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& NEW CONSTRUCTION 

e DH - Α2.5 - ΗΡ80 
e DH- Α2.5- ΗΡ90 
e DH- Α2.5- ΗΡ105 

e 7/ 8" THERMAL TILT WINDOW 

WEALSO CARRY:ALLTYPES 
OF ALUMINUM AND VINYL 

WINDOWS 

CALLFOR 

FREE ESTIMATE ΑΤ 

718-278-2566 
718-278-0774 

Tested & Approved to Meet All 
HDD, HUD, FHA & ADMA Specs. OR STOP ΒΥ OUR OFFICE 

SERVING ΤΗΕ TRI-STATE AREA 

J8L 
J&L Windows 

49-12 28th Ave. 
Woodside, Ν.Υ. 11377 



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

IOGREECE .. . . 44 • •• .......... 
Α Greαt Wαy to Go •.. And Sαve Money, Tool 

. ... . . ••• t!t 

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

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

. .. $200 LOWER ΤΗλΝ OTHER RARES . .• 

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

• COMFORT ... UPPER DECK FIRST CLASS SE.AYING 
..• $200 SUPPLEMENT ROUND TRIP .. • 

ONEWAY FROM ROUND TRIP FROM 

S299~~,.. S499:~·,~ ... 
DEPARTURES from New York (JFK) Eνery Thursday, Saturday, Monday 
RETURNS From Athens Eνery Friday, Sunday, Tuesday 

• • • AND Τ ΑΚΕ Α FRIEND WITH YOU AND 
SEE GREECE & ΤΗΕ GREEK ISLES. 

TOURINCLUDES 
• ROUND TRIP AIR FARE 
• 7 NIGHTS ΑΤ DELUXE HOTEL 
• AMERICAN BREAKFAST DAIL Υ 

IN Α VERY SPECIAL WAY 
Α Τ VERY SPECIAL PRICES Ι ! • ClrY SIGHTSEEING 

$7ι~9 1-Week 
ALL INCLUSIVE 

FROM IN Α THENS 

• 1·DAY CRUISE 
• ALL TRANSFERS 
• SERVICE CHARGES AND TAXES 
• FARE WELL DINER 

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

ΝΟ. 1 CHARTER AND TOUR OPERATOR ΤΟ GREECE 

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

NewYork: Brooklyn: Astoria: Stamford, cτ: Long lsland: Athens, Greece: 
595 Fifth Ανe. 79-04 5th Aνenue 3 1-19 Ditmars Blvd. 906 Ε. Main St. 86 Νο. Broadwa:.: 59 Panepistimiou Sl. 

Tel. 212·753-11 00 Tel: 718.-833-t)SOO TeJ .. 718-,721·6400 Tel. 203-359-2917 
Hicksνille, ΝΥ 11 801 

Tel .. 32 1-4777 Tel. 5 1 6·935·3400 



Ή φωνη ένος σεβαστοϊί 'Ιερωμένου 

Άγαπητέ κ. Π . Μακριά, 

Συμφωνώ άπόλυτα μέ τίς βαθυστόχα
στες καί συνετές παρατηρήσεις σας που 
άνέγνωσα με πολλ τ) ν προσοχτ)ν στό κύριον 
ι'iρθρον σας <<Δείγματα νέου διχασμοϋ", τ. 
' Ιουνίου 1985 καί σάς συγχαίρω έκ βάθους 
καρδίας γιa τό ι'iγρυπνο ένδιαφέρον σας 
ύπέρ τοϋ άποδήμου Έλληνισμου έν ' Αμε
ρική . 'Ημείς ο! 'Ελληνοαμερικανοί έν
διαφερόμεθα καί μάλιστα πολυ διό ηΊν εύ
ημερίαν καί εύταξίαν τών 'Ελλήνων άδελ
φών μας έν ' Ελλάδι, χωρίς την άνάμιξίν 
μας στα πολιτικά των ζητήματα καi φρο
νήματα. Εlναι δέ ίκανοί κι' εχουν άπόλυ
τον δικαίωμα νά ψηφίσουν ώς έλεύθεροι 
πολίτες τούς άρχηγούς των χωρίς η'ιν ύπό
δειξιν καί έπιβολτ)ν τών ξενιτευμένων · Ελ
λήνων τοϋ έξωτερικοϋ. Καί μάλιστα νό 
άναδείξουν ι'iνδρας έγνωσμένης πολιτικής 
άξίας καi έμπειρίας, οί δποίοι θa φροντί
σουν διό την άνάπτυξιν τής οίκονομίας, 
τήν ύποστή.ριξιν τών έργαζομένων καί μά
λιστα τών άγροτών, τών ναυτικών, την έμ
μίσθωσιν πεπειραμένων έκπαιδευτικών καί 
τήν διοργάνωσιν τάξεων καί δμάδων δπου 
οί ένδιαφερόμενοι θά διδαχθοϋν τίς νεώ
τερες άνεπτυγμένες τεχνολογικες επιχει
ρήσεις συγχρόνου βιομηχανίας. 

'Έζησα κατa την έποχην που ό πρώτος δι
χασμός διήρεσε την δμογένειαν είς «βασι
λικους .. καί « βενιζελικούς» . Πόσον δt δι
χαστικές που σuν τώ χρόνω έπέβαλαν τον 
χωρισμον τής κοινότητος σε δύο ξεχωρι
στές ένορίες, δύο παρατάξεις με δύο έκ
κλησίες, νa μνημονεύουν ή μία τον βασι
λέα καί ή ι'iλλη τον πολιτικόν άρχηγόν τής 
·Ελλάδος. Οί περιφρονήσεις καί κατα
λαλιές πρός άλλήλους έπέφεραν χωρισμον 
καί άπομάκρυνσιν ήμών τών 'Ελληνο
παίδων. Δέν έλησμονήσαμε τό μίσος καί 
την άδιαλλαξίαν τών φανατικών καί άδιορ
θώτων. 

Όχι, δέν πρέπει νa κλείσωμε τa μάτια μας 
στίς φοβερές συνέπειες τοϋ πρώτου τούτου 
έπεισοδίου. Τό δεύτερον ένδέχεται καί πι
θανώτατα να άποξενώση τήννεολαίαν άπό 
τaς Έλληνορθοδόξους κοινότητας καί 
τοuς δμογενειακούς μας κύκλους, δπότε οί 
κόποι καί ο! μόχθοι μας θa άποβοϋν είς 
μάτην, ματαιοπονίαν καi οίκτρaν άπο
τυχίαν. 

·Η 'Ιερά μας · Αρχιεπισκοπη μαζi μέ την 
· Ιεραρχίαν καί τό σώμα τών κληρικών καί 
λαϊκών κάμνομε πάν ό ,τι δυνατόν νά συγ
κρατήσωμε καί γαλουχήσωμε τα τρυφερα 
βλαστάρια τών 'Ελλήνων μεταναστών καί 
μελλοντικες γενεtς στό άγνό καi ίερό 
πλαίσιο τής 'Ελληνικής 'Ιδεολογίας ποiι 
ε{ναι άμέριστη άγάπη καί άκραιφνης σε
βασμός πρός τήν 'Ελλάδα, ποiι φημίζεται 
καί γεραίρεται cνδοξα διό τα δσα άνεκτί
μητα άγαθa σ ' δλα τα έπίπεδα τής άνθρω
πίνης κοινωνίας. 

Μ' έκτίμησιν πολλην 

Πρωτ. Π.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Jamaica, Ν .Υ. 
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'Επιστολές 

Για το 'Αρχιεπισκοπικο Συμβούλιο 

·Αξιότιμε κ. Μακριά, 

· Η πρότασή σας για ι'iμεση έπέμβαση τοϋ 
· Αρχιεπισκοπικοϋ Συμβουλίου προς παρ
εμπόδιση τής · κομματικής δραστηριότη
τος τών πολιτικών σχημάτων τής γενε
τείρας, άποδεικνύει πόσο έποικοδομητικο 
καί θετικό ρόλο παίζει το περιοδικό σας 
καi πόσο χρήσιμες εlναι φωνες συνετες 
σaν την ίδική σας καί τών έκλεκτών συνερ
γατcJ)ν σας. 

Σε μιa έποχή που δλόκληρος συρφετός 
άναρχοκομμουνιστοαγραμμάτων δηλητη
ριάζει παντοιοτρόπως τήν 'Ομογένεια με 
άνακρίβειες καi δ ιαστρεβλώσεις των γε
γονότων καί τής ' Ιστορίας μας, το περιο
δικό σας άποτελεί όαση Δημοκρατικής 
σκέψεως καί ύπεύθυνης άσκήσεως τοϋ ύψί
στου λειτουργήματος τής Δημοσιογρα
φίας. 

~ Ας έλπίσωμε δτι δ ' Αρχιεπίσκοπος θa 

άναλάβη σχετικη πρωτοβουλία καί θa λύ
ση ηΊν συνεχιζόμενη περίεργη σιωπή του 
τό ' Αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο. Περι
μέναμε ... 

Με χαιρετισμους έκτιμήσεως, 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 

Νέα Ύόρκη 

Για τον κ. Κ. Μητσοτάκη 

Κύριε Διευθυντά, 

Εlναι άξιέπαινη ή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ γιa τόν 
άγώνα της έναντίον τής κομματικοποιή
σεως τής · Ομογενείας καί την όλέθρια δρα
στηριότητα τών πολιτικών κομμάτων έδώ 
στίς ΗΠΑ. Καί κάνετε καλό που καυτη
ριάζετε την τακτική, δχι μόνο τοϋ 
ΠΑΣΟΚ, άλλα καi τών ι'iλλων κομμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης καί τής «Νέας Δη
μοκρατίας». 

~Αν ό κ. Μητσοτάκης ε{ναι πράγματι φω

τισμένος καί ύπεύθυνος πολιτικός ι'iνδρας 
δπως εδειξε στην προεκλογική του έκ
στρατεία, θa προσφέρη μεγάλη έθνικη 
ύπηρεσία, aν ζητήση την διάλυση τής έδώ 
κομματικής έπιτροπής τοϋ κόμματός του. 
"Ας προχωρήση σ· αύτη η'tν γενναία 

πράξη καi ας άφήση τα άλλα κόμματα νά 
«άλωνίζουν». 'Η ·Ομογένεια θCι έκτιμήση 
ίδιαίτερα μιCι τέτοια πρωτοβουλία. Καί θό: 
κερδίση ήθικa τό κόμμα ... 
~ Ας άφήση στοuς άλλους τό . .. προνόμιο 

- καί την εύθύνη - τής διαιρέσεως τής 
· Ομογενείας. 

.New York 

Μέ θαυμασμό καi άγάπη, 

ΑΠ. ΜΑΚΡΥΝΟΣ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ «ΝΕΛΣ ΥΟΡΚΗΣ»: Συμ
φωvοίJμε άπολύτως. Καί προσυπογράφομε. 

'Εναντίον τtjς Κομματικοποιήσεως 

Άγαπητt κ. Μακριά, 

Θέλω νά σaς συγχαρώ ι'iλλη μια φορa διά 
την πρόοδον τής «Νέας Ύόρκης» καί ίδι
αιτέρως διό την όρθην άρθρογραφίαν σας 
κατa τής κομματικοποιήσεως τής · Ομο
γενείας. 

Οί πρόεδροι η ο! άρχηγοί τών διαφό
ρων 'Οργανώσεων καi Σωματείων ποiι θέ
λουν νa χρωματίσουν ( διχασμον) τόν έδώ 
Έλληνισμόν πρέπει νa άποδοκιμασθοϋν 
άπό ττ)ν Σεβ. · Αρχιεπισκοπήν, Ήμερή
σιον Τύπον καί κάθε ι'iλλο εντυπον. Νό. μη 
δημοσιεύουν τίποτε γι· αύτf:ς τίς 'Οργανώ

σεις οίίτε καί πληρωμένες άγγελίες. 'Επί
σης ολοι οί Ραδιοφωνικοί Σταθμοί νό. 
πράττουν τό αύτό . Na μη έκφωνοϋν τίποτε 
εστω καί διό πληρωμής, διότι δ 'Ελληνι
σμός θa διχασθή δπως καί είς ττ)ν ·Ελλάδα. 
Στa πρώτα χρόνια έδώ έγεύθην τόν διχα
σμόν ποiι έπικρατοuσε είς Νέαν Ύόρκην 
καί είς δλην την Άμερικήν, δι' αύτο συμ
φωνώ δτι δέν πρέπει νό. ύπάρχουν κομμα
τικtς όργανώσεις μεταξύ μας. Ό διχασμός 
θό: φέρη την κατάρρευσίν μας καi τότε 
πολλό θa χάσουν τα δργανα ένημερώσεως. 

'Εξακολουθήστε τόν πατριωτικόν σας 
άγώνα καί ή πατρίς θa σaς εύγνωμονή. 

Νέα Ύόρκη 

Mt πατριωτικην έκτίμησιν, 
ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥ ΛΟΣ 

'Απο τον για τ ρο Δ. Κοτσιλίμπα 

· Αγαπητε Παναγιώτη, 
Στa διάφορα περιοδικό καi έφημερίδες 

πού κυριολεκτικό κατακλύζουν τό γραφείο 
μου, ή «Νέα Ύόρκη» ξεχωρίζει καί ί:τσι 
εχει την προτεραιότητα στό νό διαβαστή 
πρώτη μόλις μοϋ δοθή χρόνος, ϋστερα άπο 
τiς έπαγγελματικές μου άπασχολήσεις. 

Μετa χαρaς μου βλέπω πως τό ύλικό έξα
κολουθεί την κλίμακα τής συνεχοϋς βελ
τιώσεως, καί ή άντικειμενικότης σου, γι· 
αύτοiις ποiι σκέπτονται έλεύθερα καί πλα
τειά, είίκολα διαφαίνεται. Εlναι λυπηρον 
ποiι τό ύπέροχο αύτό πληροφοριακό φύλλο 
δεν έκδίδεται πιό συχνά, για να μaς κρατa 
ένημέρους στους τομείς που μάς ένδια
φέρουν. Διερωτώμαι έόν οί συνδρομητες 
τής «Νέας Ύόρκης» εχουν κάνει παρό
μοια έρώτηση καi αν εχουν προτείνει λύ
σεις γιa νa έπιτευχθή αύτό, δηλαδη ή κα
θημερινη εκδοσή της, ποu δμολογουμένως 
θa ήταν σημαντική προσφορa στόν · Ελ
ληνισμό . 'Ομολογουμένως λυπάμαι νά 
βλέπω μιιΊ δυνατη δημοσιοyραφικη φλόγα, 
νa μη μπορή να λάμπη καθημερινώς γιa νά 
μaς φωτίζη καi ένημερώνη σε μιιΊ έποχή, 
ποiι δυστυχώς ύπεύθυνες ε{ ναι οί πολιτικες 
τοποθετήσεις μερικών ποu δημιουρyοuν 
μιά κατάσταση οΙκονομικής άναιμίας σε 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



Έπιστολες 
δημοσιογραφικά &ντυπα πού μέσα σ· αύτά 
ύπάγεται καi ή ύπέροχη «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ" 
σου. Έάν μποροϋμε έμείς οί συνδρομηταί 

σου νά σοϋ φανοϋμε πιό χρήσιμοι, μη δι
στάσης νά μaς πλησιάσης. 

Συγχαρητήρια καi πάλι γιά τό ύπέροχο 
&ργο σου καi τούς άγώνες πού καταβάλλεις 
γιά νά συνεχίσης ττ']ν εκδοση τοϋ περιο

δικοί>. 

Με έκτίμηση, 

D.G. KOTSILIMBAS, M.D. 
Forest Hills Gardens, Ν.Υ. 

Τό ... φαρμάκι τών σχολίων μας 
Κύριε Διευθυντά, 

Ή νίκη τοϋ ΠΑΣΟΚ καi γενικά τής' Αρι
στεράς σττ']ν ·Ελλάδα , εΙ ναι νίκη τοϋ λαοϋ, 
νίκη τής Δημοκρατίας. ΚαίεΙ ναι φυσικό νά 
εκαμε ττ']ν καρδιά τfjς ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ καί 
δλων τών φασιστών καi άντιδραστικών 
στοιχείων τfjς 'Ομογένειας. 

VΕτσι μπορεί νά έξηγηθή καί τό φαρμάκι 
που άποπνέει τό σχόλιό σας σχετικά με τα 
ποσοστα πού δημοσίευσε ή ••Πρωϊνή>•, με 
τά όποία άποδεικνύεται δτι τό 50% τών 
δμογενών ε{ναι άριστεροί. 

Περαστικά. 

