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IN 1985 
ΤΗΕ BEST TRAVEL VALUES 
HOMERIC'S '747 Super Flights' 

TOGREECE 
••• *""". 

Α Greαf Wαy fo Go ... And Sαve Money, Tool 
r"tr"t'"'r"t ...... .... 

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

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

.•. $200 LOWER ΤΗΑΝ OTHER RARES ..• 

• INFANTS TRAVEL FREE 
• PERSONALIZED Α ΠENτiON-COMPUTERIZED SERVICE 
• RELIABILITY AND FINANCIAL STRENGTH 

• COMFORT .•. UPPER DECK FIRST CLASS SE.A τiNG 
... $200 SUPPLEMENT ROUNO'r"RIP ... 

ONEWAY FROM ROUND TRIP FROM 

S299:~~~YA· $499:\~Γ" 

Ν. Υ. 

DEPARTURES from New York (JFK) Every ThίJrsday, Saturday, Monday 
RETURNS From Athens Every Friday, Sunday, Tuesday 

• •• AND τ ΑΚΕ Α FRIEND WITH YOU AND 
SEE GREECE & τΗΕ GREEK ISLES. 
IN Α VERY SPECIAL WA Υ 
Α τ VERY SPECIAL PRICES! ! 

$~~9 1-Week 
ALL INCLUSIVE 

FROM IN ATHENS 

TOUR INCLUDES 
• ROUND TRIP AIR FARE 
• 7 NIGHTS ΑΤ DELUXE HOTEL 
• AMERICAN BREAKFAST DAILY 
• CΠΥ SIGHTSEEING 
• 1·DAY CRUISE 
• ALL TRANSFERS 
• SERVICE CHARGES AND TAXES 
• FARE WELL DINER 

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

ΝΟ. 1 CHARTER AND TOUR OPERATOR ΤΟ GREECE 

ST Α ΤΕ: 800-522-1717 - TOLL FREE - NAYIONWIDE: 800-223-5570 

New York: Brooklyn: Astoria: Stamford, cτ: Long lsland: Athens, Greece: 
595 Fifth Ave. 79-04 5th Avenue 31-19 Ditmars Blνd. 906 Ε. Main St. 86 Νο. Broad••ay 59 Panepistimiou St. 

Tel. 212·753·1100 Tel. 718·833-βθΟΟ TeJ . .718·.721·6400 Tel. 203·359·2917 
HicksνiUe, ΝΥ 11801 

Tel.. 321-4777 Tel. 516·935·3400 



White cheese in bήne, made from 100 % sheep's milk 

WHirE BRINED CHEESE 
100ο/ο SHEEP'S MILK 

FROMAGE BLANC 
ΕΝ SAUMURE 

100% LAIT ΟΕ BREBIS 

• Α cheese making tradition from the mediterranean area. 
• The ήch and tangy taste is due to the exclusive use of I 00 % sheep's milk. 
• Natural drainage gives a fine, firm yet soft consistency and creamy texture. 
• SeveraJ traditional uses : cut in small cubes, with cocktails, or ίη greek salads and 

also many delicious dishes. 

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

TEL.: (20 1) 862-0160 TELEX: 882230 
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Έπιστολtς 
Σκοπεύουν στi)ν aλωση καi 
έκμετάλλευση τών όμογενών 

·Αξιότιμε Κύριε Μακριά, 

Δέν εlναι μόνον ή εκθεσις τοϋ Ταξι
άρχου Μακέδου, πού έξεγείρει κάθε φιλε
λεύθερο aνθρωπο, δσον, καί πρό παντός, ή 
άποκάλυψη τής άντίληψης αύτών τών κυ
ρίων «Μακέδος καi Σία., περί 'Ελληνικής 
'Ομογένειας καί του μηχανισμου τής 
σκέψης των, σχετικα μέ ηΊν δλοκληρωτικη 
εκμετάλλευσή της, κατα τa πρότυπα τών 
χαλκείων του"' Ανατολικοϋ Παραδείσου". 

Καί θα διερωτάτο μέν κανείς, μήπως τα 
ούσιαστικά του καθήκοντα, σέ τελευταία 
άνάλυση , ήσαν βασικό άλλότρια τής έπι
σήμου Ιδιότητός του , πράγμα πού γίνεται 
δμως βεβαιότης άπ. την στιγμη πούάντί να 
τιμωρηθή, προήχθη καί μάλιστα σέ 
έπίζηλο θέση . 

Εlναι τώ δντι συγκολινιστικό, δταν άνα
καλύπτης τόν τρόπο πού σκέπτονται αύτοί 
οί κύριοι , κι' αύτό διότι δίχως ήθικοuς έν
δοιασμούς, στοχεύουν, aμεσα, σέ μιa καθο
δηγούμενη διάπλαση τοϋ δμογενειακοu 
στοιχείου, μέ μοναδικό σκοπό ηΊν χρη
σιμοποίησή του , γιa ηΊν άσφαλή διοχέ
τευση μέσα στον όργανισμό τής 'Αμερι
κανικής Συμπολιτείας "short and long 
term", όχι μόνο τών δικαίων θέσεων τών 
έθνικών μας θεμάτων, «αύτη ε{ναι μόνο ή 
βιτρίνα» , άλλα πρό παντός, άντιλήψεων 
βασισμένων στη συλλογιστικη τής Μαρ
ξιστικής διαλεκτικής, μέ σκοπό νa προσ
ανατολίσουν την έλληνικη δμογένεια, σέ 
θέσεις έκ διαμέτρου άντίθετες πρός τίς 
θέσεις του χώρου πού γεννήθηκαν καi 
ζοϋν, δπως λ.χ. της παραδοχη τής είσβο
λής στο 'Αφγανιστaν ώς είρηνευτικής α
ποστολής, την συμπάθεια καi κατανόηση 
προς τούς έγκλ ηματίες τοϋ Farabuto Marty 
καί Sandinistas, τών όποίων δ ούσιαστικός 
σκοπός, aλλωστε, πρός δφελος τής Σοβιε
τικής 'Ένωσης ε{ναι ή άποκοπη τών 
Η.Π.Α . πρώτον άπό τόν φυσικό προμη
θευτικό της χώρο πρώτων ύλών, δ πως ε{ ναι 
ή Κεντρικη καί Νότιος 'Αμερική, καί δεύ
τερον άπό τiς στρατηγικές της προσβά
σεις, την liφεσιν άμαρτιών τοϋ διώκτη τής 
'Αλληλεγγύης, άρχιδικτάτορα YaruzeJ
ski, την έπικρότηση τοϋ άνιέρου έγκλή
ματος τής κατάρριψης τοϋ Κορεατικοu 
Boeing, καi δλως ίδιατέρως, στην ύπο
στήριξη οiασδήποτε προσπάθειας άφο
πλισμοϋ τοϋ Εύρωπαϊκοϋ χώρot.ι,"Cruise 
καi Pershing, κ .λ. π ... , καί δημιουργίαν συ
νεχών άντιθέσεων πρός διάσπαση καί 
ματαίωση τής προσπάθειας γιό Εύρωπαϊκη 
~Ενωση , μέ τελικό σκοπό την Φινλανδο
ποίηση , δηλαδτΊ την έξουδετέρωση τής Δυ
τικής Εύρώπης καi άπομόνωση τών 
Η.Π.Α . 

Δηλαδή , μέ διιό λόγια, δ κ. Ταξίαρχος 
καi Σία άναισχύντως συνηγορουν, στην 
δημιουργία μιάς Πέμπτης Φάλαyγας, μέ 
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Μαρξιστικη καθοδήγηση καί κρυφοκο.υλ
τούρα, τό μεράκι τους aλλωστε, και δ 
καϋμός τους είναι, κατά τό κοινώς λεγό
μενον, πώς να βάλουν χέρι στην έκπαί

δευση, γι ' αύτό καi καταφέρεται έναντίον 
τής 'Εκκλησίας, μέσα στά σπλάχνα τής 
·Αμερικανικής Συμπολιτείας. Καί αύτό νά 

γίνη άπό τούς άνθρώπους ποu ή Συμπολι
τεία, γενναιόδωρα άγκάλιασε, εθρεψε, 
έμόρφωρε, άνέδειξε, έπρόβαλε, άντάμειψε 
καi πρέπει νά έμπιστεύεται. 

Δηλαδη αύτοi οί κύριοι έπιδιώκουν να 
διοχετεύουν τοξίνες έκ τοϋ άσφαλοuς, 
μέσα στον όργανισμό τών 'Ηνωμένων Πο
λιτειών, μέσω μι1iς 'Ομογένειας, ή όποία 
λόγω Μαρξιστικής καθοδήγησης, θa εχη 
καταντήσει ενα μάτσο άπό άγνώμονες, έπί
ορκους καi προδότες. 

"Οσο δέ για την 'Ομογένεια: Φύλακες 
γρηγορείτε, δ κίνδυνος ε{να ι θανάσιμος. 

Χαλάνδρι, 'Αθήνα. 

Εύχαριστώ θερμά , 

Β. ΧΙΩΤΗΣ 

Μιά εϋστοχη σύγκριση •.• 
·Αγαπητέ κ. Μακριά, 

Σάν πρόεδρος της ·Ενώσεως τών ' Εκ 
Νέας ' Υόρκης ·Ελλήνων, θά ι'jθελα νά 
όναφερθώ σέ ενα θέμα πού μδς πονάει 
έμδς τούς έξ · Αμερικής" Ελληνες έδώ. 

·Η έλληνική τηλεόρασις συνεχώς δεί-
χνει ό,τι χειρότερο συμβαίνει στίς Η.Π.Α. 

· Αν δηλαδή, κανείς δέν ξέρει όπό τήν 
τηλεόραση μπορεί νά νομίση δτι έκεί 
εΤναι ή κόλασις καί εJναι θαϋμα πώς δέν 
φεύγουν τά τρία εκατομμύρια " Ελληνες 

νά πόνε κόπου όλλοϋ ... 
' Αντιστρόφως δέ, ή έλληνική τηλεό

ρασις λέει δτ ι όλα στήν Ρωσία καί τίς 
άλλες κομμουνιστικές χώρες, εJναι ύ
πέροχα . 

' Εμείς έδώ, δμως, [ξω όπό τήν Ρωσι
κή Πρεσβεία, δέν έιδαμε κανέναν νά 
περιμένη ούρά γιά νά πάη νά ζήση 
στ ή ν Ρωσία καί τά όλλα όνατολικά κρά
τη. Στήν πρεσβεία τών ΗΠΑ κάθε μέρα 
εχει ούρά ... 

Κάτι πρέπε ι νά γίνη, κάτι νά γράψε
τε καί γι· αύτά, διότι βλέπομε δ τι καί 
εfς τήν Νέον · Υόρκην όρχίζουν νά κά
νουν παρόμοια πράγματα έναντίον τών 
Η.Π.Α. 

ΕΙναι καιρός, όσοι εύεργετηθήκαμε 
όπό τίς ΗΠΑ, νά σηκωθοϋμε καί νά τό 
ποϋμε δτι αύτή ή χώρα εJναι σάν ΜΙΑ 
ΜΑΝΑ ΓΙΑ ΜΑΣ. 

Εύχαριστώ γιό τήν φιλοξενίαν, 

Δρ. ΑΓΙΣ ΣΑΡΑΚΙΝΟΣ 

Electrical Engineer PhD 

Ψυχικό, 'Αθfiνα ι . 

Tel. (212) 921-0086 
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Δείγματα Νέου ΔιχασJιου 

ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ Η ΕΚΚΛΗΣΙΆ 

Το έξώφυλλο αύτοv του τεύχους κα
θρεπτίζει μια θλιβr.ρή, δσο καi έφιαλτική 
πραγματικότητα. 'Αφιερώνεται στα έλ

ληνικα πολιτικά κόμματα, που δεν πρέπει 
νά αίσθανθοvν δπερηφάνεια ... 
Τά aποκόμματα αύτά, άπδ τiς όμο

γενειακές έφημερίδες τής Νέας 'Υόρκης, 
δείχνουν πόσο προχώρησε ή κομματικο
ποίηση μιiiς μερfδος όμογενών οί όποίο ι, 
ά.νταποκρινόμενοι στiς έκκλήσεις τών 
κομμάτων, σχημάτισαν όμάδες καi έπι
τροπl:ς, μέ προφανή στόχο τής καθεμιiiς, 
τήν . .. σωτηρία τής ·Ελλάδος μ'έ τa δολ
λάρια που συλλtγουν καi στέλλουν στήν 
'Αθήνα. 

Ποτf. στο παρελθόν δέν έκδηλώθηκε 
τόσο πάθος για τiς έκλογf.ς στήν Έλ
λάδα. Καi ποτέ δέν συγκεντρώθηκαν 
τόσα χρήματα για κομματικους σκοπούς. 

w Α νθρωποι που δέν cχουν δώσει δεκάρα 
στο λόμπυ. η σε ίδρύματα όμογενειακά, 
aνοιξαν το πουγγί τους γιά τa κόμματα. 
Τά δείγματα τής διαιρέσεως εlναι περισ
σότερο άπδ έμφανή. Αύτδ εlναι το ά.πο
τέλεσμα τών δραστηριοτήτων τών δια
φόρων έπιτροπών καi τών έπισκέψεων 
βουλευτών καi κομματικών στελεχών 
που έρχονται γιά νά ,,διαφωτίσουν» τοVς 

όμογενείς. 

'Ένας aλλος, δμως. έξ 'ίσου σημαντικός 
παράγων γιά τήν ί5ξ,αψη τών παθών εlναι ή 
στάση τών περισσότερων όμογενειακών 
μέσων ένημερώσεως, που ϊσως δεν άντι
λαμβάνονται τiς έπιπτώσεις που cχει στο 
σύνολο ή συμπαράταξ,ή τους με τa κόμ
ματα καi ή μεταφορa έδώ τής προεκλο
γικής λάσπης. Είμαστε δποχρεωμένοι νά 
ύπενθυμίσωμε σ ' αύτά - καi Ιδιαίτερα 
στiς δυο καθημερινf.ς έφημερίδες - δτι ή 
τακτική που άκολούθησαν πρiν καi κατά 
τήν διάρκεια τής προεκλογικής περιόδου, 
tπέτι:ινε, ά.ντi νά μειώση τήν f.νταση τών 

συζητήσεων καi ιϊλλων έκδηλώσεων καi 
μεγάλωσε τήν σύγχυση. Εlναι, γι ' αύτό, 
μεγάλες οί εύθvνες τους. 

'Εκείνο που χρειαζόταν ή 'Ομογένεια, 
δεν ήταν οί χτυπητοί, έντυπωσιακοi 
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τίτλοι που ύποδήλωναν προτιμήσεις καi 
t:ύσεβείς πόθους προς το ενα, ή το ιϊλλο 
πολιτικό κόμμα. Ή υίοθέτηση τής προ
τάσεως δτι οί πολιτικf.ς διαμάχες δεν ά.
φοροvν τους όμογενείς, άλλά τοVς 'Έλ
).ηvες ψηφοφόρους, Οά ύποχρέωνε τήν 
προσέγγιση τοϋ δλου προβλήματος κατά 
τρόπο περισσότερο ά.ντικειμενικό, πρiiγ
μα που θά aπέτρεπε τήν ένταση, τiς ά.ντεγ
γλήσεις καi τiς f.κδηλώσεις μισαλλοδο
ξίας μεταξυ τών νέων μεταναστών, άλλa 
καi μεταξύ αύτών καi τών παλαιοτέρων, 
ΟσΟ κι • iiν F:ίναι άπηίλαγμένοι άπο το 
στοιχείο του πάθους, πού χαρακτήρισε 
πολλες κομματικες συγκεντρώσεις στήν 
'Α στόρια καi σ · ιϊλλες έλληνικες παροι
κίες, σ· δλη τήν χώρα. 

Ή κομματική εfσβολfι κατa τήν προ

εκλογική περίοδο ξεπέρασε τά δρια του ά
νεκτοv καί άπέδειξε τί περιμένει τήν ·Ο
μογένεια ι'iν δεν γίνη κάτι γιa νά σταμα
τήση αύτδ πού φοβόταν ό Κωνσταντίνος 
Καραμανλής, καi είχε γιa πολλa χρόνια 
έμποδίσει: Τήν δημιουργία κομματικών 
πορήνων στήν 'Αμερική. 'Όπως καi ιϊλ

λοτε σημειώσαμε, τήν πρωτοβουλία τοv 
ΠΑΣΟΚ- ϋστερα άπδ άπόφαση τής Κεν
τρικής 'Επιτροπής του - νά <<Παρέμβει>> 
στiς Κοινότητες καi στiς όργανώσεις μας 

καi νά δημιουργήση παντοv κομματικοiJς 
πυρήνες, άκολούθησαν δλοι οί έλληνικοi 
πολιτικοi σχηματισμοί. Καi τό κακο f.χει 
παραγίνcι. Ή κομματικοποίηση τής Ό
μογενείας, έστω καί σi; περιωρισμένη μέ
χρι στιγμής έκταση, άποτελεί πλέον 
πραγματικότητα θλιβερή. "Αν καi είμα
στε πεπεισμένοι γιa τήν όρθότητα τής 
γραμμής που άκολουθοvμε. φοβόμαστε 
δτι ή μοναδική άντίδραση πού έκδηλώ
νεται σ· αύτες τiς σελίδες, μπορεί όχι 
μόνο νά έχη τήν έμφάνιση, άλλά νa είναι 
άφελώς ρομαντική καi δονκιχωτικοv χα
ρακτήρα ... 

Χαρακτηριστικες είναι οί aντιδράσεις 
στό ιϊρθρο μας στο προηγούμενο τεvχος, 
στο όποίο ύποστηρίχθηκε δτι ή 'Ομογέ
νεια δεν cπρεπε νa άναμιχθή στiς tλλη
νικi;ς tκλογές. "Αν καi ήταν ώς tπi το 

πλείστον θετικες οί άνrιδράσεις , ακού
σαμε άντιρρήσr.ις καi άπο τίς δυό πί.ω
ρές: Καi άπο φίλους τοv ΠΑΣΟΚ. άλλa 
καi άπο ώρισμένους φίλους τής «Νέας 
Δημοκρατίας» πού διεκδικούν γιa τοι • 

έαυτό τους το δικαίωμα νa κάνοuι• δ, τι καi 
οί πολιτικοί τους άντίπαλοι. Δυστυχcϋς. 
ούτε οί μέν, ούτε οί δέ. άντιλαμβάι·ονται 
πόσο f.πιζήμιος εlνα ι ό διαχωρισμός σt 
πολιτικες όμάδες καi πού είναι δυι·ατο νa 
όδηγήση ό παραλογισμός αιίτος - i'.χομε 

ήδη πολλά συμπτώματα ένος νέου διχα
σμοv. 

* * * 
"Αν καi έχομε πλήρη συναίσθηση τής 

δυσκολίας, νομίζομε δτι είναι καιρός ι•a 
λάβη θέση ή 'Εκκλησία μας - άνεζαρτή
τως τοv ποιος θa κερδίση τίς έλ·i.οί·f.ς. 

Νομίζομε δτι έπιβάλλεται νά άρχίση στί.; 
Κοινότητες, ά.πο τοiJς ίερcίς μας, μιa έκ
στρατεία έναντίον τής κομματιιωποιή
σεως τής Όμογcνcίας. για νa έμποδισθι; 
το μεγαλύτcρο κακό: Ή όί,οκληρωτική 
διατάραξη τής γαλήνης πού έπικραrοuσε 
μέχρι τώρα. 'Άς μη μiiς λr.χθή δτι οί 
έκτος μεγάλων πόλεωιι δcύτcρης "·αi τρί
της γενεάς όμογενr.ίς (πού είιω καί οί πε
ρισσότεροι). δi;ν ένδιαφέροι• ται )'Ιά τa ΠΟ
λιτικα τής Έλλάδος. Έvδιαφέροι•ται οί 
λίγοι, οί ζωηροi Ινστρούχτορες πoiJ ί:χου\' 
εΙσδύσει παντοϋ, καί )'ίνεται ήδη α/σθητι} 
ή παρουσία τους σ . δ λα τα σημι:ία τής χcv

ρας. 'Ελάχιστοι ήταιι στήι• άρχή λ·αi οί 
Παλαιοημερολο)•ίτr.ς στήι• 'Α στόρια . .. 
Νομίζομc δrι το ΆρχιεπισλΌΠΙλ'Ο 

Συμβούλιο θα ήται• πολύ χρήσιμο ι•a ά
σχοληθή με το δλο πρόβλημα. Καi \'a 
δώση συνέχεια στήν προ τριι: τίας διαλΊί
ρυζή του γιά τήν μή άι•άμιξη τού l:λλη
νικοϋ παράγο ι•τα στiς όμο)·ει·ειαΛ·t.; ύπο

θtσεις - στήν ζωή μας. 

Δέι• ύπάρχει ι..-αταλληλότι:ρος φορει!.; 
γιa νa άναλάβη τfτι· εύθύι•η διαφυλciξr.ω.; 
τής όμονοίας καi της συΙ'ι:.p)·ασία.; τόσο 
μεταζiJ τcίιν όμογr.ιιιϋι·. δσο λ·αi τcίιι · όρ) ·α
νώσεωι• καi τcίιι• φορέω ι • προβολιi.; rc?Jι· 
tλληιιικιϋι• διλ·αίωι• . .. 
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ΠΑΝΕ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ... ΑΡΙΣΤΕΡΗ 
ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ! 

Η ιιΠρωϊνή", μιλώντας αάν τό έπίσημο όργανο τοϋ ΠΑΣΟΚ στήν Νέα ' Υόρκη, καί άναλύοντας σφυγμομέτρησή της, 
γιά τό πώς αΙσθάνονται οί όμογενείς γιά τά έλληνικά 
πολιτικά κόμματα, άνεκάλυψε δτι ύπερτεροϋν καΙ έδώ στήν 
'Αμερική of ... άριστεροί! Γράφει: 

«Of προοδευτικtς δυνάμεις εξασφάλισαν πάνω όπό 
το 50% τών ψήφων όν έξαιρέσει κανείς τούς όναποφάσι
στους. Κανείς δεν μπορεί νό όμφισβητήσει τήν βαρύτητα 
αύτοϋ τοϋ γεγονότος». 

