


IN ΑΝ INDUSTRY WHERE 
Α DAY'S WAIT IS Α DAY ΤΟΟ LATE, 

LIAMAR IS ΤΗΕ CHANDLER OF ΤΗΕ HOUR 

Liamar has a commitment to marine 
supply. lt is a commitment rooted in a 
generation of ded icated service to the 
shipping indust ry. 

We understand every crit ical need, and 
we are well prepared to meet them. 

Our multi·lingual staff stays ready for 
the unexpected, and antic ipates the 
diversified needs of our many customers. 

Our buyers sett le for nothing less than 
quali ty, and pay not a penny over fa ir market 
pri ces. 

Most important, our three warehouses 
are strategically located and our trucks are 
always ready to roll. 

From Boston to Norfo lk, Alabama to 
Texas .. . Liamar has become the industry's 
fa il-safe source for cabin, deck and engine 
supplies; steward and general provisions. 
Everything from safety equipment to spare 
parts; from paint brushes to ring buoys. 

This is Liamar. Α tradition of 
uncompromised service in the world of 
marine supply. 

Liamar,.c 
NEW ORLEANS 

122 lndustrial Aνenue 
Jefferson, La. 70121 

Telephone: (504) 832·3994 
Cable: LIAMAR NLN; Telex 6711102 LIANL 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 15, 1984 

MARINE AND INDUSTRIAL SUPPLIES 

NEW YORK 
4100 West Side Avenue 

North Bergen, N.J. 07047 
Telephone: (201) 864·1800 

Cable: LIAMAR Ν .Υ. ; Telex 6711065 LIANY 

HOUSTON 
5922 Harνey Wilson Driνe 

Houston. Texas 77020 
Telephone: (713) 672·1000 

Cable: LIAMAR HOU; Telex 6711038 LIAHU 
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~MERICAN FRIENDS OF GREECE, INC~ 

STATEMENT 

The recent dramatic develop
ments in Greece have heightened 
the uncertainty and deepened our 
concern over the future. The Associa
tion of AMERICAN FRIENDS OF 
GREECE was initially created to help 
strenghten the ties between Greece 
and the United States. Το carry out 
this task, the association spoke out 
against the ideological form of anti
Americanism which was being pro
moted by the Marxists in Greece. We 
did so because this type of anti
Americanism undermined those ties 
and raised obstacles to the efforts 
of our friends in Congress in support 
of Greece and Cyprus. 

Marxist-inspired anti-American
ism was a serious enough problem. 
But it pales before the new dangers 
posed by the . reported effort of 
the Marxist wi~g to impose their 
will ση the Greek people. On March 
9, a determined group of high
ranking Marxists in the PASOK 
leadership agreed with Premίer An
dreas G. Papandreou to reverse his 
stated position in favor of the re
election of Con. Karamanlis to the 

Presidency and also to embrace a 
series of far-reaching changes in 
the Greek Constitution. 

The above raised fears that Mr. 
Papandreou's Marxist Associates - in 
cooparation with the Communist 
Party - they will move forward to 
impose their rule in Greece behind 
a facade of parliamentary "demo
cracy". 

At this moment we believe to be 
our duty to voice our profound 
concern and to invite all those who 
share our commitment to freedom 
and democracy to join us in stating 
very clearly that we expect the de
mocratic institutions in Greece to 
be respected. We expect the next 
parliamentary election to be free 
and honest. Any attempt to resort 
to undemocratic methods, openly 
or below the surface, will find us in 
uncompromising opposition. 

Our strong opposition to a Marxist 
-dominated Greece is not inspired 
by partisan considerations. Ου r as
sociation has no ties with any poli
tical party. Our commitment is to a 
free and democratic Greece. 

ΤΗΕ BOARD OF DIRECTORS 

AMERICAN FRIENDS OF GREECE, INC. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1985 

SUITE 106-359 
4200 WISCONSIN AVE. NW 
WASHINGTON, D.C. 20016 
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~:!ιΩΜι~ 
ceaιbga 

Tel. 516-489-7600 
718-631-3200 

ln the tradition oj excellent white wines 

IMPOATEAS & DISTAIBUTOAS, INC. 

'ΉOUSE OF GREEK SPECIAL 11ES" Ρ.Ο. Βοχ 2039 
519 Peninsula Blvd. 

Hempstead, Ν.Υ. 11550 

ιιΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



Έπιστολες 

Μnράβο στόν στρατηyό 

Παnαθανασίου 

' Αξιότιμοι Κύριοι, 

Μπράβο στόν συνεργάτη σας στρα
τηγό Περικλfi Παπαθανασίου, γιά τίς 
όλήθειες τοϋ όρθρου του: •Ποιός κο
ροϊδεύει ποιόν», στό τεϋχος σας τοϋ 

Μαρτίου . 

Μπράβο του καί γιά τό θάρρος του 
νά έπισημάνη τό γεγονός δτι έκλήθι
σαν στό σεμινάριο τί'jς ΑΗΕΡΑ •οί πιό 
άπίθανοι " Ελληνες καί ξένοι όμιλιτές 
πού εΤχαν σαφείς άκρέες, μαρξιστικές 
καί κυρίως aντιαμερικανικές όποκλl
σεις»; 

Αύτό νομίζω δτι ~ταν σοβαρή μονο
μέρεια καί λάθος. 

Νέα 'Υόρκη 

Μέ Ιδιαίτερη έκτίμηση, 

Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

'Εnιβεβαίωση ••• δουλικότητος 
Κύριε Διευθυντά, 

Τά δσα έίπανε στό σεμινάριο τί'jς 
ΑΗΕΡΑ στήν Ούάσιγκτων, έπιβεβαιώ
νουν μιά δουλικότητα πρός τήν 'Αμε

ptΚή, όνάλογη μέ έ.κείνη τών 'Ελλή
νων παλαιοκομματικών πολιτικών, πού 
fθεταν τήν έθνική άξιοπρέπεια σέ δεύ
τερη μοίρα ... 

Γιατί αύτό τό ένδιαφέρον γιά τήν 
συνέχιση καλών σχέσεων μεταξύ • Ελ
λάδος-' Αμερικi'jς; · Η Σοσιαλιστική 
Κυβέρνηση τί'jς πατρίδας μαςάκολουθεί 
σήμερα μιά άνεξάρτητη ει;ωτερική πο

λιτική ... 
ΝΙΚΟΣ ΚΑτΣΩΠΑ 

Νέα 'Υόρκη 

Τό σεμινάριο τiίς ΑΗΕΡΑ 

' Αξιότιμε κ. Μακριά, 

Μέ πολύ ένδιαφέρον διάβασα στό 
τεϋχος τοΟ Μαρτίου, τίς παρατηρήσεις 
σας στό σεμινάριο τί'jς ΑΗΕΡΑ γιά τίς 
!;λληνοαμερικανικές σχέσεις. 

ΟΙ Μαρξιστές πού [λαβαν μέρος στό 
σεμινάριο αύτό, προσέφεραν πολύ κα

κή ύπηρεσία στό ΠΑΣΟΚ καί στόν Πρω
θυπουργό κ. Παπανδρέου, στήν προ
σπάθειά τους νά δικαιολογήσουν τά 
άδικαιολόγητα. 

Σάς όξίζουν συγχαρητήρια διότι βά
λατε τά πράγματα στήν όρθή τους θέ
ση . Καί βέβαια εΤναι εύγνώμων ή έδώ 
' Ομογένεια γιά δσα εκαμε ή 'Αμερική 
ύπέρ τί'jς • Ελλάδος σέ δλες τiς κρίσιμες 
ώρες της. 

Συνεχίστε όπτόητοι τόν ώραίο πατρι-

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1985 

ω τι κό όγώνα σας. 

Μέ φιλικούς χαιρετισμούς, 

ΑΝΤ. ΝΙΚΌΛΑΟΥ 

Φιλαδέλφεια, Πεν. 

Το Κυπριαιc:ο ιc:αι ή Όμοyένεια 

'Αγαπητέ μου κ. Μακριά, 

Διαβάζω μi: πολU ένδιαφέρον καί με
γάλη εύχαρίστηση τι) «Νέα 'Υόρκη» καί 
γνωρίζω καλό τή στάση πού κρατάτε 
στό Κυπριακό. Ποιός μπορεί νό μείνη 
εύχοριστημένος μέ τι) σημερινι'ι κα
τάντια τοΟ έσωτερικοϋ μας μετώπου; 
' Ελπίζω κοi εύχομαι δπως ή Κυπριακι'ι 
Παροικία τf'jς 'Αμερικί'jς καi γενικό ή έκεί 
'Ελληνικη · Ομογένεια, δλοι σας, δi:ν μδς 
βαρεθεiτε καΙ χάσετε τό ένδιαφέρον σας 
γίό τό Κυπριακό καί την ποθητη λύση 
του . Keep up the good work. 

Mi: την εύκαιρία, έσωκλείω την συν
δρομή μου τοϋ 1985. 

Μέ φιλικούς χαιρετισμούς, 

Δρ. ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Λευκωσία, Κύπρος 

·Ο tντόπιος όντιαμεριιc:ανισμΟς 
·Αγαπητέ κ. Μακριά, 

Mi: πολύ ένδιαφέρον παρακολου
θοϋμε την όρθρογραφfα σας καί Ιδιαί
τερο δσο όναφέρετε γιό τόν aντιαμε
ρικανισμό στήν ·Ελλάδα. Ξεχνάτε δμως 
τόν έδώ aντιαμερικανισμό. 

·Υπάρχουν δυστυχώς όμογενείς πού 
ένώ ζοϋν έδώ καί βασιλεύουν, βρίζουν 
την · Αμερική διό νό μην ύστερήσουν 
όπό τούς όμοϊδεάτας των όριστερούς, 
διό νό μδς δείξουν, τί άλλο, όπό τι) ν aχα
ριστία των. Εfνοι λυπηρόν τό δτι ή έλλη
νικη Κυβέρνησις όδιαφορεί διό την Ό
μογένειαν όφοϋ τοποθέτησε· σε ύψηλή 
θέση τόν ύβριστή καί συκοφάντη τί'jς 
• Ομογενείας ταξίαρχο Μακέδο. 

τέλος, τό πολιτικό Πράγματα της Έλ
λάδος καλόν θό εfναι νό παραμείνουν 
έκεί, διότι έξαγόμενα στό έξωτερικό, 
μόνο κακό καί διαίρεση μποροϋν νό 
προξενήσουν. 

Μέ φιλία καί έκτίμηση, 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ 

Brooklyn, Ν.Υ. 

ΟΙ nολιτικές έξελiξεις 

Κύριε Διευθυντά, 
~σσα γίνονται στήν ' Ελλάδα τΙς τε

λευταίες έβδομάδες, όφείλουν νά δια-

Tel. (212) 921-0086 
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λύσουν καί τίς τελευταίες όμφιβολίες 
καί τούς τελευταίους δισταγμούς, γιό 
τό «ποϋ τό πάει» ό κ. · Ανδρέας Πα
πανδρέου καί οί Μαρξιστές σύντροφοί 
του στό ΠΑΣΟΚ. 

' Η f:πισημοποιηθείσα πλέον συνερ
γασία τοϋ κυβερνώντος κόμματος μέ 
τό προδοτικό Κ.Κ.Ε. εΤναι ή άρχή περι
πετειών καί δεινών, πού δλοι εuχόμεθα 
δτι δέν θά όδηγήσουν σέ μιά νέα Εθ
νική συμφορά. 

Στίς δύσκολες αuτές γιά τήν γενέ
τειρα ώρες, ή ' Ομ ογένε ια εΤναι όνόγκη 
νό μ ή παραμε ίνη βουβή . "Ολο ι μας κά
τι μποροϋμε νό κόμωμε, γιά νά σω
eη ή ' Ελευθερία καί ή Δημοκρατία έ
κεί όκριβώς πού γεννήθηκαν ... 

ΝΙΚΟΣ ΚΑ ΠΑΝΤΩΝΗΣ 

Σικδγο, ' Ι λλ . 

The portrait o f Harry 5. Truman 
Dear Mr. Makrias: 

Ι enjoyed the issυe dedicated to Mr. 
Trυman and am delighted to haνe a copy 
for ουr files. 
Woυld yου mind to print a few lines in 

yoυr next issυe giνing credit to the Harry 
S. Truman Good Neighbor Award Foυn
dation for their copyright of the Trυman 
portra it υsed on the coνer of yoυr beaυti
ful magazine? 

Enclosed is a copy of the image of Mr. 
Trυman showing the copyright mark in 
the lower right hand corner. The original 
is the property and officia l portrait of the 
Foundation . 

Thanks again for an extremely nice 
issυe on a great president. 

Sincerely, 
ΤΗΕ HARRY S. TRUMAN 

GOOD NEIGHBOR AWARD 
FOUNDATION 

·Η περίπτωση Μοκέδου 

· Αξιότιμ ε κ . Διευθυντά , 

·Η δη μοσίε υσι ς όποσπασμάτων εί
δ ι κης Εκθέσεως τοϋ πρώην · Αεροπο
ρι κοϋ ' Ακολούθου της' Ελληνικfjς Π ρε 
σβείας εΙς τήν Ούόσιγκτων, γεννδ πολ
λά έρωτη ματι κά. 

ΠΡΩΤΟΝ: ' Ο κ. Φ. Μακέδος εΤναι 
ενας κοινός ΥΒΡΙΠΗΣ της ' Ελληνικης 
· Ομογενείας τfjς · Αμερ ι κης. 

ΔΕΥτΕΡΟΝ: · Η πείρα μοϋ δίδει τό δ ι 
καίωμα νά δηλώσω δτι ύπάρχε ι πιθα
νότης ό κ. Μακέδος νά κατέχεται ύπό 
ΠΑΡΑΝQ- Ι · ΚΩΝ ΙΔΕΩΝ καί οϋτως όπο
κλείεται ό διάλογος καί ή κριτική σκέ
ψις. 

TPITON: Πιστεύω λοιπόν, δτι ή όντι
μετώπισις το ιούτων ότόμων, δέν δύ
ναται νό γίνη διό πολιτικών μέσων, διό-
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τι τά λογικά μας επιχειρή ματα, δέν θά 
κατανοηθοϋν. Συνεπώς, άνάλογος θά 
πρέπει νά εΤναι ή ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ θερα
πεία των, καί εΙς τήν σuγκεκριμένην πε
ρίπτωσιν τοϋ Ταγματάρχου κ . Φ. Μα
κέδου, καί ή όμuνα της Έλληνικης Ό
μογενείας όπέναντί του. 

ΤΗΑΡΤΟΝ: Τό παράδειγμα τοϋ πρώ
ην ' Αεροπορικοϋ ' Ακολούθου εΤναι ε
να ψγΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΜΠΕΡΑ
ΣΜΑ της όσθενείας όπό τήν όποίαν ύ
ποφέρει τό ΠΑΣΟΚ καί ή Κυβέρνησις 
τοϋ κ. Α. Παπανδρέου, ήτο ι το ίί ΨΥ
ΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙ ΚΟΥ ΑΝτJΑΜΕΡΙΚΑΝ Ι
ΣΜΟΥ. 

ΠΕΜΠΤΟΝ: Τήν εuθύνην φυσικά (χε ι 
ό κ. Α. Δροσογιάννης, · Αναπληρωτής 
' Υπουργός · Εθνικης ·Αμύνης, ό όποί

ος, ένώ θά (πρεπε νά εΤχε ήδη στείλει 
τόν κ. Φ . Μακέδον είς τήν Ψυχιατρικήν 

Κλινικήν τοϋ Γενικοϋ Νοσοκομε ίου ' Α
εροπορίας, ποεί τήν νύσσαν, σκεπτό
μενος δτι τό θέμα θά ξεχασθη, διότι ε
χου με νά κάνουμε μέ ,( Ελληνοαμερι
κανάκια» . 

ΕΚΤΟΝ: ' Η ύπεύθυνη ήγεσία τfjς · 0-
μογενείας της • Αμερικης, θά (πρεπε νά 
λάβη δλα τά νόμιμα μέτρα πρός όντι
μετώπισιν τοίί κοινοϋ ΥΒΡΙΣΤΟΥ Τα
ξιάρχου κ. Φ. Μακέδου. 

Μετά τιμης, 

Καθηγ. Ν Ι Κ . Φ . ΔΕΠΟΥΝΗΣ 

Πρόεδρος · Ελληνι κης ·Εταιρείας 

Ψυχοσωματικής 'Ιατρικής 

Θά μείvη στήv • Ιστορία ... 

Κύριε Διευθυντά, 

'Ορθά τονίζετε στήν «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 
δτι τό θέμα Μακέδου παραμένει όνοι
κτό. Λόγοι όξιοπρεπείας της • Ομογέ
νειας έπιβάλλουν αuτή τήν θέση, διό
τι ο! χαρακτηρισμοί τοϋ πρώην όερο
πορικοϋ όκολούθου γιά τούς όμογε
νείς, εΤνα ι κατάπτυστες συκοφαντίες. 

' Αντί νό τιμωρηθη ό όξιωματικός αu
τός, βλέπομε δτι τοποθετήθηκε σέ νευ
ραλγ ι κή θέση καί δτι δέν όποκλε ίε ται 
καί ή ... προαγωγή το υ . " Ετσι όποδει

κνύει ή Κυβέρνηση Παπανδρέου πόσο 
τιμδ τόν ' Ελληνισμό της · Αμερικης 
πού συνεχ ίζει τόν όγώνα του γιά τήν 
προάσπιση τών εθν ι κών δ ι καίων. 

' Ο ταξίαρχος Μακέδος θά μείνη στήν 
• Ιστορία σάν ό χειρότερος ύβριστής 
τοϋ πιό έκλεκτοϋ κομματιοϋ τοϋ ' Ελ
ληνισμοϋ. Θάμείνη στήν ·Ιστορία καί 
ή παρούσα Κυβέρνηση πού τόν επι 
βράβευσε, όντί νά τόν διώξη άπό τίς 
τάξεις τi'jς ένδόξου ' Ελληνικής Πολε
μικης · Αεροπορίας, στήν όποία εΤχα 
τήν έξερετι κή τιμή νά ύπηρετήσω καί 
έγώ , ώς όξιωματικός. 

Μέ έκτίμηση, 

ΒΑΣ ΙΛΕΙΟΣ Π . ΠΑΘΑΚΟΣ 

Πρόεδρος τi'jς «' Ελληνοαμερι κανικης 

Κινήσεως». 

Richmond , Va. Brooklyn, Ν.Υ. 

ΗΑΡΡΥ EASTER 

WILLIAM G. CHIRGOTIS 
Summit, New Jersey 

ΗΑΡΡΥ EASTER 

John Α. Vassilaros & Son, Inc. 
C offee - Tea - S pices 

29-05 120th Street, 
Flushing, New York 10054 

Phone: TU 6-4140 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



~ Η έθνικ ι) κρίση καΙ ή ~Ομογένεια 

ΤΟ τεϋχος ούτό τής ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ καθρεπτίζει μιά πολύ σοβαρή ε
θνική κρίση γιά τήν 'Ελλάδα. Κρίση 
μέ προεκτάσεις πού εlναι φυσικό νά 
όφοροϋν καΙ τούς ' Ελληνοαμερικο
νούς. Πρόκειται γιά τι'ιν χειρότερη 
περίοδο, πού διέρχεται ή γενέτειρα 
μετά τόν · Ιούλιο τοϋ 1974, οτον αύ
τοκοτέρρευσε ή δικτατορία, μετά τό 
παρανοϊκό εκείνο πραξικόπημα 
κατά τοϋ 'Αρχιεπισκόπου Μακα
ρίου. 

'Η νέα κρίση ξέσπασε μέ τήν αΙφνι

διαστική - τήν τελευταίο στιγμμι'ι -
άπόφοση τοϋ κυβερνώντος Κόμμα
τος νά μι'ιν ψηφίση γιά Πρόεδρο τόν 
Κωνσταντίνο Καραμανλή. Ένετάθη 
μέ τόν τρόπο πού διεξήχθησαν ή 
δεύτερη καΙ ή τελικι'ι- τρίτη - ψηφο
φορία στr')ν Βουλή . Koi έφθασε ατό 
όποκορύφωμά της μέ τr')ν όπόφαση 

τοϋ Κόμματος τής ; Αξιωμοτικής 
'Αντιπολιτεύσεως νά μr') όναγνω
ρίση τό όποτέλεσμο τής τρίτης ψη
φοφορίας. 

* * * 
~Αν κοί εΤνοι τρομερά δύσκολο, 

νομίζομε δτι δέν πρέπει νά όνομι
χθοϋν ούτές οί στήλες στiς έσωτε
ρικές πολιτικές διαμάχες, ή σέ όμφι
λεγόμενο συνταγματικά θέματα κοί 
νομικές όμφισβητήσεις. 

Γεγονός πάντως εΤναι δτι ή με-

Tou κ . ΠΑΝΑΓ . Σ. MAKPIA 

γάλη πλειονοψηφία τών 'Ελληνο
ομερικονών όνησυχεί ζωηρά γιά τίς 
πρόσφατες εξελίξεις. Κοί, κυρίως, 
γιά τόν ρυθμιστικό ρόλο πού άπέ
κτησε τό ξενοκίνητο Κομμουνιστικό 
Κόμμα στήν πολιτικr') ζωή τής χώ

ρος. Πολλοi φοβούνται ο τι ή ' Ελλά
δα ιιχάθηκε» ήδη γιά τr')ν Δύση, οτι 
καταργούνται οί δημοκροτικοi θε
σμοi καi τίθεται τέρμα στr')ν έλεύ
θερη οΙκονομία. OJ όμογενείς, πού 
θέλουν νά σκέπτωντοι ύπερκομμο
τικά, προβληματίζονται σήμερα πε
ρισσότερο όπά κάθε 6λλrι φορά κοi 
φοβούνται γιά τό μέλλον. 'Αγωνι
ούν. Θλίβονται καθώς βλέπουν τiς 
παρεκτροπές κοi τr')ν έξαψη τών 
πολιτικών παθών. ~Αν κοi δέν παύ
ουν νά όνογνωρίζουν ο τι μόνο ό κυ
ρίαρχος έλληνικός λαός εΤναι όρμό
διος νά δώση μέ τήν ψήφο του λύση 
ατά προβλήματα τής χώρος, τονί
ζουν τr')ν όνάγκη διεξαγωγής τών 
εκλογών ούτών μέ έχέγγυο ποu θά 
fκονοποιοϋν ολο τά πολιτικά κόμ
ματο ... 

