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8'Τά μωρά ταξιδεύουν δωρεάν. 
• ειδικές χαμηλές τιμές γιά τά παιδιά. 

-
.Πρώτη θέση μέ μικρη έπιβάρυνση . 
8 Δωρεάν φαγητό καi σόδες κατά την πτήση. 

8 ·Ζητiiτε παντοϋ τους καταλόγους μας γιά 'Ελλάδα, Κόπρο 

καί τά νησιά μας . 
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Where do the gods 
take their guests 
for απ imρressive 

Dinner! 

Dionysos ιι. Where after dancing and 
dining on our award winning cuisine 
νour guests will smash their plates! 

Ιt 's a Greek tradition. 
Ιt means theγ're happy. 

cocktails and dinner, 5:00 p.m. till closing. 
Shows: 9:30, 11:30 p.m., 1:30 a.m. 

208 west 7oth Street <212) 496-6400 
Α plate's throw from Lincoln center. 

&D©~V~@~DD 
τreat yourself 
Ιike α creek god. 
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λογαριασμός στην · Ατλάντικ θο 
εξασφαλίσει οίκονομικη σιγουριο γιο σδς 
καi την οίκογένειά σας. ·Επιτρέψτε μας 
νο βάλουμε στη διάθεσή σας την πείρα 
μας. Τηλεφωνfiστε γιο δωρεάν, 
eμπιστευτικη εκτίμηση της περιουσιακης 
σας καταστάσεως. Μπορεί ν ο 
διαπιστώσετε δτι εΊστε ΠΙΟ ευκατάστατος 

άπό δ, τι νομίζετε . 

ATLANTΙC aΛ.NKf\!a 
Trust Department Member FDΙC ΓιίΙίJ 
960 Avenue of the Americas. New Yor1<, Ν. Υ. 10001 (212) 564-.5617 

ΒΕ GREEK TONIGHT Θ 
BASK /,\' ΤΗΕ SL .. \.SHI.\t.. 
AND ~ΛR.~ΠΗ ω· .4.\· 
AUTHE.\'ΠC GREEλ 

RESTAl 'RANT 

SPECΊAL 
BELL Υ DANCΈR 
NIGHTLY 

Sa\·or ιhe snιel/.f 
and casres of a 
ι·uisine horn ίn 
ιhe islands ι>( 
Greea 

With our laιesι extension 
we e<ιn caιer ιο 

450 peop\e 

Liv~ Int~rnationa/ Floor Sho-..· 
Η:.~ Π 'R/.\"<i <iRFEλ <ίΟ/ .R ιατ f"OOOS 

370 ROUTE 4ό SOUTH HAO.:E~S:KK 
Rc::sc::rvaιions (201) 440-1771 

Open Dairι· αι 5 • Closeιi fι.ιι•.fdιη 

ΠΩΛΗΣΗ ij ΑΝΊΆΛΛΑΓΗ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

Στο ΜΑΡΟΥΣΙ ·Αθηνών και στη 

γνωστfι τουριστικfι λουτρόπολι ΛΟΥ

ΤΡΑΚΙ. fχω ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ έτοιμο
παράδοτα διαμερίσματα πολυτελοϋς 

κατασκευίjς μi: έγχρωμα φυσικa μάρ

μαρα κ.λ.π. τα όποία πωλώ μi: εό

κολίες πληρωμής ij τa άνταλλάσσω 
μi: άκί νητα στfιν 'Αμερική. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ 
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ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ! 
Διακήρυξη του' Αρχιεπ~σκοπικοu Συμβουλίου 

Τό κεfμενο πού όκολοuθεί εJναι βαρυσήμαντο. 'Ιστορικό. 
·Αποτελεί έπfσημη διαμαρτυρfα της · Ομογενεfας έναντfον τίίιν 
έξωθεν πολιτικών καΙ κομματικών επεμβάσεων στό πράγματα 
πού μδς όφοροϋν. Καi ύπογραμμfζει mονα τι')ν όνάγκη δια
τηρήσεως της ένότητάς μας, πού όπειλείται όπό «όστόχοuς πο
λιτικός καΙ κομματικός δραστηριότητας». Πρόκειται, βέβαια, γιό 

τίς δραστήριότητες πού όπό χρόνια τώρα καταδικάζει τό περι
οδικό αύτό, σόν έκφραστής της σοβαρης σιωπηρδς πλειοψη
Φfας d δλη τή χώρα. της· Ομογένειας πού δημιουργεί καΙ προσ
φέρει παντοιοτρόπως, πρός τf'Ιν πρώτη πατρfδα, πού δ~ κο- -
ταστρέφει καΙ δέν όπομυζδ. Όχι τijς έλάχιστης μερfδας πού 
καταφέρνει νό δημιοuργfi Εντυπώσεις κάνοντας πολύ θόρυβο 
κai προσφέροντας μηδέν. 

Το Άρχιεπισκοπικον Συμβούλιον εί
ναι Έκκλησιαστικον Σώμα Κληρικών 
καi Λαίίcών με άληθιviιν άφοσfωσιν είς 

την άνάπτυξιν καi την πρόοδον τίjς Έκ
κλησlας καl τής πολιτιστικής μας παρα
δόσεως, ποiι ζίj καi tξελiσσεται ύπο την 
προστασίαν τών νόμων τών κυβερνή
σεων τών Χωρών του Δ~τικοu 'Ημι
σφαιρίου. 

Οί άποτελοϋντες το Σώμα τοϋτο είς 
τάς σκέψεις καΙ πράξεις μας όδηγούμεθα 
άπο τιΖς άξίας καi άρχάς τής Έλληνικής 
'Ορθοδόξου κληρονομίας μας καi τών 
παραδόσεων τοϋ Γένους μας καi τάς ύ
ψηλάς άρχaς τών Χωρών, εΙς τάς δποfας 
διαβιοίJμεν. 

ΕΙς την παροϋσαν ίστορικήν στιγμfιν 
τής ζωίjς τής Όμογενείας πού την κα
θιστii περισσότερον lστορικήν ό μήνας 
τής έθvικίjς μας άνεξαρτησίας, tπωφε
λούμεθα τής εύκαφfας νά διαδηλώσ~ 
μεν διa μΙαν dκόμη φορaν τήν βαθεϊαν 
εύ'yνωμοσύνην μας πρΟς τά Μέλη τών 
Κοινοτήτων μας. που συνθέτουν την Άρ
χιεπισκοπήν, καθwς καl πρός τούς πολf
τας τών tπικρατειών, όπου ή Έκκλησfα 
μας άπολαύει πλήρους έλευθερlας ήδη 

·Ο 'Αρχιεπίσκοπος 'Ιάκωβος, Πρόεδρος 

Πρόδρομος Κουρfδης, Γραμματεύς 

'Ο Μητροπολiτης Νέας Ίερσέης Σiλας 
Ό Έπfσκοπος Βοστώνης ~Ανόιμος 

άπο της συστάσεώς της. 

την ίδίαν εύ'yvωμοσύνην όφεfλομεν 
πρός την Μητέρα Έκκλησlαν, το 0/
κουμενικον Πατριαρχείον Κωνσταντι
νουπόλεως, ώς καl πρΟς την Χώραν της 
καταγωγής μας τήν Έλλάδα, ύπο τάς εύ
λογίας τών όποΙων ή 'Εκκλησία μας είς 
τaς δύο Άμερικaς άνεπτύχθη καi ήνθισε 
καi έφθασε εΙς το ζηλευτον σημείον νά 
άποτελη μiαν συμπαγή καi dδιαίρετον 
μονάδα καi ένότητα. 

Ε! ναι ζωηρά ή tπιθυμία καi ή tπιδίωξίς 
μας νa παραμεlνωμεν μονάς έθνικη μέ έ
σωτερικην καl dδιατάρακτον ένότητα καi 
Έκκλησία, όπως ή Μήτηρ 'Εκκλησία 
μας, μέ οΙκουμενικούς προσανατολι
σμούς. Εlναι στερρa ή άπόφασfς μας νά 
συνεχισθη ή έξέλιξίς μας εΙς προοδευ
τικήν, όρθώς στοχεύουσαν, tκκλησια
στικώς νομιμόφρονα καi άδιαfρετον κοι
νότητα, μέ καλώς προστατευμένην καl 
άπρόσβλητον άπο tξωτερικ(ις tπεμβά
σεις ταυτότητα, έπεμβάσεις αi όποίαι, 
θa άπεπεφώντο νa διασπάσουν την ένό
τητά μας με dστόχους πολιτικάς καί κομ
ματικ(ις δραστηριότητας. 

Ή tν τφ Δυτικφ Ήμισφαιρίφ 'Ελλη
νορθόδοξος Κοινότης συγχρόνως με τήν 

Ό 'Επίσκοπος ΆγΙου Φραγκfσκου 'Αντώνιος 

Γκiκας 'Ιωάννης 
Γιαννιiiς Νίκας 
ΔεμερD θωμiiς 
Ζαχάρης ΜιχαiJλ 
Κελεσlδης Γεώργιος 
Κόλιας 'Ιωάννης 
Κόκαλης Γεώργιος 
Λουκιδέλης Σπυρfδων 
Μελiiς Νικόλαος 
Μπιλλίνης 'Ιωάννης 
Pamel James 

Άνδρικόπουλος 'Αντώνιος 
Άρματaς 'Ανδρέας 

Άθανασούλας 'Ανδρέας 
Άλεβιζiiτος Εύάγγελος 
Βιδαλάκης Νικόλαος 
Βορεάδης 'Αντώνιος 
Vogelpohl Elmer 
Γαβριήλ Γεώργιος 

ΜΑΡΊΊΟΣ 1983 

Πεπόνης Δημήτριος 

Πλουμlδης 'Ιωάννης 
Πολ/της Κωνσταντίνος 

διακήρυξfν της ταύτην νιi διακρατήση 
την tσωτερικήν της ένότητα, προβαivει 
καi εlς μίαν dλλην διακήρυξιν: τής πί
στεώς της εΙς τ<ιν θεον καi τής dφοσι
ώσεώς της εΙς την Άγlαν ήμώv Όρθό
δοξον 'Εκκλησίαν, εlναι δε dποφασι
σμένη νa άνταποκριθίj πλήρως εΙς τ(ις 
ύποχρεώσεις της πρός την Χώραν τής 
καταγωγής της, ώς καi τάς Χώρας, τών 
όποΙων ύπερήφανοι πολίται είμεθα. 

Έν τφ πνεύματι τής 'Ιστορικής ταύ
, της διακηρύξεώς μας, την όποfαν με 
ύψηλόν αίσθημα tκδίδομεν σήμερον, 
dποδοκιμάζομεν κάθε άπpπειραν. t
·πεμβάσέως εΙς τά έσωτερικa τών Κοι
νοτήτων μας, ή όποία θιi έθιγε την πολι
τικήν των άνεξαρτησίαν καί τfιν 

'Εκκλησιαστικήν των ένότητα η θa παρ
ημπόδιζε την έκπλήρωσιν τοϋ ίεροϋ των 

έργου. Τοϋτο εlναι ή διατήρησις τής πί
στεως καi ή ένστάλαξις καl ένσωμά
τωσις τών ύγιών άρχώv της Έλληνα
χριστιανικής μας παpαι5όσεως εΙς την 
ζωην τών 'Ελληνορθοδόξων γενεών τοϋ 
παρόντος καi τοϋ μέλλοντος. 

Phoenix, Arizona -
Τfί 27rι Φεβρουαρίου 1983 

Πόστολος Λουκiiς 

Σεβαστός 'Ιωάννης 
Σοσαγγέλης Εύστράτιος 

Σιώλης Μlλτων 

Σωτηρόπουλος Γουίλλιαμ 

Σωτήρχος Μιχαήλ 

Φιλίππου Χρήστος 

Χούπης 'Ιωάννης 

Γιαννακόπουλος ΜιχαiJλ 
Κοκορίνης Βασίλειος 

Κατσούλης Σωτήριος 

Κοπανιτσaνος Χρήστος 

Μαρκόπουλος 'Ιωάννης 

Μπιθίτσικας Γεώργιος 

Oldknow Wι'lliam 

Παυλάκης 'Εμμανουήλ 



APRIL 15 - Detroit APRIL 19 - Boston APRIL 22 - Los Angeles 
16=17 - New Y9rk 20 - Montreal 24 - New York 
18 - Chicago 21 - Toronto 

τickets $25 & $15 at Garden Βοχ Office, For fιιrther information (212) 370-0899. 

8 the felt forum 
MADISON SOUARE GAROEN CENTER • 8Ιh AVE. βΗ 31st & 33rd STS 

" " 
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Θέματα τοv Μηνός 

ΤΟ Μήνυμα του ΠρωθυπουργοV 
οπρέσβυς τής 'Ελλάδος στήν Ούάσιγκτων 

κ. Ν. Καρανδρfuς έγινε τήν /η Μαρτίου 
δεκτός dπό τόν Πρωθυπουργό κ. 'Λνδρ. Πα
πανδρέου στήν 'Αθήνα καi όπως dνακοlνωσε 
τό 'Ελληνικό Γραφείο Τύπου καΙ Πληροφο
ριών στήν Νέα Ύ όρκη. τοϋ παρέδωσε τό 
dκόλουθο μήνυμα πρός τούς δμογενείς τών 
ΗΠΑ: 

.. 'Επιθυμώ να άπευθύνω θερμο χαι
ρετισμό πρΟς ολους τοuς Έλληνοαμε
ρικανοuς καί να τοUς εύχαρισtήσω yw 
ολες τίς προσπάθειες που καταβάλλουν 
yι«l τιΊν προάσπιση τών έθνικών συμ
φερόντων tής 'Ελλάδας. 'Επιθυμώ να 
τοuς διαρεβαιώσω δτι ή tλληνικιΊ κυ
βέρνηση άπευθύνεται σέ ολους, άνε
ξάρτηtα άπο τίς πολιτικές τους πεποι
θήσεις καί άποβλέπει στη συνέχιση 
τής στενής συνεργασίας μαζί τους ... 

Τό μήνυμα αύτό τοϋ ·Ελληνα πρωθυπουρ
γού dποκτιϊ /διαlτερη σημασία. δχι μόνο διότι 
γlνεται σέ μιd δύσκολη ώρα γιd τήν 'Ελλάδα. 
Ούτε γιατί δέν εύχαριστεί μόνο τούς φlλους 
τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Άλλά, κυρfως, διότι δ κ. Πα
πανδρέου dπευθύνεται .. σε όλους» τούς ό
μογενείς καi dποβλέπει σέ «στενή συνεργασiα 
μαζί τους» στήν προάσπιση τών tθvικών θε
μάτων τής γενέτειρας. Μπορεί vd καθυστέ
ρησε ή πρωθυπουργική έκκληση, dλλd δέν 
ήρθε πολύ dργά. 

·ολοι μας έχοια ύποχρέωση νd dνταπο
κριθοϋμε θετικά καΙ πρόθυμα στήν έκκληση 
του κ. Παπανδρέου. Ή 'Ομογένεια δέν tκώ
φευσε ποτέ, σέ καμμιd έκκληση τής ·Ελλάδας. 

Έσπευσε νd κάμη τό καθηκον της, πρΙν dκόμη 
στεlλει τό μήνυμά του δ Πρωθυπουργός. 

Ό Άρχιεπlσκοπος κ. Ίόχωβος εlχε ήδη 
συναντηθεί J,U τούς ύπουργούς 'Εξωτερικών 
καΙ 'Αμύνης τών ΗΠΑ. Πολλοί διακεκρι
μένοι Έλληνοαιαρικανοi- μέλη όργανώσεων 
καJ μή - εlχαν ήδη dπευθύνει tπιστολές J,U 
πολύ lντονο περιεχόμενο στόν Πρόεδρο τής 
δεύτερης Πατρlδαι; μας καΙ στούς άpμόδιους 
ύπουργούς. γιά τήν μεγάλη καJ dπαpάδεκτη 
dδικlα πού γlνεται πρός τήν Έλλάδα J,U τόν 
διπλασιασμό σχεδόν τής στρατιωτικής βοή
θειας πρός τήν Τουρκlα. 01 'οργανώσεις μας, 
μεγdλες καΙ μικρές, εlχαν ι;δη οΙ περισσό
τερες στεlλει τηλεγpαιpήματα κaJ hιιστολές 
ζητώντας τήν dποκατάσταση τής dναλογfας 
7-10 στήν στρατιωτική βοήθεια πρός τlς δυό 
χώρες_. KaJ ό Άρχ_ιεπfσκοπος dπeτάθη στόν 

Πρόεδρο Ρήγκαν μέ έπιστολή του. γιd νd διερ
μηνεύση τίς άνησυχlες τών έλληνικής κατα
γω-yής πολιτών αύτής τής χώρας, γιά τήν d
νατροπή τής /σορροπlας στούς tξοπλισμούς. 

Παράλληλα J,U τΙς παραπάνω tνέργειες, 
ώργανώθηκε στην Ούάσιγκτων συγκέντρωση 
διακεκριμένων Έλληνοαμερικανών dπό όλη 
τήν χώρα. οι όμογενείς αύτοi δεν περιορίστη
καν σέ διαμαpτυρkς. 'Επισκέφθηκαν Γραφεία 
πολλών ιαλών του Κογκρέσσου καΙ έξήγησαν 
γιατf δeν συμφέρει τήν χώρα μας. τήν 'Αμε
ρική. vd tξοπλlζη τούς Τούρκους. ένθαρρύ
νοντάς τους lτσι, έμμεσα, καί χωρίς νd έχη τήν 
πρόθεση αύτή, στίς hιιθετικές διαθέσεις 
τους .. . 
·ολοι αύτοi οί όμογενεϊς δεν εlναι ο()τε μέλη 

τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ.. ούτε ένθουσιώδεις θαυμα
στές τής tξωτερικής πολιτικής του. "/σως 
μάλιστα νά μή ήταν κανένας φlλος τοϋ ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. μεταξυ tκεlνων πού άφησαν τίς δου
λειές τους καΙ τlς tπιχειρήσεις τους, σ' όλα 
τά σημεία τής χώρας, γιd νd συμπαραστα
θουν τήν γενέτειρα. Άλλd καί κανε/ι; δέν dνή
κει στήν «Νέα Δημοκρατfα», I} σέ κανένα dπό 
τά δυό έλληνικά Κομμουνιστικά Κόμματα. 

'Ο κ. Παπανδρέου τό γνωρlζει, οτι όταν ή 
'Ομογένεια ξεσηκώνεται όπερ τήι; 'Ελλάδος. 
δέν τό κάνει dvάλογα μl τό ποιός κυβερνii τήν 
γενέτειρα καί J,U κριτήρια κομματικά. 

Γι ' αύτό κaJ εlναι περισσότερο dπό εύπρό
σδεκτη ή πρωθυπουργική έκκληση γ ι d σ υ ν
εργασlα μέ ολους. dνεξάρτητα dπό πο
λιτικές πεποιθήσεις. 

'Η fδια ομως αύτη έκκληση, δημιουργεl ώρι
σμένες ύποχρεώσεις στόν 1διο τόν ·Ελληνα 
Πρωθυπουργό. Ή 'Ομογένεια περιμένει dπό 
τήν 'Ελληνική Κυβέρνηση νά dντιμετωπlζη 
πάντοτε τόν 'Ελληνισμό τής 'Αμερικής σdν 
ένα tθvικό σύνολο κaJ όχι σάν κομμάτι τοϋ 
tκλογικου σώματος τής Γενέτειρας. 

_ .. Λύτό σημαfνει · δτι εlvαι dπαpάδεκτες ο/ 
κομματικeς ΙJργανώσειι; κaJ ο/ συγκεντρώ
σεις μl όμιλητές βοvλευτtς καΙ ύπουργούς. 
Σημαfνει, dκόμη, ότι ώρισμένοι που 
βρlσκονται στΙς ΗΠΑ μΑ δmλωματικές dπο
στολές, J} σάν tπισκέπτες, Ιιφεfλουν νά μή 
tνεργοϋν σdν κομματάρχες καJ νd διαιpουν 
τόν tδώ 'Ελληνισμό. Άλλd vd συμβάλλουν 
στήν tξασφάλιση τής όμοψυχfας πού dπαι
τοϋν τd έθvικά θέματα καΙ tπιζητε1 ό ύπεύ
θυνοι; Κυβερνήτης τήι; 'Ελλάδος. 

Χρειάζεται οΙ ύπεύθυνοι τών tλληνικών 
ίJπηpεσιών στό Δυτικό Ήμισφαlριο, νά tν~ο-

γοίίν σdν dντιπρόσωποι τιιι, 'Ελλάδος κα.i όχι 
τοϋ Κόμματος. Kai πρό παντός, J,U α1σθημα 
εύθύνης. 

Οί κομματικές δραστηριότητες τοϋ ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. καΙ του Κ. Κ. Ε. στόv 'Ελληνοαμερικα
νικό χώρο έχουν ήδη ρ/ξ ει τόν σπόρο τής διαι
ρέσεως. Πολλοί όμογενεlς έχουν dπογοη

τευθεl dπό τήν δραστηριότητα αύτή καθώς καί 
dπό τlι; tκκλήσεις νά βοηθήσουν καi έκεiνοι 
η)ν .,'Αλλαγή». KaJ όργίζονται όταν τiς προ
ηγούμενες, tπfσης λαοπρόβλητες Κυβερνή
σεις, τΙς παρουσιάζουν διάφοροι παράγοντες 
σάν έχθρούς τής χώρας καί τοϋ λαου της! 