Καί βεβαίως άμφισβητοϋμε πΊν διαπίστωση. ΚαΙ βεβαί
ως δεν εlναι γεγονός δτι ύπερέχουν οί ιιπροοδευτικi:ς" δμο
γενειακi:ς δυνάμεις. Τό άvτίθετο εlναι σωστό, δτι άποτελοϋν 
άσήμαντη, θλιβερή μειονοψηφία οί μαρξιστοκομμουνιστές 
που θέλουν νά παρουσιάσουν τfιν ' Ομογένεια σάν κάτι που 
δέv εlναι. Διότι δλοι οί εύημεροϋντες καί πλουτίζοvτες σ · 
αύτόν τόν εύλογημένο τόπο όμογενείς, εlνσι σέ θέση νά έκτι
μοϋν τήν εύλογία τοϋ άμερικανικοϋ καπιταλισμοϋ καί άπε
χθάνονται τfιν Ιδεολογία τών τεμπέληδων που θέλουν νά 
άνατρέψουν τά πάντα, γιά νά μοιράσουν δ, τι of 6λλοι μέ 
τόσο μόχθο δημιουργοϋν . .. 

ποιοι ΕΙΝΑΙ οι 
ΑΥΤΟΚΛΗΤΟΙ ΗΓΕΤΕΣ~· 

ΚΑΙ γιά νά μ ή τfjς πάρη τά πρωτεία ό "·Εθνικός Κήρυξ", r'ι 
"Πρωϊνή>> διεκδικεί τfιv πρωτοπορία στήν ύπόθεση τfjς 

" Άλλαγfjς". Καί προσθέτει: 

«"Ο πως όκόμα κανείς δεν μπορεί νό όμφισβητήσει τήν 
βαρύτητα της προσφοράς αύτfjς της έφημερίδας στήν 
ύπόθεση της Δημοκρατίας καi της ' Αλλαγης στήν πατρίδα 
μας. Μήπως γνωρίζετε τί εJναι αύτό πού φοβίζει περισσό
τερο όπό δλα τούς συντηρητικούς κύκλους τfiς όμογέ
νειας καί της ' Αθήνας; ·Η δίψα, γιά ένημέρωση καί διά 
λογο, γιά πραγματικrΊ πολιτικοποίηση (καί όχι κομματικο
ποίηση). Τούς φοβίζουν αύτά πού γίνονται λοιπόν σήμερα 
άπο τίς στi'jλες αύτης της εφημερίδας γιατί γνωρίζουν of 
κύριοι αύτοί πιλις δταν ή βάση της όμογένειας όφυπνιστεί, 
οί αύτόκλητοι ήγέτες καi οί αύτουργοί τοϋ πολιτικοϋ εύ
νουχισμοϋ της όμογένειας θά καταρρεύσουν σάν χάρ
τινοι πύργοι». 

'Η έφη μερίδα δεν μός λέγει, δπως, ποιοi εlναι οί "αύτό
κλητοι ήγέτες" που "θά καταρρεύσουν σάν χάρτινοι πύργοι» 
δταν ένημερωθfj ιιή βάσηι>. Γιατί δέν τοuς κατονομάζει; 
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OYSTER ΒΑΥ 
CR YST AL Ρ ALACE 

31-01 BROADWAY, ASTORIA, L.l. 11106 
TEL. (718) 545-8402 and (718) 545-2990 

w Αvετες, πολιτισμένες dίθοuσες γιά δλες 

τiς κοινωνικές σας έκδηλώσεις, Ιδιωτικές 

κai συλλογικές. 

'Αδελφοί ΤΟΜ καί ΠΩΛ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ 

ΘΑ ΥΜΑΣΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

κ ΚΑΙ ή έφετινή, έτήσια έμφάνιση - 20ή κατά σειράν- τοϋ 
Metropolitan Greek Chorale ύπό τόν μαέστρο Γιώργο 

Τσοντάκη, χειροκροτήθηκε ατό Alice Tully Hall μέ πραγμσ-

CUSTOM BUILD HOUSE 
FOR SALE 

ΙΝ GREENPORT, L.I. 
4-year-old contemporary, custom build 
cedar stone and cedar house ο η 3 Ι 4 acre 
and 100 feet waterfront ο η the magni
ficent Long Island Sound. Living room, 
Cathedral expensive wood ceilling, 
Huge Dining room, Stone Fire Place, 
Kitchen, 4 Bedrooms, 3 Υ2 Baths, 2 zone 
heating and air conditioning (Heat 
Pump), Garage, U shape stone Drive
way, expensive landscaping. You must 
see it. Asking $550,000. 

Broker Emanuel Moraitis 

Homeric Realty Inc. 
40-14 Astoria Blvd. 
Tel. (718) 204-7400 

Mon.-Fri. 9-5 

-~~-------------------, 

1920's lfissex ~ouse 
525 NORTHFIELD AVE. WEST ORANGE 

Tcl. (20 I ) 7:11 -2222 

WEUUINGS- CHRISTENINGS 
BUSII'\ESS MEEτiNGS- BA:"JQU IΞTS 

(ΓΟ 150 PEOPLE) 

Oren for l . lH\CΉ I U0-3 Ρ . Μ . 

Dl '. ER Mon .-Th ιι rs . 5- 10 Ρ . Μ . 

Fri. -Sat. 5- 11 . Sun. 1- 10 I'.M . 

Mo.l'l Maio r ('reιlir Carι/.1' Α ι·ι·ιτrι'ι/ 

Υ οιιr Hosts: 

JAMES MARKURIS-MIL ΤΟΝ PANTAZIS 

I 
I 
I 
I 

L---------------------J 
«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



τικό ένθουσιασμό, όπά τίς έκατοντάδες φίλους τής χορω
δίας. Τό ένδιαφέρον πρόγραμμα 6ρχισε μέ τό έργο Risen! 
(1980) τού John Taνener , σέ πρώτη έκτέλεση στήν 'Αμερική 
καί συνεχίσθηκε μέ μιά έκλεκτή συλλογή κλασσικών έργων 
τού διεθνούς ρεπερτορίου, μεταξύ τών όποΙων καi πολλά 
έλληνικά. · Εντύπωση προξένησε, έπίσης, ή νέα δημιουργία 
Saνiors, σέ πρώτη έκ τέλεση, τού Γιώργου Τσοντάκη, στήν 
όποία ήταν καί πάλι πρόδηλες οί έλληνικές καταβολές. τό 
έκλεκτό κοινό χάρηκε τήν Judith Bettina καί άπήλαυσε τά 
έλληνικά τραγούδια, σύγχρονων ·Ελλήνων συνθετών. • Ετσι, 
τό φιλόμουσο κοινό έλαβε μιά καλή γνώση τής σύγχρονης, 
πραγματικής έλληνικής μουσικής. 

' Η ' Ελληνική Μητροπολιτική Χορωδία τιμά τόν ' Ελληνι
σμό τής 'Αμερικής καί εΤναι 6ξια κάθε ύποστηρίξεως. ·Εχε ι 
πολλούς καί καλούς φfλους, δπως προκύπτει όπά τόν σχετι
κό κατάλογο πού περιελήφθη ατό Πρόγραμμα καί εuχόμα
στε νά άποκτήση καί 6λλους, διότι ή λειτουργία της εlναι 
προβληματική, λόγω τών ύψηλών έξόδων, πού δέν καλύ
πτονται όπά μιά παράσταση. Στόν κ. Τσοντάκη, στήν δίδα 
Κική Λάμπρου καί σ ' όλόκληρο τό Συμβούλιο άξίζουν θερμά 
συγχαρητήρια. 

:lltλen·ian WHOLESALE 
Α .ΛΙD RETA IL 

G'ltt Sλop Sιefana , 

ν aptίstika, 

Books. Records 

Imported Ceramics from Greece 

323 WEST 42nd STREΠ. NEW YORK. ~Υ 10036 
Tel .: (212) C l 7-Q244 . C I 7 -ό21 9 

NICK BOGDOS, Proprietor 

NOWARD ~ 
Joιιnson~ 

re .. ~tαurarιt .. ~ 

OPPOSITE GRAND CENTRAL 

ΟΡΕΝ FOR BREAKFAST - LUNCH- DINNER 
7 am - MIDNIGHT 

122 Ε. 42nd Street, N.Y.C. 

(212) 687-0089 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1985 

ΟΛΙΓ Α ΠΕΡ/ ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑΣ 

Δ γ ο-ΤΡΕΙΣ μόλις ήμέρες μετά τήν άπόρριψη C:πό τή~ Βου
λή τών 'Αντιπροσώπων, τής προτάσεως του Προεδρου 

Ρήγκαν γιά τήν χορήγηση ιιάνθf>ωπισ_τικήςιι, έ~τω, βοryθεία_ς 
πρός τούς μαχητές τής έλευθεριας στην Νικαραγο,υα, ο προ: 
εδρος 'Ορτέγκα έπεσκέφθη τήν σοβιετική πρωτευουσα. Και 
συνήψε έκεί μιά συμφωνία, πού έπιβεβαιώνει τούς ήδη γνω
στούς ίδεολογικούς καi 6λλους δεσμούς τών Σαντινίστας μέ 
τήν Σοβιετική 'Ένωση καί τήν Κούβα . .. 

' Η διακοπή τών έμπορικών σχέσεων τών ΗΠΑ μέ τήν 
Νικαράγουα, άνεκοινώθη μετά τήν έπίσκεψη 'Ορτέγκα καί, 
έπομένως, δέν ήταν τό ιιέμπάργκοιι πού τόν έσπf?ωξε στήν 
άγκαλιά τής Μόσχας, οίίτε of 6λλες άμερικανικες πρωτο
βουλίες, δπως ίσχυρίζονται οί άντίθετοι πρός τήν βοήθεια 
πρός τούς ιικόντpας», έντός καi έκτός Κογκρέσσου. 

Οί ίδιοι αuτοi έπικριτές τής άμερικσνικής έξωτερικής 

πολιτικής στήν Λατινική 'Αμερική, λησμονούν ?τι ο! σ~μερι
νοί Μαρξιστές κυβερνήτες τής Νικαράγουα, μονοι επελεξαν 
τούς δεσμούς μέ τήν Μόσχα. Τούς διαφεύγει δτι ή 'Αμερική 
έδινε aτούς Σαντινίστας τήν μεγαλύτερη άπό κάθε 6λλη 
χώρα βοήθεια, έπί 20 συνεχείς μήνες μετ? τή~ 6νοδ~ του? 
στ ή ν έξουσία. · Ε π~ rτ,λέον, τ?ύς εΤχ~ προσ_φερει εθελ?ντες το_υ 
Peace Corps γιά να υπηρετησουν ως διδασκαλοι και νοσοκο
μοι, άλλά ό δικτάτωρ 'Ορτέγκα άπέρριψε τήν προσφορά, 
προτιμήσας τούς Κουβανέζους, Ρώσους καi 6λλους ιισυμ
βούλους» άπό τίς ιισοσιαλ ιστικέςιι χώρες τού Παραπετά
σματος. 

Εlναι, έπίσης, γεγονός, δ τι of Σαντινίστας 6ρχισαν τοuς 
πολεμικοuς έξοπλισμοuς πολu πρΙν έκδηλωθή ή ένοπλη 
έξέγερση έναντίον τους. 'Οκτώ μήνες μετά τή~ 6ν~όό του~ 
στήν έξουσία, καί ένώ συνεχίζετο ή άμερικανικη βοηθεια, το 
όλοκληρωτικό καθεστώς ύπέγραψε μέ τοuς Ρώσους συμ
φωνία γιά τήν έξασφάλιση τεχν~κης κα~ οίκονομικής ~οηθεί
ας, καθώς καi γιά στρατιωτι.κη. εκπαιδευση . Τ?υ~οχρον~, 
ύπεγράφη 6λλη συμφωνία, με το Κομμουνιστι~ο Κομμα τη_ς 
Ρωσίας, τής όποίας τό περιεχόμενο παραμενει, φυσικα, 

μυστικό. 

'Η 'Αμερική περίμενε ύπομονετικά, έπi πολu πρίν 
άναστείλη τήν βοήθειά της. Τό έπραξε δταν οί Σαντινίστ~ς 
εlχαν προχωρήσει σέ ύπονομευτικές ένέργειες σέ ~ειτονικ~ς 
χώρες. 'Η διακοπή τών έμπορικών σχέσεων δέ.ν θά άν.ατρε
ψη τήν δικτατο~ία, _άλλά δ~ν f!αύει ν~ εΤ~αι μι~ μορφ~ άντι
όράσεως πολύ ηπιωτερη εκεινης που θα συνιστα μια άμε
ρικανική εΙσβολή στήν Νικαράγουα- ~ύση πού _καi έπίσημ~ 
δένόποκλείεται τώρα, άφού καταφανωςάπειλουνται ζωτικα 
άμερικανικά συμφέροντα ατό ήμισφαίριο ... 

r---------------------, 
I 
I 
I :ίϊllιί~ 

HIDEAWAV 
CONTINENTAL 
RESTAURANT 

WITH 

DINING and DANCING 

Since 1953 

32 West, 37th Street 
Tel. (212) 947-8940-l 

YOUR HOSTS: Van & Harry Panopou/os .J 
L---------------------
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ΚΑΙ Μ /Α ΣΥΓΚΡΙΣΗ 

Α Ν καί ή οΙκονομική βοήθεια πρόι; τούς Σαντινίστας συνεχίζεται καΙ μετά τήν διακοπή τής άμερικανικής, ή ιιαοαια
λιατική>ι τους οΙκονομία βαίνει άπό τό κακό ατό χειρότερο, 
μέ άποτέλεαμα νά ... νοαταλγfj ό λαός τfjς Νικαράγουα τό 
δικτατορικό καθεστώς τού Σομόζα, δπωι; οί δυστυχισμένοι 
' Ιρανοi τόν Σάχη τους .. . 

Τό 1978, τελευταίο έτος τού καθεστώτος Σομόζα, ή Νικα
ράγουα εΤχε λάβει οΙκονομική βοήθεια άπό τό έξωτερικό, 
ϋψους 100 έκατομμ. δολλ. κai τό έτήσιο, άκαθάριατο κατά 
κεφαλήν είαόδημα ήταν 1.300 δολλ. Τό 1984 οί Σαντινίστας 
έλαβαν βοήθεια 500 έκατομμ. δολλ., άλλο τό κατά κεφαλήν 
εΙσόδημα μειώθηκε ατά 956 δολλ. ΚαΙ άπό τό 1979, κατa 
τρόπο .. . σοσιαλιστικώτατο, τριπλασίασαν τό έξωτερικό 
χρέος τής χώρας, άπό 1,6 δισεκ. δολλ., αέ 4,6 δισεκ. δολλ. 
Ό προβαλλόμενοι; μετά τfιν διακοπή τών έμπορικών 

σχέσεων Ισχυρισμός δ τι ή ίδια ή 'Αμερική ιισπρώχνει>ι τήν 
Νικαράγουα πρός τfιν Μόσχα, δtνάντέχει αέ καλόπιστο διά
λογο. Καταρρίπτεται καί άπό έπίσημες δηλώσεις τών Σαντι
νίστας, πρiν καί μετά τήν έπικpάτησή τους. Τό 1971, σέ μή
νυμά τους πρός τήν Μόσχα άνεφέρετο δ τι τό «'Εθνικό 'Απε
λευθερωτικό Μέτωπόιι τους ήταν «διάδοχος της Μπολσε
βιικης έπανάστασης» καί ότι «τό Ιδεώδη του άθάνατου Λένιν 
εfναι τό άστρο ποι'.ι μδς όδηγεί στόν άγώνα μαςιι, Kai ατiι; 25 
'Ιουλίου 1984 ό ύπουργός 'Εσωτερικών τής Νικαράγουα, σέ 
έπίσκεψη στfιν Χαβάη, τόνισε: ιιΟί φίλοι τής Κούβας εlναι κai 
φfλοι τής Νικαράγουα καί οί έχθροi τής Κούβας έχθροi τής 
Νικαράγουα>~. Καί, βεβαίως, όχι γιό νa δικαιώσουν τfιν περί
πτωση μιός άμεpικανικής είσβολfjς, μόνο ή Κούβα καί ή Νι
καράγουα, άπό όλες τiς Λατινοαμερικανικές χώρες, δέν 
καταδίκασαν τήν σοβιετική είσβολή καί κατοχή τού 'Αφγα
νιστάν ... 

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ 

Ε ΚΤΟΣ άπό τούς παντοίους δεσμούς μέ τfιν Μόσχα καΙ τήν έξαγωγή τής ιιέπανάατασης>ι σε γειτονικΕ:ς χώρες, ol Σαν
τινίστας διαπρέπουν στr'ιν παραβίαση τών άνθρωπίνων 
δικαιωμάτων, σέ μιa έποχή πού χάρη ατίς άμερικανικές πιέ
σεις, of δικτατορίες έξαφανίζονται σιγό-σιγό καί θριαμβεύει 
ή Δημοκρατfα στήν Νότιο 'Αμερική. Οί Σαντινίστας έχουν 
έπιβάλει λογοκρισία aτόν Τύπο, ύπονομεύουν τήν Ιδιωτική 
πρωτοβουλία καi προχωρούν στfιν έγκαθίδρυση κομμου
νιστικού συστήματος πού στηρίζεται στfιν καταπίεση καi 
ατή ν έξόντωση τών άντιπάλων πολιτικών δυνάμεων. 'Αλλά 
καί γενοκτονία έξαπέλυσαν κατά τών ' Ινδιάνων Μοσκfτος, 
έξοντώσαντες χιλιάδες άπό αύτούι;. 

' Η ένοπλη έξέγερση τών aγωνιστών πού θέλουν νά έγκα
θιδρύσουν πλουραλιστικό δημοκρατικό σύστημα, δέν 
γίνεται μόνο άπό μερικούς όπαδούς τού παλαιού 
καθεστώτος, άλλά, κυρίως, άπό πρώην Σαντινfσται; πού 
άντιτάχθηκαν ατή ν σοβιετική έξόρτηση τής χώρας τους καi 
στήν βfαια διάδοση τού κομμουνισμού στfιν Λατινική 'Α
μερική. 

·Υπό τό φως δλων αύτών τών στοιχείων, εlναι δύσκολο νa 
κατανοήση κανείς τήν δυστοκία το Ο Κογκρέσσου ατή ν συνέ
χιση τής βοηθείας πρός τούς ιιΚόντραςιι, άκόμη καί ιιόνθρω
πιστικfjςιι φύσεως. Εlναι δύσκολο νά έξηγηθfj αύτή ή ιιεύαι
σθησfαιι μόνο μέ τό ιιβιετναμικό σύνδρομονιι, .πού τόσα · 
κακά έχει προξενήσει σ· αύτή τήν χώρα. Μόνο 14 έκατομ
μύρια δολλάρια ζήτησε γιa τούς δηροκράτει; άγωνιστέι; ό 
λαοφιλής Πρόεδρος (ξεχάσαμε δτι μόλις πρό έξαμήνου σά
ρωσε τίς ... 49 άπό τiς 50 Πολιτείες μΕ: συντριπτική πλειοψη
φfα;), άλλά άντfθετα πρός τήν Γερουσία, ή Βουλή άπέρριψε 
κai τfιν μή στρατιωτική βοήθεια, ένώ έγκρίνει πολλαπλάσια 
ποσά γιά άμφίβολους φίλους καί άποδεδειγμένους tχθρούς 
κai ένώ πολλαπλάσια παρέχονται aτούς Σαντινίσταςάπό τήν 
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Σοβιετική 'Ένωση ... 
Τά 14 αύτά έκατομμύρια - καί, έλπίζομε, πολλa περισ

σότερα - θά έξασφαλισθοϋν μέ λαϊκό έρανο πού άρχισε ή 
έφημερίδα "Washington Times". Ό λαός θά δώση, έτσι, lνα 
καλό μάθημα στοuς άντιπροσώπους του στfιν Βουλή. Στοuς 
ίδιους έκείνους πού έκριναν καλό νά ιιπαγώσουνιι τiς στρα
τιωτικές δαπάνες σέ έπίπεδα πού ό Πρόεδρος θεωρεί έπι
κίνδυνα γιa τήν άσφάλεια τής χώρας! 

ΟΛ ΥΜΠΙΑΚΗ ΣΙΩΠΗ 

ΠΕΡΑΣΕ μήνας άπό τήν δημοσίευση τής έπιστολής τοϋ δ
μογενοϋς κ. Στέλιου Τάτση γιά τiς περιπέτειες τfjς οίκογε

κογενείας του μέ τήν ιι 'Ολυμπιακή>~, άλλά τό γραφείο τής 
έταιρίας στήν Νέα 'Υόρκη κάνει τόΌ .. κορόϊδο. ~Οχι μόνο 
δf:ν έπιστρέφει aτόν κ. Τάτση τήν δαπάνη στήν όποία ύπε
βλήθη άπό δικό της λάθος, άλλ' ούτε μιά άπλή έ.ξήγηση 
θέλησε νa δώση ή έταιρία aτόν παθόντα, κai στό περιοδικό 
αύτό ποu δημοσίευσε τήν περιπέτειά του. Ό διευθυντfιι; τής 
έταιρίας κ. Μανώλης τζέης, ό όποίος τόν περισσότερο καιρό 
φαίνεται δ τι βρίσκεται ατr'ιν ' Ελλάδα, άντί στ ή ν θέση του, 
στήν 5η Λεωφόρο, δεν καταδέχθηκε νά άπαντήση, δείχνον
τας έτσι πόσο προσέχει τά παράπονα τοϋ ταξιδιωτικού 
κοινού καί πόσο ύπολογίζει τfιν 'Ομογένεια. 

Φαίνεται δτι όλη ή εύαισθησία τού κ. Τζέη έξαντλήθηκε 
σΕ: μ ιό άνώνυμη έπιστολή κάποιων μελών ένόι; ιιΠατριωτικοϋ 
Μετώπου 'Υπαλλήλων Όλυμπιακήςιι. Χρειαζόταν πολύ όλί
γη φαιό ούσία γιο νa μή άσχοληθή μf: τήν γελοία αύτή 
καταγγελία δ τι εύνοεί ενα ώρισμένο ταξιδιωτικό γραφείο. <ο 
κ. Τζέηι; παρεχώρησε συνεντεύξεις-σεντόνια στήν ιιΠρωϊνήιι 
καί aτόν ιι ' Εθνικό Κήρυκαιι γιά νά άποκρούση τήν όσόβαρη 
καταγγελία, όφοϋ ε Τ ναι γεγονός δ τι σαφώς ώφελείται ή 'Ο
λυμπιακή όπό τfιν συνεργασία της μέ τό ταξιδιωτικό πρα
κτορείο. 