* * * 
'Η εθνικr') κρίση ποu περνά ό 'Ελ

ληνισμός, όντονοκλότοι στiς συνερ
γασίες διακεκριμένων όρθρογρά
φων πού περιλαμβάνονται σ' ούτό 
τό τεϋχος. Στήν διαμαρτυρία τοϋ 
'ΑχεπικοίJ Τμήματος μέ ώργισμένη 
επιστολή πρός τόν Πρωθυπουργό. 
Στά κύριο όρθρο τών έγκυροτέρων 

όμερικονικών εφημερίδων. Στήν 
άνοκοίνωσrι τής όργονώσεως ιι 'Α
μερικονοi Φίλοι τής 'Ελλάδοςι>. Στiς 
συμβουλές Τσόνγκο πρός Παπαν
δρέου. 'Από πουθενά δέν όκούσο
με κοί πουθενά δέν διαβάσαμε καλό 
λόγο, έπαινο, ή έκφραση fκονοποι
ήσεως γιά τό συντελεσθέντα . .. 
'Απεναντίας, ιιπάγωσον>> κοi έδώ 

ολοι. Οί δμογενείς, οί επίσημοι 
παράγοντες κοi of φίλοι τής ' Ελλά

δος ατά δυό νομοθετικό Σώματα. Οί 
έπιστολές Ρήγκον, Σούλ τς καΙ μελών 
τοίJ Κογκρέσσου πρός τόν κ. Κ. Κα
ραμανλή, έκφράζουν έμμεσο τr')ν 
γενικr') όνησυχίο κοi περιέχουν εύ
λογο εύδιάκριτο μήνυμα. Δέν εΤνοι 
δέ, καθόλου τυχαίο οτι, εφέτος, γιό 
πρώτη φορά, ατό Κογκρέσσο δέν 
έγκρίθηκε κανένα ψήφισμα κοi δέν 
έκφωνήθηκε κανένας λόγος γιό τήν 
25η Μαρτίου, πού έτιμότο κάθε 
χρόνο aτόν χώρο οπου γιά πρώτη 
φορά όνεγνωρίσθη ή έθνεγερσίο 
τών 'Ελλήνων . .. 

Τά περιθώριο αΙσιοδοξίας γιά τό 
μέλλον περιορίζονται άκόμη περισ
σότερο aν ατό πολιτικό άδιέξοδο 
τής 'Ελλάδος προστεθούν ή κατα
βαράθρωση τοϋ Κυπριακού καΙ τά 
συμπτώματα διαιρέσεως τής ' Ομο
γενείος κοί διασπάσεως τοίJ ιιλόμ
πυ». 'Απομένουν λίγες έλπίδες ποu 
ίσως κοi ούτές νά μr')ν εΤναι δικαιο
λογημένες . .. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΣΟΝΓΚΑ 
ΠΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

τfιν ·Ελλάδα, προφανέστατα θό διαλέξουν τήν άφοσίωση πρός 
τΙς ' Ηνωμένες Πολιτείες. Μέλη τοϋ Κοyιφέσσου μοϋ λέyουν δτι 
λόyω πρ~των yεyονότων καΙ εΙδικό καΙ nρώτιστα την δή
λωση yιά τό Κορεατικό άεροπλάνο, προκλήθηκαν σοβαρό έρω
τήματα στο νοίί τους•. ΣΕ συνέντευξή του πρός τό Hellenic Chronic/e, ό πρώην 

γερουσιαστής κ. Paul Tsongas, δήλωσε ι5τι σέ πρόσφατη 
έπίσκεψή του στήν 'Ελλάδα, συναντήθηκε μέ τόν Πρωθυ
πουργό κ. 'Ανδρέα Παπανδρέου στόν όποίο τόνισε ότι 
ύπάρχει κίνδυνος ούδετεροποιήσεως, τόσο τfjς · Ελληνο
αμερικανικής Κοινότητος, όσο καi τών μελών τοϋ Κογκρέσ
σου σ' ι5, τι άφορά τήν στάση τουςάπέναντι στήν Έλλάδα. 
Καi τοίι προσέθεσε: 

• ·Αν αύτο συνέβαινε, καΙ φθάσουν οΙ ' Ελληνοαμερικανοl στό 
σημείο νό διαλέξουν μεταξίΊ άψοσιώσεως πρός τήν ·Αμερική καi 

• ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 

Σε όλλο σημείο, ό κ. Τσόνγκας, δήλωσε στήν δμογε
νειακή έφημερίδα: 

οΕΙπα στον Πρωθυπουργό δτι ή ούδετεοότητα τών 'Ελληνο
μερικανών καΙ τοϋ Κοyκρέσσου ιθό tπιτρέ~η την ύφιf..τταμένη 
προτίμηση τijς Τουρκfας (άπό τΙς ΗΠΑ) νό συνεχισθij όσυν
κρότητη καΙ θΟ όδηyήση σt tπικίνδυνη άnοσταθεροποfηση τijς 

• Ανατολικης Μεσοyεfου. I t τέτοια περίπτωση, ή Τουρκία εJναι 
χαμένη, ή ' Ελλάδα εJναι χαμένη καΙ tniσης ή · Αμερική•. 

'Όπως εΤπε ό πρώην Γερουσιαστής, ύπέδειξε στόν κ. Πα-
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πσνδρέου νά λάβη σοβαρά ύπ' όψιν τήν κατάσταση αύτή 
κσί ότι έπρεπε νά γίνη προσπάθεια έκ μέρους τής έλληνικής 
Κυβερνlισεως καΙ έκ μέρους τών • Ελληνοσμερικσνών κσί τοϋ 
Κογκρέσσου νά συνεννοηθούν μεταξύ τους κσί νά κστσλά
βη ό καθένας ποϋ βρίσκεται ό 6λλος έπί τοϋ σημείου σύτοϋ. 

~Αν κσί σύμφωνα μέ πληροφορίες μας. δέν εlνσι ή πρώτη 
φορά πού ό κ. Τσόνγκσς tπέστησε τήν προσοχή τού κ. Πα
πανδρέου γιά τήν ζημιά πού προκαλεί ή άντισμερικσνική ρη
τορική του καΙ πολλές πράξεις του, ό κ. Τσόνγκσς γιά πρώτη 
φορά δηλώνει δημόσια δτι προέβη σέ τέτοιες ύποδεfξεις. 

flxσv, βεβαίως, προηγηθή καΙ οί πέντε έλληνικijς κατα
γωγής βουλευτές ό 'Αρχιεπίσκοπος 'Ιάκωβος κσί ό ύπατος 
Πρόεδρος τής ΑΗΕΡΑ, άλλ • ό κ. Παπανδρέου έκρινε καλό νά 
συνεχίση ... 

ΜΕ ΦΙΛΕΙΡΗΝΙΚΟ ΜΑΝΔΥΑ Ο ΟΖΑΛ 

ΚΑΤΑ τήν παραμονή του στήν Νέα 'Υόρκη, τόν Τούρκο 
Πρωθυπουργό κ. ·Οζάλ έπισκέφθηκσv καi συνωμfλησσν 

μαζί του, σέ δυό διαφορετικές συναντήσεις. ό 'Αρχιεπίσκο
πος 'Αμερικής κ. Ίάκωβος κσί ό ύπατος Πρόεδρος τijς 
ΑΗΕΡΑ κ. Κλ. Ζσμπέτης. έπικεφσλijς όλιγομελών άvτιπρο
σωπειών. 

'Όπως πληροφορείται ή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, κσί oi δύο tξέφρσ
σσν πρός τόν κ. 'Οζάλ τ/ς άνησυχίες καΙ τό tνδισφέρον τijς 
• Ομογενείσς γιά τούς διωγμούς πού ύφίστστσι τό Οiκουμε
νικό Πατριαρχείο, γιά τό Κυπριακό καΙ τό Αiγαίο. Ό Τούρ
κος πρωθυπουργός διεβεβσίωσε τούς συνομιλητές του ότι 
θά tπιληφθij τών καταγγελιών γιά τό Πατριαρχείο καΙ δτι oi 
διαθέσεις τής Τουρκίας έναντι τής Έλλάδος εΤνσι πάντοτε 
φιλειρηνικές. Πάνω άπό 10 φορές, εΤπε ό κ. 'Οζάλ, πρότεινε 
tπισήμως κσί άνεπισήμως aτόν vfλληνα Πρωθυπουργό νά 
συναντηθούν γιά νά συζητήσουν τίς διαφορές μεταξύ τών 
δύο χωρών, άλλ • δτι ό κ. Παπανδρέου άρνεϊτσι. ·Ο κ. • Οζάλ 
tπέρριψε τι)ν εύθύνη τού ναυαγίου τών συνομιλιών μεταξύ 
τών δύο Κοινοτήτων τής Κύπρου aτόν κ. Παπανδρέου, ό 
δ ποίος. δπως εlπε ό κ. · Οζάλ, tμπόδισε τήν τελευταία στιγμή 
τόν κ. Κυπριανού νά ύπογράψη τό έγγραφο μιάς συμφωνίας 
πού άπλώς άποτελοϋσε μιά διακήρυξη άρχών κσί δέν εΤχε 
δεσμευτικό χαρακτήρα γιά τά θέματα πού έμεναν πρός tπί
λυση, μέ διαπραγματεύσεις. 

Άπσντών σέ παρατηρήσεις κσί tρωτήσεις τών 
συνομιλητών του, ό κ. 'Οζάλ τόνισε δτι ή Τουρκία δέν έχει 
κατακτητικές βλέψεις ατό Αiγαίο κσί δέν tποφθσλμιό τι)ν 
Λήμνο, ή κανένα 6λλο έλληνικό νησί. 'Όταν τοϋ πσρετη
ρήθη δτι ή Τουρκία έχει έγκσταστήσει σημαντικές βάσεις καΙ 
στρατιωτικές μονάδες άπένσντι ατά νησιά τού Αίγσίου, ό 
κ. 'Οζάλ άπάντησε δτι τό ίδιο lχει κάμει καΙ ή 'Ελλάς ατά 
νησιά καΙ στήν Θράκη, άνσφερθείς κσi ατό νέο πρόσφατο 
έλληνικό άμυντικό σχέδιο, βάσει τοϋ όποΙου μετακινήθηκαν 
μονάδες ατά σύνορα μέ τήν Τουρκία. 

Κατά τίς πληροφορίες μας, ό κ. 'Οζάλ κατέβαλε Ιδιαί
τερη προσπάθεια νά πείση τούς συνομιλητές του γιά τίς 
καλές προθέσεις τι'jς χώρας του έναντι τijς ·Ελλάδος κσί έπσ
νέλαβε τήν άνάγκη άνσπτύξεως πνεύματος έμπιστοσύνης 
καΙ φιλικού κλίματος μεταξύ τών δύο χωρών. Στό πλσfσιο 
έπιδεfξεως πνεύματος συνεργασίας κσί καλής θελήσεως ό 
κ. · Οζάλ tνδέχετσι νά έπιτρέψη ατό 6μεσο προσεχές μέλλον, 
aτόν ·Αρχιεπίσκοπο ' Ιάκωβο, νά έπισκεφθij τό Φσνάρι καΙ 
τήν Ιδιαιτέρα του πατρίδα ~ /μβρο, δ που οί τάφοι τών γονέων 
του. 

• • • 
Ό Τούρκος πρωθυπουργός, ό όποϊος έγινε δεκτός άπό 

τόν Πρόεδρο Ρήγκσν aτόν Λευκό ΟΤκο, τόνισε σέ δηλώσεις 
του πρός τόν Τύπο ότι δέν ήρθε έδώ γιά νά έπσιτήση πρό-
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ΗΑΡΡΥ EASTER 

Mr. and Mrs. EUGENE 
PANAGOPOULOS 

And Family 

NICK MIHALIOS 
BUILDER and LAND DEVELOPER 

MALBA ESTATES, INC. 
23-50 31st STREET 

ASTORIA, Ν.Υ . 11105 
TEL. (212) 932-6100 

Ι \0 WAV ERLY PLACE 
NEW YORK CΠΥ 

jω;t we~t (>I 

Washington Square 
CLOSED MONDAY 

777-0303 -777-03-19 

COACH · HOUSE 
•ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



σθετη οίκονομική βοήθεια (πώς τό έπαθαν ol Τούρκοι!), 
άλλά διεύρυνση τοϋ έμπορίου μέ τiς ΗΠΑ καi τήν προσέλ
κυση έπενδύσεων, άφοϋ μάλιστα ή Τουρκική Κυβέρνηση 
προτίθεται νά μεταφέρη σέ Ιδιωτικά χέρια τiς περισσότερες 
κρατικές έπιχειρήσεις. 

τέλος, σημειώναμε δτι έξω άπό τό ξενοδοχείο τοϋ κ. 'Ο
ζάλ, στήν Ν. Ύόρκη, συνεκροτήθη έκδήλωση διαμαρτυρίας 
άπό έλληνοαμερικανικές όργανώσεις στr'ιν όποία διεκηρύ
χθη ή άγανάκτηση της ' Ομογενείας γιά τήν συνεχιζόμενη 
κατοχr'ι τής Κύπρου. 

Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΣ 

ΓΙΑ πολλά χρόνια οί στήλες αύτές, κάθε χρόνο καi λίγο 
πρίν τήν παρέλαση τής ' Ομογενείας στr'ιν 5η Λεωφόρο, 

τόνιζαν τr'ιν άνάγκη νά διατηρήση ή έκδήλωση αύτή τόν κα
θαρώς έθνικό της χαρακτήρα, διότι, διαφορετικά, θά άπο
ξενωθή ή 'Ομογένεια. Καi αύτό συνέβη ήδη. Τά τραγουδά
κια μέ τό έρώτημα ιιπότε θά κόμη ξαστεριά» καi τά άλλα πο
λιτικά συνθήματα έπεισαν πάρα πολλοuς όμογενείς νά 
μείνουν σπίτια τους. Τά ίδια συνθήματα, ποu χρωματίζουν 
δλες σχεδόν τίς έκδηλώσεις ποu όργανώνει ή 'Ομοσπονδία 
'Ελληνοαμερικανικών Συλλόγων Ν. Ύόρκης, διώχνουν 
μακρυό τοuς όμογενεϊς ποu δέν λησμονούν τό περίπτερο γιά 
τήν ... Χιλή καi τό πορτραίτο τοϋ ~ Αρη Βελουχιώτη ατό ((πο
λιτιστικά» φεστιβάλ τι'jς 'Αστόριας μέ δαπάνη τών 'Ελλήνων 

φορολογουμένων . .. 
' Εφέτος έλειψαν τά πολιτικό συνθήματα, γιά πρώτη 

φορά, ύστερα άπό πολλά χρόνια, άλλά ποτέ πρίν δέv ύπι'jρξε 
φτωχότερη παρέλαση καί άπό πλευράς προσελεύσεως 
κόσμου καi άπό πλευράς παρελασάντωv. τα μισό aρματα 
έμφαvίστηκαν σε σύγκριση μi: άλλες φορές καί έλάχιστοι 
έπίσημοι προσι'jλθαv. στήv καθιερωμένη δεξίωση ποu προ
ηγείται τής παρελάσεως ... Καί μέ νοσταλγία θυμήθηκαν ol 
παλαιότεροι όμογεvείς τό έθvικό μεγαλείο τώv παρελάσεων 

Howard Johnson's 
Restaurant 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1985 

122 East 42nd Street 

New York, New York 10017 

Tel.: 687-0089 

ΗΑΡΡΥ EASTER 

from Nick Bogdos Family 

The Metropolitan Greek 
Chorale 

GEORGE TSONT AKIS, 
Conductor 

"20th ANNIVERSARY 
CONCERT" 

with the New Philarmonia of Riverside 

presents 

Tsontakis SAVIOURS 

Judith Bettina, Soprano 
Α spiritual poem by Nikos Kazantzakis 

Tavener RISEN! (Anesti) 

Rimsky Korsakoff SLAVAI 

also a retrospective on the best of twenty 
years of the Chorale's repertoire of Greek 
compositions, including Armenian, He-

brew, and Latvian works. 

SATURDAY, ΜΑΥ 11th, 1985 8 ρ. m. 

Alice Tully Hall, Lincoln Center 

τickets: $10, $15, $20, $25 

Call: Βοχ Office: 212-362-1911 or MGC: 

212-362-2294 
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πού ώργάνωσον ό κ. Περ. Λοντζούνης, κοί οί κ.κ: Γεώργ. 
Πυλιώτης, I. Μάλλιος. Α. Μάνεσης κοi Μ. Σιδέρης, μοζ/ μέ 
άκομμάτιοτο στελέχη όργονώσεων στiς όποίες δέν ε1χον 
άκόμη εΙσχωρήσει τά άκροίο στοιχείο γιά νό τiς διαλύ
σουν .. . 

ΥΓΙΕΙΣ ΑΝΠΔΡΑΣΕΙΣ 

Η κο~ογγελίο ~οϋ άνεξ~ρτήτου f3ο.~λευτίj κ. Πονογούλη, 
πρωην στελεχους του ΠΑΣΟΚ, οτι ποροκολουθοuντοι 

τά ·τηλέφωνο πολλών 'Αθηναίων δημοσιογράφων, έγινε 

Ό κ. ΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ 

'Ιδιοκτήτης της 

GALANOS SHIP 
SUPPLY CO. 

Εύχεται στόν έφοπλιστικό κόσμο, 
καi δλους τούς ναυτιλλομένους 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

559 SOUTH CΟΝCΕΡτιΟΝ STREH 
POST OFFICE ΒΟΧ 96 

MOBILE, ALABAMA, 36601 
HL. (205) 433-1816 

·ο κ. JOHN VITELAS 
ίδιοκτήτης τοϋ 

ARGONAUTRESTAURANT 
εύχεται σ· δλους 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

1020 3rd Avenue, New York, Ν.Υ. 10021 
Tel. 838-6554 

ARENA 
RESTAURANT-DINER 

COCKTAIL LOUNGE 
''τΗΕ FAMILY RESTAVRANΓ' 

We Doze But Neνer Close - All Baking Done On Premises 
CATERING ΤΟ PARτJES ΟΝ AND OFF PREMISES 
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GUS VETSAS 
MICHAEL SHOREMAS 

250 ESSEX STREET, HACKENSACK, N.J. 07601 
(201) 342-2275 

άφορμή έντονωτάτων διαμαρτυριών σέ μιά όπά τiς καθημε
ρινές συναντήσεις τών πολιτικών συντακτών μέ τόν ύφυ
πουργό τύπου κ. Δημ. Μαρούδο. Ό διάλογος τών 
συντακτών αύτών μέ τόν ύφυπουργό, άπέδειξε τήν εύοι
σθησίο τών · Ελλήνων συναδέλφων καi τήν άπέχθειά τους 

πρός κάθε ε'ίδους περιορισμού τίjς έλευθερίας τοϋ τύπου. 
Αiσθανόμαστε ύπερηφάνεια γι ' ούτό. 

'Η έρευνα τίjς συσταθείσης διακομματικής 'Επιτροπής 
θό cΊποδείξη aν κατά πόσο εύσταθίj ή φοβερή καταγγελία 
τοϋ κ. Παναγούλη κοi όν θό πρέπει νά aποκλείσουν οί "Ελ 
ληνες δημοσιογρcΊφοι τό τηλέφωνο σάν μέσο έπικοινωνίας 
μέ τiς έπίσημες κοi πρό παντός τίς Ιδιοfτερες πηγές τών πλη
ροφοριών τους . . . 

'Εκείνο ποu μός έκανε Ιδιαίτερη έντύπωση, διαβάζοντας 
τ_όν διάλογο τού ύφυπουργοϋ μέ τοuς 'Αθηναίους συνο-

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΠΑΣΧΑ 

Εuχονται ό κ. καi κ. 

ΔΗΜΗΤΡ. ΠΕΤΡΟΛΙΑ 
PIΠSBURGH, ΡΑ. 

ΗΑΡΡΥ EASTER 

Orίon and Global 
Charterίng Co., Inc. 

29 BROADWA Υ, NEW YORK. Ν . Υ. 

Καλό Πάσχα 

I 

ΚΟΣΜΙΚΉ ΤΑΒΕΡΝΑ 
308 East 86th Street, Manhattan 

628-9100 

ιιΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



όέλφους, εΤναι ή εύαισθησία ατά θέμα τijς έλευθερίας ώρι
σμένων ατά γραπτά τών άποίων όντανακλάται όπέραντη 
προκατάληψη κai μίσος έναντίον τού Δυτικού Κόσμου κai 
θαυμασμός γιά τάν 'Ανατολικό, όπου εΤναι όσύλληπτη ή 
έννοια τijς έλευθερίας τού τύπου. Τώρα πού τούς συντάκτες 
αύτούς 6γγισε τά άπλά ένδεχόμενο τής παρακολουθήσεως 
τών τηλεφωνικών τους συνδιαλέξεων, έγιναν - δικαιολογη
μένα - έξω φρενών. Τά γεγονός αύτά πείθει δτι οί θαυμαστες 
τών συστημάτων τού «ύπαρκτού σοσιαλισμοD» δέν θά μπο
ρούσαν νά ζήσουν ούτε ιiJρa κάτω όπά κομμουνιστικά κα
θεστώς, δπου άπουσιάζει παντελώς τά όξυγόνο τής έλευ
θερίας τού τύπου . . . 

ΥΒΡΙΣΤΗΣ ΑΠΟ ΒΟ.ΡΡΑ ... 

ΚΑΙ μιά ό λόγος γιά έλευθερία τού Τύπου, άξίζει νά όνο
φερθούμε σέ ενα πράγματι ύβριστικά κai μειωτικά γιά 

τοιlς 'Έλληνες συναδέλφους κείμενο τού Μπόρις Κορολι
ώφ, άνταποκριτή τού σοβιετικού Πρακτορείου ιιΝοβόστη>ι 
στήν 'Αθήνα, τό όποίο κατεχωρήθη σέ έφη μερίδα τών 
' Αθηνών. 

' Αναφερόμενος ατό όφέλη τής πρόσφατης έλληνοσο
βιετικής συμφωνίας, ό Σοβιετικός όνταποκριτής έγραψε 
δτι : 

8 Ο · λνδρiας Παnανδρiου Ι .. ρε όnό τή Μόσχα 500 
δολλόρια yιό κάθε • Ελληνα. ΚαΙ yιά τούς yέpouς καΙ yιά 
τούς νίους. ΚαΙ yιά τούς δνδρες καΙ yιό τΙς yυναlκις. 
ΚαΙ yιό τόν .,aρά όnό τόν Πόρο καΙ yιά τήν νοικοκυρά 
nού •ωνlζιι στήν όδό • ΕρμοΟ. ΚαΙ yιά τόν καθένα όnό 
tσδς, κύριοι, τf\ς Διξιδς.• 

Καί πρόσθεσε ό Ρώσος •δημοσιογράφος»: 

«Αύτό Ισχύει καΙ yιά καθένα όnό σδς, συντόκτιςτοΟ 
όνεξάρτητου Tύnou, nού χρησιμοn~ιεlτι τήν tλιυθε
ρlα τοΟ Tύnou, nού σδς δόθηκε όnό τήν κυβέρνηση, yιά 
τήν tλιυθερ6α τοΟ •ιύ6ους, nρός τό συμtέpον τοΟ 
ό•tντη σας.• 

Πολύ εϋστοχα ή 'Ένωση Συντακτών τών ' Ημερησίων 
φημερίδων ' Αθηνών, όπάντησε: 

ιιΠαραδίδουμε στήν κοινή άnοδοκιμασία μιά μόνο πα-

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

ARIS EST Α TES 
35 GLORIA DRIVE 

ALLENDALE, N.j. 07401 
πι. (201) 943-1174 

:fltλenio.n WHOLESALE 
AND RETAIL 

G'lft Snop Stefana, 

Vaptistika, 

Books, Records 

Imported Ceramics from Greece 

323 WEST 42nd STREET, NEW YORK, Ν . Υ. 10036 
Tel.: (212) CI 7-6244 Ι Cl 7-6219 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1985 

ρόγραφο - άπό τίς πολλές - τοϋ άπαράδεκτου κειμέ
νου πού βαθύτατα θίγει τό περi έλευθερίας καί άνεξαρ
τησίας dίσθημα, οχι μόνο τών δημοσιογράφων, άλλό 
δλων τών ·Ελλήνων ... ·Η · Ελευθερία τοϋ Τύπου δέν δό
θηκε άπό κανένα σ· αύτό τόν Τόπο. Κατακτήθηκε μέ 
μεγάλους άγώνες καί θυσίες τοϋ · Ελληνικοϋ Λαοϋ καί 
τών δημοσιογράφων. Τό Δ.Σ. θεωρεί δτι παρόμοια δη
μοσιεύματα, καί μάλιστα προερχόμενα άπό ξένο δη
μοσιογράφο, οχι μόνο παραβιάζουν τούς προαιώνιους 

δγραφους κανόνες φιλοξενίας αύτης της χώρας, όλλά 
δfνουν τήν έντύπωση καταφρονήσεως τοϋ · Ελληνικοϋ 
Λαοϋ.» 