'Αντιλαμβανόμαστε οτι οι ίmερβολές χαρα
κτηρlζοvν ολους τούς πολιτικούς dγώνες. 
dλλά αύτό εlναι tπιτρεπτό μόνο σrίς προ
εκλογικές περιόδους. WΟταν πέσει ό πυρετός 
τών πολιτικών μαχών, οι Κυβερνήσεις σοβα

ρεύονται. ΚαΙ tκείνοι που tπανδpώνουν τίς 
κυβερνητικtς ύπηρεσlες όφείλουν ν' dσκοϋν 
-τα καθήκοντdτους, όχι σdν όργανα τοϋ 
Κόμματος, dλλά σdν όργανα τοϋ Κράτους. 
οι κομματικές παρεμβάσεις εlvαι ά..παράδε
κτες, οπως διακήρυξε ό κ. Παπανδρέου. 

• • • 
·Η πρωθυπουργική έκκληση δικαιώνει άπό

λυτα τlς θέσεις τήι; «Νέας Ύόρκης» σ' δ, τι 
dφopii τήν άνάγκη διατηρήσεως τής όμοψυ
χίας J,U τήν άποφυγη κομματικοποιήσεως τής 
'Ομογενεlας dπό μέλη τής Κυβερνήσεως καΙ 
τοϋ κυβερνώντος κόμματος. 

οι θέσεις μαι; αύτές - τίς όποiες dπόφυγαν 
δυστυχώς νά ίmοστηρfξουν τά άλλα όμογε
νειακd έντυπα - βρfσκουv πανηγυρική δικαί
ωση καi μl lνα βαρυσήμαντο άνακοινωθeν 
του Άρχιεπισκοπικου Συμβουλfου, τό όποίο 
έστω καί μΑ καθυστέρηση έρχεται νa έπιστήση 
τήν προσοχή τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως 
πάνω στΙς παρεμβάσεις κομματικοί) καΙ πο
λιτικού χαρακτήρα στό Δυτικό 'Ημισφαίριο, 
τό όποίο, ώς γνωστό, τελεl ύπό τήν πνe.vμα
τικη δικαιοδοσlα τήι; Έκκλησfας μας. 

Μέ πολύ λιγώτερα λόγια, οΙ σχέσεις τής 
• Ομογενεlας μέ τήν Γενέτειρα πρέπει νa πα
pαμεfνουν όπως ήταν μέχρι σήμερα, άpμο
νικές. Ή έπfσκεψη τοϋ ύφυπουργου 'Απο
δήμων κ. 'Ασημάκη Φωτήλα στόν 'Αρχιεπί
σκοπο, dποτελεl ένα σημαντικό βήμα πρός 
τήν κατεύθυνση αύτή. Μέ τήν προ/Jπόθεση, 
βέβαια, ότι ώρισμένα κυβερνητικά δργανα 
καΙ λειτουργοl tξαρτώμενοι dπό τό 'Ελληνικό 
Κράτος, θά σταματήσουν νά tνεργοϋν σdν 
κομματάρχες . .. 

ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΝΠΣΤΑΣΗ •Στήν 'Εθνική μας ΠαρlΑαση γιό τήν 25η Μαρτ!ου τό Δ. Σ. 
τής · Ομοσπον6/ας 'Ελληνικών Σωματuων, άποφάσισΕ μσζl μί τό 
6υδ tθνικά μσς θtματα, τδ κυπριακδ καΙ τδ α/γαιακό νό συμπΕ
ριληφθή καJ τό θtμα τών άμφικανικών βάσΕων στήν 'Ελλάδα. 

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ 

ο πρώην ΠριΚ6ρος τής Όμοσπον61ας Έλληνοαμφικανικών Συλλόγων Ν. Ύόρκης κ. Άναστdσιος ΜάνΕσης κατήγγΕιλΕ 
μt 6ημοσ1Ευμά του στόν Τύπο δτι: 

. . 
ΜΑmΟΣ 1913 

•'Επ/σης κεiτόπιν συνΕνοήσΕως τού ύπΕυθύνου τών άρ- · 
μdτων γιό τήν παρlΑαση καΙ tνδς συντρόφου του, tπροτάθη νό 
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γ/νη καΙ ένα άρμα απ'} ν παρέλαση πού νά συμβολ/ζη τόν έπσνα
πατρισμό τών ·Ελλήνων άπό τίς χώρες τού Σιδηρού Παραπε
τάσματος». 

Ό κ. Μάνεσης_ μέ ύψηλό αίσθημα εύθύνης, έπέκρινε τΙς 
· προθέσεις αύτές τονίζοντας ότι τά δυό αύτά θέματα δέν !χουν 
· καμμιά θέση στην Παρέλαση καί εlναι άσχετα μέ τόν έορτασμό 
τής 'Εθνικής Παλιγγενεσ/ας τών 'Ελλήνων. 

Ή 'Ομοσπονδία άπάντησε aτόν κ. Μάνεση χωρlς νά διευ
κρινήση κατά πόσο θά προχωρούσε στήν πραγματοπο/ηση έκε/
νων γιά τά όποία κατηγορούσε τό Συμβούλιο ό κ. Μάνεσης. 
'Υπάρχουν όμως πληροφορlες δτι. τελικά, ούτε τό θέμα τώ~ 

: βάσεων, ούτε τό άλλο (ή 'Ομοσπονδία lκαμε λόγο μόνο γιά 'Ε
θνική Άντ/σταση) θά περιληφθούν ατά συνθήματα τής Παρε· 
λάσεως. 

Συγχα/ρομε τόν κ. Μάνεση γιά την πρωτοβουλία του νά 
κστογγείλη στήν όμογενειοκη Κοινή Γνώμη τΙς προθέσεις τών 
έλαχίστων εύτυχώς, πού βάλθηκαν τά τελευταίο χρόνιο νά 
πολιτικοποιήσουν την παρέλαση, μέ άποτέλεσμα νό άπομακρύ
νουν κάθε χρόνο καΙ περισσότερους όμογενείς άπό την 5η Λεω
φόρο. 

Ή διαμαρτυρ/α αύτη τού κ. Μάνεση έλπίζομε νά άνοτρέψη 
τά σχέδια τών έλαχlστων κομμουνιστών πού δρούν aτούς 
κόλπους τής · Ομοσπονδ/ας, όπως μιό άλλη διαμαρτυρ/α τού κ. 
Μάνεση, τό 1969, άπόκλεισε άπό τήν Παρέλαση τό l.μβλημα τής _ 

r--- .._...._..--..-..--~~, 
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χούντας πού έπέμενε νά τό κροτήση σάν λάβαρο ό έπικεφαλής 
τής όμάδας τών εύζώνων. Ό κ. Μάνεσης. πού ήταν τότε Άντι
πρόεδρος τής Όμοσπονδ/ας καί Τσοίρμον τής Παρελάσεως. 
συνέστησε aτόν "Ελληνο άξιωμστικό νό διπλώση τήν σημαlο μέ 
τό «που λ/» καί δτον ίκείνος προέβαλε δρνηση. λίγο πρΙν την Πα
ρέλαση, τόν ήπε/λησε δτι θά κολέση τήν Άστυνομ/α . .. 

Καί ή παλαιά, δσο καί ή νέο πρωτοβουλ/ο τού έξα/ρετου 
· πατριώτη άποδεικνύει δτι ή 'Ομογένεια άποστρέφεται τά άκρα 
καΙ εlναι άποφοσισμiνη νά ιφατήση την Παρέλαση όμόλυντη 
άπό τό δηλητήριο τών άπολυταρχικών κοί όλοκληρωτικών 

• Ιδεολογιών πού ύπονομεύουν μέ κάθε δυνατό τρόπο τήν 
' Δημοκρατία αύτής τής χώρας. 

Τό θάρρος τού κ. Μάνεση Ελπίζομε νά γίνη παράδειγμα καΙ 
γιά τούς δλλους, τούς πολλούς όμογενεiς πού προτιμούν νά 
συνεχ/ζουν τήν έπιζήμια σιωπή τους . .. 

Η ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ 

Ηδιοδήλωση πού lγινε στήν Άθήνο τόν περασμένο μήνα. 
Ενοντ/ον τών άμερικονικών βάσεων, δΕν σημεlωσε τήν έπι

τυχ/α ποιΊ περlμεναν οί «εiρηνόφιλοι» όργανωτές της. ΣΕ 80.000 
όνiβασαν τόν όριθμό τών διαδηλωτών οί Ν. Υ. Πmes καΙ ή Ού
άσιγκτων Πόστ. ένώ ή Wa/1 Street Journal μίλησε γιά 50.000. 

Οί Ν. Υ. Πmes lδωσαν ίδιαlτερη l.μφοση ατό ότι ή συγκf:ν
τρωση όργονώθηκε καί μέ τήν συμμετοχή τού ΠΑΣΟΚ. παρά 

τό δτι δίν προσήλθαν σ· σύτην μέλη τής Κυβερνήσεως. Πρό
κειται γιά τήν πρώτη φορά πού τό ΠΑΣΟΚ ύποστηρ/ζει όνοικτά 
τέτοια διαδήλωση σέ συνεργσσ/α μέ τούς κομμουνιστiς. όπό 
τότε πού όνiβηκε στήν ίξουσlα. Μερικοί διπλωμάτες. όνiφερε 
ή άνταπόιφιση. πιστεύουν ότι αύτό μπορεί νά όφε/λεται στήν 
όργή πού προκάλεσε ή άπόφαση τής Κυβερνήσεως Ρήγκον νά 
διπλοσιάση τήν βοήθεια πρός τήν Τουρκ/α. 

Ή Ούάσιγκτων Πόστ lγραψε δτι ή συγκlντρωση ήταν πολύ 
μικρότερη άπό όσο άνεμένετο. ΚαΙ συνΕδεσε τόν μικρό σχετικά 
δγκο της, μέ τΙς φήμες γιά πραξικόπημα καί τίς άνησυχlες πού 

προκάλεσαν οί όνησυχlες αύτiς. Άλλά συνεχ/ζει, καΙ οί όργα
νωτές δΕν ι7θελαν νά κάμουν μιά μαχητική συγκΕντρωση σέ μιό 
τέτοια στιγμή. Μέ τά έλληνικά δεδομένο. ή συγκέντρωση ήταν 
μιά άξιοσημεlωτο συγκρατημένη ίπlόειξη όντιαμερικανισμού, 
lγραψε ή έφημερlόα. 

Στή συνέχεια, ή όντοπ6κριση σημειώνει ότι εύρύτάτα πι
στεύεται στήν Άθήνα ότι ό κ. Παπανδρέου θά ύπογράψη 
σύντομα συμφων/α γιά τΙς βάσ€ις καΙ δτι ό δγκος καΙ ό τόνος τής 
συγκεντρώσεως μπορεί νά εlvσι Ενθάρρυνση γιά τόν πρωθυ
πουργό, ό όποίος άνυπομονεί νά Εξοικειώση τήν ριζοσπαστική 
όριστερά μέ τήν Ιόiσ δτι οΙ βάσεις θά συνεχlσουν τήν λειτουργία 
τους γιά τό μεσοπρόθεσμο μΕλλον . 

Τά παραπάνω δΕν άφήνουν καμμιά άμφιβολ/ο δτι κυρ/ως οΙ 
κομμουνιστές θΕλουν νά φύγουν ο/ βάσεις όπό τήν ·Ελλάδα, Ενώ 
ό κ. Παπανδρέου ποσχ/ζει νό ίπιτύχη συμφων/ο ποιΊ θό 
ίπιτρiψη τήν συνlχιση τής λειτουργ/ας τους - άφού αύτό συμ
φi:ρ€ι καΙ στήν Έλλάδο, δχι μόνο στήν 'Αμερική. 

Χαρακτηριστικό Εν προκειμένω ε/ναι καΙ tva όπόσπασμα 
άνακοινώσεως τής 'Επιθεωρήσεως U.S. News ιιnd World 
Report τό όποίο μεταφlρομ€ έδώ €πΙ λtξει: 

«ΟΙ • Ελληνες κομμουνιστές χειροκρότησαν τ~ν έπfσκεψη 
στ~ν · Αθ"να τοϋ Σοβιετικού Πρωθυπουργοϋ Τικόνωφ Υ~η Φε
βρουαρfου καΙ καλωσώρισαν τiς ν4:@Cό έμπορικ4:ς. οlκονομικ~ς 
καΙ πολιτιατικ~ σuμφωνfες. 

'Ηγέτες τοϋ κόμματος στ~ν · Αθι\να πι4:ζουν τούς κυβερ
νώντες σοσιαλιατ~ νό διώξουν τΙς βόσεις όπό τό Wηνικό 
lδαφος καΙ νό ύποστηρlξουν τΙς προτόσεις τοϋ Κρεμλlνου γιό 
όποπυρηνικοποιημ4:νες ζώνες στ~ν Εύρώπη. Παρό ταϋτα, ό 
• Αντρόπωφ όδυνατεί νό βοηθι\ση τό κόμμα γιό νό διευρύνη τι>ιν 
πολιτικι\ του βάση, · Α ν οΙ κομμουνιατ~ κινηθοϋν πολύ γρι\γορα, 

... ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



συντηρητικοl άξιωματικοl τοϋ στρστοϋ θό μποροϋσαν νό 
παρέμβουν καί νό όναλόβουν τήν eξouσia•. 

Φήμις γ1ά πραξΙκόπημα πού κυκλοφόρησαν τό τιλt:υταίο 
ΣαββατοκύρΙακο τού Φιβρουαρίου, προκάλΕσαν, δπως ήταν 
φυσΙκό, μιγάλη άνησυχ.'α aτόν 'ΕλληνΙσμό, πού t:ΤναΙ σπ)ν 
μιγάλη πλθοψηφ/σ του (μΕ τήν έξσlριση τών κομμουνΙστών 
μόνο) άφωσΙωμέvος στήν Δημοκρατία καί δΕν iχθ κανένα κέφΙ 
νά κυβιρνηθή ξανά άπό καμμΙά χούντα συνταγματαρχών τύπου 
Πσπαδοπούλου lj ΚαντάφΙ . .. 

(ΜΕ τήν ιύκαφ/α σημt:Ιώνομι δη σέ άντίθΕση μέ τούς "Ελ 
ληνις κομμουνΙστές, πού άκολουθούν πΙστά τά συνθήματα τής 
Μόσχας καί ύπηριτούν τά συμφέροντα τής Ρωσ/σς, ο/ Ίταλο/ 
κσJ ο/ ΓάλλοΙ κομμουνΙστές δέν Εlνω άντ/θt:τοΙ ούτι μέ τίς άμι
ρΙκσνικές βάσι1ς στήν Εύρώπη, κσί συμφωνούν γιά τήν έγκσ
τάστσση τών νέων, μέσου βt:ληνικούς, άμφικσνικών πυραύ
λων Κρού( κσi Πέρσ1νγκ 11). 

ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 

ο λαός τής Κύπρου έξlλιξι τόν πιρσσιiένο μήνα Πρόιδρο τής Κυπριακής Δημοκρστlσς τόν κ. Σπύρο Κυπριανού μέ 
πολύ σημαντΙκή πλt:Ιοψηφ/σ. Ή άνσγνώριση τού άποτιλi
σμστος άποτιλt:ί χρέος κάθι ΔημοκρατΙκού πολ/τη. 

·Η συνιργσσ/σ τού κ. Κυπριανού μέ τό ΚομμουνΙστΙκό Κόμμα 
ΑΚΕΛ t:!xt: έπΙκρΙθt:ί στήν Έλλάδα καί έδώ, δπως γράψσμι "δη, 
καί δέν lχουν έκλιlψe οΙ φόβοΙ δτι οί κομμουνΙστές μποριί νό 
lχουν έπφροή κσί νά έπηριά(ουν τΙς άποφάσιΙς τού κ. ΚυπρΙ
ανού. Ή πράξη θά άποδeξη tiν ήταν καi ιlνσι δΙκαlΟλογημένοι 
έκιίνοι οί φόβοΙ. Άλλά πολλοl παρατηρητές π1στιύουν δη ή 
συνφγσσlσ ΚυπρΙανού -ΑΚΕΛ θά τφμαπσθή σύντομα, πράγμα 
πού θέλΕι καΙ ή έλλην1κή Κυβέρνηση καΙ δσοι π1στιύουν δη ή 
λύση τού Κυπριακού δίν βρlσκuσι στήν Μόσχα, στήν Άβάνσ, lj 
στό Νέο Δt:λχ/, άλλά σί πρωτιύουσις τΙς όποίις άνηστρατιύ
ετΌΙ ή ΚυπρΙακή Κυβέρνηση, άκολουθούσα τόν εσφαλμένο 
δρόμο . .. 

Συγχα/ροντις τόν κ. Κυπριανού γ1ά τήν πιρ1φανή ν/κη του, 
θιωρούμι πιρΙπό νά ιύχηθούμΕ σύντομο τιρματισμό τής 
συνιργσσlσς του μt τούς κομμουνΙστΕς τής Κύπρου. Αύτοί θέ

λουν λύση τού tθνικού προβλήματος σύμφωνη μί τΙς ΕΠΙθυμ/ις 
καΙ τήν πολιτική τής Ρωσ/σς. Άλλά ό 'Ελληνισμός πρόσt:ξΕ 
Ιδισ/τφσ τήν δρνηση τού Ρώσου Πρωθυπουργού Τιχόνωφ κατά 
τήν έπ/σκιψή του στήν Άθήνσ, τόν πφσσμένο μήνα, νά τσχθή 
ύπέρ μιiiς λύσιως τού προβλήματος πού ιύνοιί τήν έλληνΙκή 
πλιυρά. Ό Ρώσος Πρωθυπουργός κράτησΕ σύστηρή ούόuι
ρότητσ, γ1ά νά ύπινθυμ/ση aτούς άΦΕλΕίς Ρωσόπληκτους Έλ
ληνις δη μόνο ό Δυτικός Κόσμος μποριί νά συμβάληστήν έξιύ 

ριση μιάς δ/κσιης κσ} δΙαρκούς λύσιως. Πρός σuτόν- , πρέπΕΙ νό 
στροφή ή Κύπρος, lστω κσJ αύτή τήν προχωρημένη ώρα. ΠρΙν 
χαθοιϊν τά πάντα/ 

ΜΙΑ Α 7ΥΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

ΣΕ έλληνοσμΕρΙκσνική έφημιρ/δα τού Σικάγου διαβάσαμΕ 
ΤΟUς όλοσiλΙδους ΤfΤλους: 

"Whγ ρaγ a "fortune" to go to Greece, or attend other ex
ρensiνe conνentions. The snswer- join the Glenνiew AHE
PANS and enjoγ a fantastic and fsbulous two night and three 
dsys νacation for $125". 

ΚαΙ κάτω άκριβώς άπό τόν τ/τλο αύτό κσί όlπλα ατό κιίμινο 
πού άναφέρe λιπτομέρθt:ς τής έκδρομής. όημοσιιύuσι μέ μι
γάλο τ/τλο, ή πληροφορ/σ δπ: 'Όiγmρic Raises Rates bγ 30% as 
Prices Skγrocket in Greece". 

Εlνω κρ/μσ δ1όπ οί δΙαφημl(οντις μ1ό τοπΙκή έκδρομούλσ 
τριών ήμιρών, διάλΕξαν αύτή τήν πολύ άτυχή Ιδέα νά τήν συγ-

HOTEL GRANDE BREτAGNE 

ATHENS, GREECE - Tel. 3230.251 
Telex. 219615 - Cables: ΗΟΤΒRΠΑΝ 

WORLD FAMOUS HOTEL CENTRALLY LOCATED 
ΟΝ ΤΗΕ MAIN SQUARE OF ΤΗΕ CιτΥ 

WJτH MAGNIFICΈNT YIEW OF ΤΗΕ ACROPOLIS 
450 bcdrooms equιpρcd wιι h eve ry modern comfort . Fully aι r-condiιioned . 
Ι nιernaιιonal bar. superb cu isιng. lux urιous resιau ranι . Conνenιion 

rooms wιιh ruιι congress fac ιl ιιιes . 

World wιdc rcpresenιaιιon 

770 Lexington Aνcnuc . Ncw York 10021 
For rcservaιιons and i nformaιιon call 800-223~00 
New York Sιaιc and Canada (2 12) 838-3100 Collccι 

Τ ό Aegean Traνel σίic; ιιροσψέρει τά ιιιό ψθηνά 
εΙσιτήρια μέ ΟΛ ΥΜΠΙΑΚΗ ιcαί CHARTERS ~ yιά · Ε»άδα ιcαί Κ\>ιιρο yιά τό 1983. 

AGfANLTRAνEL ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 

ΕΙδικές φθηνές $343 άπό $549 άπό 
Τηλεφωνϊ;στε γιά νά συμμετάσχετε μαζf μας στήν τιμές γιά Κύπρο 

κρουαζιέρα γιά τήν Καραϊβική στίς 27 Μαρτfου μέ μέσω one waγ Round Trip 

τό ύπερπολυτελές κρουαζιερόπλοιο Camaνale. 
Λονδίνου 

CHARTERS 

KARDAMYLIA GREECE άπό $299 άπό $499 
ASTORJA TOURS HOUSTON 4-6 FJieiJinon Str. 