Ό κ. Τζέηι; όπεκάλυψε, έ.πίσης, στίι; φλύαρες συνεντεύ
ξεις του δ τι . .. άπειλήθηκε ή ζωή του άπό άνώνυμουι; έ.πιστο
λογράφους καί μΕ: έπιστολή του πρός τόν πρόεδρο τfjς 
έταιρίας, τήν όποία έδωσε στήν δημοσιότητα, ζήτησε νό 
προατατευθή ή οίκογένειά του άν τόν . . . δολοφονήσουν. 
ΔΕ:ν καταλαβαίνομε γιατί ό κ. Τζέης θέλησε νa έμφανισθή 
σaν ήρωας. Kai γιατί νόμισε δτι συμφέρει στήν 'Ολυμπιακή 
νά έχη έδώ διευθυντή της lνα όμφιλεγόμενο πρόσωπο. Ούτε 
καταλαβαίνομε γιατί οί προϊστάμενοί του ατή ν 'Αθήνα (τούς 

------------------------
Your Weddίng Receptίon 
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RT 46, MOUNTAIN LAKES, N.J. 
(201) 627-3636 
BUSINESS MEEτiNGS 
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CLUB BANQUETS 
PRIVATE PARτiES 
LUNCHEON PARτiES ΙΝΝ 

SOCIAL EVENTS 
SHOWERS 
BAR MΠZVAHS 
Special Packages for July, Aug .. Jan. , Feb. and March 

Ca/1 CHRIS or ANDY 
Ample Parkίng - Caterίng 50 ro 800 

·----------------------· 
ιιΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



ρώτησε;) τού έπέτρεψαν νό άποκαλύψη καί βομβιστικές 
άπειλές ύποτιθεμένων τρομοκρατών κοτό τής έταιpίας. Κα
λύτερα νά ... προσγειωθή γιό λίγο ό κ. τζέης, γιό νό μός έξη
γήση γιατί ταλαιπωρήθηκε ό κ. Τάτσης. Koi πότε θό τού έπι
στραφούν τό χρήματα ποιΊ τοΟ όφείλει ή 'Ολυμπιακή ... 

ΠΕΡ/ <<ΔΕΞΙΑΣ>> 

ΜΕ τήν συχνή έπανάληψη, έχει δημιουργηθεί ή έντύπωση 
στήν 'Ελλάδα κοί τό έξωτερικό, δ τι ή ιιΔεξιό» κυβερνοΟ

σε τήν 'Ελλάδα έπί 40 συνεχή χρόνια κοi αύτό aπετέλεσε καi 
τό κύριο σύνθημα τής άνάγκης γιό ιι ·Αλλαγή». Κ ατό τήν προ
εκλογική περίοδο, ό κ. Α. Παπανδρέου κατηγόρησε τήν 
Δ~ξιό δτι πάντα εlχε κηδεμόνες, πάτε τήν Ούάσιγκτων, πότε 
το Λονδίνο καi τώρα τήν Βόννη καί δτι στήριζε κοί προώθησε 
τήν έξάρτηση τής χώρος άπό ξένο κέντρα aποφάσεων. 
Κατήγγειλε έπfσης τήν Δεξιό δτι τό χρόνια ποιΊ κυβέρνησε 
τήν χώρα, ύπηρέτησε τό συμφέροντα τής πλουτοκρατίας_ 
τής όλιγαρχίας καί τών ξένων. Μαζι μέ τό πλήθος, ό πρωθυ
πουργός φώναξε τό σύνθημα ιιό Λαός δέν ξεχνά τί σημαίνει 
Δεξιά>>. Καί aτόν λόγο του στήν Κομοτηνή τόνισε : ιι" Ας συγ
κρίνουμε τό δικά μας τέσσερα χρόνιο, μi: τό δικά τους 40 
χρόνια. Τήν Δεξιό έζησε ό άγρότης ατό πετσί του 40 χρόνιο». 

Σύμφωνα δμως μt πρόσφατο δημοσίευμα τοϋ έβδο
μαδιαίου περιοδικοΟ ιιΠολιτικό Θέματα>ι, άπό τό 1946, άνι'jλ
θον στήν άρχή 44 κυβερνήσεις, στίς όποϊες μπορούν νό 
άποδοθοΟν of άκόλουθες πολιτικi:ς άποχρώσεις: 

1. Κυβέρνηση 'Εθνικής 'Ενότητος 4 
2. Φιλελευθέρων, Κέντρου, ΠΑΣΟΚ 12 
3. Συνεργασίας Φιλελευθέρων καί Λαϊκών 7 
4. Δεξιός 11 
5. 'ΥπηρεσιακΕ:ς 7 
6. Άποστασίας 3 
Στόν ύπολογισμό αύτό σόν κυβέρνηση ·Εθνικής ' Ενό

τητος χαρακτηρίζεται ή κυβέρνηση 'Απελευθερώσεως ύπό 
τόν Γ. Παπανδρέου, δύο κυβερνήσεις ύπό τόν ναύαρχο Π. 
Βούλγαρη, καi μία Βραχύβια ύπό τόν Άντιβασιλέα- 'Αρχι
επίσκοπο Δαμασκηνό. 

Οί 12 κυβερνήσεις ποιΊ φέρουν φιλελεύθερο, κεντρώο 
χρώμα καί χρώμα ΠΑΣΟΚ εΤναι of άκόλουθες: Ε. ΤσουδεροΟ, 
Ν. Πλαστήρα, Θ. Σοφούλη, Σ. Βενιζέλου, Ν. Πλαστήρα, Σ. 
Βενιζέλου, Σ. Βενιζέλου, Ν. Πλαστήρα, Γ. Παπανδρέου, Γ. Πα-

ΙΟΥΝ ΙΟΣ 1985 

Superb 
Continental Cuisine 

Banquet Facilities Α vailable 
All Major Credit Cards 

Lunch-Dίnner 11 am to 10 pm Mon.-Frί. 

\65 Water Street, New York, Ν.Υ. 10038 
Tel. (212) 509-5252 

πανδρέου καi Α. Παπανδρέου. 

Οί 7 κυβερνήσεις πολιτικής συνεργασίας Φιλελευθέρων 
καί Λαϊκών εΤνοι οί κυβερνήσεις Κ. Τσαλδάρη, Θ. Σοφούλη, 
Δ . Μαξίμου, Θ. Σοφούλη, Θ. Σοφούλη, • Αλ . Διομήδη καί Ι. 

Παρασκευόπουλου. 

Οί 11 κυβερνήσεις τής Δεξιός εΤναι of άκόλουθες: Π. Κα
νελλάπουλου, Κ. Τσαλδάρη, Α. Παπάγου, Κ. Καραμανλή, Κ. 
Καραμανλή, Κ. Καραμανλή, Π. Πιπινέλη, Κ. Καραμανλι'j, Κ. 
Καραμανλι'j καί Γ. Ράλλη. 

Οί 7 ύπηρεσιακές κυβερνήσεις εlναι of έξι'jς: Π. 
Πουλίτσα, I. Θεοτόκη, Δ. Κιουσόπουλου, Κ. Γεωργακόποu
λου, Κ. Δόβα, Σ. Μαυρομιχάλη καΙ I. Παροσκευόποuλου. 

τέλος οί κυβερνήσεις πού προfjλθον άπό τό γεγονότα 
τοΟ 1965, εΤναι 3 τόν άριθμό καi εlναι of ύπό τόν Γ. Νάβα, ' Η λ. 
ΤσιpιμιiJκο καi Στ. Στεφανόπουλο. 

• • • 
~aσοι λοιπόν όμιλοΟν περί ιιΔεξιιiJν, κυβερνήσεων τής 

40ετίας, διαφοροποιοΟν τr')νθέση τους έθελοντικιiJς καΙ ταυ
τίζονται μi: τόν σοσιαλμαρξισμό, κατ' aντιδιαστολή μΕ: τό 
άστικό κόμματα ποιΊ πιστεύουν στr'ιν έλεύθερη οΙκονομία 
καί τήν έλεύθερη κοινωνία. 

τι Ε/ΝΑΙ ΠΑΛΙ ΑΥΤΟ 
ΤΟ <<ΣΥΜΒΟΥΛ/0 ΑΠΟΔΗΜΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ»~· 

ΜΕ πολύ περιέργεια διαβάσαμε ατό πληροφοριακό Δελ
τίο τοϋ Γραφείου Τύπου τής 'Ελληνικής Πρεσβείοςστr'ιν 

Ούάσιγκτων, δτι ή Γενική Γραμματεία 'Αποδήμων 'Ελλήνων 
(τί έγινε, άλήθεια, τό περιβόητο έκείνο «' Υφυπουργείο 'Απο
δήμων» ποιΊ ύποτίθετοι δτι 'ίδρυσε ή Κυβέρνηση τοΟ 
ΠΑΣΟΚ;) άνακοίνωσε τr')ν δημιουργία ένός ιισυμβουλευτι
κοΟ σώματος» ύπό τr')ν έπων υ μία ιιΣυμβούλιο 'Αποδήμων 

Fench-ltalian-Continental Cuisine 
served a t Lunch and Dinner 

in an atmosphere of 
gracious elegance. 

Private Banquet Facilities 

Entertainmεnt six days α week 
Route 9W, Alpine, NJ (201) 768-7640 

5 minutes from the George Washington Bridge 
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Έλλήνωνιι. Κατά τό Δελτίο πάντοτε, τό Συμβούλιο θά άπο
τελεσθfj άπό άντιπροσώπους όμοσπονδιών τών · Ελληνικών 
Κοινοτήτων κσί θά συγκαλείται σε κανονικά διαστήματα 
άπό τόν Γενικό Γραμματέα 'Αποδήμων. Κσί προστίθεται : 

ιιΤό νέο οργσνο, θό tχη συμβουλευτική άποστολιl κσi 
μετά την περαιτέρω έξέrαση τοϋ θέματος, μπορεί νό δοθη 
σ' αύτό νομοθετικη Ιδ ιότητα, σόν μ ιό ύπηρεσία εξουσιο
δοτημένη νό όντιπροσωπεύη τiς έλληνικές όργανώσεις 
έξωτερικοϋ. Μιό πρώτη συνεδρίαση τοϋ Συμβουλίου , μέ 
συμμεrοχr'l όντιπροσώπων 12 ομοσπονδιών ·Ελληνικών 
Κοινοτήτων στό έξωτερικό, aντήλλαξε όπόψεις γιό τό μελ
λοντικό σχημα καi τiς δραστηριότητες τοϋ Σ.Α.Ε.ιι. 

Ποιές εlνσι δμως σύτες οί όργανώσεις ποu άντιπροσω
πεύθηκον στιΊν σύσκεψη; Ποιοί άντιπροσώπευσον σ' σύτήν 
τόν 'Ελληνισμό τής 'Αμερικfjς; Καί ποιός έπέλεξε rouς άντι
προσώπους στιΊν σύσκεψη ποu πραγματοποιήθηκε στιΊν 
' Αθήνα; ·Η • ΕλληνικιΊ Πρεσβεία στιΊν Ούάσιyκτων όφείλει 
άποντήσεις ατά πολu φυσικά αύτa έρωτήμστσ πού προκα
λούν τό γροφέντο ατό Δελτίο τύπου. 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΑ με πρόσφατα, έπίσημα στοιχεία, οί έλληνικές 
έξοyωγές πρός τιΊν ΣοβιετικιΊ 'Ένωση κοτa τό 1984, μει

ώθηκαν κοτa 28.8%. Δηλαδή, άπό 154.5 έκοτομμύριο 
ρούβλια τό 1983, μειώθηκαν σε 110 μόνο τόν περασμένο 
χρόνο. 'Αντιθέτως, οί έξσγωγες aπό τι)ν Ρωσία στήν 'Ελλά
δα, σύξήθηκσν κατά 8.8%, άπό 533.2 έκστομμ. ρούβλια τό 
1983, σέ 580. 

Σύμφωνο μέ τά 'ίδισ έττ,ίσημσ στοιχεία, οί έλληνικές έξσ
γωyες πρός τήν ιιίμπεριαλιστικι)ιι ΆμερικιΊ κατά τό 1984, ού
ξήθηκσν κατά 42%(!! !) είς 339 έκοτομμ. δολλ. Τό στοιχείο τού 
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·~ Jimmy ·\ Unardos 
\ ·Orchestra 

Η επιτυχία του χορού σας 

Tel. (718) 539-8685 

Γιa τiς Τυπογραφικi:ς 

έργασίες σας f\fA 
ΥΟΡΚΗ 

αποταθήτε στη 

Tel. (212) 921-0086 

ιιίμπεριολισμούιι δi;v έπαιξε κονέvο . .. άvσσχετικό ρόλο οίίτε 
στήν έντυπωσισκιΊ αύξηση τώv έλληνικώv έξσγωγών, οίίτε 
ατό .. . τσέπωμα τών . .. άθλίωv, κοπιτολιστικώv δολλαρίων. 
Νάχσμε κι ' άλλα!!! 

ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΑΝΠΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣΜΟ 

π ΟΛ Υ ένδιαφέρουσα ή έπιστολιΊ τού γνωστού όμογενοϋς κ. Zachary Ρ. Geaneas, πρώην διπλωματικού τών ΗΠΑ, 
σέ άπάντηση άρθρου τού περιοδικού τών Ν.Υ. τimes, μέ τι)ν 
όποία στιγματίζει τόν έπικροτούντα στι)ν ·Ελλάδα άντι
αμερικανισμό. 

·Ο καλός πατριώτης άνησυχεί yιά τΙς μελλοντικές έπιπτώ
σεις τής άντιαμερικσνικής ρη τορικής καθώς ξεθωριάζουν οί 
άνσμνήσεις τfjς οίκονομικfjς βοηθείας τών ΗΠΑ πρός τιΊ ν 
·Ελλάδα κοί οί νέοι άποκτούν άντιομερικοvικά οίσθήμστο. 

Κσί προσθέτει ό κ. Γισνvέος: 

" Ι am indignant when on the one hand we are cal led 
imperialists by Prime Minister Papandreou while, at the 
same time, Greek economic missions are sent to the United 
States to woo American dollars and technology, pr imarily 
f rom Americans of Greek ancestry. 

Although Ι feel sympathetic to the Greek people because 
of my heritage and the years that Ι serνed in that country, 
t here is no doubt that our relations with Greece must be 
based· on principles that clearly enunciate the primacy of the 
national-security i nιerests of the United Staιes." 

<<ΑΠΗΡΧΑΙΩΜΕΝΟ» ΣΥΣΤΗΜΑ 

οΛΟΙ ο{ σοβαροί οίκονομολόyοι παραδέχονται έκεϊνο 
ποu οί άπλοϊ άνθρωποι παραδέχονται σ' δλο τόν κό

σμ~χ ~Οτι ό Σοσιαλισμός δέν εlνσι σέ θέση νό λύση τά 
· ;υγχρονσ προβλήματα καί νά κόμη τούς άvθρώπους εύ
τυχέστερους. Ηνσι μιa ούτοπία κσl ενσ άποτυχημένο πεί
ραμα καί σάν μαρξιστική έφορμογιΊ κσί σάv σοσιαλιστική 
πρακτική. ·Ο κομμουνισμός μεταβάλλει τούς έργσζομένους 
σε σκλάβους ποu άγωνιούν γιά τόv έπιούσιο σέ μία κοινωνία 
φόβου καί έλλείψεως άγοθών, ένώ ό Σοσιαλισμός, δπως 
έφορμόζεται στι)v Δύση, δημιουργεί στρατιές άvέργων, 
παρακμάζει καί άφοπλίζει έθνη κοί λαούς, έμποδίζει τήν 
άνάπτυξη τών ύπανσπτύκτων χωρών καί καταστρέφει τiς 
οίκονομικές δομές τών άvεπτυγμένων έλευθέρων κοι
νωνιών. 

Μιά πρόσφατη μαρτυρία προέρχεται άπό άρμοδιότο
τον παράγοντα. Τόν πρώην άντιπρόεδρο rfjς κομμουνιστι
κής Γιουyκοσλοβίος ποu διεφώvησε με τόν Π το κσί διεγράφη 
όπα' τΔ Κομμουνιστι κό Κόμμα, τόv Μίλοβαν Τζίλας. Π άρθρο 
του στιΊν Wall Street Journal, μιλώντας γιά τό κομμουνιστικό 
σύστημα μέ τό όποίο τόσο . .. λιγουρεύονται κοί ώρισμένοι 
μετανάστες άπό τιΊν 'Ελλάδα, ό Τζίλας γράφει: 

ιι ' Η δ υσλειτουργία το ϋ πολιτ ι κοϋ συστήματος εΤχε 
καταστροφ ι κές έπιπτώσε ι ς έπί της οΙκονομίας της Γιουγκο
σλαβίας. Περισσότεροι όπό ενα έκατομμύριο aνεργοι, 
πληθωρισμός ποu βρίσκεται συνεχώς, επί πολλά χρόνια 
τώρα, πάνω όπό τό 50%, έξωτερικό χρέος περισσότερο 
όπό 20 δισεκατομμύρια δολλάρια καί μ ιό βιομηχανία ποu 
λειτουργεί, σήμερα, κάτω άπό τό 40% της δυναμικότητός 
της. Βέβαια, ή οίκονομ ικr'l κρίση όφείλεται , έν μέρε ι , σέ 
έξωγενείς παράγοντες. Δάνεια καί πιστώσει ς γίνονται συ
νεχώς δαπανηρότερα, δπως ή πρόσκτηση νέας τεχνολο
γίας καi πρώτων ύλών. ' Αλλό 6 κυρ ιώτερος καi βασικώ
τερος λόγος της πτώσεως της οΙκονομίας της Γιουγκοσλα
βίας εΤναι ή όνικανότητα τοϋ όπηρχαιωμένου πολιτικο
οiκονομικοϋ συστήματος». 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ)) 



ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΚΟΜΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΚΕΔΟΥ 

~ Ανοικτfι ~Επιστολfι προς τους ι! Ομογενείς 

Tof5 κ. ΠΑΝΟΥ ΣΠΗΛΙΑΚΟΥ 
(Μηχαvικοϋ τοϋ M.l.T) 

είς την 'Ελλάδα θό. λέγαμεν είς δλους δτι 
δf.ν ίσχύει ό 'Ελληνοαμερικανικός άστεϊ
σμός δτι «δταν δύο 'Έλληνες συναντώνται 

ανοίγουν ενα εστιατόριο••, αλλα δτι στην 
· Αμερικη <<δταν δύο 'Έλληνες συναντών

ται κτίζουν μία εκκλησία». 
Ό κ. Πάνος Σπηλιάκος, μηχανικός. πτυχιοvχος τοv περίφημου Τεχνολογικού Ίvστιτούτοr; 

τίjς Βοστώνης (Μ/Τ) καi γνωστός Θεσσαλονικεύς άπέστειλε πρός τούς Έλληνοαμερικανούς 
κατοίκους τού ιiμερικανικοv χωριοv Ράτλαντ στήν Πολιτεία τού Βερμόντ τήν άκόλουθη aνοικτή 
επιστολή. μετa τήν γνωστή έκθεση τού "Ελληvα άεροπορικοv άκολούΟου στήv Ούάσιγκτων ό 
όποίος χαρακτήρισε τούς Έλληvοαμερικανούς «φασίστες», «Πληρωμένα δργαvα των άμεpι
καvικwν μυστικwν ύπηρεσιωv,, «ψυχροπολεμικούς", «καπιταλιστές» κ.λ.π. Ή !:πιστολή 
τοv κ. Πάνου Σπ.ηλιάκου πρός τούς όμογεvείς, ποu δημοσιεύθηκε στήv έφημερίδα" ΈλJ.ηνικος 
Βορράς» τίjς Θεσσαλονίκης, έχει ώς έξfις: 

·Αγαπητοί μου φίλοι, 

Δέν ξέρω πόσοι άπό σίiς φύγατε άπό την 
άσφάλεια του Βερμόντ καi έσπεύσατε να 
βοηθήσετε την πατρίδα στην πρόσκλησιν 
του 1940-41. Δέν ξέρω πόσοι άπό σίiς προσ
φέρατε για να κτιστουν τό. νοσοκομεία τής 
Κοζάνης , τfjς- Θεσσαλονίκης, τfjς Τριπό
λεως καi τόσα ιiλλα. Δεν ξέρω πόσοι 
προσφέρατε δια να κτιστουν σχολεία καi. 

«'Αγαπητοί μου φίλοι, 

Ή πρόσφατος εκθεσις - αναφορα του 
"Έλληνος άεροπορικου άκολούθου τfjς 
ΟUάσιγκτων, ταξιάρχου Φ . Μακέδου, 
εφερε είς την μνήμην μου παλαιες άνα
μνήσεις. 

Πέρασαν πολλα χρόνια άπό την πρώτη 
μας γνωριμία. Ήταν νομίζω Πάσχα του 
1969. 'Ήμουν έπικεφαλfjς μιίiς 25μελους 
δμάδος φοιτητών του ΜΠ τfjς Βοστώνης 
καί ήρθαμε στο έξοχικό σπίτι - φάρμα του 
σχολείου μας έκεί πλησίον σας να έορτά
σωμεν τό Πάσχα καi να ψήσωμεν καi. τό 
πατροπαράδοτο άρνί. 

Ή Άρχιεπισκοπη Βοστώνης μίiς ε{χε 
πληροφορήσει δτι στό Ράτλαντ (45 χιλιό
μετρα άπό την φάρμα του σχολείου μας) 
ύπfjρχαν εννέα έλληνικαi οίκογένειαι καi 
έκκλησία καi θα εστελναν ίερέα μετα την 

Μ. Τετάρτην να λειτουργήση εως την Ά
νάστασιν. την Μ. Παρασκευήν μετα από 
περιπλάνησιν είς τα όμορφα χιονισμένα 
βουνα καi δάση σας, λf.ς καi φθάσαμε στην 
ιiκρη τής γfjς, άνεκαλύψαμε ηΊν παλαιαν 
μικραν (7μ.Χ7μ.) συναγωγην ποu ε'ίχατε 
μετατρέψη είς όρθόδοξον έκκλησίαν. Πε
ράσαμε τό κατώφλι. Λίγα τα κερια μπροστα 
στόν 'Επιτάφιο. Δέκα-δώδεκα ολοι κι δλοι 
σας παρακολουθούσατε εuλαβικα την λει

τουργίαν. Ό Πέτρος, δ Θεοδόσιος , δ Γιάν
νης, ό Κώστας, ό Σταυρος , ό ·Αλέκος, κι ό 

Σπυρος (λεβεντόπαιδα φοι τητi;ς από χω

ριουδάκια σπαρμένα στα κατσάβραχα τής 
'Ελλάδος), γρήγορα γέμισαν τα κενα 
εδρανα του Δεξιου καi • Αριστερου ψάλτη, 
ένώ οί ύπόλοιποι κάναμε μία μοναδικη καi 
άξέχαστη χορωδία. 