'Όσο γ ιά τό σχόλιο τfjς «Πρωϊνfjς» γιά 
ττ']ν άνάγκη άλλαγής σττ']ν ήγε σία τής 'Ο
μογένειας, θά άνακαλύψετε σύντομα έσείς 
καί δλοι oi «ήγετικοi παράγοντες" καί «τα
γοί», δτι οί μέρες τους εΙ ναι μετρημένες.' Η 
'Αλλαγτ'] θά φθάση, τελικά, καi έδώ ... 

Νέα 'Υόρκη 

Ζήτω ή Δημοκρατία 

ΝΙΚ. ΝΙΚΟΛΆΟΥ 

, Καλa λόγια συνδρομητοϋ 
· Αγαπητε κ. Μακριά, 

Σας έσωκλείω &να check γιά άνανέωση 
τής συνδρομής μου σττ']ν άγαπηττ'] ••Νέα 
'Υόρκη». Με πολύ χαρά καi ένδιαφέρον 
παρακολουθώ ττ']ν άρθρογραφία σας. 

Θερμά συγχαρητήρια σε σας κ:αi δλους 
τούς συνεργάτες σας. Το άρθρο τοϋ καθη
γητου κ. Ε.Λ. Μπουροδήμου « 'Η 'Επιστή
μη κ:αi ή 'Ύβρις» στό τεϋχος τοϋ Μαiου 
εΙναι ύπέροχο. 'Επίσης, τό άρθρο του κ. 
Εύγενίου Παναγοπούλου .. 'Ε πι τάφιος στό 
' Αϊόϊ,, &κτακτο. Μακάρι να εγραφε πιό 

συχνά. 

Φιλικά καi με έκτίμηση , 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ Ι. ΚΡΗΠΚΟΣ 
Los Ange1es, Cal. 

Περi Νικαράγουας 

Κύριε Διευθυντά, 

Τά σχόλιά σας γιά ηΊν Νικαράγουα στό 
τεϋχος 'Ιουνίου καί κακόπιστο ε{ναι κ:αi 

την άλήθεια διαστρέφει. 

Τελικα ή Βουλτ'] τών 'Αντιπροσώπων, 
κάτω άπό τiς έκβιαστικες πιέσεις τfjς Κυ-

ΙΟΥΛΙΟΣ 1985 

βέρνησης Ρfjγκ:αν άναγκάστηκε νά έγκρί
νη «άνθρωπιστικ:τ']» βοήθεια, άλλά οuτε τά 
14, οϋτε τα 34 εκατομμύρια θα άνακόψουν 
ττ']ν πορεία τών Σαντινίστα καi τίς δημο
κ:ρατικες κατακτήσεις τοϋ ή ρωϊκ:οϋ καi 
ύπερήφανου λαοϋ τής Νικαράγουα ... 
ΑΝΑΓΝΩΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Kai όλίγο θάρρος γιΟ. τήν ύ
πογραφfι τοu κειμένου, δi:v θa έβλαπτε . .. Με 
τfιν εύκαιρία, διορθώνομr. τfιν όνομασία της 
φυλής τών 'Ινδιάνων το/χ; όποίους οί «Δη
μοκράτες» Σαντινίστας έξολόθρευσαν κατa 
χιλιάδες: Εfναι Μισκίτος, καi όχι Μοσκίτος, 
δπως έσφαλμένως tγράφη στο περi ού ό λόγος 
σχόλιό μας ... 

Περi «Δεξιών Κυβερνήσεων» 

Κύριε Διευθυντά , 

Σε δσα γράψατε σε σημείωμά σας στό 
τεϋχος τοϋ 'Ιουνίου, για τiς Κυβερνήσεις 
τής <<Δεξιάς», κ:αλό ε{ ναι νά προστεθή καi 
μιά πρόσφατη δήλωση του πρώην ύπουρ
γοϋ κ:. Ι. Βαρβιτσιώτη, κατα ττ']ν προεκλο
γικτ'] περίοδο. 

Ό κ. Βαρβιτσιώτης κάλεσε τόν πρωθυ
πουργό κ. Παπανδρέου να θυμηθfi δτι όπα
τέρας του, Γεώργιος Παπανδρέου, ε{χε έ
κλεγή βουλευττ']ς ύπό τi]ν σημαία τής «Δε
ξιάς» τό ι 952 καi δτι δ 'ίδιος ό σημερινός 
πρωθυπουργός ε{χε ύπηρετήσει ηΊν «Δε
ξιά» γιά τρία χρόνια,έπi Κυβερνήσεως Κα
ραμανλή. 

Ό κ. Βαρβιτσιώτης ε{χε προσθέσει: 

••Λησμονεί δ κ:. Παπανδρέου δτι δλα τά 
μέτρα που έλήφθησαν κατα τής άριστερaς 
τόσο σττ']ν διάρκεια δσο καί μετά τόν άν
ταρτοπόλεμο, δπως δ Νόμος 509, τά πιστο
ποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, οί κα
ταδίκες, οί έκτοπίσεις, άκόμη καί οί έκτε
λέσεις, έλήφθησαν καi εγιναν μεταξυ τοϋ 
1947-1951 άπό κυβερνήσεις τοϋ Κέντρου». 
Αύτά για ττ']ν 'Ιστορία, πού τόσο δια

στρέφουν, δυστυχώς, πολλοί 'Έλληνες 
πολιτικοί... καί άγράμματοι 'Έλληνες 
κονδυλοφόροι στίς ΗΠΑ. 

ΜΙ; έκτίμηση, 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 
Σικάγο, Ίλλ. 

Τό Greek Children's Fund 
· Αγαπητε κ. Διευθυντά , 

Έθεώρησα έπιβεβλημένον μου καθήκον 
νά έκφράσω πρός ύμaς διά τfj ς παρούσης 
μου άπειρα εύχαριστώ δια τό όμορφο ι'iρ
θρο πού έδημοσιεύσατε είς τό περιοδικό 
σας τοϋ μηνός Μαtου έ.ε. δια την δημι
ουργίαν καi τό σκοπόν τοϋ Greek Child
ren's Fund. 
'Επίσης, μέσω τοϋ περιοδικοί> σας, εύ

χαριστώ καi δλους δσους εσπευσαν νά βο
ηθήσουν ήθικώς καi ύλικώς, προσφέρον
τας άπό την άγάπη τους διό την άνακού
φισιν τών aρρώστων παιδιών μας καί τών 
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The Greek Electίon - The Aftermath 
The results ofthe Greek election of June 2, 

and more especiaJly the eνents that 
preceeded it, leaνe the Greek pσlitical scene 
in a flux. It is true that a majority govern
ment is in place for which aJmost 1 σut of 2 
Greeks voted, an astounding electoral 
victory, and that the Prime Minister and his 
goνernment can count ση the Jσya] support 
of the majority party. 

But the flux and the uncertainty lies in the 
intensely persσnaJ element of the leadership 
provided by Mr. Papandreou himself. He 
has shown himselfto be a master tactician 
but nothing mor e. In the last four years the 
fίnancial picture has darkened- the national 
debt has grown and so has the foreign debt ; 
unemployment is at its highest; inflation 
continues above the European average. 
Instead the public sector and expenditures 
have grown and investmcnt ίs at an aJt time 
lσw. Greece contίnues to rely ση aid from the 
Common Market, the United States a nd 
loans from foreign banks. Tσurism remains 
the mσst productίve resource of the Greeks. 
Α seriσus crisis is likely to σccur, that may 
force the Greek government, as with a\J 
sσcialist and other gσvernments of Europe, 
to introduce austerity measures that will 
drench the ideσlogical fires that PASOK 
continues tσ build. Similarly nothing is in 
thc process of being resσlved with the 
disputes with Turkey. The proclamations σf 
friendship for the USA by the Prime 

οΙκογενειών τους. 

Ό Θεός να σας δίνη ύγεία καi δ\Jναμη να 
συνεχίσετε τό ομορφο εργο σας. 

Bergenfield, N.J. 

Mf: άγάπη καi εκτίμηση, 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑ ΤΘΑΙΟΣ 

'Ο Σύλλογος Περιστεριωτών 
' Αγαπητέ μου κ. Μακριά, 

Ή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ μάς εχει γίνει i:νας ώ
ραίος φίλος. 'Ό ,τι γράφετε όμολογώ εlναι 

ώραία, καi τα ι'.ίρθρα σας εlναι πραγματικιl 
διαμάντια δημοσιογραφίας. Σi'iς συγχαίρω 
εΙλικρινώς. Έπi τfj εύκαιρία σάς στέλνω 
τήν νέα διοίκηση του Συλλόγου μας, που 
έξελέγη τήν 19η Μαίου, καi χαίρει άκρας 
έκτιμήσεως καi σεβασμου δλων τών μελών 
του Συλλόγου. 

Σας πληροφορώ δτι δ ώραίος μας αύτός 
Σύλλογος , τόν όποίο Ιδρύσαμε τό 1981 , 
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Minister are wιthout a ny dσubt due tσ finan
cial difficulties and Turkey continues to be 
the leverage Papandreσu will use to get US 
help. 

The flux lies in the lack ofinstitutionaliza
tion of demσcratic gσvernment and the un
predictability of the pσlicies because pσlicy 
making is in the hands σf σnl)' one man. The 

By ROY C. MACRIDIS 
Professor of Politics, 

BRANDEIS UNIV. 

demσcratιc constitutiσn of 1974 has been 
altered tσ give to the Prime Minister absσ
lute pσwcr. He dominates all the agencies σf 
the state and his majority in Parliament was 
handpicked b)' him. lndiνidual dissensiσns 
can not be expected - only major splits may 
σccur but σnly if the personal contro\ and 
leadership σf Papandreou, falters, for one 
reason σr anσther. The weakening of the 
Communist Party, however, makes it dif
fίcult to expect any splίts ίη the direction σf 
the left. 

What Mr. Papandreσu wiJt dσ with the 
power he has nobody knows but himself. He 

εχει τ'jδη πραγματοποιήσει πολλa 
φιλανθρωπικCι ί':ργα. Έστειλε στην Συνοι
κία Περιστερίου eνα aσθενοφόρο άξίας 
30,000 δολλαρίων δωρεά, για τiς άνάγκες 
τών Περιστεριωτών. Έπi πλέον διέθεσε 
περίπου 1.500 δολλάρια για ενα νέον Πε
ριστεριώτη που εχασε τό ενα του πόδι. 
Αύτα τελευταίως, χωρiς να άναφέρω τα 
προηγούμενα. 

Τό Συμβούλιο έπιθυμεί να ί:ρθη σε έπαφη 
μΙ: δλους τοιJς Περιστεριώτες, πολλοi άπό 
τοιJς δποίους δέν γνωρίζουν ακόμη τήν ϋ
παρξ η του Συλλόγου . .. Οποιος θέλει να έν
ταχθfj στόν Σύλλογό μας μπορεί να έπι
κοινωνηση μέ τόν Πρόεδρο κ. 'Ίγκορ Ρά
νιετς (τηλ. (718) 626-3935) τ'j τόν ύποφαι
νόμενον Γεν. Γραμματέα (τηλ. (718) 937-
1954). 

Εύχαριστώ δια την φιλοξενίαν καi σας 
χαιρετώ φιλικώτατα 

Νέα 'Υόρκη JOHN KASTON 

may mσve, frσm a pσsίtiσn σf strength, in 
the directiσn σf the Center; he may estabJίsh 
sσciaJism and deνeJσp mechanisms ιο 
cσntrσ] the ν.·hσ]e ecσnσm}' , incJudίng the 
fate σf fσreign fi rms and investments; he 
may soJicit Sσviet aid and change the aJtian
ces σf Greece; he may ίηνίιe fσreign inνest

ments and liberaJ ize the ecσnσmy - as man)' 
cσuntrίes, eνen Cσmmunist σnes, have dσne. 
The Jack σf solid ίnstitutions and the σνer
whelming cσntrσl of poJit ica\ pσwer Jeads to 
unpredictabiJίty. It is the σnly σuιcσme of 
the e\ection that one can predict. 

Nea Democratia made a remarkab]e 
cσmeback frσm the previous e\ectiσn. Under 
conditions of freedom - for the media and 
TV and especiaJiy for the press- and under 
the leadership of Mitsσtakis, it constitutes a 
real poJitical force. It is in the last analys is 
the only force t hat can limit the dίscretion of 
the Prime Minister. It may or ma)' not 
succeed, howeνer, in organizing itseJf into a 
νiabJe political force and rna)' experience 
dissensiσns that wiJI be damaging to its 
future. But as \o ng as conditions σf frcedσm 
exist and as \ong as they are respected ν.·e 
must fo\Jow each and every move of t he 
gσνernment before we pass j udgement. With 
the νictory, secure in his position, the Prime 
Minister should be j udged b)' his actions 
when prudent and compatible with the 
interests σf Greece they must be supported. 
When not, they must be sharplj' crit icized. 

Λιγώτερους ••Γιάνκηδες» 

'ΑγαπηηΊ "Νέα . Υ όρκψ, 

'Ελπίζω δ τι δεν θα παρασυρθfjς καί συ σε 
έπιθέσεις έναντίον του Προέδρου Ρfjγκαν 
για τήν συμβουλτ'] ποί> i:δωσε στους 'Αμε
ρικανους να μ ή ταξιδέψουν στην' Ελλάδα. 
πρiν ληφθουν τα κατάλληλα μέτρα άσφα
λείας. 'Ο Πρόεδρος ε!χε καθfjκον να προ
στατεύση τους πολίτες τfjς χώρας του. δσο 
κι' Ο. ν δεν μάς άρέση ή άπόφασή του . . . 

·Εκείνο δμως που δεν μπορώ νά κατα
λάβω εlναι γιατί ή κατακραυγή τών Ι:λλη
νικών έφη μερίδων έδώ καi στήν ·Ελλάδα 
κατα του κ. Ρfjγκαν. Μέ τόν άντιαμερικα 
νισμό που έπικρατεί σττ']ν ·Ελλάδα. ή άπό

φαση του Προέδρου eπρεπε να γίνη δεκτη 
μέ ... ίκανοποίηση, άφου ο ί συμπατριώτες 
μας θα εlχαν τό προνόμιο να άντικρύζοuν 
λιγώτερους "-Γιάνκηδες» μεταξt> τους . .. 

Μέ έκτίμηση . 

ΑΠΛΟΣ ΟΜΟΓΕΝΗΣ 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ., 



Μετa την άεροπειρατεία 

Εύχόμαστε μi-: δλη μας τήν καρδιά, 
δτα ν θά διαβάζωνται αύτές οί γραμμές, νά 
cχη άρΟή ή προειδοποίηση τής άμερικα
νικής Κυβερνήσεως γιά τά ταξίδια τών 

'Αμερικανών στfιν Έλλάδα καi νa lχη 
πλήρως άποκατασταθή ή τουριστικiι κί
νηση προς τήν γενέτειρα. Εύχόμαστε νιi 
ξεπεραστοvν καi τά περυσινa tπίπεδα. 
ΚαΙ νά «πήξη» ή ·Ελλάδα άπο τουρίστες. 

~ Αλλωστε, ή προειδοποίηση εlχε καθα
ρa π ρ ο σ ω ρ ι ν ό χ α ρ α κ τ η- ρ α. Γι · 
αύτό, δέν Ίχουν άρκετfι σοβαρότητα τά 
λεχθέντα καί γραφέντα έδώ καi στήν Ά
θήνα, περi διεθνών «συνωμοσιών» Κυ
βερνήσεων καi έφημερίδων tναντίον τής 
Έλλάδος καi τοϋ Τουρισμοϋ της ... ΕΙ
ναι βέβαιο, δτι ή λήψη ώρισμένων μέ
τρων άσφαλείας στό 'Αεροδρόμιο τοv 
Έλληνικοv, θά a.ρη άμέσως τό σκληρό 
μtτρο, ποu ήταν φυσικό νa άπογοητεύση 

καi νa έξοργίση την Όμογένεια, άφοϋ 
έστρέφετο ί:ναντίον τής πρώτης πατρίδας 
μας. . . τα μέτρα άσφαλείας προβλέπον
ται σε πολυμερείς καi διμερείς συμφω
νίες, δπως ύπενθύμισε ό Πρόεδρος 
Ρήγκαν. Καi n1 ί-;χουν κατ' έπανάληψη 
ζητήσει ή Διεθνής "Ένωση 'Αερομεταφο
ρών (!.Α. τ.Α.), ή Διεθνής 'Ένωση Πιλό
των (65. 000 μέλη άπό 132 χώρες), ή άμε
ρικανική Κυβέρνηση καi 40 άεροπορικες 
έταιρίες ποv έξυπηρετοϋνται στήν Άθή
να. (<< ηΟταν περνάς άνενόχλητος μi; 
<ψπαζούκας» γιατί νa σέ σταματήσουν με 
ένα πιστολάκι;>> γράφει ... άνθελληνικa ή 
Κα '~λένη Βλάχου σε χρονογράφημά της 
στην «Καθημερινή», ποu άναδημοσιεύ
ομε σέ aλλη σελίδα). 