Ο ΑΔ. ΚΟΡΑΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΩΣΣΟΥΣ 

Η νοοτροπία τών Ρώσων γιά τι) ν ιιεύεργεσία» τους πρός 
τι) ν 'Ελλάδα, δπως άντανακλάται πολύ χαρακτηριστικά 

ατό κείμενο τοϋ άνταποκριτή τού «Νοβόστι», ύπεvθυμίζει 
τι)ν ύποθήκη τού Μεγάλου Άδαμαντίου Koρaij: 

«νΕχομεν χρείαν ένθουσιασμοϋ διό νό έπιτύχωμεν 

τον φωτισμόν καi την δόξαν τiίς Έλλόδος. Άπό τοuς 
Ρώσσους δεν μποροϋμεν νό προσμένωμεν καλό, διότι 
ή ήμέρωσις δεν iκαμε άκόμη μεγόλην προκοπήν. ΟΙ 

ΗΑΡΡΥ EASTER 

Poles, Tublίn, 

Patestίdes & Stratakίs 
New York, Ν.Υ. 

() (} 

• ο 
ο 

ο ο 
ο 

The finest seafαxl restaurant ίη New York. 
Ε νen the fish know. Ί1te Delegate 
ιuιιc·hι .. ιι. Ι)ίπιιcr. Μοικl~y ιhru t'ricl;ιy • Jtc.-~rν~ιicιιι~ tiH7-0!IIIO 

:.!11 Ε. 43rιl ~lrt.'Ct (JktWttn 3nllk :.!ιιcl Avcnun) 
ι-·~ d;,.,.,. parAitικ tιJ ι(αmιι;, ""'ι α,,, 
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Ρώσσοι άφ(ινισαν τι'ιν Πολωνίαν, την κραταιόν Βασιλείαν, 
έστέρησαν τοuς Γεωρyιανοuς άπο τούς ομογενείς των 
ήyεμόνας, fiρπασαν άπο τι'ιν • Επτάνησον τι'ιν τιμι'ιν νό 
κυβερνοται άπο u Ελληνας». 

~Αν ζούσε σήμερα ό σοφός Χιώτης θό προσέθετε ατό πα
ραπάνω τόν διαμελισμό τής Πολωνίας μf: τήν Χιτλερική Γερ
μανία καί τήν συνεχιζομένη σήμερα κατοχή τής Πολωνίας 
καί τών άλλων κρατών τής 'Ανατολικής Εύρώπης καί τοϋ 
'Αφγανιστάν. Τήν καταπίεση τών Μειονοτήτων, τό Άρχιπέ
λσγο Γκουλάγκ, τa φρενοκομεία γιά τοuς δισφωνοϋντας, 
κ.λ.π., κ.λ.π. 'Επίσης, τό γεγονός δτι ol Ρώσσοι κάνουν τό 
κορόϊδο στiς • Ελληνοτουρκικf:ς διαφορf:ς ατό Αiγαίο καi τό 
Κυπριακό, δτι ένισχύουν οΙκονομικώς τfιν Τουρκία κσi δτι ή 
Ρωσσίσ ήταν ή πρώτη χώρα ποu άνεγνώρισε τήν χούντα 
Παπαδοπούλου . .. Κι' δμως, πάρα πολλοί, δυστυχώς, 'Έλ
ληνες, λέγουν «Σοβιετικfι 'Ένωση» καί στάζει . .. μέλ ι όπά τa 
χείλη τους . .. 

ΘΛΙΒΕΡΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΟΛΟΙ οί όμογενείς έχουν προσωπικf:ς έμπειpίες καi πάρα 
πολλοi εΤναι έκείνοι ποu μέ άπογοήτευση καi λύπη δια

πιστώνουν τήν παρακμή θερμών, άρχών καί άξιών στήν γε
νέτειρα. Στfιν παρακμή αύτή άναφέρθηκε σέ μιa πρόσφατη 
διάλεξή του ατό Πνευματικό Κέντρο τού Δήμου 'Αθηναίων 
ό Εlσαγγελεuς · Εφετών 'Αθηνών κ. Δη μ. Τσεβάς. 

Εlπε μεταξu άλλων ό Εlσαγγελεuς 'Εφετών: 

((Ο νέος ' Ελληνισμός aπειλείται καi κινδυνεύουν τό 
στοιχεία τfjς έθνικfjς μας ταυτότητας. · Η οίκογένε ια διέρ
χεται κρίση , κρίση ύλικι'] καi πρό παντός ήθικιΊ καi πνευ

ματική . Καi δέν ένισχύεται, όλλό ύποβαθμίζεται καί έξω
θείται στι']ν aποδυνάμωση καi τι'] δ ι άλυση . . Η παιδεία ε χα
σε τον προσανατολισμό της, παραπαίει καi δ ι αλύεται. ' Ε
ξέλ ι πε το ύψηλό όνθρώπινο ήθος καi είς μάτην όναζητοϋν
ται πρότυποι όρετης προς μίμηση. Κυριαρχοϋν σήμερα : 

· Η όνατροπιΊ τών όξιών τfjς ζωfjς, ή aσυνέπεια καi ή όσυλία 
τοϋ θράσους καi παταγώδε ι ς συσσωρεύονται οί διαψεύ
σεις των έλπίδων καi προσδοκιών τών νέων μας. · Η νεο
λαία κομματι κοποιείται κατό τρόπο όσύστολο καi έθνικό 
έπικίνδυνο. Κακοποιοϋνται βάναυσα r'j καi καταστρέ
φονται ο1 ίστορικές παραδόσεις τοϋ "Εθνους μεταξύ των 
όποίων καi ό θησαυρός της έλληνικfjς γλώσσας. · Η 'Εκ
κλησία παραμερίζετα ι όπο τη ζωrΊ της οίκογένειας. τον 
πολίτη, τόν έλεύθερο καi ύπεύθυνο συγκλονίζε ι βαθειό 
κρίση έμπιστοσύνης προς τι']ν πολιτική , πνευματικιΊ καi 
οίκονομικι'] ήγεσία του. 'Ένα τεράστιο κϋμα aντικοινωνι
κότητας όπειλεί τη νεότητα.» 

Σ' ολους τοi.ις συνδρομητές~ 
όvαγvώστες κai όγγελιοδότες~ 

ή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ , 
εuχεται 

ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΠΑΣΧΑ 

Μέ τi]ν εύκαιρία τών Άγίων ήμερών τού 
Πάσχα, έκφράζω πρός ολοuς τοuς 'Έλληνας, 

όλόθερμες εύχές χαράς καi εύτuχίας. 
Άπό τi]ν 'Ανάσταση τού Χριστού, άντλοΟμε 
τi]ν δύναμη καi τό μεγαλείο τής ζωής μας. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΜΑΜΑΗΣ 
τ. Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου 'Ανδρίων 

«"Α γιος Φίλιππος)) 

OYSTER ΒΑΥ 
CRYSTAL PALACE 

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

• Ανετες, πολιτισμένες όιθουσες γιά δλες τίς 
κοινωνικές σας έκδηλώσεις, ίδιωτικές 

κai συλλογικές. 

' Αδελ~ί ΤΟΜ kOi ΠΩΛ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ 

ΗΑΡΡΥ EASTER 

Mr. and Mrs. 

EMMANUEL j. COULOUCOUNTIS 
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Dr. and Mrs. 

CHRISTOS D. PYRROS 
Wίsh αΖΖ theίr frίends 

Happy Easter 

Ό κ. καi ή κ. 

ΒΛΑΣΗ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ 

Εύχονται στοu φίλους τους 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

ΜΕ το 

PEτERS TOURS 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ 
Τ ΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Χωρiς Ταλαιπωρίες καi Τρεχάματα 

Ταξιδέψετε με τα κανονικa 
δρομολόγια τής 'Ολυμπιακής 
με JUMB0-747 χωρiς σταθμόν. 
Γιά τηv κράτηση θέσεων καi κάθε πληροφορία 

Άποταθήτι: στο δικό σας: 

PETERS TOURS. ΙΝC. 

566 7th Ave., Suite 701 , New York, Ν.Υ. 10018 ·;:eι. 391-0200 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1985 

, Αχεπικό τμημα τιμά 
τον κ. William Chirgotis 
Το Ιστορικό τμήμα EUREKA της 

ΑΗΕΡΑ, του Newark, N.J .• τίμησε στην 
εφετεινή, 61η έτήσια χοροεσπερίδα του 
εναν διακεκριμένο όμογενη, πρώην 
Πρόεδρο τοϋ τμήματος αύτοϋ καί 
πρώην ϋπατο Πρόεδρο της όργανώ
σεως, κ. William G. Chirgotis, έξαιρετικό 
aρχιτέκτονα, φιλάνθρωπο καί πρωτα
γωνιστη πολλών ώραίων προσπαθειών 
ύπtρ τών δικαίων της Κύπρου καί τfjς 
· Ελλάδος καi τών Ιδρυμάτων της 'Αρ
χιεπισκοπfjς μας. 

·Εκατοντάδες όμογενείς άπό δλα τό 
σημεία του Νιοϋ Τζέρσεϋ καί της Νέας 
· Υόρκης προσηλθαν γιό νό τιμήσουν 

τόν aξιαγάπητο αuτόν 'Ελληνοαμερι
κανό στ ι')ν χοροεσπερίδα ποu Εγινε στό 
πολυτελέστατο Landmark lnn., στο 
Woodbridge του Νιοϋ τζέρσεϋ. Μεταξu 
τών προσελθόντων ήταν ό Πρόξενος της 
'Ελλάδος κ. Γ. Βέης, τον όποίο παρου
σίασε ό πρόεδρος τοϋ τ μ ή μα τος κ. Spero 
Margeotίs. Γενικός πρόεδρος της έκδη
λώσεως, ποu θύμιζε χοροεσπερίδα τών 
έθν ικών συνεδρίων της όργανώσεως, 
ήταν ό κ. Theodore Pouris . 
. ο κ. τ σιργώτης, έκτός τών όλλων επι 

χειρηματικών δραστηριοτήτων, εΤναι 
έκδότης βιβλίων καί περιοδικών aρχιτε
κτονικών σχεδίων, εχει σχεδιάσει τΓιν 
διαμόρφωση τοϋ χώρου άνεγέρσεως 
το ίί άγάλματος τοίί Προέδρου Τροϋμαν 
στι"ιν ·Αθήνα, ύπηρέτησε ώς μέλος τοίί 
· Αρχι επισκοπικοίί Συμβουλίου καί 
μέλος Συμβουλίων όλλων Ιδρυμάτων, 
εχει τιμηθεί μέ τόν τίτλο τοϋ ~ Αρχοντος 
τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου καί 
εχει τιμηθεί μέ τόν 'Αργυρό Σταυρό τοϋ 
Φοίνικος καί όνομασθεί τιμητι κός πο
λίτης ' Αθηνών. Εfναι, έπίσης, πρόεδρος 
του Haryy S. Truman Good Neighbor 
Award Foundation. 
Με τΓιν εύκαιρία, σημειώνομε δτι τό 

(μβλημα τfjς ΑΗΕΡΑ ποu κοσμεί τελευ
ταίως τό έξώφυλλο της ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ, 
εΤναι σχέδιο τοίί κ. Τσιργώτη. Τό σχεδί
ασε πρό διετίας, δταν ήταν πρόεδρος 
της 'Αχεπικης 'Επιτροπης ποu συγκέν
τρωσε 100,000 δολλ. γιό τι')ν άνακαίνιση 
τοϋ όγάλματος τi'jς 'Ελευθερίας. 
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IN 1985 
ΤΗΕ BEST TRAVEL VALUES 
HOMERIC'S '747 Super Flights' 

IOGREECE . """" uu .. , ... .,.. ... 
Α Greαf Wαy fo Go ••. And Sαve Money, Tool 

WE PROUDL Υ OFFER ΤΗΕ MOST POPULAR CHARTER & TOUR PROGRAMS WITH: 
• 16 YEARS OF EXCELLENCE IN TRA VEL EXPERIENCE 
• ONLY BOEING-747 SERVICE VIA TOWER AIR 
• PROGRAM SELECτiON AND GUARANTEED DEPARTURES 

• ΝΟΝ STOP FLIGHTS ΤΟ ATHENS 
• EXCEPτiONAL 'LOW' RATES 

.. . $200 LOWE.R ΤΗΑΝ Oτt!ER RARES ... 

• INFANTS TRAVEL FREE • PERSONALIZED Α ΠENτiON.COMPUTERIZED SERVICE 
• RELIABILITY AND FINANCIAL SτRENGTH 

• COMFORT ..• UPPER DECK FIRST CLASS SE.A YING 
•.. $200 SUPPLEMENT ROUND τRIP .. . 

ONEWAY FROM ROUND TRIP FROM 

S299:~~TAX S499:~~'" 
DEPARTURES from New York (JFK) Every Thursday, Saturday, Monday 
RETURNS From Athens Every Friday, Sunday, Tuesday 

••• AND τ ΑΚΕ Α FRIEND WΙτΗ YOU AND 
SEE GREECE & τΗΕ GREEK ISLES. 
IN Α VERY SPECIAL WAY 
Α τ VERY SPECIAL PRICES! ! 

TOURINCLUDES 
• ROUND TRIP AIR FARE 
• 7 NIGHTS ΑΤ DELUXE HOTEL 
• AMERICAN BREAKFAST DAIL Υ 
• CITY SIGHTSEEING 
• 1·DAY CRUISE 
• ALL TRANSFERS 
• SERVICE CHARGES AND TAXES 
• FARE WELL DINER 

WE OFFER ΤΗΕ BEST SELECτiON OF FLIGHTS AND TOUR PACKAGES. 
CALL FOR OUR 1985 AIR/LAND/CRUISE BROCHES. ACT NOW! 

ΝΟ. 1 CHARTER AND TOUR OPERA TOR ΤΟ GREECE 

Ν.Υ. STATE: 800-522-1717- TOLL FREE - ΝΑ 110NWIDE: 800-223-5570 

New York: Brooklyn: Astorla: Stamford, cτ: Long lsland: Athens, Greece: 
595 Fifth Ανe. 79·04 5th Aνenue 31·19 Ditmars Blνd. 906 Ε. Main St. 86 Νο. Btoadv'aϊ 59 Panepistimiou St. 

Tel. 212-753-1 100 τ eι.- 71 a-833·15800 TeJ- .71 8-.721 -6400 Tel. 203-359-2917 
Hicksνille, ΝΥ 11801 

Tel..321-4777 Tel. 5 16-935·3400 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



~Ο Καθεδρικός τιμ δ τόν Δρα Κίμωνα Δούκα 

Τόν διακεκριμένο όμογενι'j Δρα Κίμωνα Δούκα τίμησε ό Κα
θεδρικός Ναός τής Άγίας Τριάδος, Ν. Ύόρκης, στι'ιν έφε
τεινή, 57η έτήσια χοροεσπερίδα του, στό Ξενοδοχείο Wal
dorf Astoria. ·Η έξαιρετικι'ι τιμή lγινε στόν κ. Δούκα γιά τι'ιν 
πολυετή ύπηρεσία του (1971-1982) ώς Προέδρου τού Καθε
δρικού καΙ γιά τό δλο έργο του ύπtρ τής 'Εκκλησίας. 'Αρι
στερά, ό τιμηθείς πτώην uπατος Πρόεδρος τής ΑΗΕΡΑ Δρ. 
Δούκας κρατών τι'ιν άναμνηστικr) πλάκα ποu τού προσε-

φέρθη, καΙ ή Κα Δούκα. Στην δεύτερη φωτογραφία, άπ? άρι
στερά, ό γενικός τσαίρμαν τής ώραιότατης έκδηλωσεως 
κ. Νίκος Λογοθετίδης, ό Ιερ. προϊστάμενος τής Κοινότητος 
Δρ. Ρ. Στεφανόπουλος, ό τιμηθείς κ. Δούκας, ό Σεβασμιώτα
τος κ. 'Ιάκωβος, ή Κα Δούκα, ό πρόεδρος τού Καθεδρικού 
κ. Μι χ. Σωτfίρχος καΙ ό συμπρόεδρος τής έπιτροπής τής χο
ροεσπερfδος κ. Θεοδ. Προύνης. ν Αλλος συμπρόεδρος τής 
έπιτροπής ήταν ό κ. George Douris, πού δεν εlναι στr)ν 

φωτογραφία. Athens Ιnternationai-D. Kesoglidis 

ΤΗΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕ FELLOWSHIP 

Wίshes ίts members, ίts frίends 
and αΖΖ the Greek-Amerίcans 

ΗΑΡΡΥ EASTER 
President: 

CAPTAIN NICHOLAS Ε. KULUKOUNDIS 

ΗΑΡΡΥ EASTER 
JOHN S. LATSIS (U.S.A.) lnc. 

ΑΠΡΙΛ ΙΟΣ 1985 

5 West 54th Street 
New York, Ν.Υ. 10019 
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e Ο κ. καi ή κ. Φαίδ. 'Αλεξάκη 

Εύχονται σ · δλους τοvς φίλους τους 
καi δλους τοvς ναυτιλλομένους 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Alpro Maritίme Agencίes, Inc. 
595 Madίson Avenue, New York, Ν.Υ. 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

BYRON ANDREOU, M.D., P.C. 
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ΤΗΕ HOLLYWOOD CLI~IC 
20861 MACK AVENUE 

GROSSE ΡΟΙΝΗ WOODS 
MICHIGAN 48236 
HL. (313) 886-3260 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Louis Butter Eggs 
& Cheese Co., lnc. 

Vouyiouklis Bros. 
Tel. 833-2326, 833-2544 & 833-2375 
8419 7th Avenue, Brooklyn, Ν.Υ. 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ 

GLEASON ΡΑΙΝΤ SUPPL Υ 
65-01 ROOSEVELT AVENUE 

WOODSIDE, Ν.Υ. 
HL. 639.4888 

DITMARS ΡΑΙΝΤ SUPPL Υ CO. 
33-10 DIIMARS BOULEVARD 

ASTORIA, Ν.Υ. 11105 
τΕL. (718) 278-4130 

Μορφωτικός ·Ακόλουθος 
στό Γενικό Προξενείο 

' Η Δ ρ. Σιμόνη Ζαφειροπούλου άνέλα
βε καθήκοντα Μορφωτικοϋ • Ακολού
θου στό Γενικό Προξενείο Νέας' Υόρκης. 

'Η Δρ. Ζαφειροπούλου γεννήθηκε 
στr'Jν 'Αθήνα, σπούδασε έκεί Νομικά καί 
εγινε μέλος τοϋ Δικηγορικοϋ Συλλόγου 
τό 1975. Τό 1980 εγινε Διδάκτορας της 
Σορβόνης σε θέματα ΟΙκονομίας καί 
Κοινωνιολογίας καί εκανε μεταπτυχια

κές σπουδές στην Ecole Pratiqυe des 
Haυtes Etudes στό Παρίσι,στr'Jν ' Ιστορία 
τοϋ Κινηματογράφου. 

· Εργάστηκε σόν ' Επιστημονικός Σύμ
βουλος στην UNESCO στr'Jν εκπόνηση 
μελέτης γιά τό έλληνικά νησιώτικα συ
στήματα, στόν Έλληνικό 'Οργανισμό 
Τουρισμοϋ σε μελέτες περιφερειακης 
τουριστι κfίς άναπτύξεως, στό ύπουρ
γέίο ·'Έθνικης ΟlκονοϊJίας, ~Ερέυνας καί 
Τεχνολογίας σόν · Επιστημονικός Συνερ
γάτης. Διετέλεσε μέλος τοϋ Διοικητικοϋ 
Συμβουλίου της ΕΡΤ-1 καί τfίς Έπιτρο

πfίς Προγράμματος. 

· Η κ. Ζαφειροπούλου εfναι σύζυγος 
τοϋ Καθηγητη τοϋ M.I.T. Edwin Kuh. 

~ Ελληνοαμερικανικη 
έπένδυση στΓιv ~ Ελλάδα 
·Ο πρόεδρος της έλληνικfίς έπενδυ

τικfίς έταιρίας (Hellenic Deνelopment 
Corporation) κ. Νίκος Παπαδόπουλος, 
άνεκοίνωσε δτ ι ή έταιρία YPSI-τEC HEL
LAS, Α.Ε. , άπεφάσισε επένδυση 12 περί
που έκατομμ . δολλ. στr'Jν ·Ελλάδα με 
σκοπό τr'Jν παραγωγη προϊόντων στόν 
βιοϊατρικό τομέα, δπως καρδιακοί βη
ματοδότες, μονάδες παρακολουθή
σεως καρδιδς καί ύβριδικό ήλεκτρονικό 
κυκλώματα γιά έγχώρια καί ξένη κατα
νάλωση. Τό προϊόντα αύτό θό πωλοϋν
ται στr'Jν · Ελληνικη δπως καί στην άγορό 
τfίς Μέσης • Ανατολfίς. 
'Ο πρόεδpος της έταιρίας, κ. Νικόλαος 

Τομαρδς, μέ πολύχρονη πείρα στόν το
μέα της ήλεκτρονικί')ς τεχνολογίας στίς 
Ήν~ένες Πολιτείες, προεδρεύει 
επίσης της έταιρίας YPSI-HC Corpora
tion στr'Jν πόλη Waltham της Μασσα
χουσέττης. 

·Εξ άλλου, ή Hellen ic Deνelopment 
Corp. κυκλοφόρησε τελευταίως .κ6τα
τοπιστικό φυλλάδιο με πληροφορίες γιο 
τίς f:πενδυτικες εύκαιρίες ποu προσφέ
ρει ή 'Ελλάς, την νομοθεσία ποu ρυθμί
ζει τίς επενδύσεις καί άλλα χρήσιμα 
στοιχεία. 

ΟΙ ενδιαφερόμενοι μποροϋν νά τη
λεφωνήσουν στόν άριθμό (212) 315-
2300. 

ιιΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



ΜΕΤΑ τtΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

Π ρός Δημοκρατία μόνο κατ' όνομα 

'Εδώ καί περισσότερο όπό ενα μfjνα, 
Ε:ξηγοϋσα γιατί ή t:κλογή γιά τήν Προ
εδρία ήταν κρίσιμη γιά τό μέλλον τών 
έλληνικών πολιτικών πραγμάτων καi 
γιατί ό κ. Καραμαναλfjς δέν μποροϋσε 
- καί δένε πρεπε -νά εχει εμπιστοσύνη 
σέ όποιαδήποτε συμφωνία του μέ τόν 
πρωθυπουργό. Οί δύο άνδρεςεfχαν δια
φορετικό προσωπικό καί πολιτικά κίνη
τρα - έξηγοϋσα - καί, όπλώς, δέν 
μποροϋσαν καί δέν επρεπε νό εμπιστεύ
ονται ό ενας τόν ολλο. 'Η δυσκολία γιό 
τόν κ. Παπανδρέου ήταν πώς ή Προε
δρική εκλογή γινόταν πρίν όπό τίς βου
λευτικές εκλογές καί ή δυσκολία τοϋ κ. 
Καραμανλη ήταν πώς δέν θά χρησιμο
ποιοϋσε τίς Εξουσίες πού το Ο παρείχε τό 
Σύνταγμα. Τώρα, ό πρωθυπουργός'ίσως 
καταφέρει νά ξεφορτωθεί τίς εξουσίες 
τfις Προεδρίας. 

Τώρα ό πρωθυπουργός εΙναι ετοιμος 
νά «λυτρώσει τήν δημοκρατία», δπως 
i:γραψαν οί «Τάϊμς της Νέας 'Υόρκης», 
επικαλούμενοι δηλώσεις του. Ύπάρχ

χουν πολλοί πού τό εκαναν ι'jδη. Μόνον 
πού όπλώς κατέστρεψαν τή δημοκρα-

Tou καθηγητfi ROY MACRIDIS 
BRANDEIS UNIVERSiτY 

'Αναδημοσιεύεται άnό τι']ν «Καθημερινήι> 

τία. 'Η λέξη θά Εξακολουθήσει νά χρησι
μοποιείται. 'Η ούσία θά όλλάξει. 'Η' Ελ
λάδα θά εfναι δημοκρατία μόνο κατ' 
δνομα. 

'Ο πρωθυπουργός "ισως κρατήσει τόν 
λόγο του. Ό"ιδιος καί τά μέλη τοϋ κόμ
ματός του εfναι μαρξιστές- άλλά τόέλ
ληνικό κέντρο, ή μικροαστική τάξη δέν 
τόν πίστευαν. «Αύτά τά λέμε γιά τόν κό
σμο», μοϋ εΙπαν πολλοί φίλοι του στήν 
'Ελλάδα. «Μήν τά πιστεύετε». 'Ακόμα 
καί οί 'Αμερικανοί φίλοι του δέν 
πίστευαν τόν Παπανδρέου: Θά μείνει 
ατό ΝΑΤΟ (μοCί i:λεγαν),θά κινηθείπρός 
τό κέντρο, θά παραμείνει στ ή ν Κοινή 'Α
γορά καί θό διατηρήσει τίςάμερικανικές 
βάσεις. Στήν πολεμική του εναντίον τfjς 
Τουρκίας, ολοι Εβλεπαν τίς ενέργειες 
ένός ..μεγάλου πατριώτη» - σάν τόν 

στρατηγό ι ιαρουζέλσκι. ·Ελάχιστοι συ
νειδητοποιοϋσαν δτι ό πρωθυπουργός 
εΙναι ενας όφοσιωμένος μαρξιστής 
(i:στω καί πρωτόγονος) καί πώς, δταν κα
ταγγέλλει τόν όμερικανικό ιιl μπεριαλι
σμό» ώς τή μεγαλύτερη επιθετική δύ
ναμη στόν κόσμο (μέ τή Σοβιετική " Ε

νωση στή θέση τοϋ όμυνόμενου), τό 
πιστεύει. 

Θηλειά στό λαιμό 

ΟΙ "Ελληνες ϊ:χουν μιά εuκαιρία νά 
σωθοϋν στίς επικείμενες i::κλογf:ς. ' Αλλά 
μόνον άν οί i::κλογές ε Τ να ι i::λεύθερες. ·Αν 
ό κ. Παπανδρέου «λυτρώσε ι · τή δημο
κρατία>> πρίν όπό τίς έκλογές, προφα
νώς δέν θά εΤναι έλεύθερες. ' Αλλά δέν 
θά ύπόρξει όρκετός χρόνος γιά νά πάμε 
σέ πλειοψηφίες τύπου 99%- ολλωστε οί 

ΗΑΡΡΥ EASTER 

ΤΟ ALL OUR FRIENDS 

Dutch 
Pantιv 

F AMIL Υ REST Α URANTS 

NICK SPITHOGIANNIS 
Presίdent 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1985 17 



κομμουνιστές παραμένουν σοβαρό 
πρόβλημα γιό τόν κ. Παπανδρέου. Ε1ναι 
ή μόνη δύναμη πού μπορεί νό άπειλήσει 
τήν έξουσία του.·· Οσο περισσότερο τόν 
ύποστηρίζουν, τόσα περισσότερα του 
ζητουν. Καί ή ύποστήριξη πού θά του 
δίνουν, θά εΤναι θηλειά στό λαιμό του. 
~ Εχοντας «καθαρίσει >> μέ τήν Δεξιά, ά

ναγκόζοντας τόν Καραμανλη νά άπο
συρθεί, δέν θό μδς προκαλέσει εκπληξη 
άν ό κ. Παπανδρέου στραφεί έναντίον 
της όριστερδς του. ·Αλλά, χωρίς η μέ 
τούς κομμουνιστές, μαζi η έναντίον τών 
κομμουνιστών, ή δημοκρατία δέν θά 
επιβιώσει. 

'Η μοναδική λύση πού €χουν οΙ" Ελλη

νες ψηφοφόροι εlναι νό θέσουν εΙς εαυ
τούς δλα τά (ρωτήματα πού θέτουν οΙ 
ψηφοφόροι - τά ~ιδια πού €θεσαν οΙ 
Γάλλοι ψηφοφόροι καί στά όποία 

εδωσαν όπάντηση στίς περιφερειακές 
έκλογές της 10ης Μαρτίου. Ε1ναι καλύ
τερα τώρα; ' Ο σοσιαλισμός τούς €φερε 
θέσεις έργασίας καί ύψηλότερες όπο
δοχές; Χαλιναγωγήθηκε ό πληθωρι
σμός; Ποιό εlναι τό έμπορικό €λλειμμα; 
Ποιό τό έθνικό χρέος; Πώς εΤναι οΙ 
συνθηκες ζωi'\ς στήν όστική ' Αθήνα; 'Ε
ξαφανίστηκε τό νέφος; Παρά τόν 
«πατριωτισμό» του κ. Παπανδρέου σέ 
δ,τι όφορδ στήν Τουρκία, εΤναι ή 'Ελ
λόδα πιό όσφαλής τώρα; Ε1ναι οί Τουρ
κοι πιό όδύναμοι; Παρακμάζει ή οΙκο
νομία τους; 

·Η Τουρκiα δυναμώνει 

Δυστυχώς, θά όνακαλύψετε μοιραία, 
δτι ή Τουρκία δυναμώνει, ένώ ή· Ελλάδα 
όποδυναμώνεται. Στά θέματα της έξω
τερικης πολιτικης, οΙ 'Έλληνες ψηφο-

του ~ΕλληνικοU 
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καφε 

Gl COFFEE 
ASSOCIATES 

φόροι πρέπει νά θέσουν ενα άπλό έρώ
τημα: Παρά τά ταξίδια του κ. Παπαν
δρέου όνά τόν κόσμο, ποιά εΤναι ή έξω
τερική πολιτική της 'Ελλάδας; Μήπως ό 
11ρωθυπουργός βρίσκεται στή διαδικα
σία της όλλαγης τών συμμαχιών της · Ελ
λάδας; Γιά ποιόν λόγο; Καθώς ή Τουρ
κία γίνεται όλοένα καί ίσχυρότερη, 
χωρίς καμμιά ενδειξη συμφωνίας σέ μιά 
σειρά προβλημάτων - σ' αύτό άντι
τίθεται ό πρωθυπουργός- ποιά δύνα-

, μη, έκτός της · Ατλαντικης Συμμμαχίας, 
μποpεί νά παράσχει άμυνα καί όσφά
λεια ; Χωρίς τίς παραδοσιακές συμμα
χίες της, όλόκληρη ή ήπειρωτική καί νη
σιωτική ' Ελλάδα μπορεί νά συρθεί έκεί 
δπου μόνον ό πρωθυπουργός γνωρίζει 
(η, μδλλον, δέν γνωρ ίζει). 

Ό 'Αβραάμ Λίνκολν εΤπε κάποτε: 
<<Μπορείς νά κοροϊδεύεις κάπο ιους, γιά 
κάπο ιο διάστημα. Δέν μπορείς νά κο
ροϊδεύεις τούς πάντες έπ' άπειρον». Ό 
πρωθυπουργός εχει καταφέρει τό όκα
τόρθωτο : φαίνεται νά κοροϊδεύει τούς 
πάντες - πάντα. ' Ακόμα καί ό Καρα
μανλης τόν πίστεψε! • Αλλοι, έξακολου
θουν νά τόν πιστεύουν. ·Ο πρωθυπουρ
γός θά προσπαθήσει νά κάνει αύτό πού 
ό Λίνκολν θεωρουσε όκατόρθωτο. Μό
νο πούίσως καταλήξει νά κοροϊδεύει τόν 

εαυτό του. 

Παλλακωνικό Συνέδριο 

στή Σπάρτη, τόν 'Ιούλιο 

Τό έτήσιο συνέδριο της Παλλακω
νικης · Ομοσπονδίας, θά λάβει χώρα 
στήν Σπάρτη, Λακωνίας, κατά τήν Ε
βδομάδα της 29ης ' Ιουλίου, μέχρι τήν 
3ην Αύγούστου, 1985. 
Μεταξύ τών άλλων προγραμματι

σθέντων Ι:ργων της Παλλακωνικης, εΤ
ναι καί ή κατά τήν διάρκεια του συνε
δρίου όπονομή ύποτρ9φιών πρός ό
ριστούχους μαθητός, όποφοίτους τών 
εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μέσης εκ
παιδεύσεως τών τεσσάρων επαρχιών 
του νομου Λακωνίας, ώς έπίσης, ή δω
ρεά μηχανήματος μετρήσεως όερίων 
dΊματος πρός τό Γενικό Νοσοκομείο 
Σπάρτης καί ή οΙκονομική ένίσχυσι ς 
του Ιδρύματος όνιότων, ΕΚ μέρους ώ
ρ ι σμένων Λακωνικών συλλόγων. 

Γ εώρyιος Κ. Φωκός 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 

ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 12 - ΨΑΡΡΩΝ 17 
ΑΘΗΝΑΙ 

Τηλ.: 360-9086- 522-0260 
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Στυλοβάτες τijς Παροικίας ποu φεύγουν 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ. ΣΑΛΑΜΗΣ 
Τήν 31η τού περασμένου ' Ιανουαρίου 

όποδήμησε προς τον Κύριον στήν 
ι.ίJριμη ήλικία τών 93 χρονών τό παληό 
διακεκριμένο καί όγαπητότατο μέλος 

_!ης έλληνικfjς παροικίας τοϋ Μόντρεαλ, 
Καναδδ, 6 Βασίλειος Κωνσταντίνου Σα
λόμης. 'Η κηδεία του εγινε τήν 4η Φε
βρουαρίου όπό τόν Μητροπολιτικό 
Ναό 'Αγίου Γεωργίου τού Μόντρεαλ, 
πρωτοστατούντος του 'Επισκόπου 
Καναδδ Σωτηρίου καί συλλειτουργούν
των τοίί όδελφου του μεταστάντος ΑΙ
δεσιμωτάτου Νικολάου Σαλάμ η της Κοι
νότητος Μόντρεαλ καί του όνεψιοίί του 
Αίδ. Εύαγγέλου Γεωργιάδη, τfjς Κοινό
τητος Haνerhilll Μασσαχουσέτης. 

. Η ίστορία της ζωfjς του Βασιλείου Σα
λόμη εΤναι μ ιό όπό τίς πιό γλαφυρές, γε
μάτη περιπέτειες, σκληρούς όγώνες, πα

τριωτισμό καί συμπαράσταση ατή γενf.
τειρα 'Ελλάδα καί στούς νέους μετανά
στες πού ερχονταν όπό κεί στόν φιλό
ξενο Καναδδ μετά τίς τραγωδίεςτοϋ 2ου 
παγκοσμίου πολέμου καί τήν τρομερή 
κατοχή πού κόντεψε νά Εξολοθρεύσει τό 
εθνος μας. 

Γεννήθηκε τό 1892 στή Λέκα της Σά
μου, κοντά στό Καρλόβασι. Σπούδασε 
στήν ·Εμπορική Σχολή τί'jς Σάμου, πού 
ήταν τότε όκόμα κάτω άπό τήν Τουρ
κική έπικράτεια,πρίν Ελευθερωθεί καί έ-

νωθεί μέ τήν μητέρα · Ελλάδα τό 1912. Τό 
1910, νεαρός φοιτητής, ώπλισμένος μέ 
ενα ντουφέκι Γκρά, σχεδόν ι.ίJσαμε τό 
μπόϊ του, πολέμησε μέ τά έπαναστατικά 
σώματα του Σοφούλη, μέ όriοτέλεσμα 
νά κηρυχθεί ή Σάμος όνεξάρτητη ήγε
μανία , μέ " Ελληνα Κυβερνήτη καί μόνο 
μέ μ ιό τυπική έπικυριαρχία τοϋ Τούρκου 
Σουλτάνου. Τόν ίδιο χρόνο 1910, μετά 
τήν έπιτυχία τοίί όγώνα πού ήταν 6 πρό
λογος τi'jς πλήρους Ελευθερίας δυό χρό
νια άργότερα, μετανόστεψε στήν ·Α
. μερική γυρεύοντας ένα καλλίτερο 
μέλλον δ πως καί τόσοι δλλοι νέοι "Ελ
ληνες. 

νΕμεινε καί δούλεψε σκληρά σέ διάφο
ρες δουλειές στήν ·Αμερική γιό μερικό 
χρόνια καί μετά πi'jγε στόν Καναδδ γιά 
νά καταταχτεί στήν άγγλική όεροπορία 
ένώ κρατουσε άκόμα δ 1ος παγκόσμιος 
πόλεμος καί ή ·Αμερική ήταν άκόμα 
ούδέτερη. 

ν Εμεινε μόνιμα πιά aτόν Καναδδ. Σπού
δασε καί όποφοίτησε όπό τό Πανεπι
στήμιο McGill του Μόντρεαλ σάν Μη-

. χανολόγος-Ήλεκτρολόγος, μαζύ μέ τόν 
μακαρίτη Κυριάκο Τσολαϊνό, παληό 
γνωστό μέλος της έλληνικijς παροικίας 
της Νέας Ύόρκης καί του Καναδδ. ΟΙ 
δυό τους ήταν οί πρώτοι "Ελληνες πού 
άποφοίτησαν όπό Καναδικό Πανεπι-

στήμιο. 

/ 'Αρκετά χρόνια έργάστηκε σέ διάφορες 
Κaναδικές έταιρίες σόν μηχανολόγος 
καί σάν ήλεκτρολόγος μηχανικός μέ τήν 
General Electric. 'Αργότερα εκανε δικές 
του έπιχειρήσεις μέ τίς όποίες καί 
όσχολήθηκε τά πιό πολλά χρόνια τί'jς 
ζωi'jς του σέ διάφορες επαρχίες του Κα
ναδδ όλλό κυρίως ατό Quebec στήν 
περιοχή του Μόντρεαλ. 

Τό 1926 παντρεύτηκε τήν Πότο Κάλφα 
τfις έπίσης γνωστf'ίς οiκογενείας του 
Μόντρεαλ καί όπέκτησαν δυό παιδιά, 
τόν Κωνσταντίνο πού ζεί μέ τήν οΙκο
γένειά του, δυό παιδιά, κοντό ατό Μόν
τρεαλ, καί τήν Μαρίκα Εuγενίου Πανα
γοπούλου, γνωστοίί καί όγαπητου μέ
λους τf'ίς έλληνικί)ς παροικίας τί'jς Νέας 
Ύόρκης, μέ 4 παιδιά καί ενσ έγγόνι. 
Τό 1940 δταν μπί'jκε ή Έλλάςστόν πό

λεμο, καί τό έπόμενα χρόνια της τρο
μερί'jς κατοχί'jς, 6 Βασίλειος Σαλόμης 
ήταν όπό τούς πρωτοπόρους πού ώργό
νωσαν τήν βοήθεια πρός τήν 'Ελλόδα, 
(Greek War Relief), aτόν Καναδδ. 
'Επί 12 6λόκληρα χρόνια έργάστηκε 

σκληρά μαζύ μέ δλλους έθελοντάς, 'Έλ
ληνες καί Καναδούς, νό μαζεύουν χρή
ματα καί νά όργανώνουν τήν όποστολή 
τροφίμων μέ ούδέτερα πλοία, κυρίως 
Σουηδικά στήν βασανισμένη ·Ελλάδα, 
προσπαθώντας προπαντός νά σώσουν 
τό πεινασμένα καί άρρωστα παιδιά. ·Η 
Καναδική Κυβέρνηση γενναιόδωρα 
προ σέφερε κι' αύτή δωρεάν μεγάλες 
ποσότητες τροφίμων καί φαρμάκων, καί 

·Ο "Ελληv Πρέσβυς στόv Καναδά κ. Ρωσσέτης παρασημοφορεί τόv κ. Βασ. Σσλάμη. 
'Αριστερό ό έπίσης παρασημοφορηθεiς πεθερός τού κ. Σαλάμ η Γεώργιος Κάλφας καi 

στr'ι φωτογραφία δεξιό ή Κα Μαρίκα Σσλάμη Παvαγοπούλοu. 
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ατό τέλος τοG πολέμου διώρισε τρείς 
όντιπροσώπους μέ βαθμό ΠροσωρινοG 
ΠρεσβευτοG νά περιοδεύσουν τήν Εύ
ρώπη καί νά έξακριβώσουν τίς όμεσες 
όνάγκες τών διαφόρων έθνών πού εΤχαν 
ύποφέρει κατά τόν πόλεμο. 

' Ο Βασίλειος Σαλάμ ης έστάλθηκε στήν 
'Ελλάδα καί ή έπέμβασή του εΙχε όπο
τέλεσμα νά σταλοGν άκόμα περισσό
τερα τρόφιμα, φάρμακα καί Ιατρικά 
όργανα μέσω τοG ' ΕλληνικοG καί τοίί 
Καναδικοίί Έρυθροίί ΣταυροG. Στήνεύ
γενfj αύτή f:ργασία εΤχε όφοσιωθεί μέ 
δλη του τήν καρδιά, βάζοντας κατά 
μέρος καί τή δουλειά του καί τήν οΙκο
γένειά του. 

Γιά τίς ύπηρεσίες πού προσέφερε στή 
γενέτειρα ·Ελλάδα τιμήθηκε όπό τήν 
έλληνική Κυβέρνηση μέ τό Χρυσό Σταυ
ρό τοϋ Φοίνικος. · Επίσης τιμήθηκε μέ τό 
' Αριστείο τfjς · Ακαδημίας ' Αθηνών καί 
μέ τό άνώτατο μετάλλιο τοG 'ΕλληνικοG 

' Ερυθροϋ ΣταυροG. Στίς προσπάθειές 
του αύτές πάντα βοηθοί ήταν δλα τά 
μέλη της οΙκογενείας του. Στίς φωτο
γραφίες φαίνεται ό τότε "Ελληνας Πρέ
σβυς στόν Καναδό Ρωσσέτης, νά παρα
σημοφορεί τόν Βασ. Σαλάμ η , τόν πεθε
ρό του όείμνηστο Γεώργιο Κάλφα καί 
τήν κόρη του Μαρίκα. Σπάνια στήν 

ίστορία τών έλληνικών παροικιών τοίί 
έξωτερικοίί τρείς γενεές της ίδιας οΙκο
γενείας λαβαίνουν τέτοιες τιμητικές 
διακρίσει ς όπό τήν γενέτειρα · Ελλάδα. 

Αίωνία ός εΤναι ή μνήμη τοG καλοίί 
" Ελληνα, καλοϋ Καναδοίί, καλοίί οΙκο
γενειάρχη καί - πρό παντός - καλοίί 
όνθρώπου, πού ποτέ δέν τοϋ ζητήθηκε 
βοήθεια όπό όνθρωπο γνωστό του η 
όγνωστό του, φο ι τητfj η φτωχοG μετα
νάστη, καί δέν τήν πρόσφερε σάν νά 
ήταν στό παιδί του η όδελφό του. Αίωνία 
του ή Μνήμη. 

ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ 

Συλλυπητήρια 
Με πραγματικι'] όδύνη πληροφορη

θήκαμε κι ' f: μείς τόν τραγικό θάνατο τfjς 
συζύγου καί τοϋ μικροG γυιοϋ τοίί γνω

στοϋ καi όγαπητοϋ στι']ν ' Ομογένεια 
δ ιπλωματικοίί ύπαλλήλου κ. Σπύρου 

Κουτσουμπίνα. 

Τά δυό τραγικά θύματα πέθαναν όπό 
όσφυξία σε πυρκαϊά ποu ξέσπασε ατό 
σπίτι της οΙκογενείας, ατό Φόρτ Λfj, τοϋ 
Νιοίί Τζέρσεϋ. 

' Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ όπευθύνει συλλυπη

τήρια aτόν έκλεκτό φίλο. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΚΕΛΗΣ 

' Ιδιαίτερη aισθηση προεκάλεσε στοuς 
Βορειοηπειρώτες της Μητροπολιτικfjς 
περιοχfjς της Ν.· Υόρκης, ό αΙφνίδιος θά 
νατος ένός έπιτυχημένου επ ι χειρηματία 
καi καλοϋ πατρι ώτη, τοίί Δημητρίου Μι -
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κέλη. 

'Ο μεταστάς γεννήθηκε στη Βόρειο Υ Η
πειρο τό 1927. Τό 1946 δραπέτευσε όπό 
έκεί μαζί μέ τόν όδελφό του καi την οΙκο
γένειά του. Υ Ηρθε στην 'Αμερική, έγκα

τεστάθη στό Νιου Τζέρσεϋ καί aσχολή
θηκε μέ τiς έπιχειρήσεις εστιατορίων. 

aτόν όποίο πολλές φορές ύπηρέτησε ώς 
Πρόεδρος. · Ακόμη ύπηρξε ύποστηρι
κτι']ς τί'jς ενορίας τοϋ ' Αγίου ' Ιωάννη 
Θεολόγου ατό τένεφλάϊ τοίί Ν ιοϋ 
Τζέρσεϋ. 

' Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ όπευθύνει είλικρινί'j 
συλλυπητήρια στι']ν σύζυγο, τόν 
όδελφό καi όλόκληρη την οΙκογένειά 
του. 

· Από την όρχη τί'jς έδώ παραμονί'jς του 
ύπfjρξε μέλος τοίί συλλόγου «Πύρρος>> 

ρυt 
car ιοαη rates 
into reverse 

at 
Atlantic bank'! 