'Ακολούθησαν ή 'Ανάστασις καί τό 
<<Γευμα τfjς Άγάπης» στό όποίο είμεθα οί 
έπίσημοι καλεσμένοι σας. ·Ο ΠρόεδΡ.ός 
σας, δακρύζων μίiς καλωσώρισε, μίiς ηύ
χαρίστησε διό. την παρουσίαν μας καίμίiς 
παρεκάλεσε να έρχόμαστε κάθε χρόνο 
διότι δπως ε{πε : «παίρνουμε δύναμη άπό τό. 
νιάτα σας καi αισθανόμαστε πιό κοντό. 
στην Πατρίδα» . 

Διπλα συγκινημένοι σίiς απαντήσαμε δτι 
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εμείς παίρναμε δύναμη άπό την παρουσία 

σας, εμείς ήσθανόμεθα δτι εϊμασταν πιό 
κοντα στην πατρίδα καi δτι έπιστρέφοντες 

lk~ Iιawεllnι:. 
32-17 Broadway, Astoria, Ν.Υ. 11106 

Τηλ. (718) 204-8880 

Είσιτήρια γ ιό την· Ελλάδα 
μi: την ΟΛ ΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ
ΡΟΠΟΡΙΑ καΙ μi: δλες τΙς 

ΚΡΟΥ ΑΖΙΕΡΕΣ ΚΑΙ Τ ΑΞΙ
ΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑ·Ι·ΒΙΚΗ 
ΚΑΙ Σ' ΟΛΕΣ JΙΣ ΑΜΕΡΙ-

έταιρίες CHARTERS ΚΑΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 

Διευθύνεται όnό τι'}ν δίδα CATHY PANOS 

Πρόεδρος τί'jς (π rχεrρήσεως ό γνωστός άσφαλ r στι']ς 

κ. ΝΤΙΝΟΣ Α. ΡΑΛΛΗΣ 

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 ΟΑ YS Α WEEK FROM 6 ΤΟ 1 Α .Μ . 

FREE DELIVERY 
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έκκλησίαι στά χωριά σας καi στά χωριά 
τών γονέων σας. Δέν ξέρω πόσοι άπό σάς 
κάνατε πορείες στήν Ούάσιγκτων διό. νό. 
ύποστηρίξετε τά δίκαια αίτήματα τής 
Μητρός πατρίδος. Δέν ξέρω πόσα ό.πό τό. 
παιδιά σας καi έγγόνια σας εχουν διαπρέ
ψει στήν έπιστημονικήν, έμπορικήν, έκ
κλησιαστικήν καi πολιτικήν κοινωνίαν 

τfjς νέας πατρίδος σας, δίδοντες ετσι περη
φάνεια καi είς τήν μακρινήν 'Ελλάδα. 

Αύτό ποu ξέρω εlναι δτ ι τό Πάσχα του 
1969 στiς χιονισμένες πλαγιές του Βερμόντ 
μέσα στήν μικράν έκκλησίαν σας άνεκά
λυψα τiς άστείρευτες πηγtς τfjς αίωνίου 
·Ελλάδος καί μέσα στiς καρδιές σας τό.ς 
ρίζας τfjς φυλής μας- γι· αύτό σάς εlμαι 
παντοτεινά εύγνώμων. 

'Όταν διάβασα τό aχαρακτήριστο περι
εχόμενο τής έκθέσεως του ταξιάρχου μου 
θύμ ισε όλίγον τό Σωκράτειον ••Ούδεiς ά
σφαλέστερος έχθρός του εύεργετηθέντος» 
καi ijθελα νά σάς διαβεβαιώσω δτι δέν 
έκφράζει παρό. μόνον τaς προσωπικάς του 
θέσεις καi δχι τό. άνέκαθεν φιλικό. αίσθή
ματα τών 'Ελλήνων πρός τό.ς ΗΠΑ καi τόν 
έκεί 'Ελληνισμόν. Μετά σκέφθηκα δτι δεν 
χρειάζετα ι νό. τό κάνω διότι καi έσείς καί 
έγώ γνωρίζομεν δτι ύπάρχοuν πολλοi καί 
ίδίως οί •·Μοσχαναθρεμμένοι» ποu ζη
λεύοιιν διπλό. τοuς Έλληνοαμερικανοuς 
διότι εχοuν μίαν μοναδικήν ιδιαιτερότητα. 

'Έχουν δύο Μεγάλες Πατρίδες. 

(α) Τήν 'Ελλάδα πού γέννησε τήν 'Ελευ
θερία καί ττΊν Δημοκρατία, καi 

( β) τίς 'Ηνωμένες Πολ ιτε1:ες τής 'Αμε
ρικής ποu τiς κρατουν ζωντανές. 

Μέ εύγνωμοσύνη καί άγάπη 

Πάνος Δ. Σπηλιάκος 

ovgeι711os 
Specializing in Greek Catering 
for home and business parties. 

τ el. (212) 688-8828 
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HOMERIC 
REAL ΤΥ, lnc. 

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

Tel. 718/ 204-7400 

MANAGEMENT - INVESTMENTS 
MORTGAGES 

EMANUEL MORAiτiS 
Licensed Real Esιaιe Broker 

Σέ εlδικr'ι τελετι'ι παρουσία τοϋ 'Αρχιεπισκόπου κ. ' Ιακώβου, ή Κοινότης · Α γίου 'Ιω
άννου Θεολόγου, ατό Τεναφλάί~ Ν. Τζέρσεϋ, έκαμε συμβολικά τό έγγραφο ύπο
θήκης τοϋ κτιpιακοϋ συγκροτήματος, μετό τr'}ν έξόφληση τοϋ σχε τικού δανείου. 
Στfι ν φωτογραφία, ό 'Αρχιε πίσκοπος, ό ίερατ. προϊστάμενος τι'jς Κοινότη τος αίδ. 
Σωκράτης Τσαμούταλη ς, aριστερό ή πρόεδρος τι'jς Κοινότητος κ. Mary Kle iner καί 
δεξιό ατό κέντρο ό κ. G. Jameson, κατa τr'ιν τελετή, στήν όποία παρέστησαν, έπίσης, 
οί αίδ. Άλεξ. Καρλοϋτσος καί Δ. Τσιγώνης, ό κ. Ν. Γκίνης καί ό κ. Τ. Κολιόπουλος. 
Στι'ιν ίδια τελετr'ι τιμήθηκαν ό κ. καΙ κ. Nicholas Gines γιο τίς πολύτιμες, πολυετείς 

ύπηρεσίες τους πρός τόν Καθεδρικό τοϋ Νιοϋ Τζέρσεϋ. 

~Ομογενείς στο Ρεπουμπλικανικο Συνέδριο 

'Ένα στιγμιότυπο ιiπό τό πρόσφατο /5ο συνέδριο τώv διαφόρων έθνικοτήτωv (Republican 
Heritage Groups) τοϋ Ρr.πουμπλικανικοu Κόμματος, ποι) συνήλθε στfιν Ούάσιγκτων τόν πr.
ρασμέvο μήνα. Άπό ιiριστερά, ό κ. Πήτερ Καγκελάρης, πρόεδρος τής έταιρίας Zahner Sales, ό 
κ. Πήτcρ 2:κουρλής , άξιωματοvχος τοϋ Ρεπουμπλικανικοί) Κόμματος στfιv Πολιτεία τής Νέας 
'Υόρκης. δ πρόεδρος του τμήματος έθνικοτήτωv τοu Ρεπουμπλικανικοί) Κόμματος κ. Mike 
Sotirhos , δ έπιχειρημα τίας κ. Δ . Ψαθάς καί ό έπιχειρηματίας κ. Μάϊκ Ζαπίτης, τής" 'Ελλη
νικής Φωνής» καΙ ραδιοπρογράμματος στfιν Ν. Ύόρκη. Δεξιά, ό κ. Ζαπίτης καΙ στό βάθος ό 

Πρόεδρος Ρήγκαv, όμιλών πρός τοiις συνέδρους. 

~-~-~;(~~~----~::::~~:~---, 
~. [b>ruGIFτ sHoP ASTORIA. Ν . Υ. 11105 ,~ 

Τη λ . (718) 932-7011 
I I Μπομπονιέρες - Βαπτιστικά - Λαμπάδες I 
1 Δώρα - Βιβλία - Δίσκοι - Video Tapes - Cassettes I 
Ι I 

L------------------------------: 
«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



Το ~Επιμελητήριο τιμά τον Ε. ~ Ανάστο 

Άπο άριστr.ρά, ό κ. Χρ. Δαφvίδης. Άντιπρόr.δρος τοϋ Έπιμr:λητη
ρίοv. ή κ. Άσημακοπούί..οv, ό τιμηθείς κ. Ά νάστος, ό Γενικος Πρό
ξενος κ. Γ. Άσημακόπουλος. ή κ. Γκρέγκορυ καί ό αίδ. Βασ. Γκρέy
κορv. ΣτiJv δεξιd φωτογραφία στο βάΟος, ό κ. Joe Kish , ό Γενικός 

Χ όρr:ψr: μέ τήν καρδιά του καί διέπρεψε στον Καλαματιανό ό τιμηΟείς. 
'Αριστερά, σέρνει τον χορο μi; τήν κ. Δαφιιίδη άκοί..ουθοϋσα ν. Στήν 
δεζιa φωτογραφία, ή κ. Μά ιιεση, ό κ. Joe Wiιte, τηλεπαροvσιαστfις 

στο Κανάλι "4" (NBC) ποv χόρεψε τοuς tλληνικοι!ς χοροι!ς καλύ
τερα άπο κάθr: άλλον καί συνί:χισr: νά χορεύη μέχρι τίς πρωϊν'ές ώρες 

Ι Ρ 

Πρόξενος τής Κύπρου κ. Κυριακίδης. ή κ. Κυριακίδη. όκ. Άι·άστο.;. 
ή κ. Latsey καί ό ίατpος Van Latsey. 

(Photo by Athcns Intcrnaιional - D. Kessoglides) 

στο κέιιτρυ " ·Εστία», στοι)ς 86 δρόμους. ιωί ό κ. 7 ι-μ Μάι·r.ση.;. 
Δι:ζιά, άλλο fιια στιγμιότυπο άπο τον χορό. Διαλρίι·οι·ται ό λ'. λ·αi ιί λ'. 

Ά ιιάστοv, ό κ. καί κ. Ι. Κολτή. ή λ'. Κοτσιί.. ίμπα λ'.ό.. 

(Photo b)' Aιhens Inιerna ιional - D. Kessoglides) 

Τόν δημοφιλή παρουσιαστη είδήσεω\' 
τού τηλεοπτικού δικτύου ABC.', κ. EΓnie 
Anastos τίμησε έφέτος στι']ν έηjσια χορο
εσπερίδα του τό '[λλψοαμcρικανικό 'Ε
πιμελητήριο Νέας Ύόρ~ο.· η ς. 

·Ο πρόεδρος τοϋ Hellenic Development Corp. κ. Νίκος Παπαδόπουλοc:. δι:ύτι;ρυc άπό δcC.ιά. λ·αi 
ή ο/κονομικiι σύμβουλος τής f:λληνικής πρr:σβr:ίας στην Ούάσιγκτων. 11·. τζούλ;α Κλώι•'rι. Δια
κρίνονται, έπίσης, ό κ. Βασ. Σάφος. ή κ. Παπαδοπούλου. ό κ. ιωί κ. Ντάvιr.λ Μπιρμπίλη λ·ai ό 

Στι']ν ιδραιότατη καi έπιτι>χέστατη αL>τή 
έκδήλωση . στι'] ν όποία έ πε κράτησε 
aφΟονο κέφι. προσi;λΟα,· μεταξί) aλλω,· . ό 
Γενικός Πρόξενος τής· Ελλάδος καi ή κ. Γ. 
· Ασημακοπούλου. δ Γενικός Πρόξενο.; 
τής Κύπρου καi ή κ. Πλ. Κυριακίδη. προ
σωπικότητες τής τηλεοράσεως. Υ' 'ωστοi 
έπιχειρηματίες. κα θιl>ς καi πολλοί φίλοι 
τους 'Αμερικανοί . 

Ό κ . · Ανάστος. ό όποίος παρο\;σιάζεται 

στά καΟημι: ρινά προγράμματα τή.; 5 μ.μ. 
καί τής 11 μ.μ. τοi) WABC-TV καi τψlj
Οηκι: μί: τό Emmy Awarιi y ι ιΊ η]\' συμμεω-

κ. καί κ. William Connell. 
(Photo by Atl1ens lnternaιional - D. Kcssoglides) 
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Άniι άpιστεpά., ό άpχιnλοίαρχος καί ή κ. Τ. Τσεβδοϋ, ή συνά.δr.λφος 
τοίι "Ερνι Ά νά.στος Kaity Tong καί ό τιμηΟείς μi; την σύζυγό του. 
Στην μεσαία φωτογραφία, τiι ζεϋγος Άνά.στος μέ τiι ζr.ϋγος Σωτ. Ρε-

κλείτη. Δεξιά., ό τηλεπαpουσιαστης τοίι τηλεοnτικοϋ σταθμοϋ CBS 
"Mr. G" μέ την κ. ΝέJλη Λογοθετίδη, άριστερά, καί την κ. Βασ. 

Γκρέγκορυ. 

χή του στην παρουσίαση του προγράμμα
τος << 1984 Colgate Women's Games». "Ε
χει, έπίσης, τιμηθη για την κάλυψη του θα
νάτου τοϋ τραγουδιστή John Lennon. · Ο κ. 
· Ανάστος ταξίδεψε προσφάτως ση'ιν Νικα
ράγουα καi το Έλ Σαλβαντόρ καi κάλυψε 
την έπίσκεψη τοϋ 'Αρχιεπισκόπου John 
O'Connor στήν Κεντρικη 'Αμερική. Ό 
κ. 'Ανάστος τιμήθηκε, έπίσης, γιό. τήν 
ιiποκλειστικη κάλυψη τοϋ θανάτου του 

Νί:λσωνος Ροκφέλλερ κα i ή έκπομπή του 
της ι] ης μ.μ. εχει χαρακτηρισθfj ιiπο τους 
συναδέλφους του στήν Νέα 'Υόρκη σαν ή 
καλύτερη έκπομπη είδήσεων. 

'Έγραψε έπίσης το βιβλίο "Twixt, Teens 
Yesterday and Today," ποu έξεδόθη τό 1983 
καi περιγράφει σ ' αύτό την ζωή τών νέων 
ση'tν χώρα. 

Πρίν άναλάβη καθήκοντα στό Κανάλι 7 
της Νέας 'Υόρκης, ό κ. Άνάστος έργά
στηκε σt άντίστοιχη θέση στό WPRI-TV 
στο Πρόβιντενς, Ροντ "Αϊλαντ καi ραδιο
σταθμοuς στην Βοστώνη καi στο Σικάγο. 

Γεννήθηκε στην Nashua, Ν. Η., σπού
δασε στην Βοστώνη καi στο Κολόμπια. Το 
Curry College τfjς Μασσαχουσέτης έφέτος 
τοϋ άπένειμε τιμητικό δοκτοράτο γιό. τiς 
επιδόσεις του στην δημοσιογραφία. 

' Η σύζυγός του, Kelly, τό γένος Κούτρου, 
εΙναι κόρη τοϋ αίδ . Σπυρίδωνος Κούτρου, 
πρώην ίερέως τfjς 'Ελληνορθόδοξης Κοι
νότητος τοϋ Asbury Park . 'Ο κ. καί ή κ. ·Α
νάστου εχουν δυό παιδιά, την Νίνα καί τον 
Φίλιππο. 

Οί παρευρεθέντες 

Έκτός άπό εκείνους πού φαίνονται στiς 
φωτογραφ ίες τοϋ έκλεκτοϋ καi πάντοτε εύ
γενικοίι φωτογράφου, κ. Δημήτρη Κεσο
γλίδη , στην χοροεσπερίδα ήταν έπίσης πα
ρόντες, ό !ατρος καί ή κ. Λούη Φέρρη , ό κ. 
καί κ. Α. AIJega, ό κ . καi κ. · Αλιφέρη , ό κ. 
Θ. Άναγνωσταρίiς, δ Δρ. καi ή κ. Τζαίημς 

·Αποστολίδη, ή Δρ. Amelia Augustus, ό κ. 
Δημοσθένης Bays, δ κ. Πέτρος Beys, ό κ. 
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(Photo by Athens International - D. Kessoglides) 

"Αλλη μιiι. χαρούμενη συντροφιά. Άniι άριστr.ρά, ό κ. Βασ. Καπετανάκος, ή κ. Καπετανάκου, ό κ. 
καί κ. John Leon, ή κ. Δήμητρα Χρυσάνθου, ή δίς Μαίρη Τσοϋπος, ή κ. Γ. Καπετανά.κου, ή 

κ. Bassy, ό κ. Bassy καί ό κ. Γ. Καπετανdκος. 
(Photo by Athens lnternational - D. Kessoglides) 

Άπiι άριστερά., ό κ. Γιάννης Έμμ. Κουλουκουντίjς μέ την συνοδό του, ό κ. καί ή κ. Ken Fritz 
ή κ. Φρ. Σταφυλοπά.τη, ό κ. Σταφυλοπάτης, ό κ. Π Μακριάς, ό κ. Α. Πεσλijς, ή κ. Μακριά,~ 

κ. Πεσλίj καί ό κ. καί κ. Mark Savino. 
(Photo by Athens International - D. Kessoglides) 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ)) 



Ό πρόr.δρος τοϋ Έλληνοαμερικαvικοv 'Επι
μελητηρίου κ. τζών Μάνος Ι:πιδίδων στον 
κ. Άνάστο ίfνα κρυστά).λιvο βάζο. Στήν μέση, 
ό αίδ. κ. Γκρέγκορυ, πρόεδρος τής έπιτροπής 

τής χοροεσπερίδας. 
(Athens International - D . Kessoglides) 

καί κ. Κρέων Μπράουν, ό κ. καi κ. Θ. Καμ
πούρη , ό κ. καi κ. Έμμ. Καραβάνου, ό κ. 
Jacques Case, ό κ. καί κ. Γιάγκου Χαρα
λάμπους, ό κ. Petcr Christie, ό αtδ. καi ή κ. 
Σπυρ. Κούτρου, ό κ. John Catsimatidcs, ό 
ίατρός καi ή κ. Harry Diamandis, ό κ. καi κ. 
George Diamond, ό κ. Steνen Dourdoufis, 
δ κ. καi κ. Nick Dimond, ό κ. καί κ. Mike 
Frangos, δ κ. Harry Gavalas, ό κ. καi κ. 
G lytsis, δ Dr. L. Halivopoulos, ό κ. καί κ. 
William Ioa nnides, δ κ. καi κ. Κ. Ίωάννου, 
ό κ. Α. Κακούρης, δ κ. καi κ. Δ. Καραγκιa, 
ό κ. καi κ. Steven Karras, ό κ. καi κ. Γ. 
Καζαντζή , ό κ. καί κ. Στεφ. Καζαντζή, δ κ. 
Πωλ Κίτσος, ό κ. καi κ. Κοντοδημοπού
λου, δ κ. καi κ. Γ. Κατσώνη, ό κ. Πήτερ 
Κουρίδης, ό κ. Χρ. Καραστάθης, ό κ. Α. 
Κεφαλογιάννης, δ κ. καί κ. Κ. Λαμπρο

πούλου, ό κ. καί κ. Anthony Laskaris, ό κ. 
καi κ. Tony Latsis, δ κ. Ήλ. Λιανός, ό κ. 
καi κ. Κ. Λώς, δ κ. καi κ. Steνe Lyras, δ κ. 
καi κ. Dimitri Madouros, ό κ. καί κ. P.D. 
Madouros, ό κ. καi κ. Κ. Μακρή, δ κ. καi κ. 
Γ. Μαρίνου, δ κ. Π. Μαρούλης, ό κ. καi κ. 
Μιχ. Μίχα, δ κ. καί κ. Χρ. Μυλωνa, ή δίς 
Georgette Mitrakos, δ κ. καi κ. Α. Νικο
λοπούλοu, δ κ. καi κ. Steven Papadatos, δ κ. 
καi κ. Χ ρ. Πάππα, δ κ. καί κ. Peter Pappas, 
δ κ. καi κ. Γ. Παπούλια, δ κ. Harry Para
thyras, δ κ. Μ. Πετρακiiκος, δ κ. Κ. Πρώϊ
ος, ό κ. καi κ. Σ. Σκουρλή, ό κ. καί κ. 
' Ανδρ. Σιρινάκη, δ κ. καί κ. Harry Sosan-

gelis, ό κ. καί κ. Γ. Σπανοϋ, ό κ. καi κ. Dean 
Stamatiou, ό κ. καί κ. Γ. Βαρνάβα, δ κ. καi 
κ. Danny Varoutis, ή δiς Margo Vonder
saar, ό κ. καί κ. Μ. Ξuλa, ό κ. καί κ. Σωτ. 
Ζανοπούλου, δ κ. Anthony Ziondas, ή δiς 
Mary Zahoudanis κ.α. 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1985 

Το τραπf.ζι τής Ι;φοπ).ιστικής έταιρίας Sea Group στο όποίο διακρίνονται ό πρόεδρος τής έται
ρίας καi ή κ. Christopher Bastis, ό κ. καi ή κ. Καβούρη. ό κ. καi ή κ. Ν. Μέλη, ό κ. καi ή κ. Ή ρ. 

Βαφέα, καi ό κ. καi κ. Σωτηρ. Ζαvvοπούλοv. 
(Photo by Athens lnternational - D. Kessoglides) 

Το κατάστημα 'Ελλη νικών Δώρων 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
ΑΣΤΟΡΙΑΣ 

31-12 23rd Ανe . (κοντά στήv 31st Street) 
Τηλέφωνα (212} 721 -9 190 και ( 212 ) 721-919 1 

Έκλεκτη συλλογη άπό μπουμπουνιέρες, στέφανα, βαπτιστικά, ύφανtά, 
tργόχειρα, άντικείμεvα τi:χvης, κεραμεικά, βιβλία, περιοδικό καi έφη

μερίδες. - Κάρτες yιa ολες τiς πιριπτώσεις. 