29-11 Dltmιrs Blνd 29-11 Dltmars Blνd 92-31 Stellι Llnk Plrιeuι one waγ Round Trip 
ΤηΛ.:932-3232 Τηλ.:721-7990 

τ ηλ.:(713)665-4ιsι τ ηλ.:452-6Ι39 

I . 
ι~ ΜΑΡ'ΠΟΣ 1983 
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κρ/νουν μί ένα ταξ/δι ατr)ν Έλλάδα . .. 
'ΑμφιβάλΛομε δ τι τό τραβηγμένο αύτό κείμενο θά άλΛάξη τΙ) ν 

άπ6φααη, ή τr)ν πρ6θεαη κανενός νά i:πιακεφθή τό καλοκα/ρι 
τr)ν γΕVtτεφα, γιά νά άπολαύση τίς χαρές τής άνυπi:ρβλητης 
i:λληνικής φύσεως καΙ τΙ) ν εύτυχία πού αΙσθάνονται 6Λοι οΙ όμο
γΕVείς κοντά aτούς συγγενΕίς καΙ φ/λους πού τούς περιμένουν 
ατr)ν πρώτη γλυκειά πατρίδα .. . 

Τό μ6νο πού νομ/ζομε δτι τό δημοσίευμα σύτό πΕrυχαlνΕΙ, 
εlναι νά δΕ/ξη γιοτ/ δημιουργούνται συχνά δυσμΕνείς i:ντυπώ
σΕΙς γιά τόν Έλληνισμό τής 'Αμερικής. 

Δημοσιεύματα, σάν αύτ6, πού σαφώς προτρi:ΠΕΙ τοuς 
όμογενείς νά μη i:πισκεφθοϋν τΙ) ν γΕVi:τεφα, μ6νο καΙ μ6νο γιά νά 
έξασφαλιστεί ή i:πιτυχ/α μιάς τοπικής i:κδρομούλσς, έκθtτουν 
τΙ) ν 'Ομογένεια σέ μιά έντεΛώς άκατάλΛηλη ώρα . .. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑ ΤΟΣ 
ι r ι ι -- -

ο θάνατος τού άγαπητού φlλου τής «Νέας "Υόρκης» ΒασίΛη Κσραμπάτου, τού όποΙου νεκρολογία δημοσιεύΕται σέ δλΛη 
στήΛη, ήταν, πράγματι, μιά μεγάλη άπώλΕια γιά τόν Έλληνιαμό 
τής 'Αμερικής, τόν όποίο ό έκλιπιi.ιν ύπηρtτησε δ χι μ6νο ώς δικη 
γ6ρος, άλλά καί σάν άξιωματούχος όργανώσεων μέ πλούσια 
πατριωτικr) δράση. 

Τά αiσθήματα τής 'Ομογενε!ας διερμηνεύει ό 
'Αρχιεπ/σκοπος κ. 'Ιάκωβος με γράμμα του πρός τr)ν κ. Π6πη 
Brann, άδΕΛφr) τού έκλιπ6ντος. ΓράφΕΙ μΕταξύ δλλων ό Άρ
χιεπ/σκοπος: 

«ΔυσκολΕύομαι νά πιστέψω δτι ό προσφιλr)ς άδΕλφός σας 
καΙ δικ6ς μου πολύτιμος φ/λος κσl συνεργάτης δί βρ/σκΕται 
πλlον άνόμεσά μας. Κσί τούτο γιατl μπορούσε άκ6μη νά ζήση 
χρ6νια πολλά καΙ νά προσφέρη άπό τήν άρσή του καΙ άπό τή 
σοφ/α του στr)ν 'Ομογένεια τής μΕγάΛης π6λΕώς μας καΙ στr)ν 
Έκκλησ/α. 

.. ~Ητσν ό τύπος τού ΙδΕώδους i:Λληνοαμερικανού. Βαθύτατα 
μορφωμένος. Καρδιά με πλούσια χριστιανικά καΙ πατριωτικά 
σuναιαθήμστσ., Έναάρκωσι τής πr]γαlσς εύγενεlας. ·Ο λόγος του, 
γραπτός καΙ πρρφορικός καλλιεπiατατος. Ή συμπεριφορά του 
δψογη. Ή προσφορά του όνεκτ/μητη_ Ή 'Ιερά 'Αρχιεπισκοπή 
θά εύγνωμονή γιά πάντα τό Βασίλειο Καραμπάτο γιά τίς 
πολύτιμες ύπηρεσ/ες του πρό πόντων aτόν άγώνα ύπερ τής tλ-

ληνικής παιδε/ας, πού κυριολεκτικά έΛάτρευε. 

»Λυπούμαι βαθύτατα γιά τr)ν άπώλεια ένός τtτοιου φlλου 
καΙ συνεργάτη. Συλλυπούμαι σάς καί άγαπητά άδlΛφια σας καί 
εύχομαι όλ6ψυχσ ό Θεός νά άναπσύση τr)v εύγεvικιά ψυχή τού 
άειμνήατου μσά τών δικσlων καΙ τών άγΙων•. 

ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ . .. «ΠΑΡΑΠΑΝΩ» 

Η«Νέα 'Υόρκη» lλαβε μιά tπιατολr) μί ήμερομην/α 14 'Ιανου
αρίου 1983 άπό τόν συνάδΕλφο Λούη Δόvο ό όποίος συμ

βαlνΕΙ νά εlναι διευθυντr)ς τού Γραφε/ου Τύπου καί Πληροφο
ριών τής Έλληνικής Πρεσβείας ατήν Ούάαιγκτων. Έπειδή τήν 
i:πιατολή του τr)ν ύπέγραφε σάν Ιδιώτης, τού ζητήσαμε με γράμ
μα μας άπό 5 Φεβρουαρ/ου νά τr)ν ύπογράψη μί τr)ν i:π/σημη 
Ιδι6τητά του σε i:πιατοΛ6χαρτο τής ·Ελληνικής Πρεσβε/ας καί τόν 
διαβεβαιώσαμε δτι θά τr)v δημοσιεύαμε καΙ θά τr)v σχολιάζαμε. 

Ό κ_ Δάνος δέν θlΛησε vά άναλόβη τΙς εύθύvες του καί μέ 
έπιστολή του άπό 10 Φεβρουαρ/ου, σε tπιατολ6χαρτο τής Πρε-

. σβείας αύτr) τή φορά, μάς πληροφ6ρησε δτι έπειδr) «κάτι τού 
lλΕγε» δ τι δέν θά δημοσιευ6ταν ή πρώτη έπιατοΛή του στήv «Nta 
Ύ6ρκη», θά τήν lατεΛνε πρός δημοα!ευση σί δλλη tφημερlδα
πράγμα πού lκαμε Kai ώμολ6γηαε δτι κάθε φορά πού θtλει vά 
πή μιά κουβiντα «παραπόvω• (εlναι δικό του τά εiσαγωγικό), tπι
καλείται τr)v δημοσιογραφική του Ιδι6τητα. 

Ό κ. Δάνος λησμ6vησε δ τι βρ/ακΕται Εδώ δ χι σάν τουρ/στας 
lj με δημοσιογραφικr) άποστολή, άλλά μί διπλωματικό διαβα
τήριο, σί άποατολή έπ/σημη. ΓΙ αύτ6, δtv lχει τό δικα/ωμα 
νά μιλό σάν Ιδιώτης σε δημ6σιες συγκΕντρώσεις καί vά άπευθύ

νσαι ατά όμογΕVειακά μέσα i:νημερώσεως κατά τόv τρ6πο πού 
τό lκαμε, μί προφανή πρ6θεαη φιμώσεως τού πιό lγκυρου όρ
γάνου τής 'Ελληνοαμερικανικής Κοινής Γvώμης. 

·ισως, άκ6μη, νά lχη λησμονήσει ό κ. Δόvος δτι όφείλει νά 
ύποβόλλη τά κεlμΕVό του πρός lγκριση στόv άμtσως προί'στό
μΕV6 του Πρtαβυ τής 'Ελλάδος. ·Αν δέν τό lκαμε, βρlσκπαι σε 
σοβαρή άταξία καί γι' αύτ6. 

ΚαΙ tπαναλαμβάvομε aτόν κ. Δάvο δτι δv ύπογράψη τήv 
πρώτη του έπιατολή σάν διευθυvτr)ς τού Γραφε/ου Τύπου καί 
Πληροφοριών θά άσχοληθούμε με τό κεlμεv6 του πού άφήvει 
τόν ίδιο tκτεθειμtνο καΙ δημιουργεί σοβαρό πρ6βλημα γιά τόv 
Πρtαβυ καΙ τήν Έλληvική Κυβέρνηση. 

ΤΩΡΑ ΤΟ AEGEAN PRODUCTIONS 

ι ο 

ΔΙΑΘΕΤΕΙ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ 
ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ 

Προς πώληση 
' 5 , 

και ενοικιαση 

ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΓΡΑΦ ΙΚΕΣ 

Τ AINIES ΒΙΝΤΕΟ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ 
Γιa περισσότερες πληροφορίες ιcαi κατάλογο τηλεφωνήσατε η γράψατε σ:ο. 

Aegean Productions 29-11 Dίtmars Blvd., Astorίa, Ν.Υ. 11105 
Τηλ. (212) 721-7990 
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Τιμ'ές στον κ. Περικλή Ι Λαντζούνη 
Ό κ. Περικλής I. Λαντζούνης, στόν 

όποίο άφιερώνεται τό έξώφυλλο τής «Νέας 
'Υόρκης», ε[ναι ενας άπό τοι)ς πρωτοπό
ρους όμογενείς πού έργάστηκαν μέ μεγάλο 
ένθουσιασμό και πολλές προσωπικές θυ
σίες γιά νά στερεώσουν πΊν έλληνικη πα
ρουσία στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες πάνω 
στά θεμέλια τής φυλετικής καί θρησκευ
τικής μας κληρονομιaς, καi πρωτοστά

τησαν στην ύποστή ριξη των έθνικών θεμά
των τής πρώτης πατρίδας μέ άγνό πατρι
ωτισμό. 

Τό όνομα τοίι κ. Λαντζούνης ε{ναι συν
δεδεμένο μέ τήν 'Ομοσπονδία 'Ελληνο
αμερικανικών Συλλόγων Ν. 'Υόρκης, τής 
όποίας διετέλεσε πρόεδρος έπί πολλά ετη, 
καθώς καί μt ηΊν Έλληνικη Παρέλαση 
στην 5η Λεωφόρο. 

Γι' αύτό, ή άπονομη τοίι Βραβείου του 
Καθεδρικοί> Ναοί> τής' Αγίας Τριάδος στόν 
κ. Λαντζούνη άποτελεί μιά δίκαια άναγνό>
ριση τών όσων εκαμε πολλαπλών ί>πηρε

σιων του πρός την 'Ομογένεια, τiς 'Οργα
νώσεις, τήν 'Εκκλησία μας καi γενικά γιά 
τό πλούσιο φιλανθρωπικό καi πατριωτικό 
του i:ργο. 

Τό Βραβείο αύτό, πού καθιερώθηκε τό 
1978, εχει άπονεμηθεi στόν' Αρχιεπίσκοπο 
κ. 'Ιάκωβο, τόν μεγάλο εύεργέτη του Κα
θεδρικοί> κ. Θεοδ. Τσολαϊνό, τόν κ. Έμμ. 

Κουλουκουντή , τόν κ. Γιώργο Π. Λιβανό 
καί στό κ. Κ . Κοφφινa πρόεδρο τής 
ΑΗΕΡΑ, μέ τήν εύκαιρία τής 60ής έπετεί
ου τής μεγαλύτερης· Ελληνοαμερικανικής 
'Οργανώσεως. 

Ή έπίδοση τοu Βραβείου tγινε στiς 4 
Φεβρουαρίου, κατά τήν διάρκεια τής με
γάλης χοροεσπερίδας τοίι Καθεδρικοί!, 
πού συγκεντρώνει κάθε χρόνο τήν έκλε
κτότερη μερίδα τής · Ελληνοαμερικανικής 
κοινωνίας τής Νέας 'Υόρκης. 

Τής 'Επιτροπής πού ώργάνωσε την ώ
ραιότατη έκδήλωση, προήδρευσε ή κ. 
Μαρία Πατέρα, μέ συμπροέδρους τούς κ. κ. 
Ν. Παπανικολάου ιcαί · Αλεξ. Π . Μαρκεσ
σίνη. Πρόεδρος τής 'Επιτροπής τοϋ ώραί-

Το έξώφυλλό μας 

Πάνω dριστεpά: Ό 'Αρχιεπίσκοπος κ. Ίά
κωβοr; έπιδίδωv τό βραβείο του Καθεδρικοu 
στόv διακεκριμi.νο όμογενή κ. Περικλή Λαv
τζούνη. Δεξιά, ό κ. Λαντζούνης δέχεται τήν 
προκήρυf,η τοϋ Κυβερνήτη της Νέαr; Ύόρκης 
dπό τόν κ. τζών Ν/κα, έπιθεωρητή Μειονο-

τήτων, βοηθό του κ. Μάριο Κουόμο. 
ΚΛΤΩ: Ό κ. Λαντζούvης δέχεται τό κλειδl 
τής πόλεως τοϋ Μαϊάμι πού τοϋ έπιδίδει έκ 
μi.ρουr; τοϋ Δημdpχου, ό γιός τοϋ τιμηθέντοr;. 
δικαστής Dίck Constantine Ρ. Lantzounis 

καl ή σύζυγός του. 
(Athens lnternational- D. Kessoglides) 

ΜΑΡΠΟΣ 1983 

Τό f.κλεκτό ζεί}γος Άθηνδ. καi Περικλής Λαντζούνηr;. Δεξιά, ό κ. Λαντζούνης άπευθύνωv 
χαιρετισμό. 

(Athens lnternational - D. Kessoglides) 

Οί τρισευτυχισμi.νοι γονείς dνάμεσα στά τέσσερα παιδιά τους, σέ μιά dvαμνηστική πόζα 
μπροστά στόν φακό του Δημήτρη Κεσογλlδη. 'Από dpιστεpά, ή κ. Δωροθέα Κούκλα Καλαν
τζάκου, ή Ιατρός Ειjγενfα Λαντζούvη, ό lατρδς 'Ιωάννης Λαντζούνηr; καl ό δικαστής Ντlκ 
Κωνσταντίνος Λαντζούνης. (Athens Intemational - D. Kessoglides) 
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Στήν άριστερή φωτογραφία διακρίνεται ή κ. Ν. Καπελλάρη, ό πρώην 
ίmουργός κ. Μιλτιάδης WΕβερτ, ό τιμηθεlς όμογενής κ. Λαντζούνης 
καί ό Σεβασμιώτατος Ι:νώ φυλλομετρούν τό Λεύκωμα, ή κ. "Εβερτ 
καl ό Γενικός Πρόξενος κ. Ν. Καπε}J.άρης. Στήν Δ ΕΞ/Λ φωτοyρα-

φfα, ή όμάδα τών 'Ορθοδόξων φοιτητών τοv West Point πού εlχαν 
προσκληθεί στήν ώραiα χοροεσπερlδα. Άριστερd διακρίνονται ό 

κ. Theodore Prounis καl ό Σεβασμιώτατος. 
(Athens lnternational - D. Kessoglides) 

ου λευκώματος πού ύπερέβη σέ δγκο τό 
περυσινό ήταν ό άκούραστος κ. Φαίδων 
'Αλεξάκης μ~ συμπροέδρους τοiις κ. κ. Δ. 
Δαρδούφα καi Κ. Λογοθετίδη. 

την προσωπικότητα τοϋ τιμηθέντος έξii
ραν ό Πρόεδρος τοϋ Καθεδρικοί) κ. Μιχ. 
Σωτi;ρχος καί ό Σεβ. κ. 'Ιάκωβος που άνέ
φερε τόν κ . Λαντζούνης σaν ύπόδειγμα οί
κογενειάρ~η καi πατριώτη. Παρόντες ήταν 

ό μόνιμος άντιπρόσωπος τής Κύπρου στόν 
ΟΗΕ κ. Ντίνος Μουσιούτας, δ Γενικός 
Πρόξενος της 'Ελλάδος καί ή κ. Ν. Καπελ
λάρη, ό Γενικός Πρόξενος της Κύπρου καί 
ή κ. Θ. Θεοφίλου, ένώ ό κ. John Nikas, άν
τιπρόσωπος τοϋ Κυβερνήτη Ν. Ύόρκης 
διεβ{βασε στόν τιμηθέντα τα συγχαρητή

ρια τοϋ κ. Μάριο Κουόμο καi διάβασε 
εtδικη προκήρυξη τοϋ Κυβερνήτη. Διαβά-

στηκε, έπ{σης, προκήρυξη τοϋ Δημάρχου 
της πόλεως Μαϊάμι, Φλώριδας δπου ζεί ή 
κόρη τοϋ τιμηθέντος Δρ . Εύγενία 
Λαντζούνη καί ή έγγονή του Callian, ποiι 
ε[ναι βοηθός Περιφερειακοί) Εισαγγελέα. 

Παρόντες ήσαν, έπίσης, ό δικαστης 
Dick Constantine Lantzounis άπό τό Μαϊ
άμι, γιός τοϋ κ. καί της κ. Περικλή Λαν
τζούνη , ή κόρη τους Δωροθέα. Κούκλα καi 

Έκλεκτής ποιότητος, παντος εϊδους ' γουναρικα 
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ΣΕ ΤΙΜΕΣ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

Οίκονομάτε περισσότερα 
δταν ψωνίζετε τa γουνα

ρικά σας άπ' εύθείας 
άπό ηΊν πηγή. 

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΓΙΑ ΑΡΡΟΙΝΤΜΕΝΤ 

ΔΕ: ν χρεώνομε tξ τρα γιa 
είδικi:ς παραγγελίες 

MAKOS & ZIAS FUR CO. 
333 7th Α VENUE 

NEW YORK. Ν . Υ . 10001 
(212) S64-0662 - (212) 73t>-8JJ2 

30 OUNCAN sτREET 
TORONTO. CANADA 

MSV 20 
(416) 977-3755-57-82 

ATHANASIOU OIAKOll 18 
KASTORIA. GREECE 

(467) 28 207 
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·Ο τιμηθεlς καΙ ή κ. Π. Λαvτζούvη άvάμεσα σέ συyy~v~ίς καί φfλους. Δ_εξιά, ό Γενικός Πρόξεv~ς . 
τής Κύπρου κ. Θεοφίλου και η κ. Ν. Καπελλαρη. (Athens Internatιonal - D. Kessoglιdes) 

ό σύζυγός της, πρώην ύπουργός καί τώρα 
βουλευτής κ. ·Αριστείδης Καλαντζάκος 
καί 1'ι κόρη τους , ό κ. καi κ. Κ.Δ. Λαν
τζούνη καi πολλοί άλλοι συγγενείς καί 
φίλοι τοϋ έκλεκτοϋ ζεύγους. ·Επίσης, δ 
πρώην ύπουργός καi τώρα βουλευτt)ς κ. 
Μιλτιάδης "Εβερτ πού βρισκόταν έκείνες ' 
τiς 1')μέρες στην Νέα 'Υόρκη, δ 'Επίσκοπος 

Μελόης κ. Τιμόθεος, δ Πρόεδρος του Κα
θεδρικοϋ Ναοϋ καί 1'ι κ . Μάϊκ Σωτήρχου, δ 
Πρόεδρος τής ' Ατλαντικής καί 1'ι κ. Σω_τ. 
Κατσούλη, δ ()πατος Πρόεδρος της 

ΑΗΕΡΑ κ. Ρ. Kouchalakos, δ Πρόεδρος 
τοϋ Hermes Chapter τής ΑΗΕΡΑ κ. Η. 
Stavrakis, δ 'Εκτελεστικός Γραμματεύς καί 
1') κ. Τόμ Δημοπούλου, δ δι~υθυντης τή~ 
• Ατλαντικής Τραπέζης στt)ν Αστόρια και 
ή κ. Dennis Syntilas, δ tερατικώς προϊστά
μενος τοϋ Καθεδρικοu καί ή κ. Ρ. Stepha-

· · - Ό Amoratis , Dr. C. Anagnosιopoulos, Mr. 
nopoulos, οί πρωην Προεδροι της μ~ d Mrs J Apostolakis Mr. and Mrs. Α. 
σπονδίας 'Ελληνοαμερικανικών , Συλλ~ ~η stol ·Μ~ and Mrs α'. Angelos Mrs. Α. 
γων Νέας Ύόριcης κ. κ. :· Πυλιωτης και A:es, Mrs. Ε. Austlid", Miss Κ. Au~tlid, Mr. 
Τόμ Μάνεσης~ τiς σ~υγο~ τους. . and Mrs. Ρ. Bacas, Very Rev. and Mrs. G. 
Ό κ. Λαντζ,?υνης, που διετελεσε, έπισης, Bacopulos, Mr. and Mrs. G. Balodimas, Mr. 