Lower the cost of your new 
car loan at Atlantic Bank. 
We'νe rolled back rates so 
you can save hundreds of 

dollars on your loan, com
pared to the rates of most other 

New York City Banks. 
Big Savings For a $10.000, 4 year 
loan. yουΊΙ save aboυt $500 compared 
to a Joan from one of New York City's 
giant banks. 
Finance-ιn-Advance Have yoυr 
loan approνed and take υp to 100 
days to bυy. 
ιoan Phone Call in yoυr applicatιon 
Monday- Friday from 8am-6pm at 
1-718-204-2914. 

Be Smart Negotiate your dealer's 
best price first. .. then check 
out financing. See how mυch 
you can save by financιng at 
Atlantic Bank. 
Act Todaγ Call the Loan 
Phone. or stop in at 
any office lor complete 
details. This ofler is for 
a limited time, so don't wait. 

Mont>σltan: 960 Aνenue οι the Amencos. New 'IOrk. NV '0001 (212) 695 5400 · 15 Maκ:Jen ιone 
New 'IOrk. Ν γ '0038 (212) 600 6430 -•: 29·'0 Dιtmoιs βα.ιΙeνοrd. Astorio. ΝΥ ΊΟΟ5 
(718) 7~·2800 • 33 12 30Ιh Aνcnue. Astorio. Ν.~ ΊΟΟ3 (718) 932-2300 • 36 'Ο βrOQdwσy. 
A.slorio. Ν Υ ΊΟΟό (718) 20d-2600 • 196· 21 Nor lhern βα.ιleνοrd. Flυshi ng. Ν.Υ 11358 
(718) 357-7150 lrooldyn: 8010 f ιftn Aνenue. Brocklγn. ΝΥ 11209 (718) 7d8 6d00 

Member Γ ederol Deposιf Ιnsuronce CorporotJon 

ιcΝΕΑ ΥΟΡΚΗ>> 



:.Εκδόσ-Εις - Γράμματα - Τέχνες c 

'Ένας χαρακτηριστικός πίνακας το Ο έξαίρετου · Ελληνοαμερικαν~ϋ ζωγι:άφου Θεο
δώρου 'Αναγνωσταρά, ό όποϊος μετέχει .στ?ν έφετεινή, 7η ~ατα σειρα: Α~ΗΧΡΟ, 
ατό New York Coliseum (Stand Νο. 1-320). Η εκθεσn παραμεινη άνοικτη για 

τό κοινό όπά 11 f:ως 15 'Απριλίου. 

"Εκθεση Μουσείου Βορρε στiς ΗΠΑ 
Δύο όλόκληρα χρόνια, 71 πίνακες ζω

γραφ ι κf)ς νεωτέρων 'Ελλήνων 
ζωγράφων της συλλογης τοϋ Μουσείου 
Βορρέ, θό περιοδεύσουν σε μεγάλα 
Μουσεία της· Αμερι κf)ς καi τοϋ Καναδό. 
Εfναι ή μεγαλύτερη Ε:κθεση νεοελλη
νι κης ζωγραφι κης που f:γ ινε ποτέ στην 
Βορειοαμερικανική fιπειρο καi σκοπός 
της εJναι ή δυναμικη προβολη της σύγ
χρονης ζωγραφικης μας. 

'Η πρώτη i:κθεση έγκαινιάζεται στiς 17 
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·Απριλίου στο περιώνυμο Μουσείο 'Ε 
πιστημίίιν καi Βιομηχανίας τοϋ Σ ικάγου, 
πού θεωρείτα ι τό μεγαλύτερο Μουσείο 
τίίιν Η.Π.Α. Τό έ:γκαίνια θό κηρύξη ό Δή
μαρχος τοu Σικάγου, ό όποίος θό δώση, 
τό Ίδιο βράδυ, ενα έπίσημο δείπνο γ ιό 
600 προσωπι κότητες. ·Υπολογίζετα ι δτι 
πάνω όπό 1.000.000 ότομα θό έπισκε
φθοϋν την (κθεση αύτή, ή όποία κατό
πιν προορίζεται νό παρουσιασθfi στό 
Λός v Αντζελες, Σόν Φρανσίσκο, καi 

.. Ομοyεvειακη Ποίηση 

Μάνα ~Ελλάδα 

Μήv κλαϊς τήν wρα πού άκουμπάω 

λiγο ατό χώμα vά ξεκουραστώ, 

δέν φεύγω, μακρυά σου δέv θά πάω 
Μάνα γιά σένα πάντοτε θά ζώ. 

Πάντα ατά χώματά σου θά βαδίζω 

καί μέσ' τή θάλασσα τή γαλανή 

καί ύπερήφανα γιά σένα θά στολίζω 
τό κάθε δέντρο σου, τό κάθε σου κλαρί. 

Παρέα μέ τούς 'Ήρωες θά κάνω 

θά σκέφτομαι πώς vά τούς μιμηθώ 

καί ατά βουνά ψηλά έκεϊ άπάvω 

τή δόξα σου, 'Αθάνατη, θ' άκολουθώ. 

Μήν κλαϊς τήν wρα πού κτυπά ή 

καμπάνα 

δέν χάθηκαν τοϋ κόσμου τά παιδιά 
εlναι ή δόξα πού τά φωνάζει Μάνα 

νά αηκωθοΟν γιά τή δική σου λευτεριά. 

Καί τρέχουνε ατό δρόμο άρματωμέvα 

άπ ' τό μικρό wς τό μεγαλύτερο παιδί 

ζητοΟv τή νίκη, τώρα μεθυσμένα, 

vά λευτερώσουvε τό σκλάβο σου κορμί. 

Μήν κλαίς. Κι' ό fjλιος θάβγη πάλι 

στίς πεδιάδες, πάνω ατά βουνά 

καί χαρωπό τό κϋμα στ ' άκρογιάλι 

θά ψάλλη τή δική σου λευτεριά . 

ΙbΑΝΝΗΣ Π. ΔΑΛΑΠΑΣ 

όλλα μεγάλα κέντρα των . Ην. Πολιτει
ίίιν. Τόν Φεβρουάριο τοG 1986, ή f:κθεση 
εγκαινιάζετα ι στό Τορόντο καi Χάμιλ
τον του Καναδό. 

ΣΕ μ ιό όμ ιλία που ό ίδρυτης τοG Μου
σείου κ. Ι . Βορρi::ς θό δώση στην ' Αμε
ρικη κα i Καναδό, aποδεικνύει δτ ι ή ΕΚ
θεση αύτη όποτελεί μ ιό όπτη όπόδειξη 
της έξαιρετικης ποιότητας καi πνευμα
τικης στάθμης τών νεωτέρων μας ζω
γράφων, ποu συνειδητό κα i ύπερήφανα 
κρατοΟν ψηλό την καλλ ιτεχνικη δάδα 
της σύγχρονης . Ελλάδας. Καί ένώ στον 
ύπόλοιπο Δυτικό κόσμο, κατό γενικη 
όμολογία, ή τέχνη δ ι έρχετα ι μ ιό οuσια
στικη κρίση, ή σύγχρονη έλληνικη ζω

γραφικη όποτελεί μ ιό λαμπρη έξαίρεση , 
δπως έ:ξ όλλου ή ύψηλη ποιότητα καi τε
χνι κη ποικ ι λία τfiς Ε:κθεσης αύτης όπα
καλύπτε ι. 

' Η δλη έκθεση αuτη στην ' Αμερικη καi 
Καναδό, οργανώθη κε μέ συνεργασία 
τοϋ ύπουργείου ΠολιτισμοG καi · Ε πι-
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ΠΕΡΠΑΤΑΓΑ ΚΑΠΟΤΕ 

Τοϋ Στέλιου Θ. Σχοuρσίδη 

(Διευθυντfί τοϋ Σχολείου ιιΠλάτων,>) 

( ' Από τήν ποιητική συλλοyή 
ιcΤίjς Μικρfις Πατρίδας>>) 

Πέρπαταγα κάποτε 
στά πυρωμένα τά βότσαλα 
τfiς κΊτρινης όμμου, 
καΊ καΊγονταν οΊ φτέρνες μου, 

πρΊν άνταμώσουν, 

τό κρϋο τrϊς θάλασσας τό χάδι ... 
ΚαΊ ή άρμύρα άπλώνονταν παντοϋ .. 
κόι γύρ · άπ · τά χεΊλη μου , άκόμα. 

Περπάταγα κάποτε 

στά πυρωμένα τά βότσαλα 
τrϊς κΊτρινης όμμου, 
καΊ τό δάκρυ, αύγούλας δροσιά, 
έκυλοϋσε στοϋ παιδιοϋ 
τό άνέγγιχτο χνοϋδι, 
καΊ ή λάβα τοϋ ιϊλιου 
και τοϋ νεροϋ ή πνοή, 
όρμύρα τό κάναν 
στά χεΊλη τριγύρω ! .. . 

Περπάταγα κάποτε 
στά πυρωμένα τά βότσαλα 
τrϊς κΊτρινης όμμου, 
καΊ δεόμουν , δέηση κρυφή, 
στrϊς ζωrϊς, τόν Πανάγαθο Πλόστη ... 
-Μιά χάρη Θεέ ... μόνο μιά ... 
Να γενώ άξιος γυιός, 
τής ζωrϊς ... τrϊς πατρΊδας ... τfiς μάνας! .. 

Περπάταγα κάποτε 
στήν άκρη τrϊς θάλασσας, 
παιδΊ άμούστακο άκόμα ... 
Καράβι τή σκέψη μου, έκανα, 
τούς άνθρώπους νά δη, 
τή Γfi νά γνωρΊση!! 
... Μά γύρισε πΊσω ξαρμάτωτο! 
Με Ίστούς καΊ πανιά τσακισμένα 

στημών καi τοCί ΕΟΤ, ύπό τι'] ν αίγίδα της 
Hellenic Dimension/ 85, μιος μεγάλης 
• Ελληνοαμερικαν ικης πολιτιστικης όρ
γανώσεως, ποu όποβλέπει στrΊν προ
βολή της ' Ελλάδος στ ή ν περιοχή τοϋ 
σικόγου καi τών · Ηνωμένων Πολιτειών 
γενικώτερα . 

ovcιeιl'ιos 
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Specializing in Greek Catering 
for home and bυsiness parties. 

Tel. (212) 688-8828 

Panchiaki Korais Society, lnc. 
58-14 Roosevelt Avenue. Woodside, Ν . Υ 11377 

ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ 

ΚΟΡΑΗΣΝ.Υ. 
Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝ 1-ΑΣ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 
.. Ωρα 8:30 μ.μ. 

VISCOUNT INTERNATIONAL HOTEL 
J.F. Kennedy Airport 

. Εκλογή Μίς Χίοc; 1985 
Ο Μουσική όπό τήν όρχήστρα ΠΟΡΓΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗ1ΡΗ ΣΚΟΥΦΑΡΑ 

ο D.J. γιά μικρούς καί μεγάλους 
Ο Χορευτικό ΚΟΡΑΗ σέ πανηγυρική έμφάνιση 

ο w Αφθονα μεζεδόκιa 

Ο Γlασχαλιάnκα όβγό σέ κόθε τραπέζι 
Ο Πλούσια δώρα στούς τυχερούς 

Ο · Ελεύθερο πόρκινγκ 
Ο Γ ιό κρατήσεις τραπεζιών τηλεφωνείτε στόν κ. ΜΑΝΟ ΜΩΡΑ·Ι·ΤΗ 

ΤΗΛ.: (718) 204-7400 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣτΟ ΧΟΡΟ ΤΟΥ ΚΟΡΑΗ 

Γ~-----------------------------1 I Ι 

1 ~ ~ιrυ&οο 22-81 31st STREΠ 1 
I {!::>~ ASTORIA, Ν. Υ. 11105 I I GIFT SHOP Τηλ . (718) 932-7011 : 

I , , δ I 
1 

Μπομπονιέρες - Βαπτιστικα - Λαμπα ες 1 
ι Δώρα - Βιβλία - Δίσκοι - Video Tapes - Cassettes J 
I Ι 

L------------------------------1 
lk~ Il'awεllικ. 

32-17 Broadway, Astoria 1 Ν . Υ. 11106 
Τηλ. (718) 204-8880 

ΕΙσιτήρια yιό τι) ν· Ελλάδα 
μf: τι)ν ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ
ΡΟΠΟΡΙΑ καi μf: δλες τiς 

έταιρίες CHARTERS 

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙ
ΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑ·Ι·ΒΙΚΗ 

ΚΑΙ Σ' ΟΛΕΣ JΙΣ ΑΜΕΡΙ-
ΚΑΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 

Δι ε υθύνεται όπό τr')v δίδα CATHY PANOS 

Πρόεδρος της επιχειρήσεως ό γνωστός όσφαλ ι στής 

κ. ΝτtΝΟΣ Α. ΡΑΛΛΗΣ 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



Η ΠΑΣΧΑΛΙΑ 
'Εχτές, άπ' τό παράθυρο σέ πρόσεξα 

κρυμμένος πίσ ' άπ' τήν κουρτίνα. 

Εfχες στά χέρια τό βιβλίο σου 
καί διάβαζες 

μέ συντροφιά λίγα γαρύφαλα 

καί κρίνα. 

* 
Κι' ετσι πού σ ' εΤδα σοβαρή, 

συνεπαρμένη, 

λόγια σοϋ πέταξα γιά νά σοϋ 

βάλω πίκα: 
-ν ξ Κοίτη ... πρόσεξε καμμιά 

ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΗ 

μ ή καί σο Ο κλέψει άπ' τά μάτια σου 

τή γλύκα! 

* 
Κι ' έσύ έχαμογέλασες, κοκκίνισες 

κάτι μοΟ φώναξες κι' ή πασχαλιά 

πήρε τά λόγια σου, 

λουλούδια τάκαμε 

κι' ό κήπος γέμισε άπ ' εuωδιά! .. : 
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Χρονογραφηματικο 

Παρατήρηση 
Πηγαίνεις γιό δέκα, δεκαπέντε 

μέρες, ενα μηνα, καi κάνεις Χρι
στούγεννα ~ Πάσχα ι'j καλοκαίρι 
στην ' Ελλάδα. "Αλλος έχει χρόνια 
νά πάει εκεί, άλλος μiϊνες, άλλος 
μέρες. Λογαριάζεις, κόσμος εlναι 
αύτός, άλλος ε Τ ναι ξενητεμένος πε
νϊϊντα χρόνια καί πάει στήν 
πατρίδα του μετά όπό αύτή τήν 
πεντηκονταετία νά κάνει Χριστού
γεννα, άλλος πάει κάθε χρόνο 
Χριστούγεννα ~ Πάσχα ~ καλο
καίρι, άλλος δύο φορές τόν χρόνο 
καί Χριστούγεννα καί Πάσχα καί 
καλοκαίρι. 

'Ανάλογα μέ τήν τύχη του ό κα
θένας ... 
Βέβαια καί ό βαριά ξενητεμένος 

καί ό μέσο ξενητεμένος, καί ό συ
χνό ταξιδιώτης πάε ι μέ λαχτάρα, 
νοσταλγία, καημό, πάθος, χαρά 
στήν πατρίδα του δσον καιρό τοίί 
έπιτρέπε ι ό τρόπος ζωiiς του. 'Α
φήνει «μπίζνες» έδώ, δουλειές με
γάλες ~ μικρές, ίσως τήν οΙκογέ
νε ιά του, φίλους, γνωστούς, τό 
σπίτι ·, τά αύτοκίνητό του καί πάει 
γιό λlγες μέρες στά άγια χώματα. 

Κι άπό τή στιγμή πού θό πατή
σει , ξεχνιέτα ι , όνακατεύεται μέ θύ
μησες πολλών χρόνων ι'j λίγων 
χρόνων ~ εστω θύμησες μηνών, 
δέν εχει σημασία. Σημασία έχει 
πώς κανείς βέβα ια δέν πάει στήν 
πατρίδα του Χριστούγεννα, Πά

σχα, καλοκαίρι, άνοιξη η φθινό
πωρο καί νό σκεφτεί τήν 'Αμερική. 
"Οχι πώς τήν όπαρνιέται, πρός 

Θεοίί όχι. 

·Αλλά κανείς δέν φεύγει παρα
μονές Χριστουγέννων χορτασμέ

νος όπό Χριστουγεννιάτικη ότμό
σφαιρα όπό τότε πού μπϊϊκε ό 'Ο

κτώβρης καί νό τήν έπιθυμήσει 
πόλι. 

Δέν εlναι εκφραση επιθυμίας ή 
παρατήρηση πού κάναμε δταν 
βρεθήκαμε φέτος τά Χριστούγεν
να στήν ·Ελλάδα. 

Δέν εχει σημασία πόσες μέρες 
καθήσαμε ~ όπό πόσον καιρό έι
χαμε νά πδμε. 

Σημασία εχει πώς δλες τίς χα 
ρούμενες μέρες πού κοιτάξαμε τη
λεόραση, στίς εfδήσεις καί στίς 
ένημερώσεις είδαμε τά Χριστού
γεννα όπ ' δλον τόν κόσμο, πώς 
περνδ ό Φιλανδός, τί εθιμα εχει ό 
• Αγγλος_ πόσοι έκκλησιάζονται 
στήν Σοβ ιετι κή " Ενωση (όλήθεια 

πόσοι;), ποιά εlναι ή Χριστουγεν
νιάτικη κουζίνα στήν Γαλλία, ποιός 
εψαλε τά κάλαντα στό Καστρί καί 
άλλα. 

Μάταια περιμέναμε νά δοϋμε 
τόν γνώριμό μας Σάντα Κλώς 
στούς δρόμους μιδς όμερικάνικης 
πόλης, η κάτι όπ ' τήν Χριστουγεν
νιάτικη άτμόσφαιρα καί διάκοσμο 
στά μαγαζιά πού εlναι μοναδικά 
στόν κόσμο. 

Καταλήξαμε στό συμπέραcrμα 
δ τι oi "Ελληνες δέν πρέπει νά κο ι
τάζουν τί γίνεται στήν 'Αμερική 
οχι μόνο τά Χριστούγεννα όλλά 
καί δλο τόν ύπόλοιπο καιρό. • Οχ ι 
εfδήσεις όπ ' τόν Νέο Κόσμο, του
λάχιστον όπ' τό . επίσημο ενη
μερωτικό μέσο, τήν · Ελληνική τη

λεόραση. 
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Editorials 
ση recent developments in Greece 

GREEK MANEUVERS 

The Wash ington Post, March 13, 1985 

What is it with the socialist goνernment of Adreas Papan
dreou in Greece? He is capable of the most blatant anti
Americanism and anti-Westernism; he attacks Solidarity and 
charges the United States with "expansionism and domina
tion." True, he has been careful to maintain structural links 
with ΝΑΤΟ, renewing American base leases and undertaking 
to buy aircraft that w ill tie Greece to American suppliers 
until the end of the century. Yet there is an unsettling erra
ticism in Greek policy under Mr. Papandreou, a hint that 
he might lurch for left past a point of no return. 

His latest, act, an internal one, ordinarily would not 
draw foreign attention. lt is so typical and disturbing, how
eνer, that it has been widely noted. Mr. Papandreou had 
promised to support parliament's reelection of Constan
tine Karamanlis, the conserνatiνe elder statesman known 
for his emphasis on keeping close ties with the West. The 
prime minister stunned his countrymen, howeνer, by dump
ing Mr. Karamanlis. The president now due to be chosen, 
being beholden to the left, will not easily be able to perform 
Mr. Karamanlis' balancing role, eνen if he chooses. 

This is no small matter. Mr. Papandreou's PASOK moνe
ment is heaνy on Marxist and Third Worl slogans and heaνily 
influenced by the communists. By his oνert anti-Americanism, 
some say, he buys political room for the pro-American stra
tegic connection, which is νital for Greece to defend itself 
against its ΝΑΤΟ partner and regional riνa l , Turkey, and 
general reassurance in a comer of the world where Soνiet 
power is strong. But this is an inherently unstable arrange
ment. Α respected Greek analyst, Panayote Dimitras, writing 
in Foreign Policy magazine, fea rs that " NATO's Romania"
a reference to the Warsaw Pact maνerick - may yet become 
"NATO's Yugoslaνia" - the real Yugoslaνia broke with the 
Pact. 

So the United States also has reason to be concerned 
about American policy. The question that too few Americans 
ask is how a friendly democratic country : as Greece, which 
fought with the United States against fascism and which the 
United States then helped saνe from communism, came to 
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its present confusiόn. The key part of the answer is that Wash
ington carelessly aggravated the fears and frustrations of 
Greeks of all parties by appearing too friendly to the colonels 
who ruled Greece in 1967-74 and to the Turks who inνaded 
Cyprus in 1974 and hold part of it to this day. 

Nobody eνer said the Greeks were easy to get along with. 
They haνe, howeνer, the leadership of their democratic 
choice, and they haνe their grieνances, legitimate as well as 
illegitimate. The former need to be tended to, the latter 
dismissed. 

Α LEGAL REVOLUτiON ΙΝ GREECE 
The Washington rimes, March 13, 1985 

ln all Jikelihood, a left-wing coup is under way in Greece. 
Since winning elections in 1981, Prime Minister Andreas 

Papandreou has brought Greece diplomatically closer to 
the Soνiet Union, denounced Americanm policies publicly 
and repeatedly, withdrawn troops from ΝΑΤΟ, ordered that 
American bases in Greece be closed by 1988, and blasted 
Greek membership in ΝΑΤΟ and the Common Market. Mr. 
Papandreou is the single exception to the conserνatiνe trend 
among European socialist prime ministers. 

Yet he has not pulled Greece completely out of ΝΑΤΟ, 
he has allowed the Voice of America to continue trasmitting 
from Greece, and has renewed the base leases for the time 
being. The almost certain reason for these scraps of modera
tion is President Constantine Karamanlis, a conserνatiνe, a 
former prime minister, and a highly respected statesman. 
The Greek const itution giνes the president the right to sub
mit controνersial initiatiνes by the prime minister to a re
ferendum. President Karamanlis has neνer done this, but 
Prime Minister Papandreou was uncomfortable in the know
ledge that he could. 

So last weekend the prime minister did two things: he 
proposed constidutional changes to strip the president of 
most of his powers, and he withdrew his Socia l Party's pledge 
of support for Mr. Karamanlis in upcoming presidential ele
ctions. ln response to this double-cross, the president re
signed. Parliament may now choose a new president, and 
Mr. Papandreou has nominated a loyal man of his own party. 
Το confirm him, the prime minister will need the νotes of 
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Greece's Moscow-liπiπg Commuπist Party - which has pro
πouced itself delighted with all the Papaπdreou chages. 

Goπe is the wooiπg of the center that maπy obserνers 
thought Mr. Papaπdreou's radicalism. Going fast is a pro
Westerπ Greece helping to guard the νital eastern Mediter
raπeaπ, aπd goπe sοοπ - depeπding on the next parliameπ
tary electioπs, which must be held by next October - may be 
Greek democracy. 

