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Nobodydoes 
theAegean 

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

All the great ports: Piraeιιs, Mykonos, San toήni, Rl1odes, 
Kιιsadasi (port city for fabuJous Ephesus) and Pahηos . 

7-Day Golden Fleece Cruise from $945 
Sevcn seductive days among thc Greek Isles (Crete, Rl1odes, Santorini, Mykonos, 

Delos and Pahηos) as well as Kusadasi, Ephesιιs and Istanbιιl, Turkey. 

7-Day Pyramids, Temples and Minarets Cruise from $945 
The heπι-t of the Eastern Mediterranean. Egypt and Israel as well 
as the Greek Islcs of Rl1odes and Pahηos and a stop at Kιιsadasi. 

14-Day Seven Seas Cruise from $1790 
Α sensational grand tοιιr of Euωpe by sea from Genoa, Italy to: Mcssina, Olympia, 

Piraeus, Mykonυs, Istanbul, Nesscbur (Bιι lga ιi<.l ), Odessa, Yalta, Delplιi, 
Corfu, Dubrovnik and Venice. Or saiJ fωω Venice back. 

Epirotiki cruises the Aegean like nobody 
else because the Aegean is our hοιηe. This 
1988 season EpiΓOtikί offers you tl1e widest 
variety of Aegean (Greek Isles) and Mediteι-
ranean cruises witl1 more ports and more 
excitίng itineraries than ever before. 

For more information as well as our 
glorioιιs Greek Isles & Mediterranean 
Brochure, call your tι·avel agent or 

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

Prices are for cru ise on ly. 

That's because we're 

~ΡΙ~2!cι~ι ~ 
World Renaissance * Pegasus * Hermes * Neptune * Oceanos * Orpheus * Atlas 
Argonaut * Jιιpiter * )ason * and th e la tcst addition to our fleet, Odysseu s 



NOVEMBER, I 988 

ow 

ew 

ew 

• • 

ewEra. 
True higher education is an intellectual pursuit requiring an 
intellectual commitment and promising intellectual and 
other achievements for enlightened individuals. 

Peιer Diamandopoulos, President 

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

Α clarification 

Το the Editor: 
Ι t has been brought to the attention of 

the National Council of Archons- the 
Order of Sι. Andrew the Apostle- that 
Archon Leon Marinakos corresponded 
with your magazine and following his 
name, added 'Άrchon Exarchos the 
Order of St. Andrew." 

Since the National Office has 
received numerous objections to this 
procedure, because of the fact that to 
some, it gives the impression that the 
Order endorses the sentiments of the 
writer of the letter, please be advised 
that the Order of St. Andrew is an 
organization made up of leading lay
men of the Church whose primary con
cern is the welfare and needs of the 
Ecumenical Partiarchate. 

Therefore, the letter which was writ
ten by Mr. Marinakos does not repres
ent the thinking of the Order of St. 
Andrew. Hoping that this clarifies a 
possible misrepresentation to )'Our 
readers, we remain. 

The National Council of Archons 
Order of St. Andrew the 

Apostle, Inc. 

'Απάντηση στόν κ:. Βαρβιτσιώτη 

Κύριε Διευθυντά, 

Είς τήν Ι!κδοσιν τοϋ Σεπτεμβρίου 1988, 
του κατά τά Ciλλα θαυμασίου περιοδικοu 
σας, έδημοσιεύθη άπόσπασμα όμιλίας του 
βουλευτοϋ καί πρώην 'Υπουργοϋ τfjς Παι
δείας κ. I. Βαρβ ιτσιώτη, μέ θέμα «Πώς 
άφελληνίζονται οί · Ελληνόπαιδες». 

'Ωραία καί όρθά μiiς τά λέγε ι ό κ . πρώην 
ύπουργός Παιδείας, άλλά ποιός φταίει; 
Μήπως νομίζει ό κ. βουλευτής δτι ή όμογέ-

νεια δέν θυμiiται; Ποιός άρχισε τήν κακο

ποίησι ν τfjς 'Ελληνικής γλώσσης; Δέν ήτο 
ή Ν. Δημοκρατία τό 1976, μέ κύριον δρά
στην τόν Γ. Ράλλην καί ύποστηρικτήν τόν 
ijδη διαμαρτυρόμενον βουλευτήν, δτε 
ijρχισεν ό βιασμός καί ή κακοποίησις τής 
·Ελληνικής γλώσσης, διά τήν όποίαν 
σήμερον ό συγγραφεύς καυχάται οτι έπέ
βαλαν «έκπαιδι:υτικήν μεταρρύθμισιν>> ; 
Έσείς κ. Βα ρβιτσιώτη , οί όποίοι έψηφί
σθητε άπό τούς tθνικόφρονας, άπό τούς 
'Έλληνας τοϋ Γράμμου καί του Βίτσι, 
έσείς άνοίξατε τόν τάφον ττ'jς δυσμοίρου 
·Ελληνικής γλώσσης, διά νά τόν εϋρη 
ετοιμον ή λαίλαψ τοϋ ΠΑΣΟΚ καί νά έντα
φιάση τήν ώραίαν μας γλώσσαν. 

Τώρα aνησυχείτε κ:αί φωνάζετε: Μήπως 
ή .. α.ντιχουντική» ύστερ ία πού σaς κατείχε 
τότε καί ό άλοιθορισμός σας πρός τήν άρι
στεράν, διά iiγραν ψήφων (έάν είναι δυνα
τόν οί άριστεροί νά σiiς ψηφίσουν ποτέ), 
ήτο ή αίτία του Εγκλήματος πού διαπρά
ξατε καί δ ιά τό δποίον άκόμη 
ύπερηφανι:ύεσθε; 

Είναι γνωστόν δτι ό κ. Γ. Ράλλης, γνω
στός καί ώς «νεκροθάπτης τfjς 'Ελληνικής 
γλώσσης», εχει τώρα τύψεις συνειδήσεως 
διά τό εγκλημά του αύτό. Μή μaς τά λέτε 
λοιπόν έμiiς αύτά κ. Βαρβιτσιώτη, διότι ή 
όμογένεια καί νοϋν εχει καί μνημονικόν 
εχει. Τώρα άπλώς θερίζετε τούς καρπούς 
τών σπόρων πού έσπείρατε. Κ οι ττάχτε λοι
πόν νά διορθώσετε τά σφάλματά σας, δταν 
μέ τό καλό ελθι:τε ε!ς τήν έξουσίαν, γιά νά 
μήν πέση ή δύσμοιρος 'Ελλάς θυμα του 
άνθελληνικοϋ ίδρύματος «Δραγάν» έξ 

αίτίας σας. 

'Όσον διά τόν άφελληνισμόν τής νεο
λαίας τών άποδήμων μήν άνησυχείτε. 'Ο 
άφελληνισμός συνεχώς καί σταθερώς συν
τελείται μέ σύστημα, ττ'j εύλογία τής 

'Αρχιεπισκοπή ς Βορείου καί Νοτίου 
·Αμερικής, καί ένώ πολλάκις άπεγνωσμέ
νως εχουμε κρούσει τόν κώδωνα τοϋ κινδύ
νου, ούδέν παρ' ούδενός πράττεται. 

Μετά τιμijς 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α. Λ ΥΡΑΣ 
'Ιατρός 

Merchantνille, N.J. 

'Εργασία 'Εγγυημένη 

Moutajίs Decoratίng 
and 

Contractίng, Inc. 
14-54 31st Aνenue , Astoria, Ν.Υ. I ι ιΟ6 

Tel. (7 ι 8) 932-5970 

"NEW YORK" 



The presence of the Archbishop at the 
Democratic and Republican Convention 

By ANDREW Ε. MANATOS 
~---·---·-+-----------

The rationale supporting the presence of the Greek 
Orthodox Archbishop at both political party conventions, 
even though a Greek-American is one of the presidential 
candidates, is worthy of examination. The examination 
should also shed light on the presence at both conventions of 
both Coretta Scott King, the wife of the slain civil rights 
leader Martin Luther King and religious leader Billy 
Graham. 

While the goal of party convention organizers is to garner 
votes, the rationale of many attending has nothing to do 
with influencing votes and a lot to do with the non-partisan 
role that is played by people who participate in the Ameri
can policy process and represent large numbers of Ameri
cans. People in positions like Mrs. King, Archbishop 
lakovos, and Dr. Graham are expected by the government, 
regardless of who is president, to interface with them on 
behalf of the people they represent. 

Although he was not covered by the network cameras, 
Archbishop Iakovos was at this year's Democratic Conven
tion and was seated in an area reserved for the Dukakis 
family. He also spent time with the Governor in the privacy 
of his quarters. The Archbishop has had a long-term prac
tice of presenting the prayer at both political conventions. 
This year, due to the prominent role ofthe Greek-American 
community in the presidential campaign and to Governor 
Dukakis' impending historical nomination, the Archbishop 
broke precedent and remained at the Democratic Conven
tion for the speeches following his prayer. 

Numerous Republican Greek-Americans requested that 
the Archbishop maintain his non-partisan position and treat 
the Republican Convention equally, which he did. Follow
ing the prayer, Republican Convention organizers seated 
the Archbishop in the family section immediately next to the 
candidate's wife. The difference between being next to the 
candidate's wife at the Republican Convention and a few 
seats away from the candidate's wife at the Democratic 
Convention meant the difference between worldwide visibil
ity in one case and near invisibility in the other. 

Attending the conventions were Democratic and Repub
lican United States senators and members of Congress who 
are well known for their work on matters relating to Cyprus 
and Greece and other issues of interest to our community. 
They indicated appreciation for the Archbishop's presence 
at their convention. 

Principals of the Dukakis campaign said that they under
stood why the Archbishop attended the Republican Con
vention, and that they strongly encourage our community 
not to divide itself over this or any other such issue. Gover
nor Dukakis is scheduled to attend an October dinner in 
honor of the Archbishop. 

Archbishop lakovos was criticized by many, particularly 
those in the religious community, for publicly defending 
Governor Dukakis when he was attacked on the basis of his 
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Greek Orthodoxy. An Associated Press reporter quoted 
Archbishop Iakovos as saying, ''Attacks on Michael Duka
kis' religious situation are extremely unjustified. He is a 
member of the church, was baptized in it and has never left 
it." 

The stature of the position ofthe Archbishop ofthe Greek 
Orthodox church in the Americas has grown over the years, 
as has the stature of our community. He meets priνately at 
least once a year with whomever is president. The head of 
our church has become a position that is lίstened to on issues 
of morality and justice in domestic and foreign affairs. Its 
role behind the scenes on matters regarding the justice of 
American polic) toward Cyprus and Greece has paid big 
dividends for the U nited States and for the Greek-American 
community. Internationally, it played a major partin bring
ing together the Prime Ministers ofTurkey and Greece in a 
process which could possibly reverse a destructive, age-old 
conflict. 

The position of the Greek-Orthodox Archbishop has 
evolved from one of being apolitical to one of being non
partisan. Many who are deeply involved in America's policy 
process see the value in the maintenance of that high level, 
non-partisan involvement. Many believe that a move to 
partisanship could jeopardize that involvement. They 
believe this even when one of the presidential candidates is 
such an extraordinary example of the best in the Greek
American community, as is the case with Governor Michael 
Dukakis. 

ΟΡΕΝ 7 DAYS 

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

W e also specialίze in Steaks, 
Chops & Saute Dishes 

STEVE & GEORGE TSΛTSARONIS 
42-25 Francis Lewis Blvd. 

ALL MAJOR Bayside, Ν. Υ. 
CREDΠ CARDS ACCEPTED Tel. 631-8383 

5 



6 

SALES • RENT ALS • FINANCING 
RESIDENYIAL · COMMERCIAL- COOPS- CONDOS 

INVESTMENTS 

lnternatίonally Λssociated Through 
London - Μ onaco • Α ι hens 

Worldwide Properιies Unlimίted 

Licensed Real Esιaιe Brokers 

Ν .Τ.Κ. SKARVELIS, REGINA SKARVELIS 

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

Te1efax: 748-9574 

~ Merrill Lνncb 
Stamatis Κ. Tzemis 
Senior Financia/ Consultant 

"W e believe the 
municipal market offers 
exceptional values." 
Municipal bonds can offer inνestors tax-exempt interest income, 
sιable cash flows and assurance of principal-ιhree very imporιanι 
benefits in today's market enνironment. 

But what does ιhe future hold for munis'? Get the details in 
"Municipal Bonds: Α Special Report For lndiνidua\ Invesιors" 
free from Merrill Lynch. We'll te\1 you: 
• Why inιeresι rate projections for the second half of 1988 indicate 

thaι now is a good time to begin increasing purchases of munis; 
• Why the supplyfdcmand outlook is faνorable for muni-bond 

buyers; and 
• How you can deνelop buying strategies that will allow you to 

ιake advantage of upcoming interest rate moνements. 
Don't be lcft ση thc sidelines- mail in thecoupon today for your 

free copy of ''Municipal Bonds: Α Special Reporι For Indiνidual 
lnνestors." For eνen fasιer serνice, caJJ the number below. 
Ο Please send me a copy of your "Municipal Bonds: Α Special 

Report For Individual lnνestors." 
Name __________________________________ _ 

Address --------------------------
Ciιy ------------ Sιaιe ------- Zip ______ _ 

Business Phone Home Phone --- - ---

Τηλεφωνήστε η γράψτε στά 'Ελληνικά η ' Αγγλικά 

C/0 Merrill Lynch 
South Tower - 4th Floor 
World Financial Center, New York, Ν.Υ. 10080-0404 
(212) 236-5211 

~ 
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VISIT 

ΤΗΕ VORRES 
ΕΧΗΙΒΙΤ 

OF 
CONTEMPORARY 

GREEK ART 

ΑΤ 

ΤΗΕ BERGEN MUSEUM 

Exclusive Showing of this Internationally 
Acclaimed Collection in the Ν ew Υ ork Area 

November 22 to January 15 

Museum hours: Tuesday- Saturday, 10-5; 
Sunday, 1-5 

The Bergen Museum of Art and Science is at Ridge
wood and Farview Avenues in Paramus, N.J., ten 
minutes from the George Washington Bridge. For 
Group reservations and driving instructions call 

(201) 265-1248 

"NEW YORK" 



ΤΗΕ VORRES MUSEUM 
By DIMITRIOS PAPASTAMOS 

The superb collection of lan Vorres 
contains representative examples of the 
work produced by about three hundred 
Greek painters and sculptors since 1940. 
So broad is the spectrum of trends it 
covers that it really does reflect clearly 
the aesthetic and stylistic background of 
Greek art during a period of forty years, 
and it succeeds in presenting a global 
picture ofthe preoccupations and influ
ences that have shaped and are still 
shaping its development. 

Nor is that all. In a collection of 
exhibits that have such an immediate 
impact and are so representative of their 
period, their purely aesthetic merit is 
not the only matter of concern. If a 
work of art is to fulfill its raίson d'etre 
and convey its message, it has to be 
shown to its best advantage in a suitable 
place where the surroundings, technical 
eq ui pment, lighting, simultaneous 
exhibits and architectural design all go 
harmoniously together. This is the 
second great strength of the ν orres Col
lection. Having spent so many years of 
his life accumulating all these works, 
lan νorres has also made all the neces
sary arrangements to display them in a 
setting specially designed to suit the spe
cific needs of his collection. The build
ing is 1aid out in accordance with the 
most up-to-date thinking on museum 
design, the object being not to make a 
daunting impression on the visitor but 
to help him to communicate with the 
works on display in an unoppressive, 
warm ambience which encourages each 
individual to let his thoughts run free, ίη 
any direction he chooses, and to 
appraise the exhibits objectively. 

The museum building, with its split 

Our Cover 
1he main entrance ιο the Vorres Mu
seum ίn Peania, Α thens, with its foun
der lan Vorres. Beneath the Byzantine
inspired logo of the museum (right) ίs 
α sculpture by Πtsa Chryssohoidi. The 
ceramic lamps on eίther side of the 
arched doorway were created by Helen 
Varnadakί. 
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(Director, National Gallery, Athens) 

Part of the interior of the Vorres Mu.seum. 

levels and its spacious roorns, has though they are, can perhaps be best 
nothing pretentious or showy about it, described as the outer trappings of a 
and it blends harmoniously with its sur- museum. Much more important, if it is 
roundings, the simple Attic landscape to conform to the modern notion of a 
of Peania. Its design (by the architect museum, is that it should be a center for 
Michael Photiades) is thoroughly mod- cultural education of a kind that is 
ern in conception, yet at the same time based on the visual arts, yet views them 
makes use of all the well-tried func- in a much wider context. 
tional elements found in traditional νentures of this sort, which stem 
domestic architecture. from private initiative and are based on 

The aim of the νorres Museum is to 
provide its visitors with aesthetic, artis
tic and cultural edification ίη tune with 
the twentieth century. From the very 
outset its creators have been well aware 
of the problems that have to be over
come, which are not confined to the 
arrangement of the exhibits for viewing, 
the placing of the show-cards, the publi
cation of a catalogue and so on. Such 
things as these, instructive and helpful 

a sound, broad-based conception of 
public-spirited conduct, must surely be 
greeted by all of us with enthusiasm and 
a sense of relief, because they shatter the 
established view of art as a preserve of 
the leisured few and put it in its proper 
perspective. For the fact is that art, 
working through the medium of indi
vidual artists, traces and externalizes 
the experiences of everyman; and come 
what may, everyman is entitled to relive 
these experiences. 

Exhibit at Bergen Museum 
"The νorres Exhibit of Contempor

ary Greek Art is making its only appear
ance in the tri-state area and it is one of 
the most important cultural events here 
in many years," accordin~ to Helen Α. 
Savas, chairman of the ν orres Exhibit 
Committee for the Bergen Museum in 

Paramus, N.J. 
The exhibition of paintings from the 

νorres Museum near Athens will be at 
the Bergen Museum of Art and Science 
November 22 to January 15. 

Melina Mercouri, the Greek Minister 
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Α Message 
from Athens 

"The exhίbίtίon ίη New Jersey, 
ίs of partίcular ίnterest because 
the selectίon of paίntίngs is exclu
sively based ο η the sensitivity and 
love for contemporary Greek art 
by art collector lan Vorres, who 
through many years and with 
~reat dedίcatίon formed hίs ίm
portant collectίon and which is 
certain to have a direct and reveal
ίng impact upon the vίsitor. 

In concludίng, may Ι welcome 
one and all to this leading show 
and express my wholehearted 
appreciatίon to Ian Voπes for his 
generous artίstic offer to the U.S. 
and Greece both." 

MELIN Α MERCOURI 
(Minister of Culture) 

of Culture, hailed the opening in a spe
cίal message to the Greek community. 
The organizίng commίtte is planning a gala 
reception to celebrate the opening. lan 
Vorres, the founder and chairman of the 
Vorres Museum will deliver an address 
that evenίng analyzing the role of con
temporary Greek art and its relation to 
intemational art. 

Invited guests wίll ίnclude all those 
who helped make the exhibit possible, 
and special guests, including the honor
ary sponsor, Governor Thomas Η. 

Kean of New Jersey, and the honorary 
co-chairmen, Archbishop Iakovos, 
Metropolitan Silas, and George Assi
macopoulos, Consul General ofGreece. 
Other prominent invitees include 
Donald Trump, Malcolm Forbes, John 
Brademas, and Peter Diamandopoulos. 

The Vorres exhibit has been touring 
North American museums since April, 
1985. It has been shown in Chicago, 
Washington, Victoria, B.C. , Toronto, 
Ottawa, and Montreal. From the Ber
gen Museum it will travel to London's 
Barbίcan Centre next spring. 

The Vorres Exhibit Committee con
sists of Helen Α. Savas, chairman, and 
Gloria Duzoglou and Mary Thanasou
lis, co-chaίrmen. Members of the com
mittee are Mary Apostolakis, Joanna 
Argerakis, Helen Hondroulis, Sonia 
Kotopoulos, Andonίa Kotovos, Con
stance Lambran, Angeliki Latsos, Ellί 
Lygnos, Catherίne Makrias, Aspasίa 
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Above right, Ian Vorres with Mayor Jean Dore of Montrea/ at the inaugura/ 
opening of the Vorres Museum exhibit he/d in September. 

Melίs, Rίta Mergemekes, Laura Pyros, 
Alexandra Samouίlίdίs, and Stacey 
Sava. 

The Bergen Museum ίs located only 

nine mίles from the George Washington 
Bridge. lt is open from 10 am to 5 pm 
Tuesday through Saturday, and 1 pm to 
5 pm on Sunday. 

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

TEL. (212) 564-0662 

CUSTOM MADE 

GEORGE MAKOS 
STEVE ZIAS 

Η ΠΟΛ ΥΕΤΗΣ ΠΕΙΡΑ ΜΑΣ 

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ 

"NEW YORK" 
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PATMOS 

τhe famous silver chιι/ice 

ΤΗΕ HOLY 
AND ΤΗΕ 

BEAUTIFUL 

By IRIS LILL YS 

Ι. John was in the isle that is ca/led 
Patmos, .for the word o.f God and .for 
the teMimony o.f Jesus Christ ... 

Those words are read in Revelation Ι. 
The year was 95 A.D. 

Almost two thousand years later, the 
Presiding Prelate of Orthodoxy Polity, 
the Ecumenical Patriarch Demetrios Ι, 
returned to Patmos. He came from his 
see, the Patriarchate ofConstantinople, 
to celebrate the 900th anniversary ofthe 
Monastery of St. John the Evangelist. 
He came, and this visit to the island was 
an event never to be forgotten by those 
who witnessed it. As one of the viewers 
put it ... He made us feellike true Chris
tians again ... 

Days before the arrival of His All
Holiness, the picturesque port of the 
island, Skala, prepared for the festivi
ties. Flags, the yellow double- headed 
eagle, the emblem of B_yzantium, 
together with the Hellenic white and 
blue, were to be seen all over. Cadets in 
their sparkling white linen uniforms, 
brought over as honor guards, paraded 
on the quay. At sea were all sorts of 
vessels, - from Jarge cruisers to luxury 
yachts, to speed boats - all decorated 
with the multicolored nautical flags. 
The quaint little port had a festive \ook 
as it had never had before. 

On that balmy Sunday morning of 
the 25th of September crowds started 
gathering from the crack of dawn. From 
remote villages, whole families -
grand-mothers in their black kerchief, 
little children in their Sunday best - all 
rushed to port to have a Jook at the 
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Patriarch. Everyone pushed ahead, try
ing to get a better view. Α strong police 
force brought over from the mainland 
struggled to keep them in line. The 
excitement was felt all over, emotion 
was reflected on people's faces. Finally 
at about ten ο' clock the siren of the 
liner Oceanis, graciously offered by 
Potamianos Line, was heard from far 
away. At port the vessels answered with 
sturdy toots. As the ship approached 
and maneuvered to the dock, the bells of 
all the churches and chapels of the 
island joined in their toll. The crowd's 
cheers completed the exuberant atmos
phere. The air wasjubiland ... Suddenly 
the noise stopped and music was 
heard... a hymn to salute His AII
Holiness. He appeared on deck, raised 
his arm, and with his Partriarchal Cross 
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blessed the crowds. He also blessed the 
isle of Patmos and declared it Holy. 
Then slowly the clergy disembarked, a 
continuous line ofmore than sixty black 
cassocks blown by the gentle wind of 
this autumn day. Lastly appeared the 
Patriarch, greeted by the waiting offi
cials. (It is no secret that the President of 
the Republic, being very busy ... failed 
to showup at this great event fo Orthod
oxy.) Speeches were exchanged, more 
applause from the crowds, more bells 
tolling, more music... until His AIJ
H oliness, followed by all the dignitaries 
of the Patriachate, got into a limousine 
and started the uphill climb to the Mon
astery of St. John. Α line of cars fol
lowed, with the more then sixty 
clergymen. Among them the Patriarch 
Alexandria Parthenios, and the Patri-

arch of Roumania Theociitos whose 
white cassock broke the monotony of 
the all-black line. Also, following the 
Patriarch was the representative of the 
Vatican, Cardinal Hamer ίη his red 
Catholic attire and the Metropolitans of 
Russia, Athens, Armenia, Prague and 
Finland, Archibishop lakovos of the 
Americas, and Archibishop Damaski
nos of Switzerland, along with a great 
number of clergymen from Phanari and 
Athens. Closing the convoy were buses 
filled with journalists from all over the 
world and a Iongqueue ofpeopledrawn 
both by faith and curiosity. 

The overflow crowd was such that 
only the heads of churches and dignitar
ies were able to get inside the monas
tery . Nevertheless the magnificent 
divine liturgy was heard by a\l, over the 
loudspeakers. In the afternoon of the 
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same day, and after an officialluncheon 
given by the Mayor of Patmos, the 
Patriarch again went up the hill for a 
pilgrimage to the Sacred Cave of the 
Apocalypse and visited the Ecclesiastica 
School of Patmos. There was an all
night vigil and His All-Holiness pre
sided at the Vespers Service. The next 
day saw a similar heavy schedule, and 
one can only believe that the grace of 
God is what sustained those elderly 
clergymen during those endless stand
ing hours. 

At ten ο' clock ofthat second day the 
Oceanis, carrying its precious pas
sengers, returned to Pireaus where 
again an overwhelming reception by 
crowds of faithful greeted the Patriarch. 
After several official ceremonies the 
Patriarch and his retinue boarded the 
private yacht of business magnate John 
Latsis, which returned them to 
Constantinople. 