Τοϋ κ . ΠΑΝΑΓ . Σ. ΜΑΚΡΙΑ 

Άλλa το μέτρο δεν ήταν μόνο ύπερ
βολικό, ήταν καi άδικο. 'Ελήφθη στa 
βιαστικά, ύπό τίς γι•ωστi;ς συνθήκες 
τοϋ έκνευρισμοϋ καi τής δλης άμηχανίας 
ποu δημιούργησε στήν άμερικανικiι Κυ
βέρνηση ή άεροπειρατεία - στην όποία 
τόσο ώραϊα πέρασε ό κ. Ροϋσος . . . Ή 
Ούάσιγκτων φαίνεται δτι ένωχλήθηκε 
Ιδιαίτερα aπό την άπόλυση τοϋ συλλη

φθέντος στfιν 'Αθήνα τρομοκράτη καθwς 
καi το ξεχωριστο deal τής έλληνι
κής Κυβερνήσεως, ποv aφοροϋσε μόνο 
τοι)ς 'Έλληνες καi τοUς Έλληνοαμερι
κανούς έπιβάτες - πρiiγμα πού aρνήθηκε 
ή Έλληνικη Κυβέρνηση. Φαίνεται, δμως, 
δτι το aμερικανικο πλήγμα κατa τοϋ έλ
ληνικοϋ Τουρισμοϋ ύπηγορεύθη, δυστυ
χώς, καi aπ ο λόγους πολιτικούς, πoiJ δεν 
ήταν άσχετοι με τfτν δλη έξωτερική πολι
τικfι τής έλληνικής Κυβερνήσεως. Δέν 
λείπουν αύτa aπ ο τiς διεθνείς σχέσεις. Γι • 
αύτο καi χρειάζεται περισσότερη <<ύπευ
Ουνότης>> στfιν έξωτερικiι πολιτική, δπως 
δήλωσε προεκλογικa ό κ. Παπανδρέου. 

·Η ί5παρξη πολιτικών έλατηρίων 
καθιστii aκόμη πιο aποδοκιμαστέα την 
προεδρικfτ άπόφαση, άφοϋ κάθε άλλο, 
παρa εlναι tποικοδομητικiι στην έπιθυμία 
καi τών δύο Κυβερνήσεων νιi βελτιώσουν 
τiς μεταξύ τους σχέσεις . .. 
'Εκείνο πού χρειάζεται τώρα εlναι ψυ

χραιμία καi άπο τiς δυο πλευρές. Γιa νa 
περάση ή φουρτούνα καί συμπλεύσουν οί 
δυο Κυβερνήσεις σέ <<γαλήνιες θάλασ
σες>>, δπως προτείνει ό κ. Παπανδρέου. 
Γιa νιi ξεφύγουν οί έλληνοαμερικανικες 
σχέσεις άπο τήν aνεπιθύμητη φάση τής 

άντιπαραθέσεως καΙ τοϋ άρνητικοϋ πνεύ
ματος καί έπανέλθουν στο καθεστώς τής 
φιλικής καi συμμαχικής συνεργασίας. 

Αύτό ζητοϋσαν οί στήλες αύτές, δ λα τa τε
λευταία τέσσερα χρόνια. . . Kai χαίρον
ται με τfτν έκδηλωθεϊσαν έπιθυμίαν, άπο 
τον έπανεκλεγέντα τον περασμένο μήνα 
Πρωθυπουργό κ. Άνδρ. Παπανδρέου, νa 
έζομαλύνη τiς σχέσεις με τiς Ήνωμένες 
Πολιτείες. 

Παριi τiς πικρες καi δυσάρεστες έμπει
ρίες, ή Όμογf.νεια εlναι διατεθειμένη νa 
βοηθήση τον 'Έλληνα Πρωθυπουργό σε 
μιά τέτοια προσπάθεια. Χρειάζεται δμως 
καί ή Ιδική του βοήθεια. 

* * * 
Ή · Ομογένεη. ε Τ ναι σταθερά καi άμε

τακίνητα τοποθετημένη έναντίον κάθε έ
νεργείας πού στρέφεται κατa τής πρώτης 
Πατρίδας. Αύτό, μiiς δημιουργεί τfιν ήθι
κη ύποχρέωση νa κάνωμε τό ίδιο καi γιa 
την δεύτερη- καi όχι νa κακολογοϋμε την 
μιa ύπερασπιζόμενοι την dλλη. Τότε μόνο 
μπορεί νa παίξη ρόλο έποικοδομητικό 
καi νa είναι ή ·Ομογένεια χρήσιμη καί 
στiς δυό πατρίδες, δταν μάλιστα εlvαι ά
παραίτητη ή μεταξύ τους συνεργασία. Γι · 
αύτό, νομίζομε, Ιfτι οί ύπερβολες τών 
«διαμαρτυριών» σε όμογενειακές συγκεν
τρώσεις με παροτρύνσεις μάλιστα άντι
προσώπων τής έλληνικijς Κ υβερvήσεως, 

έξυπηρετοϋv έκείνους πού έπιδιώκουv μο
νίμως τfτν ύπονόμευση τών καλών σχέ

σεων μεταξύ Έλλάδος καi ΗΠΑ. Καi 
εlναι καλύτερα νa τούς συμμαζέψη λίγο 
τοvς aντιπροσώπους αύτοVς ό κ. Παπαν

δρέου . .. 

t: Η 'Εθvικι) 'Επέτειος: Σκέψεις 

ο 'Αμερικανικός λαός γιορτ6ζει καΙ φέτος την Ή μέρα τής 
'Ανεξαρτησίας μέ παρελ6σεις, πατριωτικές έκδηλώσεις 

καΙ πυροτεχνήματα. 'Όπως συμβαίνει μέ κ6θε έθνικr'ι 
έπέτειο, τό πέρασμα τού χρόνου τείνει νa σκεπ6σει τr}ν lστο
ρικr'ι 6λήθεια μέ ένα έπικ6λυμμα θρύλων, παραδόσεων καi 
συναισθηματισμών, ένώ νέες συνθήκες, νέες aντιλήψεις καi 
νέα προβλήματα, γεννούν νέους προβληματισμούς. 

Ή 6πόφαση τών 'Αμερικανών άποίκων στiς 4 Ίουλίοu 
7776 νό κόψουν τοuς δεσμοuς μέ τό Βρεττανικό στέμμα καi 
νό 6γωνιατούν γιο τήν ανεξαρτησία τους, δέν ήταν μ ιό στενό 
έθνικιατική, έπαναστατικη πρ6ξη. ·Η πολιτική άνεξαρτησία, 

JOY ΛΙΟΣ 1985 

ό τερματισμός τού 6ποικιακού καθεστώτος θό 6ποτελο0σαν 
ένα γεγονός μέ πανανθρώπινη σημασία καi έπιπτώσεις. 

· Η 4η 'Ιουλίου 1776 έσήμαvε τι) ν 6παρχή μ ιός σειράς 
Ιστορικών γεγονότων ποu 6νοιξαν ένα καινούργιο κεφ6λαιο 
στήν aνθρώπινη Ιστορία. Κεντρικό του στοιχείο ήταν καi 
ε1ναι ή fδέα τής έλευθερίας. 

01 πολιτικοi ήγέτες ποu ύnέγραψαν τr}ν Διακήρυξη τής 
'Ανεξαρτησίας, καΙ ποu ϋστερα 6πό δεκατρία χρόνια συνέ
ταξαν καi τό Σύνταγμα τώv ·Ην. Πολιτειών, δεν ήταν 6πλοί 
έπαναστάτες. τ Η σαν π6νω 6π' δλα πνευματικο/ 6νθρωποι, 
έμβαπτισμtνοι 6πό το vεανικ6 τους χρόνια στό ν6ματα τής 
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'Ελληνικής φιλοσοφίας. Τούς ένέπvεε τό μεγαλείο τού δημο
κρατικού Ιδεώδους δπως τό εΤχαν γιά πρώτη φορά συλλάβει 
of u Ελληνες τού Χρυσού Αlιίίνος. 

Τό καινούργιο έθνος που γεννήθηκε μέσα όπό τούς ήρω
ίκούς όγιίίνες τής 'Αμερικανικής 'Επαναστάσεως θεμελιώ
θηκε πάνω στήν Ιδέα τής 'Ελευθερίας καί τι'jς Δημοκρατίας
μιά ίδέα επαναστατική τήν έποχή έκείνη που όλόκληρη 
σχεδόν ή ύδρόγειος βρισκόταν κάτω όπό τι)ν έξουσία μο
ναρχικών καΙ αύταρχικιίίν καθεστώτων. 

~,Ε να θαρραλέο πείραμα 

Ηέμφόνιση τού 'Αμερικανικού νΕθνους aντιπροσώπευε 
ένα θαρραλέο πείραμα, τόν συγκερασμό τι'jς κρατικής 

έξουσίας μΕ: τι)ν aτομική t.λευθερία. ·Ο συγκερασμός αύτός 
ήταν πάνω aπ ' δλα δημιούργημα μιάς πνευματικής, διανοη
τικής διεργασίας άπό μιά όμόδα άνθρώπων, μορφωμένων, 
μέ φιλοσοφικι) κατάρτιση όλλά καί ένα βαθύ dίσθημα 
aνθρωπιάς, ένα γνήσιο, πηγαίο σεβασμό γιά τόν 6νθρωπο. 
Τά μέλη τής Συντακτικί'jς Συνέλευσης τού 1787πού κατήρτισε 
τό 'Αμερικανικό Σύνταγμα, ήταν στι)ν μεγάλη πλειοψηφfα 
τους- πάνω όπό τά τρία πέμπτα-όπόφοιτοικολλεγίων, κάτι 
πού γιά τήν J:.ποχιJ έκείνη ήταν εκπληκτικό. 

Διαβάζοντας κανείς σήμερα τά κείμενα που έγραψαν, 
τr)ν Διακήρυξη τι'jς 'Ανεξαρτησίας, τό Σύνταγμα, τά 'Ομο
σπονδιακό Κείμενα (Federa list Papers) μένει έκστατικός όχι 
μόνο μπροστό στήν καλλιέπεια καi εύγλωττία όλλά πρό 
παντός μπροστό στο βαθειό νοήματα, τήν κρυστάλλινη πο
λιτική σκέψη. Ό Τζέφερσον, ό Μάντισον, ό Φρόνκλιν, ό 
Τζαίϋ, ό Χάμιλτον, ό ν Ανταμς, διετύπωσαν πρωτοποριακi:ς 
γιά τήν έποχή τους σκέψεις πάνω στό βασικό πρόβλημα τι'jς 
άτομικι'jς έλευθερίας καi της κρατικής έξουσίας, σκέψεις ποu 
έξακολουθούν νά aποτελούν φωτεινά όρόσημα μΕ: aξεπέ
ραστη ακτινοβολία μέχρι σήμερα. 

Τό βασικό, τό ίστορικό μήνυμα τής 'Αμερικανικής 
'Επαναστάσεως ήταν δ τι ή ζωιΊ τού όνθρώπου δ έ ν t χ ε ι 
νόημα Χ ω ρ i ς τ ή ν έ λ ε υ θ ε ρ ία, τιΊν δυνατότητα νά 
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NICK BOGDOS, Proprieto r 

J 
NOW.ARD 

7 ΟΝΠSΟΠ~ 

OPPOSITE GRAND CENTRAL 

ΟΡΕΝ FOR BREAKFAST - LUNCH - DINNER 

7 am - MIDNJGHT 
122 Ε. 42nd Street, N.Y.C. 

(212) 687-0089 

ζεί, νά αναπτύσσει τήν προσωπικότητά του, νά βελτιώνει τήν 
κοινωνική καί οΙκονομική του κατάσταση χωρίς όσφυκτι
κους περιορισμούς aπό τήν πλευρό τί'jς κρατικής έξουσίας, 
χωρ/ς ταξικές τροχοπέδες_ μ έ μόνο δ ρ ο ότι ή δραστη
ριότητα τού ένός δέν θά πρέπει νό έμποδίζει τήν έλεύθερη 
δραστηριότητα τού 6λλου. 

·Η όμερικανική Ιδέα γιο τήν συγκρότηση καΙ λειτουργία 
τοϋ κράτους καi γιο τήν θέση τού aτόμου μέσα στήν κοινω
νία έδρόζετο πάνω στήν άρχή τής ίσότητας τιίίν εύκαιριιίίν, 
καΙ στήν κοινωνική συνεργασία καΙ πρόοδο. Δέν δέχτηκε τήν 
ϋπαρξη ταξικών διακρίσεων, ούτε τr)ν ταξική πόλη. Δέν δέ
χτηκε τήν έπιβολή μιάς κατηγορίας προνομιούχων πάνω στό 
κοινωνικό σύνολο. 

Οί ήγέτες ποu t.θεσμοθέτησαν τΙς βασικi:ς αύτi:ς άρχέι;_ 
εΤχαν όγωνιστεί στr)ν 'Επανάσταση πλόϊ-πλόϊ μέ τοuς άν
θρώπους τού λαού, εlχαν μοιραστεί μαζί τους τίς κακουχίες 
καί τούς κινδύνους, εΤχαν γευθεί μαζί τήν χαρά τι'jς νίκης. 

Μ ιό άλλη έπανάσταση 

Ε ΚΑ ΤΟΝ τριάντα ένιά χρόνια άργότερα, μιά 6λλη επανάσταση, σέ μιά άλλη χώρα, στήν Ρωσία, κάτω aπό τi)ν ήγε
σία μιάς 6λλης όμόδας διανοουμένων έπαναστατιίίν, ξέφυγε 
άπό τόν aρχικό προορισμό της καi έπέβαλε μιάν 6λλη ίδέα 
τήν ίδέα μιός κοινωνίας ανελεύθερης πίσω aπό τό aπατηλό 

ΞΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

Μελέτες γιa τfιν δυνατότητα 
δημιουργίας νέου πολιτικοί) 

Κόμματος στfιν ~Ελλάδα 

Ή Έπιτροπή μας εχει άναλάβει η)ν 
προκαταρκτικη μελέτη για την δημιουργία 

ένός νέου πολιτικοί> Κόμματος στην Έλ
λάδα, που eα λειτουργη πάνω στiς 'ίδιες άρ
χf:ς που λειτουργοϋν τα άμερικανικα πολι
τικα κόμματα . 

. Η έπιλογη των ύποψηφίων μελων τοϋ 
Κοινοβουλίου θα γίνεται με προκριματικες 
έκλογες κατα έκλογικη περιφέρεια, ή δε 
έκλογη των ήγετων τοϋ Κόμματος, άπό τό 
Συνέδριο. 

Σiiς καλοϋμε να έκφράσετε καi σείς τiς 
άπόψεις σας καi να ύποβάλλετε προτάσεις 
καi σκέψεις που θα βοηθήσουν την προ
σπάθειά μας. 

Γ ράψετέ μας τό συντομώτερο, στην 
άκόλουθη διεύθυνση: 

GREEK DEMOCRATIC CΟΜΜΙΠΕΕ 
Ρ.Ο. ΒΟΧ 1070 

MAPLEWOOD, N.J. 07040 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



προπέτασμα κοινωνικfjς aπελευθερώσεως, μιaς κοινωνίας 
που πίσω aπό τό σύνθημα τής Ισότητας όδηγεί στήν κατα
πιεστική Ισοπέδωση τών aνθρώπων, στr'jν έγκαθίδρυση, 
με βίαια μέσα ένός κράτους μέ όλοκληρωτικές έξουσίες 
ατό χέρια ένός έλιτιστικοϋ κόμματος. 'Εμποτισμένοι μέ τr'jν 
Μαρξιστικι) Ιδεολογία, οί ήγέτες τfjς Μπολσεβικικfjς 'Επα
νάστασης έστήριζαν τό δικό τους δημιούργημα στήν πάλη 
τών τάξεων καi τι)ν δικτατορία τοϋ Προλεταριάτου γιa νa 
όδηγήσοuν τελικό στι)ν δικτατορία τοϋ κόμματος καί τών 
προνομιούχων ποu τό aπαρτίζουν. Στiς σφαγές τών aντι
φρονούντων. Στa Γκουλάγκ. Στa ψυχιατρεία ... 