πρόεδρος του Συλλόγου των Μεσσηνίων, and Mrs. D. Bathurst, Major and Mrs. J. 
ΙSπατος Πρόεδρος τfίς. GAPA καί πρωτο- Bergantz, Mr. D. Betsios, Mr. S. Betsios, 
στάτησε. σ' δλους, τους έθ~ικούς άγώ~ες.' Mr. and Mrs. Ε. Betsios, Mr. and Mrs. J?· 
συνεισφεροντ.ας παντοτ! ~ ο,τι ~ταν για τ~ Birbilis, Miss Ρ. Bouhalis, Mr. G . Bouhalιs, 
καλό τής γενετειρ~ς, της Ο~ογενειας ~αι Fr. and Mrs. J. Boyland, Ms. Ι. Caldis, Mr. 
τής δεύτερης Πατριδας του, τη~ Αμεριιcης. and Mrs. τ. Cambouris, Mrs. Α. Caramί-

Βαθύτατα συγκινημένος για την ~ξαι- tsos, Mr. and Mrs. Ε. Caravanos, Mrs. D. 
ρετικη τιμ η πού του ~γινε, ό κ. Λαντζο~νης Caridis Mr. and Mrs. Μ. Caroussis, Mr. and 
εύχαρίστησε τού? προ?ελθόντας, τ~νιζ_ον- Mrs. c.'cassis, Mr. and Mrs. Τ. Christie, Dr. 
τας δτι θά συνεχιση μεχρι τέλους να κανη and Mrs. J. Christodoulou, Mr. and Mrs. D. 
τό καθήκον του. Contos, Mrs. Η. Constantoulakis, Dr. and 
Μεταξύ τών προσελθόντων, έκτός άπό Mrs. Ε. Catsoulis, Mr. and Mrs. Μ. Carlos, 

τούς προαναφερθέντες ήταν: Mr. and Mrs. C. Daphnides, Mr. and Mrs. 
Mr. and Mrs. F. Alexakis, Mr. and Mrs. L. D. Dardoufas, Mr. and Mrs. V. Demetrios, 

'Αριστερά: Ή όμάδα τώv εύελπfδωv τοίJ West Ροίntμέ τόv Ιεpατικώς 
προΥστάμεvο τοϋ ΚαθεδρικοίJ αfδ. κ. Στεφανόπουλο καl τόv Πρόεδρο 
κ. Μιχ. Σωτήρχο. ΔΕΞΙΑ: Ό πρώην ύπουργός κ. "Εβερτ, ό κ. Λαv-

τζούvης, δpθιος ό ύπατος Πρόεδρος τής ΑΗΕΡ Α κ. Π. Κουτσα
λιiκος καl ό Σεβασμιώτατος. 

(Athens International - D. Kessoglides) 
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Mr. and Mrs. Τ. Demopoulos, Mr. Ρ. 
Doukas, Dr. and Mrs. G. Economos, Miss 
C.H. Eliopoulos, Miss ν. Epifaniadis, Mr. 
Τ. Epifaniadis, Ms. Η. Exarchos, Dr. and 
Mrs. L. Ferris, Ms. Ε.Κ. Gabriel, Mr. ν. 
Goulet, Miss ι. Goutas , Mrs. D. 
Hadjiyannakis, Mr. and Mrs. Μ. Harris, 
Miss J . Harris, Dr. and Mrs. G. Haziris, 
Miss Α. Hilaris, Mr. and Mrs. Μ. Jaharis, 
Ms. Karabec, Miss Ε. Karamitsos, Mr. and 
Mrs. Η. Kaufman, Miss Κ. Kaye, Mr. and 
Mrs. Ρ. Kaye, Mr. and Mrs. Ε. Kontoleon, 
Mrs. D. Kontoνounisios, Mr. Α. Konto
νounisios, Mr. ν. Kostic, Mr. Τ. Kostic, Dr. 
and Mrs. D. Kotsilimbas, Mr. Ρ. Kourides, 
Mrs. Ι. Kozas, Miss F. Kozas, Mr. and Mrs. 
J. Kusιuriss, Mr. and Mrs. Ν . 
Kourkoumelis, Mr. and Mrs. C. Lacas, Mr. 
Α. Ladas, Mr. and Mrs. P.J . ιant.zounis, Dr. 
Α. ιanιzounis, Dr. Ε. Lantzounis, Mr. J.R. 
ιantzounis, Hon. Miss C. Lantzounis, Mr. 
and Mrs. ι. Lantzounis, Mr. and Mrs. C. 
ιantzounis, Mr. and Mrs. Ν. Lantzounis, 
Mr. ι. ιantzounis, Dr. and Mrs. J. Lan
tzounis, Miss Μ. ιantzounis, Miss Α. Lan
tzounis, Mr. and Mrs. S. Lantzounis, Mr. 
and Mrs. Ρ. ιantzounis, Miss Μ. 
Lantzounis, Miss Α.Μ. ιantzounis, Hon. 
and Mrs. C.P. ιantzounis. 

'Επίσης οι Mr. and Mrs. J. Magoulas, Mr. 
and Mrs. Ρ. Makrias, Mr. and Mrs. G. 
Manikas, Miss J. Mandrakos, Mr. ι. Man
drakos, Mr. Α. Marchessini, Mr. Α. 
Michael, Mr. and Mrs. Β. Miliaresis, Mrs. Ν. 
Miles, Mr. G. Moraitis, Miss Τ. Moshakos, 
Mr. and Mrs. J . Nicholas, Mr. J . Nicholas, 
Mr. and Mrs. Ε. Nick, Mr. and Mrs. Η. Nick, 
Mr. and Mrs. Ε. Nikitiades, Mr. and Mrs. Ρ. 
Papathanasiou, Mr. and Mrs.P.P. Pappas, 

νΛλλη μιά οΙκογενειακή φωrογραφfα. Καθισμένοι ή 'Λνθούλα Ι. Λαvrζούνη. ό κ. 'Λλ. Κοντο
βουνήσιοr;. άνεψιόr; τοίι /ατροίι κ. Λ. Λαντζούvη, καi ή Μελ/σσα- Μαρfα, κόρη τοίι Ιατροίι Ι. Π. 
Λαντζούvη. "Ορθιοι, dπό dριστερά, δ κ. /. Λαvrζούνηr;, γιος τίjς Ιατροϋ κ. Εύγενίας Λαντζούvη, 
ό κ. Νικ. Δημ. Λαντζοϋνης, ό τιμηθεfς, ό Ιατρός κ. Λεων. Α. Λαντζούvης. ό Ιατρός κ. Ι. Π. 

Λαντζούvης. ή κ. 'Λφρ. Ν. Λαντζούvη. δ κ. Λυκοϋργος Δ. Λαvτζούvης καΙ ή κ. Παραμυθιώτη. 

Rev. Ι. Pappas, Ms. Paramithioti, Mr. and 
Mrs. S. Paνlis, Mrs. J. Peratikos, Mr. Τ. Pe
ratikos, Miss Κ. Pharasles, Mr. and Mrs. Ν. 
Pharasles, Reν. J . Poulos, Mr. and Mrs. Τ. 
Prounis, Mrs. E.W. Pernokis, Mrs. ν. 
Raniets, Mr. and Mrs. Η. Raptakis, Capt. Ε. 
Rigos, Mr. and Mrs. S. Recklitis, Mr. and 
Mrs. F. Sarris, Miss ι. Shepardson, Mr. Τ. 

(Athens lnternational - D. Kessoglides) 

Στήv dριστερή φωτογραφfα: Ό 'Αρχιεπίσκοπος κ. 'Ιάκωβος μεταf,ύ τοϋ κ. Π. Λαvτζούvη καΙ 
τοu γιοί) του, ΙατροίJ κ. Ι. Λαvτζούvη. ΔΕΞΙΑ: Ό Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων κ. Διόδωρος καΙ 
τό ζεύγος Π. Λαvτζούνη στόv Καθεδρικό Ναό τίjς Ν. Ύόρκης. Ό Πατριάρχης εlχε άποvείμει 

τότε στόv κ. Λαvτζούvη τόv Σταυρό τοϋ Παvαγlου Τάφου. 

Siomades (Cadct), Mr. and Mrs. C. Sosan
geles, Mr. and Mrs. C. Sosangeles, Mr. and 
Mrs. Η. Stathos, Mr. and Mrs. Ρ. Steνens, 
Mrs. S. Tournas, Miss F. Tournas, Mr. Ρ. 
Tournas, Miss D. Touris, Dr. and Mrs. Τ. 
Triaantafillou, Mr. and Mrs. Τ. Triant, Mr. 
and Mrs. Τ. Tsolainos, Mr. and Mrs. S. 
Tzolis, Mr. and Mrs. S. Tzouήs, Mrs. Ν. 
νagiones, Mr. G. νagiones, Mrs. Ε. νla
hoyiannis, Miss Α. νJahoyiannis, Mr. S. 
νιahoyiannis, Mr. and Mrs. D. Williams, 
Miss S. Williams, Mr. and Mrs. Ε. Wolf, Mr. 
J. Xenos, Mr. J. Yeannakopoulos, Mr. Μ. 
Zapitis, and Dr. S. Zavoyiannis. (Athens International - D. Kessoglides) 
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For the Record 

PERICLES J. LANTZOUNIS 
and others coming by the store after Cathed
ral Trustee meetings and discussing the pos
sibility of purchasing the building adjoining 
the Cathedral. With the assistance of my 
friend, Jacob S. Berliner, a realtor, we suc
ceeded in the purchase and he returned half 
his commission to the Cathedral. I η 1948 
and 1949 we purchased the adjoining 
buildings and they were soon demolίshed for 
use as parking lots. In the near future we 
hope that our be1oved Cathedral will 

The fol/owing are remarks by Mr. Ρ. Lantzounis inserted in the Journal of ιhe 55th Annual 
Cathedra/ Ball: • 
Ifί.s· with deep ·humiil.ty and gratitude that Ι 

accept the Holy Trinity Award and the 
honor accorded me by Η is Eminence 
Archbishop Iakovos, the Board of Trustees 
and the entire Cathedral family. As Ι 
reflected on the occasion, I thought back to 
those early days and the many people and 
events which have culminated here tonight. 

I was born in Me1igala, Messina on 
February 12, 1901 and arrived in the United 
States on June 12, 1921 afterhavingserνed 
in the Greek Army. On August 22, 1926 my 
wife Athena Barla, a native of Vresthena, 
and I were married at the Holy Trinity 
Cathedral at 145 Ε. 72nd Street by the 
reverend Father Methodios Kourkoulis who 
serνed our Cathedral from Ι 904 unti1 his 
death in 1941. Soon after our marriage the 
Cathedral bumed down and we moνed to a 
temporary house of worship on West 56th 
Street. Ι recall at this time a visit by Crown 
Prince Paul of Greece. In 1931, 1ed by 
Leonidas Calvocoressi, Trustee's president, 
the cornerstone was laid for our present 
Cathedral with Mrs. FrankHn D. Rooseνelt 
in attendance. 

Father Methodios often visited me at my 
Ι 296 Third Α venue store and Ι asked his 
forgiveness for not attending Church. 
Pointing to my establishment he said, "This 
is your church, you will raise your family 
and you will help your Church." lt was a 
little time later that Nicholas lliopoulos, 
youth director and choirmaster, enrolled me 
as a Life Member of the Cathedral. I was, at 
the time, a Life Member of Zoodochos 
Peghe in the Bronx where we resided for 29 
years and where all of our children attended 
the Greek American Institute. We are the 
proud parents of four children and nine 
grandchildren. 

Our daughter Dr. Euguenia l.Antzounis 
resides in Miami, FL with her daughter Cal· 
liann, 26, an Asst. District Atιorney in Dade 
Counιy and John, 19. a college sophomore. 
Dr. John Lantzounis and Marie are ιhe 
parents of Me/issa, 17, Aιhenα, 14 and 
Peric/es J., 8 and residents of Tenafly. N.J. 

He serves as Aide ι ο ιhe Dean of Brook/yn 
Jewish and Sι. John's Episcopa/ Hospital. 

The Honorable Constαntine Dick Ρ. 
Lantzounis and E/izabeιh are parents of 
Peric/es, 6; Athena, 5 and Doroιhy. 4. Heisa 
Circuit Judge in Dade Coun"t;, FL. Dorothy 
is mαrried ιο Aristedes Ka/anιzakos, α 
former Cabineι minister under Premiers 
Karaman/is and Rallis and current/y α 
member of Par/iamenι in Greece. They /ive 

ΜΑΡΊ'ΙΟΣ 1983 

with their daughιer Sophia, 16. in Aιhens. 
Soon after the war in 19451 recall Messers 

Harda1oupas, Georgiades, Taylor Contos 

Στήv στρατιωτική Άκαδημfα τοϋ West Point φοιτοϋv, μεταξύ των άλλων γυvαικωv καi οΙ 
πρώτες δυο Έλληνοαμερικαviδει;, ol rρισχαριτωμέvες dδελφές Π. κal Μ. Μανώλη, πού yε\•νή
θηκαν στήν Έλλάδα. ήρθαν μικρ'tι; στήν 'Αμερική καi μιλοϋν θαυμάσια έλ.ληνικά. ΟΙ δυό dδελ
φές, μέ τJς tπlσημες στολές τους, προσήλθαν στήν χοροεσπερίδα τοϋ Καθεδρικοί) μαζί μέ rήν 
όμάδα τών 'Ορθοδόξων Έλληvοαμερικαvά>v κal άλλων φοιτητών τής πεplφημηι; Άκαδημlαι;. 

(Athens lnternationa1 - D. Kessoglides) 
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continue its expansion program. 

GREECE REMEMBERED 

Ι haνe had the opportunity to serνe as a 
member of two organizations ofνeterans of 
the war in Greece. First, in ι 940, as a 
member and νice commander of the 'Άie
xander the Great American Veterans," and 
in 1950, the "Greek Veterans of John Meta
xas" formed by Steve Staνropoulos with the 
permission of Mrs. Metaxas. Our purpose 
was ιο assisι all νeterans and also 
newcoamers to the United States. 

Ι η ι 946, with the great turmoil in Greece, 
28 of us organized a J ustice for Greece Com
mittee. These efforts, here and in Greece, 
including many discussions with the Greek 
Desk in Washington and the United States 
Ambassador to Greece McVeigh, were in
sιumental ιο the plebiscite in Greece. An 
overwhelming 87% majoήty νoted for the 
return of the monarchy. We also assisted 
in bήnging Constantine Tsaldaήs to 
America to meet with Archbishop Athena
goras ιο plead the Greek case. 

Over the years we had many occasions to 
host government officials and dignitaries 
from Greece. Among those were Prime 
Ministers Panagiotis Pipinelis, George Pa
pandreou, Constantine Karamanlis and His 
Beatitude Archbishop Iakoνos ofCyprus. It 
was a memorable day ίn 1959 when 
Archbishop Makarios and an entourage of 
65 cars was welcomed on the steps of City 
Hall by Mayor Robert Wagner amidst a 
crowd of 50,000 well wishers. The public 
reception was followed by priνate discus
sions. 

Ι remember with great fondness the trip to 
Greece of the S.S. Queen Fredeήka in 1960 
by the Archdiocesan Mixed Council. In 
Naples we were joined by His Eminence 
Archbishop Iakoνos. We then sailed to 
Constantinople for an audience with His 
Holiness Patriarch Athenagoras. From 
there, my son Constantine and I, flew on to 
Cyprus at the inνitation of Archbishop 
Makarios. Upon our arriνal we were wel
comed by His Beat.itude and his First 
Secretary Patroclos. We spent seνen days 
νisiting many places in Cyprus and were 
giνen the Key to the Republic of Cyprus. 

After leaving Cyprus we went to Crete and 
νisited St. Nicholas, Rethymnon, Chania 
and the Minoan ruins. We retumed to I 
Athens to continue our journey and to visit 
our .. patritha," in Messinia. In Ithorni 
(Messinia) we purchased land which we 
donated to the νi11age in order that the 
antiquities of King Aristomeni (300 B.C.) I 
which had been unattended, might be 
properly taken care of and they are now 
housed in a proper facility. 

ln 1962, the Greek American Progressive 
Association (GAPA) which Ι had the honor 
to serve as national president, became the 
first organization ever, Greek or American, 
to hold a conνention in Greece. Since that 
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time, of course, Ureece has become one of 
the most popular places ίη the world to hold 
conνentions. lt was during this trip when Ι 
had the opportuniιy to meet Prince Con
stantine who was extreme1y cordia1 and 
inquired after my cousin Dr. Leonidas Lan
ιzounis. 

GREEK INDEPENDENCE DAY 

Perhaps some of my fondest memories 
haνe been of the annual Greek 
Independence Day Parades with which 1 
began my associaιion in 1949. At that time 1 
represented the Messinians Beneνolent As
sociation on the Federation of American 
Hellenic Societies of Greater New Υ ork. Mr. 
Nicholas Vagiones serνed as president and 
Ι as vice president. Soon thereafter I was 
elected president of the Messinians and we 
were credited with putting the fιrst float on 
wheels ίη the Parade. The float, depicting 
the Parthenon, was financed by the Messi
nians, my cousins Dr. Leonidas, Georgeand 
Vrasidas and myself. The entire parade 
expense of the Federation with two bands 
and two contingents was $2000 in 1949. Mr. 
Aristotle Onasis financed the 1948 parade. 

The Federation became ίnactiνe and in 
1952 Archbishop Michael called a meeting 
of all Church and social organizations in the 

New York area. Αι this time I was e1ected 
General Chairman of the 1952 parade, a 
position I was to hold untill970. E1ected as 
treasurer was a young man we all know, 
Μ ichae1 Sotirhos. who today serves as 
president of the Cathedral Board of 
Trustees. 

The Parade of 1952, with the generous 
support of Constantine Goulandris and 
Stephen Ρ. Stephanides was the longest 
parade eνer, including 19 floats and 25 
bands and thousands of people lining the 
streets from 60th and 5th Aνenue to 74th 
and York. 

Ι will c1ose with ιhe memory of another 
emotiona1 occasion. The year was 1966 and 
a daughter was born to my daughter and 
son-in-1aw, Aristedes and Dorothy Ka1an
tzakos in Athens. Archbishop Iakovos was 
in Greece at the time and agreed to officiate 
at the baptism of my granddaughter on the 
island of Tinos at the blessed church of 
Panaghia. Η is Eminence was giνen a 
tumultuous sendoff from Pireaus and wel
come to Tinos. He honored us by officiating 
at the christening of Sophia, with Tom 
Pappas acting as her godfather. Sophia has 
come from Greece to be with us today, along 
with all the other members of our family. 

BANQUET CENTER 
FOR ALL OCCASIONS 

Accvmodations jron1 10 ro /,200 
12 ROOMS ΤΟ C HOOSE FROM 

for reserνations 
CALL. 

(201) 636-2700 

BANQUET MANAGER 

MOTOR i..ODCJE 
& R ES Γ Α U R Α ΝΤ 

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

Διs:υθυντης 

ΠΕΤΡΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 

ιr~~1fl] 
22-81 31st STREET. 

ASTORIA, Ν . Υ . Ι\105 
Τηλ. (211) 932-701 ι 

GIFT SHOP 
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ- ΒΑΠΥΙΣ7ΊΚΛ - ΛΛΜΠΑΔΕΣ 

Ε/ΔΗ ΔΩΡΩΝ- ΔΙΣΚΟΙ - 8 TRACK TAPES- CASSEΠES 
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Οί ~Ελληνοτουρκικ'ές σχέσεις 
"Αρθρο τοϋ κ. ΕΜΜ. ΚΟΘΡΗ, πρώην ύπουργοϋ καi τ. προέδρου 

τής 'Επιτροπής 'Εξωτερικών τής Βουλής 

Ή έλληνοτουρκιια'j φιλία, συνεργασία 
καi συμμαχία διέρχεται, ώς γνωστόν, μίαν 
έπικίνδυνον κρίσιν, λόγω τlόν έκδηλουμέ
νων κατά τά τελευταία ετη έπεκτατικ&ν τά
σεων ε!ς βάρος τής 'Ελλάδος τf\ς έξωτε
ρικf\ς πολιτικής τής Τουρκίας. Ή έπεκτα
τική αiJτij έξωτερική πολιτική τής Τουρκίας 
εχουσα, ώς προβάλλεται, άμέσους και άπω
τέρους στόχους τi]ν άπόκτησιν δχι μόνον 
πολιτικlόν καl οίκονομικίίίν ώφελημάτων άλ
λά καl έδαφικών έπεκτάσεων ε!ς βάρος τi'jς 
Έλλάδοι;, χώρας φίλης καί συμμάχου της, 
fρχεται ειι; πλήρη άντίθεσιν μέ τήν χαρα
χθεtσαν έπl τής έποχfΊς τού Κεμάλ Άτα
τούρκ καί τού 'Ελευθερίου Βενιζέλου έλ
ληνοτουρκικήν έξωτερικi]ν πολιτική ν. Προ
σέτι· ερχεται ε!ι; πλήρη άντiθεσιν καl πρός 
τάς βασικάς άρχά; τi'jς συμμαχίας, ε!ς τι']ν 
όποίαν καi αί δί>ο χώραι άνήκουν, έγκυμονεί 
δε μεγάλους κινδύνους γιά τά συμφέροντα 
και τ&ν δύο χωρών καi γιά την ε!ρήνην είς 
τήν περιοχήν μαι;. Σάν κοινιi βάσις στiς 
σκέψει<, τοΟ Βενιζέλου καi τού Άτατούρκ 
ήταν τό γεγονός, δτι οί δύο λαοi εύρισκό
μ.ενοι στην ίδια γεωγραφικη λεκάνη καi πε
ριοχή, εχοντες τά ίδια στρατηγικά συμφέ
ροντα, ήταν πεπρωμένο νά ζοΟν ε!ς τό διη
νεκές μαζί. Ποτέ ot δύο μεγάλοι πολιτικοί 
δέν έβλεπαν, δτι ο{ λαοί τf\ς 'Ελλάδος καi 
τf\ς Τουρκίας, παρά τά προβλήματα πού 
ύπf\ρχαν και ύιrάρχοuν, πάντοτε, θα μποροΟ
σαν νό. άνιiκουν σέ διαφορετικούς κόσμους, 
γιατί τότε θα ήσαν καταδικασμένοι σέ έθνι
κη αυτοκτονία. 