This is the story of the memorable 
celebration of the 900th anniversary of 
the Monastery ofSt. John the Evagelist. 
But some would ask the reason for such 
a celebration since this Monastery, 
superb as it is, is not the oldest in 
Greece. Less then 100 years previously, 
Hosios Athanassios, a monk, built on 
Mt. Athos the first Monastery, the St. 
Laura or Agίa Lavra. Funds in those 
days were procured by Emperor Nik
iphoros Fokas and later on by his suc
cesor Ioannis Tsimiskis. All through the 
years the Monastery developed into a 
splendid dwelling and the icons and 
library are worth visiting - of course by 
men alone. As years went by another 
twenty monasteries were built which 
made Mt. Athos a unique monastic 
community in the world. But with the 
monastery of Patmos it is an entirely 
different story. This monastery had a 
purpose, a mission. It was erected to 
commemorate forever after, the memory 
of St. J ohn the Evangelist. As is well 
known, St. John, the beloved disciple of 
Jesus Christ - exiled to Patmos 
because of his very active diffusion of 
the word of God in Ephesus - found a 
cave in which he stayed for two years in 
meditation. 

Informatίon on the hίstory of 
Parmos has been borrowed from 
the book "Paιmos" by Tom Stone 
and the superb edίtίon of "Par
mos, 1'reasure of the Monastery" 
by Ekdoιίki Aιhinon. τhe Photo
graphs are by Eugene Vander
pool, Jr. 
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The Pan-Arcadian Federation of America is one of the oldest national Greek-American 
groups (/Όunded in 193/) and one of the most actiνe, with many significant charitable 
achieνements to its credit. ln its recent conνention in Tripolis, Greece, thefederation e/ected 
its new Supreme President, Thomas J. Lukas who ίJ' piι·tured aboνe /eft with the mayor of 
Tripo/is Mr Constantopoulos who presented Mr Lukas with α certificate of achίeνemenιfor 
his service to the organization. τhe Arcadian Greek-A mericans /ater visited Prime Minister 

Mr. Papandreou. 

There, inspired by the holy spirit, he 
dictated to his scribe Prochoros The 
Apocalypse, know as the Revelatίon. 
Aslo it is said that the Gospel According 
to St. John was written at the same 
place. Α century later a monk, pious 
and ascetic, came to Patmos in search of 
St. John's Holy Cave. He found it, but 
the little chapel - probably built by 
visiting pilgrims - did not satisfy his 
veneration for the Evangelist. He went 
back to Constantinople to ask 
Emperor Alexius Ι Comenus for per
mission and funds to erect a monastery 
honoring the great Apostle. He did not 
hide the fact that "the island had fallen 
to waste, covered with rambles and 
thorny scrub, untrodden and so arrid as 
to be totally barren and unfertile. 

Alexius who too, was very religious, 
was not affected by the condition of the 
island. But he was nevertheless moved 
at the thought of honoring the Evange
list. He granted Christopoulos a chrys
sobu/1 (imperial decree) and the monk, 
together with a few workmen returned 
to Patmos and put down the founda
tions of the fortress that was to become 
the superb monastery that can be seen 
today on the hill, above Hora, the capi
tal of Patmos. 

During the 900 years that followed 
Christodoulos' basic structure - in 
spite of the turmoil and the invasions of 
the island, but also because of the times 

of great wealth that intervened - the 
monastery developed into a spendid 
building. It is a mixture of Gothic and 
Renaissance style with touches here and 
there of the classical style of the Aegean 
islands. lt is spacious and a\1 the modern 
facilities that have been added all 
through the years make it quite a con
fortable place for the monks to Iive in. 
But w hat gives great joy to the visitors is 
the renovation, ten years ago, of the 
library and the treasury. Α unique co\
lection of illustrated manuscripts, 
archives dating from the twelfth cen
tury, a number of Byzantine docu
ments, together with unique pieces of 
church gold, silver, and antique 
embroderies are there to delight the 
connoisseurs. Patmos is an island with a 
charm of its own. As a friend put it, ... 
"there is so much mysticism in the air 
that it is η ο wonder that St. J ohn had his 
Revelation" ... 

Not everybody may get the opportun
ity to visit this small island of the 
Dodecanese, to admire its beauty. For 
those who cannoι go there in the near 
future, a book has been published and 
was offered to the Patriarch duήng his 
visit as a memento of the memorable 
day. Published by Ekdotiki Athenon, it 
is a unique edition containing the story 
of Patmos and superb photographs of 
all the treasures to be seen in the monas
tery - a superb gift to anybody who 
loves art and beauty ... 
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Penelopean Foundation 
Extends Project on 
Greek Women 

Yielding to membership requests, the 
Daughters of .Penelope Foundation, 
Inc. extended the initial period for the 
collection of oral history of the migra
tion ofthe Greek woman in the U.S. and 
Canada. The tapes will eventually be 
deposited in the Library of Congress. 

During the recent Supreme Conven
tion of the Ahepa Family held in 
Miami, Florida, the newly elected 
Board of Directors of the Penelopean 
Foundation decided that, due to the tre
mendous support, the pilot program 
should be extended. 

Steve Frangos, author of Arete: The 
Memories of Greek American Women, 
An Oral History Collection Project for 
the Pene/opean Foundation. addressed 
the Daughters during the general ses
sion of the Supreme Convention and 
explained the next phase in the 
program. 
'Έveryone is being urged to partici

pate and record this important part of 
our history while we still have the 
resources. Once we have lost those who 
experienced the beginnings of Greek 
women in the U nited States and Can
ada, it will be almost impossible to ever 
record that part of our history," said 
Mr. Frangos. 

For additional information contact 
the Daughters of Peneloηe Foundation, 
1707 L S treet, Ν. W. (S uite 200) 
Washington, DC 20036 or your local 
Daughters of Pe:1elope chapter. 

~********************* 
~ ASTRO ΡΗΟΤΟ Ξ 
: STUDIO ~ 
-tι PORTRAΠS OF DISΠNCΠON » 
:: 35-25 30th Α VENUE :: 
iC Corner of 36th Street * 
: ASTORIA, Ν.Υ. ι ι 103 :: 
iC Te1. Π\8) 721-1550 * 
~********************~ 
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Τό μοναδικό μηνιαίο 
δμογενειακό περιοδικό 

ΔΙΑΦΗΜΗΣΤΕ ΚΑΙ ΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 

0/ympiα Dukαkisflαnked by Dr. George Kαmαtsos αnd his wife Litsα αt α recentfund rαiser 
in New Orleαns. Miss Dukakis of course wαs the cenιer of αttention αt the αffαir. which was 
also αttended by αctress Dαrry/ Hαnnαh ('Splαsh") senαtor John Breαux (D .• LA.). the 
mαyor of New Orleαns, mαyors from other cities αnd mαny sι α ι e officiαls. The event was very 

sussessjUI αnd everyone hαd α chαnce ιο chαr wιΊh Miss Dukαkis. 
' 

Greek-Americans (ίη Greece) for Dukakis 

As E/ection Dαy wαs drαwing neαr, αn orgαnizαtion in Greece known αs "Friends of 
Dukαkis" was completing its own cαmpαign to promote the election of their Greek
American cαndidαte. The president of the organizαtion, Nikos Rezevoulis (αbove, center) 
stαted that "friends of Dukakis"registered thousands ofGreek-Americαn voters residing in 
Greece. According to the orgαnizαtion there αre. in Greece, αn estimαted 360,000 Greek
Americαn residents. These residents- Americαn citizens - were αble ι ο cαst their νotes viα 
the Americαn Embassy in Athens. Along with the registratio·n drive, '1riends of Dukαkis" 
produced α series of television spots for Dukαkis, one of which ( αired in September) feαtured 

ιhe cαndidate's cousin, αctress 0/ympiα Dukαkis. 

"NEW YORK" 



Pilgrinιage to Constantinople and Myra 
ARCHBISHOP IAKOVOS ΤΟ LEAD PILGRIMAGE 

Archbishop Iakovos will lead this 
year's annual Pilgrimage to the Holy 
See of Constantinople and wi\1 partici
pate in the 6th International St. Nicho
las Symposium at Myra ίη southern 
Asia Minor. lt will be His Eminence's 
first time at the Symposium. 

Another outstanding feature of this 
year's pilgrimage is the participation of 
the 35-member Hellenic American Cho- 1 

rale, under the directorship of Mrs. 
Catherine Zarbis, which is scheduled to 
perform at religious ce\ebrations in 
Constantinople, as well as at the 0\d 
Age Home of Balukli; at the Basilica of 
St. John the Theologian in Ephesus; 
and at a liturgy in Myra. 

The annual pilgrimage, co-ordinated 
by the very Reverend Fr. Milton Efthi
miou, departs from New York on 
November 25, 1988, and is sponsored by 
the Archons of the order of St. Andrew 
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and the National Ladies Philoptochos 
Society. 

An audience will be held with his All 
Holiness the Ecumenical Patriarch 
Dimitrios Ι, and on November 30th, the 
Feast Day of St. Andrew the Apostle, a 
Patriarchal Divine Liturgy, with all 
members of the Holy Synod participat
ing, will be conducted ίη St. George's 
Church in Phanar. According to 
Archon Christo Daphnides, chairman 
and group leader of this year's pilgrim
age, "Last year, the service stirred our 
emotions so much that its impression 
will be with us for a lifetime." 

While at the Patriarchate the pilgrims 
will visit the newly erected Patriarchal 
Building, whose reconstruction was 
made possible through contributions of 
the Greek Orthodox Archdiocese of 
North & South America and the Ange
lopoulos family of Greece. 

6th Cenιury Cathedral of St. Nicholas at Myra 

In lstanbul the group will visit, the 
famous Hagia Sophia, the Church of St. 
Saviour at Chora, Hippodrome, the 
monastery of Zoodochos Pigi, the 
Tombs of the Patriarchs, and the Theo
logical Seminary of Halki in the Prin
cess Jslands where the visitors will be the 
guests of the Dean of the Seminary. 

On December Ist, the group will fly 
to Smyrna and Ephesus, where visits 
will be made to the House of Virgin 
Mary, the Basilica of St. J ohn the 
Theologian, the ancient city of Ephesus 
and the Museum. After spending the 
night at the seashore resort of Κ usadasi 
near Smyrna, the group will depart by 
deluxe motorcoach to the ancient city of 
Hierapolis (Pamukkale), which gained 
its name from an ancient sanctuary of 
the goddess Leto. 

After touring the antiquities of Hiera
polis and the adjacent city of Necropo-
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lis, following a νΙsΙt of the newly 
completed excavations of Aphrodisias, 
the group will proceed to Antalya 
(ancient Attaleia, founded by Attalus 
ΙΙ, King of Pergamum in the 2nd cen
tury) which sits on sheer cliffs above the 
Μ editerranean. 

Here participants from many Euro
pean nations will gather for the 6th 
International Symposium ofSt. Nicho
las. Many outstanding scholars and his
torians will expound on the person of 
St. Nicholas, as well as aspects of ico
nography, early church history, and 
present archaeological studies and doc
uments on Christian excavations in 
Turkey. 

Following the symposium, tours will 
be taken to ancient Greek and Roman 
cities of Aspendos, Perge and Side. 

On December 6th the titular Bishop 
of Myra, Metropolitan Chrysostomos, 
will officiate at the Divine Liturgy, 
assisted by clergy from the Ecumenical 
Patriarchate and the United States, in 
the Basilica which was built in the 6th 
century over the remains of St. Nicholas 
at Myra. "The highlight and most mov
ing experience was hearing the echoes of 
the Byzantine chanting during the 
liturgy reverberating from within this 
archaic Cathedral, and ending with a 
farewell prayer a t the tomb of St. 
Nicholas," said Christo Daphnides of 
last year's celebration. 

After this truly spiritual journey, the 
travelers will return to Istanbul and 
from there to Athens, Greece, where 
everyone will spend a day of leisure 
before departing for the United States. 
First class and deluxe accommodations 
will be available throughout the trip. 

All meals in Turkey, a ll transfers, 
tours and sightseeing in Turkey and 
deluxe hotel in Athens are included in 
the $2,300 price of the entire package 
per person. 

An extended stay in Athens is possi
ble without any additional charge in 
airfare. 

For more information regardίng par
ticipation in thίΔ· pilgrίmage conιact the 
Office of the Arι·hons or the Ofjice of 
the Nationa/ l.Adίes Phίloptochos at ιhe 
Greek Archdίocese, 8-10 East 79th 
Street, New York, ΝΥ 10021; or Peters 
Tours of Manhattan, 566 SeventhAνe., 
New York, ΝΥ 10018. 
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Tomh of St. Nicholas at Myra 

Aghia Sophίa Interίor in Constantinop/e 
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GREEK F ASHION 
ΑΤ NEW YORK PRET SHOW 

For the first time in fashion history, 
top Greek designers and manufactures 
were grouped together at the "Greek 
National Pavilion" of the Jacob Javits 
Convention Center in New γ ork, to 
present their latest spring and summer 
creations - strikingly innovative in 
fabric, original in shape, and most ex
pressive in color - all reflecting a classic 
flair for tasteful styling. 

The occasion was the New γ ork Pret 
Show, which stands strongas America's 
premier fas hion market, where for three 
days in September (17th-19th), the 
world of "haute couture" assembled to 
preview and assess the best that the 
fashion industry had to offer and to 
determine the direction of style for the 
forthcoming Spring/ Summer '89 
season. 

The major partisipants from Greece 
in designer ready-to-wear were the fol
lowing houses: Sotirios Agathakis, 
Ltd, Hellenic House - Filipopoulos 
Bros., Ltd., ΤΗ Valays- Α. Patrikara
kou & Co., Meltemi Pelicano, and Pal 
Art - Artin Palindjian. 

The line of Sportswear, blouses, 
skirts, jackets, T-shirts, and sweatshirts 
was amply represented by Basic, S.A., 
Philippos Houzouris ("Philippino"), 
and Anna Risca & Co. 

By Tula Lewnes 

Other outstanding exhibitors were 
Sp. Theofanides, S.A. ('Άlbion"), J. 
Tsalkatidis & Co., S.A. (" Anna"), 
C.M.C, S.A. , Mary Coressis ("Creative 
Exports"), Ebima, S.A., Gakis, S.A., 
Dimitri Grimanis & Son ("The Grecian 
Look"), Miss Maira, Mary Lides, Lam
brinides, S.A. ("Nounou Textiles"), 
Grigoriadis Bros. & Co. ("Sam"), 
Janeira, Tricolan, S.A., Ε. Aranitis & 
Co. ("Valdon"), Maria Glenster & Co. 
("Jean Serel") and γucca, S.A. 

The leading colors launched by the 
Greek designers were "saumon" (sal
mon) and the "new" fuchsia, a shade 
bordering on rose and pink. 

Spain's favorite colors were somber 
hues of chocolate and burgundy, whe
reas those of France ranged from green 
and blue to pink muted pastels. England 
showcased pale putty, aqua and orange 
sherbet while W est Germany kept νίνίd 
color in the spotlight with fresh combi
nations , as did America, whose promi
nent color was black, accented by bold 
yellow, strong red, lively green and hot
house pink. 

Clothes appeared crisp, clean, easy 
and comfortable - with shapes more 
relaxed, following the natural contours 
of the body without restricting it. 
Summer suits were classic with longer 

skirts and jackets , and shoulders were 
unpadded. In dresses, skirts fluctuated 
with their length going up or down -
from above the knee to bellow. The pre
ferred fabric for summer was linen -
with silk, lace, chiffon and cotton jersey 
as favorite followers. 
Α general oνerνiew revealed sil

houettes that were quite simple - in 
subdued and sober colors, but dressed 
up with vintage accessories reminiscent 
of the "art deco" period; and wherever 
prints appeared, they were graphic and 
geometrical. 

Also, an updated ethnic look sur
faced in nearly eνery country, as evi
denced by the provocatiνe peasant 
blouses and bold, traditional motifs. 
Another revelation was the return ofthe 
tunic dress and redingote. 

The entire show presented over I 300 
collections from fine ready-to-wear and 
casual sportswear to a complete range 
of de \uxe accessories and leather goods. 
Exclusiνe designer collections were 
highlighted in The Couture Forum 
while the Designers' Network intro
duced a new generation of American 
style. Also included was a new bridal
/ trousseau area. 

For many European countries repres
ented at the New York Pret Show, 

Α νiew of the Greek sectίon at the recent Pret show at Jacob Jaνits Conνention Center ίn New York. 
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recent exports have been less than spec
tacular, owing to the slipping value of 
the dollar and competition from coun
tries where labor costs are much lower. 
Therefore, one method of cutting costs 
is to move production to other coun
tries. Another is to try to boost exports by 
licensing in the United States and inves
tigating new distribution systems. By 
targeting the United States market, the 
elusive American counsumer will even
tually be reached and lured into buying. 

"Fashions from Greece" was spon
sored by the Greek Exports Promotion 
Organization in Athens and the Greek 
Trade Office in New York. The former 
goes under the acronym, 'Ήope" (Hel
lenic Orrganization for the Promotion 
of Exports), and is the liaison between 
the public and private sectors in foreign 
trade transactions. Its main objective is 
to facilitate dealings between foreign 
buyers and Greek exporters by dissemi
nating information on products availa
ble, matched to potential Greek 
suppliers. 

The aforementioned entity is the Offi
cial State Organizatιon tor the develop-

ment and promotion of Greek Exports 
and operates under the Ministrv of 
Commerce. It is also responsible for set
ting up "Greek Weeks" in major foreign 
department sιores. 
ment stores. 
'ΉΟΡΕ" is a member of Interexpo, 

WETFEG and ΕΤΡΟ and collaborates 
with the International Trade Center, 
UNCTAD/GAΠ and other interna
tional organizations on matters con
cerning the de ve lopment of 
international trade. lt provides relevant 
facts on export regulations and proce
dures and informs and educates the 
country's business community on 
export matters through regular semin
ars and training programs. 1t also pro
duces a wide range of export 
promotional material, posters, leaflets, 
and brochures for distribution to for
eign markets. 

For further information and inquir
ies, one may contact: 

Commmercial Counselor of Greece 
!50 East 58th Street 
New York, Ν.Υ. 10155 

Greek Style Demi -Tasse 
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J ohn Λ. V assίlaros & S on, Ι nc. 
Coffee - Tea - Spίces 

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

Στοιχειοθεσfα yιό βιβλfα, 
περιοδικά, 

δια.ημιστικό κεfμενα, 
κάθε έίδους εκδοση. 

Hf\04 
ΥΟΡΚΗ 

Tel. (2 12) 967-501 7 

Hellenic Spirit 
Fine Dining 
35-03 Broadway 

Astoria, Ν.Υ. 11106 

ΟΡΕΝ 7 DA YS Α WEEK 
11 Α.Μ. - 12 MIDNIGHT 

LUNCH·DlNNER 

(718) 204-0666 

LIVE MUSIG- PIANO 
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CLEOPATRA'S EGYPT 
AGE OF ΤΗΕ PTOLEMIES 

This incredible exhibition at the I 
Brooklyn Museum, which took five 
years to assemble, focuses on the native 
pharaonic art and culture of Egypt 
under Greek rule. The highlight is Cleo
patra VII, one of the most famous pha
raohs who, as a member ofthe Ptolemy 
family- the Macedonian Greek dynasty 
- that controlled Egypt from 323 B.C. 
until the Roman conquest ίη 30 B.C., 
was the last ruler of an independent 
Egypt. 

Although foreigners had dominated 
the country periodically during the 
course of history, traditional Egyptian 
culture had not been supplanted: its reli
gious beliefs and artistic norms 
remained intact. Egypt fell from Persian 
to Greek control in 332 B.C., when the 
Greek conqueror Alexander the Great 
negotiated a settlement with the Persian 
governor of Egypt and took over the 
country without military intervention. 
Like many of his foreign predecessors 
and the Ptolemies who followed him, 
Alexander su pported the native bureau
cracy. He was crowned according to 
pharaonic rites and proclaimed the son 
of the Egyptian god Amun. 

After Alexander's death in 323 B.C., 
his general Ptolemy assumed control of 
Egypt and in 305 B.C. became the first 
Ptolemaic pharao h. Although the 
Ptolemies did not abandon their Greek 
culture, they respected and accommo
dated Egyptian practices, assuming the 
roles of pharaonic kings and queens and 
preserving the national and regional 
cults. The Greeks who settled in Egypt, 
primarily in the north where the Greek 
Capital of Alexandria was located, led 
lives almost completely separate from 
those of native Egyptians. Some 
Greeks, however, adopted indigenous 
religious beliefs and practices, and 
Greek artists in Egypt borrowed some 
Egyptian imagery and stylistic conven
tions. Egyptian culture and art were 
more resistant to Greek, or Hellenistic, 

NOVEMBER, 1988 

By Tula Lewnes 

influences. 
Egyptian reliefs and statues were pro

duced by trained artisans, supervised by 

master craftsmen in work shops affil
iated with the palace and temples. Most 
of their sculpture was carved from soft 

Portraίt ofCleopatra V/l, 30-11 B.C. 
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stone, such as limestone and sandstone 
ο τ hard stone, such as granite, and some 
were painted statues. Those hard stone 
statues that were unpainted were 
worked on by sculptors who created the 
illusion of two colors by varying the 
degree of polish on different areas of 
their figurines. 

Some scholars have argued that 
Egyptian sculptors of the Ptolemaic 
period were influenced by Greek artistic 
norms regarding the treatment of the 
human body. However, long before 
Ptolemaic times, the artisans of Egypt 
had developed formulae for defining the 
draped human form and for depicting 
facial and bodily features. Ptolemaic 
artisans drew on this established reper
toire of body types, poses, and facial 
details, creating works that were more 
stylized than Hellenistic sculptures. 

The three-piece costumes frequently 
worn by men and women ίη Egypt dur
ing the Ptolemaic period were of native 
as opposed to Greek origin. For men the 
ensemble consisted of a Τ -shirt type gar
ment, a skirt, and a fringed shawl. 
Women wore a tunic, a robe, and a 
shawl draped asymmetrically across the 
body and knotted at the breast. Women 
also wore sometimes a single garment
a close- fitting sheath. The revelation of 
the body under these costumes in Pto
lemaic sculpture does not betray 
Greek influence: the male torso model
ing and voluptuous female figure char
acteristic of such sculpture have a long 
history within the pharaonic sculptural 
tradition. Although the bodies pro
duced by Egyptian artisans reveal an 
understanding of hurnan anatomy, they 

Hadra Vase, end of the third century Β. C. 

appear Jess animated than those created 
by Greek sculptors. 

The Egyptian believed that the pha
raoh, as the representative and heir of 
the gods, maintained divine order on 
earth by defending it against the forces 
of chaos. Thus it was crucial that a pha
raoh remain on the throne regardless of 
his ethnicity or source of Jegitimacy. 
One of the pharaoh's primary responsi
bilities was to build and maintain tem
ples as earthly residences of the gods. In 
these temples, the gods were entreated 
through offerings to engage in the cease
Jess task of creation and re-creation 

necessary to preserve universal order. 
With their star-studded ceίlings, plant
shaped columns, and friezes of lotus and 
papyrus, Egyptian temples were micro
cosms of the divinely ordered world. 

The Ptolemies ruled from Alexandria 
and were rarely present for religious rit
uals performed outside the city, 
.although they were always symbolically 
present in temple statuary and reliefs 
that represented them. In some temples, 
a sacred falcon, as the incarnation of 
Horus- the god of Jegitimate rule- took 
the pharaoh's place. Thus, although the 
institu tion of kingship retained its 
importance, during the Ptolemaic 
period, the actual pharaoh's religious 
significance began to decline, especially 
ίη the southern part of the country. 

Statues of private individuals were 
placed in temples to ensure the owner's 
eternal presence in a god's earthly 
domain. Most of these statues were 
commissioned by Egyptian officials, 
primarily priests. Some of these sculp
tures are idealized representations of 
youthful men, while others are non
idealized depictions of older men. Lines 
running from the nostrils to the corners 
σι· the mouth and additional facιal lίnes 
in groupings of three indicate advanced 
age; and double chins and slίghtly heavy 
faces signίfy maturity or prosperity or 
both. 

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

Because the Ptolemaic rulers were 
Greek, they were portrayed by both 
Greek and Egyptian artisans. Although 
very few of their sculptures aτe inscribed 
wίth the rulers names, several subjects 
have been tentatίvely indentified by 
comparing them with Greek coins bear
ing royal ίmages. Both Greek and pha
raonic representations of Ptolemaic 

~ ll'lC .• Realtors ιΒ 

SΠΡΗΕΝ Ν. PANTAGIS 
SALES AEPAESENTATIVE 
(201) 766·0700 
Ρ.Ο. Βοχ 259, Aoute 202 
Bernardsνill e, Ν . J . C7924 

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
• · Εστιατορίων • Diners 

'Από $100,000 εως 1,0001 000 καί άνω 
We help finarιcίrιg through 

MID JERSEY ΝΑ ΠΟΝΑL ΒΑΝΚ 

-----------------------1 
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Route 202 Madisonville Road 
Basking Ridge, Ν .J . 07920 

TEL. (20 I) 766-4300 

Α MEMBER OF ΤΗΕ SEARS FINANCIAL NETWORK 

CHRISTINE PANTAGIS 
Sales Representative 

' Αγοραπωλησίες σπιτιών 

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
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MID JERSEY ΝΑ ΠΟΝΑL ΒΑΝΚ 
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White cheese in bήne, made from 100 % sheep's milk 

WHiτE BRINED CHEESE 
100% SHEEP'S MILK 

WHITE BRINED CHEESE 
!00% SHEEP'S,MILK 

__ ..,._ ... .
....,., ~ιr• ....... ,., ~----

• Α cheese making tradition from the mediteπanean area. 
• ·The rich and tangy taste is due to the exclusive use of 100% sheep's milk. 
• Natural drainage gives a fine, firm yet soft consistency and creamy texture. 
• Several traditional uses : cut in small cubes, with cocktails, or in greek salads and 

also many delicious dishes. 