ΠΛΟΥΣΙΩΤΑ ΤΗ ΣΥ ΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ 
καί Τ APES, VIDEO CASSEΠES. 

·Ανοικτό Δευτέρα -Σάββατο 10 π.μ. - 8 μ.μ - Κυριακές 12-6 μ.μ 

Διεύθυνση: Χριστίνα Σαρηyιάνvη 
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'Από διακεκριμένο "Ελληνα γιατρό 

'Ελπιδοφόρο μήνυμα γιά τίς γυναίκες 

~ Ενας διακεκριμένος ~ Ελληνας για

τρός, ό κ. ·Αναξαγόρας Ν. Παπαϊωάν
νου, πού εχει είδικευθfj στήν θεραπεία 
τοϋ καρκίνου τοίί μαστοίί καί θεωρείται 
αύθεντία , εχει όναλόβει τελευταίως δι
ευθυντής τfjς χειρουργικfjς τοϋ Νοσο
κομείου Moυnt Vernon, Ν. Υ. 
Σέ σχετικό ερώτημα τfjς ΝΕΑΣ ΥΟΡ

ΚΗΣ, ό κ. Παπαϊωάννου δήλωσε δτι ό 
καρκίνος τοίί μαστοίί , πού χτυπάει μία 
στίς 11 γυναίκες πού ζοίίν στίς ΗΠΑ, δέν 
εΤναι πιά ούτε όνίκητος, ούτε τόσο κα
ταστρεπτι κός, δσο οί περισσότερες γυ
ναίκες έξακολουθοϋν νά πιστεύουν. · Η 
θεραπεία μέ τή μερική μαστεκτομή , 
μδς εΤπε ό κ. Παπαϊωάννου, μέ τήν ό
ποία όφαιρείται ενα μέρος τοίί μαστοίί 
μόνο, μαζύ μέ τόν όγκο, εΤναι εξίσου, ον 
όχι πιό όποτελεσματική θεραπεία, άπό 
τήν καθολική όφαίρεση τοίί μαστοίί, 
πού τόσο όπεχθόνεται κάθε γυναίκα. 

· Η Εγχείρηση αύτή μπqρεί νά Εφαρ
μοσθfj στίς περισσότερες περιπτώσεις 
καρκίνου πού γίνονται όντιληπτοί νω
ρίς, συχνό μαζύ μέ όκτινοθεραπεία, μέ 
πολύ καλό όποτελέσματα. 'Ακόμα δ
μως καί όν ό καρκίνος εχει μεγαλώσει, η 
εχει κάνει μεταστάσεις στούς λεμφα
δένες τfjς μασχάλης, οΙ Ελπίδες δέν ε
χουν χαθεί. Πρίν γίνει ή έγχείρηση , ό 
όγκος μπορεί νά μαζέψει μέ φάρμακα, 
σέ βαθμό πού νά Επιτρέψη τήν μερική 
μαστεκτομή. 

ν Ετσι, προσέθεσε ό διακεκριμένος 
-Ελληνας γιατρός, ή γυναίκα δέν θό χά

σει τόν μαστό της, ένώ εχει ούσιαστικές 
πιθανότητες νό πάει καλύτερα όπό τό 
όν εκανε ριζική Εγχείρηση μέ άφαίρεση 
τού μαστοϋ όπό τήν όρχή. 

"Οσο βέβαια νωρίτερα όνο καλύψει ίΊ 
γυναίκα τόν όγκο, τόσο μεγαλύτερες 
ε Τ ναι οί πιθανότητες γιά τήν έπιτυχία τfjς 
θεραπείας, δποια καί νάνοι αύτή. Γι' αύ
τό συνιστά ό κ. Παπαϊωάννου , κάθε γυ
ναίκα σήμερα, πρέπει συστηματικό νό 
i:ξετάζει ή"ιδια τούς μαστούς της μία φο
ρά τόν μrϊνα, καί νό ζητήσει όμέσως τή 
γνώμη τοίί γιατροίί γιό κάθε τί πού θό 
άνακαλύψη, δσο μικρό ΚΙ ον εΤναι .• Ο
χτώ, fι εννέα, στά δέκα βολαράκια πού 
ψηλαφδνε οΙ γυναίκες στό μαστό τους, 
δέν εΤναι καρκίνος. 

Ρωτήσαμε τί μπορεί νό κόμη ή γυναί
κα, όν ψηλαφήση ενα βολαρόκι . 'Η 
όπάντηση τοίί γιατρού εfναι δτι, τό ο με
σο συμφέρον τfjς γυναίκας εΤναι νά i:ξε
τασθfj χωρίς καθυστέριση όπό τόν για
τρό καί νό ύποβληθi'j στήν κατάλληλη 
θεραπεία τό ταχύτερο, όν θέλει νό σώ-

16 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 

σει τόν μαστό της. 

·Ο φόβος πού εΤχε παλαιότερα κυ
ριαρχίσει τίς γυναίκες καί πού δέν τίς 
όφηνε οίίτε κόν νό ψηλαφήσουν τούς 
μαστούς τους, μήν τυχόν καί βροίίν τ ί
ποτα uποπτο, εΤνα ι σήμερα έντελώς ό
δικαιολόγητος. ΕΤναι στό χέρι κάθε γυ
ναίκας, σήμερα, νά σώση, τόσο τόν μα
στό της, δσο καί τή ζωή της, μέ τήν αύ
τοεξέταση τού μαστοίί καί τήν εγκαιρη 
θεραπεία, τόνισε ό Δρ. Παπαϊωάννου. 

' Ο χειρουργός κ. Α. Ν. Παπαϊωάννου 
εΤχε δλες του τίς μεταπτυχιακές σπου-

Ό διακεκριμένος χειρουργός 
κ. Α. Παπαϊωάννου 

δές στίς ΗΠΑ. Μετά άπό τήν έξειδίκευσή 
του ατή γενική χειρουργική είς τό 
Cleνeland καί Φιλαδέλφεια, σπούδασε 
χειρουργική όγκολογία ατό Νοσοκομείο 
Memorial τοϋ Manhattan έπί τέσσερα 
χρόνια, καί άργότερα δίδαξε στήν ' Ια
τρική Σχολή Albert Einstein στό Bronx 
έπί δύο χρόνια, μέ τόν βαθμό τού As
sίstant Professor. 

Στήν Έλλάδα επfjγε τό 1966, μετά 
όπό πρόσκληση της · Ελληνικfjς ο Αντι
καρκινικι;ς 'Εταιρ ίας, ώς Διευθυντής τοίί 
ο Αντικαρκινικού ' Ινστιτούτου Πειρα ι 
ώς Μεταξά. Μετά άπό 6 χρόνια, εγινε Δι
ευθυντής τfjς Β · Χειρουργικfiς Κλ ινικης 
τοίί Εύαγγελισμοίί 'Αθηνών, δπου πα
ρέμε ινε επί 11 περ ίπου χρόνια. 

Στή Νέα 'Υόρκη fιρθε τόν Μάρτιο 
τοίί 1984, μετά τήν επιλογή του ώς τα
κτικοίί καθηγητοίί τfjς Χειρουργικfiς τού 
New York Medical College καί διευθυν
τού τfiς Χειρουργικfiς τού Νοσοκομείου 
Moυnt Vernon στό Moυnt Vernon τοίί 
Lower Westchester. Τόν περασμένο μη
να ό κ. Παπαϊωάννου εγινε σύμβουλος 
χειρου')γός τοϋ ' Ινστιτούτου Μαστοϋ 
τοϋ Νοσοκομείου Westcnester Coun-
ty Medical Center, στη Valhalla. ·Η 
θέση αύτή τοίί δόθηκε λόγω τfjς εκτε
ταμένης του εμπειρίας ατά προβλήμα
τα τοϋ μαστοϋ καί Ιδιαίτερα στή συν
τηρητική θεραπεία τοίί καρκίνου τοϋ 
μαστού , μέ τήν όποία άσχολείται τά τε
λευταία 15 χρόνια. 
Τά όποτελέσματά του μέ τήν συντη

ρητική θεραπεία τοϋ καρκίνου τοϋ μα
στοϋ, ό κ. Παπαϊωάννου όνακοίνωσε 
τόν περασμένο ' Οκτώβριο στό ετήσιο 
Συνέδριο τοϋ · Αμερικανικοίί Κολλεγί
ου Χειρουργών στό San fransisco καί 
δύο μi'jνες άργότερα, σέ είδικούς για
τρούς γιά τό μαστό, ατό 7ο Συνέδριο 
Καρκίνου τοίί Μαστοίί ατό San Antonio 
τοϋ Texas. 
Σέ π ιό προχωρημένα περιστατικά, στά 

όποία κατά κανόνα νίνεται όΦαίρεσn 
το Ο μαστοίί , ό κ. Παπαϊωάννου εφαρμό
ζει όρχική θεραπεία μέ φάρμακα, πού 
μπορεί νό κάνη τόν καρκίνο νά μαζέ
ψει όρκετό wστε ή πιό συντηρητική ε
πέμβαση καί ή διάσωση τοϋ μαστοίί 
νά γίνει δυνατή . 

Γ ιό την έργασία του αuτι'j μέ τι')ν προ
εγχειρη τικι') χημιοθεραπεία εχει επα
νειλημμένα προσκληθfj νό δώση δια
λέξεις, τόσο στiς ΗΠΑ, δσο καί ατό εξω
τερικό. • Εφέτος π.χ. προσεκλήθη ατό 
Valkenbυrg τfjς ·Ολλανδίας τόν ' Ια
νουάριο, στό Vancouνer τοϋ Καναδό, 
τόν Μάρτιο καί ατή Λιέγη τοϋ Βελγίου 
γιά τόν Νοέμβριο. Πάνω ατό θέμα αuτό, 
εχει επίσης γράψει σέ διακεκριμένα ε
πιστημονικό περιοδικά καί τόμους, δ
πως τό Surgical Clinics of North America, 
Cancer, European )ournal of Cancer, 
)ournal of Surgical Oncology, Recent 
Resυlts in Cancer Research καί όλλα. 

ccNEA ΥΟΡΚΗ» 



Γλέντι του "Mr. &Mrs. Club", N.J., στην «Βράκα~> 
Στα πλαίσια τών κοινωνικών έκδη

λώσι:ων του "Mr. and Mrs. Club" του 
Καθεδρικοί> Ναοί> ' Αγίου 'Ιωάννου 
Θεολόγου, Τεναφλάϊ, Νιου Τζέρσεϋ, 
πέρασαν μιαν άλησμόνητη βραδυα 
στην κοσμικη ταβέρνα «Βράκα», στην 
'Α στόρια , που συγκεντρώνει κάθε βρά-
δυ έκλεκτό κόσμο, με την έξαίρετη 
κουζίνα καi τό πάντοτε ένδιαφέρον 
καi πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 

Τό Trio Belcanto, ό Σεραφεiμ Λάζος 
καi ή Φανη Πολυμέρη εδωσαν τόν κα
λύτερο έαυτό τους γιό. νό. εύχαριστή
σουν ηΊν έκλεκτή , χαρούμενη συν
τροφιό. άπό τό Νιου Τζέρσεϋ καi δλοι 
άπεχώρησαν ένθουσιασμένοι τiς πρω
ϊνές ώρες, άφου χόρεψαν καi τραγού
δησαν μέ την καρδιά τους. 

Of φωτογραφίες που άκολουθουν δί
νουν μια καλη ίδέα του κεφιου που 
έπικράτησε. 

α 
Sρecializing in Greek Catering 
for home and bυsiness ρarties. 

τ el. (212) 688-8828 

Ροζάννα 
Μουζάκη 

Εlναι διαθέσιμη γιά τίς 
χοροεσπερίδες σας, νά τίς 

πλουτίσει μέ τό κέφι καί τό μπρίο 
της μέσα όπό τά δικά της σκέτς. 

Διδάσκει χορούς 'Ελληνιιωύς, 
στόν Καθεδρικό τοϋ Μανχάτταν 
Τρίτη καί Πέμnτη όπόγευμα 
3:15-4:15 τά παιδάκια . 

Μετά όπό τίς ώρες αύτές εχει 

τό γκρούπς τών μεγάλων. 

· Επίσης διδάσκει κάθε Σάββατο 

στήν Κοινότητα ·Αγίων Κωνσταν
τίνου καί · Ελένης, Jackson Heights. 
Στίς 12-1 μ.μ. γιά παιδιά δνω 
τών 10 έτών καί στίς 3 γιά παιδιά 
κάτω τών 10 έτών. 

Τηλεφωνfjστε της τά πρωϊνά ατό 

(718) 278-7252, νά συνεννοηθfiτε. 

' Η έπιτυχία τοϋ χοροϋ σας 

(718) 278-3640 

cιΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 

r 

Μερικό. dπό τΟ. μέλη τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου τοϋ " Mr. and Mrs. Club" τοϋ 'Αγίου 'Ιω
άννου, Τεvαφλάi; N.J., στa όποία όφcίλοvται οί ίδέες καi οί πρωτοβουλίες γιa τίς διάφορες έξό
δους, tκδρομeς καi κρουαζιέρες, ποu δίνουν την εύκαιρία σί; όλους va διασκεδάσουν καί νa γνω
ριστοϋν καλύτερα μεταξύ τους. Άπό ό.ριστερά. ή κ. Κόνι Κεσίσογλου, ταμίας, ό τσαίρμαν γιά 
το πάρτυ στην «Βράκα» κ. Πήτερ Μπαγανάκης, ό πρόεδρος τοϋ Club κ. Εύρ. Κόντος, ό κ. Πήτερ 
Μολφέτας, άντιπρόεδρος, ή κ. Μπαγανάκη, γραμματεύς, ή νεοεκλεγείσα πρόεδρος κ. · Υβοv 

Ντάλλας καΙ δ κ. Χρ. Ζαχαριάδης, άντιπρόεδρος. 
(Photo Athens International - D . Kessoglides) 

Ό Σεραφείμ Λάζος καί. ή Φανiι Πολυμέρη τpα)•ιJύδησαν ώραιότατα τραγούδια, ποιότητος, κυ
ρίως τοϋ «Νέου Κύματος», άλλd καί άλλα σύγχρονα καί παλαιότερα vοστα).γικά τραγοι'χ5ια 

τής παληϋ.ς Άθήvας καί καταχειροκροτήθηκαν. 
(Photo Athens International - D. Kessoglides) 

Πολλοί παλαιοi γνώριμοι καl φίλοι ξαναείδαν μe χαρά το πάντοτε δημοφιλi:ς Τρίο Μπελκάντο, 
ποv lκαμc σcιρd έμφανίσcωv στην «Βράκα». 

(Photo Athens International - D. Kessoglides) 
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Ν Αλλες δυό χαρούμενες συvτροφιΊ:.ς dπiι τiι Club μέ τήv π}.ούσια κοινωνική δράση. 'Από ύ.ρι
στερά, ό κ. καί κ. Μάρκ Βοιιτσίδη, ή κ. καί ό κ. Γ Νίκολας. ό κ. Κόντος, ή κ. Κεσίσογλου, ό κ. 
καi ή κ. Τόμ Παύλου, ή κ. Παρλάμη καί δ κ. Μιχ. Παρλάμης. Δεξιά φωτογραφία: ·Ο κ. καί ή κ. 
Eugene Faranιi , ή κ. καi ό κ. Triant καi ή κ. Μπαγαvάκη. 'Επίσης, ό κ. καi κ. Μάϊκ Κορr.ντίδη 

καί ό κ. καi κ . Terry Liakas. 
(Photo by Athens Internationat - D. Kessoglides) 

' ~:.~ 
~' \ \ . 

Άπό άριστερά, ή κ. Ε. Κόvτ;;,;, ή κ. Θ. Πιερρη, ή κ. Δημητρίου, δ κ. 
Ν Αρης Δημητρίου, ό κ. Άvδρ. Πιερρης, ή κ. Π. Μακριά καί ό κ. Εύρ. 
Κόντος. Δr.ξιά φωτογραφία, dπο άριστr.ρά: Ή κ. Πίρσος, ό κ. Γ 

Σουφλής, ή κ. Σουφλ.η, ό κ. Δ. Ντάλλας, ή κ. Ντάλλας καi ό κ. Γ. 
Πίρσος. 

Photo Aιhens Interna tional - D. Kessoglides 
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Αvaχωοηα:ις κάθε Πapaσκευη 

και Κι.pιοκη atto ro 
Αεpοδpομιο Kennedy 

ΚΛΕΙΝΟΝΤ ΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ΕΧΕΤΕ ΕΓΓΎΗΜΕΝΗ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ τΙΜΗ ΕΙΣΠΗΡIΟΥ 

···~· ·~ι-. .. ~ MAN HAIIAN 

•~ ..... •• •rι •• ~ Ι(ASI41NDSιorel 
·~ ,_,.~ - NewYor• NV ΙΟLι '· 

BHOOKL ΥΝ 

8711) Awenue 

βιcottyrι Ν Υ 112(19 

ΙN!F.RNAr!ONAL. INC. ι1ηι 599·1111 /118) 680·6666 

"Μ · Αερογέφuρά μας μέ τήν · Ελλάδα (212) 599-2727 

lONG ΙS( tNQ 

ι ο ι θιοaιι:Ινt3, 
Hιcks"tle Ν Υ 1080 t 

ι s ι δΙ Ι22·7tοο 

Α IHENS. GREECE 

P.ι~.ιrιgaρoulou J 

!14-5916 

1-800-272-7600 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗι> 



., Εvα εύχαριστώ στον 
Δρα Κ. Λαδόnοuλοv 

Μόλις όναρρώσας όπό μιάν 
όδυνηρή , όξύτατης μορφης 
Ισχυαλγία, που με κράτησε γιά 
με ρ ι κες έβδομάδες μακρυά όπό τiς 
έργασίες μου, αίσθάνομαι τι']ν 
όνόγκη νό όπευθύνω δημόσιο 
χαιρετισμό καi εύχαριστήριο, 
στον διακεκριμένο όμογενη καρ
διολόγο ίατρό ΚΩΝΠΑΝΤΙΝΟ 
ΛΑΔΟΠΟΥ ΛΟΝ. 

' Ο έξαίρετος αύτός λειτουργός 
της έπιστήμης τοϋ ' Ιπποκράτους 
μέ παρακολούθησε κατό τι']ν 
διάρκεια της όσθενείας μου μέ 
ένδιαφέρον όδελφικό, βαθύτατη 
κατανόηση, όπέραντη ύπομονή 
καi αίσθήματα στοργi'jς. ΔΕν εΤναι 
μόνο όριστος, ύπεύθυνος καi 
όκρως προσεκτικός επιστήμων ό κ. 
Λαδόπουλος. ΕΤναι, πρΙν όπ' δλα , 
όνθρωπος μέ μεγάλη όγόπη μέσα 
του γιό δλους τοuς όνθρώπους καί 
Ιδιαιτέρως γιό δσους χρε ιαστοϋν 
τiς ύπηρεσίες του. 

Μέ τiς λίγες αύτές γραμμές θέλω 

νό έκδηλώσω τι']ν βαθύτατη εύ
γνωμοσύνη μου γιό δ,τι ό Δρ. Λα
δόπουλος εκαμε γιό μένα . Νό πώ 
(να μεγάλο Εύχαριστώ στον έπι 
φανi'j έπιστήμονα καΙ ένεκτίμητο 
φίλο. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΠJτΗΣ 
Astoria, Ν.Υ. 

CONΊINENTAL 

CUISINE 
Excellent Serνice 

Seafood Specialties 
Moderate Prices 

Jerry Mendelson 
at the Piano and Organ 

Entertains Nightly 

CLOSED MONDA YS 
CAHRιNG FΑCΙLΙτιΕS 

(201) 327-1020 
30 Ν. SPRUCE STREH 

RAMSEY, N.J . 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1985 

- -----

Γι:iΊμα γιa τίς κυρίες τής ΦιλοπτώχοιJ τοϋ ΚαθεδρικοiΊ παρέθεσε στδ σπίτι της, στδ Φόρεστ 
Χiλλς Γκάρντενς ή κ. Πωλίν Κοτσιλίμπα, ποv ήταν πρόr.δρος τής 'Επιτροπής ποι) ώργάνωσε 
την f.φr.τr.ινή, έπιτυχέστατη lκθεση μόδας στδ ξενοδοχείο «Πλάζα», τδv περασμένο μήνα. Στην 
tπάvω φωτογραφία, άπό άριστερά, δρθιες, ή κ. Άλεξ. Κανικλίδου, ή φιλόξενη οΙκοδέσποινα 
κ. Κοτσιλίμπα καί ή κ. Άθηνό. Τσακαλώτου. Καθιστές, ή κ. Ντίντι Καλαμαρά, ή κ. Νέλλη Λο
γοθετίδη καί η κ. "Αλλεν. Στην δεξιa φωτογραφία, άπό ό.ριστερά, ή κ. 'Αθηνά Μπουμπάρη, ή 

κ. Μαfρη Κρίστυ καί ή κ. Πaτ Χριστοδούλου. 

"Αλλα δυδ στιγμιότυπα άπό τ δ γείιμα τής Φιλοπτώχου. Πάνω, άπό άριστερά, ή κ. Φρόσω Μπέης, 
μόλις διακρινομένη ή κ. Λάϊλα Προύνη, ή κ. Κάρολ Κόvτου, πρόεδρος τής Φιλοπτώχου, ή κ. 
Χριστfνα Trίant, ή κ. Μαίρη Ζαχάρη καί ή κ. Μαρία Λύρα. Κάτω, άπδ άριστr.ρά, ή κ. Νίνα Γιάν-

νου, ή κ. Νίκη Σιδέρη, ή κ. Νάντια Άλλέγκα καi ή κ. 'Έβελυv 0/κοvομοπούλου. 
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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 flavour and a fil?\e, 
fresh aroma. Serve the white wine chilled (1 0-12°C) 
an'd the red 

GATTIKI {') 
Ρ.Ο. Βοχ 2039 

515 Peninsula Blvd. Tel. 516-489-7600 
718-631-3200 

IMPORTERS & DISTRIBUTORS, INC. 

