑΜΠΑΝΟΠ01'Λ01' 

AIKAT EP!:-IH , Μα()ι)rρω ΕΛΕΝΗ ΣΤΛΜΟl' 

.:Ί!ΔΛΣΚλΛΟΣ κα\ παιδονομος ........ Γ. ΛΞΑΜΠΑΝΟΠΟ"l'ΛΟΣ 

ΛΣΤΥ:-ΙΟΜΟ~ ΧΑ~ Σ"l'ΛΛΛΣ 

ι ι Λ f'r:Λ Ι'Ο~ 

ΧΩΙ'!ΚΟΙ 

I 
--I! };Ι~ΧΡΟ:\ΟΣ 

ΜΕΡΟΣ ΑΕΥΤΕΡΟΝ 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΑΣΜΑΤΑ 

~ τα όποία {}(ι ψάλλουν αι πρωταγωνίστριαι 
% Και 'Αξαμπανοπούλου, Ρέλια και Στάμου. 

I 
I 

L ~SC525252..J 
Μιά διαφήμιση θεατρικής παραστάσεως του 1918 στήv Νέα 

'Υόρκη, δ πως δημοσιεύεται στό βιβλίο του κ. Ροζάκου. 

!:Jέτει μέ λογοτεχνική άξιωσύνη καί σέ γλώσσα στρωτή κι· aνετη 
δημοτική, πού κατά συνέχεια άποδείγματα θά παρατεθουν, ένώ 
κατά κανόνα στούς πρωτερινούς μιά ακαλαίσθητη γλωσσική 
χωρική διατύπωση, εχει σχεδόν τόν γενικό δρισμό. 

Έτύπωσε δύο θεατρικά βιβλία, τό πρώτο στά 1935 καί τό δεύ
τερο τή χρονιά 1938 μέ τίτλο καί στά δυό «Δραματική Βιβλιο
θήκη τής Νέας Γενεάς μας» ύπό · Αρχιμ. · Αθηναγ. Καβάδα. 
Σειρά Α. Σειρά Β. 'Εκδοτικό κατάστημα δέν άναγράφεται, οϋτε ή 

πόλη σεψειώνεται, άλλά ή δλη τυπογραφική παρουσία, πού 
είναι Ιδιότυπη κι δχι τακτική έργασία μαρτιιράει πώς τυπώθηκε 
!:ξω άπό τή Νέα Ύόρκη, στήν πόλη Boston μέ πιθανή έκδοχή. 
Καί στή μιά καί στήν aλλη σιερά καταχωροί>ν:ε μονόπρακτα 
πατρ ιωτι κά δράματα γιά νά τά παίζοιιν μαΟητές καί μαθήτριες 
aπό τίς μεγάλες τάξεις στά ·Ελληνικά κοινοτικά σχολεία, στήν 
έθνική κύρια ·Ελληνική τοιις γιορτή. Οί τίτλοι είναι 
έντυπωσιακοί, δπως τό κάλαε ή περίσταση, « Παπaς στήν 
Κλεφτουργιά », στή Β. Σειρά, «Γέρω Δήμος» στήν πρώτη κι 
aλλοι σχετικοί, πού φανερώνουν πώς πρωταρχική του 
παρακίνηση γιά συγγραφή ήταν σύντομα καλογραμμένα εργα 
γιά έθνική θεατρική παράσταση . 'Η θητεία του δμως στήν 
Κοινότητα Βοστώνης καί σέ έποχή πού δ ' Ελληνικός θεατρικός 
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δργασμός καταστάθηκε ούσιαστικός σχεδόν κοινοτικός θεσμός, 
μέ τόν έρασιτεχνικό θεατρικό τους δμιλο σέ αδιάκοπη πάντα 
δράση, του πρόσφερε περίσταση νά δείξει ένδιαφέρο καί γιά τό 
aλλο θέατρο κι δχι μονάχα γιά τό μαθητικό, πού aρχική του 
πρόθεση ήταν. Παρακινημένος κι aπό τό α1τημα άκόμη πού του 
εστελναν νέο ι καί νέες άπό παντοί> ενα γύρω, καθώς πάρα πάνω 
άνατυπώθηκε, «θέατρο•> νά γράψει και γιά αύτούς κι έπιπρόσθετα 
έπηρεασμένος aπό τό κοινό αίσθημα τής νοσταλγίας, πού 
έπρώτευε στή λαϊκή τους μάζα τόν καιρό έκείνο, εγραψε καί τό 
τετράπρακτο «δραματάκι», καθώς τό παρανομάζει στόν 
πρόλογο, γιά νά παίζεται , οπως τό ξεχωρίζει προλογικά σέ: 
« ... παραστάσr.ις τών νεανικών στοών τών μr.yάλων όρyα vώσεων μας 
ΑΗΕΡΑ καί GAPA δηλ τών θυγατέρων τής Πηνελόπης καΙ τών 
'Εστιάδων ... » . 

Τό "·Ιθαγενές Θέατρο», γιά νά θυμηθουμε κι αuτόν τό 
θεατρικό νεολογισμό τό δικό τους θέατρο μέ aλλα λόγια, πού 
είχε πλατειά άπλωθεί σέ κάθε παροικία κι αuτό καλά τό έγνώριζε 
δ θεατρογράφος μας aπό τήν άποστολή τοιι, είχε κρυσταλλώσει 
σχεδν μοναδικά τό α1σ0ημα τής νοσταλγίας σάν τό κίνητρο γιά 
μιά δική τους θεατρική εύφορία κι αuτό δέν τό παραγνωρίζει ό 
Οεολόγος δραματογράφος, γιατί πρόσμενε θεατρική έπιτυχία μέ 
τό Εργο του, δπως κι εγινε μέ τό θέμα πού χειρίστηκε. Στό δράμα 
του δίνει τίτλο «ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ, μέ κεντρικό fίρωα τόν δικόντους 
' Οδυσσέα, πού ό αιώνιος κι άκατάλυτος πόθος του μέ κάθε τρόπο 
νά ξαναγυρίσει σηΊν ' Ιθάκη του, ήταν όλόγνωστος στό λαϊκό 
έκεί άκροατήριο μέ μιά δλόπρωτη γνωριμιά aπό τό δημοτικό 
σχολείο στό χωριό τους , πού πρόφτασα ν νά παρακολουθήσουν. 
Τουτο τό δράμα περικλείνεται στή «Σειρά Β», μέχρι τή σελίδα 52 
κι έξηγάει γιατί εδωσε τέτοιον ενα τίτλο στό εργο του: 

"··· Άπ ' αύτήν τήν Όδύσσειαν έπijρα τρία μικρά κομμάτια καί, 
dναπτύσσοντας τα σέ μορφή μικρού δράματος, έγραψα τό έργον αύτό 
πού τό ώνόμασα «Νοσταλγία» . 

'Όλοι ξf:ρουμε δτι ή νοσταλγία είναι ό πόθος δ βαρύς ένός 
ξενητευμf:νου νά ξαναγυρίσει στήν πατρίδα του. Άφοu δέ ό 
·Οδυσσεύς, μολονότι εύρijκε εύκαιpίες καθ' δλr.ς τcς περιπλανήσεις 
του νά ζήση μακρυά της πολύ εύχάριστον ζωήν, προτίμησε τούς 
κινδύνους καί τόν θάνατον dκόμη, άρκεί ά έκπληρωθεί ό πόθος τijς 
έπιστροφijς του στήν πατρίδα, έθεώρησα καλόν νά δώσω αύτό τό 

DINNER 

110 WA VERL Υ PLACE 
NEW YORK ClrY 

Just West of 
Washington Square 

CLOSED MONDA Υ 

(212) 777-0303- 777-0349 

COACH · HOUSE 
"NEW YORK" 



ονομα <<Νοσταλγία» ώς πλειό άληΟιvό καί σκόπιμο». 
Καί πάλι γυρίζε ι στό Οέμα, γιατί έκάτεχε πώς ήταν άπαιτητικό 

άπό κάθε παροικιακό ό.κροατήριο τότε, μέ πρόσθετο ενα 
δικαιολογητικό γιά τήν συγγραφική του πρόθεση , σέ 
σκηνοθετική ύπόδειξη πρίν άρχίσει ή Τρίτη Πράξη. 

« 'Επαναλαμβάνω καί διά δευτέρα ν φοράν, δτι είς τό τέλος τής Β · 
πράξcως ... δίδr.ται ή ιίπόσχεσις είς τόv 'Οδυσσέα δ τι θά πάει είς τήν 
γr.vf:τr.ιpάν του. Τοιουτοτρόπως Ικανοποιείται ή νοσταλγία του, χάριν 
τής όποίας έγράφει τό δράμα τοϋτο. " 
Τό δράμα αύτό, έκτός πού εiναι μιά άντιστροφή στό θέμα τής 

νοσταλγίας άπό τήν τακτική πού άκολούθησαν πρωτερινοί 
θεατρογράφοι, μέ τό νά τήν άναζητήσουν έκείνοι στό 
συγκαιρικό τους ύπαρξιακό παρόν καί μέλλον κι αuτός σέ 
πρότυπο ενα τρισένδοξο ό.πό τήν άρχαία ίστορία τους, μιά άρχή 
πού σέ λίγα χρόνια ό.ργότερα ενα λαϊκός δραματογράφος θά τήν 
άκολουΟήσει, μέ καταφυγή του καί στόν «Ενδοξο Βυζαντινισμό», 
καΟώς τόν στοχάστηκε δ Καβάφης, παρουσιάζει κι Cί.λλη 
διαφορά μέ τήν καλαίσθητη γραφήτ ους, σέ γλώσσα καθάρια 
δημοτική 

' Η γλώσσα του πλησιάζει πολύ καί θυμίζει τά 'Επτανησιακά 
λογοτεχνικά πρότυπα καί θαυμάζι:ι κάποιος τήν τόλμη του θεα
τρογράφου νά γράφει καί νά έκφράζεται στόν καιρό του σέ 
άκρατη δημοτική γλώσσα, δταν καί στήν · Ελλάδαάκόμη κανείς 
ίερωμένος δέν τόλμαε νά διατυπώσει γ ραφτά του σέ αύτή , μέ 
μοναχή τιμητική έξαίρεση τόν Δεσπότη Καρυστίας Παντελεή
μονα Φωστίνη, πού τίς έπιφυλλίδες του στήν έφημερίδα" · Ακρό
πολις» στήν ϊδια έκείνη έποχή καί σέ ι'iκρια καθάρια δημοτική, 
τίς χαιρόταν δλο τό προοδευτικό κοινό. Μιά προσφορά άπό 
δείγματα τής δημοτικής γλώσσας τοϋ ·Α ρχιμανδρίτη δραματο
γράφου τότε · Αθηναγόρα Καβάδα κι άπό τόν θεατρικό διάλογο, 
άκολουθάε ι : 

Χρόνους έννιά στόv πόλεμο στά τείχη τής Τρωάδας έτυραννήθηκα 
πολύ· 
ffΟλα τής γής τά άγαθά καί τ' ούρανοίΊ τά δώρα, 
μοίJ φαίνοντ' άχαρα, άνοστα, έδώ στήν ξενητιά . 
Elvaι βαρύς, άβάστακτος τής ξενητειι'iς ό πό νος 
καί θάνατος στήν ξενητειά είναι καϋμός μεγάλος 
Κι ώσάν τό έρημο πουλί, πώχασε τή φωλιά του, 
άνήσυχα πλανιέται δ vοίΊς κάθε ξενητεμένου. 
Κάθε εύγcνική καρδιά χτυπάει μέ }.αχτάρα, 
γιά τό μικρό κομμάτι γής, δπου τό λέv ' Πατρίδα. 
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Superb 
Continental Cuisine 

Banquet Facilities Α vailable 
λLL MAJOR CREDΠ CARDS 

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

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

!Ζ: ' 

ΝΙΚ ΟΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

ΙΕΡΕΙΣ ~ ΠΑΠΑΔΕΣ 

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΗΟΟΓΡΑΦΙΑ 
ΕΙΣ Μ ΕΡΗ TPIA 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΛΗ Ρ ΟΥ 

ΜΑΣ, ΤΗΣ ΔΗ ΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ . ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙ 

ΩΝ , ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , 

ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ . ΤΩΝ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΟΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΩΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ. 