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

TEL.: (201) 862-0160 TELEX: 882230 



rulers are more idealized than some 
statues of Egyptian officials. Rather 
than reproduce a Ptolemaic Pharaoh's 
exact likeness, Greek and Egyptian 
sculptors emphasized a king's or queen's 
symbolic attήbutes. These elements. such 
as crowns or ritual irnplernents, often 
signified a ruler's divine association and 
linked him or her to a specific deity or 
deities. 

The Greeks deified both rnale and 
fernale rulers as part of their cult of 
royal ancestors, and Queen Arsinoe Il, 
one of the rnost powerful Ptolernies, 
was probably incorporated into the 
Ptolernaic ancestor cult while still alive. 
She was also the first Greek ruler to be 
worshiped in her own right in an Egyp
tian ternple. Arsinoe 11 was equated 
with the Greek goddess Aphrodite and 
especially with the Egyptian goddess 
Isis, wife of the god of the underworld 
Osiris, and rnother of Horus. 

More so than rnost other Ptolernies, 
Cleoparta VII acknowledged the 
irnportance of Egyptian institutions, 
and according to classicalliterature she 
was the only rnernber ofher farnily able 
to read and write hieroglyphs. Tradi
tionally thought to be a beautiful, 
scherning seductress, s he was actually 
known rnore for her captivating person
ality than for her appearance, as surviv
ing Greek and Egyptian irnages suggest. 
She was rnonogarnous, extrernely intel
ligent, and firrnly cornrnitted to her 
country. 

C\eopatra recognized the influence 
and power of Rorne, which had been 
directly involved ίη Egyptian politics 
since the second century B.C., and 
enlisted Julius Caesar's aid in her strug
gle with her brother over control of 
Egypt. She becarne Caesar's lover as 
well as his political ally and bore his 
child, who becarne heir to Egypt's 
throne. Upon Caesar's death, Rorne's 
territories were divided arnong three 
rnen: Julius Caesar's nephew Octavian, 
the great rnilitary leader Marc Antony, 
and Caesar's Master of the Horse, Lepi
dus. Cleoparta aligned herself with and 
eventually rnarried Marc Antony. She 
convinced hirn that Egypt should rule 
the Rornan Ernpire, which brought the 
couple into conflict with the equally 
arnbitious Octavian whose victory at 
the Battle of Actiurn in 31 B.C. signaled 
the final defeat of Cleoparta and Marc 
Antony. After her suicide, purportelly 
by the bite of an asp, Octavian had 
C\eopatra buried with full honors, a 
gesture that partially reconciled hirn 
with the Egyptians. 
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Bust of α Pιolemy, laιe fourth-ιhird cenιury Β. C. 

ΤΗΕ EARRINGS 
FROM ΤΗΕ BASTIS 
COLLECTION 

Each of two earrings consists of two 
separate parts, the hook and the pend
ant. The latter is heart-shaped and fea
tures a centrally placed stone, bordered 
by a frarne of black and white glass 
inlays in a setting decorated with gold 
beading. Although the use of such semi
precious stones in jewelry of the Hel\e
nistic Period is indebted to Achaernenid 
norms, the colored pieces of opaque 
glass rnay derive from pharaonic 
traditions. 

The principal decoration ofthe hook 
is the "basileion," whose design con
forms to what is comrnonly called the 
Crown of Isis. Its canonical forrn con
sists of a sun disk, surmounted by two 
plumes and resting on the horns of a 
cow. I 

Α Pair of Earrings with Egypιian Crowns, 
'Γhίrd or second cenιury B.C. Collection of 

Christos G. Bastis. 
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the Chrysanthemum Ball 
to Benefit Philanthropies 

The annua1 Chrysanthemum Ball 
sponsored by the Ladies Philoptochos 
Society of the Archdiocesan Cathedral 
of the Holy Trinity will be held Friday 
evening, November 11 at the Plaza 
Hotel beginning at 7:30p.m. with music 
by the Gus Kamaras Orchestra. 
Α special highlight of this year's Ball 

will be a Junior Disco (ages 16-28) 
beginning at 1 Ο p.m. in the Baroque 
Room. Junior Committee chairmen 
Lillian Johnson, Rosana Lombardi and 
Amelia Prounis invite all young adults 
in the metropolitan area to be part of 
this gala evening. 

Honorary Chairmen are Mrs. George 
Papoulias, Mrs. George Assimakopou
los and Mrs. Alex Ferraro. General 
Chairmen are Mrs. Kenneth Gyller
strom, Mrs. Stacey Polites and Mrs. 
Spyros Segalas are assisted by co
chairmen: Mrs. Demetrios Contos, 
Mrs. Evans Cyprus and Mrs. Alfred 
Johnson. 

Committee members include Mes
dames: John Bender, Peter Costalas, 
Don Franchilli, George Frangos, 
Michael Jaharis, Michael Lemos, 
George Matouk, John Moscahlaidis, 
James Nicholas, Vassos Papagapitos, 
Theodore Prounis, Robert Stephano
poulos and Patrice Tavoulareas. 

For information and reservations call 
the Cathedral Office: (212) 288-3215. 

ROUMELI 
Taverna 

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

καθαριότητα, φρεσκάδα καί περιποίηση. 

Σciς περιμένουμε 

AMERICAN EXPRESS CARD ACCEPTED 

33-04 BROADWA Υ, ASTORIA, Ν. Υ. 1 1106 
TEL. (718) 278-7533 

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

TEL. (5ι6) 234-6001 ή (516) 348-9708 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Exit 57 στό δεύτερο φώς. στήν Veterans Highway δεξιά μέχρι τήν 
Blue Dawn Diner. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ Τ ΑΞΙΔΕΥΟΝΤ ΑΣ ΣτΟ LONG ISLAND 

'Ελληνικά φαγητά γιά τούς -ελληνες καλοφαγάδες (σοvβλά.ΑΊα. μοvaG.λ·ά.;. πα
σrfτσια, σπανακόπιτες κ. ό..). Ψάρια φρέσκα σέ με)'άλη ποιλΊλiα ) ' ι ' αι\τοιί.; πού 

dγαποϋν τά θαλασσινά, Salad Bar γιά τούς . .. χορτοφάJ·ου.;. breakfast 1·ιά όλοι..; . 
σπιτfσια γλυκά καf ψωμιά καf βέβαια ποτά πολλά. 

24 ΩΡΕΣ ΑΝΟJχτΑ- ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ 

NJCK BOGDOS 
Proprιetor 
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ΟΡΕΝ FOR BREAKFAST - LUNCH- DINNER 

7 am- MIDNIGHT 

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

Superb 
Continental Cuisine 

Banquet Facilities Available 
A.LL MΛJOR CREDΠ CΛRDS 

Lunch - Dinner 

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

For over fifty years, Chandris has been cruίsing 
to the isla'nds of the world, fulfilling.vacation 
fantasies. draclous shipboard service, fabulous 
international dining, exciting destinations and 
fun-filled days and nights. . · 

Today, with five·ships rich in sailing traditi0n, 
no one can offer your clients more choices, · 
because no other cruise line offers more attractive· 
ports at more attractive prices. Call us to~ay for 

. brochures and booking information on our special 
low air/sea paςkage rates from over 50 U.S. 
cities. Whatever the dream, Chandris has a value
packed cr-uise that can make it a reality. 

MEXICO • CA.RIBBEAN • SOUTH AMERICA • . BERMUDA • MEDITERRANEAN 

CHANDRIS FANTASY CRUISES. 
lt's not just a cr.uise, it's a fantasy .. : · 
900 Third Aνenue, New York, ΝΥ 10022 Reserνattons: 212-750-0044/800-621 -3446 
4770 Biscayne Bouleνard, Miami FL 33137 Reserνatlons: 305-576-9900/800-423-2100 · 
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Hel/enίc Profί/es By Thomas speJjos 

GREGORY LOUGANIS, inter
nationally famous diving champion, 
who has captured 147 diving records, 
won two gold medals at the Seoul 
Olympic Games. It is the first time 
that an American athlete has won two 
gόld medals in the same events at two 
Olympiads. ln Los Angeles in 1984 he 
also won gold medals. He showed hίs 
athletic stamina by winning an event 
after he had injured his head during one 
dive. For this he was awarded the spe
cial citation of the U.S. Olympic Com
mittee, and was hailed as the 
outstanding athlete of the American 
team. ln the last 92 years since the mod
ern Olympics began Greece has won a 
total of 101 medals. In 1896 in Athens 
the Greeks won 47 medals including 10 
gold. The hero of the first games was 
Spiridon Louis who won the Marathon. 
Forty years later Louis led the parade of 
athletes at the Berlin Olympics of 1936. 
From Louis to Louganis Hellenes have 
perpetuated the Olympic spirit with 
gold medal triumphs. 

WILLIAM CHIRGOJIS celebrated 
architect of Summit, New Jersey, has 
been appointed chairman of the 
Hellenic-American division of the Coa
lition of American Nationalities by Vice 
President George Bush. Α great philan
thropist and builder of many Greek 
Orthodox churches over the years Mr. 
Chirgotis had this to say. "Perhaps 
many of us of Hellenic origin are proud 
to see one of our heritage become Presi
dent of the U nited States; but Ι believe, 
that ethnicity is not a good reason to 
support a candidate for any office, espe
cially that of President of the U nited 
States." 
GOVERNOR MICHAEL DUKA
KIS has won a large galaxy of Holly
wood stars who have jumped on his 
presidential bandwagon. The roster of 
his outspoken supporters includes 
Robert Redford, Burt Lancaster, 
Richard Gere, Michael Douglas, Tony 
Randall, Richard Dreyfuss, Jose 
Ferrer, Sally Field, Barbra Streisand, 
Sissy Spacek, Christopher Walken, 
Shelley Winters, Gregory Peck, Meryl 
Streep, Joan Woodward, Angelica 
Houston, James Hackman, Bette 
Midler, Billy Crystal, Robin Williams, 
Nicholas Keith, Morgan Fairchild, and 
his Oscar-winning cousin Olympia 
Dukakis. The governor has denounced 
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the administration's Star-Wars pro
gram but he has won the War of the 
Stars in Hollywood! 

JOHN CASSA VETES, has written 
and directed his latest movie, ''Opening 
Night" in which he also acts along with 
his talented actress-wife Gena Row
lands. The characters ramble amiably 
through this sprawling, funny and emo
tionally raw film. Also appearing in this 
movie is actor Ben Gazzara, who has 
starred in many of Cassavetes' other 

productions. Cassavetes, a native-bom 
New Yorker, has made a number of 
memorable films including, 'Ήus
bands," "Minnie & Moskowitz," ''Α 
Woman Under the Influence," "Glo
ria," and the "Killing of a Chinese Boo
kie." He can present both comedy and 
drama in a brilliant potpouri of superb 
entertainment. Cassavetes is in the same 
category along with Elia Kazan, Costa
Gavras and Michael Cacoyannis. 

FOτiOS VELIS, 35, is a hot dM 

Το κατάστημα Έλληνικwν Δώρων 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
ΑΣΤΟΡΙΑΣ 

31-12 23rd Ave. (κοντό στιlν 31st Street) 
(718) 721-9190 καί (718) 721-9191 

·Εκλεκτή συλλογή όπό μποuμποuvιέρες, στέφανα, βαπτιστικά, 
ύφαντά, έργόχειρα, άντικείμενα τέχνης, κεραμεικά, βιβλία, 
περιοδικό καΙ tφημερίδες. - Κάρτες γιο δλες τΙς περιπτώσεις. 

ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ 
καi TAPES, VIDEO CASSΠTES 

'Ανοικτό Δευτέρα - Σάββατο 10 π.μ. - Β μ. μ. - Κυριακές 12-6 μ.μ. 

Διεύθυνση: Χριστfνα Σαρηyιάννη 

.&~Pappas 
~ J/11/J' 4 44Jl~ 

BETTER CARS 
FOR LESS 

We make Greece affordable 
44 Amalias Avenue 

Athens 105 58· Greece 
Tel. 32.26.472 32.20.087 32.34.772 

CABLE: "PAPPASRENTACAR" 
TELEX 226344 LGJ GR 
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vendor and a patron of the arts. For the 
1ast 13 years he has so1d more than a 
million hot dogs outside the Guggen
heim Museum on Fifth Avenue. 
Recent1y Ve1is donated $1,000 toward 
the museum's p1ans for expansion. It 
was his way to say "thanks'' for the 
opportunity to make a 1iνing on the 
sidewa1ks of Manhattan. He arrived 
here in I 976 from Patras in the Pelo
ponnesus and he established his own 
food stand, a typica1 Greek entrepre
neur. During the past decade he has 
raised a family of two children, estab-
1ished himself financially and entered 
the mainstream of American life by 
hard work and dedication. Α museum 
spokesman said of the $1,000 donation, 
"That's a lot of hot dogs" and indeed it 
ιs. 

DEMETRE BELGIS, art patron in 
Manhattan, was born on the Greek 
island of Skope1os in the Sporades. He 
was educated in Ca1ifornia where he 
earned his Bachelor of Arts in History. 
After he settled in Ν ew York he and his 
partner Sandy Freide1 opened the Be1gis 
Freide1 Gallery in Soho which offers a 
fine collection of original1ithographs by 
the French artist who created the mod
ern poster, Henri de Tou1ouse-Lautrec. 
Most recent1y their new show at the 
Gallery at Lincoln Center ce1ebrated the 
fall 1988 season with a special exhibi
tion ofthe prints and posters ofthe Belle 
Epoque featuring origina1 prints from 
the 1ast decade ofthe past century when 
French impressionist art was at its 
zenith. 

VASSILI LAMBRINOS is co
starring in a new movie, "Last Rites" 
(MGM) which opened recent1y in New 
York. Lambήnos, a fine actor, p1ays the 
ro1e of Tio and the setting is in Mexico. 
Lambrinos has appeared in severa1 
memorable films including 'Ίsland of 
Love" with Tony Randall, "The Unsin
kable Molly Brown," "Up the Sand
box" with Barbra Streisand, the 
classical drama "Medea" and "They All 
Laughed" starring Audrey Hepburn 
and Ben Gazzara. Lambrinos had a very 
promising career in movies, on the stage 
and in television. 

GREGORY MACKRIDES, a 
young aspiring athlete was named the 
winner of the Ahepa Special Award for 
his courage and dedication to sports. ln 
1984 he was the victim of gang νiolence 

RESTAURANT 
' Εξοιρετικη έλληvικιl 

κουζίνα σε τιμi:ς 
άσυvαyώvιστες 

117 East 15th Street 
New York City 

Tel. (212) 254-0960 

DETROIT GREEK Houa 
OVER 30 YEARS ΟΝ ΤΗΕ AIR 

RADIO ST Α TION WNZK 690 ΑΜ 

in his natiνe Pennsylvania where he he1d 
six weightlifting records and dreamt of 
becoming a member of the Olympic 
team. Due to the injuries he sustained he 
was not able to make the team. Unable 
to compete as an athlete he opened his 
own sports gymnasium where he 
trained other young and aspiring ath· 
1etes. For his heroism and dedication he 
has been praised by the city, state and 
President Ronald Reagan. Two years 
later his dream was realized when a 
young athlete, Bruce Baumgartner, who 
had trained under him, won a ~ol~ 

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

TEL. 201-777-1819 

ΤΗΕ LEGEND 

ΤΗΕ LEADER 

Ν\ΚΟΣ Ε. ΔΙΑΚΟΣ 
ΠΑΝΑΠΩΊΉΣ ΜΠΜΑΣΗΣ 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΑΒΒ. 3-4μ.μ. ΚΥΡ. 12μ.μ.-Ι μ.μωημβ. 
ΜΕ τΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΚΩΣΊΆ ΚΑΡΑΚΩΣΊΆ 

Restaurant - Catering - Lounge 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΕ ΑΠΤ ΑΙΣΤΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ"Ή ΑΓΓ ΛΙΚΗ Γ ΛΩΣΣΑ 

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

100.000 "Ελληνες. 

ΓΡΑΨΑΤΕ Η ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΑΤΕ 

COST AS KARACOST AS 
200 RENAISSANCE SUITE 51 I, DETROJτ, ΜΙ. 48243 

Phone: (313) 2594010 

CΛ TERING - LUNCHEONS - DINNERS 
For Business or Privαte Parties from 30 to 100 Guests. 
For Weddings or Banqueιs from 30 to 175 Guesιs. 

Γιά δλες τfς dτομικές καΙ συλλογικές 
κοινωνικές tκδηλώt:ιεις αας στό Ν. 'Γζέpσεσ 

Tel. (181) 189-5118, (181) 11t-5531 
1200 NORTH Α VE., ELIZABEΠI, N.J. 07202 
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medal at the Los Angeles Olympic 
Games. The Olympic spirit of competi
tion and excellence will be passed on to 
his pupils who are destined to become 
the future American Olympians. 

ΠDB/TS: 

CYNTHIA GREGORY, prima bai
Ierina of the New York Ballet, gave a 
splendid performance at City Center 
Theatre with Fernando Bujones .... 
GEORGE ECONOMOU is a professor 
and director of the English department 
at the University of Oklahoma ... STE
PHEN ST AMAS is president of the 
renowned Ν ew Υ ork Philharmonic 
Orchestra; Stamas is vice President at 
Exxon Corp. in Manhattan ... THO
MAS HALVATZIS, a glassblower, 
recently demonstrated his skills and his 
unique craft at the Hellenic Cultural 
Center in Astoria, ΝΥ .. . JASON RUF
FIN a Hellene from Lynn, Mass. beca
became the recipient of the Rhodes 
Scholar Program college scholarship 
award ... PAUL TSONGAS, dynamic 
former U.S. senator from Mass., spoke 
recently at the Orthodox Christian 
Association of Medicine, Psychology 
and Religion at the campus of Hellenic 
Co\lege in suburban Boston ... ΜΙΚΕ 
BULGARIS, an Ispswich Probation 
Officer, received and Achievement 
Award for implementing new investiga
tive standards established by the state of 
Mass .. . JENNY MARKETOU pres
ented an exhibit of her photographic art 
works at the Carpenter Visual Arts Cen
ter in Harvard. It was entitled, "The 
Great Longing: The Greeks of 
Astoria" ... 

~ Thrrr Sιar Rλ~~ ~Τ~ Ν Υ . Timrs 

I~Atee~ 
~ American and Continenιal Cuisine 

Wtddings · Christtnings 
ΑΙ/ Social Funcιions 

BANQUET FACILΠIES 
ΤΟ SERVE 15 ΤΟ 400 

1714 EASTON Α VE. 
SOMERSET, N.J. 
Rouιe S27 Off 287 

Tel. (201) 469-2522 
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GREGORY TRAFALIS ofCalifor
fornia took part in the track and 
field events in the recent 24th Olym
piad in Seoul. .. 

PAUL V ALASSAKIS, has com
pleted writing and illustrating his 14th 
children's book; it is entitled, 'Άlex
ander the Great" ... GEORGIA ECO
NOMOU is a professor of Iiterature at 
Towson State University in Maryland ... 
GENEOS COKINOS is a Texan oil 
millionaire who was born in Parga in 
Epirus. From fisherman to financier, 
another Hellenic Horation Alger ... 
LEON CAPET ANIOS Co-wrote the 
screenplay for the new comedy "Moon 
Over Parador" ... CONSTANCE 

~ιΛ.Ιμιχwροι;nuθ 
μι.υeι•ωι; ('lnou unάιιρ'),(ι 
~'f'Oνonα~t\ 

ρfl tιOI 11/0 npoot~' f f) 

Ι)ιιΗι ... rνήΥΟ σοι, 

PARASKEVEN-YOUNG, took part 
in the bicycle races in the recent Olym
pic Games in Korea ... RICK MORA
NIS is playίng the part ofPrince Valium 
in the new Mel Brooks comedy-science 
fiction movie "Spaceballs". 

YORGOS KOURVETARIS is a 
professor of sociology at Northern llli
nois University in DeKalb, IL ... 

HARRY Ν AFPLIOτiS is the direc
tor of the Physical Therapy Center in 
Teaneck, New Jersey ... 

JOANNE KACKOS of Philadelphia 
has written a wonderful translation of 
Homer's classical epics, the Iliad and 
the Odyssey ... ANASTASIA LINAR-

Το ιστιοτόριο " VAAKA", κοθώc, 
κ οι η ξεχωριστή οiθοuσσ. χωpη1ικό 
τη1 oc, 120 aτόμων, διaτiθεται γ ιο 
όλcς τις κοινωνικές οας ε~δηλώσοι; 
(γόμους. βαφτίσεις, cπετείοuς και 
ιδιωτικό partιes) Κοι πόλι μ( τηv 
εγγύηση του καλού φαγητού κο ι της 
τέλcιος εξυπηρέτησης. 

Γ!Α ΜΙΑ Α:ΕΧΑΗΗ βΡΑΔΙΑ 

ΛΕΝτtΟΥ Ι<.ΑΙ Χ Ο ΡΟΥ ΤΩΡΑ 

ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΤΟ ΕΞΑΙΡΗΟ 

ΣτΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΑΝΤΑ 

Ο ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣΒΑΡΘΟΛΟΜΟΣ 

ΧΟΡΕvτΙΚΟ ΤΗΣ βΡΑΚΑΣ" ΜΕ 

ΤΟVΣ ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΑΗΑΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΧΡΙΗΟ ΣΩΤΗΡΙΑ.ΔΗ 

fE ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ 
ΚΥΠΡΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ 

JAV~e~A V e~κΑ KAr rΝΩΡΙΣΤΕ το ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΠΙΣ 
I ~ .. ' 11. J I ΕΛΑΤΕ ΣΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ .. ΒΡΑΚΑ .. 

f" '\ f' '\ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΣΜΟΠΟΑΙτΙΚΗΣ 
2) 15 31>1 Sfl![fl ΑSΤΟΙΙΙΑ Ν Υ Η<Ο$- ΙeΙephoM ι71 8ι 721-3007 I ΔfΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 

I_ - ----· - I L_...... 
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DOS CIBELLI, an ad_junct professor at 
the New York Institute fo Technology, 
gave a highly informative lecture at the 
Solon Society meeting in Hempstead, 
ΝΥ. The lecture was entitled ''Eugene Ο' 
Neill: An American Dramatist in the 
Greek τragic Tradition." As is we\1 
known, all his works had classical dra
matic themes from "Electra" in antiq
uity to " Mourning Becomes Electra" ... 

GREG KINNEAR, a former radio 
show host, is appearing in the new 
movie entitled "Movietime" ... 

COSTA GAVRAS has producedand 
directed a grίpping new movie entitled, 
"Betrayed" which stars actor Tom 
Berenger. Recently he received the 
American Civil Libertied Union Torch 
of Liberty Award in Ho11ywood. His 

many superb and dramatic films include 
"Ζ" and "Missing" ... 

NICOCLES MICHAS, an economic 
strategist at Rosenkrantz Lyon & Ross 
in Manhattan, predicts that oil prices 
will drop to $10 a barrel in the near 
future. There goes OPEC crying the 
blues ... RENEE PAPPAS, the Greco
Italian actress who was raised in Rome 
and Athens, is a,ppeaήng in a new film, 
"Big Top Pee Wee" where she performs 
some of her own trapeze acts ... 

RHEA PLAKATOS will appear in a 
new adaptation of Sophocles' tragedy 
'Άntigone" whίch will be sponsored by 
Sidewalks of New York Productions at 
the company's new home, the Sidewalk 
Theatre on West 27th Street in Manhat
tan ... GEORGE GALLUP,JR. ofPrin-

Limousine and Car Seruice Ltd. 
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Registered with Ν. Υ. C. Τ axi and Limousine Commission 

• ΓΙΑ ΚΟΝτΙΝΕΣΉ ΜΑΚΡΙΝΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 
• Γ ΑΜΟΥΣ • ΒΑΠτΙΣΙΑ • ΑΕΡΟΔΡΌΜΙΑ 

• ΑτLΑΝτΙC CΓΓΥ • ΤΕΛΕτΕΣ 
Λιμουζίνες έφοδιασμένες μέ Bars, T.V., Τηλέφωνα 

EXCELLENT SERVICE • 24HOURS Α DA Υ 
'Ιδιοκτήτης ΚΩΣτ ΑΣ ΛΑΜΠΡ ΑΚΗΣ 

I 
32-76 31st SτREET, LONG ISLAND CITY, Ν.Υ. 11106 

TEL. (718) 728-8484 • 728-8485 

ceton, New Jersey has announced that 
the Gallup Organization, the o1dest 
public opinion rese-arch company, has 
been sold to Selectron Research Inc. a 
Nebraska-based concern... the Gallup 
poll was founded b v uioneer 
GEORGE GALLUP who was bom in 
Greece in 1902. He predicted FDR'S 
victory oνer Alf Landon. The senior 
Gallup died in 1984 at 82 years old ... 
ST ANLEY KALLIS is a producer of 
the TV movie "Police Story". ΒΟΒ 
COSTAS was one of the NBC-TV 
anchormen at the recent Olympic 
Games in Seoul... NICOLAS SτiLI
ADIS has produced a new chiller movie 
entitled , " Murder One". SPIR OS 
FOCAS will be starring in a new film, 
'Όut of Time" to be fi lmed in Greece 
and Egypt. .. 