'Η Ιδέα ποu ένέπνευσε τι) ν aμερικανικι) ·Επανάσταση 
ήταν καi εlναι σέ βασικι) aντίθεση μέ τι) ν Ιδέα ποu βρίσκεται 
πίσω aπό τι)ν Μπολσεβικικfι 'Επανάσταση καί τό Ιμπερια
λιστικό Σοβιετικό κράτος ποu έδημιούργησε. 

'Εξουσία καΙ 'Ελευθερία 

ο συγκερασμός τfjς κρατικής έξοuσίας με τfιν aτομικι) έλεuθερία, δεν εΤναι άπλr'ι καί εύκολη διαδικασία. Κάθε 
έπέκταση τfjς κρατικής έξουσίας συνεπάγεται τήν aντίστοιχη 
συρρίκνωση τής άτομικfjς έλεuθερίας. 'Από τr'jν άλλη 

πλεuρά, ύπάρχει πάντα ό κίνδυνος, άτομα fί όμάδες, νά κά
νουν κατάχρηση τής έλευθερίας που τοuς παρέχει τό συν
ταγματικό πλαίσιο γιά νά πετύχουν άνομα πλεονεκτήματα. 

'Ηταν aναπόφεuκτο νά aντιμετωπίσει καi νά έξακολου
θεί νό aντιμετωπίζει ή aμερικανικr'ι κοινωνία τό πολλαπλa 
προβλήματα που έκπηγάζουν aπό τήν κατάχρηση τfjς έλεu
θερίας. Καί ήταν έξ ίσου aναπόφεuκτο νά aκούγωνται καί 
ύποδείξεις γιό τόν περιορισμό τfjς έλευθερίας. · Αλλό ή aκτι
νοβολία τfjς ίδέας τfjς έλευθερίας έξακολουθεί νό παραμένει 
έντονη καί κυρίαρχη. Ό aμερικανικός λαός παραδοσιακά 
πιό προτιμa νό aντιμετωπίζει τό έκάστοτε προβλήματα καί 
νό έπιζητεί τr)ν έπίλυσή τους μέσα ατό πλαίσια τών έλεύθε
ρων δημοκρατικών του θεσμών, δσο κι' άν aκριβοπληρώνει 
τι'jν έλεuθερία του. 

* * * 
Ή 'Αμερικανική Συμπολιτεία εΤναι σήμερα ή Ύπερδύ

ναμις ποu ήγεϊται τών δημοκρατικών χωρών - μ(; 

We are pleased to announce that 

NEOPHYTOS GANIARIS 

has been appoίnted as aπ 
Investment Broker 

ESTABLISHED 1887 
Members New York Stock Exchange, lnc. and 

Other Leading Exchanges 

55 ESSEX STREEτ • MILLBURN, NJ 07041 

(201) 467-3404 
NEW YORK: (212) 517-9282 

ΙΟΥΛΙΟΣ 1985 

έκτεταμένες καί aλληλοσυγκρουόμενες ύποχρεώσεις, μέ πο
λύπλευρα καί συχνά aντιτιθέμενα συμφέροντα. Δέν κατορ
θώνει πάντα νό προσαρμόζει τήν έξωτερική της πολιτική στίς 
προδιαγραφές τοϋ δημοκρατικού Ιδεώδους. Κι' έτσι προ
καλεί δυσαρέσκειες, παρεξηγήσεις, έχθρότητα. Εlναι βαρu 
τό φορτίο. Γίνεται aκόμη βαρύτερο γιατί δλοι- φίλοι καί μη
aξιώνουν aπό τr'jν aμερικανική ήyεσία νό aκολοuθεί πιστό 
καί aπαρέγκλιτα τiς βασικές aρχές ποu καθιερώθηκαν άπό 
τοuς Πατέρες τοϋ άμερικανικού έθνοuς - άρχές ποu παρα
βιάζουν δλοι οί άλλοι. Καi γίνεται άκόμη βαρύτερο δταν 
άντιμαχόμενα έθνη Ισχυρίζονται δτι ή δική τοuς πλευρό έχει 
τήν ήθικr'ι δικαίωση καi ζητούν aπό τι)ν aμερικανικfι ήγεσία 
νά aναγvωρίσει τό δικό τους δίκαιο εiς βάρος τοϋ άντιπάλου 
τους - ένώ τό ίδιο Ισχυρίζεται καi ό άντίπαλος! 

Φάρος έλπιδοφόpος 

ΖΟΥΜΕ σ· ί:να κόσμο, ποu άπέχει πολu άπό τr'jν τελειό
τητα, ί:να κόσμο ποu γίνεται καθημερινό π ιό σκληρός, π ιό 

προβληματικός καί πιό περίπλοκος. Μέσα στiς σuνθfjκες το Ο 
σύγχρονου κόσμου δέν ε7ναι εύκολη ή πιστή έφαρμογι) τfjς 
δημοκρατικής δεοντολογίας. 'Αλλά μέσα aτόν aτελfj αύτό 
κόσμο δπου ή άνθρώπινη ζωή καταπατιέται μέ σκληρότητα 
ι'j aδιαφορία, δπου έκατομμύρια άνθρώπων ζοuν κάτω aπό 
συνθήκες aνελεuθερίας καi άπανθρωπιaς, ή Άμερικανικfι 
Συμπολιτεία παραμένει φάρος έλπιδοφόρος. Μ' δλα τό προ
βλήματα, μ ' δλες riς aδυναμίες. 

Καί τό καθήκον τής ' Ομογεvείας 

Η' Ομογένεια ποu τόσα έπιτεύγματα έχει ατό ένεργητικό 
της, όφείλει τr'jν προκοπή της ατό κλίμα τfjς έλεuθερίας 

καί τής ίσότητας εύκαιριών ποu στοιχειοθετούν τό πλαίσιο 
τfjς aμερικανικfjς δημοκρστικfjς πολιτείας. Καί χρωστa σ' 
αύτή τήν χώρα. Καi όφείλει με άισθημα εύθύνης νά προσδιο
ρίζει τήν θέση της ατά έπίκαιρα προβλήματα, χωρίς νά έπη-

DINNER 

110 WAVERLY PLACE 
NEW YORK cιτv 

just West of 
Washington Square 

CLO SED MOND A Υ 

(212) 777-0303 - 777-0349 

COACH · HOUSf 
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pεάζετσι άπό τήν προπαγάνδα πού άντιστpατεύεται τά Ιδε
ώδη καΙ τ/ς όpχές πού στηρίζουν τό δημοκρατικό οΙκοδό
μημα τής Συμπολιτείας. Μέ τό πνεύμα αύτό εlναι πρέπον νά 
μετάσχωμε aτόν μέγα tθνικό έορτασμό σάν ύπεpήφσνοι καί 
δξιοι πολfτες τής ώpαιότεpης, πλουσιώτεpης κσί πιό δημο
κρατικής χώρας aτόν κόσμο, ατή ν όποία δ ώ σ σ μ ε δ ρ κ ο 
αlωνίας όφοσιώσεως .. . 

Τό μέγα δίλημμα 

ΕΝΩγpάφονται σύτές οί γραμμές, 40 'Αμερικανοί πολίτες 
tξακολουθούν νά κρατούνται δμηpοι σέ συνοικίες τής Βη

ρυτού, ατά χέρια όδίστσκτων τρομοκρατών. Ή 'Αμερική, 
άλλά καΙ όλόκληpη ή πολιτισμένη άνθpωπότης παρακο
λουθεί μέ όγωνίσ καΙ όγανάκτηση τr}ν τpομεpr} περιπέτεια 
πού έλπίζομε νά έχη τελειώσει δτσν θά διαβάζωντσι of ση
μειώσεις αύτές, χωpiς νά έχη συνθηκολογήσει ή 'Αμερική. 

Περιοριζόμαστε, τώρα, στήν έπισήμανση τής τραγικής 
όδυναμίας μιaς τόσο μεγάλης καί ίσχυpής χώρας νά άντι
μετωπίση τr}ν ύπουλη τρομοκρατία. Δέν εΤναι δύσκολο νά 
όντιληφθή κανε/ς τό πολυσύνθετο πρόβλημα, γιά νά δεχθή 
δ τι ή ύ π ο μ ο ν r} ό π ο τ ε λ ε ί τ ι'ι ν κ σ λ ύ τ ε ρ η σ υ ν
τ α γ ή. Τό tpώτημσ δμως εΤνσι μέχρι πότε μπορεί νά δέ
χεται κανε/ς τέτοιο έξευτελισμό κσί τόσες έθνικές ταπεινώ
σεις . . . Κανείς τού όποίο υ οί συγγενείς κρατούνται δμηpοι 
θό δεχόταν ποτέ τήν χρήση βίας γιά τήν άπελευθέpωσή τους. 
Άλλά aτούς ήγέτες τών έθνών όνήκει ή εύθύνη γιά τΙς 
κρίσιμες, συχνά φοβερές άποφάσεις. ΚαΙ ό άμεpικανικός 
λαός, δσο κι ' dv βασανίζεται μέ τfιν άμφιβολία καΙ τόν φόβο 
γιά τό πιθανό κόστος σέ άνθpώπινες ζωές, περιμένει άπό τόν 
Πρόεδρό του δ χι μόνο σύνεση, άλλά κ σ/ άποφσσιστικότητα. 
Τόν περιμένει νά ύπεpασπισθή τήν τιμr} σύτού τού ~Εθνους 
κατά τρόπο πού νά άποτελέση π σ ρ ά δ ε ι γ μ σ ά λ η σ μ ό
ν η τ ο όχι μόνο γιά τούς σημερινούς, άλλά, κυρίως καΙ 
πρωτίστως, γιά τούς τρομοκράτες τής έπόμενης άεpοπει
ρ_στεf?ς. Δικαιούνται τά έθνη, δπως τά δτομσ, νά άμυνθούν 
δ ταν υφfστσνται έπιθέσεις καΙ αύτό συμβαίνει σύτr} τr}ν στιγ-
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•••• Dispatch 

Fench-ltalian-Continental Cuisine 
served at Lunch and Dinner 

in an atmosphere of 
gracious elegance. 

Pri:vate Banquet Rιcilitks 

Entertainment m days α week 
Route 9W, Alpine. NJ (201) 768-7640 

5 minutes from the George Washington Bridge 

μfι στfιν ·Αμερική. Τής έχουν κηρύξει πόλεμο! Πρόκειται γιά 
έμπόλεμη κατάσταση . . . 

ΤΟΥΡΤΑ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙΑ ... 

ΣτtΣ παραπάνω σκέψεις, έίμαστε βέβαιοι δτι άντιppήσεις 
σοβαρές θό έχη ό τραγουδιστής κ. Ντέμης Ρούσος, ό 

όποίος φαίνεται δτι έμεινε κατευχαριστημένος καΙ γοητευ
μένος μέ τούς άεpοπειpατές. Πράγματι, δένε Τ χε λόγια γιά νά 
βεβαιώ ση τήν 'Ανθρωπότητα όλόκληpη, μπροστά aτούς 
προβολείς τής τηλεοράσεως, πόσο «εύγενείς δνθpωποι» καΙ 
πόσο καλά τού φέρθηκαν οί τρομοκράτες. 'Ακόμα καΙ τούρ
τα τού προσέφεραν, διότι συνέπεσε νά έοpτάζη τά γενέθλιά 
του... 'Η συμπεριφορά τών άπαγωγέων του ήταν τόσο 
δψογη, ιiJστε τούς τραγούδησε κσi τραγουδάκια, δταν μεpα
κλωθέντες τού τό ζήτησαν . .. Δέν θέλησε νά τούς . . . χαλάση 
τfιν καρδιά!! • Αλλωστε, τr}ν προηγουμένη, τά εύγενέστατσ 
αύτά παιδιά, δολοφόνησαν έν ψυχρώ, μέσα ατό ϊδιο όεpο
πλάνο Ε:νσν συνεπιβότη τού κ. Ρούσου, άφού τόν ξυλοκό
πησαν, τόν κτύπησαν μέ τό περίστροφο ατό κεφάλι καΙ τόν 
έσυραν αlμόφυpτο καΙ μέ σπασμένα πλευρά, γιά νά τόν 
πυροβολήσουν κσi νά τόν πετόξουν ατό κατάστρωμα τού 
άεpοδpομίου . . . 

Τό πόσο ... ώpσία πέρασαν of ύπόλοιποι έπιβάτες, εΤναι 
άpμόδιοι νό διηγηθούν οίίδιοι. Πάντως κανείς δέν φαίνεται 
νό ... νοσταλγή αύτι'ι τήν πεpιπετειοΟλσ κσi τά ταξιδάκια 
μεταξύ Βηρυτού καΙ Άλγεpfου, ούτε καΙ τ/ς ύπόλοιπες ήμέ
ρες στήν τόσο γαλήνια καΙ τόσο εύνομουμένη πρωτεύουσα 
τού Λιβάνου . .. 

Ο <<ΞΕΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ>> 

Μ ΕΡΙΚΕΣ έκφpάσεις όντανακλούν τήν νοοτροπία ένός λαού. 'Εδώ ατή ν 'Αμερική, έπί παραδείγματι, δ ταν Ε:νας 
φοιτητfις όποτύχη σ· Ε:να διαγώνισμα λέει 'Ί flunked". 
Σχεδόν ποτέ δέν λέει ''τhe professor flunke me". 'Αντίθετα, 
στήν 'Ελλάδα, ή κοινι'ι έκφραση εlναι: «Μ ' έκοψε". Ποτέ «ό
πέτυχα». Γιά τόν "Ελληνσ φοιτητfι τό φταίξιμο δέν εlναι ποτέ 
δικό του - τό όποτέλεσμα όφείλεται στήν όδικία ή τr}ν κακία 
τοϋ καθηγητή. 

Μ ιό δλλη έκφραση πού όκούγεται συχνά ατή ν· Ελλάδα: 
ιι'Ο ξένος δάκτυλος». Γιά κάθε έξέλιξη στίς έσωτεpικές πολι
τικές ύποθέσεις, ποιός εlνσι σύτός πού κινεί τά νήματα; «'Ο 
ξένος δάκτυλοςιι. Ποιός φταίει γιό τίς όποτυχfες τής έλληνι
κής έξωτεpικής πολιτικής; «·Ο ξένος δάκτυλοςιι. 

Εlνσι όμφίβολο dν ύπάpχη σέ δλλη γλώσσα όνάλογη έκ
φραση πού νό όκούγεται τόσο συχνά κσί νά χρησιμοποιεί
ται μέ τόση εύκολίσ . . . 

Μιά φορά ό ιιξένος δάκτυλος» ήταν έγγλέζικος. τά τελευ
ταία σαράντα χρόνια εlναι, κυρίως, όμερικανικός. 'Ιδιαίτερα 
ατό Κυπριακό, έχει κατασκευασθεί όλόκληpη μυθολογία 
πού όποδίδει aτόν «ξένο δόκτυλο» δλες τίς συμφορές πού 
στήν πραγματικότητα προκλήθηκαν μέ τά λάθη μας. 

Γιά δλσ φταίει ό όμεpικσνικός «ξένος δόκτυλος». Κι · έτσι 
κσμμιά φορά φθόνομε σέ παpόλογες ύπεpβολές. "Οτσν 
έγιναν γνωστό τά έκλογικά όποτελέσματα στfιν ' Ελλόδα, σέ 
μιά παρέα κατά τά δλλα λογικών κσί σοβαρών όνθpώπων, 
όκούστηκε κόποιος νά λέη: «Π θέλατε νά γίνη; Κέρδισε ό 
'Ανδρέας γιατί τό ήθελαν of 'Αμερικανοί». Οίίδιοι δνθpω
ποι, λίγες μέρες ένωpίτεpσ, έβεβαίωναν έσυτούς καί όλλή
λους δτι «θά κέρδιζε ό Μητσοτόκης γιατί σύτόν . . . ήθελαν of 
'Αμερικανοί!» 

Τό πpaγμα θά ήταν κάπως όστείο, dν δέν εΤχε κσί τήν 
τραγική του πλευρά. 'Όπως ό φοιτητfις πού ρίχνει aτόν κσ
θηγητfι τfιν εύθύνη γιά τήν όποτυχία ΤΟυ, έτσι ΚΙ' ένας λαός 
δέν μπορεί νό όποφύγη σφάλματα καΙ όποτυχίες δτσν έχη 
πόντα εύκολη δικαιολογία καΙ αύτοσυγχώpητη τfιν έξήγηση 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 
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ότι κάθε άποτυχίο όφείλεται aτόν πξένο δάκτυλο». 

Φυσικά ούτό βολεύει κο/ τοuς ήγέτες, μιaς κοί τά παθή
ματα δέν όφείλοντοι στοuς δικούς τους κοκοuς χειρισμούς 
άλλά aτόν πανταχού παρόντα (κο/ τά πάντα καλύπτοντα) 
ιιξένο δάκτυλο»! 