Χ ΙΟΥΜΟΡ, ΣΑΤΥΡΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟl 

PRINTED ΒΥ 
"CALIFORNIA" Greek Newspaper 

166 • 168 τι.;rι/ Strnl s... FrQOt:iJNJ , c .. ι. 

Τό έζ,ώφυλλο <<δραματικής fτΟογραφfας>> τοϋ Νίκου Λαμπρό
πουλου. Τό έfJΎΟ kyράφη τό 1929 άλλά φαίνεται οτι δέν άνε

βάστηκc. 

Introducing Α World of 
Remarkably Priced, 
Remarkably ν aried 

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 
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καί κάθε νοϋς στοχαστικός συχνά - πυκνά γυρνάει 
μ/: νοσταλγία ίερή στούς γονικούς του τόπους. 

Στούς στίχους αύτούς, γιατί δλο τό δράμα είναι σέ στίχους 
άνομοιοκατάληκτους, ή αίσθηση τής νοσταλγίας δί νει κα ί πέρ
νει καί σάν δείγμα τούς ξεσηκώνω άπό τίς σελίδες 15, 16, 26, 28, 
γιατί παρόμοια καί σέ πολλούς lίλλους στίχους άντηχάει. ' Αλλά 
καί στίς περισσές σκηνοθετικές δδηγίες στήν άρχή κι άκόμη 
πρίν άπό κάθε πράξη , πλούσια είναι ή συγκομιδή άπό τό δημο
τικό λεξιλόγιο. 

" ... μέ τροφές κι aί.λα χρειαστά μακρυνοϋ ταf,ειδιοϋ ... " 
«dργοπόρητο ταξείδι παραλιακά .... " 
"··· τό Ζέφυρο, τό μπάτη νά φυσά άνάλαφρα τά πανιά .. . νά φθάσουν μέ 
γαλήνη στ ή ν πατρίδα ... " 
« ... aνοιξαν τό βωϊδασκί. .. » 

« ... καμμιά δεκαριά άκόμη ... " 

'Εκτός δ μ ως άπό τίς iiλλες διαφορές του μέ τούς πρωτερινούς 
λαϊκούς θεατρογράφους κι άλλους πού κατά συνέχεια θά άναφε ρ
θοϋν, δ κληρικός αύτός δραματογράφος, δέν άποζητάει άπό 
κανένα ι'iδεια γιά νά διδαχτούν τά εργα του άπό τίς κάθε λογής 
θεατρικές έρασιτεχνικές παροικιακές σκηνές κι οϋτε ποσοστά η 
ι'iλλου ε1δους άντιπαροχή γυρεύει γιά τό άνέβασμά τους σέ αύτές 
μέ κάποια &ντυπη κατηγορηματική δήλωσή του, δπως σχεδόν 
δλοι οί ι'iλλο ι . 'Αντίστροφα μάλιστα συνιστάει όλοπρόθυμα τήν 
διδαχή τους άπό τήν θεατρική σκηνή καί δίνει γιά τό σκοπό 
αiJΊόν ενα σωρό σκηνοθετικές δδηγίες γιά ί:να δσο πιό τέλειο 
άνέβασμά τους, μέ κατατοπιστικές aναφορές γιά τό κάθε τι, δπως 
γιά τά ίστορικά σκηνογραφικά πλαίσια, τοπογραφικές άντιστοι
χίες, μέ δλοφώτεινες παραστατικές είκόνες, δπως ή προσελκυ
στική τούτη , πού τήν ξεσηκώνουμε άπό τήν σελίδα 15 κι &χει σάν 
συνακόλουθα: 

«Ή σκηνή παρουσιάζει άκρογυαλιά· ή θάλασσα γαλήνη, έλκυστική· 
σκορπισμένοι δύο τρείς βράχοι κατάλληλοι νά χρησιμεύσουν ώς 
καθίσματα. Πάνω είς cνα άπ ' αύτούς κάθεται ό 'Οδυσσεύς προσβλf.
ποντας τ ή θάλασσα. Αί νύμφαι πρέπει νά ί!χουν φορέματα σάν άρχαία 
έλληνικά άλλά λεπτά, μικρά, ένός χρώματος έκάστη καί μάλιστα 

πολύ άνοικτοϋ ο}.αι δέ πρέπει νά ί'χουν ξέπλεκα μαλλιά ... Τό'ίδιο καί ή 
Καλυψώ ι1J.λα πλουσιώτερο φόρι:μα στολ ισμένο μέ γραμμές σάν 
χρυσές ίj άσημένιες. Ό 'Οδυσσεύς vά φορij άρχαίαv Έλληvικήν 
έvδυμασίαv, οχι όμως σάv νά είναι έτοιμος vά πολι:μήση!» 

Τά δραματικά εργα τοu ' Αρχιμανδρίτη ' Αθηναγόρα Καβάδα 
πρωτοπαίχτηκαν γύρω έκεί στά 1930 aπό τό Κοινοτικό Θέατρο 
στήν πόλη Boston , πού είχε γί νει άπό χρόνια πρίν φυτώριο κι 
έπίκεντρο γιά νά άνθίζει κι άπλώνεται τό Λαϊκό 'Ελληνικό 
' Ερασιτεχνικό Θέατρο σέ δλη τήν 'Αμερική. Πολυπαίχτηκαν 
σέ ενα πλήθος άπό τίς παροικιακές σκηνές, κύρια τό δράμα 
«Νοσταλγία» άπό τίς Στοές τής GAPA, πού τά μέλη τους, σάν 
κάπως πιό πολύ ξανοιγμένα διαφωτιστικά, διακήρυχναν συγκρα
τημό στήν 'Ελληνικότητα κι άγάπαγαν νά παίζουν τέτοια εργα 
μέ aρχαιοελληνική νοσταλγική άντίχηση. ' Ακόμη πολυανεβά
στηκαν στήν πληθωρική παροικιακή σκηνή γιατί ό δραματογρά
φος ήταν γνωστός κληρικός μέ ύπηρεσία σέ μεγάλα παροικιακά 
κέντρα, δπως San Francisco, Boston, New York, κι άλλοu, δπου 
l:κάτεχαν κι έμάΟαιναν γιά τή δραματική του συγγραφή . Σύντομα 
εγινε Δεσπότης στήν ' Αμερική κι άργότερα άκόμη 'Αρχιεπί
σκοπος γιά δλη τήν Εύρώπη. Καί σάν κατακλείδα τώρα στά 
σχόλια μας γιά τό δράμα του «Νοσταλγία», lίς πιστωθfj μέ μιά 
άκόμη γοερή νοσταλ..γική κραυγή άπό τό δράμα του αύτό, πού τό 
άκουσμά της σ.υvτάραζε έκείνον τόν καιρό τήν ψυχή του κάθε 
λαϊκού ξενητέμένοιι άκροατή. Τήν ξεφωνίζει ό 'Οδυσσέας σέ 
μονόλογό του ενα, βραχύ κι &ντονο: 

"···"Ω δi:v tγνώρισε ποτέ ή dγνωρη καρδιά σας 
τοϋ χωρισμού τή δυστυχιά, τής ξεvητειάς τήν πίκρα, 
τό στήΟος σας δέv f.μαθε ποτέ v' άναστcνάζη 
yιά γυιό, πατέρα, σύζυγο, μητέρα, σιιγγr.νr.ίς 
τά χcίλη σας δέν πρόφεραν τή λtξι αύτή Πατρίδα." 

άπό τήv σελίδα 20. ΠΡΑΞ!Σ Α. 

'Η συνέχεια: Στό ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 

GREEK RADIO NEYWORK OF AMERICA 
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Τ.ΩΡΑκα~στηΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
EMHNIKH 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ 24ωρος 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣτΑΘΜΟΣ 
ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ 

ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ 
1ΉΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ 

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

* Σας αρέσει η ελληνική μουσική; * Σας ενδιαφέρει η Ελλάδα; * Είστε φίλαθλος; 
Αν η απάντηση σας είναι ναί, τότε πρέπει να γίνετε ακροατής μας. 

Στην ποικιλία των προγραμμάτων μας σίγουρα θα βρείτε αυτό που σας ενδιαφέρει. 

• Ποδόσφαιρο (κάθε Κυριακή και Τετάρτη) 
• Καθημερ,νά νέα από την Ελλάδα 
• Ζwvτανές συνεντεύξεις 
• Ελληνικά μαθήματα για παιδιά 
• θέατρο και ποίηση 
• Ζwvτανή λειτουργία κάθε Κυριακή πρωί 
• Προγράμματα για την γυναίκα και τα παιδιά 
• Μουσικές επιθυμίες 
• Παραδοσιακή μουσική και τραγούδια απ ' όλη την Ελλάδα 
• Διαγωνισμοί 
Για να προμηθευτείτε κι εσείς το ειδι κό ραδιόφωνο του σταθμού μας τηλεφωνήστε 

μος στο 1-800·228-4762 

Distributad ίη the New York Tή-State Area by 
HELLENIC BROADCASτiNG NE'τWORK. INC. 

1-800-228-GRNA 

"NEW YORK" 



Έτσι Φθάσαμε στήν 7ετια 
ΑΠΟΣΠΆΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, 1964-1974» 

ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΔΗΜΉΤΡΙΟΥ Γ. ΚΟΥΣΟΥ ΛΑ 

·Αναδρομή στό παρελθόν.- Ποιός ήταν ό Γεώργιος Παπαδόπουλος. 
- Τό σχέδιο «Περικλής)).- Ι.Δ.Ε.Α. καί Ε.Ε.Ν.Α. -·Ένα έπίμαχο 
((έγκόλπιο)) γιά τόν ((κομμουνιστικό κίνδυνο)). - ·Η περιβόητη 

ύπόθεση ((ΑΣΠΙΔΑ», ό θόρυβος πού προκάλεσε καί οί έπιπτώσεις της 

Τά πολιτικά δρώμενα μιaς έποχής κυο
φοροϋνται κατά κανόνα στή μήτρα τfjς 
προηγούμενης . Γι· αύτό καί οσα συνέβη
σαν στοίις τελευταίους μfΊνες τοϋ 1966 καί 
στοίις πρώτους μήνες τοϋ 1967 πρέπει νά τά 
δεί κανείς σάν συνάρτηση μέ τίς καθορι
στικές έξελίξεις τών προηγούμενων έτών. 
Στό κεφάλαιο αίιτό θά βρεί ό άναγνώστης 
μιά άναδρομή στά γεγονότα έκείνα, πού 
κατά κάποιο τρόπο ετοίμασαν τό !\δαφος ή 
εδωσαν τό εναυσμα γιά δσα έπακολού
θησαν. 