ELIA ΚΛΖΑΝ,, celebrated movie 
writer, director, actor and producer is 
making a new film entitled, "Beyond the 
Aegean" which is the dramatic plight of 
the Greeks in Asia Minor. The screen 
play is wήtten by his son CHRIS
TOPHER ΚΛΖΑΝ ... among his many 
classic films are "Street Car Named 
Desire," ''East of Eden," 'Όη the Water
front," "Last Tycoon," and the dra
matic semi-autobiographical film, 
'Άmerica, America" in which Gregory 
Rozakis made his movie debut ... 

Historical Triνia ... Prominent Greco
Russians of the past... GREGORY 
GURDJIEF, the mustical phίlosopher 
and writer, was of Greek parents; he was 
born and raised in Russia ... EUST A
THIOS DALAROFF, who was bornin 
Odessa of Greek parents, served as Gov
ernor of Russian Alaska (circa 1855) 
before the territory was sold to the USA 
by the Russian Czar Alexander. His 
capital cίty was Sίtka, the sίte ofthe first 
Eastern Orthodox Church in Ν orth 
Ame rica. Lat er the first Greek 
Orthodox Church (Holy Trinity) was 
established in New Orleans ίη 1864 dur
ing the Cίvil War. 

Γεώργιος κ. Φωκάς 
Δ/ΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ ' ΑΡΕΙΩ 

ΠΑΓΩ 

ΓΙΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΊΗΝ ΕΛΜΔΑ 

Μασσαλίας 12 - Ψαρρών 17 
Αθf)ναι 

Τηλ.: 360-9086 • 522-0260 
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Maria Kromidelis 
Married to 
Andreas Gregory 

Ι η the sacred splendor of the Archdi
ocesan Cathedral of the Holy Trinity in 
Manhattan recently, hundreds of 
guests witnessed the marriage of 
Andreas Gregory and Maria Kromide
lis, as the father of the groom, Fr. Basil 
Gregory, pastor of New York's St. 
George Church, assisted in the wedding 
ceremony. 

The sacrament of marriage was con
ducted by Metropolitan Maximos of 
Stavroupolis, member of the Holy 
Synod of the Ecumenical Patriarchate ; 
a~d Dean of the Theological School of 
Halki; also participating was Bishop 
Philotheos of Meloa. Ι η addition to Fr. 
Gregory there were nine other priests 
who blessed the wedding as co
celebrants. 

In a beautiful homily addressing the 
newlyweds at the conclusion of the 
ceremony, His Eminence Metropolitan 
Maximos expressed his joy at having 
been given this opportunity "to bless the 
crowns." In addition, a personal mes
sage from the Patriarch Dimitrios was 
read, congratulating the couple. 

It is worth noting here not only the 
large number of priests participating, 
but the fact that the entire ceremony 
and the homily that followed was con
ducted in the Greek language. 

The "Koumbari" at the wedding were 
Mr. and Mrs. Χ. Lambropoulos of the 
noted Athenian family. Among the 
many other distinguished guests were 
Henrietta Latsis, wife of the Greek Shi
powner Yiannis Latsis. 

The reception took place at the Pierre 
Hotel where the guests spent hours cele
brating the event with the usual Greek 
"kefi" - demonstrating their joy and 
happiness for the couple, as well as for 
the family of the beloved priest of the 
Greek-American community, Fr. Basil 
Gregory. 

<<Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣΟΜΟΙΈΝΕΙΣ 

ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΉ, ΚΑΝΑΔΑ 
ΚΑΙΕΛΛΑΔΑ 

NOVEMBER, 1988 

George Vranopoulos' Son 
Dimitri, Weds in Athens 

Ι t would be unusual to run into a New 
Yorker who does not remember the 
Vranopoulos family, and the same goes 
for Bostonians. The late George Vrano
poulos had been for four years Consul 

General of Greece in New York and 
previously for another three years, Con
sul in Boston. Both he and his lovely 
wife Nana were two of the most liked 
diplomats that came over on these 
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Πρόσωπα 

On October 3rd an interesting piano 
recital started the Athens cultural sea
son at Athens College in Psychico. The 
artist was pianist Cynthia Lendakis, 
wife of John Lendakis, senior vice presi
dent of Southem Star Shipping Co. 
owned by George J. Coumandaros. 
Cynthia Lendakis was born in London 
where she studied music. Upon her arri
val in United States she continued her 
studies at the Mannes College of Music 
and later at Juilliard under Beveridge 
Webster. She has performed both in 
America and in Europe. This coming 
season she will give recitals in New 
Υ ork, Boston, and Chicago. 

shores. 
Many years have gone by since the 

Vranopoulos left New York. At the time 
of their stay here their children Dim
itris and Tania were attendinggrammar 
schoo\; back in Europe they both gradu
ated from the famous London School of 
Economics. Dimitri has been for a while 
with the Petrola firm in London. It was 
good fortune that he met a vivacious 
young lady, Eleni Xypolita, who, Iast 
September became his wife. 

The weddίnj! took olace at the Chapel 
of the Athens College where George Vra
nopoulos had been an Alumni. Only 
relatives and very c\ose friends 
attended, but later on in the evening a 
Iarge reception was given by Mrs. Vra
nopoulos at the elegant Golf Club in 
Ulyphada. Many old-time friends from 
New York attended together with the 
Athenian friends of the family. 

Nea Yorki congratutes Mrs George 
Vranopou\os and wishes every possilbe 
happiness to the young couple. 
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Wedding bel\s rang out on September 
3rd in Greece for Greek-American 
beauty Anna Petroutsa of New York 
and California and Nicholas C. Hadji
pateras, son of shipping magnate Cos
tas Ν. Hadjipateras of London and 
Inoussai, Chios. The bride is the daugh
ter of Mr. and Mrs. Dimitris G. 
Petroutsas of Watsonville, California. 

The wedding took place at St. George 
Church in Kavouri, south of Athens, 
with Bishop Agathangelos performing 
the ceremony. 

Maid of honor was Sophie Petrout
sas, the bride's sister,and there were 10 
bridesmaids and ushers (relatives and 
friends of the bride and groom). Best 
men were John D. Pateras and Polys 
Hatziloannou. 

After the ceremony the 600 guests -
some ofwhom camefromas far away as 
California, New York and London -
gathered at the Astir Palace Hotel in 
Vouliagmeni for the festive reception, 
where the bride and groom received 
their guests' warm wishes. Sincere best 
wishes were also expressed through the 
many telegrams that arrived during the 
reception. One of those telegrams, wish
ing the couple happiness - and read 
before the gathering- displayed the sig
nature of the Governor of Massa
chussets Michael Dukakis. 

Guests were treated to a Iavish buffet, 
laden with lobster, crab, shrimp and 
other delectable dishes, was decorated 
in a "Greek Island" motif (ships, win
dmills, old lsland houses) and featured 

a magnificent multi-tiered wedding 
cake. The festivities lasted through the 
evening and into the early hours of the 
morning. 

Among the 600 guests were: Califor
nia Supreme Court Judge John Anton; 
Mr. and Mrs. Hatziloannou; Mr. and 
Mrs. N.D. Patera, Mr. and Ms. D . Lai
mou, Mr. and Mrs. Mark Hatzipatera, 
Mr. and Mrs. G. Matsa, Mrs. Corina 
Vouraki; Mr. Ν. Tsakos; Ms. Fay 
Leventaki with Mr. G. Kollatos; Mrs. 
Katherina Lalaounis-Makropoulous; 
Ms. Alexia Evert; Mr. and Mrs. Mavro
leon; and Mr. & Mrs. Α. Kamivari. 

After a honeymoon in the Greek 
Islands the couple plan to reside in New 
York City where Mr. Hatzipateras is a 
shipbroker with Rigos Chartering Co. 

"NEW YORK" 



Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Yorgos Α. Kourνetaήs and Betty Α. 
Dobratz, "Α Profile of Modern Greece: In 
Search of Identity", Clarendon Press, 
Oxford, 1986, σ.σ. 226. 
Τά εξη κεφάλαια του βιβλίου τοϋ Κουρ

βετάρη καί τής Dobratz καταπιάνονται 
συνοπτικά μέ τίς κυριώτερες πτυχές του 
σύγχρονου οiκονομικου καί πολι τικ ου 
βίου των • Ελλήνων (Λαός, Ταυτότητα καί 
Γη, Σύγχρονη · Ελληνική ' Ιστορία, 
Κυβέρνηση καί Πολιτική, Διεθνείς Σχέ
σεις, Οiκονομία, Κουλτούρα καί Κοινω
νία) προσπαθώντας νά συγκλίνουν πρός τό 
κεντρικό θέμα τήν l:λληνική ταυτότητα. 
'Ωστόσο δέν εlναι εύκολο ν ' άποτρέψει 
κανείς τήν έντύπωση δτι τά κεφάλαια αύτά 
άποτελουν στήν οuσία ξεχωριστά δοκίμια 
μάλλον παρά μέρη ένός συνεκτικοϋ δλου, 
ένός βιβλίου μέ κεντρικό θέμα καί σπονδυ
λωτή άρθρωση . ·Η άναζήτηση όρισμοϋ 
καί περιεχομένου της έλληνικότητας ~χει 
όδηγήσει σέ πολλές περιπλανήσεις. Σέ μιά 
τέτοια φαίνεται νά aποδύονται καί ο! συγ
γραφείς τοϋ βιβλίου στήν προσπάθειά τους 
νά έπισημάνουν τίς ίστορικές καί γεωγρα
φικές διαστάσεις της. Καί τελικά φαίνεται 
ν' άποδέχονται τήν έκτίμηση γιά τήν 
άμφιρρέπεια τής έλληνικης ταυτότητας, 
τήν άντίθεση, τριβή καί σύγκρουση άλλά 
καί συνύπαρξη καί συγκατοίκηση της δυτι
κής ρασιοναλιστικής παράδοσης καί τfjς 
άνατολικής (Βυζαντινής κι άνατολίτικης). 

οι συγγραφείς καταλήγουν μέ τή διαπί
στωση δτι οί σύγχρονοι 'Έλληνες θέλουν 
άναγνώριση καί σεβασμό οχ ι γι' αύτό «πού 
ήταν .. άλλά γι ' αύτό «πού είναι» σήμερα ή 
' Ελλάδα μέσα στήν οiκογένεια των έθνων. 

Πράγμα δμως πού άποτελεi μάλλον τό 
ζητούμενο. Γιατί ό διαχωρισμός τοϋ 
<<ήταν>> άπό τό «είναι» δέν είναι εύκολος, αν 
ύποτεθεί δτι εlναι έπιθυμητός. 'Αντίθετα 
θά μπορουσε νά ύποστηριχθεί δτι τό 
«ήταν» άποτελεi άναπόστατο κι άναγκαίο 
συστατικό του «είναι». Κι ϊσως σ' αύτό 
άκριβως νά βρίσκεται η νά κρύβεται ενας 
δυναμισμός πού ένω μπορεί νά μήν μάς 
προστατεύε ι άπό τά σφάλματα η άλλες 
«άνατολίτικες» συνήθειες μάς βοηθάει 
πιθανότατα ν' άποφεύγουμε τήν πνευμα
τική άγκύλωση καί τό καταθλιπτικό liγος 
πού μπορεί νά φέρει ή άκριτη άποδοχή τής 
παράδοσης. 

οι συγγραφείς δέν καταπιάνονται άνα
λυτικά μέ τούς θεσμικούς μηχανισμούς πού 
συντηροϋν, τροφοδοτοϋν καί σφυρηλα
τουν τήν έθνική ταυτότητα στίς διάφορες 
πτυχές της. Παραμένουν σ' εν α περιγρα

φικό έπίπεδο προσπαθώντας δμως νά τοπο
θετήσουν τήν άνάλυσή τους μέσα σ . ενα 
πλαίσιο !στορικων καί συγχρόνων άναφο
ρων σέ γνωστά θέματα καί διαμάχες. 

ΒΑllΛΗΣΚΑΠΕΤΑΝΠΑΝΝΗΣ 

«Καθημερινή» 

NOVEMBER, 1988 

Στόν Καθεδρικό Ναό της 'Αγίας Τριάδος, Νέας 'Υόρκης, χωροστατοϋντος τοίί 'Αρχιεπισκό
που κ. 'Ιακώβου lγιναν οΙ γάμοι τοϋ γνωστοίί ·Ελληνοαμερικανοί) έπιχr.ιρηματίαΓιάννη Κατσι
ματfδη μέ τήν Μάργκο Βόντερσαρ, έκδότρια τοϋ Hellenic Times καί διευθύντρια τοίί 
διαφημιστικού γραφεfου MCV Advertising Associa tes. Στήν φωτογραφία τό εύτυχισμέvο ζευ
γάρι κατά τήv τελετή τοϋ γάμου. Δ ιακρίνοvται έπίσηι;, άπό άριστερά, ό αίδεσιμότατος Ν Αλεξ 
Καρλούτσος, ό Σεβασμιώτατος, ό Μητροπολίτης Νέας ' Υερσέης. κ. Σlλας καί ό αlδεσ. Ρ. 
Στεφανόπουλος, ίερατικώς προϊστάμενος τής Κοινότητας. Κάτω: Τό ζεύγος κόβει τήν γαμήλια 
τούρτα στό ξενοδοχείο Piere οπου έπηκολούθησε δείπνο μέ διασκέδαση γ ιά τούς πολυπληθείς 

καλεσμένους. 

Introducing Α World of 
Remarkably Priced, 
Remarkably V aried 

WE ΜΑΚΕ ΤΗΕ REMARKABLE 
UNFORGETABLE 

TRAVEL 
APPOINTMENTS 
ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΤΑΞΙΔΙΩΠΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

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

TEL. (212) 645-6500 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 

~Ασφάλειες δλων τών είδών 

• Αύτοκινήτων • Ζωής • Καταστημάτων 
• Σπιτιών • Φωτιdς κ.λ.π. 

Τό Γραφείο τής πλήρους έμπιστοσύνης 

ΠΡΟΘΥΜΙΑ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ 

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥ ΛΕΣ 

Τηλ. (718) 274-5100 

ΖΑΡ ΙΤΙ 
ΑuτΟ DRIVING and FL YING SCHOOL 

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΠΙΛΟΤΩΝ 
ΡΕRΜΙτ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Πεπειραμένοι δάσκαλοι δδηγήσεως 
σίiς παίρνουν ιiπό τό σπίτι σας . 

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ 
ΚΑΙΔΑΣΚΛΛΟΙΟΔΗΓΗΣΕΩΣ 
Τάξεις ιiρχίζουν κάθε μήνα. 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Greek Hour TV Show 
Κάθε Παρασκευή 10-1 I μ .μ. 

στόν Σταθμό UHF Channel 44 

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

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

Your Hosts 
ΜΙΚΕΖΑΡΠΙ THALIA MOSHAKOU 

Θάλεια Μοσχάκου 

Μέ τούς dγαπητούς σας 

ΜΙΚΕ ΖΛΡΠΙ καf θΑΛΕΙΑ 

ΜΟΣΧΑΚΟΥ πού σάς κρα

τοϋv συντροφιά Μώ καί πολ
λά χρόνια. 

'Εκπέμπουν τώρα ciπό 
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- ΤΑΞΙΔΙΑ 
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

Κανονικές πτήσεις - Τσάρτερς 
Κρουαζιέρες 

''Ζ'' REALTY 
' Αγοραπωλησίες σπιτιών καί 

έπιχειρήσεων μέσω τοϋ 
ήλεκτρονικοϋ συστήματος 

(Computerίzed Multiple Listing) 

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

32 "NEW YORK" 



~Η δεύτερη φάση 

τών διακοινοτικών 

Του κ. ΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ (τοu άνταποιφιτοu μας) 

'Ο πρώτος -y\)ρος τών διακοινοτικών συνο
μιλιών μεταξύ του Προέδρου Βασιλείου 
καί του Τουρκοκύπριου ή γ έτη Ραούφ Ντεν
κτάς τελείωσε στίς 17 Σεπτεμβρίου καί στή 
διάρκειά του οι δυό ήγέτες πραγματοποίη
σαν όκτώ συνολικά συναντήσεις. Κατά τή 
διάρκεια τών συναντήσεων αύτών, ή κάθε 
πλευρά έξέθεσε τίς άπόψεις της γύρω άπό 
τό Κυπριακό καί συγκεκριμένα τόσο ό κ. 
Βασιλείου δσο καί ό κ. Ντενκτάς έξέθεσαν 
τά θέματα τά όποία ή πλευρά τους θεωρεί 
δτι είναι τά βασικά καί πρέπει νά προτα
χθοuν στίς διακοινοτικές συνομιλίες. 

Ή μέν ελληνοκυπριακή πλευρά προτάσ
σει σάν βασικά θέματα έκείνα τών τουρκι
κών κατοχικών στρατευμάτων καί 
έποίκων, τών έγγυήσεων καί τών τριών 
βασικών έλευθεριών, ένώ ή τουρκική πλευ
ρά προβάλλει σάν κύρια θέματα τήν «{σο
πολιτεία», τήν άσφάλεια τών 
τουρκοκυπρίων καί τίς τουρκικές 
έγγυήσεις. 

Μέ βάση τίς άπόψεις αύτές οί Βασιλείου 
καί Ντενκτάς προσπάθησαν μέ τή βοήθεια 
του εtδικοu άντιπροσώπου τοu Γ.Γ . τοu 
ΟΗΕ 'Όσκαρ Καμιλιόν, στήν οίκία τοu 
όποίο υ γίνονται οί συνομιλίες τών δύο ήγε
τών, νά καταρτίσουν τήν ήμερήσια διά
ταξη τών συνομιλιών. Δυστυχώς, δμως, 
κατέστη άδύνατη ή συμφωνία γιά τήν ήμε
ρήσια διάταξη καί τό έπίμαχο αύτό θέμα 
άφέθηκε γιά τό δεύτερο γύρο των διαπρα
γματεύσεων πού έπρόκειτο νά άρχίσουν 
στίς 17 ·Οκτωβρίου καί θά συνεχισθεί 
μέχρι τίς άρχές Νοεμβρίου aν καί αύτό δέν 

ε{ ναι dπόλυτο γιατί σύμφωνα μέ όρισμένες 
πληροφορίες ή διάρκεια του κύκλου τών 
συνομ ιλιών είναι ένδεχόμενο νά παραταθεί 
liν καί μέχρι τών άρχών Νοεμβρίου δέν 
ύπάρξει όποιοδήποτε θετικό άποτέλεσμα. 

τίποτε τό θετικό 

Πάντως, ό πρώτος γuρος τών συναντή
σεων εληξε χωρίς τίποτε τό θετικό γιατί ή 
τουρκική πλευρά κατέστησε dπόλυτα 
σαφές δτι δέν είναι διατεθειμένη γιά ύπο
χώρηση πάνω σέ κανένα θέμα. 'Ο Ντεν

κτάς άρνήθηκε έπίμονα νά πεί κατά πόσο 
ύποστηρίζει τήν άποχώρηση τών τουρκι
κών κατοχικών στρατευμάτων ιiπό τήν 
Κύπρο καί κατά πόσο άποδέχεται ή πλευρά 

NOVEMBER, 1988 

του τήν έφαρμογή τών τριών βασικών έλευ
θεριών. Στό μόνο θέμα πού δ Ντενκτάς 
ήταν κατηγορηματικός ήταν στό θέμα τών 
έγγυήσεων. Καί έπί του προκειμένου 
τόνισε δτι μέ κανένα τρόπο ή τουρκική 

πλευρά θά δεχθεί κατάργηση τών έγγυή
σεων τής Τουρκίας, ένώ τήν'ίδια θέση έπα
ν έλαβε καί ό Τουρκος ύπουργός 
'Εξωτερικών Γιλμάζ στόν πρ·όεδρο τοu 
Δημοκρατικοί) Συναγερμοί> Γλαύκο Κλη

ρίδη κατά τή συνάντησή τους στήν Ρόδb 
στό συνέδριο τής 'Ένωσης Εύρωπαϊκών 
Δημοκρατιών. 

Ό Γιλμάζ δήλωσε στόν κ. Κληρίδη δτι 

BANQUET CENTER 
FOR ALL OCCASIONS 

For Reserνations 
CALL 

(201) 636-2700 
BANQUET MANAGER 

U.S. ROUTES 1 & 9 
WOODBRIDGE, N.J. 07095 

ενας άκαθόριστος dριθμός τουρκικών 
στρατευμάτων θά παραμείνει στήν Κύπρο 
καί μετά τήν λύση τοu Κυπριακοu γιά 
δήθεν aσφάλεια τών τουρκοκυπρίων. Ταυ
τόχρονα ό Γιλμάζ άνέφερε στόν Κληρίδη 
δτι ή Τουρκία δέν πρόκειται μέ κανένα 
τρόπο νά έγκαταλείψει τά μονομερή έπεμ
βατικά «δικαιώματά» της, δπως τά χαρα
κτήρισε. Μέ τίς δηλώσεις του αύτές ό 
Γιλμάζ διέγραψε σαφώς τή λύση τοu 
Κυπριακού πού έπιθυμεί ή Τουρκία. 
Δηλαδή ί\νας άκαθόριστος ά.ριθμός τουρ
κικών στρατευμάτων θά παραμείνει στήν 
Κύπρο καί μετά τήν λύση τού Κυπριακού. 
'Ο ιiριθμός αύτόι.; ύπολογίζεται μεταξύ 
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πέντε καί δέκα χιλιάδες. Γιά λόγους σκοπι
μότητας οί Τουρκοι άποφεύγουν νά 
δώσουν συγκεκριμένους άριθμούς. 'Επιμέ
νουν άνυποχώρητα στό θέμα τών έγγυή
σεων. 'Επιμένουν στό θέμα τών Τούρκων 
έποίκων καί δείχνουν κάποια έλαστικό
τητα στό θέμα τής έλεύθερης έπικοινωνίας 
άλλά απορρίπτουν κατηγορηματικά τήν 
έλληνική άξίωση γιά έλεύθερη έγκατά
σταση καί γιά τήν dπόκτηση περιουσίας σέ 

δλη τήν έπικράτεια. 

Στό θέμα τής έπικοινωνίας άφήνουν νά 
διαφανεί δτι εlναι διατεθειμένοι νά τό 
συζητήσουν μέ "κατανόηση». Είναι 
φανερό δτι οί διαφορές μεταξύ τής έλληνα
κυπριακής καί τής τουρκοκυπριακής πλευ

ράς ε{ναι καί μεγάλες καί σοβαρές καί δέν 
πιστεύεται δτι καί στίς συναντήσεις του 
δευτέρου γύρου θά βρεθεί λύση τών διαφο
ρών ij καί προσέγγιση. 

'Εκεί πού θά βρεθεί κάποια συμφωνία 
εlναι στό θέμα του καταρτισμου τής ήμερή
σιας διάταξης μέ τήν μεσολαβητική παρέμ
βαση του Κουεγιάρ, ό όποίος σύμφωνα μέ 
τίς ύπάρχουσες πληροφορίες θά είσηγηθεί 
τήν έκ περιτροπής συζήτηση τών βασικών 
θεμάτων πού προβάλλει ή κάθε μία πλευρά. 

'Αλλά ένώ στό θέμα τής «άτζέντας" θά 
βρεθεί κάποιος συμβιβασμός, έκεί πού δέν 
άναμένεται καμιά πρόοδος οϋτε καί στή 
νέα φάση είναι πάνω στά βασικά θέματα. 
Καί τό έρώτημα πού έγείρεται στή Λευκω
σία εlναι τί θά κάμει δ Κουεγιάρ. Πώς σκο
πεύει νά παρέμβει γιά νά μή δδηγηθεί σέ 

άδιέξοδο καί δ νέος διάλογος τόν όποίο 
εσπευσαν νά χαιρετίσουν δλες οί χώρες 
τοϋ κόσμου. 'Αλλά ή Κύπρος δέν θέλει 
μόνο χαιρετοuρες καί εύχολόγια. Θέλει καί 
ένεργό συμπαραστάτη καί βοήθεια . Καί 

τώρα είναι ή κατάλληλη περίοδος νά 
παρέμβουν γ ιά νά ύποδείξουν στήν τουρ
κική πλευρά δτι θά πρέπει νά έπιδείξει 
κατανόηση καί ευελιξία καί νά προβεί σέ 
ουσιαστικές ύποχωρήσεις προκειμένου νά 
ύπάρκει μιά σύντομη καί βιώσιμη λύση 
στό Κυπριακό. Χωρίς τουρκικές ύποχωρή
σεις δέν άναμένονται έξελίξεις στό Κυπρι
ακό εστω καί aν οί Βασιλείου καί 
Ντενκτάς συναντώνται κάθε μέρα στό σπίτι 
του Καμιλιόν. 
'Εν πάση περιπτώσει, παρά τίς δυσκολίες 

καί τά πολλά έμπόδια πού παρεμβάλλονται 

άπό τουρκικής πλευράς στόν διακοινοτικό 
διάλογο, οί πληροφορίες πού ύπάρχουν 
στήν Λευκωσία είναι δτι οί διακοινοτικές 
συνομιλίες δέν πρόκειται νά διακοποuν. 
Γιατί καμιά πλευρά δέν θέλει νά άναλάβει 
τήν διακοπή τοϋ διαλόγου. ~Ετσι δ διάλο

γος θά συνεχισθεί μέ τήν έλπίδα δτι ό νέος 
χρόνος θά είναι πλέον καρποφόρος καί 
πλέον ευνοϊκός γιά τήν Κύπρο. Βασικά, ό 
Κυπριακός 'Ελληνισμός εϋχεται καί έλπί
ζει δτι νέος Πρόεδρος τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών θά είναι ό Μιχάλης Δουκάκης ό 
όποΙος σέ έπανειλημμένες δηλώσεις του 
τόνισε δτι θά έργασθεί μέ ειλικρίνεια καί 
εντιμότητα γιά μιά δίκαιη καί βιώσιμη 
λύση τοϋ Κυπριακοu καί γιά τήν έπανέ
νωση τής Κύπρου. 