Κάποτε θά πρέπει νά ώριμάσουμε κο/ νά σοβαρευ
τούμε ... 

Η ΕΝΔΕΚΑ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ 

Δ ΙΚΑ/ΩΣ διεμορτυρήθησον, Κύπρος κοi Έλλάς, γιά τό ιιδημοψήφισμο» κοi τΙς «έκλογές» γιά ιιΚοινοβούλιο» ατά 
κατεχόμενο έδάφη τt'jr Βορείου Κύπρου. 'Η έπιμονή τι'jς 
Τουρκίας στήν δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων κο/ 
ατή ν στήριξη ένός ιικράτουςιι πού κανείς άλλος σ' ούτόν τόν 
κόσμο δtν άνογvωρίζει, εΤναι χαρακτηριστική τι'jς όλης άρ
νητικι'jς, άδιολλάκτου κοί πορελκυστικι'jς της τοκτικι'jς κοί 
έπιβεβοιώνει τούς φόβους ότι δέν έπιθυμεί λύση τού προ
βλήματος. ~ Ετσι, καΙ ό έφετεινός 'Ιούλιος, ό ένδέκοτος μετά 
τήν βάρβαρη εΙσβολή τού 'Α πίλο, βρίσκει τό μαρτυρικό 

νησί, τεμαχισμένο κο/ τούς 200.000 πρόσφυγες μακριά όπό 
τiς έστίε·ς τους. 

Οί έντονώτοτες πολιτικtς διαμάχες στr)ν Λευκωσία κο/ 
ατή ν 'Αθήνα άπέσποσον τήν προσοχr) τού Πανελληνίου όπό 
τό Κυπριακό, άλλά εΤνοι καιρός νά έπονέλθωμε άποφοσι
στικοί κοί άνένδοτοι στήν προάσπιση τών δικαίων τι'jς Κύ
πρου κοi τώνόδελφών μας τι'jς Βορείου ·Ηπείρου, τούς όποί
ους, δυστυχώς, έλάχιστοι 'Έλληνες φαίνεται νά θυμούν
ται .. . Ε/ναι πρωταρχικό κοθι'jκον τού 'Ελληνισμού τι'jς · Α
μερικι'jς νά κωφεύση στ/ς Σειρι'jνες τών έλληνικών κο/ τών 
κυπριακών κομμάτων κο/ νά άφοσιωθfί άνυποχώρητο μέ 
δλες του τiς δυνάμεις aτόν ίερό σκοπό, μέχρις δτου όποχω
ρήσουν οί βάρβαροι κοi έπονοκτήση τό νησi τήν πολιτειακή 
του ένότητο . .. 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ 

ο I ΑΡΧΟΝΠΣ τού Τάγματος τού 'Αγίου 'Ανδρέου, έπογρυπνούντες πάντοτε γιά τό ΟΙκουμενικό Πατριαρχείο 
καΙ τόν 'Ελληνισμό πού όπέμεινε στr)ν Κωνσταντινούπολη, 
κινήθηκαν δροστηρίως, όπό τήν πρώτη στιγμr) πού έγινε 
γνωστή ή άπόφοση τών τοπικών όρχών νά κατεδαφίσουν 
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μέρος τού fερού ναού τού 'Αγίου Γεωργίου Μοκρονησίου. 

Ό έθνικός διοικητής τού Τάγματος Dr. Anthony G. 
Borden καΙ ό α/δ. Dr. Μιλτιάδης Εύθυμίου, έκτελεστικός όξι
ωματούχος τού Τάγματος, έστειλαν τό όκόλουθο τηλεγρά
φημα πρός τόν Πρόεδρο Ρfίγκον, τόν ύπουργό 'Εξωτερικών 
κ. Σούλτζ κοi τόν πρέσβυ τι'jς Τουρκίας στr)ν Ούάσιγκτων 
κ. · Ελεκντάζ: 

"The Archons of the Order of St. Andrew, whose 
members are the leading laymen of the Greek Orthodox 
Church of North and South America, inνested by the Ecu
menical Patriarch of Constantinople to care for the needs 
of the center of world Orthodoxy, strongly protest the 
anticipated demolition of the 19th century Greek Orthodox 
Church of St. George of Makrochori, lstanbul, Turkey. 

The demolition would νiolate articles 37, 38 and 42 of 
the Treaty of Lausanne, and we c~ll upon you to join in this 
protest of the Church which has been declared "preserνed 
property" by the Turkish authorities themselves." 

Α ΤΥΧΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 

ο« ' Εθνικός Κήρυξ» καΙ ή ιιΠρωϊνή» έπιχειρούν μέ τr)ν όρ
θρογροφία τους vά διαφοροποιήσουν τούς νέους μετα

νάστες άπό τούς παλαιότερους, καθώς καί oi δυό έφημε
ρίδες συναγωνίζονται γιά τήν πρωτοπορία στr)v έπίδειξη 
πατριωτισμού. 

Ό ιι 'Εθνικός Κήρυξ» έπετίμησε τήν ιιπογερή σιωπr) τών 
όμογενών πολιτικών ατή ν χωρiς λόγο καΙ προηγούμενο έπί
θεση τού Προέδρου Ρι'jγκον ένάντια ατή ν 'Ελλάδα . . _,_ Κοί 
έπεσήμανε τήν σιωπr) τfίς ΑΗΕΡΑ, πού όρνήθηκε νά προβfί 
σέ όποδοκιμασία τού Προέδρου καΙ τr)ν άρνηση τfίς · Αρχιε
πισκοπι'jς νά άντιπροσωπευθι'j στήν συγκέντρωση διαμαρ
τυρίας τfίς ·Ομοσπονδίας. 

·Η «Πρωί'νή», έξοfροuσα τr)ν πρωτοβουλία τfίς 'Ομο
σπονδίας ·Ελληνοαμερικανικών Σωματείων γιά τr)ν συγ-
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κέντρωση διαμαρτυρίας ατό ιιΚρύσταλ Πάλας», ατή ν 'Αστό
ρια, χαιρετίζει μιά ιινέα δυναμική έκδημοκρατικοποίηση τοϋ 
όμογενειακοϋ Χώρου ΚΟί τijς έκπροσώπησής ΤΟυ άπό ΤΟUς 
άνεξαρτήτους πολιτικοuς φορείς οί όποίοι τόν έκφράζουν 
καί- τό κυριότερο-μέσα άπό τοuς όποίους έκφράζεται". Καί 
προσθέτει ή ιιΠρωϊνήιι: ιι • •. δέν εlναι δυνατόν ol άποφάσεις 
νά παίρνωνται σε άνώτερα κλιμάκια καί οί ζωντανές όργα
νώσεις τijς όμογένειας νά χρησιμοποιούνται άπλώς σάν 
όργανα κινητοποίησηςιι. 

'Η ιιΠρωϊνή», σχολιάζουσα τό κύριο όρθρο τijς ιιΝέας ·γ_ 
όρκηςιι τού ' Ιουνίου, καί άπαντώσα στήν πρόσκλησή μας νά 
κοτονομάση τοuς ήγέτες τής ' Ομογενείος τών όποίων έπιθυ
μεί τήν ιικοτάρρευσηιι κοi την άντικοτάστασή τους, μός δίνει 
τήν έξή ς άπάντηση : 

ιιΟi ατηλες της ιιΝέας Ύόρκης» δέν έκφρόζουν παρά 
αύτούς όκριβίίJς πού όποκαλεί τό άρθρο της Πρωϊνης : αύ
τόκλητους ήγέτες. Αύτούς πού θέλουν μ ιό ' Ομογένεια 
δίχως πολιτική συνείδηση, δίχως έθνική ταυτότητα ... ' Ε
κείνοι πού σιωποϋν δ ταν τό έθνι κό θέματα περνοϋν κρίση, 
έκείνοι πού «πλούτισαν - μήδισαν». ·Ο νοών νοεί τω». 

Κοί βεβαίως κοταλοβαίνομε. Καί καταλαβαίνουν κοί έ
κείνοι rouς όποίους ύπονοεί ή ιιΠρωϊνή» χωρίς νά κοτονο
μάζη rouς ιιΜηδίζοντας". 

Στό 'ίδιο όρθρο της, ή ιιΠρωϊνή", παρατηρεί: ιιΠού άκρι
βώς ε1δε τήν μεταφορά rfjς λάσπης (όπό τήν ' Ελλάδα) ό κ. 
Μακριός, δέν ε1ναι γνωστό. 'Ο όμογενειοκός τύπος πρόσ
φερε στήν 'Ομογένεια πολύπλευρη κοί πολιτισμένη ένη
μέρωση . .. ». 

Δείγμα τijς «πολύπλευρης" κοi «πολιτισμένης ένημέρω
αης" δίνει ή ιιΠρωϊνήιι ατό κύριο όρθρο της, τήν /δια μέρα, 
ατή ν άπέναντι άκριβώς σελίδα, μΕ: τίτλο ιιΣτό δρόμο τού ' Ε
φιάλτη». Τονίζει, δτι ό κ. Μητσοτάκης ιιύποστήριξε τήν aν
θελληνική άπόφαση τοϋ κ. Ρijγκανιι. ~Αν κοί αύτό δtν τό 

έκαμε ποτt ό άρχηγός τijς ιιΝέας Δημοκρατίας», ή ιιΠρωϊνήιι 
τονίζει δ τι ιιπροδίδειιι τήν 'Ομογένεια. ιι • Εται- γράφει-χωρiς 
τον παραμικρό δισταγμό. Προδίδει τήν όμογένειο κai δλον 
τον 'Ελληνισμό . .. 'Η πράξη τού κ. Μητσοτάκη εlναι πράξη 
προδοσίας». 

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣ ΠΟΛΛΟΥΣ .. . 

ΚΑΙ μιά ό λόγος γιά λάσπη, οfσθονόμοστε τήν ύποχρέωση 
νά έπισημάνωμε το ύψηλό πολιτικό ~θος, τήν άνωτερό

τητο, τήν ύπομονή καί τήν r'ιθικη άντοχή τού κ. Κ. Μητσο
τάκη, έναντίον τού όποίου κυρίως έρρίφθη κατά τήν προ
εκλογική περίοδο. 'Αγέρωχος καί άταλάντευτος ό άρχηγός 
τής ιιΝέος Δημοκροτίαςιι, άρνήθηκε νά όσχοληθι'j κοi νά ά
ποντήση. Μετρημένος κοi ήρεμος ~ταν κοi ό ήγέτης τού 
Κύρκος, ό όποίος άπεδοκίμααε έντονα τiς προσωπικtς έπι
θέσεις κατά τοϋ κ. Μητσοτάκη. ΚαΙ ol δυο πολιτικοί, κράτη
σον ψηλά τόν πολιτικό διάλογο καΙ έδωσαν ένα καλό μάθη
μα σοβαρότητος_ εύπρεπείας καΙ όνωτερότητος σε πολλοuς 
συναδέλφους τους . . . 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

Α ΝΕΚΟΙΝΩΘΗ έπισήμωςστήν 'Αθήνα, δτι ό Πρωθυπουργός κ. Α. Παπανδρέου θό έπισκεφθij τήν Νέα ' Υόρκη άπό 
19-25 'ΟJ<τωβρίου καΙ θά μιλήση aτόν ΟΗΕ_ ατό πλαίσια τών 
έκδηλώσεων γιά τά 40 χρόνια τοϋ Διεθνούς Όργονισμοϋ, 
κάθώς καΙ στό Συμβούλιο 'Εξωτερικών Σχέσεων, στήν Ν. 
'Υόρκη. 

Μέ τfιν εύκσιpία, πιθανολογείται δτι ό κ. Παπανδρέου 
θά γίνη δεκτ<\ς άπό τόν Πρόεδρο Ρijγκσν κοi έχουν κινητο
ποιηθij καΙ πάλι πρός τούτο, διάφοροι όμογενειακοl 
παράγοντες, δεδομένου δτι μέχρι τώρα δ· κ. Ρfjγκαν ήρνείτο 
νά συνοντηθι'j μέ τον 'Έλληνα Πρωθυπουργό, ϋστερο άπό 
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τά δσσ εΤπε καΙ έπραξε κατά την διάρκεια τών τελευταίων 
τεσσάρων έτών, έναντί ον τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, τοϋ 
ΝΑ ΤΟ καΙ γενικώς τοϋ Δυτικού κόσμου καΙ ύπέρ διαφόρων 
δικτατόρων καΙ τρομοκρατών, ύπtρ τι'jς Σοβιετικής ·Ενώ
σεως καΙ ύπέρ τών ύποχειpίων Κυβερνήσεων τών σκλαβω
μένων χωρών τijς Άνοτολικijς Εύρώπης. 

Τελικώς, πιστεύεται δ τι ό 'Αμερικανός Πρόεδρος θά 
δεχθfί νά συναντηθij μέ τόν Πρωθυπουργό τijς 'Ελλάδος. Εύ
χόμαατε καΙ μείς νά πρσγματοποιηθή μιά τέτοια συνάντηση, 
διότι μπορεί νά αυμβάλη στην έξομάλυνση τών σχέσεων 
μετοξu τών δύο χωρών. 

ΚΑΙ Ο κ. Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 

ΚΤΟΣ άπό τι'ιν έπίσκεψη τοϋ Πρωθυπουργού, μέ τήν 
Ε όποίο eά ασχοληθούμε σε προσεχές μaς τεϋχος, σημειώ
ναμε καΙ τι'ιν έπίσκεψη τοϋ άρχηγοϋ τijς άξιωμστικι'jς aντιπο
λιτεύσεως κ. Κ. Μητσοτάκη. Ό ήγέτης τι'jς ιιΝέος Δημοκρα

τίας» θά μετάσχη σε συνάντ~σ~ ήγετών. τώ.ν ~ριστι~νοδry
μοκρατικών Κομμάτων τijς Ευρlλ!πης, που θ<: γι.νη ?'την ~υ
άσιγκτων. Ό κ. Μητσοτάκης θα συνοντηθη με τον κ. Ρηγ
καν στΙς 25 ' Ιουλίου κατόπιν προσκλήσεως τού Προέδρου. 
Κατά τι'ιν συνάντηση θά συζητηθούν δλα τά κύριο θέματα 
άμοιβσίου ένδισφέροντος καί_ είδικώτερα, τά κ[>ίσι~σ 
έθνικά προβλήματα, ώς καί ή πορεία τών σχέσεων των δυο 
χωρών. 

'Ελπίζομε δτι ό κ. Μητσοτάκης θά έξηγήση aτόν 'Αμε

ρικανό Πρόεδρο δ τι 1 πλειο_ψ~φfο ~ών ' ~~λή~~.ν δέν μισεί 
τήν 'Αμερική, τοuς ήγε τες και τον λσο της. ί'\λλ οτι, άπεναν
τίος, ol περισσότεροι "Ελληνες, δσοι δ~ν έχουν δηλητηριο
σθή άπό την κομμουνιστο-μορξιστικη προ;rογάνδο: τρέ~ 
φουν σίσθήματα όγάπης καί εύγνωμοσυνης προς ΤΟ 
'Αμερικανικό • Εθνος, γιά δσα ~πρ?ξε κai πρά~τει. ύ_πέρ τ~ ς 
'Ελλάδος, άπό τό 1823 μέχρι και σημερο - πα ρο τα δσα έλε
χθησαν καΙ γράφονται ατή ν ' Ελλάδα γιά τον ύπερήφσνο 
αύτόν λαό. 

Μέ τι'ιν εύκσιpίσ τfjς έπισκέψεώς του, ή Όμ?γέν~ιο πε: 
ριμένει άπό τόν κ. Μητσοτάκη, νά ζητήση άπα τους έδω 
κομματικοuς φίλους του, την άμεση διάλυση τών · Επιτρο-
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πών φίλων τijς ιιΝέας Δημοκρατίας». Άν καί οί Έπιτροπi:ς 
αύτi:ς δημιουργήθηκαν μετά τό δργιο τών παρομοίων · Επι
τροπών τοίi ΠΑΣΟΚ, καί μπορεί έτσι νά δικαιολογι'j ή «Νέα 
Δημοκρατία» τfιν ύπαρξή τους, βέβαιο εΤναι δτι καί οί • Επι
τροπi:ς αύτi:ς κάθε όλλο παρά συμβάλλουν στfιν διατήρηση 
τijς ένότητος τι'jς · Ομογενείας. ·Αλλά θά έπανέλθωμε καί έπ · 
αύτοϋ. 

ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΟΙ διαβάσαμε δτι ατίς πρόσφατες Πανελλα
δικtς έξετάαεις γιά την εΙσαγωγή ατά άvώτατα έκπαιδεu

τικά ίδρύματα τής χώρας. οί μαθητtς άγνοοϋσαν στοιχειώ
δεις λέξεις τού έλληνικοϋ λεξιλογίου. Τό θέμα τι'jς έκθέσεως 
~ταν: 

<<'Ο όνθρωπος ό όποφασισμένος νό μάθει πολλά γράμ
ματα καί νό διαπρέψει σέ μιό έπιστήμη καί σέ μιό τέχνη, 
δέν aποβλέπει πιά, κατό τι'ιν έπικρατοϋσα όντίληψη, στr')ν 
προσωπική του μόνο εuδοκίμηση. Προσφέρει κα1 στοuς 
άλλους πολύτιμη όρωγή». 

"Οπως διαβάζομε σέ άθηναϊκiι έφημερίδα, κανε/ς μαθη
τής δi:ν γνώριζε τΙς λέξεις •ι:ύδοκίμησηιι καΙ «άρωyηιι καΙ 
κανε/ς δεν όποφάσιζε νά προχωρήση στήν όνάπτυξη τοϋ 
θέματος. Οί έξεταστi:ς ήρνούντο νά όναλάβουν τfιν εύθύνη 
τι'jς έπεξηγήσεως τών δυό αύτών λέξεων, καΙ άπετόθησαν 
στfιν ΚεντρικrΊ · Επιτροπfι τών έξετάαεων, τά μέλη τijς όποίας 
κατελήφθησαν άπό όμηχανία . . . "Εως δτου δοθfj ύπεύθυνη 
έρμηνεία τών λέξεων εΤχαν περάσει δυό ώρες ... 

Τό γεγονός αύτό έσχολιάαθη ατfιν 'Αθήνα αάν δείκτης 
τού tπιπέδου τfjς μορφώσεως τών 'Ελληνοπαίδων, Ιδιαι
τέρως δi: είς δ,τι όφορa τr}ν βάση τfjς Παιδεfας, τfιν γλώσ-
σα ... 

Άλλό έδώ, ατfιν Νέα Ύόρκη, έχομε καΙ χειρότερα. ~Οχι 
μi; τούς μαθητές, όλλό μέ όρκετοίις ιισυντάχτες» οί όποίοι 
όγνοοϋν 6χι μόνο τούς βασικούς κανόνες τfjς όρθής γραφfjς, 
όλλά καΙ τfιν σημασία πάρα πολλών λέξεων. "Ετσι, ό ιι'Εθνι
κός Κήρυξιι, σέ πλαισιωμένο, πρωτοσέλιδο κύριο όρθρο του 
κάλεσε τόν Πρόεδρο Ρι'jγκαν ιινά άναγνωρίσει τό λάθος πού 
διέπραξε σέ βάρος τijς ·Ελλάδας καί τού λαού της καί νά άπα
σύρει τήν συμβουλευτική του προτροπή aτόν όμερικανικό 
λαό νά μ ή έπισκέπτεται τήν ·Ελλάδα . . . »! 

ΟΙ ΦΟΒΕΡΕΣ ΕΠΙΚΡΙΣΕ/Σ 

Μ Ε πραγματικfι όδύνη διαβάσαμε, άκούσαμε καi έιδαμε 
τΙς άνταποκρίσεις, κύρια όρθρο, άναλύσεις κai σχόλια 

ε/ς βάρος τijς ·Ελλάδος aτόν εύρωπαϊκό Τύπο, άλλά καί ατiς 
άμερικανικi:ς έφημερίδες, ατά περιοδικά, στfιν τηλεόραση 
καΙ ατό ραδιόφωνο. 01 σκληρi:ς καi βίαιες έπικρίσεις προ
fjλθαν 6χι μόνο όπό διακεκριμένους δημοσιογράφους, διε
θνούς κύρους κai όκτινοβολίας, όλλά κai όπό πρώην ύπουρ
γούς κai άξιωματούχους τής άμερικανικfjς Κυβερνήσεως, 
Δημοκρατικούς κai Ρεπουμπλικανούς. • Ηταν δλοι σκληρο/ 
στΙς κρίσεις τους γιά τfιν έλλειψη έπαρκών μέτρων όαφα
λείας ατό 'Αεροδρόμιο τοϋ 'Ελληνικού κai ώρισμένοι μfλη
σαν περιφρονητικά κai εfρωνικά γιά τήν Κυβέρνηση Παπαν
δρέου καΙ τι)ν στάση της έναντι τijς τρομοκρατίας. Πολλά 
σχόλια χαρακτηρίζονται άπό ύπερβολfι καΙ όλλα ~ταν κα
ταφανώς κακόπιστα. 

Γι' αύτό τόν λόγο όποφεύγομε νό μεταφέρω με στiς όγ
γλικές μας σελίδες, δπως κάνομε πάντοτε, τά δημοσιεύματα 
τού άμερικανικού τύπου γιά δ, τι όφορa τfιν άεροπειρατεία 
όπό τό 'Ελληνικό. 'Αλλά αύτό δi:ν σημαίνει δτι άμφι
αβητούμε τό κύρος τών άμερικανικών μέσων ένημερώσεως. 
Οίιτε μπορούμε νό δεχθούμε δτι τούς έγιναν ύποδεfξεις, ή 
παρακινήθηκαν άπό τήν όμερικανική Κυβέρνηση γιά νά 
λόβουν μέρος σέ ιιέκστρατεία», ή ιισυνωμοσία» έναντίον τfjς 
'Ελλάδος. ~ Αvθρωποι μέ αfσθήματα εΤναι καί ol Άμερικα-

ΙΟΥ ΛΙΟΣ 1985 

νοi δημοσιογράφοι καί πολιτικοί, καί εlναι φυσικό νά έπηρε
άζωνται 6χι καί τόσο .. . εύμενώς έναντι τijς 'Ελλάδος, δ ταν ό 
Πρωθυπουργός της tπιτίθεται έναντίον τijς χώρας τους καί 
δ ταν δολοφονούνται στι)v ·Αθήνα όντιπρόσωποι τijς πατρf
δας τους καΙ γίνονται δσα γίνονται καί γράφονται δσα γρά
φονται ... 

Γιά χρόνια τονίζαμε δτι ό άvτιαμερικαvισμός καί ή 
αχετικfι ρητορικfι δi:ν συμφέρουν στfιν 'Ελλάδα καί δtν θά 
όδηγούααν σε καλό. "Ας όναλογιατούμε λίγο καί τίς ίδικές 
μας εύθύνες καί τά {δικό μας σφάλματα . .. 

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠ/ΔΩΝ! 

Μ ΠΑΦΕΡΟΜΕ έδώ χωρίς σχόλια, άπόσπασμα ένός όρ
θρου τού κ. Τ. Παπαγιαννόπουλου, ατι)ν άθηναϊκι) έφη

μερίδα « ' Εστία», σχετικό μέ τr'ιν ψηφοφορία ατfιν Σχολfι Εύ
ελπίδων: 

ιιΕfναι έξοργιστικόν τό γεγονός δτι παρf'jλθεν έν αιγf'j ή 
πληροφορία ποu μετεδόθη διό του Τύπου, καθ' ίiν είς τr')ν 
Στρατιωτικr'ιν Σχολrlν Εύελπίδων τό δύο Κ. Κ. Ε. έλαβον,συ
νολικώς, εΙς τό τέσσαρα τμήματα, 135 ψήφους (111 τό Κ. Κ. 
Εξ. κai 24 τό Κ. Κ. Εσ.) τουθ' δπερ σημαίνει δτι ό Κομμου
νισμός, ό όποiος βαρύνετα ι μέ όπαραγρόπτους εuθύνας 
διό σωρείαν φόνων καί δολοφονιών προσωπικοτήτων το Ο 
Σώμα τος τών 'Ελλήνων • Αξιωματικών, εlσέδυσε καί εΙς 
την κοιτίδα αύτιΊν τοίί ήρωϊκου ήθους. Οuτω δέ, ή ΣχολrΊ 
Ευελπίδων, ή όποία έδώ κο] 157 ετη όνεδύθη, ώς καύχημα 
τοϋ ~ Εθνους, όπό τό καπνίζοντα έρείπια καί τός όπροσμε
τρήτους θυσίας τf'jς Έπαναστόαεως του 1821, θό i:χη έφε
ξfjς τιΊν θλιβερόν τύχην νό θάλπη είς τοuς κόλπους της 
στρατιωτικοuς ήγήτορας, οί όποϊοι θό ίιπηρετουν τr')ν πο
λιτικr'ιν παρόταξιν ποu λίαν προσφυώς όλλό κο] με όκέ
ραιον dίσθημα ήθικης εuθίινης, ό Γεώργιος Παπανδρέου 
εfχε χαρακτηρίσει «κόμμα τfίς προδοσίας καί τοίί έγκλή
ματος» ... 

OYSTER ΒΑΥ 
CR YST AL Ρ ALACE 

31-01 BROADWA Υ, ASTORIA, L.I. 11106 
TEL. (718) 545-8402 and (718) 545-2990 

• Ανετες, πολιτισμένες άιθοuσες γιά δλες 

τiς κοινωνικές σας έκδηλώσεις, ίδιωτικές 

καί συλλογικές. 

'Αδελφοi ΤΟΜ καi ΠΩΛ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ 

:fltλen1Ό.n WHOLESA I.F: 

A .ND RETAIL 

G1ft Sλop Stefana . 

Vaptistika, 

Books, Records 

lmponed Ceramics from Greece 

323 WEST 42nd STREΠ. NEW YORK. Ν . Υ . 100.16 
Tel .: (2 12 ) C I 7-6244 C I 7-62 19 
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Έπίκαιρα 

~Ανθ-Ελληνικό ... 
'Ένα χρονογράφημα τής Κας ΕΛΕΝΗΣ ΒΛΑΧΟΥ 

στην «Καθημερινή». 

'Ότι το άεροδρόμιο τοϋ Έλληνικ:οϋ εΙ ναι 
άρρωστο, το λέμε κ:αi τό γράφουμε κ:ατά τα
κ:τικa διαστήματα, τά τελευταία δέκα 
χρόνια. 

"Οχι μιά, άλλa άμέτρητες φορες εχουμε 
περιγράψει τά διάφορα συμπτώματα, άλλα 
έλαφρά, άλλα βαρειa πού τό κάνουν νά 
ξεχωρίζει άπο τa άεροδρόμια τής Εύρώπης. 

Έπi .. πασόκ» καί προ .. πασόκ••, εχουμε 
άναφέρει η'ιν γενικη άτμόσφαιρα άκ:ατα
στασίας, τόν σαδισμό με τόν όποίο άντι
μετωπίζεται δ δυστυχης ταξιδιώτης, ή κα
κομεταχείρισή του, ο[ ούρες τfΊς άφίξεως, 
τά άνύπαρκτα κ:αρροτσάκ:ια, οί τελωνεια
κοί ελεγχοι πού άκ:ολουθοϋν την διάθεση 
τfjς στιγμfjς, καλη η κ:ακη τοϋ ύπαλλήλου, 
την μάχη γιa τό ταξί, πού περιμένει άρ
πακτικ:ο τόν άνυπεράσπιστο ξένο. 

Δεν ε{ ναι δύσκολο νa συμπεράνει κανείς 
δτι θa πάσχει καί άπο liλλα πιο νοσηρa 
συμπτώματα. 'Αλλa δ κ:οινος έπιβάτης δεν 
τα βλέπει. 

τα βλέπουν, δμως, οί aλλοι, οί είδικοί, οί 
ξένοι , οί τεχνικοί, οί δικοί μας καί ο[ ξένοι 
πιλότοι, ο[ έπιθεωρητtς τfjς «I.A.T.A ... , 
τής Διεθνοϋς 'Οργανώσεως πού παρακο
λουθεί τiς άεροπορικ:ες συγκοινωνίες άνa 
την ύφήλιο. 

· ΑλλCι καi οί δικές τους παρατηρήσεις 
άντιμετωπίζονται με την 'ίδια περιφρόνη
ση, δπως καi οί δικές μας. Δεν εlναι πολύς 
κ:αιρός, στiς 19 Νοεμβρίου 1984, πού πα
ρακαλούσαμε τον τότε ύπουργό κ:. I. Πα
παδονικολάκη - σε άνάλογη στήλη - να 
μiiς δώσει λίγη προσοχή. Εlχε μόλις πρό 
δύο μηνών άναλάβει τό ύπουργείο, ήταν 
πρώην πιλότος τfjς Σχολής 'Ικάρων, έκ
παιδευμένος στην 'Αμερική, κ:αi 56 χρό
νων, σε οοριμη πλέον ήλικία, θa μποροϋσε 

ν' άντιμετωπίσει, άν δχι δλα, μερικά aπό 
τά πιό άμεσα προβλήματα. 

Δεν εκ:ανε τίποτε, άπεδείχθη άχρηστος 
καi άδιάφορος, δεν μaς εδωσε κ:αμιa άπάν
τηση καί τα άεροδρόμιά μας ιφατήθηκ:αν 

στην 'ίδια πρωτόγονη κατάσταση. 
~Αν τυχόν παρακολουθήσατε τa χθεσινa 

Δελτία Είδήσεων, τfjς ΕΡΊ'-1 καi ΕΡΊ'-2, 
ίδίως τά πρώτα τοϋ άπογεύματος, στiς 6 κ:αί 
στiς 6.30, θa σiiς παρακαλέσω να τα ξε
χάσετε. 

Ήταν βουτηγμένα στο ψέμα. Στό βαρύ, 
παχύ, ξεδιάντροπο ψέμα. ΕΙχαν έπιστρα
τεύσει καi ενα ύπουργό , πού κ:ι αύτός, άπό 
την άσφάλεια τοϋ κουτιοϋ, χωρίς κανένας 
ν. άμφισβητήσει τα λεγόμενά του, άράδια
ζε σειρa δλόκληρη άπό άνακ:ρίβειες - τό 
λέμε γιa χάρη του πιό εύγενικά. 
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Καi τώρα ή άλήθεια: 

ΕΙ ναι καιρός πού οί ξένες έταιρίες, έκδη
λώνουν τίς άνησυχίες τους γιά τήν ελλειψη 
άσφαλείας τών έλληνικών άεροδρομίων ... 
'Αντιγράφω άπό τήν σελίδα 6 τών 

.. τάϊμς» τής Τρίτης 18 'Ιουνίου: 
·Ο κ. Ρόντνεϋ Ούάλλας, έπικ:εφαλής τής 
'Υπηρεσίας 'Ασφαλείας τής «ΙΑΤΑ», μaς 
ε{πε δτι πρό μηνών πολλές άεροπορικές ε
ταιρίες άποφάσισαν νά προσθέσουν μιά 
δεύτερη δικ:ή τους ύπηρεσία έρεύνης στούς 
έπιβάτες τών ·Αθηνών, διότι δέν ήσαν ίκα
νοποιημένες άπό τήν ' Ασφάλεια στό Cιερο
δρόμιο. ·Αλλά ή έλληνική κυβέρνηση 
τούς τό άπαγόρευσε, διότι εθιγε - δπως 
έξήγησαν- τήν άρμοδιότητα τής 'Ελλη
νικής 'Αστυνομίας . Τόν περασμένο 'Απρί
λιο- συνεχίζει τό δημοσίευμα- 40 άερο
πορικές έταιρίες, πού περνάνε aπό τήν 'Α
θήνα, εστειλαν ε να τηλεγράφημα κατ. εύ
θείαν στόν 'Έλληνα πρωθυπουργό, στόν 
όποίο έξέφραζαν τήν βαθυτάτη τους άνη
συχία γιά τήν πλήρη άνεπάρκεια άσφα
λείας στό άεροδρόμιο τών · Αθηνών. 
'Αντιγράφω αύτή τή φράση στά άγγλικ:ά, 

δπως τήν δημοσιεύει ή έφημερίδα, γιατί 
ε{ναι σύντομη καί έκφραστική: 

"We express our deepest concem at the 
total inadequacy of airport security at 
Athens." 
"Οχι μιά, άλλa σαράντα έταιρίες ύπέ

γραφαν τό τηλεγράφημα πρός τόν κ:. Α. 
Παπανδρέου. 
Ό όποίος άρνήθηκε νά άπαντήσει. 

Προφανώς τό τηλεγράφημα τό εΙ χε προ
καλέσει ή έπιχείρηση της 4ης ·Απριλίου 
1985, πού εγινε στό 'Ελληνικό. 'Επειδή 
άπέτυχε καi δέν προκάλεσε θύματα, δέν 
γνώρισε τήν δημοσιότητα πού τής liξιζε . 
Ήταν, έν τούτοις , έντυπωσιακή ... 