Τούς πρώτους μήνες τοϋ 1967 έλάχιστοι 
ήταν έκείνοι πού δέν μιλοuσαν είτε μέ έπι

δοκιμασία είτε μέ άποτροπιασμό γιά τό 
ένδεχόμενο δικτατορίας. Τό t:να σκέλος 
τής Συμφωνίας πού εlχε συνάψει τό Δεκέμ
βριο του 1966 ό Γεώργιος Παπανδρέου μέ 
τόν βασιλέα Κωνσταντίνο προέβλεπε τήν 
κατάπαυση τών έπιθέσεων κατά τοϋ θρό
νου. 'Ανεξάρτητα του πώς μπορεί νά aξιο
λογηθεί δ «δρος» αύτός μέ τά σημερινά 
κριτήρια , τήν εποχή εκείνη ό σεβασμός 
του άποτελοϋσε θεμελιακή προϋπόθεση 
γιά τήν διενέργεια έκλογών. 'Ο Γεώργιος 
Παπανδρέου εlχε άνεπιφύλακτα αποδεχθεί 
αύτή τήν πολιτική πραγματικότητα. 
'Αλλά ό 'Ανδρέας Παπανδρέου ταύτιζε τή 
δημοτικότητα καί τό πολιτικό του μέλλον 
μέ τίς έπιθέσεις κατά τοϋ θρόνου, κατά τfjς 
όλιγαρχίας, κατά τών <>ξένων»,' Η ταν άνα
πόφευκτο τήν άδιάλλακτη αύτή πολιτική 
νά τήν έκμεταλλευθοϋν οσοι ύποστήριζαν 
οτι •<μόνο μιά δικτατορία θά σώσει τόν 
τόπο». 

·Ο έπίδοξος δικτάτορας 

·Αξίζει νά σημειωθεί οτι τήν έποχή 
εκείνη, ένώ ολοι μιλοϋσαν γιά δικτατορία 
δέν κατονομαζόταν κανένα συγκεκριμένο 
πρόσωπο ώς δ έπίδοξος δικτάτωρ. Σχεδόν 
ολοι θεωροίJσαν ώς δεδομένο δτι αν γινό-
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στήν πολιτική ζωή του τόπου. 

ταν δικτατορία θά γινόταν μέ τήν πρωτο
βουλία του Κωνσταντίνου καί μέ 
πρωταγωνιστές τούς ήγήτορες τών · Ενό
πλων Δυνάμεων. Τό 1967 δέν ύπfjρχε ενας 
Μεταξaς άνάμεσα στούς πολιτικοίις ήγέ
τες. 'Ο Παν. Κανελλό πουλος δέν θά δεχό
ταν ποτέ νά συμμετάσχει σέ μιά κατάλυση 
τών δημοκρατικών θεσμών. 'Ο Παν. Πιπι
νέλης Οά μποροίισε νά άναλάβει 'ίσως τήν 
πρωθΙJπουργία, άφοϋ άπό πεποίθηση ήταν 
άντικοινοβοΙJλευτ ικός άλλά ελάχιστοι 
μποροϋσαν νά τόν φαντασθοϋν στό ρόλο 
τοϋ δικτάτορα . ' Η ταν περισσότερο ό 
Civθρωπος του παρασκηνίοιι. Καί ό Π . 
Γαρουφαλιdς 'ίσως νά eβλεπε τόν έαυτό του 
σ' ενα τέτοιο ρόλο, άλλά iiν εΙχε τέτοιες 
σκέψεις δέ φαίνεται νά τίς συμμερίζονταν 
πολλοί. 

. Εκείνος πού τελικά θά επέβαλε τή δικτα
τορία, ό Γεώργιος Παπαδόπουλος, δέν 
ήταν τελείως iiγνωστος άλλά καί δέν θεω
ρείτο, έκτός άπό τούς έλάχιστους μεμυημέ
νοιις συνεργάτες του, σάν κάτι 

περισσότερο άπό ενα «ύπερεθνικιστή>· aξι
ωματικό πού εΙχε κατά καιρούς αναμιχθεί 
σέ "περίεργες» δραστηριότητες . 

·Ο Παπαδόπουλος εlχε τελειώσει τή 
Σχολή Εύελπίδων τό 1940, λίγο πρίν ιiπό 
τήν έπίθεση της 'Ιταλίας. Εlχε θητεύσει 
στή Σχολή Εύελπίδων στά χρόνια της 
δικτατορίας τοϋ Μεταξά, οταν δ ιiντικομ-

οι ένδιεφερόμενοι νά προμηθευθούν 
τό βιβλίο -τού Καθηγητού Κούσουλα 
«ΠΟΛΙηΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 1964-1974» 
μπορούν νά γράψουν στήν έταιpία 

TELAMON CO. 40 I So. Garfield St. 
Arlington, V Α 22204. 
Τό βιβλίο τιμάται 20 δολλ. περιλαμ
βανομένων καί τών ταχυδρομικών. 

μοιJνισμός άλλά καί δ aντικοινοβουλευτι
σμός άποτελοuσαν - καί πολύ 1\ντονα 
μάλιστα - τό έπίσημο κυβερνητικό 
πιστεύω. Δέν cπηρεάστηκαν στόν ίδιο 
βαθμό άπό τό πιστεύω αύτό ολοι δ σοι πέρα
σαν άπό τή Σχολή Εύελπίδων τά χρόνια 
τής μεταξικής δικτατορίας. 'Αλλά ό Γ. 
Παπαδόπουλος ήταν ενας απ' αύτούς πού ή 
Ιδεολογική τους τοποθέτηση διαμορφώ
θηκε πάγια άπό τίς άντιλήψεις της έποχής. 
Ήταν ενα κράμα ρομαντικοiί έθνικισμοu 
καί φανατικοί) άντικομμουνισμοu, μαζί μέ 
μιά περιφρόνηση πρός τόν κοινοβουλευτι
σμό πού τόν θεωροuσε συνώνυμο μέ τήν 
« άπείθαρχη» καί «διεφθαρμένη>• δραστη
ριότητα τών πολιτικών. 

' Η άντικομμουνιστική iδεολογία έπικρά
τησε μέ πολύ μεγαλύτερη ενταση μετά τά 
γεγονότα τοu Δεκεμβρίου 1944 καί πολύ 
περισσότερο μετά τήν τρίτη άπόπειρα του 
ΚΚΕ νά καταλάβει τήν έξουσία μέ ένοπλο 
άγώνα τό 1946-49 .. ο διαχωρισμός του 
έλληνικοu λαοί> σέ «έθνικόφρονες» άπό τή 
μιά πλευρά καί «έαμοκομμουνιστές» άπό 
τήν Ciλλη, μέ τούς «συνοδοιπόρους" ένδιά
μεση κατηγορία, άποτελοuσε γιά ενα 
μεγάλο άριθμό · Ελλήνων καθοριστική 
πραγματικότητα. 

Μέσα σ' αύτό τό iδεολογικό καί ψυχο
λογικό κλίμα, aξιωματικοί μέ τοίις προσα
νατολισμο\ις του Γ. Παπαδόπουλου ήταν 
δχι μόνο εύπρόσδεκτοι άλλά καί 
περιζήτητοι. 

Τό δνομα τοu Γ . Παπαδόπουλου έμφανί
ζεται γιά πρώτη φορά στόν Τύπο τόν 'Ιού
νιο του 1965. Στίς 10 ' Ιουνίου ή 
"'Ακρόπολις" δημοσιεύει τήν πληροφο
ρία οτι έγινε σαμποτάζ σέ μηχανοκίνητα 
μιίiς μονάδας πυροβολικοί> στόν 'Έβρο. 
Ηναι φυσικό ή ε'ίδηση νά προκαλέση τή 
συγκίνηση τής κοινfΊς γνώμης . Σαμποτάζ 
καί μάλιστα στήν &κριτική περιοχή τοϋ 
'Έβρου δέν εlναι γεγονός πού μπορεί 
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εϋκολα νά άγνοηθεί. ' Η πρόσθετη πληρο
φορία δτι τό σαμποτάζ εγινεάπό κομμουνι
στές στρατιώτες •<ρίχνει λάδι στή φωτιά•>. 
Διοικητής τijς I 17 μονάδας πυροβολικού 
της 12ης Μεραρχίας εi.ναι ό αντισυνταγμα
τάρχης Γ. Παπαδόπουλος. Μέχρι τόν 
Ίούνιο τοϋ ι964 ό Παπαδόπουλος ύπηρε
τοuσε στήν ΚΥΠ, δπου εlχε τοποθετηθεί 
άπό τό ι958 . νΕμπιστος τοϋ Διοικητή τής 
ΚΥΠ στρατηγοϋ 'Αλεξ. Νάτσαινα, ό 
Παπαδόπουλος ε{χε παίξει κεντρικό ρόλο 
καί στήν tφαρμογή τών aντιδημοκρατικών 
παρεμβάσεων τοϋ Στρατοϋ καί τής Χωρο
φυλακής κατά τίς βουλευτικές έκλογές τοϋ 
ι 96 ι - παρεμβάσεις πού συνδέθηκαν 

άργότερα μέ τό λεγόμενο «Σχέδιο Περι
κλής». 

Τό «Σχέδιο Περικλής» 

' Η θέση της Ε.Κ. ήταν τότε - κι ' αί>τό 
ύπijρξε ή άφετηρία τοϋ «άνένδοτου» - δτι 
ό στρατός καί τά σώματα άσφαλείας εlχαν 
έπιδοΟεί σέ ε να «δργιο βίας καί νοθείας, μέ 
σκοπό νά άνο.τρέψουν τήν έκλογική νίκη 
τijς Ε.Κ. 

Στήν πραγματικότητα ή Ε.Κ. πού ε{χε 
συγκροτηθεί λίγες μόνο βδομάδες πρίν άπό 
τίς έκλογcς δέν ε{χε τόση βεβαιότητα νίκης 
δσην i:κ τών ύστέρων διεκδικούσε . 'Επί 

ATHENS CENTER HOTEL 

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

REASONABLE PRICES: 
Single roo ms drs. 5.300. Double rooms drs. 7.580. 
3-beds d rs. 9.300 - including hreakfasι . 

For rescΙΎaιio ns rle;ιse cont acι Μ r. Α rscnis in New 
York- Tel . (212) 483-<Χ>42 or communicaιe direcιly 
wiιh Atl1cns Center H oιel: 26 Sophoclcous St.- Ath
ens. Tel. 524-851 1-7 Telcx 7161 ASCO GR. CBL: 
CENTEROTEL. 

&~Pappas 
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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" 
τΕLΕΧ 226344 LGJ GR 

πλέον ί>πάρχουν σήμερα άρκετές ένδείξεις 
δτι οι παρεμβάσεις έκείνες άπέβλεπαν 
κυρίως στή μείωση τών ψήφων τής ΕΔΑ, 
δχι τής Ε.Κ. 