CONTJNENTAL 
CUJSJNE 

Excellent Servίce 
Seafood Specίaltίes 

Moderate Prίces 

Jerry Mendelson 
at the Piano and Organ 

Entertains Nightly 

CLOSED MONDA YS 
Catering FacUities 

(201) 327-1020 
30 Ν. SPRUCE STREET 

RAMSEY, N.J. 

ΓΡΑΨΕΤΕ ΕΝΑ ΦΙΛΟ ΣΑΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΉ 

ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ» 

Γιά όλες τίς ταξιδιωτικές σος άνάyκες 
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29-11 DΠMARS BLVD., ASTORIA, Ν.Υ. 11105 
HL. (718) 932-3232 

Τ Α ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

• 
Μέ κανονικές άερογραμμές 
καί μέ πτήσεις Charters 

γιά τό έpωτερικό τής Άμερικής 
καί δλο τόν κόσμο 

• ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ 

Convince Υ ourself 
Excellent Cuisine • Breathtaking Decor 

Courteous Service • Free Parking 

FRESH SEAFOOD - PRIME STEAKS 
CHOPS-VEAL 

Luncheon - Dinner - Late Supper Seven Days 

SPECIΛLIZING ΙΝ BΛNQUETS 

τhree Beautiful Rooms Sensibly Priced 
Weddings - Anniversaries - Christenings 

Showers- Business Meetings- ΑΙ/ Occasions 

~nrbσr~σuιe 
RESTAURANT 

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

MAJOR CREDIT CARDS ACCEPTED 

"NEW YORK" 



ΠΑΡΑΚΜΉ 
ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΣΗΨΗ 

Τά διαλυτικά φαινόμενα έμφανίζονται σέ ολα 

τά έπίπεδα σέ μιά στιγμή πού παραμένουν 

Cίλυτα γιγαντιαία προβλήματα 

Τοϋ κ. ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ 

Σχεδόν ολοι συμφωνούν πιά, οτι ή έλλη
νική κοινωνία βρίσκεται τά τελευταία χρό
νια σέ μιά φάση αύξανόμενης παρακμης 
καί ηθικής σήψης, έν& διαλυτικά φαινό
μενα εχουν διαστρεβλωθεί τόσο στήν 
έμφάνισή τους , iliστε νά έμφανίζονται 

άκόμη καi σάν πρόοδος (!) ~· καί σάν θε
τικά (!). 

Εlναι άκόμη βέβαιο, δτι τά διαλυτικά 
αύτά φαινόμενα έμφανίζονται σέ δλα τά 
έπίπεδα: στήν πολιτική σφαίρα καί τόν 
δημοσιο βίο γενικώτερα, στήν κοινωνική 
ζωή, στήν οΙκογένεια, στίς προσωπικές 
σχέσεις. Τά μεγάλα προβλήματα πού έμφα
νίζονται γιγαντιαία, Cίλυτα καί άπειλητικά 
- τό πρόβλημα τής παιδείας, του νέφουc. 

(Καθηγητοί:ι Πανεπιστημίου, στά «ΝΕΑ») 

τό κυκλοφοριακό, της άποτυχίας του ΕΣΥ 
κ.λ.π. - καί ή άνικανότητα τής Πολιτείας 
νά δώσει πρακτικές καί aποτελεσματικές 
λύσεις, είναι άποτέλεσμα διαδικασι&ν, 
στάσεων, σχέσεων καί τελικά άποφάσεων 
πού έκφράζουν μιά γενικώτερη νοοτροπία, 
ενα πιά κατεστημένο καί άποδεκτό άπό 
δλους ήθος καί μιά κοινωνική ηθική. 'Η 
έλληνική κοινωνία εγινε μιά · κοινωνία 
χωρίς άξίες. Οί εννοιες τής έλευθερίας, τής 
εύθύνης, τής δικαιοσύνης, τής τιμιότητας, 
της άξιοκρατίας, του aνθρώπινου σεβα
σμού, της αξιοπρέπειας, του χρέους, τής 
έργασίας, κυκλοφορούν - δσο κυκλοφο
ρούν ε'ίτε χωρίς περιεχόμενο- είτε μέ δια
στρεβλωμένο, χαλκευμένο περιεχόμενο. 

·Εάν είναι άνάγκη νά γίνει λόγος γι 

αύτό, δέν όφείλεται σέ μιά ηθικολογική 
αντιμετώπιση η σέ μεταφυσικές aνησυ
χίες, άλλά στή θεμελιώδη καί ίστορικά δια
πιστωμένη <iλήθεια, δτι ή ανυπαρξία μιaς 
ηθικής διαβρώνει ενα εθνος, διαλύει τόν 
πνευματικό καί έθνικό συνεκτικό ίστό πού 
δένει τά μέλη ένός εeνους, ύποσκάπτει τά 
θεμέλια τής έθνικής συνοχής καί όδηγεί σέ 
διάλυση τ&ν κοινωνικ&ν σχέσεων. Πιό 
τραγικό άκόμη: διαλύει κυριολεκτικά τή 
νεολαία, διαβρώνει έπομένως καί τό μέλ
λον ένός εθνους. Μέ aνησυχία διαπιστώ
νουμε ολοι, τή γρήγορη πιά αuξηση τής 
χρήσης ναρκωτικ&ν aπό τή νεολαία. Γιατί 
δμως; Ποιά πρότυπα, ποιές aρχές, ποιές 

KENSINGTON 

DINNER 

FURNITURE - CARPETS 
DRAPERIES 

Over α Half Century of Quality 

• Living Room 

110 WAVERL Υ PLACE 
NEW YORK C IIY 

Just West of 
Washington Square 

• Dining Room 

• Dinette Sets 

• Wall Units 

eBedroom 

eBedding 

eSofa Beds 

eRecJiners 

AGNES BOCELLI 
Interίor Desίgner 

CLOSED MONDAY 

(212) 777-0303 - 777-0349 

COACH · HOUSE 
NOVEMBER, 1988 

200 τΙLΤΟΝ ROAD, NORTHFIELD, NJ 08225 
TEL: (609) 641-4800 
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dξίες προβάλλει ή κοινωνία αύτή στή νεο
λαία γιά νά τήν κρατήσει dπό τήν aπό
γνωση, τήν αδιαφορία, τό μηδενισμό, τή 
φυγή καί τό θάνατο; 

Ή κοινωνία αύτή άντιδρii τελικά, σάν 
μόνο μέσο πού τής μένει, μέ τήν άστυνομία 
καί τήν «ήθικολογία» πού τήν έκτοξεύουν 
μεγαλοσχήμονες, «aνήθικοι» οί 'ίδιοι. 

'Ο χώρος δέν έπιτρέπει πλατύτερες ή όλο
κληρωμένες άναλύσεις. Περιορίζομαι ετσι 
στήν dναφορά όρισμένων μόνο στοιχείων. 

Τό •ψπαχτσίσι» ε{ναι καθιερωμένο μέσο 
συναλλαγών μέ τό Δημόσιο. Τά τελευταία 
χρόνια, μετά άπό μιά σύντομη καμπή , ~χει 
άναχθεί πάλι σέ βασική άρχή λειτουργίας 
τής κοινωνικής ζωής. ·Αντικατέστησε σέ 

μεγάλο μέρος τό «μέσον», aφότου καταρ
γήθηκε δ «σταυρός•• στίς έκλογές - χωρίς 
νά τό έξαλείψει- καί συνδυάστηκε μέ τήν 
«κομματική ταυτότητα» . Σχηματικά, έκεί 

πού δέν εχει ίσχύ ή κομματική ταυτότητα η 
τό μέσον, έφαρμόζεται τό <ψπαχτσίσι». 
Εlναι γνωστή ή διαφθορά αύτή, άφου τή 
χρησιμοποιουμε ολοι μας καθημερινά. 
Κανείς δέν μιλάει όμως. Τήν aποδεχόμα
στε σάν «φυσιολογική". Καί βέβαια θά 
ξεσηκωθουν τά συνδικάτα σέ μιά τέτοια 
διατύπωση, θά αγανακτήσουν οί καθαροί 
λειτουργοί καί ύπάλληλοι, τό γεγονός 
έντούτοις παραμένει. Καί ιiκριβώς ή .. αγα
νάκτηση» πού έκφράζεται κάθε φορά πού 
διατυπώνεται ή διαπίστωση , είναι ή άπό
δειξη τής ένοχής. Κι ι'iν δέν είπωθουν αύτά, 
στό τέλος θά aνακράξουν «ο{ πέτρες", 
οπως dναφέρεται στήν Κ. Διαθήκη. 

Λογοτέχνης, πού δέν aπόκρυψε τή 
σεξουαλική του διαστροφή - καί κανείς 
λόγος δέν ύπάρχει νά μή γίνεται σεβαστή ή 
προσωπική ζωή καί ο{ έπ ιλογές ί;νός άτό
μου - πού διατύπωσε έντούτοις δημόσια 
οτ ι ό πατέρας του l)ταν ό «πρώτος έραστής» 
του(!), τιμήθηκε πρόσφατα άπό τήν Πολι
τεία μέ διθυράμβους στό θάνατό του. Τό 
έρώτημα: μέχρι που φθάνει ή σεξουαλική η 
οποια έλευθερία ; Ποιές προσωπικές σχέ
σεις ε{ ναι τό έλάχιστο πού πρέπει νά σέβε
ται μιά κοινωνία; Ποιά ορια ύπάρχουν γιά 
τό •<προσωπικό» σέ σχέση μέ τό «Κοινω
νικό» ; 

Βραβεύει καί καταδικάζει 
Έάν τιμάται άπό τήν Πολιτεία ό «πατέ-

ρας - έραστής» γιατί ή 1δια ή Πολιτεία 

καταδικάζει σέ φυλακή τόν πατέρα - αίμο
μίκτη; 'Επειδή στή μιά περίπτωση ετυχε ό 
ενας νά γράψει δυό βιβλία καί νά εχει 
φίλους ύψηλά ίστάμενους; Έάν βραβεύε
ται ή όποιαδήποτε σεξουαλική διαστροφή 
έπίσημα καί στό πρόσωπο δποιουδήποτε, 
πού άνάγεται de facto, δχι μόνο σέ άνεκτό, 
άλλά σέ άποδεκτό καί τιμώμενο πρότυπο, 
ποιός λόγος ύπάρχει νά διαφυλάξουμε τή 
νεολαία aπό τό νά άκολουθήσει αύτά τά 
πρότυπα; Που βρίσκεται ή γραμμή διαχω
ρισμοί) τοί) «Κακοί)» aπό τό «Καλό» 

σήμερα; Καί δέν άναφέρομαι στίς ατομικές 
aπαντήσεις του καθενός, άλλά στή γραμμή 
πού πρέπει νά χαράξει καί τηρήσει μιά κοι
νωνική ήθική. 

Πρότυπα γιά τή νεολαία 

Ό Γουκος ϋστερα aπό τίς βαρύγδουπες 
κατηγορίες καί τούς παχείς τίτλους γιά 

αίσχροκέρδεια, τοκογλυφία, έκμετάλ-
λευση, άπάτη καί δποιο liλλο βαρύ 
εγκλημα σκεφθεί κανείς, βρέθηκε τρόπος 
νά aπαλλαγεί άπό τά βαρειά έγκλήματα καί 
νά φυλακιστεί μέ μικρή ποινή. Σέ ενα 
χρόνο ό Γουκος θά κυκλοφορεί πάλι έλεύ
θερα aνάμεσά μας. Γιατί νά μήν ε{ ναι πρό
τυπο ετσι γιά τή νεολαία ό τοκογλύφος, ό 
καταχραστής, ό aπατεώνας, δ κλέφτης; 

Γιατί νά μήν εlναι πρότυπο γιά τή νεο
λαία ό Ντέταρι, γιά τά πόδια του όποίου 
πληρώθηκαν I ,5 δισ. δρχ. τήν iliρα πού δέν 
ύπάρχουν σχολεία, τά νοσοκομεία λει
τουργουν dκόμη σέ ράντσα καί τά παιδιά 
δέν εχουν χώρους νά παίξουν; Δέν εχει 
σημασία ποιός τά πληρώνει. Σημασία Εχει 
δτι κοινωνικός πλουτος- dσχετα σέ ποιόν 
aνήκει - σπαταλιέται γιά μιά χίμαιρα, 
συγκεντρώνονται 40-50.000 φίλαθλοι σάν 
άγελαία μάζα, τούς έμφανίζεται ενας 
«θεός» τόν όποίο καλουνται νά λατρέψουν 
καί αύτός ό αποπροσανατολισμός ύποστη

ρίζεται έπίσημα aπό δημόσια άρχή (τό 
Δήμο Πειραιώς), διευκολύνεται καί 
έπικυρώνεται. 

Γιατί ή νεολαία αύτή νά μήν aντιδράσει 
βίαια οταν δέν έμφανίζεται τό συγκρότημα 
ρόκ πού περιμένει , στίς τριήμερες συναυ

λίες του Δήμου ' Αθηναίων, μέσα σέ ενα 
τέτοιο περιβάλλον; 'Αναρωτιέμαι, γιατί 
δέν ιiντιδροίJν βίαια οί χιλιάδες τών άπο-

κλεισθέντων άπό τά πανεπιστήμια νέων 
πού τούς κόβονται τά φτερά στήν άρχή τής 
ζωής τους, χωρίς νά τούς δίνονται άλλες 
προοπτικές καί δυνατότητες, παρά ή φυγή 
στή Ρουμανία, τήν 'Ιταλία, τη Γιουγκοσ
λαβία καί τ ή Βουλγαρία; 

Γίνεται καταγγελία έπίσημη γιά κυκλώ
ματα στή Δικαιοσύνη. Γίνονται καταγγε
λίες, οτι δικαστές έπιλέγονται στίς δίκες , 
δτι χρηματίζονται aκόμη. Συστήνονται 
έπιτροπές γιά ερευνα, ένώ τό θέμα ξεχνιέ
ται στή λήθη του χρόνου. 'Εν τώ μεταξύ οί 
πολίτες συνεχίζουν νά ζουν τίς έμπειρίες 
τών «ήθών,. αύτών στη δικαιοσύνη, δδη
γοuνται στό νά τίς άποδεχθουν σάν μιά 
άδήριτη aνάγκη . 

Στίς θέσεις, στήν άπασχόληση, στίς 
τιμές, στά προνόμια, προωθουνται οί «άνά
ξιοι" . Οί ιϊξιοι aπολύονται, μένουν ι'iνερ
γοι, aπομακρύνονται στή σκιά, 
προπηλακίζονται, παραμένουν στάσιμοι, 
έξοστρακίζονται. 'Όταν ή συμπεριφορά 

τοu κ. Τόμπρα έπικυρώνεται σάν ήθικά 
aνεκτή άπό τήν κυβέρνηση, δτανdναλύον
ται σέ πρότυπα ή αναξιοκρατία γενικώτερα 
καί είδικά ό dμοραλισμός, μπαίνει dμείλι
κτο καί τραγικό τό έρώτημα: Που πηγαίνει 

αύτή ή κοινωνία; Που όδηγουμε τή νεο

λαία; 

Οί τάσεις μηδενισμοu 

Μέσα aπό τό ξεχαρβάλωμα αύτό περνάει 
σιγά σιγά καί ϋπουλα δ φασισμός. Οί δημο
κρατίες πέφτουν συνηθως, οταν δέν εχουν 
«ήθικi]>• , δταν δέν είναι «συντεταγμένες σέ 
θεσμούς», οταν δέν ύπάρχουν άρχές. 'Ο 
πολίτης όδηγείται στόν αμοραλισμό. 
'Όταν ολοι «τρώνε», τό έρώτημα πού μπαί
νει στόν καθένα, είναι γιατί νά μή «φάει» 
καί αύτός; Δέν ύπάρχειdναγκαίος λόγος νά 
ε{ ναι πιά κανείς «Καλός». ·Η φυγη στόν 
aκρατο aτομικισμό, ή ίδιώτευση τών πολι
τών καί ή άδιαφορία γιά τά κοινά, ό άμορα
λισμός, οί τάσεις μηδενισμοu γίνονται 
κυρίαρχοι. Φτιάχνεται ή rορα κάποιου έπί
δοξου «δικτάτορα». Κάθε άντίσταση εχει 
έκμηδενιστεί. Πιό τραγικό: ή iδέα της dτο
μικής καί τής κοινωνικής άντίστασης ~χει 
εντεχνα καί συστηματικά θανατωθεί. 

OYSTER ΒΑΥ 
CRYSTAL PALACE 

Lena's Boutique 
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31-01 BROADWAY, ASTORIA, L.l. 11106 
τΕL. (718) 545-8402 καί (718) 545-2990 

~ Ανετες, πολιτισμένες άιθοuσες 

γιά δλες τίς κοινωνικές σας έκδηλώσεις, 

Ιδιωτικές καί συλλογικές 

'Αδελφοί ΤΟΜ καf ΠΩΛ ΚΑΑΑΜΑΡΑΣ 

Specίalίzίng ίn Custom Μ ade 
Brίdal & Evenίng Gowns 

READY ΤΟ WEAR APPAREL 
150-50 NORTHERN BLVD 

F LUSHING, Ν.Υ. 11354 
TEL: (718) 539-5967 
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Southeastern College 
ΕΝΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

ΠΟΥ ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Συνέντευξη μέ τόν πρόεδρο 
Δρα ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ 

'Ένα άπό τά π ιό πετυχημένα καί περισσότερο γνωστά άνώτατα tκπωδευτικά fδρύματα στήν 
'Ελλάδα, είναι τό Southeastern College, άνεξάρτητος όργανισμός, fδρυθείς τό 1982, πού λει
τουργεί στό πνεϋμα τής άμερικανικής lκπαιδεύσεως, κατά τίς προδιαγραφές τής Πολιτείας 
Μασσαχουσέττης. Τό Κολλέγιο, τό όποίο γνώρισε κολοσσιαία. πραγματικά πρωτοφανή πρόοδο 
καΙ άνάπτυξη στήv πρώτη πενταετία τής λειτουργίας του, διευθύνεται άπό τόν διακεκριμένο κα
θηγητή κ. 'Αχιλλέα Κανελλόπουλο, ίiναν δυναμικό, νέο aνθρωπο, πού σπούδασε στήν 'Αμερική 
καί εδωσε νέα ώθηση στήν άνωτάτη Ιδιωτική έκπαίδευση στήν Έλλάδα. σέ μιά έποχή βαθυ
τάτης κρίσεως στά δημόσια άνώτατα fδρύματα τής χώρας. Στήν συνέντευξη πού άκολουθεi, ό 
κ. Κανελλόπουλος μιλδ. γιά τό Κολλέγιο πού τόσο έπιτυχώς διευθύνει καί γιά τόν κύκλο τών 
σπουδών πού προσφέρονται δ χι μόνο στούς "Ελληνες σπουδαστές, άλλά καί σέ άpκετούς άπό 
τήν 'Αμερική καί ιlλλες χώρες. ·Η πειθαρχία. τό ύψηλό tπίπεδο διδασκαλίας άπό έκλεκτούς 
έκπαιδευτικούς, δ άποκλεισμός όποιασδήποτε κομματικής η πολιτικής δραστηριότητος στούς 
χώρους διδασκαλfας, ε[ναι μερικά μόνο άπό τά πλεονεκτήματα γιά τά όποία προτιμούν τό 
Southeastern College τόσες χιλιάδες μαθητές. 'Ακολουθοϋv έρωτήματα μέ τίς άπαντήσεις τοv 
προέδρου τοϋ Southeastern College κ. Κανελλοπούλου: 

ΕΡ.: Κύριε Κανελλόπουλε, πείτε μας πότε 
καί μέ ποιό νομικό καθεστώς εχει ίδρυθεi τό 
Southeastern College. 

ΑΠ: Τό Southeastern Co11ege (SEC), 
ε{ναι ενας άνεξάρτητος όpyανισμός, πού 
iδρύθηκε τό 1982 μέσα στά πλαίσια τής 
συνθήκης τής Ρώμης καί άμέσως μετά τήν 

ενταξη τής 'Ελλάδος στίς Εύρωπαϊκές 
Κοινότητες καί λειτουργεί σ' ενα νομικό 
πλαίσιο, τό όποίο διαπνέεται άπό τήν 
κοινή άπόφαση τών ·Υπουργών Παιδείας 
τών χωρών τής ΕΟΚ τό 1976. 

Σάν ίδιωτικός άνεξάρτητος όργανισμός, 
όργανώνει προγράμματα aποκλειστικά γιά 
aποφοίτους Λυκείου, άκολουθώντας τίς 
πιό πάνω προδιαγραφές τής εύρωπαϊκής 
νομοθεσίας καί πάντα μέσα στό πνευμα τής 
άμερικάνικης έκπαιδεύσεως, δπως προδια
γράφεται στήν Πολιτεία τής Μασσαχου
σέττης τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. 

ΕΡ.: Ποιά προγράμματα σπουδών προ
σφέρονται άπό τό Κολλέγιό σας; 

ΑΠ.: Τά προγράμματα τά όποία προσφέ
ρονται άπό τό SEC διακρίνονται σέ τρείς 
διαφορετικές κατηγορίες: 

α. Προγράμματα στόν χώρο τής · Υψη
λής Τεχνολογίας καί Μηχανικών. 

β. Προγράμματα στόν χώρο τής Διοική
σεως ·Επιχειρήσεων καί Οίκονομικών 
'Επιστημών καί 

γ. Προγράμματα στόνχώροτών Γενικών 
'Επιστημών, Τεχνών καί Γραμμάτων. 

νικών, σύμφωνα μέ τό άναλυτικό 
πρόγραμμα του College of Engineering του 
Πανεπιστημίου τής Βοστώνης. Σ' αύτό τό 

πρόγραμμα, πού λειτουργεί άπό τό 1982, 
!:χουμε Εξι άκαδημαϊκές περιόδους, έξά
μηνα- δηλαδή περιόδους δεκατριών, δεκα
πέντε έβδομάδων - οι όποίες καλούνται 
έξάμηνα - Semesters καί καλύπτουν περί
που τά 3/4 τοu άκαδημαϊκου φορτίου. Γιά 
τό ύπόλοιπο τμήμα τών σπουδών τους ο{ 
σπουδαστές αύτομάτως μεταγράφονται 

ε'ίτε στό πανεπιστήμιο τής Βοστώνης, ε'ίτε 

ι σέ ίiλλα πανεπιστήμια μέ τά όποία ύπάρ-

Στήν πρώτη κατηγορία /:χουμε τό πρό
γραμμα ·Υψηλής Τεχνολογίας καί Μηχα- Ό Δρ. Άχιλλεύς Κανελλόπουλος 
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χουν σταθερές σχέσεις , δπως είναι τό 
George Washington University στήν Wash
ington, τήν πρωτεύουσα τών ΗΠΑ, ε'ίτε στό 
πανεπιστήμιο τής πόλης τής Νέας 'Υόρ

κης, τό City University of New Υ ork, στό 
Staten lsland τής Νέας 'Υόρκης. Αύτό τό 
σχήμα βεβαίως κινείται στούς χώρους των 
'Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 'Αεροναυ

πηγών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχα
νικών καί τών Μηχανικών παραγωγfjς, σέ 
χώρους δπου κρίνεται άπαραίτητη ή φοί
τηση τοϋ σπουδαστοϋ στίς Η.Π.Α., λόγω 
τοϋ δτι στόν χώρο αύτό ή έξοικείωση του 
σπουδαστοu μέ τήν άμερικανική ύψηλή 
τεχνολογία σαφώς δίνει πολλά έφόδια 
στόν 'Έλληνα σπουδαστή καί τόν προετοι
μάζει γιά τήν αύριανή του σταδιοδρομία. 