' Αντιγράφω τώρα άπό τήν πρώτη σελίδα 
τfjς «Καθημερινής» τfjς 5 'Απριλίου 1985: 
«Θρασυτάτη aπόπειρα έπιθέσεως μέ 

••μπαζούκας» μέ στόχο έπιβατικό άερο
σκάφος τής ίορδανικ:ής έταιρίας << "Αλια», 
πού μετέφερε 62 έπιβάτες καί 13 μέλη πλή
ρωμα, σημειώθηκε χθές τό άπόγευμα στό 
άεροδρόμιο Έλληνικοϋ. Ή άπόπειρα, 
έκτός άπό τήν άνησυχία πού δημιούργησε 
άπό τήν διαπίστωση δτι ή δράση τών 'Α
ράβων τρομοκρατών κλιμακώνεται καί 
στήν 'Ελλάδα , προκάλεσε τεράστια έρω
τηματικά γιά τά άνεπαρκfj μέτρα άσφα
λείας τοϋ άεροδρομίου Έλληνικοϋ. Ό 
τρομοκράτης πέρασε άνάμεσα σέ δύο 
••Αuρες» γεμάτες aστυνομικούς, μέ τό τε
ράστιο δπλο του, χωρίς νά γίνει άντιλη-

πτός, πυροβόλησε καί έφυγε άνενόχλη
τος ~ .. Εύτυχώς ή βολή του άστόχησε, προ
κάλεσε μόνο ενα βαθούλωμα στήν άτρα
κτο. Ό τρομοκράτης πέταξε τό •<μπαζού
κας» κ:αί έξαφανίσθηκε μέ tδιωτικ:ό αυτο

κίνητο ...... 
UΟταν περνiiς άνενόχλητος μέ ••μπαζού

κας», γιατί νά σέ σταματήσουν μέ ενα πι
στολάκι; 
τίποτε δέν άποδεικνύει πιό έντυπωσια

κ:ά, τήν ένοχή τών 'Αθηνών, άπό τήν 
σχεδόν ύστερική άντίδραση τής κυβερ
νήσεως άπέναντι στίς δικαιολογημένες κ:αί 
μiiλλον συγκρατημένες ξένες aνησυχίες . 
η δέν λέμε σ' αύτούς τούς δυστυχείς 'Α

μερικανούς! τί δέν τούς καταλογίζουμε! 
Μαζευτήκανε έκεί στό Πεντάγωνο, μέ έπι
κεφαλής τόν Πρόεδρο Ρέηγιcαν, κ:αί κατέ
στρωσαν πόλεμο δχι έναντίον τών Σιιτών, 
πού τούς κρατiiνε τούς όμήρους, άλλά 
έναντίον τfjς ·Ελλάδος ... 

•• · Ιταμό έκ:βιασμό σέ βάρος τής 'Ελλά
δος εκανε δ Πρόεδρος Ρέηγκαν!» 
"·Η δuσφημητική έκστρατεία εχει πάρει 

τήν μορφή πραγματικής συνωμοσίας σέ 
βάρος τής χώρας μας, μέ κακοπροαίρετους 

προφανώς σκοπούς .. ·"· 
Καί άκόμη, ή κυβέρνησή μας , προει

δοποιεί: 
•• ·Αν ή πολεμική αύτή συνεχισθεί θά ύ

πάρξουν συνέπειες .. ·"· 
.. .. Ακουσες τί εlπαν πάλι aπό τήν τηλε

όραση ; Γιά ποιούς τά λένε δλ.α αύτά ~άπα~ 
ραμύθια; Δέν ντρέπονται λιγακι;» Παλι τα 

'ίδια; 
"Οχι, δέν ντρέπονται. 'Αφοϋ τά ψέματα 

περνiiνε, αν δχι στούς ξένους, πάντως, 
στούς Υ Ελλ ην ες, γιατί νά μήν τρέφουν τούς 
πιστούς τους, μέ γενναίες μερίδες μέ πλού
σια σάλτσα «Πασόκ»; 
Κοροϊδεύουν .. . Καί άπό αuριο, θά εχου

με, εύτυχώς, άλλαγή σκ:ηνικ:?ϋ. Πάλι θ.ά 
ψευδολογεί, πάλι θά θριαμβεuε~ ή τηλε~
ρασή μας, άλλά τουλάχιστον ~α άσχο~ει
ται μέ ενα ψευδο-πολιτιστικο πανηγυρι , 

οχι μέ ενα άληθινό δράμα. . . Ε. 

van DUZER-KA Υ 
FLORIST 

GEORGE MAVROMATIS 

Δεχόμαστε παραγγελίες άπό δλα 
τά σημεία τfjς 'Αμερικής, γιά όλό

κληρη τήν 'Αμερική καί δλο τόν 
κόσμο. 

1031 LEXINGTON AVE. 
Corner 74th Street 

NEW YORK, Ν.Υ. 10021 
BUΠERFIELD 8-0136 

FDT Florist 

..ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ" 



'Αχεπικη Κρουαζιέρα με τό Victoria 
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 1986, ΣΤΗΝ KAPIBA·J·KH 

Photo by Spyros Koukas 
'Αριστερά, δ κ. Ράλλης, καλωσωρίζων τd μέλη τοϋ Τμήματος « 'Εστία -Πίνδος». Δεζιά, ό κ. 

Πάππας, πρόεδρος του Τμήματος καΙ δ κ. Gus Chereνas. 
Photo by Spyros Κοι. 

Μιά άναμνηστικη φωτογραφία άπό την κεφάτη άχεπική συντροφιά στήν δεζlωση τοϋ κ. Ράλλη. 
Καθήμενοι. dπό dριστερά, ό πρόεδρος του τμήματος« • Εστία - Πίνδος» κ. Van Pappas, ό κ. Gus 
Chereνas, ή κ. Mary Zarcadoolas, Co-Chairman, δ tκτελεστικός 'Αντιπρόεδρος τής έταιρίας 
Χανδρή κ. Α ι'Jγουστος Μιχαηλίδης καΙ ό κ. James Stekas, Co-Chairman. "Ορθιοι, άπό άριστε
ρά, δ κ. Ντίνος Ράλλης, ό κ. Andy Georgiou, νεοεκλεγείς πρόεδρος, τοϋ όποίου ή θητεία άρχίζει 
τόν Σεπτέμβριο, ό κ. George Varlas, γραμματεύς, ό κ. James Anthros, Co-Chairman τής 

έκδρομής, ό κ. Alex Simon καΙ ό δικηγόρος κ. Terry Triades. 

ΙΟΥΛΙΟΣ 1985 

Γιά πρώτη φορά στην ίστορία τής 

Α Η ΕΡΑ, ενα δλόκληρο έπιβατηγό σκάφος 
εχει ναυλωθεί μόνο γιά τά μέλη τής όργα
νώσεως καi τiς οικογένειές τους, για μια 
πρωτότυπη επταήμερη κρουαζιέρα στην 
Καριβαϊκή. 

την πρωτοβουλία ε{χε τό ίστορικό καi 
με πλουσιωτάτη κοινωνικi] καi πατριω
τικη δράση τμήμα "'Εστία - Πίνδος» τοϋ 
Λόνγκ • Αϊλαντ. Τό τμήμααύτό ναύλωσε τό 
πολυτελέστατο κρουαζιερόπλοιο ΤΗΕ 
VICTORIA τής Chandris Cruise Lines. Τό 
ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρόγραμμα προβλέ
πει προσέγγιση σε εξ η νησιά, τό προσεχες 
ετος, άπό την Δευτέρα, 30 ' Ιουνίου 1986 
μέχρι η')ν 7η 'Ιουλίου 1986. 

' Η έταιρία Χανδρή εχει l:ξασφαλίσει 
ιδιαίτερα χαμηλες τιμές, καθrος καi πλού
σιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα μέ 'Έλληνες 
καλλιτέχνες, δπως εlπε δ έκτελεστικός 
άντιπρόεδρος τfiς εταιρίας κ. Μιχαηλίδης . 
«Πρόκειται για ενα τεράστιο, συνεχες έλ

ληνικό γλέντι έν πλώ>>, τόνισε δ κ. Gus 
Chereνas, πρώην ϋπατος Πρόεδρος τής 
ΑΗΕΡΑ καi Πρόεδρος τής 'Επιτροπής ποu 

όργανώνει την κρουαζιέρα, κατά τi]ν δι
άρκεια μιας κεφάτης δεξιώσεως στό Steak 
Pub Restaurant, στό Fresh Meadows, στiς 7 
' Ιουνίου. 

Ή δεξίωση δόθηκε με δαπάνη του έν
θουσιώδους · Αχέπαν κ. Ντίνου Ράλλη, δι
ευθυντή τοϋ δμώνυμου Γραφείου · Ασφα-
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Τό πολυτελές ύπερωκεάνειο Victoria τής Chandris Cruise Lines. 

λειών στην 'Αστόρια. Προσfiλθαν πολλ<'ι 
μέλη τοϋ τμήματος .. · εστία- Πίνδος" ποiι 

ένημερώθηκ:αν γιά η1ν κρουαζιέρα κ:αi τίς 
διάφορες δραστηριότητες τfiς θαλάσσιας 
αύτfjς έκ:δρομής. 'Αξιοσημείωτο ε{ ναι δτι 
κατά ττ]ν διάρκεια τής κρουαζιέρας, θα 
πραγματοποιηθή πάνω στό Victoria, τό 
έτήσιο περιφερειακό συνέδριο τής 
ΑΗΕΡΑ. 

Πρός τοiις συγκ:εντρωθέντας μίλησε έκ: 
μέρους της έταιρίας Χανδρη ό κ:. Αύγου
στος Μιχαηλίδης, ό κ. Cherevas, ό δικη
γόρος, νομικός σύμβουλος κ. τtρρυ Τριά
δης, ό κ . Ντίνος Ράλλης, μέλος της όργα
νωτικ:fjς έπιτροπfjς καί ό πρόεδρος του 
τμήματος κ:. Van Pappas. ~Οπως άνεκοί- · 
νωσαν, εχει ήδη κλεισθεί μεγάλος άριθμός 
θέσεων. 

Γ~-----------------------------1 
I 
I 
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I 
I 
ι 
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~~ιr~~ml 
~\\GIFT SHOP 

22-81 31 st STREΠ 
ASTOR IA , Ν . Υ . 11105 
Τηλ. (718) 932-7011 

Ι Μπομπονιέρες - Βαπτιστικά - Λαμπάδες 
Ι Δ-
1 ωρα - Βιβλία - Δίσκοι - Video Tapes - Cassett~s 
I 

ι 
ι 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I L------------------------------• 

Λ INTERNATIONAL 
φ FOODS, INC. 

Υ ου Get the Best for Less 
Διαθέταμε τά έκλεκτότερα προϊόντα όπό τήν ·Ελλάδα 

καί τήν Κύπρο σέ μεγάλη ποικιλία. 

ΑΠΟΣΗΛΛΟΜΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΕ ΤΟ UPS, ΣΤΟ ΣΠΠΙ ΣΑΣ, 
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 

82-75 Parsons Blνd. 
Jamaica, Ν.Υ. 11432 

(718) 380-0200 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 

35-27 39th Aνenue 
Astoria, Ν.Υ. 11103 

(718) 204-6579 

Βοηθίjστε 
τό κορκιvοποθίj 

~Ελληνόπουλο 

Memorial Sloan-Kettering Cancer Cen
ter is a privately operated non-profit 
cance• center deνoted to patient care, 
research and education in the cancer field. 

Eνery year, a number of Greek children 
come for treatment. Upon their 
arrival,they and their families are c~n
fronted by many unexpected difficultιes 
beyond the adjustment to the treatment of 
cancer. Some of the problems they face 
are: finding housing, arranging appro
priate transportation, commu~icati.ng in a 
foreign Janguage, and settlιng ιnto a 
routine ίη aπ unfamiliar enνironment. 

Ι η an effort to meet some of these non
medical needs and to help alleνiate the 
hardships resulting from this experitnce, 
Memorial Sloan-Kettering has established 
The Greek Children's Fund. The goal of 
this fund ίs to assist and support those 
Greek families that demonstrate these 
needs. 

We hope Υ ου willalso help, bymakinga 
gift to The Greek Children's Fund. Your 
support will ensure the continuity of this 
serνice. Please fill the form below along 
with your tax-deductible contribution. 

Please make your check payable to: 

--- ---
The Greek Children 's Fund 

Memorial Sιoan-Kettering 
Cancer Center 

1275 York Avenue 
New York, Ν .Υ. 10021 

ι want to help. Enclosed is my con
tribut ion: 

D$50 
D$500 

D$ ι 00 D$250 
οsι.ΟΟΟ Other I 

I 
Name ..... .. ... · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · 1 
Address . ... .. . .... ..... . . . . . · ·. · · · · I 

I 
City . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
State Zip Code I 

1.--------------· 
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Scholarshίps for 
Μ edίcal Students 

The Hellcnic Medical Society of New 
γ ork announccs the availability of Scholar
ships to outstanding Medical students of 
Hellenic American descent. Applicants must 
bc cnrolled in a U.S. Mcdical School, res
idents of the Greater New γ ork area and 
requirc financial aid. 

Further ίnformation and application 
forms can be obtaίned from the Chairman of 
the Scholarship Committee: Marinos Α. 
Petratos, Μ. D. 35 Ε. 35th Street, New γ ork, 
Ν.γ. 10016. Te l. : (212) 532-7020. 

HOMERIC 
REAL TYJ lnc. 

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

Tel . 718/204-7400 

MANAGEMENT- INVESTMENTS 
MORTGAGES 

EMANUEL MORA ITIS 
Licensed Real Estate Broker 

present.s 
an exc·iting lnternational 

Floor Show Nίιely 

Featuring 
Greek a nd lnternational Singers 

and Exotic Belly Dancers 

Be Greek Tonight 
Dance the nite away ιο fabulous 
music every nite but Tuesday. Savor 
the tastes of authentic Greek cuisine 
in this excίting supper club. 

ΟΡΕΝ 5:30 Ρ.Μ. 

CLOSED TUESDA YS 

370 RT 46- SOUTH HACK 
Sl L VER FORK Α WARD 
Reserνations (20 I) 440-1771 

Major Credit 
Cards Α ccepted 

~Η προτομl) του ~Ιπποκράτους στt)ν Βιρτζίνια 

ΜιιΊ. άκόμη προτομη του 'Ιπποκράτη 
στήθηκε σi; άμερικανικό Πανεπιστήμιο, 

γιιΊ. νιΊ. uπενθυμίζη στοuς φοιτητi:ς τόν 
πατέρα της ίατρικijς έπιστήμης. Εlναι εργο 
έπιβλητικό καi περικαλλi:ς του διακεκρι
μένου 'Ελληνοαμερικανου ζωγράφου καi 
γλί>πτη Μενέλαου Καταφυγιώτη. Τό φιλο
τέχνησε στην ' Αθήνα σi: πεντελικό μάρ
μαρο καi στήθηκε στην είσοδο. 

Τό. άποκαλυπτήρια εγιναν κατό. ηΊν 
διάρκεια ώραιότατης τελετής την 9η Μαί
ου, σηΊν όποία παρέστησαν οί πολιτεια
κές, δημοτικi:ς καi πανεπιστημιακές άρ
χές. την δλη δαπάνη κάλυψε ερανος είδι
κijς δμογενειακής έπιτροπής πού ηΊν άπε
τέλεσαν δ καθηγητης Ώτορρινολαρυγγο

λογίας του Πανεπιστημίου αuτου κ. 'Α ρ. 
Σισμάνης, δ καθηγητης Ψυχιατρικής του 

'Ελληνικής 'Εταιρίας Ψυχοσωματικής 'Ι
ατρικής κ. Νικ. Φ. Δεστούνης, δ πρωθιε

ρεuς Κ. Δομβάλης καi δ έπιχειρηματίας 
κ. Εuάγγελος Μαγείρου. 

Κατό. την διάρκεια τijς τελετής τών άπο
καλυπτηρίων ώρκίστηκαν γιa πρώτη φορa 
οί aπόφοιτοι της Ίατρικης μπροστα σηΊν 
προτομη του ' Ιπποκράτη καi έπακολού
θησε δεξίωση στό Πανεπιστήμιο. 

k==============::l, 'ίδιου Πανεπιστημίου καi πρόεδρος τής 

Ή πρωτοβουλία τής 'Επιτροπής εlναι 
καΟ' δλα άξιέπαινη . Συμβολίζει τό άκατά
παυστο πάθος τijς ' Ομογενείας, δχι πρός 
τό ενα ij τό άλλο πολιτικό κόμμα τijς 'Ελ
λάδος, ΠΟU πέτυχαν να διαιρέσουν καi τόν 
έδώ 'Ελληνισμό, άλλa ηΊν φιλοδοξία 
διαιωνίσεως τών άθάνατων άξιών τών προ
γόνων μας καθώς καi τών πολιτιστικών καi 
έθνικών ίδεωδών τής πρώτης πατρίδας ... 