'ΉOUSE OF GREEK SPECIAL YIES" Hempstead, Ν.Υ. 11550 

ιι ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ)) 



'Ιδεώδεις διακοπες σε έλληνικο περιβάλλον 

Ή κολuμ{Jητικη δεξαμr.vη ε/ναι όλvμπιακοϋ σχήματος. Δεξιά: ·Άποψη τοϋ γκόλφ. 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1985 

Μιa πανοραματιια'J άποψη τοu γνωστοu 
ξενοδοχειακοί> συγκροτήματος καi ίδε
ώδους κέντρου διακοπων καi άναψυχής 
"The Sugar Maples" το όποίο άνο ιξε έφέ
τος ύπό η'lν διεύθυνση τοϋ πεπειραμένου 
ξενοδόχου κ. Archie loannou καi περιμέ
νει τούς όμογενείς για ενα άλησμόνητο 
καλοκαίρι, ή ενα Σαββατοκύριακο σε ενα 
καθαρa f:λληνικό περιβάλλον .. . 
Τό άρχοντικό καi πεντακάθαρο αύτό 

έξοχικό κέντρο βρίσκεται στό Maplecrest, 
τρία μίλια άπό τό Starlite Motel πού μέχρι 
πέρισυ διηύθυνε δ κ. 'Ιωάννου, 150 μίλια 
άπό τήν πόλη τής Νέας 'Υόρκης καi σε 

ύψίπεδο 2.300 ποδων. Εlναι κτισμένο σε 
μια εκταση 100 acres. Διαθέτει μια όλυμπι

ακοϋ μεγέθους δεξαμενιΊ καi β ρίσκεται 
κοντα σε τεράστια λίμνη ποu προσφέρεται 
για κολύμπι καi για ψάρεμα. Διαθέτε ι , έπί
σης, γήπεδα τέννις, βόλεϋ μπώλ , γκόλφ καi 
πολλα Ciλλα άθλήματα, για μικρούς καi με-
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Το Sugar Maples προσφέρει πίγκ-πογκ καί πολλa σπορ καi εύρύχωρα δωμάτια μέ μπάvιο καί 
•· όλες τiς άvέσεις. 

"Ένα άπο τa κτίρια τοϋ τr.pάστιου f,εvοδοχεια
κοϋ συγκροτήματος. 

γάλους. 

Τό Sugar Maples προσφέρει τεράστιες 
τραπεζαρίες καi αίθουσες παιγνιδιών καi 
διασκεδάσεως. Ή κουζίνα του εΙναι έλ
ληνικfι καί διεθέτει πλούσιο έλληνικό 
πρόγραμμα, έλληνικη όρχήστρα καί τρα
γουδιστές πού Οά άνακοι νωθοϋν προσεχώς. 

Στό Sugar Maples, τό όποίο ε{ ναι κατάλ
ληλο καί γιά έκδρομές συλλόγων καί κοι
νοτήτων, yιά δμαδικά γεύματα καί συνέ
δρια , φθάνει κανείς παίρνοντας τό Ν.Υ. 
State Thruway μέχρι τfιν εξοδο 21 , πηγαί
νοντας Δυτικά στό 23 γιά 25 περίπου μίλια. 

Πρόκειται γ ιά τό μεγαλύτερο έξοχικό 
κέντρο τών Κάτσκιλ πού διηύθυνε ποτέ ό
μογενfις επιχειρηματίας . 

' Αναμένεται δτι θά προσελκύση πλήθος 
όμογενών, δπως εκαναν παλαιότερα τό 
Monte Carlo , τό Sunset Springs, τό Kal
lithea House κ.ι'i . 

Σ ' αuτό, θά βοηθήσουν καί οί εξαιρετικά 
χαμηλές τιμές. ' Η τιμ η γιά κάθε ι'iτομο (γιά 

δωμάτιο γιά δυο ι'iτομα) είναι 242 δολλ. τfιν 
εβδομάδα, μαζί μέ πρόγευμα καί δείπνο. 
Γιά το Σαββατοκύριακο (ενα βράδυ) εΙναι 
48 δολλ. το ι'iτομο , ένώ στα μέσα της εβδο
μάδος (Δευτέρα-Πέμπτη) ή τιμη ε{ναι 38 
δολλ . τό ι'iτομο, πάντοτε με πρόγευμα καί 

δείπνο. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οί εν
διαφερόμενοι μποροϋν νά μιλήσουν στόν 

κ. 'Ιωάννου, στό τηλ. (518) 734-4000 η σηΊν 
Νέα 'Υόρκη , (212) 926-5735. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΆ ΓΡΆΦΕΙΆ 

ΣΤΑΜ. καi ΑΙΚ. ΣΦΥΡΟΕΡΑ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ 

• 'Αποκλειστικά νομικές ύποθέσεις στήν Έλλάδα 
• Συμβόλαια γιά άγορά άκινήτων στήν Έλλάδα 
• Πληρεξούσια, δωρεές, κληρονομικές ύποθέσεις 

• Είδική έξυπηρέτηση Έλλήνων έκτός Νέας Ύόρκης. 

ΜΑΝΗΑΠΑΝ: 29 BROADWAY, Ν.Υ. 10006- TEL. (212) 943-0275 

Γέφυρα Τροφίμω 

άπ' τr)v t:Ελλάδα 

----------------------~ 
Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ 

ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΑΓΩΣΙΜΑ 

---------------------
([) Χονδpικiι καί Λιανικη Πώληση 

The Best of Greece for Your Table 

ΤΙΤΑΝ 
25-50 31st STREH, ASTORIA 
(Πλάϊ στο Astoria Blνd. καi Grand Central) 

Tel. (718) 626-7771 

ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΟΥΛΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ! 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



Μιά Ιiποψη rοίί Alpine Inn, στο 9W, Alpine, N.J. 

Alpine Inn: C!Υπέροχο 
δημιούργημα όμογεν&ν 

. Η προτίμηση για ε να εστιατόριο δεν 
διαμορφώνεται μόνο άπόη'lνποιότητα 
τοϋ φαγητοϋ, καί τής τιμής του, άλλα 
καί άπό η'lν άτμόσφαιρα, ηΊν άνεση 
τοϋ εστιατορίου καi τήν δλη έξυπη
ρέτηση .. Όλα αύτά τα δεδομένα ελαβε 
ύπ' οψη ή είδικη συνεργάτις τής έφη
μερίδας Dispatch, τοϋ Νιου Τζέρσεϋ, 
για να βαθμολογήση με τέσσερα άστέ
ρια (πέντε ε{ναι τα περισσότερα που 
δίνει στi]ν βαθμολογία της) τό νέο 
έστιατόριο Alpine Inn, που βρίσκεται 
πάνω στό 9W, Alpine, στό βορειοανα
τολικό τμήμα τής γειτονικής Πολι
τείας. 

Τό Alpine Inn ε{ναι δημιούργημα 
των άδελφών Κώστα καi Νίκου 
Καλογερii. Διέθεσαν για να τό χτίσουν 
καί να τό έπιπλώσουν οχι μόνο μερι
κες εκατοντάδες χιλιάδες δολλάρια 
καί προσωπικό μόχθο, άλλα καί τήν 
πολυετή πείρα τους σαν πετυχημένοι 
εστιάτορες. 

·Ένα όλοκαίνουργιο, ώραιότατο, 
πραγματικό παλάτι, μια τεράστια μον-

cιΝΕΑ ΥΟΡΚΗ)) 

τέρνα οίκοδομή στi]ν όποία χρησιμο
ποιήθηκε σπάταλα άλλα με πολυ γοϋ
στο τό μάρμαρο, τό Alpine Inn προσ
φέρει ενα πλούσιο μενοϋ εύρωπαϊκής 
κουζίνας στi]ν όποία κυριαρχοϋν τα 

γαλλικα καί ίταλικα σπεσιαλιτέ, δη
μιουργήματα Γάλλου chef με προϋπη
ρεσία στό έστιατόριο Regine's. Για δ
σους θεωροϋν τήν γαστρονομία μια 

άπό τiς πιό ένδιαφέρουσες άπασχο
λήσεις, μεσημέρι καi βράδυ, άξίζει τόν 
κόπο ή σύντομη διαδρομi] στόν γρα
φικώτατο αύτοκινητόδρομο 9W, μέχρι 
τό Alpine lnn , ποu βρίσκεται σε μιa 
πραγματικα μαγευτική αύτή ηΊν έπο
χη περιοχή, κατάμονο μέσα στήν έ
ξοχή, μακρυα άπό κάθε aλλη 
οίκοδομή. Δίνει τήν έντύπωση στόν 
έπισκέπτη δτι βρίσκεται στήν άκρη 
τοϋ κόσμου , άλλα στήν πραγματικό
τητα, τό βρίσκει κανείς πολu εϋκολα 
καi ε{ναι πολu κοντά, επτa μόνο μίλια 
άπό τό Fort Lee καί τi]ν George Wash
ington Bridge, τρία λεπτό άπό τό 

Ό Μκος καΙ ό Κώστας Καλογερiiς στi}v 

r.ίσοδο τοίί ώραίου έστιατορίου τους. 
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Το έσωτερικο τοϋ έστιατορίου. 

Tenafly. 
Το Alpine Inn εΙναι κτισμένο ση1ν 

θέση που βρισκόταν ι:'iλλοτε ενα μικρό 
έστιατόριο-κέντρο διασκεδάσεως, το 
Alpine Lodge, στο όποίο, μεταξυ τών 
ι:'iλλων, τραγουδουσε δ Φρανκ Σινά
τρα στα πρώτα χρόνια της σταδιοδρο
μίας του. Το εστιατόριο έκείνο κτί
σθηκε το 1910 σε μια εκταση που 
άνηκε παλαιότερα στtΊν οικογένεια 
Ροκφέλλερ, πού την δώρησε στην Πο
λιτεία του Νιοϋ Τζέρσεϋ καi άποτελεί 
τώρα μέρος μόνο τοϋ τεράστιου συγ
κροτήματος τών άδελφών Καλογερa. 

Το συγκρότημα περιλαμβάνει ενα 

μεγάλο χώρο για τό εστιατόριο. Φθά
νει κανείς σ· αύτό, άφοϋ άνεβη μερικα 
μαρμάρινα σκαλοπάτια καi κατευθυν
θη άριστερά, άφοϋ άφήση τον έπίσης 
μαρμάρινο χ&ρο ύποδοχης καi τό 
ώραιότατο μπαρ άπό δπου άκούγεται ή 
μουσικη τοϋ πιάνου. 'Όλα καινούρ
για καi ώραία, άστραποβολοϋν στο 
ι:'iνετο καi μέ πολύ γοϋστο διακοσμη
μένο, άρχοντικό περιβάλλον, πού του 
δίνει ίδιαίτερα φιλόξενη ζεστασια ή 
παρουσία του εύγενέστατου Κώστα 
Καλογερa καί τοϋ πεπειραμένου 
Maitre D'. 
"Αν προχωρήση κανείς δεξιά, βρί-

σκεται στην μεγάλη αίθουσα έκδηλώ
σεων που μπορεί να έξυπηρετήση 400 
ι:'iτομα καi διατίθεται για κοινωνικές 
έκδηλώσεις, δπως γάμους, βαπτίσεις 
κ.λ.π. v Αλλη μια αίθουσα χωρητικό
τητος 90 περίπου άτόμων, στο πρώτο 
έπίπεδο του κτιρίου, ήταν ό χ&ρος του 
παλαιοί> Alpine Lodge. Μια τρίτη , 
μικρη α'ίθουσα πού συγκοινωνεί με τον 
κύριο χ&ρο τοϋ εστιατορίου, ε{ναι 
κατάλληλη για συντροφια 10-12 άτό
μων. 

Πλάϊ καi πίσω άπό το κτίριο, ύπάρ

χει ι:'iφθονος χ&ρος για την στάθμευση 
αύτοκινήτων. Ή κουζίνα πεντακά
θαρη, τεράστια, ύπερμοντέρνα. Μόλις 
πλησιάση κανείς το κτίριο άποκτii το 
αίσθημα της άνέσεως καi της πολυ

τελείας. 

Στα τέσσερα άστέρια της άμερικα
νικης έφημερίδας θα προσθέσωμε την 
ίδική μας έμπειρία καi τiς μαρτυρίες 
γνωστών μελών της ελληνικης παροι

κίας του Tenafly καi του Alpine, που 
άνακάλυψαν ήδη το νέο έστιατόριο 
καi το έπισκέπτονται συχνα με τίς οί
κογένειές τους για να άπολαύσουν την 
έξαιρετικη κουζίνα μέ τiς λογικώτατες 
τιμές. ΝΟλα τα σπεσιαλιτε παρουσιά

ζουν ίδιαίτερο ένδιαφέρον, aλλα έμείς 
θα συστήσωμε τα φρεσκότατα καi νο
στιμότατα παρασκευασμένα ψάρια, τίς 

γαρίδες καi τον άστακό. 

·Η Οίκογένεια 

Τό Alpine Inn εlναι δημιούργημα 
της συνεργασίας των δύο άγαπημένων 
μεταξύ τους άδελφών, πού ξεκίνησαν 
άπό ε να μικρό καi άσήμαντο χωριό τfjς 
Χίου, τα Καμπιά. Ό δρόμος της έπι-

ιν:_ιa dποψ~ τοϋ_ έσωτερικ_ο~ τής εΙσόδου. "Αφθονο φυσικο φώς καi πρασινάδα ένισχιίουν το 
αισθημα της άνεσεως στο ησυχο, πολιτισμένο περιβάλλον. Δεξιά: Οί Ιδιοκτήτες στον χώρο 

ύποδοχής. 

24 «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



τυχίας στόν Νέο Κόσμο δέν ήταν τόσο 
μακρύς, δσο κοπιώδης. Τόν άρχισε ό 

Κώστας Καλογερiiς, 35 έτών σήμερα, 
δταν ήρθε στην Άμερικη τό 1967 μέ 
πρόσκληση ί:νός θείου του καi άρχισε 
μέ τόν πατέρα του Στέλιο Καλογερii 
δπως τόσοι πολλοi μετανάστες από 
την 'Ελλάδα, νά έργάζεται σέ εστια
τόριο. Πολλές ώρες, όχι αρκετές απο
δοχές στην αρχή, αλλά ήταν δεδομένη 
ή φιλοδοξία γιά κάτι τό καλύτερο. Σε 
δυό μόλις χρόνια, τό 1969, δ Κώστας 
σέ συνεταιρισμό μέ συγγενή του, άνοι
ξε τό πρώτο εστιατόριο, στό Bronx. 
'Ο Νίκος εφθασε ση'! ν 'Αμερικη τό 

1971 καi ϋστερα από δυό χρόνια, τό 
1973, τά δυό αδέλφια άνοιξαν μαζi 
εστιατόριο στό Morristown, Ν. Τζέρ
σεϋ. 

Δυό άδελφές εtχαν ελθει στην 
Άμερικη πρiν τόν Κώστα καi άλλες 
τρείς άκολούθησαν. Μέ τό καλό πα
ράδειγμα τοϋ πατέρα καi την πραγμα
τικά άδελφικη συνεργασία αδελφών 
καί γαμπρών, ή έξέλιξη ύπήρξε κατα
πληκτική. Τό 1976, τά δυό αδέλφια 
άγόρασαν τό Golden Eagle Diner στό 
Palisades Park, γιά νά προσθέσουν σέ 
λίγο στην ίδιοκτησία τους ενα δεύτε
ρο, μέ την ίδια ονομασία. Τό Alpine 
Lodge άγόρασαν τό 1979 καί τό μετω
νόμασαν σέ Alpine lnn. Στην συνέχεια 
εκτισαν τό σημερινό συγκρότημα γιa 

τό όποίο μιλοuν μέ ίκανοποίηση καί 
ύπερηφάνεια. Καί οί δυό άναφέρονται 
μέ σεβασμό καi εύγνωμοσύνη γιά τόν 
πατέρα τους ποu εtναι fiδη συνταξι
οϋχος, τονίζοντας δτι δλα τα χρω
στοϋν σ' αύτόν. Σέ δσα τους δίδαξε μέ 
την έργατικότητά του καί τό προσω
πικό του παράδειγμα. Τους συμπαρα
στάθηκε σέ δλες τίς προσπάθειες, τους 
ένθάρρυνε να προχωρήσουν καi να 
προκόψουν μέ την άγάπη τους πρός 
την δουλειά καi την είλικρίνεια πρός 
την πελατεία, στην όποία στηρίζουν 
την έπιτυχία τους. 

τα δυό άδέλφια μιλοϋν, έπίσης, μέ 
εύγνωμοσύνη για την δεύτερη φιλό
ξενη πατρίδα, ηΊν 'Αμερική, που τοuς 
εδωσε την εύκαιρία νά πραγματοποι
ήσουν τά όνειρα τής ζωής τους 

όνειρα καi σχέδια που άσφαλώς θά 
εχουν συνέχεια ... 
Τό τηλέφωνο τοϋ νέου έστιατορίου 

εΙναι (201) 768-7640. 
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στην «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ·· 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1985 

ΔΙΑ.ΤΙθΙΕΤλΙ 
ΑΙθΟΥΣΑ rιιιι 

ΙΔΙΩfΙΚΕΙ 
fΚΔΗΛΩΣf: ΙΙ 

ΣΤΗΝ ΚλΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝλΣ 

• Κεντριιιό~ ιιλψοτισμόc; . 136 δωμότια, 
λουτρό, τηλtφωνο,ροδι<)φωνο,βερόντα 

• · Εστιατόριο nολuτιλείας. μnόρ, ροV. 
γιιόρντεν. nολuτελεlς dιθοuσες ύnοδο
χl\ς ιιοi Ιδιωτιιιό γιιαρόζ. 

• Ano 15 Μαρτίου- 31 'Οκτωβρίου 
Τιμαί δωματίων: Μονόκλινα 2.550 δραχμ. 
Δίκλινα 3.700 δραχμ. Τρί κλινα 4.590 δρχ. 
Σuμnεριλαμβόνιτοι ιιοντ ινtντολ μnρtιι
φαστ. Διό ρεζερβtσιονς όnοτσθl\τε στ ή Ν. 

· Υόριιη (212) 483-0642 ιι .' Αροtνη I! γρόψστε 
Sophocl~us & λth~n~s 26, Ath~ns .Gr~~
T~I. 524-8511-7 T~l~x +488 ALCY 

ΦΑΝΗ ΠΟΛVΜΕΡΗ 

(ΚΙ ΒΑΡΑ-ΤΡΑΓΟΥ ΔΙ) 

ΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

(ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ) 

ΕΛΑΤΕ Ζ:ΠΙΝ ΤΑΒΕΡΝΑ .. ΒΡΑΚΑ .. 
ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΖ: 
ΕΛΛΗΝtΚΗΖ: ΚΟΖ:ΜΟΠΟΛΙ-τΙΚΗΖ: 

ΔIAZ:i<EΔAJ:kt. . 

25 



26 

Tel. 516-489-7600 
212-631-3200 

Jn the tradition oj excellent white wines 

IMPORTERS & OΙSTRIBUTORS.INC. 

'ΉOUSE OF GREEK SPECIAL YIES" 111.0. Ιοχ 2039 
515 fleιιlnιulσ llvd. 

Hempιteσd, Ν. Υ. 11550 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



GREECE ΙΝ AMERICA 
Α monthly Digest of the American Press 

Greece: Α New Danger 
By ΡΑΝΑ ΥΟΤΕ Ε. DIMJτRAS 

ΡΑΝΑ ΥΟΗ Ε. DIMITRAS is director of EURODIM, a polling firm in 
Athens, and lecturer at the Uniνersity of Maryland, Athens Center. 
This article is reprinted from the recent issue of FOREIGN POLICY 

PART 11 

The Greeks' die-hard neutralism in face of their clear 
security dependence on the United States to moderate Turk
ish policy reflects the quality of their political education. 
While even the most casual observer quickly perceives that 
Greeks talk politics much more frequently than most Amer
icans or Europeans, fewer foreigners recognize the slogane
ering and general unsophistication of most discussions. ln
deed, Greek political discussion in the 20th century has been 
dominated by simplistic resentments such as antimonarchism 
before World War 11, anticommunism after the civil war 
and anti-Westernism after 1974. ' 

Sophisticated debate on the complicated issue of na
tional security is difficult at best under these circmstances. 
Thus, no anti-Western politician has ever explained how 
Greece can defend itself and prosper after estranging itself 
from the West. Nor has any pro-Western politician even 
bothered seriously to argue his case. Each knows that the 
best slogans will prevail. When the "mythology of the right," 
as journalist Nicholas Gage calls it, preνailed during the 
1950s and 1960s, anticommunism reigned. Today it has been 
supplanted by the "mythology of the left,'' and Greek public 
opinion has reverted back to its traditional anti-Westernism. 

PASOK's IDEOLOGY 

From their early 20th-century origins until 1974, the 
hundreds of political parties composing the modern Greek 
party system all belonged to one of three ideologiι:al families: 
the conservative right, the liberal center, or the communist 
left. But in 1974, a fourth political family appeared - the 
socialists - led by Andreas Papandreou, the son of the late 
George Papandreou, who was Greece's centrist prime mini
ster in 1944 and from 1963 to 1965. An economics professor 
at the University of California at Berkeley and a former Amer
ican citizen who even served in the U.S. Navy during World 
War 11, Andreas Papandreou - a centrist politician until 1967 
- returned to Greece from self-imposed exile during the mili-
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tary dictatorship. He created a new political party, PASOK, 
which became the political vehicle of most organized resist
ance to the junta. 

From the outset, PASOK assumed a posture and espoused 
an ideological line closely resembling those of African and 
Asian liberation movements. ln fact, PASOK's declared aim 
was the "national liberation" of Greece from foreign poli
tical and economic dominationl. ln international politics, 
PASOK opposed both military blocs and what it cal led " the 
logic of Yalta and Potsdam." That opposition, however, was 
not eνenhanded. Like many Third World movements, PA
SOK's criticism of the Soviet Union was rare and relatively 
gentle, while criticism of the United States was unrelenting 
and violent. 

Now that they are in power, the Socialists have yet to 
live up to their earlier promises to withdraw from ΝΑΤΟ and 

Greek anti-Americanism fading 

The Washington Times, May 2, 1985 

ATHENS, Greece- Α tide of anti-Americanism in Greece 
has ebbed somewhat in recent months, reflecting disil
lusionment with Premier Andreas Papandreou's Socialist 
government, according to an Athens political pollster. 

"Greek opinions are becoming less dogmatic. 
There's a slow shedding of illusions as dissatisfaction 
with the Socialists' failure to keep their promises has 
taken hold," Panayote Dimitras, a Harvard-educated 
political scientist who heads the polling firm Eurodim, 
said in an interview. 