'Ο Κων Καραμανλής σέ ενα κείμενο πού 
μοϋ εστειλε τό Φεβρουάριο τοϋ 1969 
εγραφε: 

""Ε να aλλο θέμα γύρω άπό τό όποίο έδη
μιουργήθη ιστορική σύγχυσις, είναι τό 
θέμα τών έκλογών τοϋ 1961. Οί άντίπαλοί 
μου άπολέσαντες τέσσαρας έν συνεχεία 
tκλογάς καί περιελθόντες είς άπόγνωσιν, 
άπεφάσισαν νά έξέλθουν άπό τήν νομιμό
τητα καί νά Ι:κβιάσουν τήν έξουσίαν δημι
ουργοuντες πολιτειακήν άνωμαλίαν. Καί 
πρός τοϋτο έπεκαλέσθησαν τό aποτέλεσμα 
τών έκλογών τοϋ ι 961, τό όποίον κατήγγει
λαν ώς προϊόν βίας καί νοθείας. 'Η καταγ
γελία δμως αύτή ήτο κατά βάσινάνακριβής 
καί πάντως δέν δικαιολογοϋσε τάς έξάλ
λους καί άντ ιδημοκρατικάς μεθόδους, τάς 
όποίας /;χρησιμοποίησαν οί άντίπαλοί μου 
είς τόν άγώνα των κ:αί αί όποίαι τελικώς 
ώδήγησαν ε!ς τήν πτώσιν τijς ' Ελληνικής 

Δημοκρατίας. 

»Καί ίδού διατί. 

»Πρώτον. Αί έκλογαί διεξήχθησαν aπό 
ύπηρεσιακήν κυβέρνησιν καθ' ύπόδειξ ιν 
έμοu, παραιτηθέντος τοϋ δικαιώματος νά 
τάς διεξαγάγω δ ίδιος ώς Κυβέρνησις πλει
οψηφίας. Δεύτερον. Έτροποποίησα τόν 
έκλογικόν νόμον σί>μφωνα μέ τάς ύποδεί
ξεις τής Ε.Κ. διά νά τήν διευκολύνω νά 
ίιπερφαλαγγίση τήν κομμουνιστικήν ΕΔΑ, 
ή όποία κατά τάς έκλογάς τοϋ ι958 ήλθε 
δεύτερον κόμμα. Αύτονόητον ε{ναι δτι δέν 
θά προέβαινα ε !ς τάς παραχωρήσεις αύτάς 
έάν ε{ χα καί τόν έλάχιστον δόλον. Τρίτον. 
Τό Ι:κλογοδικείον είς τό όποίον εφερε τάς 
ένστάσεις της ή Ε. Κ. έπεκύρωσε τήν έκλο
γήν έν τώ συνόλω της. ·Επί 9.752 έκλογι
κών τμημάτων μόνον είς 6 τμήματα 
ήκυρώθη καί έπανελήφθη ή έκλογή . 
·Αλλά τότε θά διερωτηθijτε πώς προε

κλήθη δλος αύτός ό θόρυβος; 

»Τό άληθές ε{ναι δτι μετά τάς έκλογάς 
τοϋ ι958 , όπότε ήλθε δεύτερον κόμμα ή 
ΕΔΑ, ε{χε δημιουργηθij μιά εuλογος aνη
συχία διά τό μέλλον. ' Η δέ aνησυχία αύτή 
ήτο έντονωτέρα εις ώρισμένους ανακτορι
κούς καί στρατιωτικούς κύκλους, οί δποίοι 
κατά τάς έκλογάς τοίι ι96 ι έσκέφθησαν, εν 
άγνοία μου καί κατά τρόπον έπιπόλαιον, νά 
αναπτύξουν πέραν τοϋ δέοντος τάς συνή
θεις άντικομμουνιστικάς των δραστηριό
τητας. 'Όπως δέ aπεδείχθη έκ τών ύστέρων 
ή ήγεσία τής Ε.Κ., έν άντιθεσει πρός έμέ, 
δχι μόνον έτέλει έν γνώσει τών προθέσεων 

αύτών, άλλά καί προσεπάθησεν νά έπωφε
ληθij. 

Πάντως, ό,τιδήποτε καί έάν έγένετο, ή 
άνόητος αύτή προσπάθεια ήτο άδύνατον νά 
έπηρεάση σοβαρώς τό άποτέλεσμα τής 
έκλογijς. Πρώτον , διότι έντός του έκλογι
κοϋ τμήματος ήτο κατοχυρωμένη ή έλευθε
ρία καί ή μυστικότης τής ψηφοφορίας, 
δπως άποδεικνύεται άπό τά πρακτικά των 
έφορευτικών έπιτροπών δλων τών τμημά-
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των τής χώρας. Καί δεί>τερον, διότι ή ύπε
ροχή τής ΕΡΕ (50,80% τής ΕΡΕ εναντι 
33,65% τής Ε.Κ .) ήτο τόσον μεγάλη, ιδστε 
νά μήν είναι δυνατόν λογικώς νά αποδοθή 
εlς καλπονοθεύσεις. ' Αλλά, δπως είπα καί 
προηγουμένως, τήν λογ ικήν των αντιπά
λων μου τήν είχε συσκοτίσε ι τό πάθος••. 

Θά πρέπει νά δεχθουμε δτι δ Καραμαν
λής δέν γνώριζε τήν ϋπαρξη του «Σχεδίου•• 
καί φυσικά δέν ενέκρινε τήν εφαρμογή του. 
·Αλλά ί>πijρχαν πάντοτε άτομα μέ γνήσιες 

άνησυχίες καί πατριωτικά κίνητρα πού 

κινουνταν άπό δική τους πρωτοβουλία. 'Ο 
στρατηγός 'Αλέξ. Νάτσαινας ήταν από 
έκεί νους πού πίστευαν στήν αποτελεσματι
κότητα του «ψυχολογικοί> πολέμου» εναν
τίον του «Κομμουνισμου». Τά δπλα του 
«ψυχολογικου πολέμου» περιλάμβαναν 
τήν προπαγάνδα, τή ψυχολογική πίεση, 
τήν παραπληροφόρηση, ακόμα καί τήν 

«κατασκευή» γεγονότων. τ Η ταν ή εποχή 
του ψυχρου πολέμου δταν οί συνασπισμοί 
των δύο ύπερδυνάμεων aπέδιδαν αντί
στοιχα ό ενας στόν ι'iλλο τίς πιό δόλιες 
έπιδιώξεις. Μέσα στό ψυχολογικό αύτό 
κλίμα μπορεί νά αξιολογηθε! καί τό Σχέδιο 
«Περικλής» . Τό σχέδιο - πο\> τελικά 
παρέμεινε στό aρχείο χωρίς νά κοινοποιη
θεί σέ καμιά στρατιωτική aρχή - aποτέ
λεσε τή βάση γιά μfiλλον σπασμωδικές 

δραστηριότητες τοπικών όργάνων. 'Η 

αρχική πρόθεση ήταν νά μειωθοί>ν οί 
ψήφοι τής ΕΔΑ. Γι' αύτό οί πληροφορίες 
πού εφθαναν στήν ήγεσία τής Ε. Κ. γιά τήν 
προσπάθεια αί>τή δέν προκάλεσαν aνησυ
χία. 'Αντίθετα, ί::γιναν δεκτές μέ κρυφή 
ίκανοποίηση, γιατί δσοι ψήφοι δέν πήγαι
ναν στήν ΕΔΑ ήταν φυσικότερο νά πfiνε 
στήν 'Ένωση Κέντρου. 

·Η"· Ελευθερία» στίς 7 Σεπτεμβρίου 1965 
εγταφε: «Καί ήτο ό aρχηγός τής' Ενώσεως 
Κέντρου πλήρως ενήμερος τής σχεδιαζο
μένης βίας καί νοθείας ... ». 
·Ο δέ Σπϋρος Λιναρδάτος γράφει στό 

βιβλίο του: «'Ο Μαρκεζίνης στέλνει στό 
Καστρί τούς κ. Παπαγιάννη καί Θ. 

Καψάλη γιά νά επιστήσουν τήν προσοχή 
του Γ. Παπανδρέου στό τί μπορεί νά προε
τοιμάζεται από τη «Βασιλική" κυβέρνηση. 

(την ί>πηρεσιακη κυβέρνηση Δόβα). 

-Πέστε στόν Πρόεδρο (σημ. σ. Μαρκε
ζίνη) νά μήν aνησυχεί, iiπαντfi ό Γ. Παπαν
δρέου. Καί λίγη βία μάς χρειάζεται. 

Καί στόν 'ίδιο τόν Μαρκεζίνη ποί> τοϋ 
επαναφέρει τό θέμα, ό Γ. Παπανδρέου 
απαντά: 

-'Ο Ποταμιάνος λέει δτι δέν τόν νοιά
ζει τί θά ψηφίσουν. 'Αρκεί νά μήν ψηφί
σουν ·Αριστερά. Μας κάνει τή δουλειά 
μας». 

Τελικά δμως οί δποιες ψυχολογικές πιέ
σεις πού aσκήθηκαν dπό τοπικά όργανα 
τής χωροφυλακής η aπό aξιωματικοίJς καί 
όπλίτες των ΤΕΑ στράφηκαν καί κατά των 
κεντρώων ψηφοφόρων. Ήταν μιά ένέργεια 
άνόητη καί αποσταθεροποιητική . 

Παρ' δλο τό θόρυβο γιά «βία καί νοθεία>• 
είναι δύσκολο νά πεί κανείς μέ βεβαιότητα 
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πόσο καί αν επηρεάσθηκε τό τελικό αποτέ
λεσμα τών έκλογών. 'Ανεξάρτητα δμως 
dπό αί>τό, ή παρεμβολή τοϋ στρατοί> καί 
των Σωμάτων ' Ασφαλείας στήν έκλογική 
διαδικασία προκάλεσε ενα κλονισμό στά 
θεμέλια τοiΊ δημοκρατικου πολιτεύματος. 
Καί ετσι cθεσε σέ κίνηση μιά σταδιακή 
κατολίσθηση πού aργότερα - μέ τή συν
δρομή των γεγονότων πού έπακολούΟησαν 
- θά όδηγουσε στήν κατάρρευση τής 
δημοκρατίας. 

Τόν 'Ιοί>νιο τοί> 1965 ό Γ. Παπανδρέου 
είχε ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης dπό τή 
Βουλή προκειμένου μέ ανανεωμένο κϋρος 
νά προχωρήσει σέ iiλλαγές στήν ήγεσία 
τών 'Ενόπλων Δυνάμεων.· Ο κοινοβουλευ

τικός εκπρόσωπος τής ΕΔΑ 'Ηλίας 
'ΗλιοiΊ στήν dγόρευσή του αναφέρθηκε 
στήν ύπόθεση του <•σαμποτάζ» στόν 
'Έβρο. 

Εlχε στό μεταξύ αποδειχθεί δτι ή ύπό
θεση του «σαμποτάζ» έστερείτο βάσεως. 