Συνεπa>ς τό θέμα τf\ς παραλλήλου έnιβιώ
σεως τlόν δύο λαiJJν στό tδιο γεωγραφικό, 
στρατηγικό και διεθνές Ιδεολογικό περί
γραμμα ήταν καi πρέπει νά εf.ναι ή βάσις 
οιασδήποτε σκέψεως, bέσεως καt άποφά
σεως γιό. την τύχη τf\ς 'Ελλάδος και τf\ς 
Τουρκίας. 

τι lλtytν 6 Έλ. Βtνιζfλος 
Ό Έλ. Βενιζέλος, όμιλlόν καθ' δν χρόνον 

'f'ίτο πρωθυπουργός, πρός η'ιν έλληνικήν 
νεολαίαν τf\ς έποχf\ς έκείνης, εtπε μεταξύ 
dλλων και τα κάτωθι προφητικά ; 
«Μέ τόν παγκόσμιον πόλεμον μία περίο

δος έλληνι~cf\ς ιστορίας έτερματίσθη. Κατά 
τήν πεποίθησίν μου ή 'Ελλάς όφείλει νά 
άποδεχθf\ εiλικρινiί>ς τάι; συνθήκας διά τlόν 
όπο\αιν έτερματίσθη ό μέγας πόλεμος. Ύπάρ
χει δέ κάποια. άξία !διαιτέρα διό. τήν Έλ
Μδα άποδεχομένην τάς συνθήκαι; έκείνας 
έντελiί>ς καt ε!λικριν{ί)ς, διότι αδται δέν 
aνταποκρίνονται έντελiί>ς πρός τούς έθ.νι
κούι; πόθους τf\ς ΈλΜδος. Νά πιστεύσετε, 
δτι τάς συνθήκας δέν δέχομαι προσωρινiί>ς 
ώι; ~να όρμητήριον πρόι; νέας έθνικάς διεκ-
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δικήσεις. "()χι. Ή άνθρωπότης ε[ναι ύπο
χρεωμένη νά καταργήση το\Jς πολέμους, 
έάν δέν θέλει μέσα εtς τόν πόλεμον νά συν
τριβή καΙ νά ναυαγήση έντελ&ς ό νεώτερος 
πολιτισμός. Διά τούτο αποδέχομαι εΙλικρι
νώς τήν !σχ\Jν τ&ν συνθηκών». 
Καί συνισrα εΙς τούς νέους να στραφούν 

ε!ς τό έξης μόνον εiς τi]ν όργάνωσιν τού 
νέου έλληνικοΟ κράτους εΙς κράτος συγχρο
νισμένον. Ό 'Ισμέτ 'Ινονού μέ την έπlσκεψίν 
του ώς Πρωθυπουργού τfΊς Τοuρκlας εΙς την 
'Ελλάδα καί ό Έλ. Βενιζέλος μέ τήν άντα
πόδοσι ν τf\ς έπισκέψεώς του ταύτης ώς 
-πρωθυπουργοΟ τf\ς 'Ελλάδος είς την • Αγ
κυραν άπέδειξαν την (ιμετάκ:λη'tον (ιπόφασίν 
των γιά τήν σταθεροποίησιν τi'jς πολιτικ!)ς 
αύτi'jς ώς μόνης έξυπηρετούσης τά πpαγμα
τικά συμφέροντα καi τών δύο χωρών. την 
πολιτικην αύτην τlόν δί>ο μεγάλων έθνικών 
ήγετών ήκολούθησαν και οΙ διάδοχοι αότών 
μέ άποτέλεσμα α! δύο χώραι νά εΙσέλθουν 
ταυτοχρόνως εiς τό ΝΑ ΤΟ καt νά έχουν 
μέχρι πρότινος κοινό άμυντικό στρατηγεtον 
τών ένόπλων δυνάμεών των. 
Δέν ύπάρχουν λοιπόν γεγονότα, τα όποία 

να δικαιολογοΟν διαταραχΊ'}ν των σχέσεων 
φιλίας καl συνεργασίας τlόν δύο χωρών. 
Ή έποχn που ζοΟμε έπιβάλλει σύνεση,αuτο
συγκράτηση, αότοέλεγχο κa.l πρό πάντων 
εΙλικρίνεια. Πολυτέλεια πειραματισμ&ν δέν 
ύπάρ.(ει ούτε γιό. την 'Ελλάδα ο()τε γιά την 
Τουρκία. "Οπως ή 'Ελλάς καί ή Τουρκία 
ε{ναι ύποχρεωμένες άπό την Ιστορία νά 
ζοΟν ή μίο. πλάι στήν άλλη, ο[ δόο χlόρες 
μπορούν νά επιβιώσουν (ιποκ:λειστικα και 
μόνον στό πλαίσιο τοf> έλευθέρου κόσμου, 
συνεργαζόμενες μέ εΙλικρίνεια. 
Ή έ*J'κτατική πολιτικη μιίiς χώρας δι

καιολογe'{ται, έάν ιΊποβλέΠη εΙς τήν ιΊπε
λευθέρωaιν· δποδούλων τέκνων τηι; tΊ εΙς 
τήν διασφάλισιν τ!)ς έθνιΚf\ι; τηι; άνεξαρ
τησίας, τι όποία ε{ναι δυνατόν νά κινδυνεύη 
aπό έπεnατικήν πολιτικην γεlτονος χώρας. 
ΟΟτε ή μίa ούτε ή άλλη περίπτωσις ύφίστα
ται ώt; πρόι; την ΈλΜδα. Ούτε δπόδουλοι 
Τοϋρκοι διaβιοΟν ε!ς τό έλληνικόν κράτος 
ούτε έπεκτατίκα.ι τάσεις άνεφάνησαν εις την 
έξωτερικήν πολιτικήν τf\ς Έλλάδο~. 

Κuτrριακltν • Αιyαtον 

• Ας έξετάσωμεν, δμως, τά θέματα τά όποtα · 
προκαλοΟν άντιδράσεις εΙς τάι; σχέσεις τlόν 
δύο χωρli>ν: 

1) Τό θέμα τf\ς ΚΌπρου. 
Ή πολιτική τf\ζ ΈλΜδος εΙς τό θέμα 

αότό παραμένει άναλλοίωτος. 'Επιδιώκει ~να 
τ!μιον διακανονισμόν μέσα σέ ~να δυτικόν 
πλαίσιον έπι διακοινοτικοΟ έπιnέδου, δπωι; 

Έγγραφήτε Συνδρομηταi 
στfιν <<Νέα "Υόρκη)) 

Έτησία Συνδρομή $25.00 

ε{χε έκτεθή άπό τόν άείμνηστον άρχιεπί
σκοπον Μακάριον είς τό 'Ελσίνκι. Στόχος 
τής πολιτικής αύτής εΙναι ή διασφάλισις 
τf\ι; έπιβιώσεως τi'jς Κύπρου ώς άνεξαρτήτου, 
αύτοκυριάρχου ήνωμένου κρό.τους. Δέν άντι
λαμβάνομαι διά ποίον λόγον ή λύσις αύτή 
ε{ναι άντίθετος πρός τά τουρκικά έθνικά 
συμφέροντα καi τής τουρκοκυπριακής μειο
νότητας. 

2) Τό θέμα τού Αiγαίου. 
Τό καθεστώς τοϋ ΑΙγαίου έχει καθορισθiΊ 

διά διεθνων συνθηκών. Τf\ς συνθήκης τfις 
Λωζάννης, δπως και ά.πό περιφερειακά σύμ
φωνα, έν σχέσει μέ τόν έλεγχον τοϋ έναερίου 
χώρου, τού 1952- 1958, τά όποία φέρουν 
καi την ύπογραφην τf\ς Τουρκίας. Τυχόν 
παράβασις τών συμφωνι&ν αύτ&ν ε{ναι βέ
βαιον, δτι θά προκαλέση άνατροπήν τής 
πολιτιιcf\ς και οlκονομικf\ς ένότητοι;; τοϋ 
έλληνικοΟ κράτους και κατ' άκολουθίαν 
εΙναι πολιτική, ή όποια, άσκουμένη άπό 
την Τουρκίαν, άποτελεΙ έχθρικfιν πρίiξιν 
πρός φίλην καί σύμμαχον χώραν. · 

Τοuριcικαl μειονότητες 

3) Προστασία τουρκιΚf\ς μειονότητος 
Θράκης: . 

Α! συνθf\και καi ο{ έν γένει δροι δπό τους 
όποίους διαβιοΟν έν 'Ελλάδι α{ τουρκικαl 
μειονότητες δέν δικαιολογούν ο{ανδήποτε 
έπίκρισιν καλόπιστον τ!)ς άσκουμένης δπό 
τf\ι; έλληνικf\ς κυβερνήσεως ε!ς τ.όν τοιiέα 
αύτόν πολιτικf\ς . 'Fν συμπεράσματι άπο
τελεΙ μέγα λάθος τής τουρκιΚf\ς πολιτlκf\ς 
ή συνέχισις πολιτιΚf\ς διεκδικήσεων ε!ς βά
ρος τf\ς 'Ελλάδος, διότι τυχόν {κανοποlησ{ς 
των θά άνέτρεπε την πολιτικήν και ο!κοvο
μικήν !σορροπίαν ε!ς την περιοχήν μας ε!ς 
βάρος δέ και α\Jτf\ς ταύτης τfΊς Τουρκίας. 

Δέν πρέπει νά διαφεύγη την προσοχην τf\ς 
κυβερνήσεως Kjlι τf\ς στρατιωτικf\ς ήγε
σ!αι; τf\~ Τουρκίας, δτι ή διατήρησις τοf> 
ύφισταμενου πολιτικοΟ και έδαφικοΟ κατε
στημένου μεταξύ τ&ν δύο χωρ/bν ένισχύει 
την στρατιωτικήν και πολιτικήν θέσιν τf\ς 
Τουρκίας καl τf\ι; παρέχει μεγαλυτέραν άνε
σιν άπό στρατιωτικf\ς και ο!κονομιΚf\ς πλευ
~. δι'ά νά άνταποκριθf\ εΙς τάς δποχρεώσεις 
της λόγω τf\ς συμμετοχf\ς τηι; ε!ι; τό ΝΑΤΟ 
καt διa η'ιν διασφάλισιν τf\ς έθνιΚf\ς της 
άνεξαρτησίαι;. 
Κατ' άκολου&ίαν μόνη λύσις διά την στα

θεροποlησι τfΊς ε!ρήνης στήν μέση Άνατολη 
και τήν διασφάλισιν τ&ν έθνικών συμφε
ρόντων καt τf\ς έθνικf\ς ιΊνεξαρτησίας τ&ν 
δύο χωρ/bν ε{ναι ή ειλικρινής συνεργασία 
καt συμμαχία τ&ν δύο χωρ/bν μέ τήν έyyiιη
σιν τf\ς ΆτλαντιΚf\ς Συμμαχίας. 
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~Εκδόσεις - Γράμματα - Τέχνες 

eΕταιρία eΕλλήνων Λογοτεχνών 'Αμερικής 
Μέ {διαίτερη ίκανοποίηση σημειώνομε 

τήν ίδρυση στην Νέα Ύόριcη .. ·εταιρίας 
'Ελλήνων Λογοτεχνών ' Αμερικής». 

~σπως άνακοινώθηκε άπό τοuς ίδρυτές, 

σκοπός τοϋ Σωματείου αύτοϋ ε{ναι ή προ
βολή, διατήρηση καi άνάπτυξη τfjς 'Ελ
ληνικής γλώσσας καi λογοτεχνίας, ή προ
στασία καi προαγωγή τών επαγγελματι
κών συμφερόντων τών μελών του καi ή 
συμβολή στήν πολιτιστικη άνάπτυξη. 

την {δρυτική διακήρυξη ύπογράφουνο{; 
Πάνος Βοζίιcης, Νίκος Κορκίδης, Διο
νύσης Μαραβέγιας, Τάσος Μουζάκης, 
·Ελένη Φλωράτου - Παϊδούση , ·Ηλίας Σμε

ράϊδας, Νίκος Σπάνιας, Μάκης Τζιλιάνος, 
Χρήστος Τσιάμης καi Γιώργος Χουλιά
ρας. 

· Ακολουθοϋν κατ' άλφαβητικη σειρά, 
σημειώματα τών {δ ρυτών καί άλλων μελών 

τοϋ νεοϊδρυθέντος Σωματείου: 

ΠΑΝΟΣ ΒΟΖΙΚΗΣ 

Γεννήθηκε στην Πάτρα τό 1938 άπό 
γονείς Κεφαλονίτες. Μετa τiς Γυμνασια
κές του σπουδές πήγε στη Δυτική Γερ
μανία, άλλα τελικα tπέστρεψε στήν 'Ελ
λάδα καi έργάστηκε σαν έργάτης σε 'Α
θηναϊκη Χαρτοποιία. Τό 1976 ήλθε στήν 
Νέα 'Υόρκη όπου μένει άπό τότε. 

Τό 1979 έκδίδει τήν ποιητικη συλλογή 
"Άλλά ρϋσαι ύμiiς» καί τό 1981 τα Λιόφυλλα. 

• • • 
ΡΑΙΗ ΔΑΛΒΕΝ 

Γεννήθηκε στην Πρέβεζα καί ήλθε στην 
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Φτερa στη Μούσα 
Κτύπα φουρτούνα τήν καρδιά· 
τό κάθε κτύπημά σου 

dνοίγει μιάν άστείρεuτη 

πνευματικη πηγή. 

Τά δάκρυα π' άκολουΟοϋν 
τό άγριο πέρασμά σου 

γίνονται άθάνατο νερό 

νά γιάνουν τήν πληγή. 

Κι" ι'iν τό φαρμάκι χύνεται 

στά πονεμένα στήθη, 
καi τώv όvείρωv ή γλυκειά 
Εσβυσε ούτοπία, 

μεσ' την καρδιa πού πόνεσε 

καινούργιος θρόνος στήθη 

στiιν Μούσα τή γλυκόλαλη 
τη ζηλευτiι 'Αρμονία. 

Χρυσταλλένη Λουκαfδου 

Φθινόπωρο 1982 

'Αμερική με τοUς γονείς της σε ήλικία 
πέντε χρονών. Σπούδασε ·Αρχαία Έλλη
νικά, ·Αγγλική Φιλολογία καi Δραματικη 
τέχνη καί ελαβε τci έξής διπλώματα: Β.Α. 

άπό τό Hunter College; Μ.Α. άπό τό New 
York Uniνersity; M.F.A. (Master of Fine 
Arts) άπό τό Yale Drama School; Ph.D. άπό 
τό New York Uιύνersity . Δίδαξε σε διάφορα 
Πανεπιστήμια άπό τό 1952 μέχρι τό 1973 
όπότε άποσύρθηκε άπό την ύπηρεσία. 

Μεταφράσεις: The Complete Poems of 
Cavafy (Harcourt, Brace, Jovanovich 1961), 
Modem Greek Poetry (60 Greek poets) 
Russell and Russell 1971 , Fourth Dimension 
(ποιήματα τοϋ Ρίτσου) (Godine, 1977). 
Πρωτότυπα έργα: Anna Comnena, a 1ite

rary biography (τwayne , 1972). Τό θεατρι
κό της εργο Α Season in Hell παίχτηκε στο 
Cheπy Lane Theatre τό 1950. Α LostJewish 
Community: The Jews of Yannina, Greece 
(πρός εκδοση). 

'Ετοιμάζει τώρα μιa άνθολογία έλλη
νίδων ποιητριών. 

• • • 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝτΗΣ 

Γεννήθηκε τό 1932 στην Καλαμάτα, άπό 
πατέρα· Αργίτη καi μητέρα Κρητικιά. Με
γάλωσε στό ν Αργος καi τελείωσε τό γυ
μνάσιο στό Χαλάνδρι. Εlναι σχεδιαστής 
ύφασμάτων καi βρίσκεται στήν ·Αμερική 
άπό τό 1969. νΕχει δημοσιεύσει πολλά 
διηγήματα σέ διάφορες έφημερίδες στήν 
'Ελλάδα καi 'Αμερικη καθώς καi σέ πε
ριοδικά. Στην ·Ελλάδα κυκλοφορεί συλ
λοyη διηγημάτων μέ τόν τίτλο .. ·ο παπ
ποϋς• (Κάλβος, 1969) καi ηΊ συλλοyη .. οι 
νΕρημοι» (Αθήνα, 1981). 

• • • 
ΝΙΚΟΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ 

Γεννήθηκε στην Κρήτη καi έκεί τελεί
ωσε τίς γυμνασιακές σπουδές του. Στην 
• Αμερικη ~λθε τό 1969. Σπούδασε μηχανο
λόγος (Β.Α.) στη Νέα Ύόριcη. νΕχει δη
μοσιεύσει διηγήματα καi ποιήματα σέ έλ
ληνικές έφημερίδες καi περιοδικά. Δη
μοσίευσε στην 'Αθήνα την ποιητικη συλ
λογη «Πέρα dπ' τη Σιωπή .. (1975) στη Νέα 
'Υόρκη τη «Ζωή» καi tπίσης στη Νέα Ύ
όρκηη\συλλογη «'Εμείς καΙ Έμείς» (ποιή
ματα - πρόζα, συνεργασία Κοριcίδη/Παϊ
δούση) τό 1979. Σέ συνεργασία μέ την 'Ε
λένη Φ. Παϊδούση, έτοιμάζει την ποιητιιcη 
συλλοΎlΊ .. 'Α.ψiδες καl Χαλάσματα». 

Εlναι διευθυντής τοϋ περιοδικού «Στόχοι» 
τοϋ Κέντρου 'Ελληνικοl) Πολιτισμοί!. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ 

Γεννήθηκε στην Κεφαλονιa στίς 16-1-
59. Ζεί καi κατοικεί στη Νέα Ύόριcη . 
'Εκδόσεις: 1. ·ε να Σχέδιο γιά την Καταστροφη 
τοϋ Κόσμου, 2. ΕΝΛ (Διογένης, 1982). 

• • • 
ΜΑΧΗ ΜΟΥΖΑΚΗ 

Γεννήθηκε στη Ζάιcυνθο. Σπούδασε Φι
λολογία. Κατοικεί ·Αθήνα - Ζάκυνθο. ΕΖ
ναι μέλος τής 'Εταιρίας 'Ελλήνων Λογο
τεχνών. Ποιήματά της lχουν μεταφραστεί 
καi δημοσιευθεί σε ξένες άνθολογίες καi 
περιοδικά. νΕχει έκδώσει τά βιβλία: ΠΟΙ
ΗΣΗ: «Ή Ζάκυνθος στiς Φλόγεςιο, 1954, Μιά 
Ζωη Τραγουδάει, 1955, Φωνtς τοϋ Ίονlου, 
1956, Οί Κήποι τοϋ Ζσ.κύνθου, 1958, Στά Πε
ριβόλια τής Γης, 1960, Ό θρήνος τής 'Αν
δρομάχης στά Τείχη τής Έπαρχfας. 1963, Ό 
Ήχος δ πιστός, ό·Εvας, 1965, ΈπlΓης, ι966, 
'Ανδρομάχης δράματα, 1968, Σ Π, Γαστέρα τοίJ 
Χάους, 1970, Ζαρκάδι τών Έφτά Πη-yών, 
ι 971, ΤιχpλΕς Πύλες, 197 ι. Τό Ρόδο τοϋ Κέν
ταυρου, 1973, Φυτεύω τήν καρδιά σου, 1973, 
Σέ όσες μανάδες δέ θά ξαvα.κούσουνε τ ' dη
δόνι, 1974, Βάρβαρο Γέλιο, 1974, Λαμπρός δ 
Κόσμος, 1975, Άγγtλικα, ή Κυρά τών Κή
πων, 1976, Οί δύο στιγμlς στη γλώσσα τής 
φωτιiiς, 1977, ή Χλόη καi οί Μελανiες τών 
Τάφων, 1978, Τό ·Αγιο Χλωρό, 1979, Νεφεp
τfτη, 1980, νΑ.λλες Ήμιπληγiες, 1981. 
ΠΕΖΛ: 'Ασημένια Παραμύθια, 1972, 'Α

σημένια Παραμύθια ( β' εκδοση) 1978. 
ΜΕΊΆΦΡΑ.ΣΕΙΣ: νΛσμα 'Ασμάτων (με

τάφραση άπό τοUς 0!, δημοσιευμένο στην 
ΈπτανησιαιctΊ Πρωτοχρονιά), 1960. 