Στόν ίδιο χώρο, στό χώρο τής 'Υψηλfjς 

Τεχνολογίας καί iδιαίτερα στόν χώρο τής 
Πληροφορικής, τό SEC άπό τό 1988 προ
σφέρει τόν πλήρη κύκλο σπουδών 4 έτών 
γιά τίς εiδικότητες τfjς έπιστήμης των ήλε
κτρονικών ύπολογιστών, τά όποία άντί
στοιχα στήν άγγλική γλώσσα λέγονται 
Computer Science- Software καί Computer 
Science- Hardware. 
Μιά ίiλλη ειδικότητα, ή όποία έπίσης 

άνήκει στόν χώρο τών ήλεκτρονικών ύπο
λογιστών, είναι ή είδικότητα τών Com
puter lnformation Systems, πού άποτελοϋν 
τά συστήματα ήλεκτρονικών ύπολογιστών 
στόν χώρο τών έπιχειρήσεων καί πού άντι
προσωπεύουν μιά δομή τής Πληροφορικής 
μέ τίς Οiκονομικές 'Επιστή μες καί τή 
Διοίκηση 'Επιχειρήσεων. 

·Ο δεύτερος χώρος γνωστικών άντικει
μένων, ό όποίος εχει μεγάλο εϋρος καί 
καλύπτει πολλές εiδικότητες καί προγράμ
ματα τά όποία ε χουν ειδικά μελετηθεί άπό 
τό έπιτελείο τοϋ SEC δσον aφοριi τίς άνάγ
κες τής έλληνικής οικονομίας, είναι ό 
χώρος τfjς Διοικήσεως 'Επιχειρήσεων ii 
Οίκονομικών 'Επιστημών, δπως συνηθίζε
ται νά λέγεται στά έλληνικά. 

·Ο χώρος αύτός κινείται στά μαθήματα 
τής Γενικής Διοικήσεως 'Επιχειρήσεων, 
μέ είδικότητες δπως ή καθαρά διοίκηση -
Managemenι ή ερευνα άγοριiς - Marketing 
ή λογιστική - Accounting, τά θέματα διοι
κήσεως προσωπικού - Human Resources 
Managcment, τά προβλήματα διοικήσεως 
Tcchnical Management, ενα εΙδικευμένο 
πρόγραμμα, είδικά γιά τίς άνάγκες τών 
μεγάλων πολυεθνικών άσφαλιστικών έται
ρειών, οί όποίες κάθε μέρα έπεκτείνονται 
στήν έλληνική aγορά, καθώς έπίσης καί 
ενα πρόγραμμα τό όποίο βασίζεται πολύ 
περισσότερο στήν μαθηματική έφαρμογή 
καί τόνπρογραμματισμό καί τό όποίο λέγε
ται Operations Research - ερευνα στή Διοί
κηση 'Επιχειρήσεων. "Ολες αύτές ol 
είδικότητες καλύπτουν τόν κύκλο σπουδών 
τεσσάρων έτών, σύμφωνα μέ τό άμερικα
νικό σύστημα καί προετοιμάζουν τόν 
σπουδαστή γιά μιά σταδιοδρομία είτε στόν 
χώρο τfjς μικρής ή μεσαίας έλληνικής έπι
χειρήσεως, κατά ενα έλάσσον ποσοστό καί 
κατά ενα μείζον ποσοστό, στόν χώρο τών 
μεγάλων έπιχειρήσεων, των πολυεθνικών, 
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Τ6 κτίριο τού Κολλεγlου στήν Κηφισσιά. 

Τό νέο dπόκτημα τού Southeastern College στήv όδό Άμα).ίας, εlναι τό dρχοντικό τοϋ 

Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, ίfvα dπό τά παλαιότερα καί ώραιότερα άρχοντικά τfΊς Παλαιδ.ς 
Άθήνας. 

οι όποίες εχουν ίδιαίτερες άπαιτήσεις σχε- ι 
τικά μέ τήν κατάρτιση των σπουδαστών. 

άφοροuν είδικές έπιστfjμες, γράμματα καί 
τέχνες καί μποροuν νά χωριστοϋν σέ δύο 
κατηγορίες: Ό τρίτος χώρος γνωστικών άντικειμέ- ι 

νων πού προσφέρει τό SEC τά όποία άρχι- ·Η μία άποτελεί τίς άνθρωπιστικές έπι-
σαν νά προσφέρονται τήντελευταίαδιετία, στfjμες, μέ κορυφή τήν φιλοσοφία, τήν 
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άγγλική καί άμερικανική φιλολογία, τήν 
δημοσιογραφία, τήν ίστορία τέχνης, τήν 
άρχαιολογία, τίς εικαστικές τέχνες, τήν 
μουσική, τόν χορό καί τήν δραματική 
τέχνη. "Οπως φαίνεται στό πρόγραμμα τών 

άνθρωπιστικών έπιστημών, καλύπτονται 
ειδικότητες οπου τό έλληνικό στοιχείο τής 
παραδόσεως ε{ναι άρκετά εντονο, ένώ 
παράλληλα έπιχειρε\ται νά γίνει μία, γιά 
πρώτη φορά, εΙσαγωγή όρισμένων εΙδικο
τήτων στόν χώρο τών γραμμάτων ij τών 
τεχνών καί γιά πρώτη φορά σέ πανεπιστη
μιακό έπίπεδο, στόν Ε:λληνικό ij στόν μεσο
γειακό χώρο, οπως εχουμε τήν δραματική 
τέχνη, τήν δημοσιογραφία καί τήν 
μουσική. 

Στόν χώρο τών λεγομένων κοινωνι.κών 
έπιστημών ε χουμε τήν ψυχολογία, τήν κοι
νωνιολογία τήν οικονομική έπιστήμη -
θεωρητική οίκονομική έπιστήμη, τήν 
έπιστήμη κοινωνικών λειτουργών καί 
όπωσδήποτε σ, ενα μεγάλο εuρος, τίς πολι
τικές έπιστήμες, πού άποτελουν καί τήν 
βάση ε'ίτε γιά πολιτική έπιστήμη εϊτε γιά 

τήν εκπαίδευση διπλωματών. 

"Ο λα τά προγράμματα του SEC !:χουν 
ενα κοινό χαρακτηριστικό, οτι βασίζονται 
σέ ενα πολύ καλά όργανωμένο πρόγραμμα 
σπουδών, τό όποίο πάντα λειτουργεί σέ 
συνεργασία μέ μεγάλα άμερικανικά πανε
πιστήμια, γιά νά μπορεί νά εΙ ναι πάντα έπί
καιρο, χρησιμοποιώντας τίς τελευταίες 

έξελίξεις ερευνας καί τεχνολογίας καί 
εχοντας σωστό συντονισμό καί σωστή 
έκτέλεση του προγράμματος σέ όλιγάρι
θμες τάξεις. 

ΕΡ.: Ποιό εlναι τό μέγεθος μιιiς τάξεως 
διδασκαλίας στό SEC; 

ΑΠ.: Νά μιλήσουμε γιά όρισμένες στατι
στικές: τό !:τος 1987-88 τό SEC, εχοντας 
εναν άριθμό σπουδαστών γύρω στά 1200 
Cίτομα, ε{χε ενα μέσο μέγεθος τάξεως γύρω 
στά 18 Cίτομα. ·Η μεγαλύτερη τάξη δέν 
ξεπερνουσε τά 28 ij 30 ατομα, ένώ πολλές 
φορές εϊχαμε πολύ μικρές τάξεις, δύο ij 
τεσσάρων άτόμων. Πολλές φορές ενα 
μάθημα προσφέρεται σέ 15 διαφορετικά 
τμήματα, δπως τά Μαθηματικά Ι καί ή 
εισαγωγή στό Management, όπότε ό σπου-

δαστής μπορεί νά κάνει διάφορους συνδυα
σμούς ώρών σέ πρωϊνό ij σέ άπογευματινό 
πρόγραμμα ή αν εlναι έργαζόμενος σέ 
εσπερινό πρόγραμμα, εχοντας έπίσης 
έκλογή μεταξύ διαφορετικών καθηγητών 
πού διδάσκουν τό 'ίδιο aντικείμενο. 

ΕΡ.: τί ίi.λλες ύπηρεσίες προσφέρει τό 
SEC στούς σπουδαστές του; 

ΑΠ.: Τό SEC, πέρα άπό τά προγράμματα 
τά όποία εχει προσαρμόσει γιά τούς 

'Έλληνες σπουδαστές πού διαμένουν στήν 
'Αθήνα, σταδιακά προχώρησε σέ προ
γράμματα μέ δλες τίς άπαιτήσεις διαβιώ
σεως, γιά "Ελληνες σπουδαστές ιiπό άλλα 
μέρη έκτός άπό τήν 'Αθήνα. Αύτό σημαί
νει δτι ύπάρχει ενα ξενώνας γιά διαμονή, 
πλήρως όργανωμένος, δπου ύπάρχει δχι 
μόνο μέριμνα ij έπιμέλεια τών σπουδαστών 
καί γιά τόν έλεύθερο χρόνο τους, άλλά 
πέραν τούτου, στίς έγκαταστriσεις οί σπου
δαστές εχουν ολες τίς ι'tνέσεις μαζί, οπαχ; 
αναγνωστήρια, άποκλειστικούς ήλεκτρο
νικούς ύπολογιστές γιά τήν έξάσκησή τους 
στό χώρο τής διαμονής τους, καθώς καί 
ύπεύθυνη καί σωστή φροντίδα κατά τήν 