His polls indicate that more Greeks- about 40 per
cent in recent months, compared to 33 percent in 1983 
- are now anxious to see an improvement in U.S.-Greek 
relations, strained because of Mr. Papandreou's anti
American rhetoric and threats to close the U.S. military 
bases here. 
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the EC and to withdraw American bases and nuclear weapons 
from Greek soil. Yet despite the Socialists' strategic rea lism, 
PASOK and Papandreou haνe not changed their basic Third 
World analysis of the international situation. ln various party 
documents, PASOK has expressed "its solidarity with the 
peoples struggl ing for national independence or striνing 
for autonomous economic deνelopment." Papandreou was 
quoted in ''τa Nea" on June 3, 1983, as calling the seνen lead
ing industrial countries' summit a "worlf den." And at a 
December 1983 press conference held during the EC's sum
mit in Athens, he cal led the community "a club of the rich" 
that took Greece in "to giνe the industrial countries the pos
sibility to export their products to Greece." 
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Referring to the United States, a 1981 joint PASOK
Soνiet Communist party communique stated: ''τhe Cold 
War has been reνiνed ... by reactionary circles to undermine 
social progress, detente and peace .... The increased actiνity 
of imperialist circles in the Eastern Mediterranean and the 
Aegean is a real danger for Greece soνereign rights and world 
peace." Papandreou later charged that "the Polish issue was 
'manufactured' to coνer up the failure (of arms control nego
tiations) in Geneνa and the new arms buildup." ln a May 
1984 speach that triggered an angry reaction from the U.S. 
State Department, he charged that "the USA is the metropolis 
of imperialism," while " the Soνiet Union is not an imperialist 
power." lnstead, he described the Soνiets as "a restraining 
factor in the propagation of capitalism and of its imperialist 
aims." 

Papandreou has denounced capitalism in the same man
ner. Speaking to PASOK's central committee in )uly 1983, he 
said: " When in a deep crisis, it (capitalism) always prepares 
the ground for a military conflict." ln a 1984 speech he outlet 
for the surνiνa l of capitalism .... Capitalism stands before us 
as a destructiνe power not only of this planet but in the end 
even of humanity itse/f, through the forthcoming - if the 
peoples do not react- nuclear war. ln that sense, capita lism, 
on a world scale, has ceased to haνe any positiνe effects ... 
(and) is now in a νegatiνe, destructiνe course." 

Papandreou has denounced Western cultural influences 
as well. ln a january 1984 speech to Greek intellectuals, the 
prime minister warned: 

Α leνellin~ consumerist model has inνaded our country 
and ... threatens to transform us into a cultural co lony ... The 
main νehicle of that inνasion is the mass media ... They 
haνe created the well-known culture: the culture of ex
hibition and of hedonism, based on acceptance and not 
on crutical processes. l t is a pompous, parasitic, faked, 
tast less, standardised subculture created with the least 
common denominator as a criterion .... lt threatens our 
physiognomy, our specificity, our heritage, our νery 
existence .... Our traditional popular culture, with its 
f ighting resistance character is ... our aggressiνe con-

TOURLΠE~ 747 JumboJeh 
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frontation to the imported capitalist model. 
Clearly, then, Greek Socialist ideology is opposed to 

cap italism in all its forms: cultural, economic, military, and 
political. This does not, howeνer , translate into a pro-Soνiet 
attitude. Rather, the belief exists that "a form of Finlandiza
tion ... would suit Greece fine," according to then PASOK 
central committee member Andreas Christodoulidis, quoted 
in " Newsweek lnternational" in March, 1982. 

Any Greek goνernment has to be a skillful tightrope 
walker. lt must adopt a practica l, Western-oriented policy to 
safeguard Greek security interests. Without Western military 
aid and pr i νate inνestments, Greece's armed forces and 
economy will decay. Yet the government must pursue such 
cooperation cautiously, so as not to antagonize neutralist 
public opinion. The conserνatiνe and ideological ly pro
Western New Democracy (ND) goνernments of 1974-1981 
neglected or underestimated the neutralism of eνen some of 
th eir own supporters. This misjudgement, combined with their 
inefficient economic policies, led to ND's downfall at the polls 
in 1981 . 

PASOK's problem at that time was the opposite of ND's.lts 
ideological orientation coincided with the foreign-policy 
preferences of most Greeks. The Socialist 's most difficult chal
lenge was to serve the security interests o f the country without 
damaging their populari ty. Evidently they succeeded : Three 
years after the 1981 elections the Greek public considered the 
government more successful in foreign policy than in any 
other major field. Fu rther, the Greeks belieνe that PASOK's 
foreign policy is very different from its immediate predeces
sor's and that it strengthens Greece's international position. 

Papandreou and PASOK have succeeded precisely by 
excell ing as tightrope wa lkers. Το borrow political scientist 
Theodore Couloumbis's metaphor, PASOK functions with a 
Western mind and a Third World heart. ln its core policies the 
mind prevails, while on the periphery the heart dominates. 

The core policies are those di rectly affecting the country's 
security: its choice of alliances and bi lateral security coopera
tion. Contrary to his 1981 campaign promises, Papandreou has 
not held " a referendum on a choice between full member

ship and special status outside" the EC; nor has he asked "for 
renegoιiation of the (integration) agreement"; nor has he 
" negotiated for a special status within" the EC. On the 
contrary, he has declared that "a rupture" with the EC 
" towards a special status th rough new negotiations is a more 
indirect and costly way that our cu rrent situation" of submis
sion to the EC's European Commission of a memorandum 
seeking some special regulations. 

ln addition, the prime minister has not " pulled out from 
(ΝΑΤΟ), an al liance dangerous to Greece," no r "disengaged 
from the Rogers Agreement" under which Greece rejoined 
NATO's integrated command in 1980. lnstead, h is goνernment 
stated that " there haνe never been any plans of withdrawal 
from ΝΑΤΟ. " 

The subject of American bases in Greece has long been a 
con1entious issue. Yet despite his o riginal promises, Papan
dreou has not set " a timetable for the withdrawa l of the bases." 
He did not " decouple them from NATO's interests nor 
Greece's defense capabil ities"; he has not "asked for the pos
sibility of annual reνiew or termination." M oreover, the 
United States was able to keep the bases without submitting to 
Papandreou's νarious demands for Greek security. The United 
States is not required to proνide Greece with an " equal 
number of arms with Turkey" nor to make "a commitment to a 
seνen to ten ratio in mi lita ry assistance to the two countries." 
Although he sought to conν ince the Greek people that he had 
won special American concessions, Papandreou initiated a 5-
year renewal agreement in )u\y 1983 comparable to those 
negotiated by the United States with the Philippines, Portugal, 
Spain, and Turkey - a point that U.S. officials haνe repeatedly 
made. Simi larly, Papandreou has not remoνed American 
nuclear installations as· he had promίsed. 
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Obituaries 

Dr. Byron Andreou 
"Byron Andreou could have been a rich 

man but he wasn't," said Detroit News 
movie critic Susan Stark, whose children 
were among his patients. "Α lot of his work 
was 'no charge"'. 

Pedίatrίcίan recalled as humanίtarίan 
Αι one ιime Dr. Andreou was on the staff 

of 16 hospitals but had to cut back when 
teaching requirements became too strenu
ous. In the last few years, he was a staff 
member a Cottage, Children's, Bon Secours 
Beaumont and St. St. John hospitals. 

By Chester Bulgier 
Detroit Ν C\VS 

Dr. Byron Andreou, who will be mourned 
by thousands of children and parents in the 
Grosse Pointes and Detroit, died of a heart 
attack on May 16. 

The 57-year-old pediatrician, described 
by friends and patients as "a great humanita
rian and fantastic diagnostician," lived in 
Grosse Pointe Farms. 

ln practice in Metro Detroit for 25 years , 
Dr. Andreou used puppets, toys, treats and 
office equipment such as microscopes to 
allay children's fears and put them at ease. 
'Ήe had a wonderful way with kids," his 

daughter, Amy, said. 'Ήe treated them as 
people, just like his own children. And he 
was always available, even at 2 or 3 in the 

mornίng." 

Α native of Salonika, Greece, he got his 
undergraduate and medical education there 
and served in the Greek army before coming 
to the Uniιed States in 1954. 

He was founder and president of the 
American Friends of Greece. Concerned 
about leftist trends in his native counιry, he 
wrote many articles for Greek newspapers. 

Dr. Andreou interned at a hospital in St. 
Louis and served as a resident at the Univer
sity of Oregon pediatric hospital for ιwο 
years. 

He came to the Detroit area in 1957 as a 
residenι and tellow ιn pediatrics aι Harper 
Hospital. He joined Dr. Edgar Martner in 
private practice in 1960 and took over the 
practice when Dr. Martner retired in 1965. 

Dr. Andreou also volunteered to serve sa 
an emergency room doctor at Bon Secours. 
'Ίt was good for me to learn about t he end of 
Iife as well as the beginning," he said. 

He treated many of the parents of his 
young patients, but helping children 
remained his greatest interest. 

'Ίt's only natural that I'm a pediatrician," 
he once said, "because my own four children 
are my greatest treasures." 

Dr. Andreou is survived by his wife, 
Diane; a son, Eric Β.; three daughters, D. 
Jennifer, Mary Α. and Amy C.; and two 
brothers. 

All will miss doctor's warm, civil manner 
By AL STARK 

Detroit News columnίst 
Ι had all the shots required for Africa, and 

thought Ι was finished with that. Then some
one suggested that it wouldn't be a bad idea 
to get a shot of gamma globulin, to make 
sure all the defenses were bright and alert. It 
sounded good but Ι was running out of time 
to make doctor appointments and had half a 
mind to skip when Ι thought, ΙΊ1 drop in at 
Byron's, Dr. Byron Andreou. He'll do it. 

'ΆΙ, my friend, how good to see you!" 
he said. "Can Ι offer you a coffee, or maybe a 
soft drink? Ι think there is a Danish some
where here, maybe a cookie or two, a little 
homemade cake perhaps? May Ι show you 
to the little room in the back where we can 
take a little simple resfreshment not too 
fancy? You can sit in a nice, comfortable 
chair, have a rest and we can chat a minute 
or two." 

Ι never met anyone else who could greet 
like he could. He was born in Greece, and the 
temptation was always to think that this was 
old country charm. Except, I've never know 
another Greek, born in Greece, who came 
close to him. 

It always seemed that half the children on 
the east side were in his office, sick children 
through the door on the left, well childre-n on 
the right. He would somehow get to each 
and everyone of them, to thum p their bellies 
and read their throats in his wise and ex
perienced way, and he would greet each of 
them just the way he greeted me. 

I've seen him do it with the tiniest: 'Άh, 
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my darling Allana (or Athena, Tanya, or his faithful right arm, Lola, his head nurse 
Victoria). How are you today, my darlip~? for years. Other young women in white went 

His wife, Diane, now suddenly his widow, this way and that, taking blood, reading 
was in the office the day Ι stopped by. So was thermometers, weighing children, talking 

ΨΗΦΙΣΜΑ 
Μόλις συνελθόντες άπό τόν άδόκητο καi τόσο 
πρόωρο θάνατο τοϋ άγαπητοϋ μας προέδρου, iατροϋ 

ΒΥΡΩΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 

το Συμβούλιο καi τα μέλη τής οργανώσεως"' Αμε

ρικανοί Φίλοι τής 'Ελλάδος•• άπευθύνομε είλικρινή 
συλλυπητήρια ση1ν πολυαγαπημένη του οικογένεια. 

Ό Δρ. Βύρων 'Ανδρέου, ιδιαίτερα άγαπώμενος καi 
εκτιμώμενος άπό δλους, ήταν άπό τα ίδρυτικα μέλη 
τής οργανώσεώς μας, θερμός πατριώτης. 'Έλαβε μέ
ρος στους άγώνες τοϋ 'Έθνους, προαχθείς σε εφεδρο 
λοχαγό καi τιμηθεiς με μετάλλια καi παράσημα. 

τ Η ταν άφοσιωμένος μαχητfις σε κάθε προσπάθεια 
προβολflς της 'Ελλάδος καi ύπερασπίσεως τ&ν έθνι
κ:&ν της ύποθέσεων καi Δικαίων. 

'Η προσωπικότης, τό ήθος, ή έργατικότης καi το ύψη
λό έθνικό του φρόνημα άποτελοi:Jν για δλους μας 
ύψηλό παράδειγμα πρός μίμησιν, άλλα κ:αi ύπενθύ

μισιν τοϋ καθήκοντός μας να συνεχίσωμε έργαζό
μενοι για τους σκοπους καi τα ίδανικα που είχαμε 
μοιραστεί μαζί του σαν μέλη τής οργανώσεως. 
Αiωνία του ή μνήμη. 

<<ΑΜΕΡΙΚΆΝΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» 
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with mothers and fathers. Ι was very busy. 
"Come," he said to me. "I think it is per

mitted for us hide for a minute from all of 
these beautίful children and these good 
mothers." 

We filled coffee cups and took them to his 
office, where he carefully shut the door and, 
as if it were a clandestine act, lit a cigaret. 
They were after him to quit smoking, every
body in his office, and they watched him. He 
had only a puff or two when the intercom 
clicked on and a voice from the reception 
desk said, "Doctor, we are getting smoke out 
here from the air vent. Would you have any 
idea what it is?" 

Byron shrugged and put the cigaret out, 
most of it unsmoked. His shrug was as ex
pressive as his greeting. It said it all: Can't a 
good man get away with something just 
once? 

Then he asked what Ι was up to. Ι told him 
about Africa, and his face lit up. He said, 
"How Ι would love, my fήend, to allow Lola 
to inject me with this same gamma globulin 
you so wisely want for yourself, turn over 
these children to one of my trusted col
leagues, put my key in the door and go along 
with you." 

It hurt badly to hear that he dropped dead 
Thursday. He should have had years left. 
There are all those children who didn't have 
nearly enough of him, and Ι feel that way 
about me, too, and mine. Since Ι heard the 
news, my mind keeps returning to him and Ι 
hear again the way he talked, the way he 
greeted people, so courtly and warm, so 
charmingly civil. 

This has not been a good week or 10 days 
for those who love civility: someone spray
ing that basketball court in Pontiac with 
machine gun fire; "Kill the Pope!" in Hol
land; a black claiming two whites tried to 
hang him at the GM Building; the police 
dropping bombs on a neighborhood in Phil
adelphia; students using a giant slingshot to 
throw cement blocks on police at Central 
Michigan University; and "bright and 
achieving kids" wreaking havoc in 
Birmingham and Troy with their war games. 

Those things, expressive ofthe ugly side of 
human nature, bother me deeply. Some
times Ι thing we are perilously close to being 
lost, and Ι get depressed. 

But the Byron Α ndreous are the answer to 
the ugliness, aren't they? We aren't lost while 
we have those among us who refuse to give 
up caring and giving. 
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That was him, a very good man. 

Γεώργιος Κ. Φωκδς 
Δ/ΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ. ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 

ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 12 - ΨΑΡΡΩΝ 17 
ΑΘΗΝΑΙ 

Τηλ.: 360-9086- 522-0260 

First ΑΗΕΡ Α Dinner ίη 
Memory of John Thebos 

More than Ι ,000 persons enjoyed the 
summer sun over Atlantic City, had a Greek 
gourmet meal, laughed and applauded an 
outstanding Greek-American show and 
recommitted themselves to Ahepa's 
excellent work at the First John G. Thevos 
Ahepa Institute of Hellenic Studies dinner. 

Solon Petrides General Chairman of the 
Ahepa's gala d~y at the beach resort sa.id 
that some $38,000 has already been deposιt
ed in the bank for the program "and we are 
shooting for at least another $12,000. " 

Frank Gramas, who coordinated the gala 
event, was exιremely pleased with the initial 
outing and said next year's event will be 
held in February "so that there will be no 
festivals or other scheduled events com
peting with Ahepa's gala." 

The people came by bus, a irplane, train 

and private cars. They came early and sta~ed 
late. They enjoyed the day at the beautιful 
beach resort. 
Αι 3 Ρ.Μ . the huge ballroom at the 

Atlantic Hotel was transformed into a Greek 
island with flowers, posters of Greece and 
two huge buffet tables featuring Hellenic 
cuisine and deserts from the entire world. 

Each guest received a huge button with 
the late John G. Thevds picture, a flower, 
Chinese fortune cookies and other gifts. 

The entertainment, featuring Andreas 
Modinos and the Geminis orchestra, the 
outstanding magic of Kamar the Magician 
and ιhe songs of Julie Ziavras, entertained 
young and old. 

George Margoles, Past Supreme Pres
ident of Ahepa, and National Oirector ofthe 
Hellenic Studies Program announced that 
the college has chosen the 52 young men and 
women who will be leaving for Greece June 
15. Their names will be announced by Ahepa 
shortly. 

Παρακολουθήτε καθημερινώς τό Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα 

''ΜΙΚΕ ZAPITIS SHOW'' 
Με τοvς άγαπητοvς σε δλους 

ΜΙΚΕ ΖΑΠΙΤΗ καi ΘΑΛΕΙΑ ΜΟΣΧΑΚΟΥ 

Σi'iς κρατοϋν συντροφιιΧ έδώ καi 22 
χρόνια άπό τό WNWK 105,9 FM 

'Εκπέμπουν τώρα άπό: 
ΔΕΥΤΕΡΑ εωςΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

4:00-5:00 τό πρωΊ: 
καi 

ΤΡΠΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 

ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
άπό 8:30-9:00 τό πρωΊ: 

ΘΑΛΕΙΑ ΜΟΣΧΑΚΟΥ 

"The Girl with the Golden Voice" - ..... 
105.9 FM 

Broadcasting to an area of 17 Million People 
Γιa πληροφορίες τηλεφωνήσατε: (718) 274-5100 
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Στά ποικίλα φιλάνθρωπα καθήκοντα τών Κυριών τής Φιλοπτώχου τοίί Καθεδρικοίί τής Άγίας 
Τριάδος, Ν. ·Υόρκης. προσετέθη ένα άκόμη, ή ύποδοχη καρδιοπαθών παιδιών πούέρχονται άπό 
την Έλλάδα γιά δωρεάν έγχείρηση στην «ίμπεριαλιστικη,. Άμερική. Άπό άριστερά. ή 
πρόεδρος τίjς Φι}.οπτώχου κ. Κάρολ Κόντου καί άριστερά, ή κ. Νίκη Σιδέρη, μέί,ος τοϋ Συμ
βουλίοιι καί πρόεδρος τής 'Επιτροπής άπόρων καί Νοσοκομείων. Στην μέση, ή κ. Άνθούλα 
Νικήτα, μί: τό δίχρονο άγοράκι της Χάρη, δεζιά, καi την Ναυσικii Γεωργούλη, 4 έτών. ΚαΙ τά 
δυο πα.ιδιά ι!πtστησαν tπιτυχείς έγχειρήσεις με δαπάνη τοϋ Children's Fund of Minneapol is τό 
όποίο φf.ρνι:ι καρδιοπαθή παιδιά dπό δλο τον κόσμο. Ή φωτογραφία έλήφθη στό άι:ροδρόμιο 
Kf.vνr.vτυ, κατά την διf.λr.ιιση τής τρισευτυχισμένης μητέρας με τό άγοράκι της καi την μικρή 

Ναυσικii, μί: προορισμό την Άθήνα. 

BANQUET CENTER 
FOR ALL OCCASIONS 

Accom.>dations from 10 to 1,200 
12 ROOMS ΤΟ CHOOSE FROM 

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

I NTERNATIONAL 
FOODSJ INC. 

You 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 ΑΜΕΡΙΚΗ 

JUNE 1985 

82-75 Parsons Brvd. 
jamaica, Ν.Υ. 11432 

(718) 380-0200 

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

(718) 204-6579 

Takis Metaxas President 
of ΑΗΕΡ Α Chapter 

Takis J. Metaxas of Mangattan, an aide 
to Mayor Koch, has been reelected Pres
ident of the Spartan-Karabatos ΑΗΕΡΑ 
Chapter Νο. 403 at a dinner-meeding held 
at the Spartan Restaurant in Maspeth. 

Metaxas, active in numerous organiza
tions and Secretary of the Greek Archdio
cese Cathedral in Manhattan, said "there is 
still much to be accomplished and we will 
spend the next term completing all of our 
programs." 

Other officers elected include: 
Michael Pavlides of Astoria, Vice Pres

ident; Robert Telleria of Jackson Heights, 
Secretary; Nicholas Ρ. Chahales of Brook
lyn, Assistant Secretary; Dimitrios Mar
kopoulos of Bayside, Trueasurer; and John 
Anastasi of Bayside, Warden. 

Elected to the Board of Governors were: 
Angelo Andros of Staten lsland, Chair

man; Nicholas Anest of Maspeth; Nicholas 
Chiarkas of Manhattan; Archie Mavroma
tis of Astoria; George Douris of Manhat
tan; Peter Philios of Astoria; and Peter 
Ν. Chahales of Maspeth. 

"Patents and Trademarks 
in Greece" 

'Ε λάβαμε μέ τόν άνωτέρω τίτλο, τρι
μηνιαίο Δελτίον είς τήν άyγλική, γαλλική 
καί γερμανική γλώσσα, πού διαπραγμα
τεύεται θέματα Εύρεσιτεχνιών καί Ση
μάτων στήν ·Ελλάδα, καί δίδει πληρο
φορίες διά τήν κατοχύρωση καί τήν προ
στασία των. 

Οί ένδιαφερόμενοι μποροϋν νά ζητή
σουν νά τούς άποστέλλεται δωρεάν. Δι
εύθυνσις: Patents and Trademarks in 
Greece, όδός ·Ηρακλείτου 6, 'Αθfjvαι 

106 73, Greece. 

Γιa γνήσιο ·Ελληνικό φαγητό, 

έλάτε στήν έλληνική 'Αστόρια

στήν 

ΚΑΛΥΒΑ 
MIKE MORAiτiS, Proprietor 

36-15 DlτMARS BOULEVARD 
ASTORIA, NEW YORK 11105 

TEL. 932-9229 
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ΑΗΕΡΑ 31 Ο Apartments 
The ΑΗΕΡΑ 310 Apartments, a 64 unit 

retirement home for the e1der1y in Mobi1e, 
ΑΙ., will accept its first occupants in Septem
ber of 1985. 