• • • 
ΤΑΣΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ 

Γεννήθηκε στη Ζάιcυνθο τό 1944. 
Τελείωσε τiς έγκύκλιες σπουδές του στην 
'Αθήνα. Άπό τό 1970 κατοικεί στην Νέα 
'Υόρκη. νΕ-χει δημοσιεύσει ποιήματα σέ 
άνθολοyίες καi περιοδικά τής ·Ελλάδας. 
Τό 1981 κυκλοφόρησε τη συλλοyt'ι Ήλιο
τρ6πια στήν 'Ανδρομέδα καi τό 1982 την 
ποιητιιcη σύνθεση Τό τραγούδι τών 'Ελε
φάντων. Ποιήματά του lχουν δημοσιευθεi 
στήν Ά νθολογfα τής Μητέρας ( 1964) καί στή 
Σύγχρονη Ζσ.κυvθινiι Ποfηση 1951-198.1 
( 1981) καi σέ άλλα περιοδικά. 

• • • 
ΝΙΚΟΣ ΣΠΑΝΙΑΣ 

Γεννήθηκε στήν ·Αθήνα. Μετάφρασε 
στα έλληνικά τό lργο τοu Tennessee Wi1-
liams "The Glass Menageήe" (ό Γυάλινος 
Κόσμος) πού παροuσ(ασε-τcίθέατρο Κοi>ν 

μ~ μουσιιctΊ Μάνου Χατζηδάιcι. Τό 1952 

Ι«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



ήρθε στiς ΗΠΑ μέ ύποτροφία Fulbήght 
γιά νά σπουδάσει Θέατρο καί άποφοίτησε 
aπό τό Athens University, Athens, Ohio 
(1953). "Εχει μεταφράσει στά tλληνικά 
τούς ποιητές: Κάτουλλο, Ρεμπώ, Λόρκα , 
Ρίλκε καί · Απολλιναίρ . "Εχει μεταφράσει 
στά 'Αγγλικα "Ελληνες ποιητές στην άν
θολογία τοu Resistance, Exile and Love 
(Pella, 1979). "Εχει δημοσιεύσει πέντε τό
μους δικής του ποίησης: Ποιήματα τής 
Τρfτης Λεωφόρου, /, Π. ΠΙ (Κάκτος 1961 , 
1963, 1965), Γλυκός Τρόμος (Κάκτος 1967), 
Φόρος τιμής στό Giorgio de Chirico (Γνώ
ση , 1981). 

• • • 
ΜΑΚΗΣ ΤΖΙΛΙΑΝΟΣ 

Γεννήθηκε στην Κεφαλληνία. Παρα
κολούl}ησε τήν 'Ανωτάτη 'Εμπορική, aλ
λα τελικα μετανάστευσε στη Νότιο ·Α
φρική τό 1960. ·Από τό 1962 βρίσκεται στη 
Νέα Ύόρκη. Εlναι μέλος τής Λογοτε
χνικής συντροφιaς τοϋ Γιοχάνεσμπουργκ, 
όπου για δύο χρόνια τύπωνε τό περιοδικό 
της «Σταυρός τοu Νότου». Σπούδασε κινη
ματογραφικη καί θεατρική σκηνοθεσία 
στό N.Y.U. Τύπωσε πολλα ποιήματα σέ 
περιοδικά. τα τυπωμένα του έργα εlναι : 
Πρώτες dναζητήσεις (1958), 'Εμπειρίες (ΝΥ 
1975) καί Άνισες φωνές (ΝΥ 1979). 

• • • 
ΧΡΗΣΤΟΣ 'fΣΙΑΜΗΣ 

Γεννήl}ηκε στην Πάτρα τό 1950. Ήρθε 
στiς ΗΠΑ τό 1968 καi σπούδασε Χημική 
Μηχανολογία. Εtναι συνεργάτης στό λο
γοτεχνικό περιοδικό Υ ΔΡΙΑ που έκδίδεται 
στήν Πάτρα. Ποιήματά του καi μεταφρά
σεις ποιημάτων 'Ισπανών καi 'Αμερικανών 
ποιητών έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα 
tλληνικα περιοδικα καί άνθολογίες. ·Η 
ποιητική του συλλογή Πολύτροπο 
έκδόθηκε aπό τήν έκδοτιιcή έταιρία ·ο
στρακα στην Πάτρα τό 1979. Μένει στην 
Νέα Ύόρκη. · 

• • • 
ΕΛΕΝΗ ΦΛΩΡΑΤΟΥ- ΠΑ-1-ΔΟΥΣΗ 

Γεννήl}ηκε στην 'Αμερικη aπό γονεiς 
Κεφαλονίτες. Μεγάλωσε στην 'Ελλάδα 
δπου τελείωσε γυμνασιακές σπουδές. 
Σπούδασε στη Νέα Ύόριcη Κοινωνιολο
Ύία (Β.Α.) καi ΕΙδική 'Εκπαίδευση (Mas
ters). "Εχει δημοσιεύσει ποιήματα καί διη
Ύήματα σέ έλληνικά περιοδικα καi έφημε
ρίδες στην 'Αμερική ιcαi 'Ελλάδα, καθως 
καi μεταφράσεις 'Ελλήνων λογοτεχνών 
καi ποιητών. 'Εκδίδει τό τρίμηνο πολι
τιστικό περιοδικό «Στόχοι .. τοίι Κέντρου 
Έλληνικοίι Πολιτισμοί> στή Νέα Ύόρκη. 

Τό 1962 δημοσίευσε στήν 'Αθήνα (Δί
φρος) τό άντιστασιακ:ό μυθιστόρημα Κα
νεJς δέν θά ζεφ{ηει τή γενιά του, στό Παρίσι 
την ποιητικ:η συλλογή 'Ελεγειακά (1972), 
στήν 'Αθήνα τήν ποιητική συλλογη Κύκλοι 
Σιωπής κal Κpαυγής (1974), ΕΊκοσι Στρο
φές καl"ΑλλαΠοιήμq.τα (Σύyχρονη 'Εποχή, 
1976), ΈμεΤς κal ΜεΤς (Νέα Ύόρκ:η, 1979) 
ποιήματα/πρόζα σέ συνεργασία μέ τόν 

ΜΑΡτJΟΣ 1983 

·u εκθεση εργων 
του Γιώργου Ζυμαράκη 

'Ένας χαρακτηριστικΟς πίνακας τοϋ έξαί
ρετου, χιακής καταΎΟ>Ύ11ς δμο-yενοϋς ζω
Ύράφου Γιώρ-yου Ζυμαράκη, δ δποίος τον 
περασμένο μήνα fδειξε δείΎματα τής παλαι
ciς και νεώτερης έρ-yασίας του μέ μιά ε(δικfι 

παρουσίαση στο άτελιέ του, στο Μανχάτ
ταν. Έκ:ατοντάδες φιλότεχνοι θαύμασαν 
την δουλεια τοίί Ζυμαράκη που καθρεπτίζει 
την πνευματικtΊ άνησυχία του άλλα καi τi)ν 
άΎωνία του μα έκφραστεί σωστά, ϋστερα 
άπο 30 περιπου χρόνια δημιουρ-yίας, άπο 
τα όποία τα 20 πέρασε στην Νέα 'Υόρκη. Ό 
παραπλεύρως πίνακας μt τ{τλο 'Έndopolis 
Reνisited", 36Χ60" εlναι δουλεια τοίί 1968. 
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Νίκο Κορκίδη καi μέ η'ι συνεργασία του 
ίδιου εχει ετοιμη γιιi δημοσίευση την ποι
ητικη συλλογη Άψίδες καi Χαλάσματα. 

Εlναι μέλος τής· Εταιρίας' Ελλήνων Λο
γοτεχνών (Αθήνα). 

• • • 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ 

Γεννήθηκε την Πρωτομαγιιi τοϋ 1951, 
στη Θεσσαλονίκη. Μετιi τό Γυμνάσιο 
εφυγε μέ ύποτροφία γιιi νιi σπουδάσει στό 
Reed Col!ege (Oregon) θετικές έπιστήμες 
καί ψυχολογία τής γνώσης. -εκανε μετα
πτυχιακές σπουδές στη Νέα Ύ όρκη δπου 
ζεί σήμερα καi διδακτορικη ερευνα στην 
πολιτικη οίκονομία στό New Schoo1 of 
Socia1 Research. 
-εχουν έκδοθεί δύο βιβλία του ποίησης: 

Εlκονομαχικa (Θεσσαλονίκη, έκδόσεις 
Τραμ, 1972)καi Ή-ΑλληΓλώσσα(Αθήνα, 
ϋψιλον/βιβλία 1981), ποu σύντομα θιi κυ
κλοφορήσει σε β' εκδοση. -εχει προγραμ
ματιστεί δίγλωσση εκδοση μικροϋ δείγ
ματος δουλειάς του άπό άμερικανικό έκδο
τικό οίκο. Ήταν στόν λογοτεχνικό πυ
ρήνα ποu ε{ χε έκδώσει τό περιοδικό Τραμ. 
Συμμετέχει ση'ιν έπιμέλεια τοϋ δίμηνου 
περιοδικοϋ Χάρτης πού έκδίδεται στην 
'Αθήνα άπό τό καλοκαίρι τοϋ 1982, οπου 
δημοσιεύεται ή δουλειά του τώρα (•c'O Θη
σαυρός τών Βαλκανίων»: Ίούλιος 1982, 
«Τετραπλός ελεγχος τών ύποθέσεων»: 'Ια
νουάριος 1983). 'Ασχολείται έπίσης μέ 
παραλλαγές στη μορφη τοϋ δοκιμίου, με
ταφράσεις, κ.λ.π. 

Γιa τiς Τυπογραφικi:ς 
έργασίες σας 

άποταθήτε στη 

~ 
ΥΟΡΚΗ 

Στοιχειοθεσία για βιβλία, 

περιοδικά, 

διαφημιστικό κείμενα, 

κάθε ε'ίδους εκδοση. 
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'Επίσης: Λευκ<1}ματα 

'Οργανώσεων 

καi Κοινοτήτων. 

Menus ·Εστιατορίων 
Tel. (212) 947-3180 

·Ο κ. Σωτ. Μουσούρης 
βοηθός Γενι~ου 
Γραμματέα του ΟΗΕ 

Ό Γενικός Γραμματεuς τοϋ ΟΗΕ κ. 
Περέζ ντέ Γκουεγιιiρ άνακοίνωσε τόν πε
ρασμένο μήνα τόν διορισμό τοϋ κ. Σωτήρη 
Μουσούρη ση'ιν θέση τοϋ βοηθοϋ Γενι
κοί) Γραμματέα γιιi θέματα εlδικfjς 
οlκονομικfjς βοηθείας, στό Γραφείο Εlδι
κών Πολιτικών· Υποθέσεων, άπό τiς 20 Δε
κεμβρίου 1982. 
Ό κ. Μουσούρης εlναι ύποδιοικηη'ις 

τfjς ΕΤΒΑ άπό τόν Νοέμβριο του 1981, ένώ 
ε{ναι ταυτόχρονα μέλος του Διοικητικοί) 
Συμβουλίου τής Εύρωπαϊκής Τραπέζης 
'Επενδύσεων του Λουξεμβούργου, άνα
πληρωη'ις πρόεδρος τής Κεντρικής Γνω

μοδοτικής 'Επιτροπής γιa τiς έπενδύσεις 
του 'Υπουργείου Έθνικfjς οικονομίας, 
καθrος έπίσης πρόεδρος διαφόρων έλλη
νικών βιομηχανικών έταιριών. 

Άπό τόν Άπρίλιο τοu 1977 μέχρι τόν 
Νοέμβριο του 1981 ό κ. Μουσούρης ήταν 
ύποδιοικητης στό Κέντρο Πολυεθνικών 
'Εταιριών στόν ΟΗΕ στον όποίο ύπηρε
τοuσε άπό τόν Νοέμβριο του Ί975. Προη
γούμενα ύπηρέτησε σε διάφορες θέσεις 
στην διεύθυνση Οικονομικών καi Κοι
νωνικών 'Υποθέσεων, ένώ έργάζεται στόν 
ΟΗΕ άπό τό 1966. Άπό τό 1958-62 έργά
σταηκε σιiν δικηγόρος στην ·Αθήνα στό 

ύπουργείο Δικαιοσύνης. 

Ό κ. Μουσούρης εχει πτυχίο Νομικfjς 
καi Πολιτικών καi ΟΙκονομικών 'Επιστη
μών άπό τό πανεπιστήμιο' Αθηνών, MaS'
ters οικονομικών aπό τό πανεπιστήμιο 
Βοστώνης καi Ph.D. στιi οlκονομικιi άπό 
τό Χάρβαρντ. Γεννήθηκε την I η 
Νοεμβρίου του 1943 στήν Κομοτηνή. 

ΒΕ GREEK TONJGHT Θ 
BASK /Ν ΤΗΕ SU."v'!>H/NE 
AND WARMTH OF ΑΝ 
Α UTHENΠC GREEK 
RE!iTAURANT 

SPECIAL 
BELL Υ DANCER 
NIGHTLY 

Saνor the smells 
and tastes of α 
cuisine born in 
the islands of 
Greece 

With ου r latest extension 
we c.an c.ater ω 

450 people 

Live lnternationaJ Floor Show 
FJ::A TURING c;REEK GOURMET FOODS 

370 ROUTE 46 SOUTH HACKENSACK 
Reservations (20J) 440-1771 

Open Dail;· aι 5 • Closed Tuesda.ι· 

HERODION 
HOTEL 

4, Rovertou Galli Street, Makήyanni - Acropolis, Ath~ns 402 - Greece 
Phones: 923 6832-6 Telex: 21-9423 HERO GR 

OWNERSHIP AND MANAGEMENT ΒΥ Μ. TSIMIDOPOULOS S.A. 
The Herodion Hotel, fuJiy aircond.itioned, all rooms with priνate bath - shower. 
telephone and radio, teleνision on request, is situated in the heart of Athens, below the 
Acropolis, opposite the Herodeus Atticus ancient theatre, within easy reach of the 
main business and shopping ccnters, theatres and prominent points of historical 
inιerest. The Hotel features exquisite international Restaurant. Cocktail Lounιe. 
Coffee Shop, Snack-Bar, Roof Garden Bar facing the Acropolis. Parking faciliιies 
are aνai1ahle. 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,. 



ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ 
Πέθανε στη Νέα 'Υόρκη καί σέ ήλικία 

67 έτών ό διακεκριμένος δικηγόρος 
Βασίλειος Καραμπliτος. Ήτο πολύ 
γνωστός στήν όμογένεια καi εχαιρε 
μεγάλης έκτιμr]σεως γιa τόν πρliον χαρα
κτήρα του, τη ρητορικr] του ίκανότητα 
καi την έν γένει δρίiσιν του για τό καλό τής 
'Ελληνικής παροικίας. 'Υπηρέτησε Πρό
εδρος τής GAPA (Greek Hellenic Progres
siνe Association) πού σάν έθνικοθρησκευ
τική όργάνωση μέ πλοκάμια σέ όλόκληρη 
τήν 'Αμερικη εlχε σαν προορισμό της 
κυρίως την έπικράτηση τής ' Ελληνικής 
γλώσσης. Καί μετa πού τελείωσε ή θητεία 
του ώς προέδρου, παρέμεινε μέχρι του θα
νάτου του καi ύπηρέτησε aφιλοκερδώς 
την άγαπημένη του όργάνωση ώς 'Ύπατος 
Νομικός Σύμβουλος. 

· Αλλa ό Βασίλης Καραμπliτος δέν περιο
ρίσθηκε μόνο στη GAPA καί τa μέλη της. 
'Εξυπηρέτησε κάθε τι τό 'Ελληνικό καί 
στάθηκε άπό τούς πρωτοπόρους σε κάθε 
έθνικη ύπόθεση. Πάντα γλυκομίλητος 
δέν εlπε ποτέ σε κανένα τό δχι όποτεδr]
ποτε ή tλληνικη πατρίδα χρειάσθηκε τη 
δράση του. ·Εξυπηρέτησε την · Αρχιεπι
σκοπη καί τό Γενικό Προξενεiο τής 'Ελ
λάδος ώς Νομικός Σύμβουλος. "Εδειξε με
γάλο ένδιαφέρον για την ύπόθεση τής 
Κύπρου καi έγραψε καi έπανάληψη ιϊρθρα 
στiς έφημερίδες πάνω σ' αύτό τό ζήτημα. 
Γιa τίς πολλές του δπηρεσίες στό εθνος καί 
τήν παροικία, ή Έλληνικη πατρίδα τόν 
τίμησε μέ τό Χρυσό Σταυρό του Τάγματος 
τοίι Φοίνικος. Τό παράσημο του άπενε
μήθη άπό τόν τότε Βασιλέα των ·Ελλήνων 
Κωνσταντίνο καί του έπεδόθη άπό τόν Γε
νικό Πρόξενο Γεώργιο Γκάβα παρουσία 
του τότε πρωθυπουργοί> τής' Ελλάδος Κων
σταντίνου Καραμανλή. 

Ό Βασίλης Καραμπaτος δεν γεννήθηκε 
στην 'Ελλάδα άλλά στην 'Αμερική, στό 
Proνidence, τi'jς Πολιτείας Rhode Island. 
Πi'jγε δμως στην 'Ελλάδα καί σπούδασε 
Νομικά. Άπό τό έν Άθr]ναις 'Εθνικό Πα
νεπιστήμιο άποφοίτησε μέ τό πτυχίο τοίι 
Διδάκτορος τi'jς Νομικής καί τό βαθμό 
ι'iριστα. Μετό. ήλθε πίσω στην · Αμεριιciι 
καί άποφοίτησε, πρώτα άπό τό Πανεπι
στήμιο Columbia καί ϋστερα άπό τό 
Brooklyn Law School. ' Ως άθλητης 
διεκρίθη καi κέρδισε πολλa κύπελλα. 
'Ο Βασίλης Καραμπiiτος ήταν γ ιός του 
άειμνήστου πρωτοπόρου ·Ιωάννη 
Καραμπάτου καί τi'jς Βασιλικής Καραμπά
του, πού ίδρυσαν τό γνωστό Apollo Jewelry 
Company καi πού σήμερα διευθύνεται άπό 
τ· άδέλφια του Παναγιώτη καί Μενέλαο 
Καραμπaτο. "Ενας ι'iλλος άδελφός του, ό 
άείμνηστος Δημήτρης Καραμπaτος, ύπη-

ΜΑΡΊΊΟΣ 1983 

ρέτησε έπί πολλά χρόνια ώς aρχισυντά
κτης του «'Εθνικοu Κήρυκα» στη Νέα 'Υ
όρκη. 'Επίσης ήταν άδελφός τής πολύ 
γνωστής στούς μουσικούς κύκλους τής 
Νέας 'Υόρκης, μουσικοσυνθέτιδος Πόπης 

Brann. 
Γιά τόν έκλεκτό φίλο Βασίλη Καραμπa

το πού μaς εφυγε , aς εlναι έλαφρό τό χώμα 
πού τόν σκεπάζει κ{ liς άναπαύη ό Θεός την 
ψυχή του. 

τ--------------------------------------r 

I 
I 
I 

Οί επισκεπτόμενοι τό Σικάγο μποροuν 

νa έπισκεφθοuν τό ' Εστιατόριο 

''ΨΗΣΤΑΡΙΑ'' 
241 2 WEST LA WRENCE - Tel. (312) 728-6308 

Σερβίρονται τα έκλεκτότερα καi άγνότερα φαγητa 

τής παραδοσιακής έλληνικής κουζίνας. 

I -~ 
-~------------------------------------

ΜΕ το 

PETERS TOURS 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ 
Τ ΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Χωρίς Ταλαιπωρίες καi Τρεχάματα 

Ταξιδέψετε με τa κανονικό 
δρομολόγια τής ·Ολυμπιακής 

με JUMB0-747 χωρiς σταθμόν. 
Γιά τηv κράτηση θέσεων καi κάθε πληροφορία 

Άποταθijτε στό δικό σας: 

PETERS TOURS, INC. 600 EIGHnt AVE., NEW YORK, Ν. Υ . 10018 Tel.: 391-G200 

QUEENS OFFICE: 29-14 DΠMARS BLVD .• AsτORIA. Ν.Υ. 11105 τΕL. : 932-3366 
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Το έτήσιο γεϋμα τής 
Φιλ)χου στiς 14 ·Απριλίου 

Mi: Ιδιαίτερο ένδιαφέρον άναμένεται τό 
έφετεινό γεuμα της Φιλοπτώχου 'Αδελ
φότητος τοίι Καθεδρικοί} Ναοί> τής· Αγίας 
Τριάδος Ν. 'Υόρκης, πού θά δοθfί καi έφέ
τος στό Grand Ball Room του ξενοδοχείου 
«Πλάζα» ύπό τήν α{γίδα τοϋ 'Αρχιεπι
σκόπου 'Ιακώβου. 

Πρόεδρος τής Έπιτροπfjς τοu έφετεινοίι 
Luncheon ε{ναι ή κ. Kay Papageorge μέ 
συμπρόεδρο τήν κ. Ν. Long καί την κ. Ν. 
Kourkouta, ποο συνεργάζεται μέ την Πρό
εδρο τής Φιλοπτώχου κ. Latsey καi τiς 
κυρ ίες τών c'iλλων 'Επιτροπών, για την έπι
τυχία τfjς έτήσιας έκδηλώσεως πού συγ
κεντρώνει καί πολλές κυρίες άλλων Φιλο
πτώχων της περιοχής. 

Πρόεδρος τfjς arrangement committee 
. εlναι ή κ. Κ. Λογοθετίδη, της reservation 
committee ή κ. Ρ. Konstantine, της έπιτρο
.πijς διακοσμήσεως ή κ. Bess Nicholas, της 
έπιτροπi'jς του λαχείου ή κ. Έμμ. Καρα
βάνου καί έπί της δημοσιότητος ή πρε
σβυτέρα κ. Στεφανοπούλου. 