Είπε ό · Ηλιοί> τότε: 
«Καί ίδού εν χαρακτηριστικόν αποκορύ

φωμα τής επιθέσεως κατά τών έλευθέρων 
θεσμών ... ό ' Αντισυνταγματάρχης Παπα
δόπουλος, ό ύπ · cφιθμ. 817760 (Ση μ . σ. 
έννοεί πιθανώς τόν τηλεφωνικό aριθμό τοί> 
Γ. Παπαδόπουλου στήν ΚΥΠ, ό όποίος 
aριθμός ανεφέρετο ώς σημείο έπαφijς στό 
aντίγραφο τοϋ Σχεδίου «Περικλής» πού 

PHAROS 

είχε ι:Ίνακαλύψει ή κυβέρνηση Γ. Παπαν
δρέου τό 1965 καί είχε αποκαλύψει ό'ίδιος δ 
πρωθυπουργός στή Βουλή στίς 23 Φεβρου
αρίου 1965) πραξικοπηματίας τοί> σχεδίου 
«Περικλής», ή δεξιά χείρ τοu Νάτσαινα , 
σκηνοθετεί δολιοφθοράν είς τόν 'Έβρον ... 
συντάσσει εν πόρισμα , τό γνωστοποιεί είς 
τόν Τύπον τής ΕΡΕ μίαν ήμέραν προτοίJ τό 

κοινοποιήσε ι είς τήν κυβέρνησιν καί άπο
σπa από τούς στρατιώτας όμολογίαν, έλεγ
χθείσαν έκ των ύστέρων ώς ψευδή"· 

' Ο κεντρώος καί ό άριστερός τί>πος 
ζήτησε τότε τήν «παραδειγματική τιμω
ρία» του iiξιωματικου πού προκάλεσε δλη 
αύτή τήν αναστάτωση .. Ο τότε Διοικητής 
του Γ ' Σώματος Στρατοί> ύποστράτηγος Κ. 
Τσολάκας διέταξε νά γίνει διοικητική έξέ
ταση aλλά τό Οέμα δέν προχώρησε. 'Όπως 

iiνέφερε άργότερα ό Γιάννης Μανουσάκης, 

διcυθυντής τότε του Πολιτικου Γ ραφείου 
του Γ. Παπανδρέου, τόν πρωθυπουργό ΕΠΙ
σκέφθηκε στό Καστρί ό πατέρας του Γ. 
Παπαδόπουλου, δάσκαλος άπό τήν Πάτρα, 
συμπατριιίJτης καί παλιός γνωστός τοί> 

ι:Ίρχηγοί> της Ε. Κ . (κατά μία πληροφορία 

τόν Γ. Παπαδόπουλο είχε βαφτίσει ό Γ. 
Παπανδρέου). Στήν παράκληση «νά σώσει 
τό παιδί του", ό Γ. Παπανδρέου άνταποκρί
θηκε Οετικά καί εδωσε έντολή στόν 
ί>ποιφγό · Αμί>νης Π. Γαρουφαλιfi νά βάλει 

r~ TRAVEL 6. TOURISM lnc. 

Specializing in Travel to Greece 
and the Greek lslands 9·~r\AROs 

;.~~ ιίRiVΕι Ρ~ Dαily Depαrtυres with 

-·- ,~.~~ OZV~PΊC 
ESTABLISHED 1924 AIRWAYS 

LOW & EASY CONNECTIONS 
FROM ANYWHERE IN U.S.A. 

747 "SUPER CHARTERS" 

ROUNDTRIP frσm $499 
ΟΝΕ WAY fram$299 
ΑΙ/ tickets Dom.Jstic & lnternαtionαl 
sent νία Federαl Express sαme dαy 

CALL 1 (212) 736-6070 or 1 (800) 999-5511 
Free parking betwcen 7th & 8th Αν!:. - Across Penn Station 

Ο φ Α ΡΟ~ 230 w. 31sr sτ. 
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τήν ύπόθεση στό άρχείο. 

Ι.Δ.Ε.Α. καί Ε.Ε.Ν.Α. 

Εlναι φανερό πώς τήν tποχή εκείνη 

κανείς σχεδόν δέν θεωροίισε τόν Γ. Παπα
δόπουλο ίδιαίτερα έπικίνδυνο. ·Από τήν 
άλλη πλευρά θά πρέπει νά δεχθοϋμε δτι 
πολλοί άνώτεροί του στή στρατιωτική 

~εραρ~ία τόν, cβλεπαν σάν ενα χρήσιμο 
υφισταμεν? με «ξεκαθαρισμένο» άντικομ
μουνιστικο προσανατολισμό καί φυσικά 
μέ άδιαμφισβήτητη άφοσίωση στό θρόνο. 

' Από τά μέσα τής δεκαετίας τοϋ 50 δ ταν 
ή παλιά όργάνωση ΙΔΕΑ πού ε{ χε ά~απτυ
χθεί στή Μέση 'Ανατολή κατά τή διάρκεια 
το? πολέμου άρχισε νά άποδυναμώνεται, 
νεωτεροι άξιωματικοί ι'iρχισαν νά θέτουν 
τίς_β~σε~ς γιά ~ιά νέα άνάλογη όργάνωση, 
που αργοτερα εγινε γνωστή μέ τήν tπωνυ

μία 'Εθνική "Ενωση Νέων ·Αξιωματικών 
(ΕΕΝΑ). Ήταν άτυπη aφou ποτέ δέν aπέ
κτησε έπίσημα aναγνωρισμένο aρχηγό. 

Σκο~ός της ~ταν κυρίως ή έπαγyελματική 
πρ?ω~ηση των aξιωματικών πού άνήκαν 
στο κυκλωμα (κάτι άνάλογο θά έπεδίωκαν 
άργότερα καί οί κεντρώοι aξιωματικοί πού 
όργάνωσαν τόν ΑΣΠΙΔΑ). 

'Ο Παπαδόπουλος εlχε στενούς δεσμοί>ς 
μέ πολλούς aξιωματικούς τής ίδιας «σει
ρCiς» η νεώτερους, πού του άναγνώριζαν 
άπό τότε όργανωτικές καί ήγετικές ίκανό
τητες. Τούς ίδεολογικούς προσανατολι
σμούς τών άξιωματικών αύτών 
συμμερίζονταν καί άρκετοί aνώτεροί τους 
στήν ίεραρχία, δπως δ Ι. Γεννηματaς, δ Γ ρ. 
Σπαντιδάκης, δ' Οδ. ·Αγγελής, δ Γ. Ζωϊτά
κης καί άλλοι. Οί άνώτεροι αύτοί άξιωμα
τικοί γνώριζαν δτι ό ούσιαστικός ελεγχος 
του στρατεύματος έξαρτaται άπό τήν 
uπαρξη, στίς χαμηλότερες βαθμίδες, aξιω
ματικών μέ άπόλυτη πίστη καί άφοσίωση 
στούς άνωτέρους τους. 'Από τήν πλευρά 
τους τά 'Ανάκτορα πίστευαν στήν άνάγκη 
νά διοικοϋνται οί ενοπλες δυνάμεις άπό 
άξιωματικούς άφοσιωμένους στό Στέμμα. 

Στή συνομιλία πού ε{χα τόν Αϋyουστο 
τοϋ 1966 μεέ τόν Κωνσταντίνο ε{χι: πεί ό 
τότε νεαρός Βασιλέας, δταν τόν ρώτησα 
γ~ά τήν ύπόθεση τοί> «ΑΣΠΙΔΑ», δτι 
πιστευε πώς ή όργάνωση αύτή άποτελοϋσε 
μιά άπόπειρα νά περάσει ό &λεyχος του 
στρατεύματος σέ στοιχεία έχθρικά πρός τό 
Θρόνο. "'Ο πατέρας μου, μοϋ εlχε πεί: Τό 
στράτευμα καί τά μάτια σου». "Ετσι έξή-
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γη σε τήν εντονη aντίδρασή του δταν εγινε 
γνωστή ή ϋπαρξη τοϋ «ΑΣΠΙΔΑ••-

Μέσα στό ψυχολογικό αύτό κλίμα 
liρχισε, ίδίως μετά τόν Ίούλιοτοϋ 1965, νά 
συσπειρώνεται ενας άριθμός άξιωματικών 
μέσα στά πλαίσια τοϋ Ε.Ε.Ν.Α. 'Ορισμέ
νοι άπ' αύτούς εlχαν ύπηρετήσει στήν 
ΚΥΠ στίς aρχές τής δεκαετίας τοϋ 1960. 
Σχεδόν ολοι γνώριζαν ό &νας τόνliλλο άπό 
προϋπηρεσία στίς ίδιες μονάδες. · Η 
άρχική όμάδα δέν ύπερέβαινε τούς 

σαράντα. 

'Ανάμεσα στούς σαράντα ήταν οί Γ. 
Παπαδόπουλος, Ν. Μακαρέζος, Ι. Λαδaς, 
Κ. Καρύδας, Μ . Ρουφογάλης, Α. Λέκκας, 
Ν. Γκαντώνης, Δ. · Ιωαννίδης, Α. Μέξης, 
Δ. Σταμετελόπουλος. 'Ορισμένα μέλη τής 
όμάδας, ίδίως ό Γ. Παπαδόπουλος καί ό Ν. 
Μακαρέζος, διατηροϋσαν σχετικά στενή 
έπαφή μέ τόν άντιστράτηγο Γρ. Σπαντι
δάκη, ό δποίος στίς 7 'Οκτωβρίου 1965 
εlχε aντικαταστήσει τόν άντιστράτηγο Ι. 
Γεννηματa στή θέση τοϋ άρχηγοϋ τοϋ 
ΓΕΣ. ' Ο Σπαντιδάκης πίστευε δτι οί άξιω
ματικοί αύτοί ήταν «δικοί» του. Μάλλον 
τόν liφηναν καί οί 'ίδιοι νά πιστεύει δτι τόν 
θεωροί>σαν φυσικό τους ήγέτη. Χάρη στό 
δεσμό αύτόν οί περισσότεροι aξιωματικοί 
τής δμάδας αύτής θά τοποθετοϋνταν άπό 
τόν ΓΕΣ σέ νευραλγικά πόστα κατά τήν 
περίοδο μετά τόν ·ΟκτώβριΟ τοϋ 1965. 
'Αξίζε ι νά σημειωθεί δτι λίγο μετά τήν 
τοποθέτηση τοίι Σπαντιδάκη στή θέση τοϋ 
. Αρχηγοϋ ΓΕΣ τοποθετήθηκε ό τότε aντι
συνταγματάρχης Δ. Σταματελόπουλος στή 
διεύΟυνση μεταθέσεων τοίι ΓΕΣ. Σ τούς επό
μενους μήνες τά κυριότερα μέλη τής όμά
δας Παπαδόπουλου τοποθετοί>νται σέ 
καίρια πόστα. 'Ο Ν . Μακαρέζος καί ό Μ. 
Ρουφοyάλης στήν Κ ΥΠ, ό Δ. · Ιωαννίδης 
διοικητής τοί> Τάγματος τής Σχολής Εύελ
πίδων, δ Α. Λέκκας στό 4ο Γραφείο καί ό 
Μπαλόπουλος στό 2ο έπιτελικό γραφείο 
τοί> ΓΕΣ, δ Ι. ΛαδCiς Διοικητής τής ΕΣΑ. 