PLA YING WΠΗ FIRE ΙΝ GREECE 

NEW YORK TIMES, March, 14, 1985 

Demagogue, like democracy, is a word of Greek o rigin, 
defiπed by our desk dictioπary as a leader "who uses the 
passioπs aπd prejudices of the populace for his wοπ interests; 
aπ uπprincipled popular orator." The te rm seems to fit 
Greece's Socialist Prime Minister, Andreas Papaπdreou, 
who proνokes omiπous passions for mean gaiπs. How tempt
iπg for the Uπited States to fire back ίπ kiπd at each outrage
ous salνo. And how easy to oνerdo it. 

Mr. Papaπdreou's latest shocker is the h umi lia tioπ of 
Preside nt Coπstantine Caramanlis, the principled conserνa
tiνe who restored Greek democracy after the colonels were 
ousted in 1974. just days ago, the Prime Miπister e ncourag
ed the belief that he would support a secoπd fiνe-year term 
for the Presideπt ίπ a parliameπtary νote on Sunday. But 
Mr. Papa nd reou reνersed himself, and the 77-year-o ld Pres
ideπt has withdrawπ . The Socialist caπdidate to succeed him 
is a judge, Christos Sartzetakis, who has eνideπtly agreed to 
yield the few rea l powers the President possesses. 

Such is politics, Papaπdreou-style. He came to power ίπ 
1981, creatiπg the impressioπ that he would pull Greece 
out of ΝΑ ΤΟ aπd perhaps the Common Market, aπd close 
Ame rica's bases in Greece. He has doπe πο such thiπg, 
cla i miπg he was misuπderstood in angling for a πew base 

1122 Southerπ B lνd., Bronx, Ν.Υ. 10459, Te l. (212) 693-2500 
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agreemeπt. He also protests that academic life in California 
left him an Adlai Steνeπsoπ libe ral, ποt aπti-American. Yet 
the Soνiet Unioπ has few more iπgeπious apologists ίπ the 
West; Mr. Papandreou eνeπ maπages to praise ίπ Polaπd 
the union-busting military tyraππy he oπce coπdemπed in 
Greece. 

His πoπ-admirers find solace in the contrast between 
shame less words aπd prudeπt deeds. Despite the Yankee
baitiπg and fie ry assaults οπ Turkey, πothing fundamental 
has been changed. Απd there was always the reassuring 
presence of Presideπt Caramaπlis. But ποw, headiπg ίπtο 
aπ October election, Mr. Papandreou may well oνerwhelm 
a weak oppositioπ and try to turn Greece into a πoπaligπed, 
oπe-party state. 

lf that is his ambition, eνen a hint of American meddling 
ίπ Greek affairs- or worst of all, cozying υ ρ to Turkey to spite 
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Greece- will only abet the demagoguery. 
Though only a minority of Greeks are neutralists, the 

majority are nationalists. Should these emotions fuse, it will 
herden an ambiνalent anti-Americanism and perhaps make 
Mr. Papandreou the captiνe of the passions he has aroused. 

The prudent American course is to avoid a rupture over 
the petty quarrels that Mr. Papandreou likes to ignite. But 
now is the time to make clear to all Greeks that friendship 
and alliance haνe to be reciprocal. lt is a time to reassert the 
fundamentals- that Americans warmly respect Greece's tradi
tions and interests, and ask the same in return. 

PAPANDREOU'S GΑΜΒιτ 
ΤΗΕ WALL STREH JOURNAL, March 12, 1985 

Why did the Greek Socialist Prime Minister Andreas Pa
pandreou want to force out the country's president, Con
stantine Karamanlis? Some reckon that Mr. Papandreou 
simply can't be trusted in any political bargain; he'd just 
finished agreeing to back Mr. Karamanlis for a second term. 
Others figure Mr. Papandreou wants an early election to 
renew his mandate before his policies come completely a 
cr_opper. Then there are those who - noting who's happy 
wιth the move- conclude that the prime minister, fresh back 
from Moscow, wanted to please the Communists. 
. From ~ny angle, it's impossible to come up with a rosy 
ιnterpretatιon. The ouster of Mr. Karamanlis remoνes from 
the scene a politician who has had a distinguished career. 
Not all of it has been to our likin~: He yanked Greece part-

way out of ΝΑΤΟ over the Turkish inνasion of Cyprus in 
1974; he, too, ran his goνernment with a strong hand and, 
from time to time, seemed to flirt with Moscow. But he will 
be remembered as the pro-Western prime minister the colo
nels to democracy and full membership in the European 
Community. 

ln 1980, about a year before the Socialist Mr. Papandreou 
became prime minister, Mr. Karamanlis was elevated to the 
position of president, which is largely, though not entirely, 
ceremonial. As president, he was still able to lend at least 
a measure of stability to Greek politics. Mr. Karamanlis re
signed on an issue of constitutional government. The Papan
dreou regime wants to amend the constitution in ways that 
would take key powers away from the president and, in ef
fect, transfer them to Parliament where the Socialists hold 
sway. 

ln coming days th~ Papandreou regime will undoubtedly 
be playing down the significance of all this. The new nominee 
for president - a judge, Christos Sartzetakis - will come in 
for much praise from the Socialists, whose parliamentary 
bloc should be able to put Mr. Sartzetakis in office. The op
podition is calling for a new election, but its own forces 
are still weak, diνided and as yet unable to command the 
votes needed to win an early election. 

Greece-watchers fear Mr. Papandreou is getting ready 
to run amok. As the Reuters news wire put it so bluntly, Mr. 
Karamanlis "was widely regarded to have acted as a brake 
on radical foreign policy plans of the socialists." The So
cia list agenda seems to include making Greece nonaligned 
(like Cuba), following through on threats to get American 
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bases out of the country, and possibly eνen withdrawing 
from ΝΑΤΟ. ln Moscow the new general secretary of the 
Communist Party of the Soνiet Union is no doubt pleased 
indeed. 

PLA YING WIΊH GREEK FIRE 
DA YL Υ NEWS (New York) March 17, 1985 

Greece is heading into an e lection, and Socialist Premier 
Andreas Papandreou is beating the nationalist drum and 
whipping up anti-Americanism. He is setting up an alliance 
between his own party and the Communist Party, one of 
the last in the free world that sti ll takes its orders from Moscow. 

Greece's domestic politics are its own affair, but they 
affect its all ies. lt's a member of the Common Market and 
ΝΑΤΟ and has American naνal and air bases. Leftists want to 
end all that and make Greece a pro-Soνiet neutral. 

There are historical reasons for Greek attitudes. The 
Communists lost a ciνi l war in the '40s but haνe made a 
comeback. The U.S. supported the colonels' junta from 1967 
to 1974 and condoned a coup it organized in Cyprus. America 
is paying in present unpopularity for those past mistakes. 

Beyond these political grieνances, Greece sti ll suffers 
from the j uνenile anti-Americanism that afflicted much of 
Western Europe in the 1950 s and '60s. France was a notable 
sufferer from the disease. The only cure is time and realistic 
diplomacy. The Greeks, l ike the French, may grow out of it. 

With Papandreou, it' s a matter of watching what he does, 
not what he says. Few Greeks really want to slip behind the 
l ron Curtain, and they know they need Western economic 
and poli tical support far more than the West needs them. 

lt 's gall i~g to be abused by an allied goνernment, but 
so long as the U.S. balances its support fo r Greece and 
Turkey. Papandreou wil l probably stay on the free side of 
the fence. 

PAPANDREOU'S PROBLEM 
FOR EVERYONE 
New York City Tribune, March 19, 1965 

These's genuine cause for concern, in this country and 
elsewhere, oνer recent polit ical development in Greece, 
whose ties to its Wester allies haνe rarely been so tenuous. 

Socialist Prime Minister Andreas Papandreou, who had 
agreed to support President Constantine Karamanlis, a con
serνatine , for re-election to a second fiνe-year te rm, abruptly 
withdrew his support the other day, just a week before parlia
ment's scheduled νote on a president. Karamanlis promptly 
resigned as a matter of principle, haνing lost the backing 
of the country's largest poli tical party. 

This might haνe been merely a domestic political ma-

neuνer on Papandreou's part, designed to win communist 
support for his own re-election campaign later in the year. 
But within a day after Karamanlis' resignation, Papandreou 
proposed amending Greece's constitu tion to strip the pres
idency of νirtua lly al l its powers. His justification was that 
the exist ing constitution "cou ld proνoke a clash" between 
parliament and the president, Karaman lis - a former prime 
minister and the man who led Gre~ back to democracy 
after the oνerthrow of a f!J.iLitary junta in 1974 - neνe r once 
exercised his r ight to νeto legislation, to dissolνe parliament 
or in any way to act against the goνernment. 

By forcing Karaman lis out, Papandreou has remoνed the 
chief obstacle to his campaign, launched when he ran for 
and won office in 1981 , to get rid of U.S. mi l itarν bases in 
the country and perhaps to quit the North Atlantic Treat~ 
Organization altogether, a radical course that Karamanlis 
blunted with his moral authority. Papandreou has repeatedly 
insulted the United States, flirted with the Soνiet Union, 
denounced Western support for the Sol idarity moνement 
in Poland, singled out ΝΑΤΟ ally (and historic adνersa ry) 
Turkey as the sole military threat to Greece, refused to allow 
Greek forces to take part in ΝΑΤΟ exercises in the Aegean Sea, 
and has picked quarrels with Greece's European Common 
Market partners. 

So proνocatiνe has Papandreou's behaνior become that 
eνen the influential Greek lobby. in th is country no longer 
defends him. lndeed, the group seems prepared to support 
a Reagan administration plan that would in ~rease U.S._ 
military aid to Turkey while holding constant the leνel of 
assistance to Greece. That moνe, in effect abandoning a Ιong 
standing practice of pegging aid to Greece (now $500 mil li on 
annually) at 70 percent of that giνen Turkey, may seem pro
νocatiνe on Washington's part. But there are sound military 
reasons for strengthening Turkey's forces, just as there is 
hardly any reasonable basis for increasing aid to an al ly which, 
l ike Greece, repeatedly threatens to eject all U.S. installations 
when the current accord expires in 1988. 

Ιt probably would be counterproductiνe for th is country 
to match Papandreou's proνocation s tit-for-tat. lt would 
not be wrong, though, to remind the Greek goνernment of 
the mutual benefits to be deriνed from close cooperation -
as commercial partners, strategic allies and fel low democracies 
in the Western tradition. Papandreou's course, if followed 
to its logical end, can only create more problems for eνery
one, Greeks especially. 

-----------------------· 
Διαφημίζετε 

τiς έnιχειρήσεις σας 

στήν ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

Phone (617) 426-3143 • 
Cable: Paralia 
Telex: 94 0656-:-:- -

-:::-· Ρ ΚΑΛ ο ΠΑΣΧΑ 
~ Α RA ι ι Α c οRΡοRΑτιοΝ 

80 BROAD STREET, BOSTON, ΜΑ. 02110 

at: Boston · Ponsmouth · Providencc - Ponland · (USA) 
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Λευκώματα 

'Οργανώσεων 
καi Κοινοτήτων. 

12τοιχειοθεσία γιΟ. βιβλ ία, 

περιοδικά, 
διαφημιστικΟ. κείμενα, 

κάθε εϊδους εκδοση . 

Hf\&1 
ΥΟΡΚΗ 

(212) 947-3180 

Adνertisiιιg. Λnnuul Reports. Rook CoνeΓs. RΓochures. 
Cωalogs. Cοπνeπtiοιι Dis plays & l:;:xhibits, Corporate 
(; raphics. House Org<ιns/Ncνvslet ters, Direct Mcιil/ 
Rcsponsc/ :\:f<υ·keting Camρaigns. Enνironmen ta l 
GrupiΊics/ExiΊ ibί t Design, t 'ine Arts. Logos, Magazine 
l)t•sigπ & Dcvc loρment. Media Kits, Packaging. 
Prodιιct Dcvcloι1men t . Postcrs, Sales Prcsen t at ίons, 
Truνel Bωcl1urcs/ PΓOmotion & Ξthnic Advertising . 
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Στi]ν έκλεκτi] 
πελατεία μας 
καiόλόκληρη 

τi]v t: Ομογένεια 

, , 
εuχομαστε 

ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ 
ΠΑΣΧΑ 

QUALI1Y FOOD PRODUCTS 

179 Frankl in Street 
New York, Ν .Υ. 10013 
τ e ι. : ( 212) 966-5186 
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·Ο κ. Κυριακίδης 
έπεσκέφθη τόν κ. Κότς 
Ό Γενικός Πρόξενος τfiς Κύπρου στήν 
Νέα 'Υόρκη κ. Πλάτων Κυριακίδης, με 
τήν εύκαιρία της όναλήψεως τίίιν κα
θηκόντων του, επεσκέφθη στο Δημο
τικό Μέγαρο Νέας Ύόρκης τον Δήμαρ
χο κ. Ed Koch τον όποίο ενημέρωσε γιό 
τίς τελευταίες tξελίξεις καί παρεκάλεσε 
τον κ. Κότς νό συνεχίση νό ύποστηρίζη 
το δίκαιο τοϋ Κυπριακοϋ λαοϋ. 

'Απαντώντας ό κ. Κο τς όνάφερε δ τι πα
ρακολουθεί το Κυπριακό πρόβλημα καί 
ύποστηρίζει τόν όγώνα τi'jς Κύπρου. 
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ΠΩΛΕΙΤ ΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

~Επικερδής 
~ , 
εnιχειρηση 

Λόγω όναχωρήσεως όπο 
την 'Ελλάδα, • Ελληνοα
μερικανος πωλεί έπικερ
δέστατη έπιχείρηση · 'Ε
στιατορίου - Ζαχαροπλα
στείου - Πιζαρίας 300 θέ
σεων, έπi κεντρικης πλα
τείας βορείου προαστεί
ου των • Αθηνwν. 
ΟΙ ένδιαφερόμενοι μπο
ροϋν γιό περισσότερες 
πληροφορίες νό τηλεφω
νήσουν στο Detroiι (313)-
259-6720, fι στην 'Αθήνα: 
80.16.459. 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 
ΣΤΗΝ ΜΥΚΟΝΟ 

Οίκόπεδο 6 στρεμμάτων πω
λείται στην Μύκονο, σε άπό
σταση 1.500 μέτρων άπό τό 
λιμάνι καΙ 400 μέτρων άπό την 
θάλασσα. Με tτοιμο άρχιτε
κτονικό σχέδιο γιά ξενοδοχείο 
καΙ c'iδεια οlκοδομijς, μόνο γιά 
150,000 δολλ. 
Τηλεφωνήσατε (201) 943-0032 

μετά τίς 5 μ.μ. 

ι/ Η Κα ΑΘΗΝΑ ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ - , 
σας ευχεται 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Μαζί μέ τά λουλούδια, τά δένδρα, τά κλαδιά 
ν ' άvθίση καί μιά νέα πίστη μέσ' στήv καρδιά. 

Νά άναστηθη ή ύγεία, νά άvαστηθη ή χαρά 

στά σπιτικά σας μέσα vά άναστηθη κι ' ' Εκείνος 
μαζί μέ τήv άγάπη άκόμη μιά φορά. 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

ASTRO 
STUDIO 

' Ελληνικό Φωτογpαφείο 
στr]ν καpδιό τfjς 'Αστόpιας 

Tel.: (212) 721-1550 
35-35 30th Α VENUE 

ASTORIA, Ν.Υ. 11103 

ΚΑΛΟΠΑΣΧΑ 
Άπο την Διεύθυνση καi το Προσωπικο τοϋ 

Route 1-9, Woodbridge, N.J. 

Tel. [20 Ι] 636-2700 

BANQUET CENTER 
FOR ALL OCCASIONS 

Aaom,ιdations from 10 ιο 1,200 
12 ROOMS ΤΟ CHOOSE FROM 

For Reserνations 
CALL 

(201) 636-2700 
BANQUET MANAGER 
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Papandreou and the Turkish Card 
The next legislative e lections in Greece 

are scheduled for October but they may 
take place sooner. Haνing finessed Pres
ident Karamanlis out of office (aging 
Presidents of the Republic haνe often 
failed to use the powers they have to 
protect their office and democracy) and 
about to install his own man in Greece, 
Papandreou and his Socialist Party (PA
SOK) will be in control of all the agencies 
of the state. He has purged the Armed 
Forces and declared them to be the shield 
that protects Greece against the "heredi
tary enemy" - Turkey; has replaced the 
top civi l serνice and diplomatic person
nel; has infiltrated and gained control of 
many of the trade unions and agricul
tural cooperatiνes. The opposition press 
has been intimidated; τν and radio are 

By ROY C. MACRIDIS 
Professor of Politics, 

BRANDEIS UNIV. 

under firm goνernment direction; a gen
erous policy of retirement combined with 
the reorganization of Higher Education 
has allowed self-professed Marxists to 
gain control both in the Universities and 
the high schools while the students divide 
their loyalty between PASOK and the 
Communist Party. Through the Ministry 
of the lnterior, the local and regional ad
ministration is firmly underrPapandreou's 

control and in most other organizations, 
including private ones, PASOK guards -
the Green Guards - or "branches" are 
exercιsιng vigilant political control. 
Greece is becoming in substance, if not in 
form yet, an one-party state. 

But if the elections are free it is doubt
ful that Papandreou can win as much 
popular νotes as he did in 1981 (48%). The 
manner in which Karamanlis was tricked 
out of office will cause many of the 
liberals and centrists who νoted for 
PASOK in 1981 to return to the fold of Nea 
Democratia - the center - conservatiνe 
party, that under the leadership of Con
stantine Mitsotakis shows renewed νigor. 
But it is also unlikely that the absence of 
Karamanlis to the Right may cause many 
of the communist sympathizers within 

ΑΠΕΝΤΙΟΝ STUDENTS The John G. Theνos ΑΗΕΡΑ lnstitute of Hel
lenic Studies is offering up to 52 scholarship 
grants-one for eνery state and two for Can
ada-for summer study at Deree College in 
Athens. Applicants must be graduating from 
high school this year or currently enrolled in 
an accredited American or Canadian college. 
Participants w ill depart New York on June 15 
and return on July 25. 

There's a lot 
waiting for you 

APRIL 1985 

this summer 
in Greece 

These outright, fully paid scholarships in
clude round-trip air fare from your hometown 
to Athens, tuition , dormitory accommodations, 
meals, sightseeing tours, entrance fees, gratui
ties and accident insurance. Final selection will 
be made by Deree College on the basis of an 
individual' s academic ach ieνement, community 
participation, and social ski lls. 

Participation is open to members of the 
ΑΗΕΡΑ Family and all other students of Greek 
descent. 

Application deadline-May 1 

Please rush me more information and a scholarship 
application for ιhe 1985 )ohn G. Theνos AHEJ>A lnsti
tute of Hellenic Studies program at Deree College in 
Athens. 

Nomc _ ________________________________ _ 

Λddress --------------------------------

Cι ty & State -------------------------------

Phone Number - ---------------------------

Mail this coupon to: Timo t hy J. Maniati,, AHt PA HeJdt]Ua rtcrs. 
1707 ι ·s ι reet , Ν\\Ι, Suite 200. Washing ton, DC 20036 o r call (202) 
628-4974. 
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PASOK to νote the Communist Party. As a 
resu lt Communist Party strength (they 
received 11% of the νote in 1981) may rise 
considerably. ln fact it is the Communist 
Party that may at this point give Papan
dreou cause for concern . 

There is no telling what Papandreou's 
moves will be between now and election 
day. He can not win any νotes to his left 
and he can not count on as many votes of 
the centrists as in 1981 - on the contrary 
he may lose a considerable amount. Most 
liberals are disenchanted and many are 
realizing that democracy is in danger. The 
economy is also in great difficulty- infla
tion continues at 20%, unemployment has 
gone up to oνer ten percent from a virtua l 
full employment in 1980; the trade deficit 
has grown and so has the foreign debι 
Greece has been living on hand-outs and 
aid from the Common Market and the 
USA and on loans from Western and 
American Banks. They comprise almost 
two billion dollars a year. Mr. Mitsotakis 
has been harping on the economic 
problems and is being heard. 

How can Papandreou maintain his 
majority? Only by returning to the same 
slogans of chauνinism, anti-American ism, 
anti-Westernism and, not infrequently, 
"anti- lsraelism" that brought h im victory 
in 1981. But his major card will un- • 
questionably, be Turkey and the U.S. 
military bases. Turkey is a link that binds 
the American position in SE Mediterra
nean. Α confrontation with Turkey, real 
or contrived, will amount to a "national 
crisis" . lt will make Papandreou a national 
hero and a super-patriot. Confronted 
with the Turkish threat the Communist 
Party will throw its full support behind 
Papandreou andwill haνeto muteitspo l i
tical aspirations; the conservative right 
and the Center under Mr. Mitsotakis will 
be left without room to maneuνer. Α 
nationalist campaign orchestrated by Pa
pandreou will be supported by the 
Communists, the Armed Forces, the 
clergy and all patriots in Greece ... 

The Turkish card satisfies all e lectoral 
tactical considera tions; it mutes the Com
munists, paralyzes Nea Democratia, puts 
ΝΑΤΟ on the spot and shows the futi li ty 
of the Atlantic Alliance and dependence 
on the USA and, if played carefully, in
νites Soviet initiatives. lt will bring ου ι the 
νote! Fundamenta l foreign policy 
changes will follow after the electoral 
νictory. 

There is only one difficulty with the 
card Papandreou will play. The Turks may 
not play it the way Papandreou wants. 
And Greece may face a new catastrophe. 
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Εϋχονται Καλδ Πάσχα 

·Ο κύριος καi ή κυρία 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ 

CONTINENT AL FOOD PRODUCTS 

3 Ι -45 Downing Street 
Flushing, New Υ ork I I 354 

Tel. 358-7894 

F or Deck, Engine and Provisions 

GULF MARINE And 
INDUSTRIAL SUPPLY, Inc. 

401 St. Joseph Street, New Orleans, La. 70130 
Tel. [504] 525-6252 

STEVE KOUTSOURADIS, Manager 

CITY DINER 
163 WEST 23rd STREΠ, Ν.Υ. CITY 
(Between 6th and 7th Aνenues) 

Tel. (212) 243-7442 

• Baking done on premises 
• Fresh Seafood and Steaks 
• Continental and 

Greek Cuisine 
• Facilities for Parties 
• Catering for All Occasions 

WE SERVE BREAKFAST, LUNCH AND DINNER 
ΟΡΕΝ 7 DA YS Α WEEK FROM 6 ΤΟ 1 Α.Μ. 

FREE DELIVERY 

"NEW YORK" 



The sad story of Turkish Persecution 

ΑΝ ADDRESS ΒΥ Dr. ΑΝΤΗΟΝΥ BORDEN 
ΑΤ ΤΗΕ ARCHONS ANNUAL DINNER 

The following is the text of an address by Dr. Anthony Borden, Commander of the 
Archons of the Ecumenical Throne, Order of Saint Andrew, at their annual banquet 
on March 2, at the' Waldorf-Astoria Hotel. Many prominent members of the Greek
American Community from all over the country were present at the banquet and the 
inνestiture ceremony of 26 new Archons, the 1 following day, at the Holly Trinity 
Cathedral in New York. 