Οί κυρίες πού θα προσέλθουν στό γεϋμα 
θα ~χουν την εύκαιρία να δοίιν, μεταξύ ι'iλ- . 
λων, τi.ς δημιουργίες του Οίκου Christy I 

Bros. 
~Ενα ώραιότατο, μεγάλης άξίας χαλί, 

πίνακες ζωγραφικής, πορσελάνες καi ι'iλλα 
άντικείμενα τέχνης θα κληρωθοϋν κατα 
τήν διάρκεια τοϋ γεύματος, τά καθαρα 
~σοδα του όποίου θα διατεθοuν γ ιό. τό εργο 
της Φιλοπτώχου. 

Ό Δρ. Ντ. Καραλής, μέλος 
• ΑκαδημίαςΈπιστημών Ν. Υ. 

'Ο διακεκριμένος όμογεvης καρδιολόγος 
Ιατρός κ. Ντένης Καραλfiς έξελέγη 
τελευταίως μέλος τfiς 'Ακαδημίας 'Επι
στημών Νέας 'Υόρκης. 

Ό Δρ. Καραλfjς εlναι τώρα διευθυνηΊς 
τοu Καρδιολογικοί> - Αiμοδυναμικοϋ Κέν
τρου του Θεραπευτηρίου «Εύαγγελισμός» 
στήν ' Αθήνα. 

Προηγουμένως εlχε διατελέσει εκτακτος 
καθηγητής Ιατρικής στό Πανεπιστήμιο 
Johns Hopkins, στήν Βαλτιμόρη . 

'Αρραβώνες 
· Η δi.ς Κάθρην Κόντου, θυγατέρα τοϋ 

γνωστοί> ση'ιν • Ομογένι;ια προέδρου της 
έταιρίας Apollo Strudel Leaves κ. Εύρι
πίδη Κόντου, καi ό κ. Μιχ. Κομοδρόμος, 
λογιστής, εδωσαν τελευταία άμοιβαία 
ύπόσχεση γάμου μέ τiς εύχές καί τό. συγ
χαρητήρια τών γονέων τους. 

Γράψετε [να φίλο σας 
συνδρομητη 

στην «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 
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ΑΗΕΡ Α Responds to Reagan 's 
Letterto Papandreou 

Supreme President Peter S. Kouchalakos 
wrote to President Ronald Reagan today, 
urging him to maintain the established 7: 10 
aid ratio between Greece and Turkey, and 
not link the issue of aid with that of the υ .S. 
base negotiations. 

The text of the letter is as follows: 
My dear Mr. President: 

On behalf of the 50,000 members of the 
American Hellenic Educational Progres
sive Association, ΑΗΕΡΑ, I urge you to 
provide foreign aid to Turkey and Greece in 
the established ration of 7:10, so that the 
balance of forces in the area be maintained. 

The υnited States must use its foreign aid 
appropriations neither to encourage 
military adventures, nor as a form of 
pressure on our allies - something done, Ι 
believe, by your current proposals before 
Congress. 

As released to the press, your letter to the 
Prime Minister of Greece, Andreas Papan
dreou, stated that: "The υnited States 
provides security assistance to its friends and 
allies to assist them to live in security and 
peace. Ι η the Eastern Mediterranean as else
where, we seek to establish and maintain a 
structure of peace that strengthens the 
ability of states in the region to deter aggres-

sion from without while promoting 
improved relations within the region." 

Providίng military and economic 
assistance to Turkey, a country that occu
pies 40% of its southern neighbor, Cyprus, 
and through military maneuvers continues 
to threaten its western neighbor and Ν Α ΤΟ 
ally, Greece, does not help deter aggression 
in the region. On the contrary, it promotes it. 
γ our letter also states that in the context 

of a new agreement, the administration "will 
seek increased levels of secuήty assistance 
for Greece above the level of the current 
program." ls the υ.s . government position 
that the people of Greece - who have been 
the allies of the υnited States for decades
will be provided with a secure level of mili
tary assistance only if there is a resolution 
of the current υ .S. base negotiations? Do we 
really mean to tell the Greek people that we 
do not consίder their security as sacrosanct, 
but as a negotiating tactic? 

Mr. President, ίn the short run it may 
appear advantageous to over-arm Turkey 
and use Greece's security as a bargaining 
chip, but we must not sacήfice our long-term 
interests for a few moves on the negotiating 
table. Our friendships in the area are far too 
important for that. 

Archbίshop Urges Reagan to Αίd 
Cyprus and Greece 

Archbishop lakovos last month sent a 
telegram to President Reagan urging the 
Chief Executive to bring peace to Cyprus 
and bolster the security of Greece. 

The full text of the Archbishop's telegram 
follows. 
'Άs a citizen who follows the caa·eful, 

considerate and courageous manner in 
which you administer the domestic affairs of 
our nation and strive to chart with com
mendable pragmatism the course of our 
international concerns, I applaud whole
heartedly your most recent statement with 
regard to lsrael's security and the need for a 
Palestinian homeland. 

"Permit me to assure you, Mr. President, 
that freedom - and justice loving- citizens all 
over the world will register their admiration 
and gratitude for this unprecedented, bold 
and highly conscientious approach to world 
problems. 

MARCH 1983 

"Α simple policy pertaining to the security 
of a thr~atened ally, Greece, and the need for 

a unified homeland for Cypriots would find 
freedom-loving people in your debt. 

"Postponement of urgently needed action 
after so many years of postponement would 
add to the unending lίst of problems with 
which you are faced in your pursuit of justice 
and peace in the world. 

"Allow me to add that any action of 
arming allies of unproven fidelity could not 
be judged prudent nor does it promote the 
cause of freedom and pe.ace. 
'Όurs has been a destiny to fight for the 

prevalence of democracy at home and · 
abroad. With God's help Ameήcans can 
become the honorable defenders and pro
tectors of liberty and human dignity 
throughout the world. That would be the 
crowning and !Ιorious highlight of your 
Presidency. 

Δ 

Michael Sotirhos 
Chairman of 
27th Congress 

Michael Sotirhos, has been appointed by 
Archbishop lakovos to serve as general 
chairman of the 27th Biennial Clergy-Laity 
Congress, scheduled to be held in New γ ork 
City ίn July 1984. 

In announcing the appointment, the 
Archbishop emphasized that he anticipates 
the 27th Congress will set a new precedent in 
paήsh participation and representation 
and added that he expects a ll priests and 
parish councils will soon start planning their 
own preparations to attend. 

Mr. Sotirhos, a well known New γork 
businessman who has served the church in 
various capacities for a number of years, 
currently serves as president of the board of 
the Archdiocesan Holy Trinity Cathedral in 
New γork, is a member of the executive 
committee of the Archdiocesan Council and 
is a member of the Archdiocese Finance 
committee. 

Mr. Sotirhos, who will be assisted by a 
Steering Committee composed of chairmen 
of various Congress committees, said that 
preparations for the 27th Congress are . 
already underway and announced that the 
Congress will be held at the New γork 
Hilton Hotel. 

He stressed that the 1984 Congress will 
involve the participation of all of the 
parishes in the greater metropolitanj tristate 
area adding that the "various Congress com
mittees will be staffed by volunteers from 
these communities. 

"This historic Congress shall invite the 
participation from the outset of the 
planning," Sotirhos said, ''to its conclusion 
from the communities of greater New γork, 
Long Island, Connecticut and New Jersey." 
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National Drive for Kidney Machines 
for Greece, Underway by Arcadians 

in the Chicago planning are Supreme of
ficers: Vasilios Sepsis, Villa Park, lll., vice 
president; and Gus Spears, Glenview, 111. , 
midwest goνernor. Other officers are Ulisse 
Avgeros, Sandston, Va., vice president; An
geline Pappas, Glenview, 111., νice president; 
George Κ . Kekos, DesPlaines, 111., secre
tary; Demetrios Filios, Brooklyn, Ν.γ., 

treasurer; Atty Leo Lamberson, South 
Bend, Ind., counsel; Anastasios Mantas, 
Chicago, honorary president; and trustees, 
Dr. George Katsantonis, Newport News, 
Va.; Mimis Tsintolas, Washington, D.C.; 
Constantine Economus, γoungstown, 
Ohio; and goνernors, George Toumbekis, 
Great Neck, Ν.γ.; Michael Fotopoulos, 
Richmond, Va., and Ted Stathopoulos, 
Denver, Colo., with Dr. Demetrios Halkias, 
Tampa, Fla. 

The 1983 goal of the national PanArca
dian Federation, with γ oungstown, Ohio, 
surgeon Dr. Costas Sarantopoulos as its 
president, is a fund raising effort all across 
the U.S. to enable the Federation to 
purchase anificial kidney machines for a 
hospital in Greece. 

The blood-purifying, hemodialysis 
machines are destined for a 275-bed hospital 
in Arcadia, Greece, one of the most modern 
in that nation. The hospital's current three 
machines are working night and day, to 
administer to more than 100 kidney patients 
in the Arcadian region. The situation came 
to light last summer when the Federation 
conνened in Greece for its Conνention. At 
the Tήpolis, Arcadia meeting, the officers 
were appraised of the plight of the hospital 
and staff. Kidney patients require several 
hours weekly on the machines, so that their 
lives may be saνed. And the three machines 
now ίη use, are overtaxed by the overload of 
patients with kidney ailments in the Pelo
ponnese area. Thus, the Federation officers 
concluded that their focus this year would be 
to raise enough funds for at least five 
machines. The cost for each of these is 
$10,000, the total goal being $50,000. 

With the help of Hellenes and friends of 
Greece in the U.S., the Federation hopes ιο 
meet its goal by the end of the summer. Do
nations both small and large, memoήal gifts, 
and matching gifts are all welcome so that 
the life-saνing effon may meet its deadline. 
All donations are tax-deductible, and 
receipts will acknowledge all gifts. 

Donors should mail their gifts as soon as 
possible to: 

"KIDNEγ FUND FOR 
PANARCADIAN HOSPΠAL" 

National Bank of Greece Account 52-138-43 
168 Ν. Michigan Aνenue 

Chicago, 111. 60601 
Ι η 193 I, the PanArcadian Federation was 

founded with headquarters in Chicago. 
During those early years immigrants from 
the Peloponnese region of Greece, organized 
and formed a national organization of more 
than 100 chapters ranging from the New 
England states to Greater New γork, along 
the Eastern seaboard, down the south in 
Florida, Louisiana, to the north as far as 
Milwaukee and Minnesota, and on the west 
coast in Los Angeles and San Francisco. The 
Federation raised thousands ιο assist the 
Greek War Relief effort, it built the 
Arcadian Hall at S. Basil's Academy, 
Garrison, Ν. γ ., and in the 1950's, built the 
PanArcadian Hospital in Tripolis, where the 
kidney machines are destined to be used. 
The fully equipped facility attends to the 

needs of many thousands of villagers and 
townfolk. 

ln relating the efforts of Federation of
ficers a round the U.S. currently, Dr. 
Sarantopoulos noted that a gala Benefit 
Dinner Dance is scheduled in Chicago, on 
March 20. The benefit, with Dr. Paris Gou
soulis and Dr. L.D. Anagnostopoulos as 
chairmen despite their heaνy work sched
ules, is expecte to draw seνeral hundreds of 
Hellenes and friends of Hellenes to the 
Diplomat West. lt is hoped that the eνent 
will net sizable funds to help put the fund 
oνer the top before the summer. Also aiding 

ΑΗΕΡΑ Welcomes 
New Members of Congress 

The Order of ΑΗΕΡΑ hosted a dinner 
at the Mayflower Hotel in Washington, 
D.C. , on February 10, to honor all members 
of Congress of Hellenic descent and to 
welcome the two new Congressman of 
Hellenic ancestry, George W. Gekas, from 
the 17th Congressional District of Pennsyl
νania, and Michael Bilirakis from the 13th 
District of Florida. 

Ι η addition to the two freshmen Congress
men, the dinner was attended by Senator 
Paul Sarbanes of Maryland, the first Greek 
American elected to the Senate; Congress
man Gus γatron of Pennsylvania, newly 
elected chairrnan of the House Subcom
mittee on Human Rights and lntemational 
Organizations; and Representatiνes Dante 
Fascell and Claude Pepper of f1oήda, two 

of the House's outstanding Philhellenes. 
Congressman Gekas, a 32-year member of 

Α Η ΕΡΑ Chapter #64, Harrisburg, Ρ Α, told 
the guests that the fight for justice in the 
eastern Mediterranean is one of the things 
"that still haνe to be done." Michael Bili
rakis, a I 3-year member of Α Η ΕΡΑ Chapter 
#16, said that although he is proud to have 
been alected to Congress by his constituents, 
'Ί'm doubly proud t.hat l'm doing it as a 
Greek-Ameήcan. " 

Senator Paul Sarbanes said that with the 
new foreign aid bil, "we're facing difficult 
problems." Not only is the administration 
attempting to drastically cut from the $15 
million appropriated in humanitaήan aid 
last year for Cyprus, but it is also vastly 
increasing aid to Turkey and "completely 
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scuttling the 7-10 ratio" of aid between 
Greece and Turkey that Congress has 
established "with the help of those people 
in this room." 

The Senator found the increase in Turkish 
aid particularly disturbing "at the νery time 
that thc United States and Greece are 
engaged in νery scnsitiνe negotiations. " He 
ended his rcmarks by thanking the Ahepans 
for "their tremendous contributions oνer the 
years." 

Supreme President Peter S. Kouchalakos 
told the new Congressmen that, "what is 
important is not your political affiliation, 
but that you νote with yourconscience. This 
is perhaps one of the essential elements of 
our Hellenic identity since Socrates, who 
preferred death to compromising his 
principles." 

He continued that: "Ι η the days ahead, the 
Α Η ΕΡΑ will be undertaking one of its most 
important public information campaigns, 
that of opposing the Administration's $1 
billion dollar giνe-away to Turkey ... Look 
at what we could buy for America with one 
billion dollars: for example, with this 
amount we could hire 25,000 more 
elementary and high school teachers for a 
year, plus build 10,000 units of senior citi
z.en 's housing. There are so many other ways 
in which this moncy could be spent for the 
well-being of Americans, millions of whom 
are suffering from the economic recession 
and high unemployment." 

Kouchalakos concluded by saying that: 
"ΑΗΕΡΑ will project these issues to the 
American people, and reach out to all those 
concerned with the welfare of our country. 
Το proνide this aid while our unemploy
ment Iines grow is folly; to giνe a billion 
dollars to a nation that threatens a neighbor 
and NATOally issuicide. Together, we must 
stop this insanity." 

Among the many dignitaries present were 
the Ambassador of Greece to the United 
States, Nicholas Karandreas; the Ambas
sador of Cyprus to the U.S., Andreas 
Jacoνides; ΑΗΕΡΑ Supreme Vice-Pres
ident Peter Cardiges of Pittsburgh, ΡΑ; 
Supreme Secretary Cleo Zambetis of 
Canfield, ΟΗ; Supreme Treasurer George 
Brotsis of Burbank, CA, and Chairman of 
the Supreme Board Trustees, George Ρ. 
Gabriel of Allentown, ΡΑ. 

Τελωνειακες 
διευκολύνσεις 
για τους άποδήμους 
Ή tλληνικη Κυβέρνηση στά πλαίσια τής 

άπλούστευσης καί βελτίωσης τών τελω
νειακών διατάξεων καi μt στόχο την διευ
κόλυνση των έπαναπατριζομένων 
'Ελλήνων καί των έργαζομένων στό έξω
τερικό καί των ναυτικών που 
έπισκέπτονται ηΊν πατρίδα, άποφάσισε 
.ηΊν λήψη των παρακάτω μέτρων: 

α. Γιά τfιν είσαγωγή αύτοκινήτων μέ 
μειωμένους δασμους καί φόρους άπό τοι)ς 
έπαναπατριζομένους στήν 'Ελλάδα δέν 
άπαιτείται στό έξijς ή προUπόθεση τής κα
τοχής τοϋ αύτοκινήτου έπi ενα ~τος πρό 
τής δριστικ:ής άναχώρησής τους άπό τό 
έξωτερικό καί τους παρέχεται ή 
δυνατότητα να εισάγουν αύτοκίνητο ά

Ι κόμη καί μετά ηΊν άφιξή τους στfιν · Ελ-
λάδα έντός προθεσμίας ~ξη μηνών. 

β. Στίς οικογένειες τών έπαναπατρι

ζομένων παρέχεται ή δυνατότητα καί τμη
ματικής μετοικεσίας άπό τούς δυό συζίr 
-yους χωρίς χρονιιcοUς περιορισμούς. Συγ
κεκριμένα δ σύζυγος πού παραμένει στό 
έξωτερικό καi έπαναπατρίζεται άργότερα 
δύναται να παραλάβη μέ μειωμένους δα-

' σμούς καi φόρους τό αύτοκίνητο ή τά ύπό
λοιπα είδη τής ο{κοσκευijς πού δέν εφερε δ 
άλλος σύζυγος πού έπαναπατρίστηκε 
πρώτος. 

Ύ· Στόν σύζυγο πού έξακολουθεί νά πα
ραμένη στό έξωτερικό καί μετά τόν έπα
ναπατρισμό τοϋ άλλου συζύγου παρέχεται 
ή δυνατότητα τijς εiσαγωγijς ιcαί κυκλο-

. φορίας #τfιν 'Ελλάδα αύτοκινήτου μt τό 

. καθεσ~φς ηϊς έλ.εύθερης χρήσεως μέχρι 6 
μήνες, J.Lά κάθε ήμερολογιακό ετος. 

δ. Αύ.ξάνεται άπό 3 σt 6 μήνες -yιά κάθε 
ήμερολογιακό ετος δ χρόνος τής κυκλο
φορίας\στην 'Ελλάδα αύτοκινήτων μέ τό 
καθεστιί*; της έλ.εύθερης χρήσης άπό τούς 
έργαζομένρυς στό έξωτερικό ιcαί τους ναυ
τιιcους πού έπισκέπτονται ηΊν πατρίδα. 

ε . τέλος, τά έπιβατικά αύτοκίνητα των 
έπαναπατριζομένων πολιτικών προσφύ
γων άπαλλάσσονται άπό τόν μειωμένο 
φόρο καταναλώσεως. 

-----------------------~------~--------------------· 
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Καλλιτεχνικa 
'Ο .. Θίασος Γέλιου» τοu συμπαθέστατου 

καλλιτέχνη κ . Λευτέρη Χατζηϊωάννου, μέ 
τfιν εύκαιρία τijς συμπληρώσεως τετρα
ετίας της ραδιοφωνικής έκπομπijς του, 
παρουσιάζει στίς 9 καί 10 ' Απριλίου, η'ιν 
έπιθεώρηση που εγραψε δ ίδιος δ ήθοποιός 
καί σκηνοθέτης, « Κούνια που σaς κού
ναγε». 

Λαμβάνουν μέρος οί • Αντρέας Χατζηϊ
ωάννου, Μαίρη Βαρβατάκου, Βίβιαν Κυ
ριαζή, Μελijς Γεωργίου, Γιάννης Βιο
λάρης,' Ελένη Σκάρλα, Λάουρα Κοσμά καί 
Μιχαλάκης Κωνσταντίνου. Μετέχει τό χο
ρευτικό συγκρότημα της· Ελένης Σκάρλα. 

-· Η γνωστή τηλεπαρουσιάστρια Μα
ρία Παπαδάτου έπανέρχεται στό προσκή
νιο μέ ενα τηλεοπτικό πρόγραμμα, κάθε 
Σάββατο, 8-9 τό πρωί, στό κανάλι 47 στήν 
Μητροπολ ιτικη περιοχή Ν. 'Υόρκης - Ν. 
Τζέρσεϋ. Τά l:γκαίνια τοu νέου προγράμ
ματος που άποτελεί συνέχεια έκεί νου πού 
εlχε άρχίσει τό 1969 καΙ. εlχε συνεχιστεί 
μέχρι τό 1974, εγιvαν τό Σάββατο, 5 
Μαρτίου. 

Foreίgn currency 
account in Greece 

An important decision has been made by 
the Commiιtee ο η Foreign Exchange of the 
Bank of Greece, regarding foreign accounts 
held in Greece. 

According to the decision, checks which 
are drawn against these accounts by the 
offices of banks operating in Greece ίn 
foreign currencies may be freely delivered 
to the owners of these accounts . 

Further, owners of these funds are 
permitted to freely mail, or take these checks 
out of Greece. T he requirement that the 
amount of foreign exchange on checks or 
drafts to be taken out of Greece be recorded 
in the owner's passports, of the granting of 
approνal for exportat ion of foreign 
exchange by the Bank of Gteece, has also 
been abolished. · 

Bookis Plaza Dedicated 
Many well known Athenians and Greelc

Ameήcans attended the fonnal dedication 
and opening of the Charles ν. Bookis Plaz.a 
at the Athens College. The plaz.a, a gift of 
Gregory Bookis '38 in memory ofhis father, 
joins Benaki Hall with the newly completed 
Athens College Theatre. 