Θά άποτελοίJσε ύπεραπλοποίηση τό νά 
συμπεράνει κανείς δτι οί άξιωματικοί τής 
όμάδας πίστευαν δτ ι μιά μέρα θά κατελάμ
βαναν τήν έξουσία. Αί>τό πού κυρίως τούς 
άπασχολοϋσε ήταν τό ένδεχόμενο νά σχη
ματισθεί «λαϊκό μέτωπο» aπό τήν Ε. Κ. καί 
τήν Ε.Δ.Α. καί τό μέτωπο αύτό νά παίρνει 
τήν Ε.Δ.Α. καί τό μέτωπο αί>τό νά πάρει μέ 
έκλογές τήν έξουσία. Στήν περίπτωση 
αι'Jτή Ο «ΚΟμμουνισμός» θά κέρδιζε, κατά 
τή γνώμη τους, τή μάχη πού ε{ χε χάσει στό 
Γράμμο - Βίτσι τόν Αύγουστο τοϋ 1949. 
'Όσο παρατραβηγμένη κι ίiν φαίνεται 
σήμερα αuτή ή aντίληψη, τήν έποχή 
εκείνη άποτελοί>σε πεποίθηση πού δχι 
μόνο συμμερίζονταν άλλά καί διακήρυτταν 
σχεδόν καθημερινά ό Τύπος καί ή ήγεσία 
τής Δεξιaς. Ειναι χαρακτηριστικό 'ένα 
άρθρίδιο τής «Καθημερινής» στίς 23 
Φεβρουαρίου 1967: 

.. Σημασίαν εχει δτι έάν, δ μή γένοιτο, ή 
'Ένωσις Κέντρου ελθει πρώτον κόμμα η 
όμοϋ μετά τής ΕΔΑ καταλάβη τήν θέσιν 
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της πλειοψηφούσης παρατάξεως, τότε, 
κατ' αύτή ν τή νί>κτα τών εκλογών, τά δύο 
«λαοκρατικά» κόμματα κινητοποιοuντα 
τόν έπαναστατικόν μηχανισμόν τijς ΕΔΑ 
καί δη μιουργοuντα ύπό τήν προστασίαν 
των λαοκρατικάς έκδηλώσεις, θά καταλύ
σουν τό πολίτευμα καί θά γίνουν κίφιοι τής 
Κυβερνήσεως η μάλλον τής εξουσίας, θά 
χρειασθή δέ νά έκβλ ηθοi)ν έξ αύτή ς διά της 
δυνάμεως του στρατού, πού θά είναι άμφί
βολον αν θά κατορθώση νά κινηθή έν μέσω 
τής συγχύσεως καί νά πυροβολήση κατά 
τής λαϊκής συγκεντρώσεως τών «Λαμπρά
κηδων» - ένώπιον τής όποίας θά προ
σέλθη νά δρκισΟή ή <<λαοπρόβλητος» 
Κυβέρνησιες Παπανδρέου- Πασαλίδη ... 
Δημοσιεύματα δπως αί>τό επειθαν τούς 

aξιωματικοίJς τοu Ε.Ε.Ν.Α. δτ ι τά σχέδιά 
τους είχαν πολλούς καί πανίσχυρους ύπο
στηρικτές. Οί aξιωματικοί αύτοί καί οί 
δμοϊδεάτες τους μέσα στό στράτευμα , άλλά 
καί στά άνώτατα κλιμάκια, θεωρούσαν 
καθήκον τους νά βάλουν φραγμό στήν 
άνοδο του •<Λαϊκοu Μετώπου,. στήν έξου
σία. Κ ι δταν διάβαζαν δτι •<θά είναι άμφίβο
λον dν θά κατορΟώση νά κινηθή,. ό 
Στρατός ,,f;ν μέσω τής σογχύσεως», δέν 

ήταν φυσικό νά συναγάγουν δτι θά επρεπε 
νά <<Κ ινηθοί\ν» προτοϋ είναι άργά; Είναι 
τραγικό πόσο δ φανατισμός σοσκοτίζει τή 
σκέψη καί αύτών άκόμη πού κατά τεκμήριο 
θά επρεπε νά είναι περισσότερο σώφρονες 
καί μετριοπαθείς. 

'Η Συμφωνία Παπανδρέου - Κανελλό
πουλου δημιούργησε στούς άξιωματικούς 
τοϋ Ε.Ε.Ν.Α. μιά κάποια σύγχυση, δεδομέ
νου δτι ήταν φανερό πώς τή συμβιβαστική 
διευθέτηση εύνοοuσε καί δ Βασιλεύς. Οί 

'Αξιωματικοί τijς δμάδας δέν ijξcραν τίς 
λεπτομέρειες aλλά εβλεπαν, δτι καί δ Κων
σταντίνος καί δ Γ. Παπανδρέου φαίνονταν 
νά βάζουν τήν μάχαιραν είς τήν θήκην. Οί 
επανειλημμένες καί συγκεκριμένες διαβε
βαιώσεις του Γ . Παπανδρέου καθώς καί οί 
διαξιφισμοί του μέ τήν ΕΔΑ καθησύχασαν 
γιά λίγο τούς φόβους γιά τή δημιοιφγία 
«λαϊκοί> μετώπου». Πολύ σύντομα δμως οί 
φόβοι αύτοί άναζωπυρώθηκαν. Συνέτειναν 
σ ' αύτό καί τά δημοσιεύματα τοϋ Τύπου 
τijς Δεξιάς άλλά καί ή άκραία φρασεολογία 
τοϋ 'Ανδρέα Παπανδρέου. 'Από τά μέσα 
'Ιανουαρίου του 1967 οί άξιωματικοί τής 
όμάδας aρχίζουν νά συζητοϋν μεταξύ τους 
γιά τήν ,,έθνική aνάγκη>• νά ματαιωΟοϋν οί 
έκλογές. Τά κιφιότερα μέλη τής όμάδας 
σψφωνοϋν κατά τήν περίοδο αύτή <<νά 

παραμένουν έν έπαφή καί νά έπαγρυ
πνοί>ν». 'Ο Ν. Μακαρέζος χάρη στή νευ
ραλγική θέση πού κατέχει στήν Κ ΥΠ είναι 
γνώστης του μυστικοϋ σχεδίου - του 
<<Σχεδίου Προμηθεύς,- πού είχε καταρτι
σθεί γιά τό ένδεχόμενο ξένης έπιβουλής ij 
έσωτερικής άπειλής κατά τοϋ πολιτεύμα
τος. Τό σχέδιο τό γνωρίζει βέβαια καί ό 
Παπαδόπουλος , άφοϋ ε{ χε προσωπικά σι>μ
βάλει στή διαμόρφωφή του δταν ύπηρε
τοϋσε στήν ΚΥΠ. 

Τό σχέδιο αύτό δέ διέφερε βασικά άπό 
άνάλογα σχέδια πού εχουν δλες οί κυβερ
νήσεις γιά τήν aντιμετώπιση έπιθέσεων 
κατά τοϋ πολιτεύματος. Τό πρόβλημα στήν 
περίπτωση της ·Ελλάδας ήταν δτι οί έντε
ταλμένοι γιά τήν έφαρμογή του σχεδίου 
«μόνον κατόπιν διαταγής τής νομίμου 
κυβερνήσεως», εβλεπαν τήν έφαρμογή του 
«άναγκαία» καί <<δι>νατή, καί χωρίς κυβερ
νητική έντολή. Δικαιολογούσαν μιά τέτοια 
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παράνομη καί aντισυνταγματική ένέργεια 
μέ τό επιχείρημα δτι οί έκλογές - μέ τή 
νίκη τής Ε.Κ. - θά όδηγοϋσαν τή χώρα 
στή ν «Καταστροφή»- στήν <<έπικράτηση 

τοϋ κομμουνισμοu», 

Μέσα σ' αύτό τό ψU".(Ολογικό κλίμα 
έκκολάπτετο ή δικτατορία. 

'Ένα έπίμαχο « Έγκόλπιο)) 

' Η σχεδόν παρανοϊκή καχυποψία δέν 
ήταν aποκλειστικό χαρακτηριστικό τής 
μιiiς μόνο πλευρiiς. 'Ένα δείγμα του νοητι
κοί> καί συναισθηματικοϋ πλαισ(ου, μέσα 
στό όποίο κινοϋνταν καί άντιδροi\σε καί ή 
κεντρώα παράταξη, είναι δ θόρυβος πού 
ξέσπασε δταν cγινε γνωστή ή διανομή Ι:νός 
φυλλαδίου μέ τόν τίτλο "·Εγκόλπιον τοϋ 
·Ελευθέρου Πολίτου». Τό μiiλλον άπλοϊκό 
αύτό φι>λλάδιο είχε σονταχθεί καί άποστα
λεί σέ διάφορες κρατικές ύπηρεσίες καί σέ 
'Αστυνομικές Διευθύνσεις έπί κυβερνή
σεως Στεφανόπουλου δταν ύπουργός Δημ. 
Τάξεως ήταν ό Χρ. 'Αποστολάκος. 

Τό φυλλάδιο είχε «άνακαλυφθεi»- λίγο 
μετά τά Χριστούγεννα - άπό μέλη τής 
Ε.Δ.Η.Ν., τής νεολαίας τής Ε.Κ. στή Θεσ
σαλονίκη. Τό 38λιδο «'Εγκόλπιον, εlχε 
άποσταλεi άπό τό 'Αρχηγείο Χωροφυλα
κής πρός τήν ·Αστυνομική Διεύθυνση 

Θεσσαλονίκης, ή όποία τό προώθησε στά 
διάφορα Τμήματα. 

Ήταν άπολύτως άπαράδεκτη ή ένέργεια 
αύτή τών άστυνομικών άρχων ποί> ετσι 
παρενέβαιναν στήν πολιτική διαδικασία. 
'Αλλά εlναι δείγμα τής νοοτροπίας πού 
έπικρατοϋσε τήν έποχή εκείνη. '0 <<ΚΟμ
μουνιστικός κίνδυνος» θεωρείτο πραγματι
κός καί c'iμεσος καί γιά τήν aντιμετώπισή 
του κάθε ενέργεια σχεδόν ήταν θεμιτή. 
Πέρα άπ ' αύτό , τό κείμενο τοϋ φυλλαδίου 
δέ δικαιολογοϋσε τή σχεδόν ύστερική 
άντίδραση τοϋ ' Ανδρέα Παπανδρέου: 
<<Τήν l:πομένην τής ψήφου έμπιστοσύνης 
πρός τήν κυβέρνησιν», είπε, «άπεκαλύφθη 
εiς τήν Θεσσαλονίκην ή πρώτη άπόπειρα 
νοθεύσεως τοϋ λαϊκοϋ φρονήματος. Είδο-
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ποιοϋμεν τήν Κυβέρνησιν. Νέος «Περι
κλής» δέν Οά περάσει. Ό Λαός καί ή 
δημοκρατική ήγεσία του άγριJπνοuν. Κάθε 
προσπάθεια νοθείας θά συντριβή. ' Ο 
'Ελληνικός Λαός είναι tτοιμος νά δώση 
τήν μάχη ν, τήν οίανδήποτε μάχην, διά τήν 
έπιβολή ν τής θελήσεώς του, διά τή ν τελι
κήν νίκην». 