Dr. BORDEN 

Tomorrow we will celebrate the 
Sunday of Orthodoxy. Since 843 A.D., the 
Sunday of Orthodoxy has been the day of 
rededication and reaffirmation, to the 
Christian Orthodox faith, as receiνed by 
the Apostles. Although the triumph of 
Orthodoxy has been affirmed, justice, 
human dignity and the religious freedom 

to practice our Orthodox faith still do not 
exist in Turkey. The internationally 
known author, Dr. Carl Η.Ρ. Henry, 
recently singled out Turkey as the worst 
offender against religious liberty in the 
world. Dr. Henry called the atterition of 
our goνernment to this unbearable state 
of affairs and declared that the fact that 
the United States has military pacts with 
Turkey is no reason for ignorin~ νital 

OUR COVER 

Dr. Anthony Borden, center, National 
Commander of the Order of St. Andrew 
presented an Archon album to Bishop 
James Crumley of the Lutheran Church 
in America at the annual Archon ban
quet. lke Pappas, CBS-TV congressional 
correspondent, right, was the master of 
ceremonies. Archbishop lakovos is seat
ed in front. Bishop Crumley was the 
main speaker. 

religious concerns in that country. 
His Excellency, Dr. Crumley, the Pres

iding Bishop of the Lutheran Church, 
who honors us with his presence this 
eνening, νisited the Ecumenical Patriar-

Some of the newly inνested Archons after they were inνested by Archbishop lakoνos. 
Nearly 200 Archons, participated in the procession of Holy iconsaround the Cathedral 
joining the Archbishop and other Orthodox hierarchs who had participated in a pan
Orthodox liturgy. Α reception honoring the Archons, sponsored by the Order was 
held in the Cathedral hall at the conclusion of the serνices. 
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chate and reported in the Lutheran Ma
gazine that our faithful in Constantinople 
are among the most repressed orthodox 
Christians in the world; eνen more so 
than Christians in East Germany, or the 
Soνiet Union. 

These f riends, and you my friends know 
the sad story of Turkish persecution of the 
Ecumenical Patriarchate. Our purpose 
howeνer, is to te ll this story to all Amer
icans and to eνeryone, all over the world. 
Let me relate to you the tragic details. 

The Turks have νiolated the sanctity of 
Orthodoxy itself by registering all the 
sacred items of the Ecumenical Patriar
chate and declaring them Turkish pro
perty. 

They haνe interfered w ith Patriarchal 
publications, and haνe eνen i nterνened 
in the Holy Synodical electoral process. 

For the past two years, our faithful, 
though being Turkish citizens, haνe been 
restricted from selling their land and eνen 
if they receiνe permission to sell, the 
Turks restrict the use of the proceeds and 
force our people to deposit their money 
in the bank of Vacoufia. This is nothing 
more than a barely disguised form of con
fiscation . 

Turkish law 2762 prohibits repa irs, or 
construction which cost more than 250 
liras, the equiνalent of a dollar, without a 
permit, and if the applicant is Greek the 
permit usually neνe r arriνes from Ankara. 

Vacoufia, the Turkish real estate 
authority, has sued the Patriarchal Hos
pital in Balukli 87 times, to gain ownership 
of 100 properties bequeathed to the 
Hospital by Greeks, and has confiscated 
properties worth, at least 600 million 
liras. 

A lthough our Hospital serνes eνery
one, regardless of rel igion, race or na
tionality and although it receives no help 
from the Turkish goνernment, it is not 
allowed to accept properties willed to 
it by Greeks. 

Vacoufia also interfes with the trustees 
of Greek institution, and prohibits or 
delays repairs for buildings which are 
decaying and decrepit. ln fact, the Turks 
haνe unjustly, fired, the trustees of 
eight Greek churges, and forced the 
Greeks who liνe in the premises to pay 
rent to the Turkish goνernment. Since 
1969, the Turks haνe not eνen allowed 
the election of trustees, of Greek insti
tutions and churches. 

The Turks haνe completely closed the 
Patriachal School of Theology in Halki, 
from which many great hierarchs, in
cluding His All Holiness Patriarach De
metrios, the first, and His Eminence 
Archbishop lakoνos graduated. 

Greek youngsters are not allowed 
to enroll in the schools of their choice, 
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The chairman of the annual dinner Mr. Anastasios Manesis addressing the Archons 
and their friends. 

but must attend, whicheνer schools the 
Turks decree. The Turks refuse to hire 
teachers and di recto rs for our Greek 
schools and do not allow Greek theach
ers to transfer from one school to an
other. Many of these teachers haνe been 
fired by the Turks, and our priests are 

not even allowed to νisit our Greek 
schools. 

While we work to alert our goνern
ment and the public of the persecution 
of our brethren and the Ecuminical 
Patriachate, we continue to support the 
Patriachate materially and especially 

r------- New Archons 
The following are the 261aymen who were honored by our Church and inνested 
as Archons of the Ecumenical Patriarhate of Constantinople by Archbishop 
lakoνos. 

George Aretakis. Stamford , Conn ......... . .............. . ... Notarios 
Emanuel Athanasiades, Arlington. Va. . ...................... Ekdikos 
Demetrios Α. Bakalis, Detroit , Mich . . ... . ............. . . ... .. Notarios 
james Cavalaris, Charlotte. N.C .................... . ....... Oepoutatos 
Nikitas Drakotos, Bronx, Ν.Υ. ............................. Oepoυtatos 
Artl1ur G. Oιιkak i s, Weston, Mass .... . .. ... ..... ... . .. ..... . Exarchos 
Nicholas F'isfis, Phi ladelphia, Pa ..... ...... . .. .... .. . . . ...... Notarios 
Charles C. FΩurkas. HoiiY'"''ooιl , Fla . . ....... . . .. . ..... . ..... Exarchos 
George Ρ. Gabrie l, Allentown, Pa. . .. ...... .. .............. Oepoutatos 
Dr. Christ Τ. Kopafl, Toledo, Ohio .... ... . . .......... ... .... . Exarchos 
Tom Korologos, Wasllington, O.C ..... .. ..... ........... . .... . Ekdikos 
Arthur Koumantzelis, Lincoln, Mass. . .. ... ..... . ......... Depoutatos 
Miclιael S. Lagos, Media, Pa .......... ........ . . . ...... ... Oepoutatos 
ΚΡ. Terry Mitchell , Niantic, Conn .... . . . ........... .. ..... Depotllatos 
Basil Ρ. Papachristidis. Montreal, Canada . ... .. . .. Megas Hieromnimon 
Hercules Ν. Papacostas, Stamford. Conn ..... . .... . ........... Ekdikos 
Emanue l Paνlaki s , Uenνer, Colo ..... ........................ Exarchos 
George Paνlos . Pl1iladelphia , Pa ... ............. . .......... Depoutatos 
Harry G. Plomarity, Corpus Clιristi, Texas ......... . .. .. ... .. .. Ekdikos 
Oimitrios Psaltos, Leonia, Ν.) .................... . ........... Notarios 
Gus Psaras, Ossin ing, Ν .Υ. ........ . ........... . .. . .. .. .. . Oepoutatos 
john Rakkou , Englewood Cliffs, Ν.) .......... .. .. .......... Depoutatos 
Nicholas Royce, Νο. Hollywood, Calif. . .. . .. . . .. . .. .. .... . Ocpoutatos 
John Η. Sccaras, Kenilworth , Ill. .... . ............ .. ....... DcpΩutatos 
Angelo G. Stoulis. Drexel Hill, Pa. . . ... . ... .. ... .. . . . .. ... Ocpoutatos 
George L. Strike, <..; inciniJati, Ohio .... .. .. ................ Oepuutatos 
Dr. El ιner Β. Vogelpohl , GalvestoiJ , Texas .. . ..... . ... . . .. ... Aktouarios 
Staιnos Zades. Bronx, Ν.Υ. ... . .... . .... .. . ... . . .. . ... .. .. Oepoιιt<llos 
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morally by organιzιng pilgrimages to 
Constantinople. Last May's pilgrimage 
which included trips to the Holy Land, 
and the Monastery of St. Catherine in 
Egypt, was an inspiring experience that 
left an indelible mark on the lives of all 
those who participated. 

For the first time last December, the 
Order sponsored three known scholars, 
Reverend Doctor Milton Efthimiou, our 
Executive Director, Reverend Doctor 
Vaporis, the Dean of the Hellenic College 
and Professor Geanakoplos, to parti
cipate in the Second lnternational St. 
Nicholas Symposium in Antalya, Asia 
Minor. This impressive symposium 
broadcast by CBS in several parts of 
this country, made obvious the pre
eminence of Ecumenical Patriachate. 
We have now decided to organize, a 
combined 10 day pilgrimage to celebrate 
the Feast Day of St. Andrew, at the Patria
chate and to attend the St. Nicholas 
Symposium in A ntalya and Myra. lt will 
take place from November 27th to De
cember 7th of this year and you are 
all invited. 

We have appointed committees, to 
work for the restoration of the Ecume
nical Patriachate and its institutions, 
and the adoption of the 160 old age 
Greek folks, in the Patriachal Hospital, 
by our faithful in th is country. 

We should demand that the Patriachal 
School of Theology in Halki, shou ld not 
only by reopened, but also be allowed 
to accept foreign students. 

We intend to organize an interna
tional symposium to discuss Greek
Turkish relations, during the last five cen
turies under Doctor Psomiades in New 
York. 

The Department of Religious Education 
of the Archdiocese, is preparing a pro
gram to educate the youngsters of all 
parishes about the Ecumenical Patria
chate, and its needs. 

We will continue to persue our acti
vities in Washington, with the coopara
tion of UHAC, Alliance and Ahepa. We 
recently had a very successfu l meeting 
with the Assistant Secretary of the 
State Department for Human Rights, 
Mr. Elliott Abrams. As American citi 
zens, we hope to meet with the Turkish 
Ambassador in the near future. 

Our Commanders throughout the 
country, are working to enlighten the 
public in their areas, and many State 
Legislatures have passed resolutions, 
condemning the persecution of the 
Ecumenical Patriachate, and our bre
thren in Turkey. As soon as such reso
lutions are received, from all State Legi
slatures, we will submit them to the 
President and the Congressional leaders. 

APRIL 1985 

We believe that for significant historic, 
ethnic and religious reasons, as well as 
for reasons of international law, the 
Ecumenical Patriachate should remain 
where God through St. Andrew found 
it, in Constantinople in the year 36 
A.D." 

ECCLESIASΊICAL EXHIBIT 
ΑΤ CYPRUS CONSULA ΤΕ 

Following the huge success with the 
Architectural exhibit of Byzantine Eccle-

siastical structures by architect Steven 
Ρ. Papadatos was received during its 
display across the Eastern Seaboard, it 
is now moving to the Cyprus House. The 
exhibit opens on Tuesday, April 2, 1985, 
and will be available for viewing on the 
ground floor of the Consulate General 
of the Republic of Cyprus in New York, 
13 Εαστ 40th Streetm Monday through 
Frieday, from 9 am to 5 pm. Due to the 
Easter holidays, it will not open on 
Apr il 5, 11, or 15. For exhibit will officially 
close on Tuesday, April 16. 

· Ο έπίσκοπος · Αστορίας Πέτρος 
μετά τών ίερέων 

καί ίεροδιaκόνων του κaί των μελών 
τής Φιλοπτώχου · Αδελφότητος 

της <eΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΗΣ» 
Εύχεται σ· όλους τούς · Ομογενείς 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΠ ΑΣΗ 
Καθεδρικός ίερός ναός· Αγίας tνt:ιρκέλης · Ασrόριας 

22-68 26 Str. Astoήa Ν.Υ. 11105 

Τηλ. (718) 932-1592 

ΕΙΣΠΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
46-02 Broadway, Astoria Ν.Υ. 11103 
Τηλ. (718) 728-7700 (718) 728-7976 

Toll Free 1-800-231-2440 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ - ΔΙΑΒΑ ΤΗ Ρ/Α - ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ 
ΜΕ ΝΑΥΛΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓ Α ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ 

EYKAIPIA! 
ΘΕΛΕΤΕ ΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 

ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΝΑΥΛΟ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ; 
ΕΛΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ!!! 

Τηλεφωνfjστε μας! Οί κ. κ. ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΥ ΛΕΣ, 
ΜΑΚΗΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ καi ΣΤΕΛΛΑ Γ. ΜΑΚΡΗ εlναι 

πάντοτε πρόθυμοι καί ετοιμοι νά σδς έξυπηρετήσουν 
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Dino Anagnos 
in April Programs 

The Little Orchestra Society, con 
ducted by Dino Anagnost with guest nar
rator Robert Sherman and concert series 
host Ronald McDonald, presents " )our
ney into Jazz," the fifth in the Los series of 
'Ήappy Concerts for Young People," at 
Lincoln Center's Aνery Fisher Hall on 
Saturday, April 20, 1985 at 11 :00 ΑΜ and 
1:00 ΡΜ. 

LOS and Maestro Anagnost travel 
"cool" through the " hot music" country 
of jazz with WQXR's Robert Sherman nar
rating Gunther Schuller's classic com
position, )ourney lnto )azz, with text by 
Nat Hentoff. Trumpet soloist is The Little 
Orchestra Society's own Richard Henl y. 

Other compositions featured on this 
" Journey lnto jazz" program are Joseph 
Lamb's Ragtime Nightingale arranged by 
Gunther Schuller and Leroy Anderson 's 
Plink, Plank, Plunk - )azz Pizzicato for 
Strings. 

HOMERIC 
REAL ΤΥ, lnc. 

40-14 Astoria Bouleνard 
Long lsland City, Ν.Υ. 11103 

Tel. 718/ 204-7400 

MANAGEMENT - INVESTMENTS 
MORTGAGES 

EMANUEL MORAiτJS 
Licensed Real Estate Broker 

Γιά γνήσιο Έλληνιιcό φαγητό , 

έλατε στην έλληνιιcη 'Αστόρια

στην 

ΚΑΛΥΒΑ 
MIKE MORAiτJS, Proprietor 

36-15 DIJMARS BOULEVARD 
ASTORIA, NEW YORK 11105 

Hl. 932-9229 

" NEW YORK" 

·Ο ίατpός καΙ ή Κα 

Γεωργίου Χαζίρη 

εύχονται στοuς φίλους τους 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Happy Easter 
From the Freiends of The Greek Ship Αι East 

and Gulf Coasts of ιhe Unίted States 

A/pha Marine, Inc. 
Τιόρα στίς ιδιόκτητες έγκαταστάσεις της 

54-58 COMMERCE STREET 
BROOKLYN, NEW YORK 11231 

PROVISIONS - CΆΒΙΝ - DECK &: ENGINE SUPPLIES 
SEVEN DA YS Α WEEK e 24 HOURS Α DA Υ 

CAPT AIN STELIOS Τ Α TSIS 
AΩer Omce Hours Call: 

(212) 224-8772 - - (914) 337-0236 

Cable Address: ST AL ΤΟΝ NEW YORK 
TELEX: 2337 16 ALPH UR 

[)~lliαιω~[Δ~ 
PACKING SHIPPING CO. 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕτΑΦΟΡΙΚΗ Ef ΑΙΡΕΙΑ 

Φορτώσεις γιά τήν · Ελλάδα 
καί γιά όλο τόν κόσμο 
8ΜΠΑΟΥΛΑ 
8 Α ΠΟΚΙΝΗ1' Α 8 ΕΠΙΠΛΑ 
8 ΗΛ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
23-96 48th St. (γωνία 25 Ανe) 

Astoria Ν.Υ. 11103 
Tel. : (718) 278-1058 

ΣUοτημα 
. Ααιpάλειο 
Ταχύτης 

......--_,.__ 
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Fashίons by Adrίenne 

Stavropoulos collection included this 
very wearable 2pc. natural si lk suit with 

red silk charmeuse print blouse. 

White silk organza ruffled blouse with 
jeweΊ trim over silk organza skirt edged 

and belted in satin. 

APR IL 1985 

At Stavropoulos Spring 1985 showing; this flowing jewel trimmed gown and scarf 
in many delectable colors. 

Once again the setting was the ball
room of the Regency Hotel where 
George Stavropoulos captivated his 
faithful following with his Collection 
for Spring and Summer 1985. Notables 
such as Jan Chipman, Eνangeline Gou
letas-Carey and Yvetta Oral l one of 
his early customers, came to enthuse 
and applaud. 

Always the master at creating flattering 
luxury for eveningwear, Stavropoulos 
did not dissapoint the assemblage. The 
hit of the show, if you can isolate one 
as being more exciting than the other, 
was the satin siren fetchingly embel
lished with a band of rhinestones. 

Always the master with chiffon, em
broidered organdy was enthusiastically 
received as were his pleasingly tailored 

suits of natural silk. The lines in the 
Stavropoulos tradition of classic Greek 
simplicity are long, slim, sleek and body 
carressing often adorned with ethereal, 
flowing wrap around shoulder scarfs. 
White predominates but fresh pastel and 
cool colors adorned with metallic em
broidery and jewels, especially rhine
stones, are abundant. Staνropoulos is 
the source eternal for formal eνening
wear in the grand tradit ion but he 
shouldn 't be overlooked when seeking 
the perfectly constructed daytime dress 
for that special occassion. 

The season will soon be upon us when 
it's off to the Hamptons for that glittering 
party. 

Go with Stavropoulos and shine! 

37 



Fund Raising for Boston Diocese Building 
BROOKLINE - Conνinced that a 

Diocesan Bulding wil l better serve the 
faithful today and in the years ahead, 
an enthusiastic Diocesan Council kicked
off the Fund Raising Campaign for the 
new Boston Diocese Building recently 
by announcing that Arthur Dukakis of 
Wellesley will chair the Fund Raising 
Committee which consists of all the 
Diocesan Counci l members. Counci l 
member Chris Papoutsy of Manchester, 
New Hampshire will be contributing 
$100,000 to the effort as soon as the 
first $100,001 have been deposited in 
the bank, which Mr. Dukakis expects 
to achieve in the very near future. 

George Toumpouras of Cohasseι who 
with his wife Pauline have already con
tributed $10,000 to the Building Fund, 
wi ll be the Building Committee Chair
man. Fr. George Karahalios will be the 
Committee Secretary and Michael 
Sophocles of Weston will be the trea
surer. 

Bishop Methodios of Boston com
mented the Diocesan Council for its 
spirit of enthusiasm, hope, and coopera
tion. Said Bishop Methodios: "The Fund 
Drive for our new Diocesan Building is 
underway and we all anticipate with a 
great deal of faith that before long, our 
efforts will be crowned with a building 
in which we can take pride." 

Fund Raising Committee Cha irman 
Arthur Dukakis believes that " we Greek 
Orthodox Christians have much to of
fer to society at large. Our parents and 
grandparents did their best to respect 
and value our heritage," said Mr. Dukakis 
adding that he hoped all members of 
the Greek Orthodox Community of New 
England will join in the effort to con
struct the new Diocesan Building. 

The edifice will be erected on the 
grounds of the Annunciation Cathedral 
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Center of New England, in Brookline. 
Explained Bishop Methodios: ''τhanks 
to the generosity of the Cathedral of 
New England, a parcel of land was leased 
to our Diocese for a period of 99 years 
at the token cost of one dollar." The 
building which will consist of 4,000 
square feet and wi ll include a full base
ment will provide offices for the Bishop, 
Chancellor and Administ rative staff (a 
total of three offices), and three multi
purpose conference rooms for the many 
Diocesan committees and organ izations 
to meet and cal l home. lt is expected to 
cost $400,000. 

The Boston Chapter of ΑΗΕΡΑ contri
buted the first $5,000 to the Diocesan 
Building Fund last fall. Generous con
tributions have also been received from 
Bishop Methodios and his family; the 
Rev. and Mrs. George Karahalios; the 
St. Vasilios Church in Peabody. Boston 

Council member Gregory Demetrakas 
of Rhode lsland announced that the 
Archons of New England will contribute 
$20,000 to the Building Fund oνer a 
period of five years. 

Γιa τiς Τυπογραφικi:ς 
έργασίες σας 

f\fA 
ΥΟΡΚΗ 

t~ 
Jimmy ,, · Unardos 

\ at- , 
Orchestra 

Η επιτυχία τοu χορού σας 

Tel: (212) 539-8885 

®ARGO 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ETAIPIA 

266 54th STREΠ, BROOKL ΥΝ , Ν.Υ. 11220 

(718) 238-3771 

Η ΓΕΦΥΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
Η ETAIPIA ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΟΛΟ ΣΑΣ ΤΟ ΣΠΠΙΚΟ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

'Η πολυετής πείρα μας έγγυάται 
τή σωστή καί καλή δουλειά 

μέχρι τόν τελικό προορισμό τής περιουσίας σας 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 

1) ΜΠΑΟΥΛΩΝ 
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
3) ΚΡΥΠΑΛΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚτΙΜΗΣΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΦΟΠΟΥ ΛΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΞΥΛΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ CONTAINERS 

"NEW YORK" 



The Metropolitan Greek Chorale 
Celebrates 20 Years of Excellence 

The Metropolitan Greek Chorale, 
under the direction of George Tsontakis, 
is one of the most exciting developments 
in the history of the Greek-American 
community. " lmaginative . .. Thri lling 
Greek music expression" . This quote 
fro m the New York Times clearly expres
ses the feelings inspired by the Chorale. 
An aggregation of devoted volunteer 
artists, the Chorale creates an impression 
of quality and excellence whereeven it 
performs. 
Α group of 40 individual artists repres

enting Greek Orthodox Churches of the 
greater metropolitan area decided to 
establ ish a vehicle through which they 
could sing the music of their religious and 
cu ltural heritage in the ambience of Or
thodox Christian fellowship. Under the 
sponsorsh ip of the Greek Orthodox 
Church of North and South America, the 
individuals were formally organized as 
the Greek Orthodox Choir in 1965, and to 
this day is the first of its kind to survive 20 
years, rendering a unique service to 
Greek American communities across the 
country. 

As its first major conductor, the mem
bers of the Choir hired Dino Anagnost 

By Fran Pappas 

and by 1968 made its Debut at Town Hall. 
After numerous appearances, the Choir 
became known as The Metropolitan 
Greek Chorale and participated in a 17 
day concert tour of Greece. ln the Spring 
of 1978, Dr. Anagnost left the Chorale to 
form his own group, bringing his musical 
expertise to a broader audience. 

ln the Fall of 1978, the same group of 
individuals, with the same zeal and 
enthusiasm, expanded its repertoire, and, 
under the new direction of Mr. Tsontakis, 
continued its dedication to preserving 
and performing music of the Greek 
heritage and Orthodox religion in its clas
sical, ecclesiastical and demotic forms, as 
well as music of other ethnic cultures. 

Under the leadersh ip of this rising, 
young composer/conductor, the Chorale 
remains firmly committed to the presen
tation of original works by Greek-Amer
ican artists. lts shared experience with its 
musical director has given it the unique 
ability to produce artistically successful 

productions such as the World Premiere 
of the Musical oratorio EROTOKRITOS, 
composed by George Tsontakis, the 
American Premiere of Mikis Theodo
rakis' ΑΧΙΟΝ ESΊI, the Pulitzer Prize win
n ing lyrical work of Norman Dello Joio's 
AS OF Α DREAM, the World Premiere of 
Tsontakis' FI VE CHORAL SKΠCHES ΟΝ 
ΙS AGIOS, and the American Premiere of 
Manol is Kalomiris' SONG FOR ΤΗΕ 
GREEK CHILDREN and excerpts from Ka
lomiris' major operatic work ΤΗΕ 
MOTHER'S RING. 