Parents, members of the Board of Direct
ors, the Direction, and the Bookis family 
gathered in the plaz.a on the evening of 
September 13 to share ίη opening this most 
attractiνe addition to the College. 
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National Campaign Seeks Religious Freedom 
for the Ecumenical Patriarchate 

Α national campaign will be launched this 
mοπιh seekiπg aπ eπd to Turkish 
persecutioπ aπd harassment against the 
Ecumeπical Patriarchate of Coπstaπtiπople, 
the worldwide ceπtcr of Orthodox 
Chrisιiaπity. 

Greek Orthodox layme π viιally 
concerned about religious freedom aπd 
human rights iπtend to circulate up to οπe 
million pamphlets entitled ''The Plight ofthe 
Ecumenical Patriarchate of Constaπ
tinople" to increase awareπess about a "dire 
and tragic situatioπ" which deteriorates 
daily ίπ lstaπbul, Turkey. 

Spearheaded by the Order of St. Andrew 
the Apostle, atax-deductible religious aπd 
charitable organization incorporated ίn 
New Υ ork State, the campaigπ has as iιs goal 
persuading Turkey to abide by the Treaty of 
Lausanne. 

Sigπed ίπ I 923, the iπterπationaJ treaty 
ostensibly guaraπtees πoπ-Moslem miπo
rities the same treatmeπt and security as 
that eπjoyed by Moslems. 
The treaιy further stipulates ιhat noπ

Moslem minoriιies have equal righιs to 
establish and coπtrol religious and social 
institutioπs, schools aπd busirιesses. 

Yet widespread treaty violations by the 
· τurkish governmeπt have forced iπtolerable 
conditions upon the Patriarchate - a holy 
place to all Eastern Orthodox Christians -
accordiπg to Dr. Anthony G. Borden, 
Natioπal Commaπder of the Order of St. 
Aπdrew. 

The theological school has been closed, 
property of the Patriarchate has beeπ coπ
fiscated, all sacred items have beeπ register
ed as the natioπaJ property of Turkey, the 
goverπmeπt has limited the electoral power 
of the Holy Synod of Bishops, Patriarchal 
publications have beeπ suspeπded - eveπ 
repairs aπd painting of the Patriarchate are 
prohibited, Borden reports. 

"We appeal to all world goverπmeπts 
frieπdly to Turkey as well as to the leaders of 
the world 's great religioπs, includiπg the 
greaι leaders of lslam, to raise their voices so 
that Turkey may allow the Patriarchate to 
fuπctioπ without the present harassmenι 
aπd iπterfereπce," he said. 

The purpose of the pamphlet, which will 
be distributed to all 550 parishes in the 
Greek Orthodox Archdiocese of Nonh aπd 
South America with its more thaπ two 
millioπ faithful, is ιο eπlighteπ the public 
about the aπti-Christiaπ and inhumane 
conditions which prevail ίπ Turkey. 

"Perhaps if eπough voices are raised 
throughout the free world Turkey will 
reappraise its attitude toward the Ecumeπic
al Patriarchate, aπ improvemeπt ίπ the 
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present conditioπs can be brought about," 
he added. 
Bordeπ no_ιed tha t Turkey is aππually 

supported wιth hundreds of millioπs of 
dollars ίπ Uπited Staιes foreign aid aπd ιhe 
State Depanmenι is askiπg Coπgress to 
nearly double Turkey's allotmeπt ίπ the up
comiπg fedcral budget. 
'Άs citi zeπs of the U.S., a couπtry that has 

been a champion of humaπ rights and 
:eligious freedom, we want you to be well 
ιπformed and wish to solicit your support," 
thc pamphlet reads in pan. 

Writing to Seπators, Congressmeπ and 
newspaper editors is οπe objective of the 
campaigπ , accordiπg to Dr. Andrew Kopaπ 
who has predicted thaι "oπly wheπ such 
action reaches a πatioπal scale wίll there be 
sufficient pressure to force the State De
partmeπt to ch.ange its policy on Turkey. " 

Dr. Kopaπ, who is lllinois state comman
der of the Order of St. Andrew, added: 
'Turkey is coπsidered a 'valuable' ally 
agaiπst Soviet encroachmeπt and therefore 
the State Deparιmeπt does ποt waπt ιο do 
anythiπg that off'ends her. 

"We believe, of course, that this is ποt the 
case and siπce Turkey has violated human 
rights and iπterπatioπal law, she should be 
called ιο task." 

The campaigπ will be reinvigorated the 
weekeπd of March 26 aπd 27, which culmi
nates with the Suπday of Orthodoxy (the 
first Suπday ίπ Leπt) celebrating restora
tion of the icoπs to Church worship. 

Dr. John Brademas, President of New 
~Όrk University and former majority whip 
ιπ the House of Represeπtatives, will be the 
main speaker at the Order's aππual banquet 
March 26 ίπ the Waldorf-Astoria Hotel in 
New York City. While in Congress, Brade
mas was aπ outspoken critic of Turkey. 

Ν ew Officers for the 
Harvard Club of Greece 

At a receπt general meetiπg of the 
Harvard Club of Greece the followiπg 
officers were elected for a two-year term: 

Presideπt Alexandrow Κ. Samaras, Vice 
President Paπos G. Drakos, Geπeral 
~ecretary Andreas Α. Tsatsos-Hadjiky
rιakos, Treasurer Nikos Η. Maheras. 

Board of Directors: Heleπ Speroπis, 
- Kostas G. Theodorakis, Eleni Μ. Papa
koπstantinou. 

.. NEW YORK" 



Fashίons by Adrίenne 

Workinh women, the passion for fitness 
"sportdressing" in and out of action and 
the completely contradictory desire for 
elegance after five are the primary elements 
behind fashions for the 80's, and Formfit 
Intimate Apparel reflects them in their 
entirety. 

One very special treat for the colder days 
is made of "Lita ", the same fiber that makes 
"you'' pantes so unique. Formfit has devel
oped a brand new fabric construction of 
"Lita" that keeps the body warm outdoors 
and cool and dry indoors. 

Ordinary winter underwear absorbs 
moisture, becoming wet, heavy and cold 
against the skin. Through the miracle of 
"Lita" Tutolos and pants are able to transfer 
moisture to outer clothing layers where it 
quickly evaporates. It becomes possible to 
remain warm in blustering cold and cool in 
dry, heated offices. 

First in the foundations industry to 
recognize that the proper bra is as neces
sary for swimming as are running shoes, 
Formfit has added seamless versions of"The 
Bra" and "The Running Bra". This enables 
women who love the cut and sewn styles to 
wear the same bra with smooth lines under 
their non-athletic fashions that cling. Form
fit's Sleepwear Collection catches the athle
tic trend and run with it in roomy shirts and 
"jogging" pajamas made of cozy sweatshirt 
fabrics spliced with νίνίd contrasting colors 
for the sporty approach. For a step up in 
elegance there is a group of knitted dolman 
sleeved pajamas and gowns fashioned in a 
delicate texture with fine satin stripes. 

On the other side of the coin Formfit 
captures true and complete elegance with 
sporty knicker pant pajamas with a camisole 
top and a matchingjacket in a very feminine, 
sheer pointille knit. Straight from the pages 
of "Tom Jones" comes a spaghetti-strapped 
one piece pajama with full pantaloons 
falling from a dropped waistline and a long 
gown slit up the front to reveal its own 
pajama bottom. Coziness, sauciness, ele
gance - Formfit has it all. 

Γεώργιος Κ. Φωκάς 

.111\HΠJNJ:.. ΠΑ!'' ΑΡΠΩ ΠΑΓΩ 

ΜΑΣΣΑΛIΑΣ 12 - ΨΑΡΡΩΝ 17 

Τηλ.: 36~9086 - 522-0260 

ΜΑΡ'ΠΟΣ 1983 

ΤΗ Ε NEW BOD Υ COSM ΕΠC by Formfit: the 'Έnchantment ''τeddy, ιο s/ather on under 
everythίng in your wardrobe. ln gleamίng Antron R 111 nylon with contoured panels of 
flowery see-through /ace, its /eg openίngs are cut hίgh at the front in ίnvertedveesfor smooth 

no-show fit. 

Ο LA LA! 1'wo mouth-watering sleepwear 
confectίons by Formfit: the two-piece 
knicker pajama (left) and the one-piece 
pantaloon, both in brushed-back satin, an 
easy-care blend of nyion Ι polyester Ι Α vri/ R 
rayon, trimmed in lace ruffles. De/icieux! 

Tourlite Moves 
to Bigger Headquarters 

Tourlite lnternational, which was 
founded 14 years ago by Nick Athans, has 
moved to spacious new quarters at 1 East 
42nd Street, in Manhattan. 

Previous1y, Tourlite International had 
been in smaller offices at 516 Fifth Α venue. 

The new offices also house Arista Inter
national Airlines. 

Tourlite International and Arista lnater
national Airlines have 25 emp1oyees 
working in the new headquarters. 

The office is fully computerized for airline 
reservations. 

Anthea V. Vanegh, General Manager of 
Tourlite International and Director of 
Public Relations for Arista International, 
said the airline has just purchased a wide 
body plane to go with its two long-range DC 
8-62 jets which travel non-stop to Athens, 
London and Tel Ανίν. 

Miss Vanech, who is a graduate of Alfred 
University, said Arista International flies 
weekly non-stop flights to London, Athens 
and Tel Ανίν. She said that in April, the 
airline will inaugurate flights to Rome, Rio 
de Janeiro and St. Maarten in the Carib
bean, as well as San Juan, Puerto Rico, and 
Nassau, Bahamas. 
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George Dalaras starts major tour 
of the USA and Canada, next month 

GEORGE DALARAS, the world famous 
singer and songwriter of Greece, will be 
conducting his first majorconcert tour ofthe 
United States and Canada from April 13th 
through the 24th. 

This celebrated entertainer will perform in 
New York at Madison Square Garden's Felt 
Forum on April 16th, 17th and 24th. 

Dalaras is best loved for his folk-ballads 
a combination of contemporary guitar and 
the traditional instruments of Greek 
bohemia. These compositions - poignant 
expressions of protest, hope and social 
indignation - set Dalaras apart from 
ordinary pop musicians. 

ln his native Greece, Dlaras is upheld for 
his revitalization of the once forgotten "Re
betika," a form of folk music so 
revolutionary in its nature that ίt was 
politically censored in the troubled Greece 
ofthe 1930's, 40's and 50's. Neνertheless, the 
beauty of Dalara's artistry is universal, and 
his immeasurable talents haνe produced 
more than twenty albums. Dalaras's arήval 
on this continent assures audiences 
throughout North America of a unique and 
emotive musical experience. 

Performing with Dalaras will be nine 
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musicians and three vocalίsts representιng 
the finest performers in Greece today. 
Dalaras himself aπanged thίs diverse 
ensemble of entertainers so that the tour will 
not only be a musical eνent, but a cultural 
expeήence as well. 

Impressario Richard Nader, who concep
tualized the tour, is a prominent figure in the 
entertainment industry; indeed his reputa
tion is a triumph in creating unique enter
tainment. 

Early in 1982, Nader, whose exceptional 
career is founded on a unique sensitivity to 
the needs of an audience, became aware that 
the internationally reknowned Dalaras had 
not yet conducted a major tour in the United 
States. His ίnterest led him to Brussels in 
October of '82, where Da1aras was 
performing. 

lntrigued by the magnίtute of the Greek 
singer and composer, Naderdetermined that 
Dalaras should conduct a full-scale tour of 
rnajor cities in the U.S. and Canada. 
Towards this goal, he pursued Dalaras 
through a European concert tour until pro
ducer and celebrity reached an agreement in 
Athens. 

Wίth Nader's success and reputation for 

Υ oung Adult League 
Conference to Be Held 
In Dallas, Texas / 

DALLAS - At the direction of His Emi
nence, Archbishop Iacovos, the Dallas 
Young Adult League and the entire Holy 
Triniιy Greek Orthodox parish will hosι the 
2st National Young Adult League Con
ference July 1-4, 1983. 

The National Youth Commission of our 
Holy Archdiocese and the Dallas Toung 
Adult League are in concert in preparing a 
successful conference which will include 
speakers of naιional prominence. 

John Russon, General Chairman, and his 
entire executiνe committee working under 
the spiritual guidance of the Reverend 
Fathers Nicholas Katinas and Chri.s Con
stantinides are enthusiasιic about providing 
an environment of religious and social 
fellowship that will enable the Υ oung Adult 
League to grow and expand its influence 
throughout the Greek Orthodox 
Communities. 

His Eminence has chosen Dal\as because 
ίι is one of the nations newest and fastest 
growing cities. His inspiration. and vision 
will mold the Conference and wιll challenge 
the Young Adults to experience and grow in 
Orthodoxy. 

Details are being finalized and will be 
released in upcoming additions of ιhe 
Orthodox Observer, as well as being mailed 
to each parish. 

The Dallas Commίttee is preparing de
tailed packets for national distribution. Plan 
your schedule now to be in Big D and share a 
fabulous weekend. The Lincoln Radisson 
Hotel has been chosen as athe Corιference 
site. For further information contact John 
Russon, 4005 Swiss Avenue, Dallas, Texas 
75204. 

Ιίνe entertainment events, Dalaras will be 
afforded a tour worthy of his remarkable 
talents. From east ι ο west coasιs and across 
the Canadian border, George palaras will 
perform in the continent's finest cities: 
Washington, D.C., Chicago, New York, 
Montreal, Boston, Toronto, Los Angeles, 
and San Francisco. 

For audiences throughout the U.S. and 
Canada a truly memorable event is in order. 
George Dalaras's fίrst major tour ~romises 
something decidedly out of the ordιnary:_ aπ 
experience in vital and . creatιve 
entertainment; a musical repertoι re born of 
culture and tradition; songwriting inspired 
by real world sensitivity - an evening with 
George Dalaras. 

"NEW YORK" 



REGULAR LINER SERVICES 
Α FLEET OF 40-PLUS MODERN, SPECIALIZED VESSELS (MORE UNDER 

CONSτRUCΠON) 

Full-container Services 
Accepting 20 and 40 foot units, using some 
of the newest vessels in the industry. 
U. Κ./North Continent- Eastern 
Mediterranean. 
Mediterranean- South and East Africa. 
U.Κ./North Continent- Arabian Gulf/ 
lndian Subcontinent . 
Mediterranean-Red Sea/ Arabian Gulf/ 
lndian Subcontinent. 

Head Offlce: 

Hellenic Lines Ltd. 
61 /65 Filonos Street 
Piraeus, Greece 
Tel : 4171541 
Telex: 212514 

Hellenic Lines Ltd. 
39 Broadway 
New York, ΝΥ 10006 
Tel: (212) 482-2440 
Telex: 232011 

Hellenic American Agencies, lnc. 
39 Broadway 
New York, ΝΥ 10006 
Tel : (212) 482-2440 
Telex: 62726 
Twx: 7105813718 

Ro/Ro-Container Service 
ldeal for rolling stock. Also offers large 
container capacity. 

U .5 .-Eastern Mediterranean/Red Sea/ 
Arabian Gulf/Jndian Subcontinent. 

Hellenic Agencies U.K. Ltd. 
Beνis Marks House 
Beνis Marks 
London EC3 7 Jτ. England 
Tel: 01 283 8010 
Telex: 8956594 

Hellenic Americ-an Agencies. ιnc. 
28121nternational Trade Mart 
New Orleans, LA 70130 
Tel : (504) 581-2825 
Twx: 8109516302 

Hellenic American Agencies, Ιnc. 
5005 Mitchelldale St. 
Houston, ΤΧ 77092 
Tel : (713) 683-8571 
Twx: 9108812539 

The Fenton Steamship Co. Ltd. 
Europe House 
World Trade Centre 
London E.C. 1 9M,England 
Tel: 481 3838 
Telex: 888042 

General Cargo Services 
Accepts breaκbulk, containerised, palletiseιi 
and unitised general cargo. Reefer ar. ! deep
tank capa.cities are available on all νessels. 

U.S. Gulf and Atlantic-Mediterranean . 
U.S. Culf and Atlantic-Arabian Gulf/ 
Indian Subcon tinent. 
U.S. Culf and Atlantic-Red Sea/East/ South 
Africa. 

Hellenic Lines (U.A.E.) Ltd. 
Ρ.Ο. Βοχ 435 
Sharjah ,United Arab Emirates 
Tel: 544396 
Telex: 68624 

Deutsch Hellenische 
Schiffahrtsagentur G.m.b.H. 
Neue Groeningerstr 8/10 
'Ήansahaus" 
2 Hamburg 11, 
Fed. Rep. of Germany 
Tel : 322 491 
Telex: 2162031 

Hellenic Lines Ltd. 
Ρ.Ο. Βοχ 1006 
Durban, South Africa 4000 
Tel: 375308 
Telex: 624568 

Also agents ίη most ports of the world. ---



Fly over the waves 

with the 

FLYING DDLPHINS 
Daily from Zea to: Aegina - Methana - Poros -
Hydra - Hermioni - Spetses - Porto Heli -
Nauplio - Tolo - Tyros - Leonidio- Kyparissi-

Monemvassia- Kythira- Neapoli Voion 

Every hour ση the hour shuttle service from 
the Central Port of Piraeus to Aegina 

Daily Cycadic Interport Service connecting 
in minutes: Syros - Tinos - Myconos - Naxos

Paros - Ios - Syros 
HYDROFOIL 

JOINT SERVICE 
8, Akti Themistokleous, Freattyda, Piraeus 
Tel.: 4531716/7, 4528858, 4529272, 4528994 



D.JIY D'Ja 
Ε:ααvάσταση οτ~ς τ~μές· 

ΜΕΙΩΣΗ ΝΑΥΛΏΝ ΜΕΧΡΙ28% 

Απλή μετάβαση τώρα AΠ~ee 
· μείωση 28% $ .... 

παιδιά μέχρι 1 2 ετών s322 
LOVE-A-FARE μετ· επιστροφής γιά Αθήνα 

και Θεσσαλονίκη τώρα Αnσ599 
μείωση 11% $ 

παιδιά μέχρι 12 ετών s449 

Ε/Δ/ΚΟ/ ΦΘΗΝΟΙ ΝΑΥΛΟ/ 
Απλή μετάβαση LOVE-A-FARξ μ "επιστροφή 

~343 ΑΠΟ$549 
Μαρτίου 12 Μαρτίου 12 I Επιστροφή σε οποιαδήποτε 
Μαρτίου 20 Μαρτίου 20 ημερομηνία από 15 ΑnΡΙΛΙΟΥ 
Μαρτίου29 Μαρτίου 29 ως 31 MAIOV 

Απριλίου 2 Απριλίου 2 Επιστροφή σε οποιαδήποτε 

Απριλίου 3 Απριλίου 3 ημερομηνία από 20 MAIOV 

Απριλίου 7 Απριλίου7 ως 30 IOVNIOV 

Απριλίου 13 Απριλίου 13 
καιτοuςμήνες ΟΚΤΩΒΡΗ 

ΝΟΕΜΒΡΗ 
Απριλίου 21 · Απριλίου 21 

και ΔΕΚΕΜΒΡΗ 
Απρι λίου 26 Απριλίου 26 

Η ΟΛ ΥΜ Π IAKH ειναι η Εταιρία σας, η εθνική εταιρία 
της Ελλάδας και όλοι μιλάμε τη γλώσσα μας. 

Γιο κροτήσεις θέσεων τηλεφωνείστε στο ταξειδιωτικό σος 
πράκτορα ή στην ΟΛVΜΠΙΑΚΗ στον αριθμό 

1-800/223-1226 aπ· όλες τις Π ολ ιτείες, από την 
Πολιτεία της Νέας Υόρκης στον αριθμό (212) 838-3600 

* Απο Νέο Υόρκη ιcοι Βοστώνη 
• Aeeιrιctions Αρρlγ 

AIRIWAY.S 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΤΑ ΠΡΩΤΗ 
ΣΕ τΙΜΕΣ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 



!".-.wισημαίνει ΦΥΛ:'-0 !II'J1!fl!flll!l 
I!IIJιa8iii! ΦΥΛΛΟ σημαινει ~·=-=~==/~ 

8 Διότι είμαστε πρωτοπόροι στήν 
Άμερική στήν παραγωγή έξαιρετίκής 
ποιότητος, λεπτότατου καi έλα
φρότατου προϊόντος. 

8 Δ ι ότι διαθέτομε τa τελειότερα μηχα
νήματα καi τήν μεγαλύτερη - τρια-

κονταπενταετij - πείρα καi χρησιμο

ποιοϋμε τα άγνότερα ύλικά. 

8 Το φύλλο μας διατηρείται στο ψυ;·είο 

(δχι στfιv κατάψυξη) γιa μήνες, 

ΠΆΝΤΟΤΕ ΦΡΕΣΚΟ - Έη·υημέι·ο. 

Τό φύλλο APOLLO θa βρήτε στα Supermarkets καί σ' δλα 
τα έλληνικα παντοπωλεία σ ' δλη η1ν Άμερικη μαζί με τa 

aλλα έκλεκτα προϊόντα μας ΚΑΤΑ·Ι'ΦΙ, ΜΠΑΚΛΑΒΆ, ΣΠΑ-

ΝΑΚΟΠΙΤΤΑ καi ΤΥΡΟΠΙΤΤΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ , 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ , CA T ERERS 
Είδικες τιμ~ς γιΟ. 
Κοινότητες- ·Όργανώσεις 

APOLLO STRUDEL LEA VES CO. 
18-01 RIVER ROAD 

FAIR LAWN, N.J. 07410 
Telephone: (201) 797-0888 