·TheKey 
togreel( 

~~~~~~~~~~~~~~ 

NEOPHYTOS GANIARIS 

hospitality! 
For any reason you come to Greece for business or vacations the 
ELECTRA GROUP OF HOTELS are ideal for your stay. 
Two ELECTRA hotels in the heart of Athens and one in the center 
of Thessaloniki are designed to rneet the demands of every business
rnan making on the other hand a business trip a relaxing pleasure. 
In ιhe beautίful greek islands, Rhodes and Crete, two Fίrst Class 
ELECTRA hotels prornise you unforgettable Vacations. The 
ELECTRA GROUP OF HOTELS invite you to share the ke}' to 
Greek hospitality. 

electra 

Rcservations can bc either direcιly or through our rcpresentatiνes: 

uτειι ΙΝΤL 119 w .. ι 57th sι., New York. ΝΥ 10019 Tel. ( 212) 245-7130 
GOLDEN TULIP 140 East 63rd Sι .• Lexington Ave. , Ne"· York. ΝΥ 10021-7641 

Tcl. (212) 8385022 
ΤΗΕ JANE CONDON CORP. 211 Ε. 43rd St.. Ν. York. ΝΥ 10017 Tcl. (212) 9864373 

electra group of hotels 
ATHENS ELECYRA HOTEL: S. Hermou Str. Syntagma Sq. 
Tel.: 322-3223 Te1ex: 216896 FAX 322 0310 (01) 

Central Rcservatίons for all our Hotcls TELEX: 21-6896 

ATHENS ELEC1'RA PALACE HOTEL: 18, Nicodimou Str., 
Tel.: 324-1401-7 Te1ex: 216896 FΛΧ 324 1875 (01) 

THESSALONIΚJ ELECYRA PALACE HOTEL: Aristotelous Sq. Tel.: 23.2221 
Tclcx; 412590 FAX 23 5947 (031) 

CREΠ: CRETA BEACH: HERACLION, CREτE, Tel.: 28.6301 FAX 251777 (081 ) 

RHODES ELECYRA PALACE TRIANτA, Tel.: 92521 FAX 92038 (0241) 
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The opening of their new 

expanded offices 
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διάρκεια τών σπουδών τους. Γιά τόν 
ξενώνα τών σπουδαστών τής τελευταίας 
χρονιάς ή στατιστική απέδειξε δτι ή aπό
δοση τών σπουδαστών πού ε"ίχαμε στούς 
ξενώνες ήταν γύρω στό 80%, πράγμα πού 
σημαίνει δτι ήταν κατά πολύ ύψηλότερη 
από τήν μέση aπόδοση τού συνόλου τών 
σπουδαστών τοu SEC. 

Τό πρόγραμμα ·Αγγλικής 

ΕΡ.: 'Όπως είναι γνωστό, σέ ενα άμερι
κάνικο κολλέγιο ολα τά μαθήματα διδά
σκονται στήν άγγλική γλώσσα. Ύπάρχει 
καμμία είδική πρόβλεψη γιά τούς 'Έλληνες 
σπουδαστές πού παρουσιάζουν προβλήματα 
μέ τήν άγγλική γλώσσα; 

ΑΠ.: 'Ένα πρόβλημα πού άντιμετωπίζει 
ό 'Έλληνας σπουδαστής είναι ένδεχομέ
νως τό πρόβλημα τής γλώσσας. 'Η 
άγγλική γλώσσα διδάσκεται όπωσδήποτε 
σέ πολλά σχολεία σάν ξένη γλώσσα, δπως 
ύπάρχουν επίσης καί πολλά φροντιστήρια 
ξένων γλωσσών πού δίνουν τήν εύκαιρία 
στούς σπουδαστές νά μάθουν τά αγγλικά. 
Οί ίδιομορφίες δμως τοϋ έλληνικοu έκπαι
δευτικοu συστήματος άπομακρύνουν τόν 
σπουδαστή άπό τό aμεσο ενδιαφέρον στή 
γλώσσα καί πολύ περισσότερο τά τελευ
ταία χρόνια τού Λυκείου. 'Αναγνωρίζον
τας λοιπόν αύτή τήν άνάγκη, τό SEC eχει 
αναπτύξει ενα είδικό πρόγραμμα, τό όποίο 
λειτουργεί έντατικά γιά τήν ακαδημαϊκή 
προετοιμασία τοϋ σπουδαστή ό όποίος δέν 
πληρεί τίς προϋποθέσεις γιά νά μπεί κατ· 
εύθείαν στό άγγλόφωνο πρόγραμμα τού 
κολλεγίου. ·Η φιλοσοφία αύτοϋ τού προ
γράμματος κινείται σέ τρία διαφορετικά 
έπίπεδα : 

Τό πρώτο εΙ ναι γιά τούς σπουδαστές πού 
εχουν έξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση στή 
μέση εκπαίδευση καί τούς διακρίνει 
θέληση κα ί ήθος. Σ' αύτή τήν περίπτωση ό 
σπουδαστής παίρνει ενα έντατικό πρό-

γραμμα άπό 20-30 ώρες τήν /;βδομάδα μέ 
ειδική διδασκαλία μέ τήν παρέμβαση ηλε
κτρονικών ύπολογιστών, οί όποίοι προ
σπαθοuν μέ επιταχυνόμενο ρυθμό νά 
έξοικειώσουν τόν σπουδαστή μέ τήν όρο
λογία, τούς γραμματικούς δρους καί τό 
λεξιλόγιο μέ είδικά τμήματα συνομιλιών, 
γιά νά μπορέσει ό σπουδαστής νά καλύψει 
δσο τό δυνατόν τίς άνάγκες του, νά μπορεί 
νά διαβάσει τά άμερικανικά συγγράμματα, 
νά διατυπώνει γραπτά τίς σκέψεις του γιά 
τίς διάφορες έργασίες καί τά διαγωνίσματα 
καί νά μπορεί νά επικοινωνήσει μέ τούς 
καθηγητές του καί γενικότίφα νά συζητή
σει ενα όποιοδήποτε θέμα τής ειδικότητάς 
του, πάντα στήν άγγλική. 

'Η δεύτερη κατηγορία τού προγράμμα
τος άγγλικής είναι ή κατηγορία τών σπου
δαστών, οί όποίοι μπορεί νά είχαν 3, 4 η 5 
χρόνια παρακολουθήσεως μαθημάτων 
άγγλικής, άλλά δέν aπέκτησαν μ ιά σαφή 
aνεση στήν άγγλική γλώσσα, μέ άποτέλε
σμα ό σπουδαστής νά εχει σημαντικά κενά 
στήν γραμματική, σύνταξη, λεξιλόγιο η 
γενικότερα στόν τρόπο πού άντιμετωπίζει 
τήν άγγλική γλώσσα . Στήν κατηγορία 
αύτή δ σπουδαστής μπορεί νά πάρει ενα 
σωστά επιλεγμένο πρόγραμμα άγγλικής, 
δπου γίνεται μιά άνακεφαλαίωση τής γραμ

ματ ικής τού συντακτικού, καθώς καί ενας 
έμπλουτισμός τοϋ λεξιλογίου καί μ ιά 
πρώτη είσαγωγή στούς κανόνες παρουσιά
σεως γραπτού κειμένου στήν αγγλική 
γλώσσα, ένώ παράλληλα έπιλέγονται όρι
σμένα μαθήματα του κολλεγιακοu προ
γράμματος κατά είδικότητα , τά όποία δέν 
προαπαιτοuν, κατά κάποιο τρόπο, σέ 
μεγάλο βαθμό, τήν βαθιά γνώση τής άγγλι
κής γλώσσας. 

Τέλος, γιά τούς σπουδαστές πού είχαν 
τήν τύχη νά παρακολουθήσουν ενα πιό 
όργανωμένο πρόγραμμα άγγλικής γλώ?
σας η νά πηγαίνουν σέ όρισμένα σχολεια 
δπου ή διδασκαλία τής άγγλικής είναι πιό 
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Η ΓΕΦΥΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
Ή έταιρία πού μεταφέρει δλο σας το σπιτικό 

στήν Έλλάδα καί σέ δλο τόν κόσμο 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕ ΜΠΑ ΟΥ ΛΑ 

ΔΙΑΘΕΤΟΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

Δωρεάν 'Εκτίμησις 

Συσκευασία σέ ξύλινα καί σιδερένια Containers 

όργανωμένη καί αύτό αποτελεί 'ίσως τό 
μεγαλύτερο ποσοστό τών σπουδαστών του 
SEC, οί σπουδαστές αύτοί παίρνουν άπλώς 
ενα πρόγραμμα τό όποίο όργανώνει σωστά 
τήν άγγλική τους γλώσσα, δίνοντας μεγα
λύτερη εμφαση στόν γραπτό λόγο . Μετ!' 
άπό αύτό, οί σπουδαστές, γιά νά έπισημο
ποιήσουν αύτή η1 γνώση τους, εΙναι δυνα
τόν νά πάρουν τό TOEFL τό τέστ γιά τούς 
σπουδαστές πού ε χουν τά aγγλι κά σάν ξένη 

γλώσσα καί είναι ενα έπίσημο αμερικανικό 
τέστ πού μπορούν νά τό κάνουν κατά τήν 
διάρκεια τών δύο πρώτων έξαμήνων, επι
σφραγίζοντας ετσι καί τίς θετικές προϋπο

θέσεις ένός όποιουδήποτε άμερικανικου 
πανεπιστημίου, άπό πλευράς άπαιτήσεων 
αγγλικής γλώσσας. Τό SEC είναι εξουσιο
δοτημένο νά προσφέρει αύτό τό τέστ μόνο 

γιά τούς σπουδαστές τους, κατά τακτά χρο
νικά διαστήματα, τό όποίο βεβαίως στή 
συνέχεια βαθμολογείται dπό τίς ύπηρεσίες 
τού TOEFL. 

Μέ αύτή τήν προσέγγιση λοιπόν τό SEC 
όχι μόνο ξεπερνά, άλλά τελικά προωθεί 
τήν διδασκαλία τής άγγλικής γλώσσας σέ 

τέτοιο βαθμό, πού οί σπουδαστές νά μήν 
ύστεροuν, άλλά νά διακρίνονται στή χρη
σιμοποίηση τής άγγλικής γλώσσας σάν 
μέσο έκφράσεως η σάν μέσο έπικοινωνίας 
σέ πανεπιστημιακό έπίπεδο. 

'Εξωπανεπιστημιακές δραστηριότητες 
Οί ξένοι σπουδαστές 

ΕΡ.: τί aλλες δραστηριότητες προσφέρει 
τό SEC στούς σπουδαστές του; 

ΑΠ.: Τό SEC, μαζί μέ τήν ύπεύθυνη επαγ
γελματική κατάρτιση κα ί τήν προσφορά 
σωστών προγραμμάτων, φροντίζει γιά τίς 
έξω-πανεπιστημιακές δραστηριότητες , 
δπως καθορίζονται άπό τό πρόγραμμα 
σπουδών . 'Ένα κολλέγιο, πέρα άπό τά συμ
βατικά μαθήματα, πρέπει νά καλλιεργεί τίς 
δραστηριότητες γύρω από τίς τέχνες, τά 
γράμματα. Αύτό έξυπηρετείται πρώτον μέ 
μιά σειρά διαλέξεων οί όποίες όργανώνον
ται στίς έγκαταστάσεις του SEC, μέ όμιλη
τές ε'ίτε επισκέπτες καθηγητές, ε"ί τε 
προσκεκλημένους άπό τήν 'Αμερική η τήν 
' Ελλάδα, ε"ίτε καθηγητές τοϋ SEC. Πολλές 
διαλέξεις γίνονται καί σέ χώρους ~ξω άπό 
τό κολλέγιο, δπως στό ξενοδοχείο Inter
continental καί τό Πολιτιστικό Κέντρο τού 
Δήμου Κηφισιάς. 

Μαζί μέ τίς σειρές τών διαλέξεων, uπάρ
χουν καί aλλες δραστηριότητες σ' ενα 

1 συναφέ~ άντι~είμενο, δ~ως ~{ναι τ? Deba
ting Unιon - συλλογος των φιλων της ρητο
ρική ς, κατά κάποιο τρόπο - δπου γίνονται 
συζητήσεις δημόσιες μεταξύ όμάδων σπου
δαστών, συνοδευόμενες άπό καθηγητές τού 
SEC, σέ σημαντικά θέματα, δπου άναπτύσ
σονται τεχνικές τού διαλόγου, καθώς καί 
τής επιχειρηματολογίας. 'Υπάρχει έπίσης 
μιά θεατρική δμάδα, ή όποία ε{ναι πολύ 
δραστήρια καί τελευταία άνέβασεμιά πολύ 
δμορφη παράσταση, πάντα στήν dγγλική 
γλώσσα, μέ συμμετοχή σπουδαστών πού 
έρασιτεχνικά θέλουν νά άσχοληθοuν μέ τό 
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θέατρο. Τονίζεται οτι, αύτή τή στιγμή, τό 
κολλέγιο εχει νά έπιδείξει καί τή δική του 
σχολή της δραματικής τέχνης, άλλά ή θεα
τρική όμάδα γιά τήν όποία μιλήσαμε είναι 
καθαρή θεατρική όμάδα. 

'Εκτός τούτου ύπάρχει μιά όμάδα σπου
δαστών πού ένδιαφέρεται τά θέματα διοι
κήσεως έπιχε ιρή σεων, μέσα στήν 
άναζήτηση γιά θέματα συγχρόνου οικονο
μίας, άπό τήν όποία καλούνται στελέχη 
έπιχειρήσεων έλληνικ&ν η ξένων, μέ τούς 
δποίους οί σπουδαστές είναι σέ θέση νά 
συζητήσουν θέματα άναπτύξεως τfiς οικο
νομίας. ~ Αλλες δραστηριότητες εχουν 
σχέση μέ τή μουσική καί τίς τέχνες, άλλά 
καί ό άθλητισμός είναι ό.ρκετά δραστή
ριος. Τονίζουμε οτι σέ όρισμένα άθλήματα, 
οπως τό μπάσκετ-μπώλ, τό SEC εχει μιά 
πάρα πολύ καλή όμάδα, ή όποία άκολου
θώντας σέ γενικές γραμμές τήν παράδοση 
των άμερικανικων πανεπιστημίων, εχει 
διακριθεί ίδιαίτερα στό άθλημα αύτό. Σέ 
γενικές γραμμές, ύπάρχουν άθλήματα όμα
δικά οπως τό ποδόσφαιρο, τό βόλεϋ-μπώλ, 
ύπάρχει ή όμάδα του κολλεγίου στό μπόου
λινγκ, στό φούτ-μπώλ, στό άμερικάνικο 
ποδόσφαιρο . Σέ όρ ισμένες συναντήσεις μέ 
{ίλλα έκπαιδευτικά ίδρύματα τής περιοχής, 
τό κολλέγιό μας συμμετέχει καί μέ άθλή
ματα στίβου, δπου όρισμένο ι σπουδαστές 
εχουν iδιαίτερες έπιδόσεις. Σέ δρισμένες 
περιόδους, εχουν όργανωθεί καί όμάδες 
ένδιαφερομένων στίς πολεμικές τέχνες, 
δπως είναι τό κουνγκ-φου καί τό καράτε. 

Ό άθλητισμός μαζί μέ τά γενικά ενδια
φέροντα, λειτουργούν άρμονικά μέσα στό 
πρόγραμμα σπουδών τού SEC, δπου δέν 
προσφέρονται credits καί δέν άναγνωρίζον
ται σάν μαθήματα, dλλά άπλούστατα προ
σπαθοuν νά έξασφαλίσουν ε να περιβάλλον 
γιά τήν πληρέστερη κάλυψη των γενικοτέ
ρων ένδιαφερόντων των σπουδαστών μας. 

Υ Αλλα dθλήματα, δπως ή ίππασία καί ή 
ίστιοπλοi:α, όργανώνονται έπίσης άπό 
σπουδαστές, έν& κατά διαστήματα καί τό 
σκί διοργανώνεται κατά τήν διάρκεια τοϋ 
χειμώνα. Πολύ τακτικά γίνονται κοινωνι
κές εκδηλώσεις μέ διοργάνωση δεξιώσεων 
πρός τιμήν έπισήμων έπισκεπτ&ν γιά τήν 
εναρξη τού άκαδημαϊκοu ετους, δπου οί 
γονε!ς καί ο{ φίλοι τού κολλεγίου είναι 

δλοι προσκεκλημένοι η γιά τούς σπουδα
στές καί τούς φίλους τους parties μέ τήν 
μορφή Disco έίτε στόν κήπο ε'ίτε μέσα στό 
κολλέγιο, κάθε dρχή καί κάθε τέλος έξαμή
νου, άπό δμάδες πρωτοβουλίας σπουδα
στών. Πέραν τούτου, ίδιαίτερα γιά τούς 
·Αμερικανούς σπουδαστές προγραμματί
ζονται είδικές έπισκέψεις σέ άντιπροσω
πευτικούς άρχαιολογικούς χώρους, δπως 
στήν 'Επίδαυρο καί τήν 'Ολυμπία , ένω σέ 
είδικά μαθήματα κλασσικών σπουδών 
άρχαιολογίας ij μαθήματα Καλών Τεχνών, 
οί έπισκέψεις σέ άρχαιολογικούς χώρους 
άποτελοuν αναπόσπαστο τμήμα του προ
γράμματος τοϋ SEC 

ΕΡ.: Βοηθάει τό SEC τούς σπουδαστές του 
σέ προβλήματα δπως εlναι οί στρατιωτικές 
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ύποχρεώσεις (θητεία) γιά τούς 'Έλληνες ίί ή 
άδεια παραμονής γιά τούς άλλοδαπούς; 

ΑΠ.: 'Η έπίλυση διοικητικών λεπτομε
ρειών σχετικά μέ τούς ΝΕλληνες καί τούς 

ξένους σπουδαστές , αποτελε! μιά dλλη 

σημαντική δραστηριότητα τού γραφείου 
σπουδαστικών σχέσεων τού SEC. Γιά τούς 
'Έλληνες σπουδαστές άποφοίτου_ς 
Λυκείου τό θέμα τής αναβολής στρατευ

σεως κατά τήν διάρκεια των σπουδών, 
ρυθμίζεται μέ εύθύνη τού SEC γιά τά 4 ii~5 
χρόνια της φοι τήσεως το~ σ~ου~αστο~. 
Γιά τούς ξένους σπουδαστες το θεμα της 
dδειας παραμονής καί τά απαραίτητα στοι: 
χεία πού ένδεχομένως θά χρειάζονται για 

τήν εκδοση τής dδειας εiσόδου στήν 
'Ελλάδα, ρυθμίζονται έπίσης άπό τό γρα
φείο σπουδαστικών σχέσεων. Τονίζεται 
δτι οί ύπηρεσίες αύτές δλοκλη ρώνονται μέ 
τήν έπιμέλεια γιά τουξ σπουδαστές νά 

βρούν δική τους στέγη σέ διαμέρισ~α ij ν~ 
μείνουν σέ έγκαστάσεις τού κολλεγιου που 
προσφέρονται γιά δσους δέν εχουν ~όνιμο 
τόπο διαμονής στήν ·Αθήνα. Τά Resιdence 

Centers τού SEC πού φιλοξενοuν 'Έλληνες 
καί ξένους σπουδαστές, αναλαμβάνουν 
πλήρως τήν στέγη καί τήν διατροφή τους 
καί Ciν αύτά δέν aποτελούν άντικείμενο έπι
θυμίας των σπουδαστών, τότε τό γραφε!ο 
σπουδαστικών σχέσεων βοηθίi τούς σπου
δαστές νά βρούν διαμερίσματα, έφόσον 
αύτό aποτελεί έπιθυμία τους. 

ΕΡ.: Προσφέρονται ύπηρεσίες, άπό πλευ
ράς κολλεγίου γιά τήν έξεύρεση έργασίας; 

ΑΠ.: Μιά Ciλλη ύπηρεσία, ή όποία είναι 
πολύ σημαντική καί βεβαίως άποτελεί eνα 
dπό τά χαρακτηριστικά ένός άμερικανικοϋ 
κολλεγίου ύψηλfjς ποιότητας, είναι τό γρα
φείο προωθήσεως aποφοίτων πρός τήν 

άγορά έργασίας. Τό SEC λειτουργεί προ
γ ράμματα σπουδών πού άκολουθοuν μέν τό 
αμερικανικό πρόγραμμα, dλλά εχουν μιά 

κατεύθυνση , τήν dγορά έργασίας στήν 
·Ελλάδα, καί ή δλη όργάνωση αύτοϋ τού 
προγρaμματος εχει σάν σκοπό τήν σωστή 
aποδοχή καί άπορρόφηση των σπουδα
στών άπό τήν dγορά έργασίας. Μέ aλλα 
λόγια, ενα καλό αμερικανικό κολλέγιο δέν 
άποσκοπεί άπλ&ς , dλλά έξασφαλίζει στόν 
σπουδαστή τίς προϋποθέσεις νά γίνει ή 

σωστή διδασκαλία, προαγω!ή καί ιi~οφοί: 
τηση μέ eναν τίτλο σ~~υδων, άλλ~ ~ο~υ 
περισσότερο τό πως θα αξιοπο ιηθει αυτος 
ό τίτλος, ι:ί\στε νά γίνει αμέσως δεκτό~ σέ 

μιά μεγάλη έπιχείρηση ~αί νά ~ε~ι~ησει 
μιά δυναμική σταδιοδρ~μια. Γι α~το εχουν 
έπιλεχθεί σωστές ε!δικοτητες που προεξα
σφαλίζουν τίς σωστές γνώσεις, γι· αuτό 
δίνεται εμφαση στήν κατάρτιση καί συνέ
πεια τού σπουδαστού νά δράσει σάν ύπεύ
θυνος επαγγελματίας στόν έρχασιακό 
χ& ρο καί γι' αuτό έπίσης γίνε;αι σε τελευ: 
ταία φάση μιά διεργασία καταλληλη , που 
οί σπουδαστές ερχονται κοντά σέ έταιρείες 
η οί έταιρείες κοντά στούς σπουδαστές, 
οuτως ι:ί\στε, ανάλογα μέ τά προσόντα το~ς 
καί τό προϊόν τfjς συνεντεύξεως, νά μπορε
σουν νά ξεκινήσουν μιά καλή σταδιοδρο
μία. Οί στατιστικές μέχρι τώρα , μάς εχουν 
δώσει ί:να ποσοστό 100% απορροφήσεως 
των άποφοί των μας μέ πάνω άπό τρεiς έναλ
λακτικές προσφορές έργασίας άνά 
aπόφοιτο. 

Οί ένδιαφερόμενοι γιά περισσότερες πλη: 
ροφορίες, η γιά νά λάβ~uν τό άναλ_υτικ~ 
πρόγραμμα τοϋ Κολλεγιου, μπορουν ν~ 
γράψουν: Southeastern College, Βαλαω~ι
του 18, ·Αθήνα. ~Η νά τηλεφωνήσουν στον 
aριθμό 3615563. 

ATHENS CENTER HOTEL 

Α DELUX MODERN HOTEL in the heart of t he 
business center of Athens, a few minutes from 
the Acroρolis. 136 fully airconditioned rooms -_de
Ιuxe restaurant and bar · roof garden and swιm
ming pool with panoramic νiew of the Acropolιs. 

REASONABLE PRICES: 
Single rooms drs. 5.300. Double rooms d rs. 7.580. 
3-beds drs. 9.300- including breakfasι. 
For reseJΎations please contact Mr. Arsenis in New 
γ o rk - Tel. (2 Ι 2) 483-0642 or communicate direcι ly 
with Athens Center Hotel: 26 Sophocleous St. - At h
ens. Tel. 524-8511-7 Telex 7161 ASCO GR. CBL: 
CENTEROTEL. 

41 



ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΞΕΧΝΆΜΕ 

Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ Κ.Κ.Ε. 
·Όταν τό .Ελληνικό 'Έθνος άπαντοϋσε μέ τό άθάνατο ΟΧΙ στήν 
ίταμή Ίταλική πρόκληση, οί Κομμουνιστές είχαν συνταχθεί μέ τόν 
Χίτλερ! Καλοfiσαν τόν λαό νά σαμποτάρη τίς μεταφορές πολεμεφο-

δίων καί νά κωλυσιεργήση τήν παραγωγή. 

Τό Κ .Κ.Ε. άπό της ίδρύσεώς του μέχρι 
καί του 1942, ήτο μιά όλιγομελής αίρ εσις, 
ούδέποτε κατορθώσασα νά συγκινήση , 
εύρέα στρώματα τοϋ ·Ελληνικού λαου. 
Κατά τά προηγηθέντα, μάλιστα, του πολέ
μου ετη (άπό του 1936) ε{χεν aποδιοργα
νωθη τελείως, τά περισσότερα δέ στελέχη 
του ij εύρίσκοντο είς τάς φυλακάς η εΙχον 
καταστι'j πράκτορες τής · Ασφαλείας τοϋ 
καθεστώτος. Αί έκδηλώσεις του, πάντως, 
παρουσιάζουν έξαιρετικόν ένδιαφέρον , 
δ ιότι άποδεικνύουν κατά τρόπον ό.νάγλυ
φον τόν έξωεθνικόν χαρακτή ρα του κόμμα
τος τούτου καί τόν πρακτορειακόν ρόλον 
του. 

'ΑΦ ής fiρχισαν νά συσσωρεύονται τά 
νέφη τοϋ πολέμου ύπέρ τόν ούρανόν τfjς 
Εύρώπης καί μέχρι τη ς ύπογραφής του 
Γερμανο-Σοβιετικου συμφώνου (Αuγου
στος \939), τό Κ.Κ.Ε κατηγόρει τήν 
'Ελληνικήν κυβέρνησιν ώς όργανον τών 
φασιστικών κρατών καί κατεφέρετο κατά 
της προσπαθείας, ή όποία κατεβάλλετο διά 
τήν άμυντικήν όργάνωσιν τής Χώρας. 
Οϋτως, δταν τό 1937 καθιερώθη ή διάθεσις 
ένός ήμερομισθίου όπέρ τι'jς ' Αεροπορίας, 
τό Κ .Κ .Ε έκάλει « τούς έργάτες καί τόν 
Έλληνικό λαό νά μποϋκοτάρουν μέ δλες 
τίς μορφές πάλης τό μεροκάματο τής Κυρι
ακής, πού γίνεται παρά τή θέλησή τους καί 
προορίζεται γιά τήν ό.εροπορία» . Καί έπε
ξ ηγε ί τό « κάλεσμά» του αύτό ώς 
άκολούθως : 

«Οί έξοπλισμοί καί ή aεροπορία τοϋ δικτά
τορα Μεταξδ. δtν aποβλέπουν στήν ύπεράσπιση 
της άνεξαρτησίας καί ακεραιότητας της 'Ελλά
δας. Οί έξοπλισμοi αύτοί πρόκειται νά χρησιμο
ποιηθούν γιά λογαριασμό τοϋ Χίτλερ ... Γι · αύτό 
6 ελληνικός λαός πρέπει νά μποϋκοτάρη τόν 
έρανο γιά τήν άεροπορία καί νά παλαίψη άποφα
σιστικά ένάντια στούς έξοπλισμούς ... "Ολα τά 
μέτρα παίρνονται δχι γιά τήν ύπεράσπιση τής 
χώρας, άλλά γιά τήν έκπλήρωση των ύποχρεώ
σεων πού aνέλαβε ή σπείρα πού μας κυβερνά 
aπέναντι των φασιστικ&ν κρατων». 

Τά αύτά ύποστηρίζει καί τόν Φεβρουά
ριον τοϋ 1939 ή 5η 'Ολομέλεια της Κ.Ε. 
του Κ . Κ . Ε: 

«Πρέπει ν' aνατραπή - ~γ ρ αφ εν εΙς τήν άπό
φασ!ν της - ή λαομίσητη δικτατορία, πού λερώ-
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Του ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ 
(Άπό τό βιβλίο «Χρονικόν 1940- 1941 ») 

νει τήν λαοκρατική Ιστορία τής χώρας, τήν 
καταστρέφει οίκονομικά, τήν άτιμάζει έθνικά 

καί τή μεταβάλλει σέ προτεκτοpaτο τοϋ "Αξονα 
Βερολίνου-Ρώμης. ' Ο μεγαλύτερος έχθρός τής 

άνεξαρτησίας καί τής άκεραιότητας τής χώρας 
μας βρίσκεται στήν ' Αθήνα· είναι ή μοναρχοφα
σιστική δικτατορία. ' Ο μεγαλύτερος έχθρός τοϋ 
έλληνικοϋ λαοί> είναι ό 1διος δ Μεταξάς, 6 aρχι
κατάσκοπος του φασιστικοϋ "Αξονα στήν 
'Ελλάδα ... 

Καί δταν, μετ ' όλίγον, ή 'Ι ταλία κατε

λάμβανε τή ν · Αλβανίαν (7 ' Απριλίου 
\939) καί ή' Ελλην ική κυβέρνησις , φοβου
μένη aμεσον έπίθεσιν καί κατά τοϋ έθνικου 
έδάφους, έλάμ βανεν ώρισμένα διακριτ ικά 

μέτρα προνοίας, τό Κ . Κ.Ε διακή ρυσσε ( \Ο 
'Απριλίου) : 

«Οί τελευταiες στρατιωτικές μετακινήσεις 
άποβλέπουν στ ή ν i:ξαπάτηση τοϋ λαοϋ καi στρα
τοu. ' Η τυχόν έπιστράτευση ήλικιών θά χρησι
μοποι ηθή γιά τόν έξαναγκασμό τοϋ ' Ελληνικοϋ 
λαοϋ νά ύποταχθη στή δικτατορία καί τόν φασι
στικό "Αξονα. "Εφεδροι , σέ περίπτωση έπι

στρατεύσεως πάρτε τά δπλα καί χρησιμοποι
ήστε τα ένάντια στό μεγαλύτερο έχθρό τής 
Ι:λληνικής πατρ ίδας, τ ή βασιλομεταξική 
δικτατορία». 

Μετά τήν ύπογραφήν του Γερμανο
Σοβιετικου συμφώνου (Αϋγουστος 1939), ή 
έλλ ηνική κυβέρνησις έπαυσε διά τό Κ. Κ. Ε 
νά ε{ ναι πράκτωρ τοϋ ·· Αξονος , μέ τόν 
όποίον ε{χε συμμαχήσει ή Σοβιετική 

'Ένωσις, καί κατέστη πράκτω ρ τών 

'Αγγλο-Γάλλων! Έφ' ώ καί τό Κ.Κ.Ε. , τό 
όποίον άπεδέχθη άναντιρρήτως τήν συμ
μαχίαν αύτήν της «Προλεταριακής πατρί

δας., του μέ τόν χιλ τερισμόν, ί:λαβε στάσι ν 
καθαρώς έχθρικήν εναντι τών Δυτικών 
δημοκρατ ιών καί ι'jρχισε νά δικαιολογη 
προκαταβολικώς ένδεχομένην έπίθεσιν 
τής 'Ιταλίας έναντίον μας, έπιρρίπτον τάς 
εύθύνας αύτάς εΙς τήν ·Ελλάδα! Οϋτω, είς 

τό «μανιφέστο» τfjς Κ.Ε. του Κ .Κ .Ε. τής 
20fiς ' Απριλίου 1940 όποστη ρίζονται τά 
έξfjς: 

,, ο κίνδυνος, πού μας aπειλεί ιϊμεσα είναι ή 
μεταφορά τοu πολέμου στά έλληνικά έδάφη . Καί 
τόν κίνδυνο αύτό τόν προκαλεi ή ίδια ή κυβέρ

νηση ... ·Η δικτατορία παριστάνει τόν πόλεμο, 
πού ή 1δια προκαλεί, σάν « ύπεράσπισιν τής άνε
ξαρτησίας καί άκεραιότη τος τi'jς πατρίδος" καί 

καλεί τό λαό νά πολεμήση «μέ Οάρρα; καί ήρωι
σμόν». .. Τό πέρασμα τής βασιλομεταξικfj ς 
δικτατορίας στήν ύπηρεσία των' Αγγλογάλλων, 

συντελούμενο μέσα στίς συνθήκες cνταση ς των 
σχέσεών τους μέ τήν ' Ιταλία σημαίνει - οϋτε 
λίγο , οϋτε πολύ - πρόσκληση πρός τούς ιμπερι
αλιστές νά βγάλουν τά μάτια τους πάνω στά 
έλληνικά έδάφη ... 'Η δικτατορία δχι μονάχα δέν 

παίρνει κανένα μέτρο γιά ν' aσφαλίση τήν 
είρήνη τοϋ λαού μας, μά μέ τούς τυχοδιωκτι
σμούς της προκαλεί τήν ιταλική είσβολή ... Τήν 
ώρα αl>τή βρίσκει κατάλληλη ή δικτατορία γ ιά 
νά ξεπουλήση η;ν χώρα μας στοι)ς ύποκινητές 
τοϋ πολέμου · Αγγλογάλλους" . 

'Όταν έξαπελύθη ή 'Ιταλική έπίθεσις 
έναντ ίο ν τfj ς 'Ελλάδος , τό Κ .Κ .Ε δέν άντε
προσώπεuε τίποτε τό ύπολογίσιμον είς τήν 
ζωήν τοϋ "Εθνους.' Ητο ούσ ιαστικώς άνύ
παρκτον κα ί ό τότε άρχηγός του (Ν . Ζαχα
ριάδης) έκρατείτο έν πάση ό.νέσει είς τά 
Γραφεία της ' Ασφαλείας, χωρίς ούδείς νά 
τόν ένθυμηται . τέσσαρας ήμέρας μετά τήν 
eναρξιν τών έχθροπραξιών, ό Ν. Ζαχαριά
δης άπηύθυνε πρός τόν όφυπουργό ' Ασφα
λείας, Κ. Μανιαδάκην, τό έξης «άνοιχτό 
γράμμα», μέ ήμερομηνίαν 3 ι 'Οκτωβρίου 
1940, τό όποίον έδημοσιεύθη ε{ς τόν ' Αθη
ναϊκόν Τύπον της 2ας Νοεμβρίου 1940: 