This year 's 20th Anniversary Concert 
wi ll be held on Saturday evening, May 
11th, at A lice Tully Hall, Lincoln Center, at 
8 p.m. Once again it promises to be a rich 
and rewarding musical experience and 
artistic achievement. The Chorale with 
the New Philharmonia of Riverside will 
feature in this Anniversary Concert the 
World Premiere of George Tsontakis' 
Saviours, with soprano Judith Bettina, 
which is based on Kazantzakis' most 
intense poetic work "Savior of God;" the 
American Premiere of British composer 
John Tavener's Risen! (Anesti) ; Rimsky
Korsakoff's Slava; as well as a retrospect
ive on the best of the Chorale's twenty 
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For High School Seniors 
High School seniors seeking employ

ment for the fυture or college scholar
ships are asked to contact John Kaiteris, 
HANAC Execυtiνe Director, aboυt a new 
program to help Grek-American young
sters. 

Eνangeline Doυris, a member of 
HANAC's Board of Directors has been 
appointed by Mayor Koch to the City 
Volunteer Corps which is aiding yoυng 
people between the ages of 17 and 18. 

Besides helping to pay for college, this 
new city-wide program is giνing yoυng 
people a better opportunity to be ad
mitted into a college of their choice and 
will pay them for one year of working 
with poor and υnderpriνiledged people. 

For more information call HANAC 
today at (718) 728-3586 and ask for Mr. 
John Kaiteris. 

year repertoire, including Armenian, 
Hebrew, and latνian works. 

Tickets are $10, $15,$20 and $25 and can 
be obtained directly from the Βοχ Office 
(212-362-1911) or by calling The Metro
politan Greek Chorale at 212-362-2294. 
Groυp rates for 20 or more are aνa i lable 
by calling Fran Pappas (212-688-8900) . 

Celebrate with the Metropolitan Greek 
Chorale in this 20th Anniνersary Concert 
on May 11th, and be part of a truly special 
choral experience. 
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Ροζάννα 
Μουζάκη 
Ε1ναι διαθέσιμη γιά τίς 
χοροεσπερίδες σας, νά τίς 

πλουτίσει μέ τό κέφι καί τό μπρίο 
της μέσα άπό τά δ ικά της σκέτς. 

Διδάσκει χορούς 'Ελληνικ.>ύς, 
στόν Καθεδρικό τοϋ Μανχάτταν 
Τρfτη καf Πέμπτη όπόγευμα 

3:15-4:15 τά παιδάκια. 
Μετά όπό τίς ώρες αίιτές εχει 

τά γκρούπς τών μεγάλων. 

· Επίσης διδάσκει κάθε Σάββατο 

στήν Κοινότητα 'Αγίων Κωνσταν
τίνου καί ·Ελένης, Jackson Heights. 
Στίς 12-1 μ.μ. γιά παιδιά άνω 

τών 10 tτών κα ί στίς 3 γιά παιδιά 
κάτω τών 10 έτών. 

Τηλεφωνfjστε της τά πρωίνά στό 
(718) 278-7252, νό συνεννοηθfjτε. 

· Η έπιτυχία τοϋ χοροΟ σας 

(718) 278-3640 

ι Ο , Επίσκοπος Βοστώνης κ. Μεθόδιος 
. Ο Σύνδεσμος τών ι Ιερέων «Α ΓI ΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

Το Έπισκοπικό Συμβούλιο 

ι Η Φιλόπτωχος καi οί 'Οργανώσεις τfiς Νεολαίας 

εύχονται 

ΚΑΛΗ ΑΝ ΑΣΤ ΑΣΗ 

Σε δλα τό Μέλη τοΟ 

' ΑρχιεπισκοπικοΟ ΚαθεδρικοΟ ΝαοΟ 
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 

Νέας Ύόρκης 

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΠΑΣΧΑ 
Ο ΙΕΡΑτΙΚΩΣ ΠΡσΙ·Η-'ΜΕΝΟΣ ΤΟ ΔΙ ΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Ο ΙΕΡΑΤ . ΠΡΟ ·Ι·ΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ 

ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 
Εύχονται ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ σ ' ολα τά μέλη~ 

εύεργέτες καί ύποστηρικτές καί 
σ' όλόκληρη τήν · Ομογένεια 

124 WADSWORTH AVENUE, NEW YORK, Ν.Υ. ιΟΟ33 
TEL. SW 5-5870 

ATHENS CENTER HOTEL 
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ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

• Κεντρικός κλιμστισμ~ · 136 δwμότια, 
λουτρό, τηλίφωνο,ρσδιόφωνο ,βερόντο 

• ·Εστιατόριο nολuτελείος, μnόρ, ροuφ 
γιcόρντεv, nολuτιλεlς dιθοuσες ύnοδο
χl\ς ιcσi Ιδιωτιι:ό γκορόζ. 

Άιιο 15 Μορτfου- 31 Όκτωβρfου 
Τιμσί δωματίων : Μονόκλινα 2.550 δρσχμ. 
Δίκλινο 3.700 δροχμ. Τρίκλινο 4.590 δρχ. 
Συμnεριλομβόνετσι κοντινtντσλ μnρtκ
φοστ . Διό ρεζερβtσιονς όnοτσβητε στ ή Ν. 
Ύόρκη (212} 483-0642 κ: Αρσtνη ι'\ γρόψστε 
Soρhocleous & Athen~s 26, Athens,Greece. 
Tel. 524-8511-7 Telex 4-4811 ALCY 

"NEW YORK" 



Washington Ahepans Warn Papandreou 
Peter Ν. Derzis Chapter of the Order of ΑΗΕΡΑ sent a letter to Prime Minister 

Andreas Papandreou, expressing their 'Όutrage and indignation with his anti
American rhetoric. Following is the full text of the letter which is the first protest 
coming from ΑΗΕΡΑ: 

Dear Mr. Premier: 
"The purpose of this letter is to express 

our outrage and indignation with your 
νiews and public position as expressed in 
your interνiew as broadcast on "Sixty 
Minutes" on the sixth day of )anuary 1985. 
As Ahepans, we feel that our silence may 
be interpreted as tacit agreement by 
Greek-Americans concerning your 
comments. 
'Ύour support of the Soviet's explana

tion justifying their ruthless and in
humane destruction of the Korean Air
lines commercial plane and alleging that 
it was on an American spy mission is of 
particular concern to us. Most nations, 
particularly those in ΝΑΤΟ, including 
Greece, are aware that the United States 
has sufficient information sensors 
aνailable and does not need to use com
mercial aircraft for this purpose. lt was 
disappointing and ironic that of all the 

western democracies only the Greek 
government agreed with the Soviets' 
explanation. Additionally Mr. Premier, 
you implied that the United States would 
haνe done the same thing to errant Soviet 
aircraft. lt is a known fact that Soviet 
intruders have been intercepted, warned, 
and permitted to safely depart after 
penetrating American airspace. 

"Another concern that we must ex
press is your apparant depreciation of 
the American contribution to prevent 
a corτimunist military conquest of Greece 
following World War 11. Ahepans and 
other Greek-Americans are acutely 
aware of the contributions made by 
American military personnel during the 
bitter and destructive Civil War. Amer
ican assistance in training and equip
ping the Greek armed forces was a cri
tical factor in preνenting the destruction 

of democracy and the establishment of 
a communist dictatorship in Greece. 
However, no mention was made 
regarding the enormous support to the 
insurgents by Soviet bloc countries. 
Fortunately, Mr. Premier, no Greek 
leader has had to make any mandatory 
pilgimage to Moscow and thank the 
Soviets for their aid in overthrowing its 
democratically elected government. 

"As Americans of Greek heritage, we 
love the land of our fathers. lt is hard 
for us to understand your support of a 
government which has invoked nothing 
but death and destruction to the Greek 
people. 

"We fully understand that your poli
tically expedient anti-American remarks 
were made for local consumption, but 
to express your personal views on a 
national telecast to those same Amer
icans whose tax monies and political 
influence have supported the democra
cy and security of Greece is aπ even 
greater outrage. 

"We sincerely believe that your com
ments are not shared by the majority 
of the citizens of Hellas. You may haνe 

Happy Easter to all 

MUTUAL SHIPPING INC 
' 
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630 Fifth Avenue 
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41 



found it politically advantageous at this 
time to play the two super-powers against 
each other. However, we feel you have 
committed inestimable and perhaps 
permanent damage to future Greek
American relations, especially in the 
Greek-American community which is 
sympathy with the many problems fac
ing Greece today. 
'Άs Ahepans, we collectively believe 

you owe Americans, especially the 
Greek-Americans, an apology for these 
biased and reckless anti-American state
ments. These are the same citizens who 
have been supportiνe of Greece, both 
financially and politically since its in
dependence. Many of us feel you have 
not on ly demeaned and embarrassed 
us with many of your provocative re
marks but have fue led anti-American
ism in Greece. 

" ln closing M r. Premier, you know 
that in this world of turmoil and suspi
cion, America is the on ly country which 
has freely shared its wealth and good 
fortune with our beloved Greece. As a 
former American citizen you are un
doubtedly aware of this fact. 

"Piease do not spurn the outstreched 
hand of friendship with a clenched fist 
of rhetoric. 

"This correspondence was unani
mously approved at our regular chapter 
meeting held on Feb. 12, 1985." 
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AHEPA'S Possition on the Foreing Aid Bill 
ΑΗΕΡΑ Supreme President Cleo Ν. 

Zambetis testified before the House Sub
committee on Europe and the Middle 
East on March 7th and urged that Con
gress keep in mind three primary con
siderations when νoting on this year's 
foreign aid bill: First, maitaining a balance 
of power between Greece and Turkey; 
second, "support initiatiνes that will 
help create an atmosphere cond uciνe 
to a sett lement in Cyprus; and, third, 
reaffirm our strong support for the 
withdrawal of Turkish troops from Cy
prus." 

Concerning aid to Greece and Tur
key, Zambetis pointed out that: ''τhe 
Greek goνernment νiews the 7:10 ratio 
in military assistance for Greece and 
Turkey as the lowest leνel needed to 
maintain a balance of power in the re
gion." He continued that "breaking this 
ratio at a time of rising tensions in the 
region could be far more detrimental to 
U.S. security interests than expressing 
the principle of balance through main
tenance of the 7:10 ratio." 

The ΑΗΕΡΑ President noted that al
though a military balance and the re
moνal of Turkish troops are key elements 
to stabil ity in the area, monies should be 
allocated to a Cyprus deνelopment fund 
to promote cooperation between Greek 
and Turkish Cypriots. 

"Under this type of cooperatiνe deνe
lopment fund, monies would be made 
aνailable for projects that benefit all 
Cypriots and promote high l eνels of 
intercommunal contact and coopera
tion," Zambetis obserνed, "this does 
not mean that the money wou ld simply 
be doled out to either the Goνernment 
of Cyprus or the Turkish Cypriot admi
nistration." He added: "Projects would 
haνe to be approνed by a join panel of 
Greek Cypriot and Turukish Cypriot local 
authorities." 
Whateνer the leνe l of Turkish mi litary 

aid νoted by the committee, " Ι urge the 
committee to include strong language 
in the foreign aid bill that explicit ly out
lines this linkage between aid to Turkey 
and Turkish flexibility on Cyprus." 
Zambetis added that if this sign of good 
fai th does not produce a softening in 
the Turkish position, "then Ι belieνe that 
Congress should employ the options 
of seνerely cutting or conditioning 
Turkish aid for fiscal 1987." 

Zambetis noted that President Reagan's 
letter to General Kenan Eνren was un
doubtedly helpfu I in the subsequent 
Turkish flexibility in CyfHUS, and " this 
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clear ly demonstrates that Turkey can 
be responsiνe and that the U.S. does 
haνe the ability to help facilitate a re
solution of the Cyprus conflict." 

On this point he concluded that: "lt 
is obνious that a major stumbling block 
towards progress in the negotiations is 
the continued presence of the Turkish 

troops on Cyprus. I belieνe that con 
tinued American encouragement for 
Turkey to begin a systematic withdrawal 
of its troops - parallel to progress in the 
negotiations - will proνide an important 
boost oνer that hurdle." 
Pennsylνania , Congressman )ames Florio 
of New )ersey, and Senator Pau l Trib le 
of Virginia. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ 

ccAΓIOΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ» 
307 West 54th Street, New Υ ork, Ν. Υ. 10019 

Telephone- (212) 265-7808 
. Η Κοινότής τοϋ ΑΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ, 307 West 
54th Street, Ν.Υ., Ν.Υ. 10019, γνωστο
ποιεί, δτι προσέλαβεν ώς πρωτοψάλτην 
καί χοράρχην τοϋ ώς όνω Ναοϋ τόν 
μουσικοδιδάσκαλον τής Βυζαντινής 

Μουσικής 

κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ ΧΑ ΤΖΟΠ ΟΥ ΛΟΝ 

· Ο ώς aνω ίεροψάλτης είναι μαθητής τοϋ 
aρχοντος πρωτοψάλτου τοϋ Οίκουμενικοϋ 
Πατριαρχείου τής Κωνσταντινουπόλεως κ. 
θΡΑΣΥΒΟΥ ΛΟΥ :ετ ΑΝΙΠΑ, ψάλλει δέ καί 
διδόσκει κατά τό πατριαρχικόν σύστημα. 

INTERNATIONAL 
FOODSJ INC. 

Υ ου Get the Best for Less 
Διαθέταμε τά έκλεκτότερα προϊόντα άπό τήv 'Ελλάδα 

καί τήv Κύπρο σέ μεγάλη ποικιλία. 

ΑΠΟΠΕΛΛΟΜΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΕ ΤΟ UPS, ΠΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ, 

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ AMEPI KH 

82-75 Parsons B lνd. 
Jamaica, Ν.Υ. 11432 

(212) 380-0200 

35-27 30th Avenue 
Astoria, Ν.Υ. 11103 

(212) 204-6579 
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Canada's ΑΗΕΡΑ to launch 
extensive activities plan 

Benos, London, past Supreme Vice-Presi
dents ofCanada Lou Yankou, Toronto, Dr. 
Tony Vlassopoulos, Concord, and Win
nipeg Community President John Philo
poulos. 

Also present were Jim Smymios, Ha
milton, and John Plessas, Burlington. The 
host chapter was represented by Chris 
Geronikolos and Paul lordanides. 

The establishment of a national bureau 
of the Canadian ΑΗΕΡΑ in Ottawa, and 
the continuing occupation of Cypήot ter
ήtoήes by foreign troops, were the main 
topics discussed by members of the Order 
from seνeral centres in the Eastern Canada 
District and from Winnipeg, on the occa
sion of the dinner-dance organized by 
Τ oronto Chapter 29 at the Royal York 
hotel. 

The Supreme Lodge of the Order was 
represented by Charles Georgeson of 
Massachusets, Supreme Secretary, and 
Philip Frangos of Michigan, Legal Counsel. 

ln the course of the informal discussions 
which took place, Ottawa Chapter re
presentatiνes Gus Zigoumis and Steve 
Karaiskos, presented a detailed budgetary 
blueprint for the operation of the Ottawa 
bureau of the Order. The two members 
from the nation's capital stressed the need 
for the Supreme Lodge to consider soon 
this important aspect of the ΑΗΕΡΑ acti
vities in Canada, and to define the terms 
and parameters of its functions in time 
for the bureau to begin operating in 1985. 

During the exchange of views emerged 
a strong, general feel ing that the time has 
come for the tangible recognition of AHE
PA's Canadian jurisdiction haνing "come 
of age", through a higher degree of auto
nomy; but always within the framework -
and according to the guidelines - of the 
organizational, social, national and cul
tural pursuits of the central authority. As 
an example of such recognition was men
tioned modifying the title of the top Cana
dian Ahepan to "President, ΑΗΕΡΑ Ca
nada," from the present "Supreme Vice
President for Canada." 

Starting this year, ΑΗΕΡΑ is placing 
increased emphasis on the educational 
front with the establishment of fifty-two 
scholarships, one for each state of the 
Union and one each for Western and East
em Canada for summer studies of college 
students in Greece. 

An indication of the degree of maturity 
Canadian Ahepans have attained, was the 
decision by the Toronto Chapters to or
ganize here an in-depth public discussion 
of Turkey's ten-year old violation of the 
territorial integrity of the Republic of 
Cyprus and its tragic consequences for the 
people of the lsland Republic. The con
ference will be conducted in conjunction 
with the milennia-old and irrevocable 
rights of the Hellenic Nation in the Aegean 
Sea. The reνiew will concentrate on eνents 
ef the recent past, current deνelopments 
and the outlook for the future. 
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In attendance were Eastem Canada 
District Goνemor Chris Tsoukalas of 
Belleνille, District Secretary Dr. Tony 
Manolis, Toronto, Distήct Treasurer Bill ANGEL ST AMBOLIS 

·Ο ίατρός καi ή Κα 

ΔΗΜΉΤΡΙΟΥ ΚΟΤΣΙΛΙΜΠΑ 
Εύχονται σ· όλους τοvς φίλους τους 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 
30-41 36th Street 

Astoria, Ν. Υ . Ι I 103 
Tel. 278-2422 

133 East 73rd Street 
New York, Ν.Υ. 10021 

Tel. 861-9000 

ΗΑΡΡΥ EASTER ΤΟ ALL OUR FRIENDS 

Mr. and Mrs. 

Anthony Kanicl-ides 
Jackson Heights, New York 

RESTAURANT 

• Εξοιρετικι) έλληνικι) 
κουζίνα σε τιμές 
άσυνοyώνιστες 

117 East 15th Street 
New Υ ork City 

Tel. (212) 254-0960 

Γιa τiς Τυπογραφικi:ς 

έργασίες σας 

άποταθήτε στη 

1\fA 
ΥΟΡΚΗ 

Tel. (212) 921-0086 
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For reserνations call : 

Toll Free (800) 2214470 

..APRIL 1985 

ν ει 
Καλό Πάσχα 

ASTORIA 29-1 I Ditmars Blvd. Astoria, Ν.Υ. J J J05 Tel.: 932-3232 

BROOKLYN 1670 East 17 Street, Κ.ings Highway, Brooklyn, Ν.Υ. Tel. : 376-6000 
HOUSTON 92-3 1 Stella Link Houston ΤΧ 77025 
GREECE 4-6 Filellinon St. Piraeus Tel.: 452-6139 
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Το 'Επιμελητήριο τιμδ 
τον ERNIE ANASTOS 
τ όν γνωστό τηλεπαρουσιαστι'ι νέων 

τοίί ABC κ. Erηie Aηastos θο τιμήση έφέ
τος τό 'Ελληνοαμερικανικό Έμπορικό 
'Επιμελητήριο στήν 37η χοροεσπερίδα 
του στό ξενοδοχείο Pierre της Νέας 'Υ
όρκης. 

Πρόεδρος της έπιτροπης τί'jς χορο

εσπερίδας εΤναι ό αίδ. Basil G. Gregory. 

Zambetis Meets 
with Defense 
Assistant 
Secretary 
ΑΗΕΡΑ Supreme Presideηt Cleo Ν. 

Zambetis met with the Assistaηt Secretary 
of Defeηse for lηterηatioηal Security Po
licy, Richard Ν. Perle, ση March 6th, to 
discuss receηt deνelopmeηts ίη the 
Easterη Mediterraηeaη. 'Ί was extremely 
pleased to oηce agaiη haνe aη exchaηge 
of νiews with the Assistaηt Secretary," 
Zambetis said after the meetiηg, "aηd I 
am coηfideηt that the Assistaηt Secretary 
better uηderstaηds the Greek Americaη 
commuηity's νiews ση the problems ίη 
the area." 

The ΑΗΕΡΑ Presideηt coηνeyed to Mr. 
Perle that a just eηd to the Cyprus 
problem remaiηs a loηgstaηdiηg goal of 
the ΑΗΕΡΑ. The two meη also discussed 
the receηt summit meetiηg betweeη 
Cyprus Presideηt Spyros Kypriaηou aηd 
Turkish Cypriot leader Rauf Deηktash. 
Mr. Zambetis stressed that the Uηited 
States caη play a νery importaηt role ίη the 
resumptioη of the U.N.-spoηsored talks, 
aηd that "without such aη Americaη role 
progress would be uηlikely. 
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togreel( 
hospitality! 

For any reason you come to Greece for business or vacations 
the ELEcτRA GROUP OF HOTELS are ideal for your stay. 

Two ELEcτRA hotels iη the heart of Athens and one in the 
center of Thessaloniki are designed to meet the demands of 
every businessman making on the other hand a business trip 
a relaxing pleasure. 

ln the beautiful greek isιands, Rhodes and Crete, 
two luxurioίιs ELECTRA hotels promise you un
forgettable Vacations. The ELEcτRA GROUP 
OF HOTELS invite you to share the key to Greek 
hospitaJity. 

eιectra group of hotels 
ATHENS ELECYRA HOTEL: 5, Hermou Str. Syntagma Sq. 
Tel.: 322.3223 Telex: 216896 
Central Reservations for all our Hotels TELEX: 21-6896 
ATHENS ELECTRA PALACE HOTEL: 18, Nicodimou Str., 
Tel.: 324-1401-7 Telex: 216896 
THESSALONIKI ELECTRA PALACE HOTEL: Aristotelous Sq. Tel.: 23.222j 
Telex: 412590 
CRETE CRETA BEACH: HERACLION, CRETE. Tel.: 28.6301 
R.HODES ELECYRA PALACE RHODES: TRIANTA, RHODES, Tel.: 92S21 
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Apollo Fillo 

ΙΤ DOESNT CRUMBLE, ΙΤ DOESNT STICK, 
ΙΤ DOESNT TURN SOUR 

lt stays Fresh for months in the refrigerator. Easy to 
work with. More fillo in every pound. Low in calories. 
Sold in Supermarkets from Coast-to-Coast, along 
with our other fine products: Spanakopita, Tyropita, 

Baklava, Kataifi, Kourabiedes, Foinikia 
and other pastries. 

SPECIAL PRICES FOR COMMUNITY 
FESTIVALS AND OTHER FUNCTIONS 

For Free recίpe booklet, send stamped, self-addressed envelope to: 

APOLLO STRUDEL LEAVES 
ΒΟΧ 153 FAIR LAWN, N.J . 0741 Ο 

TEL. (201) 797-0888 



boutari 
QUALITY WINES SINCE 1679 

RoτoNDA 
Dry White and Red Table Wine 

Α Dry wine produced from different varieties of 
Greek grapes, which are selected in such a way 
that each adds its own special characteristic. 

Distinguished for its pleasing, mild flaνour and a fiΠΙe , 
fresh aroma. Serve the white wine chilled (10-12°C) 
an'tl the red 

6ATTIKI cJ 
Ρ.Ο. Βοχ 2039 

515 Peninsula Blvd. Tel. 516..c89-7600 
718-ιt31-3200 

IMPOR1HS & DISτRIBUTORS, INC. 
''HOUSE OF βΙ&Κ SHCI.ALτtES" Hάnpstead, Ν.Υ. 11558 