τί aκριβως ί:λεγε τό "'Εγκόλπιον»; ΣίJμ
φωνα μέ περικοπές πού δημοσίευσε τότε ή 
φιλική πρός τήν Ε. Κ. έφη μερίδα" "Εθνος ... 
τό ,, ·Εγκόλπιον» περιλάμβανε φράσεις, 

δ πως οί aκόλουΟες: ""Αν δέν θέλουμε τήν 
καταστροφή τής Δημοκρατίας, τοϋ γενικοϋ 
καί προσωπικοϋ μας καλοϋ, τότε δέν πρέπει 
νά έκλέγωμε γιά βουλευτάς άνθρώπους πού 
δέν πιστεύουν στήν έλευθερία. Οί ί>ποψή
φιοι όλοκληρωτικων κομμάτων καί οί 
συνεργαζόμενο ι μέ αύτά πρέπει νά aποδο
κιμάζονται, τό ϊδιο καί έκείνοι πού aπέδει
ξαν δτι είναι aντιδημοκρατικοί ( ... ) Δέν 
πρέπει νά ψηφίζωμε άνΟρώπους άσταθείς, 
aσυνεπείς, χωρίς aρχές. οητε εξαλλους 
δημαγωγούς πού καλλιεργοϋν φανατι
σμούς, μίση, διχασμούς. Οϋτε έκείνους πού 
γ ιά μοναδικό προσόν εχουν δτι είναι <<υίοί 
τοϋ μπαμπά» τους η εχουν ενα προγονικό 
όνομα». · Η τελευταία αύτή «πετριά .. &να
φερόταν φωτογραφικά στόν 'Ανδρέα 

Παπανδρέου καί τό Νικήτα Βενιζέλο. 

Τό ""Εθνος» είχε aπομονώσει καί μιά 
ι'iλλη παράγραφο: «Βλάπτει τό κομματικόν 
πείσμα; Καί γιατί; ., Αν τό κόμμα της προτι

μήσεώς μας μάς ιiπογοητεύση, ι'iν παρε

κλίνη aπό τάς άρχάς του η τό πρόγραμμά 
του, ί:iν πέση ή ποιότης των στελεχων καί 
έκπροσώπων του, ί:iν ύποστfi τήν παρακ
μήν, iiν έπιχειρήση νά τεΟη ίJπεράνω τής 

Δημοκρατίας, ίiν ξεφύγη άπό τά έθνικά 
πλαίσια τότε δχι άπλως δικαιούμεθα ιiλλά 
καί ύποχρεούμεθα νά τό έγκαταλείψωμε». 
· Αφοϋ τό φυλλάδιο αύτό είχε συνταχθεί 
aπό τήν κυβέρνηση των ·•άποστατων,, θά 
πρέπει νά δεχθοϋμε δτι ή παραπάνω 
«παραίνεση » aπευθυνόταν μάλλον πρός 
τούς όπαδούς τfjς Ε.Κ. πού καλοί>νταν 
έμμέσως βέβαια νά έγκαταλείψουν τό 
κόμμα αύτό καί νά στραφοί>ν πρός τό 
Φ.Δ.Κ. 

Στήν άξίωση τής Ε.Κ. καί της ΕΔΑ νά 
παραιτηθεί δ ύπουργός Δημ. Τάξεως, ή 
«Καθημερινή" aντ ιτάχθηκε μέ cνα σχόλιο 
πού aντικατοπτρίζει δλοκάθαρα τίς άντι
λήψεις πού έπικρατοϋσαν τήν εποχή 
έκείνη άκόμα καί στούς πιό νηφάλιους καί 

μετριοπαθείς κύκλους τής Δεξιάς. Σέ σχό
λιο κάτω άπό τόν τίτλο «Εύκαιρία» εγ ραφε 
στίς 18 'Ιανουαρίου 1967: 

«Ε.Κ καί ΕΔΑ ζητοuν τήν aμεσον άπο
μάκρυνσιν του ύπουργοϋ Δημ. Τάξεως έξ 
αίτίας του"' Εγκολπίου». Φοβούμεθα δμως 
δτι τό "'Εγκόλπιον» δέν είναι ή αiτία. 
Είναι ή ... εύκαιρία διά νά έξαναγκασθη δ κ. 
πρωθυπουργός vά παράσχη δείγματα ύπο
ταγfjς είς τό Λαϊκόν Μέτωπον, τό aποτέλε

σμα τής δποίας θά είναι νά άποθαρρυνθοϋν 
οί aξιωματικοί καί οί aνδρες των Σωμάτων 
τάξεως καί aσφαλείας καί νά εγκαταλεί
ψουν τήν ύπεράσπισιν των λαϊκων έλευθε-
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ριων, ωστε ή μεγάλη ταξιαρχία των 70.000 
«Λαμπράκηδων» νά έφαρμόση κατά τό 
τελευταίον πρό των έκλογων 150ήμερον 
άνενόχλητος τό τρομοκρατικόν της σχέ
διον. Διά νά ύπάρξουν δηλαδή έκλογαί 
βίας - ύπέρ τοϋ Λαϊκοϋ Μετώπου». 

' Η «τρικυμία σέ δακτυλήθρα .. , πού είχε 
ξεσηκώσει ή άνακάλυψη τοu ,, ' Ε γκολ
πίου .. , κόπασε ταχύτατα μόλις δ πρώην 
ύπουργός έπί κυβερνήσεως Στεφανόπου
λου Χρ. 'Αποστολάκος «δι· έπωνίιμου 
δηλώσεώς» του άνέλαβε τήν ε(>θύνη γιά τό 
έπίμαχο φυλλάδιο, ό δέ πρωθυπουργός Ι. 
Παρασκευόπουλος δήλωσε δτι «ή κυβέρ
νησις οί>δεμίαν εύθίινην δύναται νά φέρη 
έπί θέματος άναγομένου είς ένεργείας των 
πρό έξαμήνου άρμοδίων ... Φυσικά τό μάλ
λον άφελές "·Εγκόλπιον .. άπεσύρθη καί τό 
θέμα εκλεισε . 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 

~ fhrr~ Star Rιι~~ ~Τ~ Ν Υ Timιs 

φ~Atee~ 
!ιι~ Λ merican and Continental Cuisine 

W~ddings · Chrisι~nings 
ΑΙ/ Social Functions 

BANQUET FACILΠIES 
ΤΟ SERVE 15 ΤΟ 400 

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

Tel. (201) 469-2522 

Blue Dawn Diner-Restaurant -
1860 νETERANS MEMORIAL HIGHWA Υ. CENTRAL ISLIP. Ν . Υ . 11 722 

TEL. (5 ι6) 234-6001 ή (516) 348-9708 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Εχίι 57 στό δεύτερο φως. στήν νeιerans Highway δεξιά μέχρι τή\' 
Blue Dawn Diner. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ Τ ΑΞΙΔΕΥΟΝΤ ΑΣ ΣΤΟ LONG ISLAND 

Έλληvικά φαγητά γιά τούς "Ελληvες καλοφαγάδες (σουβλάλ.ια. μοοοαλ·ά.;. πα

στlτσια, σπανακόπιτες κ. ά.) . Ψάρια φρi:σκα σέ με)'άλη ποιλΊλiα ) · ι ' αι\τοιλ; ποιi 

dyαποϋv τά θαλασσινά, Salad Bar yιά τούς .. . χορrοφάγοιι.;. breakfast )·ιά δλοr >..;. 

σπιrίσια γλυκά καΙ ψωμιά καΙ βέβαια ποτά πολλά. 

24 ΩΡΕΣ λΝΟΙΧτΑ - ΣτΗΝ ΥΠΗΡΕΣ!λ ΣΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΉ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

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

Η ΓΕΦΥΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

Ή έταιρία πού μεταφέρει δλο σας το σπιτικό 

στήν Έλλάδα καί σέ δλο τόν κόσμο 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕ ΜΠΑΟΥΛΑ 

ΔΙΑΘΕΤΟΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

Δωρεάν Έκτίμησις 

Συσκευασία σέ ξύλινα καί σιδε ρένια Containers 

"NEW YORK" 



ΣΟς συμφέρει ή προβολή 
μέσω του περιοδικοί) 

The Monthly Magazίne for the Greek-Amerίcan Food lndustry 

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

ΓΙΝΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΓΝΩΣΤΟΙ 
ΣΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΕΣτΙΑ ΤΟΡΕΣ 

• 
"Αν εχετε όποιαδήποτε σχέση μέ τήν βιομηχανία ΤΡΟΦΙΜΩΝ, 
Π Ο ΤΩΝ καί Γ Λ ΥΚΙΣΜΑΤΩΝ, σδς συμφέρει νά διαφημίσετε τά προ
Ί'όντα, η τίς ύπηρεσίες σας στήν δυναμική έλληνοομερικανική όγορά 

των παντός είδους εστιατορίων. 

Τ ό περιοδικό ESllA TOR Crποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ σ~ δλη τήν 
~Αμερική aτούς 1διοκτfiτες έστιατορίων, Diners, Pizzarias, Delis, 
Caterers, Coffee Shops, Bars, ξενοδοχείων, ζαχαροπλαστείων, κλπ. 
Πρόκειται γιά mαγγελματίες πού πέρνουν τίς όποφάσεις γιά τό τί θά 
όγοράσουν καί Οπό ποιόν θά όγοράσουν τίς έκαντοτάδες προ'ι'όντων 
πού χρειάζονται γιά τίς καθημερινές τους όνάγκες. Πρόκειται γιά μιά 

όγορά μέ Ετήσιο τζίρο πολλών δισεκατομμυρίων δολλαρίων . 

• 
"Αν σδ:ς ένδιαφέρει ή 

~ Ελληνοαμερικανική άγορά 

τροφίμων, ποτών καί γλυκισμάrων 
aμαστε πρόθυμοι νά σδ:ς βοηθή
σουμε γιά τόν καλύτερο τρόπο 
παρουmάσεως της διαφημίσεώς 

σας στό ESllATOR 

L...---- ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΑΤΕ: (212) 967-5016 ----
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΕ ZAPITI 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 

NATIONAL GREEK 
RADIO PROGRAM 

Μέ τούς dγαπητούς σαι; 

ΜΙΚΕ ΖΛΡΠΙ κai θΛΛΕΙΛ 

ΜΟΣΧΛΚΟΥ πού σiϊς κρα

τοϋν συντροφιά tδώ καl πολ

λά χρόνια. 
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'Ασφάλειες ολων τών είδών 
• Λύτοκινήτων • Ζωής • Καταστημάτων 

• Σπιτιών • Φωτιώ; κ.λ.π. 

Τό Γραφείο τijς πλήρους έμπιστοσύνης 

ΠΡΟΘΥΜΙΑ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ 

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

Τηλ. (718) 274-5100 

ΖΑΡ ΙΤΙ 
ΑuτΟ DRIVING and FLYING SCHOOL 

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΠΙΛΌΤΩΝ 
ΡΕRΜΠ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ 

Πεπειραμένοι δάσκαλοι όδηγήσεως 

σaς παίρνουν άπό τό σπίτι σας. 

ΤΩΡΛ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΛΞΕΙΣ ΓΙΛ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ 
ΚΛΙΔΛΣΚΛΛΟΙΟΔΗΓΗΣΕΩΣ 

Τάξεις άρχίζουν κάθε μήνα. 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Greek Hour TV Show 
Κάθε Παρασκευή 10-11 μ.μ. 

στόν Σταθμό UHF Channel 44 

'Επίσης στό Manhattan Cable (J) 
Κάθε Παρασκευή 11-11.30 μ.μ. 