.. ·Ο φασισμός τοϋ Μουσσολίνι χτύπησε τήν 
·Ελλάδα πισώπλατα , δολοφονικά καί ξετσίπωτα 

μέ σκοπό νά τήν ύποδουλώσει καί έξανδραποδί
σει. Σήμερα δλοι oi 'Έλληνες παλεύουμε γιά τή 
λευτεριά, τήν τιμή, τήνl;Ονική μας ανεξαρτησία. 
'Η πάλη θά ε!ναι πολύ δύσκολη καί πολύ 
σκληρή. Μά ενα εθνα;, πού θέλει νά ζήσει πρέ
πει νά παλεύει άψηφώντας τούς κινδύνους ιcαί τίς 
θυσίες. 'Ο λαός τi'jς 'Ελλάδας διεξάγει σήμερα 

ενα πόλεμο έθνικοαπελευθερωτικό, ένάντια στό 
φασισμό τοϋ Μουσσολίνι. Δίπλα στό κύριο 
μέτωπο καί 6 κάΟε βράχος, ή κάθε ρεματιά, τό 
κάθε χωριό, καλύβα μέ καλύβα, ή κάθε πόλη, 
σπίτι μέ σπίτι, πρέπει νά γίνει φρούριο τοϋ έθνι
κοαπελευθερωτιιcοϋ aγώνα. Κάθε πράκτορας τοϋ 
φασισμοu πρέπει νά έξοντωθεί άλύπητα. Στόν 
πόλεμο αύτό, πού τόν δ ιευθύνει ή κυβέρνηση 
Μεταξά, ολοι μας π ρέπει νά δώσουμε δλες τίς 
δυνάμεις, δίχως έπιφύλαξη . "Επαθλο γιά τόν 
έργαζόμενο λαό καί tπιστέγασμα γιά τό σημε
ρινό του άγώνα, πρέπει νά ε! ναι καί θά ε! ναι μιά 
καινούργια · Ελλάδα τής δουλειiiς, τή ς λευτε
ριάς, λυτρωμένη άπό κάθε ξένη Iμπεριαλιστική 
έξάρτηση ». 

Αύτή ήτο ή μόνη στιγμή , διαρκουντος 

"NEW YORK" 



τοϋ τιτανείου άγώνος τfjς ·Ελλάδος, κατά 

τήν όποίαν τό Κ.Κ.Ε εύρέθη συντονισμέ
νον πρός τήν σuνείδησιν καί τά αiσθήματα 
τοϋ 'Έθνους. Προτοϋ δμως συμπληρωθή 
μήν, ό Ν . Ζαχαριάδης άπηύθυνε (26 Νοεμ
βρίου 1940) δεύτερον «άνοιχτό γράμμα .. -
πρός τό πρωθυπουργόν πλέον. Είς αύτό 
άνεκάλυπτεν, αίφνιδίως, δτι δ πόλεμος τόν 
όποίον διεξήγε νικηφόρως ή ' Ελλάς έναν
τίον τής 'Ιταλίας ήτο «iμπεριαλιστικός" 
καί, μέ τήν αiτιολογίαν δ τι οί ·Ιταλοί είχον 
έκδιωχθή πλέον πέρα τών συνόρων, έζήτει: 

«Νά ξανάρθουν τά πράγματα δπως ήταν 
στίς 28 'Οχτώβρη I 940, δίχως καμμιά εδα
φική - οΙκονομική - πολιτική ζημιά σέ 
βάρος τής 'Ελλάδας" (Περί Βορείου 
Ή πείρου, φυσικά, οϋτε λόγος ... ) «οί πολε
μικές δυνάμεις τής 'Αγγλίας νά φύγουν 
δλες άπό τά χώματα καί τά νερά τής ' Ελλά

δας" καί ψέ βάση τούς δύο αύτοί>ς δρους 
νά ζητήσουμε άμέσως άπό τήν κυβέρνηση 
τής Ε.Σ.Σ.Δ νά μεσολαβήσει γιά νά γίνει 
έλληνοϊταλική είρήνη ... Ό \διος, είς ί:να 
••σχέδιο άπόφασης» μέ τήν αύτήν ήμερο-

μηνίαν (τέσσαρας ήμέρας μετά τήν κατά
λ ηψιν τής Κ ορυτσaς ύπό τών 

στρατευμάτων μας), γράφει δτι "ό Μεταξiiς 
ί:κανε καί κάνει τόν πόλεμο ένάντια στήν 
'Ιταλία σά μιά επιχείρηση άντιλαϊκή
πλουτοκρατική-καταχτητική- φασιστική 
Iμπεριαλιστική» καί δτ ι ••ό λαός σήμερα 
θέλει εντιμη cίρήνη - Βαλκανική στέρεη 
άδcλφική συνεργασία- συμμαχία καί δλό
πλευρη σύμπραξη μέ τήν Ε.Σ.Σ.Δ» Σημειω
τέον, δτι τ]το ή εποχή, κατά τήν όποίαν ή 
Γερμανία είχεν άναπτύξει εντονον δραστη
ριότητα διά νά έπιτύχη τήν κατάπαυσιν 
τών έχθροπραξιών μεταξύ 'Ελλάδος καί 
'Ιταλίας, ύπ' αuτούς ακριβώς τούς δρους, 
καί μέ κύριον μοχλόν τόν άρχηγόν τών 
μυστ ικών ύπηρεσιών τοu Γ. Ράϊχ , φόν 
Κανάρη ... 

Κατά τό πρώτον δεκαήμερον τοϋ Δεκεμ
βρίου, ή Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Εέξέδωκε (7 Δεκεμ

βρίου 1940) ενα «μαν ιφέστο••, πού 
άνέπτυσσε τήν iδίαν ••θέσιν» καί συνίστα 
άνταρσίαν τοϋ μαχομένου στρατοί> καί 
«σαμποτάρισμα .. τής 'Ελληνικής πολεμι-

ΜΕ το 

PETERS TOURS 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ 
Τ ΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Χωρiς Ταλαιπωρίες καi Τρεχάματα 

Ταξιδέψετε με τα κανονικa 
δρομολόγια τής 'Ολυμπιακής 
με JUMB0-747 χωρiς σταθμόν. 

Γιά τfιν κράτηση θέσεων καί κάθε πληροφορία 
Άποταθήτε στο δικό σας: 

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

NOVEMBER, 1988 

κής προσπαθείας: 

.. ·Ο πόλεμος αύτός - γράφει τό μανιφέστο
ποί> προκλήθηκε άπό τήν βασιλομεταξική 
σπείρα ... δέν μπορεί νιΪ χει τήν παραμικρή σχέσΙ) 
μi: τήν ύπεράσπιση τfjς πατρίδας μας. Οiίτε, 
βέβαια, είναι πόλεμος κατά τοίί φασισμοu ... μά 
οϋτε καί πόλεμος γιά τήν άπελευθέρωση των 

, tλληvικων μειονοτήτων τfjς 'Αλβανίας ... 
Καλοϋμε τούς πολεμιστi:ς μας ν' άρνηθοϋν νά 
πολεμήσουν πέρα άπό τά σύνορα τfjς πατρίδας 
μας. 1ϊ ζητίiμε σnjν ·Αλβανία; ... Π αίρνοντας 
αύτή τήν άπόφαση οί πολεμιστές μας, νά όποβά
λουν στοι'ις άvτιπάλους άπέναvτί τους προτάσεις 
εiρήνης. δίχως προσαρτήσεις καί άποζημιώ
σcι ς. Νά παροuσιασθοi>ν όμαδικά καί ί:νοπλα 
στοι'>ς άvωτέρους τους, ζητώντας συμμετοχή 
στίς προσπάθειες τοι>ς . Νά στείλοι>ν τελεσί
γραφο στήν πουλημένη iμπφιαλιστικιj κυβiφ
vηση ζητώντας njν εiρήvη καί ύπενΟυμίζοvτάς 
της πώς τούς κάλεσε στά iiπλα μο\•άχα γιά νά 
διώξουν άπ' τά i:λληνικά έδάφη τόv 'Ιταλό 
καταχτηη; ... Καλούμε δλη τή tργατική τάξη ... 
νά έφαρμόσει τc) πιό φαρδι'> i:νιαίο έργατικό 
φιλειρηνικό μέτωπο ... μέ δλοuς δσους συμφω
νάνε γιά τό γκρέμισμα τfj ; βασιλομεταξικfjς 
σπείρας, τή σύναψη είρήνη; καί τόν προσανατο

λισμό πρός τή ΣοβιF.τική "Εvωση. (' Η Μόσχα, 
έκείνην άκριβώς τήν έποχήν. προσf.φερεν εiς 
τόν ~ασιλέα Βόριδα της Βοι >λγαρίας τήν · Ελλη
νικήν Θράκην καi τή άνατολικήν Μακεδονία ν!) 
'Ιδιαίτερα οί έργάτcς μεταφορών, ναυτφγάτcς

σιδηροδρομικοί, αι)τοκινητιστές, νά σαμποτά
ρουν μέ κάΟε τρόπο τήν μ ετ αφορά 
πολεμοφοδίων καi οί έργάτες των πολεμικων 
έργοστασίων νά κωλυσιεργήσουν δσο μποροϋν 
τήν παραγωγή» . 

Ε{ναι φανερόν, λοιπόν, δτι τό .. ·Οχ ι » τής 
28ης 'Οκτωβρίου 1940 δένεύρενάπήχησιν 
είς τό Κ.Κ.Ε. Είς τήν κρισιμωτέραν φάσιν 
τής ένόπλου άναμετρήσεως τής Δημοκρα
τίας μέ τόν Φασισμόν, οί κομμουνισταί 
είχον συνταχθή μέ τόν Χίτλερ! Πιστόν εiς 
τήν σι>μμαχίαν τοί> Γ ' Ράιχ μέ τήν Σοβιε
τική 'Ένωσιν , τό Κ. Κ. Ε l:χαρακτή ρισε τόν 
όμυντικό πόλεμον τής Έλλάδος ••πόλεμο 
καταχτητικό καί Ιμπεριαλιστικό .. καί άντε
τάχθη, δι' δλων τών μέσων του, εiς τήν 
άπόκρουσιν τfjς φασιστικής έπιδρομής. 
Δι' αuτό καί δ Ν. Ζαχαριάδης, είς ••άνοιχτό 
γράμμα .. του ύπό ήμερομηνίαν I S ' Ιανουα
ρίου 1941 (πέντε ήμέρας μετά τήν κατάλη
ψιν τfjς Κλεισούρας ύπό τών 'Ελληνικών 
δυνάμεων), τό όποίον άπέστειλε πρός τήν 
«Κομμουνιστική Φοιτητική 'Οργάνωση) 
μέ τήν έντολή νά φροντίση αύτή διά τήν 
δσον τό δυνατόν εύρυτέρα διάδοσίν του 
(«aν είναι μπορετό καί στό μέτωπο»), έπα
ναλαμβάνει τά συνΟήματα τοϋ μανιφέστου 
τής 7ης Δεκεμβρίου: 

"·Ο Μεταξάς eκαμε πόλεμο φασιστικό, κατα
χτητικό πόλεμο ... · Αφοϋ διώξαμε τοι)ς ' Ιταλούς 
άπό τήν 'Ελλάδα eπρεπε νά κάνουμε μιάξεχωρι
στή, έντιμη καί δίχως παραχωρήσεις έλληνοϊτα
λική είρήνη, πράγμα πού μποροϋσε νά γίνει μέ 
τήν μεσολάβηση τfjς Ε.Σ.Σ.Δ. 'Ο λαός θέλει 
χωριστή, ϊ:vτιμη, άμεση είρήνη μέ τιj μεσολά
~ηση τfjς Ε.Σ.Σ.Δ ·Αναγνωρίζει τήν άρχή τfjς 
αύτοδιάθεσης μέχρις άποχωρισμοϋ γιά δλους. 
· Εξωτερική συμμαχία μέ τήν Ε.Σ.Σ.Δ καί άλη

θινή βαλκανική συνεννόηση. Ο! λαοί καί φαντά
ροι τfjς ' Ελλάδας καί τfjς 'Ιταλίας δέν ε{ ναι 
εχθροί μά άδέρφια καί ή συναδέλφωσή τους στό 
μέτωπο θά σταματήσει τόν πόλεμο πού κάνουν οί 
έκμεταλλευτές κεφαλαιοκράτες τους. Γιά vά 
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γίνουν δλα αύτά, δ λαός καί στρατός πρέπει νά 
άντρέψουν τήν μοναρχοφασιστική δικτατορία 
τοu Μεταξa πού ε!ναι δ κύριος καί βασικός 
έχθρός του», 

Καί είς όλοκλήρωσιν τής γραμμής 
αύτής, ή όποία ύπό τό πρόσχημα τής έσω
τερικής έλευθερίας πι;ριείχε συνθήματα 
πού τυχόν πραγματοποιούμενα μόνον τόν 
σύμμαχον τής Σοβιετικής 'Ενώσεως, τόν 
'Αξονικόν Φασισμόν, θά έξυπηρέτουν, ή 
Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε έκάλει, τήν ! 8ην Μαρτίου 
1941 , τό "Εθνος «νά πάρη παράδειγμαάπό
τόν άδελφό λαό τής Βουλγαρίας» -δηλαδή , 
νά συμμαχΙ1ση μέ τόν Χίτλερ δπως ή Βουλ
γαρία τήν !ην Μαρτίου 1941 καί νά προσ
δεθή εiς τόν Ciξονα τοϋ φασισμοϋ! .. . 

«' Η Κεντρική 'Επιτροπή τοϋ Κ . Κ . Ε -
άνεφέρετο είς τό έπαίσχυντον αύτό κείμε
νον - καλεί τούς φαντάρους, τούς ναuτες 
καί τούς άεροπόρους μας νά πάρουν στά 
χέρια τους τίς διο ικήσεις τών μονάδων 
τους, έκλέγοντας προσωρινές έπιτροπές 
πού ν' άντιπροσωπεύουν δλους, άπό τό 
στρατιώτη μέχρι τό στρατηγό, δσους συμ
φωνavε σέ τοϋτο τό πρόγραμμα δράσης: Νά 
προτείνουν είρήνη στούς άπέναντι άντιπά
λους τους καί ν ' άπαιτήσουν άπό τό liλλο 
μέρος παραίτηση τής κυβέρνησης (τοϋ 
'Αλεξάνδρου Κορυζή, πλέον), σχηματι
σμό προσωρινfjς άντιπολεμικής , άντι δι
κτατορ ι κfj ς κυβέρνησης μετώπου έθVΙκής 
σωτηρίας - ε(ρήνη ς, σταμάτημα του πολέ
μου, άκύρωση τών πολιτικών καί στρατιω
τικών συμφώνων πού κλείστηκαν μέ τούς 
'Εγγλέζους κα ί προσανατολισμό τής 
χώρας πρός τή Σοβ ιετική 'Ένωση. ·Η Κεν
τρική ' Επιτροπή καλεί τή ν έργατική τάξη 
καί ίδιαίτερα τούς έργάτες μεταφορών, 
ναυτεργάτες, λιμενεργάτες, αύτοκινη τι
στές καί έργάτες πολεμικών έργοστασίων 
νά έφαρμόσουν τό πιό φαρδύ ενιαίο έργα
τικό άντιπολεμικό μέτωπο, μέ τούς άρχη
γούς καί μέ τούς έργάτες, μέ δλους δσους 
συμφωνaνε στήν πλατφόρμα του μετώπου 
έθνικής σωτηρίας είρήνης, συγκροτώντας 
έπιτροπές έργοστασιακές καί σωματειακές 
δμάδες καί νά παλαίψουν μέ συγκεντρώ
σεις, μέ διαδηλώσεις, μέ κωλυσιεργ ία στήν 
παραγωγή , μέ οiκονομικές κα ί πολιτικές 
άπεργίες . .. Νά κάνη δ,τι μπορεί γιά νά στα
ματήση τόν πόλεμο πού Εφερε ή άγγλό
δουλη σπείρα, προκαλώντας τήν 'Ιταλική 
εΙσβολή ... Νά πάρη παράδειγμα δλόκλη
ρος δ έλληνικός λαός άπό τόν ήρωϊκό 
άδελφό λαό τής Βουλγαρίας, πού κάνει δ,τι 
μπορεί γιά τήν αποκατάσταση τής ε(ρήνης 
στά Βαλκάνια καί τήν πραγματική συνεν
νόηση δλων τών βαλκανικών λαών ... 

' Η το, τότε ή έποχή τής φοβερaς «έαρι
νής έπιθέσεως» τοϋ Μουσσολίνι καί τής 
έπισήμου συμμαχίας τής Βουλγαρίας (1 
Μαρτίου 1941) μέ τήν Γερμανίαν, τής 
όποίας τόν στρατόν, λαμβάνοντα θέσεις 
δπως έπιτεθή έναντίον τής ' Ελλάδος, ύπε
δέχετο μέ χορούς, τραγούδια, πανηγύρεις 
καί άνθοδέσμας ό «άδελφός» λαός τής 
Βουλγαρίας ... 
Καί ένώ ή ·Ελλάς περιήρχετο ύπό τήν 

έχθρικήν κατοχήν τό Κ. Κ. Ε εθετεν είς 
κυκλοφορίαν προκη ρύξεις μέ τό κείμενον 
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άποφάσεως τής Κεντρικής · Επιτροπής 

του, δημοσιευθείσης καί εiς τόν « Ριζοσπά
στη ν .. τής 14ης 'Απριλίου 1941, ε!ς τά 

όποίας άναφέρονται καί τά Ι:ξής : 

.. καλοuμε όλο τό λαό νά σκεφθi'j πόσο διαφο

ρετική Οά ήταν ή Οέση του σήμερα, ι'iν ή έπιστρά
τευση τής 28 Όκτωβρiου 1940 μετατρεπόταν σέ 
λαϊκό ξεσήκωμα, πού θά σάρωνε τ ή δι κτατορία 
καί θ ' άσφάλιζε τήν εΙρήνη καί τήν άνι;ξαρτησία 
μας, μέ μιά συμφωνία μέ τή Σοβιετική "Ενωση. 

Νά σκεφθij πόσες μανάδες θά χαίρονταν τά 
παληκάρια τους, πώς ή Μακεδονί α καί ή Θράκη 
καί δλα δσα άκόμα θά χάσουμε, θά γλύτωναν τόν 
ξενικό ζυγό καί πώς άvτί γιά μαγνητικές νάρκες, 
μπόμπες, πείνα καί καταστροφές, ό λαός μας 
θiiχε τώρα πραγματι κή tλεuθερί α. Νά σκεφθη 
άκόμα πώς ι'ίν τό σωτήριο αύτό ξεσήκωμα δέν 
εγινε, α!τία εlναι ή ή πλάνη τοu λαοu πώς ό 
πόλεμος ήταν δίκιος, πώς ι'iλλος τρόπος γιά νά 
ύπερασπιστοuμε τήν άνεξαρτησiα μας δέν 
ύπηρχε ... 

'Ενώ είς τό cργον τής πολεμικής προπα

ρασκευής συνεκεντροuντο, άπό τής πρώ

της στιγμής τής Ί ταλικής έπιθέσεως, δλαι 

αί προσπάΟειαι τών 'Ελληνικών κρατικών 
καί διοικητικών παραγόντων, ένώ άπό τοϋ 
ένός aκρου τής χώρας μέχρ ι τοϋ aλλου έξε
δηλοϋτο κυριολεκτ ικώς άφάνταστος δ 
ένθουσιασμός τοϋ 'Ελληνικοί) λαοD, ένώ 

οί έπιστρατευόμενοι 'Έλληνες καί μαζί μέ 
αύτούς πλήθη έθελοντών cσπευδαν ijδη 
άπό τών πρωϊνών ώρών τής 28ης 'Οκτω
βρίου είς τά εμπεδα, χωρίς νά άναμένουν 
τήν έκπνοήν οϋτε τών στοιχειωδών προθε
σμιών, αί δποία ι τούς παρείχοvτο, ijρχιζεν 
- δπως άνεφέραμεν ij δη - άπό τής 5.30 ' 
πρωϊνής τής ίδίας ήμέρας ή ' Ιταλική έ πί θε
σις, ύπό τάς διαταγάς τοϋ έν 'Αλβανία 
'Ι ταλοϋ άρχιστρατήγου, στρατηyοϋ σώμα
τος στρατοϋ Σεμπαστιάνο Βισκόντι
Πράσκα. Παραπονείται έκ τών ύστέρων ό 
στρατηγός Πράσκα, δτι δέν έτέθησαν, 
δ πως είχε ζητήσει καί δπως θά cπρεπε, ύπό 
τάς διαταγάς του αί aπαραίτητοι άεροπορι
καί δυνάμεις διά νά δυνηθή , έφ' ένός μέν νά 
ύποστηρίξη έπαρκώς τάς κατά ξηράν έπιτι

θεμένας δυνάμεις, άφ' έτέρου δέ νά παρεμ
ποδίση τήν έπ ι στ ρ ά τ ευ σι ν κ αί 
συγκέντρωσ ιν τών 'Ελληνικών δυνάμεων 
καί νά τρομοκρατήση τόν 'Ελληνικόν 

λαόν. Φα ίνεται, πράγματι, οτι αί Ίταλικαί 
άεροπορικαί δυνάμεις διετέλουν άρχικώς 
ύπό τήν ήγεσίαν τοD έν ' Αλβανία στρατη
γοD τfjς 'Αεροπορίας Ράντσα, η ύπό τήν 
ήγεσίαν αύτοϋ τούτου τοϋ ύφυπσυργοD τής 
'Αεροπορίας στρατηγοί) Πρίκολο, διά τάς 

έξ · Ι ταλικοD έδάφους tνεργούσας δυνά
μεις. Τοuτο δμως δέν ήμπόδισε νά έκδη
λωθfj εύΟύς άπό τής πρώτης ήμέρας ή 
άναμφισβήτητος ' Ιταλική άεροπορική 

ύπεροχή, τήν όποίαν έν μέρει μόνον έξου
δετέρωσεν ή καταπλήσσουσα τόλμη καί τό 
θαυμάσιον ήθικόν του 'Ελληνικοϋ λαοϋ. 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 

ΓΡΑΨΕΤΕ ΕΝΑ ΦΙΛΟ ΣΑΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΉ 

ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ» 

Βοηθijστε 
τό καρκιvοπαθiί 

·~Ελληνόπουλα 

Memor ial Sloan-Ketter ing Canc:er Cen
ter is a priνately operated non-profit 
c:ance; center deνoted to patient c:are, 
research and educatio n in the cancer field. 

[very year. a number of Greek children 
come fo r trea tment . L' pon the ir 
arrival,they and their families are con
fronted by many unexpected difficulties 
beyond the adjustment to the treatment of 
cancer. Some of the problems they face 
are: fίnding housing, arranging appro
priate transportation, communicating in a 
foreign language, and settling into a 
routine in aπ unfamiliar environment. 

Ι η aπ effort ι ο meet some of these non
medical needs and to help alleviate the 
hardships resulting from this experience, 
Memorial Sloan-Kettering has established 
T he Greek Children 's Fund. The goal of 
this fund is ιο assist and support those 
Greek families that demonstrate these 
needs. 

We hope Υ ου willalso help, by makin.ga 
gift to The Greek Children's Fund. Your 
support will ensure lhe continuity of this 
serνice. Please fill the form below along 
with your tax-deductible c:ontribution. 

Please make your check payab~ to: .. __ _ ---· I 
1 The Greek Children's Fund 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Memorial S loan-Kettering 
Cancer Center 

1275 Vork Avenue 
New Vork, N.V. 10021 

J Ι want to help. Enclosed is my con
J tribut ion: 

: Ο$50 
I Ο$500 

asιoo as250 
oSJ .OOO Othcr 

I Name ................ . ........ . .. · · 

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

I C ity .............. . ....•..... . . . . .. 

I State Zip Code 

ι--------------· 
"NEW YORK" 



Σέ νέα γραφεία ή έταιρία Michalios Realty 

Πάνω άπό 250 φίλοι, συνεργάτες καί 
συγγενείς τοϋ γνωστοϋ κτηματομεσίτη τοϋ 
Κουήνς κ. Δημήτρη Μιχαλιοϋ, συνεώρτα
σαν τόν περασμένο μήνα τά έγκαίνια τών 
νέων γραφείων τοϋ κτηματομεσι τικ ου γρα
φείου Michalios Realty and Development 
Corp. Τά νέα, πολυτελέστατα γραφεία βρί
σκονται στό Bouleνard Plaza Building (42-
21 Francis Lewis Blνd.) στό Bayside. Τό 
κτίριο άποπερατώθη τελευταίως καί εlναι 
ίδιοκτησία τοϋ κ. Μιχαλιου. 

Τά γραφεία καταλαμβάνουν όλόκληρο 
τόν τρίτο δροφο του μοντέρνου κτιρίου 
στό όποίο, μεταξύ τών άλλων, ε χουν έγκα-

τασταθεί ενα όδοντιατρείο, !:να διαφημι
στικό γραφείο καί iiλλες έπιχειρήσεις. 

'Ο έορτασμός εγινε στό εστιατόριο Har
borside, ιδιαίτερα γνωστό στήν περιοχή 
γιά τά φρέσκα θαλασσινά του, τό όποίο 
διευθύνει ενας συμπατριώτης του κ. Μιχα
λιοϋ, ό κ. Σταυρος Τσατσαρώνης. Στό εστι
ατόριο προσήλθαν γιά ενα ώραιότατο δεί
πνο οί καλεσμένοι του ζεύγους Τζίμη Μι
χαλιοϋ άφοϋ έπισκ:έφθηκαν τό καλλιμάρ
μαρο κτίριο κ:αί εύχήθηκ:αν καλή τύχη 
στόν δραστήριο έπιχειρηματία πού τό δη
μιούργησε. 

·Ο κ:. Δημήτρης Μιχαλιός ε{ ναι άπό τούς 

αύτοδημιούρyητους έπιχειρηματίες. • Ηρ
θε μέ τήν οίκογένειά του άπό τήν Χίο, σέ 
ήλικ:ία όκ:τώ έτών. Μέχρι τό 1971 έρyαζό
ταν ώς έλλαιοχρωματιστής μέ τά άδέλφια 
του, έπίσης έργολάβους, Νίκο κ:αί Γιάννη. 
Βάφοντας ενα σπίτι στό Κουήνς, τοϋ ήρθε 
ή tδέα νά δοκ:ιμάση τόν κτηματομεσιτικό 
κλάδο κ:αί τό 1971 προσελήφθη ώς πωλη
τής άκινήτων στό γραφείο του κ. Σπύρ ·ου 
Σιδέρη. ΗΥστερα άπό σύντομη συνεργασία 
μέ ενα άκόμη κτηματομεσιτικό γραφείο, 
άνοιξε δικό του γραφείο τό 1975 στό όποίο 
κ:αί παρέμεινε μέχρι πρό διμήνου, δταν 
μεταφέρθηκε στό νέο ίδιόκτητο κτίριο. 

Στό μεταξύ, ό κ. Μιχαλιός, iδιαίτεpα ά-

Τό Bouleνard Plaza Building τοίί κ. Μιχαλιοίί. Δεξιά, ό κ. τζίμης Μιχαλιός στό γραφείο του 

'Ο κ. καί κ. Τζίμη Μιχαλιοϋ μέ τά παιδιά τους Παρασκευή καf Χρι
στόφορο. Δι:ξιά, ό κ. Μιχαλιός κόβει τήv πίττα τώv έγκαιvfωv γιά 

NOVEMBER, I 988 

τά vέα γραφεία τίjς έταιρίας του, aτό δr:ίπvο πού παρετέθη γιά τούς 
καλεσμένους του aτό έaτιατόριο Harborside. 
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'Ο κ. Μιχαλιός συνομιλώ ν μέ τόν κ. Θρασύβουλο Δήμα, πρόεδρο τijς Κοινότητος τού 'Αγίου 
Νικολάου Φλάσινγκ καΙ τόv ίερατ. προϊστάμενο τijς ίδιας Κοινότητος αίδ. Γεώργιον Πασσιii. 

γαπητός μεταξύ των συναδέλφων του , άλλά γανώθηκε γιά νά έξυπη ρετή τήν πελατεία 
καί δλων πού τόν γνωρίζουν, προώδευσε του δχι μόνο μέ άγοραπωλησίες σπιτιών , 

Jim Leventis 
For Congress 

σάν έργολάβος, κατασκευαστής οίκιrον καί διαμερισμάτων καί καταστημάτων, άλλά , Another rising star in the Greek 
American community has entered the 
political arena. Jim Leνentis of Colum
bia, S.C. - a Democrat - is running for 
the 2nd Congressional District in South 
Carolina. 

κτιρίων γιά γραφεία καί καταστήματα. καί έπιχειρήσεων. Μέ τήν πολυετή πείρα 

' Ικανοποιημένος μέ τίς έπιτυχίες του σάν του σάν έργολάβος καί κτηματομεσίτης, 
κατασκευαστής άκινήτων, κάνει τώρα ενα μπορεί νά προσφέρη εγκυρες έκτιμήσεις 
νέο ξεκίνημα σάν κτηματομεσίτης καί ώρ- στούς πελάτες του. 
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PACKING SHIPPING CO. 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕτ ΑΦΟΡΙΚΗ Ετ ΑΙΡΕΙΑ 

Φορτώσεις γιά την · Ελλάδα 
καί γιά όλο τόν κόσμο 
8ΜΠΑΟΥΛΑ 

8 Α YTOKINHT Α 8 ΕΠΙΠΛΑ 
8 ΗΛ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
23-96 48th St. (γωνία 25 Ανe) 

Astoria ΝΥ. 11103 
Tel.: (718) 278-1058 

Σύστημα 
Ασφάλεια 
Ταχύτης 

••• 

~ 

After a long successful career as a 
banker, attorney, community leader, 
and school board member, Mr. Leven
tis has decided to take the leap into 
politics - using his many years of com
munity and professional experience to 
serve the public in Washington. His 
theme: 'Ά Congressman for a New 
Century." 

Proud of his Greek ancestry - (both 
his parents haνe roots in Sparta)- he has 
been active ίη the Greek Orthodox 
Church as Parish Council president of 
Holy Trinity church in Columbia. 

J im was born in Columbia; gradu
ated from the Uniνersity of South 
Corolina with degrees in business and 
law; and has had a successful career as a 
practicing attorney for the firm of 
Woodward, Leventis, Unger, Ormand 
and Herndon. 

Leventis is running against Conserva
tive Republican Congressman Floyd 
Spence, who has recently been hospital-

1 
ized with lung problems which required 
a rare double-lung transplant. 

"NEW YORK" 



Who knows Europe better than 
a European? 

Who has better knowledge of 
where the most unspoiled scenery is? 
Or where the best prιces are for 
meals and hoteJs? 

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

In fact, ι η an extensive study, 
more Europeans surveyed selected 

Greece as theιr first vacation choice 
over any other country 

With good reason. From col
umned temples to contemporary 
nightlil'e, Greece offers you unlimited 
variety lt's host to one of the worlds 
sunniest clιmates. And home to some 
of its warmest people. Plus, Greece 
has more coastlιne and ιslands than 
any other country ίη Europe. 

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

So if you're planning to comc to 
Europe thιs year, why not consider 
the country Europeans are coming to. 

ozv..-.Pιc 
AIR88'AY.S 

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

GREEC Ε 
ΤΗΕ EUROPEAN·s EUROPEAN VACATION. 



NTERAMERICAN 
Financial Services Corporation 

Μια θuγατpιJ<ιlτης npώmς , 
Ασφαλισι;ικης J:τmριας Ζωης 
σιηv Ελλαδά, onou 1 σrou~ 3 
ασφαλισμένους έχει ασφάΛεια 
ζωής "INIERAMERICAN" 
Η INlΈRAMERICAN FINANCIAL SERVICES 
CORPORA τΙ ΟΝ είναι έτοιμη να σας εξασφαλίσει 
την ίδια υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και συνέπεια 
που διακρίνει και διατηρεί την Ελληνική 
Ασφαλιστική Εταιρία INlΈRAMERICAN 
στην πρώτη θέση της Ελληνικής 
αγοράς Ασφαλειών Ζωής. 

Ελάτε να σας μιλήσουμε για 
προγράμματα ασφαλειών ζωής, στα οποία 
μπορείτε να βασιστείτε απόλυτα προκειμένου 
να προστατέψετε καλύτΕfΧ] τα οικονομικά τόσο 

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

Φ INTERAMERICAN 
Financial Services Corporation 

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