Sponsored by the local ΑΗΕΡΑ chapter 
and co-sponsored by the national ΑΗΕΡΑ 
Housing Corporation, the apartments offer 
retirement in the sunny South. They are 
located on three beautiful, wooded acres in 
the city noted for its beautiful azaleas and 
gardens located ο η the Gulf of Mexico. The 
apartments offer the retiree, over 65 years of 
age, economic advantages. 

The ΑΗΕΡΑ 310 Apartments are being 
built under the United States government 
Department of Housing and Urban Devel
opment (H.U.D.) 202 Program. This means 
that the rent charged to the retiree will be 
subsidized by the Government if the retiree 
meets certain qualifications. 

Food and utility costs are economical in 
Mobile. Transportation cost will be low due 
to the location of the a partments. Α 
shoppi\lg center with a grocery and drug 
store, banking facility and beauty shoppe is 
but one quarter of a block away. City trans
portation is 100 feet from the apartments. 

Mobile, ΑΙ., is home to a Greek-American 
Community of 250 families. The 
Annunciation Greek Orthodox Church was 
estab1ished in Mobile over 50 years ago. 

With the opening of the ΑΗΕΡΑ 310 
Apartments, the national ΑΗΕΡ Α Housing 
Corporation will have sponsored its fourth 
elderly housing facility. Two have already 

accepted tennants. These are the units in Sι. 
Louis, Μο., and in lndianapolis, Ind. The 
Hartford , Conn., apartments will have 
ground-breaking sometimes in the near 
future. 

For further informaιion on the ΑΗΕΡΑ 
310 Apartments, conιact Nick Μ. Stratas, 
ΑΗΕΡΑ 310 Apartmenιs, 3656 Govern
ment Blvd., Mobile, ΑΙ., 36609. 

Sίlver Star 
S eajood R estaurant 

Breakfast - Lunch - Dίnner 
· "Try Us - We A re The Best" 

1238 2nd Avenue 
(Corner of 65th Street) 

New York, New York 10021 
Tel. (212) 249-4250 

®ARGO 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ETAIPIA 
266 54th STREH, BROOKL ΥΝ, Ν.Υ. 11220 

(718) 238-3771 

Η ΓΕΦΥΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
Η ETAIPIA ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕ/ 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 τfjς περιουσίας σας 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

1) ΜΠΑΟΥΛΩΝ 
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
3) ΚΡΥΠΑΛΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚτJΜΗΣΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΦΟΠΟΥ ΛΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΞΥΛΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ CONTAINERS 

Professor G. Kottis 
honored by U niversity 

The 1984 "Distinguished Alumnus 
Award" of the Econornics l nstitute of the 
U nited States of Arnerica was awarded re
cently to Professor George Chr. Kottis, 
of the Athens School of Economics and 
Business Science (Athens, Greece). 

The lnstitute was esιabl ished in 1958, 
is sposored by ιhe American Economic As
sociation and iιs Board of Directors con
sists of eight distinguished Alurnnus 
Award" was initiaιed in 1983 to honor 
also contributed to world understand
ing. The award is granted by a specia1 se
lection cornrnittee to aπ a lurnnus frorn a 
list of nominaιions rnade by the Econornics 
lnstitute from ίιs nearly 6,000 alumni frorn 
approxirnate1y 120 countries, pursuing 
careers all over the world. The narne of 
Professor Kottis was listed on a plaque 
outside the executive office of the lnsti
tute. 

Professor Kottis has studied in Greece, 
Switzerland, Eng1and and the U.S.A. Before 
returning to Greece in 1974 he taught at 
arnerican and canadian universiιies. He 
was also an econornist with the World Bank. 
Ι η Greece he has held seνeral public or semi
public positions. He is the author of six 
books and more than fourty papers, reports 
etc. published in 11 countries. 
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Dick's Bakery & Deli, 

Wines & Liquors 

Specίelty Cakes -
(Corporate Logos, Cabbage Patch) 
Internatίonal Pastrίes and Desserts 

Fίne Dancίng and Croίssants 
Wίde Assortment of Rye, Pumpernίckel, 
Whίte Bread and Rolls- Bίggest Selectίon 

of Butter Cookίes ίn the area. 

WHOLESALE and RETAIL 
WE CATER RT. 46 WEST, DOVER 

TEL. (201) 366-3170 
Open 7 Days α Week 7 ΑΜ ιο 10 ΡΜ. 

ΜΕΤΟ 

PETERS τoURS 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ 
Τ ΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Χωρiς Ταλαιπωρίες καi Τρεχάματα 

Ταξιδέψετε με τa κανονικa 
δρομολόγια τής ·Ολυμπιακής 

με JUMB0-747 χωρiς σταθμόν. 

ΓιΟ. την κράτηση θέσεων καi κάθε πληροφορία 
Άποταθήτε στό δικό σας: 

566 7th Ανe., Suiιe 701, New York, Ν . Υ . 10018 ·;:cl. 391-0200 

JUNE 1985 

Greeks against U.S. bases 
(Washingιon Ροsι, May 12, 1985) 

ATHENS, Greece-Premier Andreas 
Papandreou's Socialist party pledged yester 
day ιο rid Greece of U.S. mili tary installa
tions and nuclear weapons if it wins a second 
four-year term in next month 's parliamen
tary e\ections. 

'The foreign bases . undermine our 
national defense and expose us to the danger 
of annihilation ίη the eνent of a nuclear 
war: said a 217-page policy statement 
issued by the Panhellenic Socialist Move
ment. 

Celebtity Marriages 
(Washington Ροsι, May 16, 1985) 

Actress Rita Hayworth's daughter by the 
late Prince Aly Khan, Princess Yasmin Aga 
Khan, married Greek shipping heir Basil 
Embiricos. The civil ceremony was held ίη 
the bride's apartm ent, next ιο 
Hayworth's οη Central Park West. The 
legendary film actress, who is suffering from 
Alzheimer's disease, was ηοι in aιtend
ance. 

It was ominously reported that the 
wedding took place yesterday, a month 
before Moslem and Greek Orthodox cere
monies will take place in Paris, because of 
Hayworth 's fai ling health. 

Θ 
MOLF~T .Α5 4& 

presents 
an exciting International 

Floor Show Nίtely 
Featuring 

Greek and International Singers 
and Exotic Belly Dancers 

Be Greek Tonight 
Dance the nite away to fabulous 
music eνery nite but Tuesday. Savor 
the tastes of authentic Greek cuisine 
in this exciting supper club. 

ΟΡΕΝ 5:30 Ρ. Μ. 

CLOSED TUESDA YS 

370 RT. 46- SOUTH HACK 
SILVER FORK AWARD 
Reservations (20 I) 440-1771 

Major Credit 
Cards Α ccepιed 
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Physίcal Fίtness Trends. . . By Paula and Chris Theotocatos 

How to establish a sensible exercise program that meets your needs 

(Part /) 
In 1ast month's issue we exp1ained to our 

readers why exercise is so important to the 
development of a physically fit body and a 
sound mind. In this issue, we will put the 
whole physical fitness discipline into the 
right perspective for you. 

There are 3 basic questions that you must 
be able to answer before you understake any 
kind of exercise program. 

1) Do you care enough about yourself, 
your health and your appearance to invest 
30-45 minutes a day, 3-5 days a week? 

What we are really asking you to do is 
make the CΟΜΜΙτΜΕΝΤ. Even if you 

GIVE YOURSELF 
Α PROMISE 

FOR GOOD HEALTH 
Α Prίtίkin Promίse by 

Ί'RΟΊϊΕR Ί'READMILI.S. ----

have to re-prioritize your daily activities to 
allow for an exercise program, a few months 
down the road your return on this invest
ment will be well worth it. Without this com
mitment, any time or money spent will be 
wasted because tbe results will be mediocre, 
at best. 

2) Do you know what is your physical 
condition, how much your heart can endure, 
and what are your limits? 

First and foremost, if you are starting an 
exercise program from point zero, you must 
visit your physician. And if you are over 35 
or if you have a family history of heart 
disease, many doctors would probab1y 

TROTTER 

Α program of sound 
ηιιtrition aηd regular 
treadmill exercise. The 
Prilikin r\utritional 
Program l1as shown 

Α Unι1 ed Medιca ι Company dramat ic resulι~ in re-
ducing many of the risk factors associated with 
hearι disease and degenerative illness. 
Α sound nutrition program combined with 

regιιlar exercise οη a Pritiki η Promise tread
mill can increasc energy and ability to cope 
with stress. rl1e Pritiki η Promisc Treadmill 
briηgs Πexibility ιο your daily exercise pro
gram. Walk, jog or run ίη the comfort and 
safety of your Ο\νn home or office, at aηy time 
of day i η all '"'eather conditioηs . The Pritiki η 
Promise TreadmiiJ leιs you begin a fitness pro
gram at your own pace and progress as ability 
aηd eηduraηce increase. The usefulηess of a 
treadmill is neνer outdistanced as fitness 
grows. Come in and put our Promise to a test. 

----~ DYNAMIC FΠNESS GROUP, INC. 
Ρ.Ο. ΒΟΧ 355 

SADDLE RIVER, N.J. 07458 
TEL. (201) 768-2727 (24 Hours) 

Ο Please send more information about lceeping fίt with the Pritilcin Promise Tredmill 
ο Please send more information about other exercise equipment (i.e. saunas, rowing 

machines, etc.). Specify: 

Name .. .. . .. ..... . . . .. .... ....... . ... .. ................ . ... . .. . 

Address ...... .... . ... ......... .. .. . ....... ..... . ... .. ... . . .... . 

City . . . ..... . ... .. ....... State . . . . . . . . . . .. ΖΙΡ ... . .... .. .. .. . . 

Phone: Business .... . . . .. . ........... . . 

Home ... . ....... .. .... ...... .. .. ... . L------------------------------J 
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recommend that you undergo a stress test to 
check how much physica1 activity your body 
can hand1e. 

1t is also essential that you understand 
how your heart behaves when you are 
engaged in aerobi exercises. 

First, you must learn how to take your 
exercise pulse rate: (a) locate your carotic 
artery with the tips of your fingers (it is in the 
front strip of musc1e running vertically down 
your neck), or press your fingers on the 
inside of your wrist below your wrist bone. 
(b) Take your exercise pu1se rate immedia
te1y after exercising by counting the number 
of times your heart beats in 10 seconds. (c) 
Then multiply your pu1se by 6. For examp1e, 
if your heart beats 25 times ίη 10 seconds, 
your exercise pulse rate is 25Χ6-150. 

Second, you shou1d become very familiar 
with your training heart rate, a1so known as 
the Target Zone. For exercise to beaerobic it 
must be performed at your training heart 
rate. The American College of Sports Medi
cine recommends that you use this heart rate 
to determine the intensity of your workouts. 
This rate is age-dependent; for example, as 
illustrated in the table shown be1ow, if you 
are 40 years old your training heart rate 
should be between 128 and 155. 

,\λλΧI,\λλLΑΠΑΙΝΑRLΕ ΗΕλRΤ RλΤΕ ΑΝΟ ΎλRGΠ zο.ι,ιΕ 

3) Where should you exercise? At a Health 
Club or at Home? 

8oth options have pros and cons. Some 
adνantages of a Health Club are: large 
selection of exercise equipment, supervision, 
extensive facilities and a socia1 atmosphere. 
However, memberships to Health Clubs are 
costly, and if the location is not convenient 
or time constraints prohibit you from going 
often, you may find that you did not get your 
money's worth. 

If you do decide to join a Health Club, 
take the time to visit several Clubs in your 
area and compare faci1ities, prices and 
supervision. Most importantly, observe the 
average wait time for use of the equipment at 
the normal time you would be visiting the 
club. 

The biggest advantage that you would 
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have in choosing the home gym option is 
immediacy of use; the equipment is available 
when you want to work out, morning or 
night. Going back and forth to a Health 
Club and waiting on line to use the equip
ment or for the instructor to become avail
able, could turn a planned 40 minute 
exercise routine into a two hour ordeal. 
These are some of the reasons that Home 
Workout Centers are growing by leaps and 
bounds. According to a study conducted by 
FIND/ SVP, a NYC firm, consumers will 
spend about $1.5 billion this year on home 
gym equipment. 

Α home gym could range from a couple 
of dumbbells to a complete gym with sauna, 
steamroom and exercise equipment, such 
as treadmill, rowιng ·machιne, statιonary 
bicycle, etc. Recently, two readers of this 
magazine, Mr. and Mrs. Kontos installed 
acomplete workout center in thei r home, 
adjoining their recreation room. Conve
nience of use and the fact that their whole 
family and friends could join them, were 
reasons they gave us t·or doing so. 

There is no time like the present to sit 
down and plan for your exercise program 

that will create the "new" you. You know 
why exercise is important, what are your 
options, and basic facts about monitoring 
your hea.rt. 

--------------, 
In the next several issues, we will des

cribe in detail different exercise routines, 
equipment to select and dietary tips that 
will help you develop into the comp1ete 
person you were meant to be. 

KLIMATARIA 
RESTAURANT 

29-19 23rd Avenue 
Astoria, New York 
Tel. (718) 728-9561 

Please fee1 free write us at 27 Moeser 
Place, Old Tappan, NJ 07675, if you have 
any questions, suggestions or comments. 

Γιa τiς Τυπογραφικi:ς 

έργασίες σας 

Το καλύτερο οίκογενειακο 
έστιατόριο. Καθιερώθηκε 
σαν το κέντρο τών καλοφα
γάδων - Μεγάλη ποικιλία 
ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ καi ΕΛΛΗ
ΝΙΚΩΝ φαγητών. 

Η~ 
ΥΟΡΚΗ 

I 
I 
I 
I 

Specializes in Souνlaki, Gyro, 
Calamari, Sieftalia and other 

Greek Appetizers 

CA TERING γιa σπίτια, 

έπιχειρήσεις κ .λ.π. 

Tel. (212) 921-0086 
1
1 

Διευθύνεται άπό τόv 
ΡΟΤΗ ΑΝΔΡΕΟΥ -' 

'---------------

• 
• • 
• 
• 
• 

HISTORY OF 
ΤΗΕ GREEK ORTHODOX 
CHURCH IN AMERICA 

This fascίnating and untque institut ional histoιy bridges the tounding 
and tloweήng of the Greek Orthodox Church ln the America.s and poιnts 
the way toward ίts future progress ln decaόes ιο come. These 24 hιstorical 
essays by eminent scholars giνe Ιhe mosι detalled account yet aνailable 
of Orthodoxy's deνeloρment in the Western Hemlsρhere and reasons for 
its progress. 

The firot -tlon coνenι th,.. clocadH οι ιtrugole (1908-19J9) to root 
this faith sol idly in the New Wor1d. despite lnternal controνersies brought 
f rom abroad. 

The second eection οι the book Ιι deνotιed to Ηlι EmiMnce Archblιhoρ 
Ιιkονοι and contains a detailed ίn tervtew·portrait describing his 5Ο years 
in the p riesthood and 25 years as head of the Greek Orthodox Archdiocese 
οι North and South America. 

Special 1ribute is paid to th is highly intluent ial clergyman by President 
carter- a m ain speaker in a 25-year anniνersary Ooxology for Archbishop 
Ιakoνos, whom the President calls .. my budd y." Eapecially inlerestin g ar.e 
some Ιhree dozen photographs of all stages of the deνelopment or this 
Chu rch, including more than a dozen illusιrating the li le journey οΙ Ιhe 

Archbishop. 

The thlrd HCtion conιlιtι of hlιtor&caι ιceountι ot thι etfortι and ιehle"" 
nwnb ot thlι Church ln ι dozen η.ιdι, lnclud ing muslc, arch ltecture, edu
cation. phίlanthropy and youth actiνities and the operat ion of νa rious in 
stitutions. Special attention is gίνen to the role played by the Archdiocese 
in these areas and other ίnternal and external matters in the last 25 years. 

The book concludes with an insightful essay on the challenges and 
problems ιh.at must be solνed in the near future by perhaps the Western 
Hemisphere's healthlest and most optimistιc and fundamen ιal of all re
ligious grouρs. 

ro οι-w ιιοur ι:οpγ, αιt elong dιc:lt1ω' ι;n. eιwι meit --------------------------
ORDER FORM 

ΤΟ: GREEK ORTHOOOX ARCHDIOCESE 
DEPARTMENT OF CHURCH & SΟCΙΕΊΎ 
8 EAST 791h sτΑΕΕτ 
NEW YORK, ΝΥ 10021 Tel.: (212) 570-3550 

ι enclose $ ___ (make check payable to: Greek OrthodoxArchdiocese). 
Please mail : 
Νο. ot cσριes _ _ His10ty ot the Greek Orthodox Church in A merica 
Price per copy $20 hardbound; $12.50 so1t coνe r . 
Postage and handling included. 

SHIP ΤΟ: 

ΝΑΜΕ 

ADDRESS 

ClτY/STATE --- --- ----
zιp _ ____ _ 

I I I"' Ί'C IItH lt· 
..-ιιι·: 4 ;κι-:ι-:κ 
οιrnιιιιΗ)\ 
(li(HOIL\ . 
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In his new book, Metamorphoses, 1\ias Lalaounis analyzes the sources of 
inspiration, the work methods and the creativity of the modem goldsmith
jeweler. He presents, in color, with introductory comments , nineteen of his 
collectίons of jewelry and art objects inspired _by .hίstory, nature and·technol
ogy. HiasLalaol.!nis beliι:.νes that ' Έvery piece of jewelry has a story to tell." 

Book size 10" ιι 12", 336 page~. 431 colorplates. Price $60. 

®'wiΊib~;·'LAίAoU Ν IS (®) 
4 WEST 57ΤΗ STREET ΑΤ FIFlΉ AVENUE, NEW YORK, Ν. Υ. 10019 

TELEPHONE: (212) 265-0600 
ATHENS • PARIS • GENEVA • ZURICH • ΤΟΚ ΥΟ • HONG-KONG 
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• Dally depaήures from al l Pan Am cltles - USA to 
Athens (scheduled fllghts) 

• Depart Athens eνery morning 8:45 Α. Μ ., arrlνal 
USA early afternoon same day 

• Same airtine all the way - Pan Am 

• Aboνe al l - peace of mlnd wlth the world's most 
experienced airline - Pan Am 

• Speclal fares for families 

• Many land packages to choose from 

• The complete program wi ll be announced soon. 

• Traνel Agents may contact our wholesale 
department for special commissions on all 
packages to Greece 

ALSO 

CHARTERS 
το 

EUROPE 
VIA OTHER AIRLINES 

FROM $199 PER PERSON 

Έach way ση a roundtrip 
Athens ............... . . . $249-399 
London ........ . ........ . 199-239 
Frankfurt ....... .. .. . . ... . 199-279 
Amsterdam ........ . . . . .. . 199-239 
Paris ... . ....... . . . . ...... 209-275 
Swilzerland ....... . . .. . ... 225-285 
Fr. Riνiera .. . ..... . ... .... 199-289 
Scandinaνia . . . . . . . ... .. . . 239-299 
Rome . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . 259-299 
Milan .. . . ..... . . . . . . . .. . . . 259-299 
lslanbul . . . . . . . . . . . . . . . .. . 349-399 
Munich ......... . . . ... . . . . 239-299 
Tel Ανiν .... . ... . ... . .. . . . 305-389 
BELGRADE ....... ... . ... 249-624 
BUCHAREST ...... . . ... .. 249-785 
VIENNA ............. . . . . . 249-329 
HAMBURG ....... . .. .... . 199-269 

TO LL FREE NATIONWIDE 
1-800-246-8306 

FROM YOUR OWN 

CITY 
New Vork 
Boston 719.00 539.25 
- -
Atlanta 865.00 648.75 
Austin 921 .00 690.75 
Chartotte 939.00 704.25 
Chicago 847.00 635.25 
Cincinnati 847.00 635.25 
Cleνeland 803.00 602.25 
Dallas 903.00 677.25 
Detroit 803.00 602.75 
Houston 895.00 671 .25 
tndianapolls 847.00 635.25 
Kansas City 884.00 663.00 
Los Angeles 958.00 718.50 
Miami 886.00 664.50 
Nashνille 865.00 648.75 
Ortando 902.00 676.50 
Philadelphia 782.00 586.50 

810.00 607.50 
810.00 607.50 

St. Louis 865.00 648.75 
San Antonio 921 .00 690.75 
San Francisco 958.00 718.50 
Tampa 902.00 676.50 
Washington D.C. 769.00 576.75 SPECIAL FARES 

FOR FAMILIES 
CALL US 

From Aug 15 to Sept 20 returns (W Ι Β) add $50 surcharge 
add $3.00 airport tax to all prices 

COLOSSAL HOLIDAYS 
247 PEARL STREET 

HARTFORO, CT 06103 
525-5357 



Τό Φύλλο 

APOLLO 

, 
ε ει. 

ΔΈ.ν θρυματίζεται- ΔΈ.ν κολλδ - ΔΈ.ν ξυνίζει 

Ε/ΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΦΡΕΣΚΟ 

Δουλεύεται εϋκολα. "Ο ταν ψήνεται φουσκώνει 

καί γίνεται ροδοκόκκινο. Μένει πάντοτε άφράτο . 
Κατασκευασμένο μ€ τό άγνότερα ύλικά . Πε

ρισσότερα φύλλα στό πάουντ. Διατηρείται 

στό ψυγείο γιό μϊ;νες. 

Διαφέρει. Διότι ή λέξη φύλλο είναι ταυτισμένη 
μ€ τr)ν έταιρία μας. Διότι έΊμαστε πρωτοπόροι . 

Πρώτοι eμείς τό διαθέσαμε στr)ν άμερικανικr) 
'Αγορά. 

Τό φύλλο APOLLO τό βρίσκετε σ' όλα τό έλλη
νικό παντοπωλεία καί d όλα τό σούπερμάρκετς. 

Παραγγελίες στέλλονται σ ' όλη τr)ν Άμερικr) 

καί Καναδό ! 

Π ροτιμδτε καί τό ό.λλα έκλεκτό προϊόντα μας: 

ΤΥΡΟΠΙτΤΑ- ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΤΑ- ΜΠΑΚΛΑΒΑ 

ΚΑΤΑΙ ·Φ Ι ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ 

ΕΙΔΙΚΕΣ τJΜΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΟΡΓ ΑΝΩΣΕΙΣ 

σημαίνει ΦΥ ΛΛΟ 
ΦΥΛΛΟ σημαίνει 

APOLLO STRUDEL LEA VES CO. 
18-QI RI VER ROA D 

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