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

Your Hosts 
ΜΙΚΕΖΑΡΙΠ THALIA MOSHAKOU 

Θάλεια Μοσχάκου 

'Εκπέμπουν τώρα άπό 

Δευτέρα lως 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 - Τ ΑΞΙΔΙΑ 
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

Κανονικές πτήσεις - Τσάρτερς 
Κρουαζιέρες 

''Ζ '' REAL ΤΥ 
·Αγοραπωλησίες σπιτιών καί 

έπιχειρήσεων μέσω τοϋ 
ήλεκ:τρονικοu συστήματος 

(Computerized Multiple Lίsting) 

22-74 31 STREET ASTORIA, Ν. Υ. 11105 
TEL. (718) 274-5100 
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Shopping and Dining in Astoria 
RESTAURANTS 

Taygetos Restaurant 
T he Best in Greek Specialιies 
30-11 30th Ave., Astoria, Ν .Υ . 

T eJ. (7 18) 726-5195 

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

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

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

Lemonίa R estaurant 
Greek and Cypriot Cuisine 
29-19 Broadway, Astori<ι 
Tel. (718) 626-1 166 

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

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

Hίlton Pastry 
and Caje Shop 

Home of Quality Greek 
and lnternaιional PaJtries 
22-<>6 31st Street 
Astoria, Ν.Υ . 11105 
Tel. (718) 274-6399 

Caje Galini Restaurant 
The only Sidewalk Cafe in Queenι 
Greek Cuisine - Gyros - Souvlaki 
32-07 30th Ave., Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 728-8776 

MISCELANEOUS 

REALTY WORLD 
Pyrιos Rttιlty 
32-S6 StcinwaySt.,Astoria.NY 11103 

Tcl. Salcs: (718) 274-0808 
RentaJs: (718) 274-2400 
Commercial: (718) 274-3300 
Manaιement: (718) 274-1234 

SEPTEMBER, 1988 

National Store Front, Corp. 
Glasses, Miπors, Buίld. Entrances 

23-50 Steinway St., Astoήa. ΝΥ 11105 
Tel. (718) 204-6624 

ΤΟΝΥ ARGYROS 

Peters Travel 
Tax Free Cars, European Delivcry 
31-08 Broadway, Astoήa. Ν. Υ. 
Tel. (718) 932-3366 

John'sMeatEmporium, ιnc. 
Wholesale & Retail 
Distributors ofWilde Game 
John Koukoularis 
23-62Α Steinway St., Astoήa, Ν.Υ. 
Tel. (718) 545-5272 - (718) 545-4843 

Deluxe Carpets, Jnc. 
Carpets - Lino1eum - Vinyl Tiles 
George & Fήderiki Georgiou 
36-04 30th Avc.; Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 721-4018 

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

Olympus Realty 
Commercial - Residential 
George Alikakos Lic. R.E. Broker 
31 -1 3 Ditmars Blvd .. Astoria. Ν .Υ . 
Tel. (718) 545-4444 

Τ & Τ ιndustrίes Corp. 
Home Improvements 
General Contractors 
33-06 31st Α venue, Astoria, Ν . Υ . 
Tel. (7 18) 274-331 7/6197 

Α storia W oodworking C ο. 

Carpentry - Cabinets - Alterations 
Stelios Lecomples, Gen. Contractor 
25-92 31St., Astoria, Ν.Υ . 11102 
Tel. 718-274-4897 Est. Bus. 1957 

Agapi R ea/ty and 
Travel Agency 

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

Tel. (718) 278-4544 

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

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

Hercules 
Packing Shipping Co. for all over 
the world. 
23-96 48th St., Astoria, Ν .Υ. 11103 
Tel. (7 ι 8) 278-1058 

Μ & Ν Pappas Distributors 
V/holesale Distributors of 
Franks. Hamburgers. Rolls. Soda 
35-02 154th St .. Flushing, Ν .Υ . 
Tel. (718) 886-3425 

Aegean Real Estate 
lrene Ladas. Lic. R. Estate Broker 
Homes. Rentals, Mortgages 
Business Appraisals 
41-01 31 Ave. , Astoria. Ν.Υ. 111 03 
Tel. (718) 278-3838 

Τ & S Cabinet 
Equipment Supply Co. 

Kitchen Cabinets - Refrigerators 
Stoνes - Bathromm Fixtures 
36-07 30th Avenue, Astoria, Ν . Υ . 
Tel. (7 18) 932-0310 - 274-7349 

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

Tel. (718) 278-2566-0774 

Brooklyn 
Pan-Bros Α ssociates, ι nc. 

Rea1 Estate Services of the Pan
Bros Organization 
8806 4th Ave .. Brooklyn. Ν. Υ . 

Tel . (7 18) 680-7500 

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

Η ellas-A merίcan 
Jmports, ιnc. 

Emm. Tzitzika1akis, Proprietor 
Meats & Groceries 
8704 4t h Ave., Brooklyn, Ν. Υ. 
Tel. (71 8) 748-2554 • 748-2834 

Στοιχειοθεσία yιό βιβλία, 

κόθε είδους lκδοση. 

(212) 921-0086 

HNi4 
ΥΟΡΚΗ 
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Shopping and Dining in Man~attan 
RESTAURANTS 

• 
The Coιιch House 

ι ιο Waνerly Place, N.Y.City 
Just West ofWashington Square 
Tel. (212) 777-0303 - 777-0349 

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

Λdam's Rih 
Specialties: Roast Beef, Authentic 
Ceasar Salad and Fresh Fish daily 
72nd Street and Ist Avenue 
New York, Ν.Υ. 

Skyward Cafe 
Continental Cuisine 
Banquet Facilities 
165 Waιer Streeι, Ν.Υ. 10038 
Tel. (212) 509-5252 

• Johnny's Restaurant 
Breakfast - Lunch - Dinner 
Free Delivery 
38-07 Broadway, Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 204-8468 

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

Garden R esttΙΙUant 
Continental Cuisine 
147 East 60th Street, Ν.Υ .. Ν.Υ. 
Tel. (212) 832-8972 

Keystone ll Coffee Shop 
Priνate Room Available for Panies 
462 2nd Ave., New York City 
Tel. (212) 686-2020 

Mid-City Cojjee Shop 
Bar • Restaurant - Counter Service 
Good food - good dήnks - good prices 
Demosthenes V asiliou 
550 9th Ave., Ν.Υ., Ν. Υ. 10018 
Tel. (2ι2) 947-ι830 

Στόν Β' όροφο τοϋ Pon Authoήty 

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

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

Leιιοχ HiU R esttΙΙUant 
Breakfasι - Lunch • Dinner 
ι ιΟ5 Lexington Ave. Ν.Υ. ι0021 
Tel. (212) 879-9520 

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

Chelsea Square 
Sidewalk Resιaurant 
368 Wesι 23rd Sιreeι, N.Y.C. 
Tel. 212-691-5400- Open 24 Hrs. 

TRA VEL AGENCIES 
Homeric Tours, lnc. 

595 5th Ave. , Ν.Υ . 
Tel. (212) 753-1100 
906 Ε. Main Sι. , Stamford, cτ. 
Tel. (203) 359-2917 
86 Ν ο. Broadway. Hicksνille, LI. 
Tel. (516) 935-3400 
59 Panepisιimiou St., Athens 
Tel. 32 1-4777 

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

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

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

0/ympia Express, Inc. 
Tourist &. Travel Agency 
Professional, Personaιized Service 
Tasso Lahanas, Manager 
358 West 44th Street, Ν. Υ. 10036 
Tel. (2ι2) 586-0234 

Apo//o Trave/& TaxService 
Steve Ν. Lubinof, President 
1472 Broadway (at 42 St.) 
New York, Ν.Υ. 10036 
Tel. (212) 582-4774 

MISCELANEOUS 
Poseidon Greek Bakery 

Oνer 50 Υ ears - Η ome Made 
Baklaνa, Kataifi, Saragli, Strudels, 
Spanakopiιa, Tiropita 
629 9th Ανe., (near 44 Sι.), N.Y.C. 
Tel. (212) 757-6173 

Bill's G/ass C ο. 
Glass- Mirrors- Table Tops- Plastics 

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

Λ thenίan Gift S hop 
Stefana - Vaptistilca - Books 
Records - Wholesale, Retail 
323 W. 42nd Street, Ν.Υ. 
Tel. (212) CI 7-6244 - Cl 7-6219 

V an Duzer-K ay F/orist 
W e send flowers everywhere 
1031 Lexington Ανe., N.Y.C. 
Tel. (212) BU 8-0136 

John Kikis 
Precious Stones & Diamonds 
Engagernent & Wedding Rings 
114 Fulton St., N.Y.C., Ν.Υ. ιΟΟ38 
Tel. (212) 693-0888 

J D Paίntίng 
& Decorating, lnc. 

J immy· DimopouJos 
Paperhanging and paint 
22-27 150 St. , Whitestone, Ν.Υ. 
Tel. (718) 463-0782 

Προσθέσετε 
τfιν έπιχείρησή σας 

στον 

ΧΡΗΣΙΜΟ 
ΟΔΗΓΟ 

-ΕΤναι εuκολο 
-Kai δf:ν στοιχίζει 

~, ,. ' 
οσο μπορει να 

νομίζετε! 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΥΕ: 

(212) 921-0086 

Μ ' 

"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 cruising · 
tp the islands of the world, fulfilling vacation 
fantasies. Gracious shipboard service, fabulous 
interr.~ational dining, exciting d'estinations and 
fun-fίlled days and nights. . · · 

Today, with five ships rich in sailing traditi0n, 
no one can offer your clients more choices, · • 
because no other cruise line offίfrs more attractive- · 
ports at more attractive prices. Call us today' for 

,brochures and booking ίnformation Of? our sQecial , 

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

. MEXICO • CARIBBEAN • SOUTH AMERICA. • · 8ERMUDA ·• MEDITERRAN'EAN 

~ .1:. CHANDRIS FANTASY CRUISES ~ .. ~· 
~ ~~~ lt's no~ just a cruise, it's.a fantasy .... 
Ϊ ·~ 900 Third Aνenue, New York, ΝΥ 10022 Reserνatlons: 212-750-0044/800-621 -3446 

Reglstry: Panama ,..,, 4770 Biscayne Bouleνard, Miarτii FL 33137 Reserνatlons: 305-576-9900/800-423·2100 • • 



NTERAMERICAN 
Financial Servίces Corporation 

Μια θuγατpιJ<ή_της π,ρώmς , 
Ασφαλιοvκης }:τmριας Ζωης 
σιην Ελλαδά, οποu 1 σrou~ 3 
ασφαλισμένους έχει ασφάΛεια 
ζωής "INIERAMERICAN" 
Η INΓERAMERICAN FINANCIAL SERVICES 
CORPORA ηοΝ είναι έτοιμη να σας εξασφαλίσει 
την ίδια υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και συνέπεια 
που διακρίνει και διατηρεί την Ελληνική 
Ασφαλιστική Εταιρία INΓERAMERICAN 
στην πρώτη θέση της Ελληνικής 
αγοράς Ασφαλειών Ζωής. 

Ελάτε να σας μιλήσουμε γ1α 
προγράμματα ασφαλειών ζωής, στα οποία 
μπορείτε να βασιστείτε απόλυτα προκειμένου 
να προστατέψετε καλύτερα τα οικονομικά τόσο 

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

Φ INTERAMERICAN 
Financial Services Corporation 

Είμαστε τόσο κονrά σας: 
30-14 SlΈINWAY SΊΉΕΕΊ, ASTORIA, NEW ΥΟRΚ 11103 
Τηλέφωνα Νέας Υόρκης: 718-728-5200 ή 212·751-1312 
Τηλέφωνα Νέας Υερσέης: 201-249-6500 