IOY ΛIΟΣ 1985 17 



ΠΕΝΘΗ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΩΤΟΣ 
Με μεγάλη λύπη πληροφορηθήκαμε τόν 

θάνατο τοίι παλαιοί> συαδέλφου Στέφανου 
Ζώτου, που πέθανε στό Σαμονi τής Γαλλίας 
καi κηδεύθηκε στό Α' Νεκροταφείο 'Α
θηνών. 

·Ο Στέφανος Ζώτος, τόν όποίο θυμοϋνται 
οί όμογενείς τής Νέας 'Υόρκης καi τής 
Ούάσιγκτων, έγεννήθη στην Κωνσταντι
νούπολη τό 1907. Σπούδασεέκεί , στην 'Ελ
λάδα καi στην Γαλλία. 'Εργάσθηκε στiς έ
φημερίδες " 'Εμπρός», «Βήμα» καi άλλες 
καθrος καi διετέλεσε άνταποκριη'ις τής 
βελγικής καi γαλλικής τηλεοράσεως. Στiιν 
· Αμερικiι έργάσθηκε ώς άνταποκριτής 
στόν ΟΗΕ καi ύπεύθυνος Συντάξεως τοί> 
<<'Εθνικοί> Κήρυκος». 

VΕγραψε καi βιβλία, μεταξu τών όποίων 
<<Τό ταξίδι στή Γαλλία» (1944), «Κυνη
γώντας nς σκιές» ( 1946), «' Η Άμερικiι 
έναντίον τής 'Αμερικής» (1973) καi άλλα. 

HOUSES 
FOR SALE 

Jackson Heights, Queens-One 
family brick house, 2-car garage, lot 
29Χ 100, full basement. Asking $225,000 

Elmhurst, Queens-3 family brick, 
and finished basement, money maker. 
Lot 30Χ100, income $22,680, price 
$325,000. 

Bayside, Queens-One family. Lot 
80ΧΙΟΟ corner, must see. Asking 
$249,000. 

LOTS FOR SALE 
East Marion, L.I.-Lots in big, beautiful 

development, one acre each. Ν ear swim
ming, fishing and water sports. Mostly 
Greek community. From $47,000. Out of 49 
lots only 14 left. Price increase shortly. 
Weekends: S3:ZS Rocky Point Road, East 
Marion, L.l. (516) 477-1139. Ask for Mr. 
Moraitis. Bring $1,000 deposit to secure lot 
and price. 5-year mortgage available, by 
developer. 

HOMERIC 
REALTY, INC. 
40-14 Astoria Blvd., Astoria 

Tel. (718) 204-7400. Mon.-Fri. 9-5 
5325 Rocky Point Rd., Ε. Marion, L.l. 

Tel. : (516) 477-1239 weekends. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΆ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΣΤΑΜ. καi ΑΙΚ. ΣΦΥΡΟΕΡΑ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ 

• Άποκλειστικά νομικές ύποθέσεις στήν Έλλάδα 
• Συμβόλαια γιά άγορά άκινήτων στήν Έλλάδα 
• Πληpεξούσια, δωρεές, κληρονομικές ύποθέσεις 

• Είδική έξυπηρέτηση Έλλήνων έκτός Νέας Ύόρκης. 

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

Τό κατάστημα Έλληνικών Δώρων 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
ΑΣΤΟΡΙΑΣ 

31-12 23rd Ανe. (κοντό στην 31st Street) 
Τηλέφωνα (212) 721-9190 κai (212) 721-9191 

' ΕκλεκτιΊ συλλογή όπό μπουμποuνιέρες, στέφανα, βαπτιστικά, 
ύφαντά, tργόχειpα, άντικείμενα τέχνης, κεραμεικά, βιβλία, 
περιοδικό καί tφημερίδες. - Κάρτες γιο δλες riς περιπτώσεις. 

ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΔΙΣΚΩΝ 

καi TAPES, VIDEO CASSEΠES 
'Ανοικτό Δευτέρα - Σάββατο 10 π.μ. - 8 μ.μ. -Κυριακές 12-6 μ.μ. 

Διεύθυνση: Χριστίνα Ιαρηyιάννη 

Γέφυρα Τροφίμω 

aπ' τ(]ν ~Ελλάδα 

----------------------· 
Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ 

ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΑΓΩΣΙΜΑ 

---------------------
Χονδpικr) καί Λιαvικr) Πώληση 

The Best of Greece for Your Table 

τ I ΤΑ Ν 25-50 31st STREH, ASTORIA 
(Πλόϊ στό Astoria Blνd . καi Grand Central) 

Te l. (718) 626-7771 

ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΟΥΛΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ! 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ., 



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΟΡ'fΡΑΠΑ 

Μιa Δεκαετία τοv Δημήτρη Καστανa 
'Όταν πρiν δέκα χρόνια, τόν Σεπτέμβρη 

τοϋ 1975, ό Δημήτρης Καστανάς παρου
σίαζε τήν πρώτη τηλεοπτική του έκπομπή 
aπό τό κανάλι 47, εlχε πλήρη έπίγνωση τών 
δυσκολιών πού θ ' aντιμετώπιζε στό μέλ
λον. Άγνοοϋσε δμως τό μέγεθος τής ση
μερινής έπιτυχίας. Τήν έποχή έκείνη ήταν 
ενας νέος έπιχειρηματίας, ίδιοκτήτης δύο 
εστιατορίων. Πρίν, πωλοϋσε άσφάλειες. 
Τό μεράκι για τήν τηλεόραση τόν aπο
μάκρυνε γρήγορα aπό τα ί:στιατόρια. τα 
πούλησε καi άρχισε τό 'Εθνικό 'Ελληνικό 
Τηλεοπτικό Πρόγραμμα, ποu δέκα όλό
κληρα χρόνια μάς κρατά συντροφιό: κάθε 
Κυριακή 12;30 - 2:00 άπό τό κανάλι 47. 
' Από τόν Σεπτέμβριο , τό πρόγραμμα θό: 
γίνη δίωρο, μέ τήν μιση ιi>ρα άφιερωμένη 
στήν Κύπρο. 

·Η άρχή ήταν τρομερα δύσκολη. Σ τούς 20 
πρώτους μήνες τό παθητικό ήταν 250,000 
δολλ. τα έσοδα aπό διαφημίσεις μηδαμι
νά. Βοήθεια άπό οποιονδήποτε κρατικό 
φορέα καμμία, χρέη άρκετά, άγωνία γιό: τό 

αϋριο. Μόνο του δπλο ή πίστη σε αuτό ποu 
δημιουργοϋσε. 

Τον τρίτο χρόνο aρχισε νό: φαίνεται κά
ποιο φώς στον δρίζοντα. Οί διαφημίσεις 
αύξάνονταν, τό πρόγραμμα εγινε γνωστό 
στούς όμογενείς τών βορειοανατολικών 
Πολιτειών. Γιό: πρώτη φορα ό 'Ελληνι
σμός τής 'Αμερικής aποκτοϋσε cνα τηλε
οπτικό πρόγραμμα άξιώσεων. 

Mi: τό πέρασμα τών χρόνων καi μέ 
σκληρή δουλεια γιά τήν ποιοτική του άνο
δο, aγαπήθηκε άπό τόν κόσμο καi προτι
μήθηκε άπό τούς έπιχειρηματίες γιό: την 
διαφήμιση τών προϊόντων τους. Σήμερα 
εlναι cνα όλοκληρωμένο τηλεοπτικό πρό
γραμμα ποu μορφώνει, ένημερώνει, ψυχα
γωγεί. Δεκάδες εlναι καί ο{ περιπτώσεις 
πού βοήθησε συμπατριώτες μας νό. θερα
πευθοϋν μi; τό να καλή τούς τηλεθεατi:ς νό. 
συνδράμουν οίκονομικά. 'Εκατοντάδες οί 
προσωπικότητες ποu παρουσιάστηκαν στό 
πρόγραμμα. 

Τό 'Εθνικό 'Ελληνικό Τηλεοπτικό 
Πρόγραμμα τοu Δημήτρη Καστανά μεταδί
δεται τώρα καi στίς Πολιτείες 'Ιλλινόϊς, 
'Ινδιάνα καί Γουϊσκόνσιν, ένώ άναμετα
δίδεται μέσω καλωδιακής σύνδεσης σε 910 
πόλεις τής · Αμερικής. Μαγνητοσκοπείται 
σέ ίδιόκτητο , ύπερσύγχρονο στούντιο, ένώ 
σύντομα, μέσω δορυφόρου, θό: εχη τήν δυ
νατότητα να καλύπτη «ζωντανα» γεγονότα 
άπό τήν ·Ελλάδα. 

' Αλλα aς άφήσουμε τόν Δημήτρη Κα
στανά να μάς μιλήση γιό: τα πρώτα δύσκο
λα χρόνια:"' Από τότε ποu ήρθα στήν 'Α
μερικη τό 1968, εlχα την έπιθυμία ν' άσχο
ληθώ μέ τό: Μέσα 'Ενημέρωσης καί συγκε-

JOY ΛΙΟΣ 1985 

κριμένα μέ τήν τηλεόραση. 'Εργάστηκα 
σκληρα καi κατάφερα ν' άγοράσω δυό ε
στιατόρια. Τό 1973 πfjρα τελεσίδικα την ά
πόφαση καi άρχισα να προετοιμάζωμαι. 
Ξεκίνησα τόν Σεπτέμβρη τοu 1975. τα έμ
πόδια ήταν πολλό. καί μεγάλα. Τό μεγαλύ
τερο άπ' δλα ήταν τό οίκονομικό. Τούς 
πρώτους 20 μήνες εχασα τουλάχιστον 250,-
000 δολλάρια. 'Αναγκάστηκα νό. χρεωθώ 
καi νό. περάσω στιγμi;ς πολύ δύσκολες. Δέν 
κατάθεσα δμως τό: δπλα. ·Η dγάπη πού 
έδειχνε δ κόσμος στην έκπομπή καi τό 
πιστεύω μου σ' αύτή , μ' εκαναν να ξεπε
ράσω δλα τό. έμπόδια. 

Σήμερα εlναι ή πλέον άναγνωρισμένη 
τηλεοπτική έκπqμπή έκτός 'Ελλάδος. Εl
ναι μια έκπομπή άντικειμενική, έθνική, ά
νοικτη σέ δλες τiς πολιτικές τάσεις, ποu 

την ύπολογίζουν πα ντου. Κύριο μέλημα ή 
προβολη των έθνικών μας θεμάτων καί ή 
προώθηση τών συμφερόντων της γενέ
τειρας στήν θετή μας πατρίδα. Έπίσης ή 
άνύψωση τοϋ πολιτιστικοϋ καί έπαγγελ
ματικοϋ έπιπέδου των όμογενών». 

τί θυμάται περισσότερο 

Δέκα χρόνια στήν τηλεόραση εlναι με
γάλο χρονικό διάστημα καi δπωσδήποτε οί 
έμπειρίες καi οί συγκινήσεις aρκετές. 

Σέ αύτη την δεκάχρονη άνοδικη πορεία 
τί ήταν αύτό πού σημάδευσε ε ντο να τη μνή
μη τοϋ Δημήτρη Καστανά; 

«Δέν θό: ξεχάσω η'ιν έπιστολή ένός μα
θητή δημοτικοu ποu άνταποκρίθηκε στό 
κάλεσμα aπό τό πρόγραμμα γιό: τήν συλ-
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λογη χρημάτων πού χρειάζονταν γιά την 
θεραπεία ένός νεαροϋ συμπατριώτη μας 
άπό την 'Ελλάδα. Την i:πιστολη συνώ
δευε ενα χαρτονόμισμα τών 20 δολλαρίων 
πού κατατέθηκε στόν άντίστοιχο λογα
ριασμό. 'Η έπιστολη αuτη με συντάραξε. 
Γιά μένα ήταν ή καλύτερη έπιβράβευση 
σκληροϋ άγώνα δέκα χρόνων. Τότε συνει
δητοποίησα την τεράστια άπήχηση πού 
εχει ή έκπομπή. Στιγμi:ς σάν κι' αύτη σε 
γεμίζουν, σε όπλίζουν μ(; δύναμη νά συ
νεχίσης, σε βάζουν μπροστά σi: εύθϋνες, 
νοιώθεις δτι αuτό πού δημιουργείς καθημε
ρινά άνήκει στό σύνολο καi δτι έσύ μόνο 
μέλημά σου εχεις να προσφέρης στό σύ
νολο. Καi τότε ή εύθύνη είναι μεγάλη γιατί 
δεν μπορείς να προδώσης εκατοντάδες χι
λιάδες δμογενείς πού σi: άγαπiiνε, σε έμπι
στεύονται, σε προτιμοϋν·· · 

Τελευταία άρχισε νά λειτουργή ενα νέο 
τηλεοπτικό πρόγραμμα πού χρηματοδοτεί 
ή Κυβέρνηση καi έτοιμάζει ή κρατικi] τη
λεόραση στήν ·Ελλάδα. ·Ο κ. Καστανάς 
μάς λέγει: 

.. Δf:ν θα ηθελα νά σχολιάσω τiς σκοπι
μότητες πού δημιούργησαν αύτό τό πρό
γραμμα. Το /iσχημο στην ύπόθεση είναι δτι 
είμαι μπροστά σ' εναν άθέμιτο συναγω
νισμό, άφοϋ άπό την μια πλευρό εlμαι έγrο 
καi οι ι'iλλοι έλληνοαμερικανοi συνάδελ
φοι καi άπό τήν aλλη μιά έπιχείρηση πού 
εχει τiς πλάτες τής έλληνικής κυβέρνησης. 
Τό γεγονός άπό μόνο του είναι λυπηρό καi 
δείχνει αν μή τι aλλο tλλειψη σεβασμοϋ 
τής κυβέρνησης προς τον ελληνισμό τής 
'Αμερικής καί στά Μέσα 'Ενημέρωσης 
πού τόν έκπροσωποϋν. Πάντως τό πρό
γραμμά μου δi:ν τό έπηρεάζει. 'Όταν εχης 

μαζί σου τόν κόσμο, δi:ν φοβάσαι τίποτα••. 

Καi οίκόπεδα 

·Ανήσυχο έπιχειρηματικό πνεϋμα, ό κ. 

Καστανiiς ϊδρυσε τόν περασμένο μήνα μια 
νέα εταιρία , που πουλά οίκόπεδα στην 
Φλώριδα καί άναλαμβάνει ηΊν άνέγερση 
έξοχικών σπιτιών. Αuτό, μάς εlπε, θά κατο
χυρώση άκόμη περισσότερο τήν άνεξαρ
τησία του καi θά τοϋ έπιτρέψη βελτίωση 
καi έπέκταση τfjς δραστηριότητάς του 
στην Τηλεόραση. 

·Ο Δημήτρης Καστανάς ζεί μi: τήν γυναί
κα του ~Α ννα καi τi]ν δωδεκάχρονη κόρη 
τους Ματίνα στό Μπροϋκλυν. 'Όταν τόν 
γνωρίση κανείς άπό κοντά, σάν φίλος, δια
πιστώνει τα χαρίσματά του. Θά σοϋ πfj καi 
τό παραμικρό που σκέπτεται. Πάντα θa έκ
φραστή έλεύθερα καi θα σε κάνη καi σένα 
νa έκφραστfjς τό ϊδιο. Στήν ήλικία τών 43 
χρόνων, iiν καi ωριμος έπαγyελματικά, δια
τηρεί τi]ν άγνότητα του μικρου παιδιοϋ πού 
εlναι ετοιμο νά μοιραστή μαζί σου δ,τι 
εχει. ' Απλοχέρης, έγκάρδιος, με χιοuμορ, 
με κατανόηση γιά τa προβλήματα τών συ
νανθρώπων, δημιουργεί χωρίς κάν νά προ
σπαθή φίλους. 
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Editorials 
on recent developments in Greece 

Mr. Papandreou's Victory 
"ΤΗΕ WASHINGTON ΡΟSΓ', June 4, 1985 

~Ε GREEK electίon wα.~ α trίumphfor Prίme Mίnister An-
1 dreαs Pαpαndreou and his Pαnhe/lenic Sociαlist Movement. 
Whαtever ιhe exα.φerαtions thαt rhe errαtic Mr. Pαpαndreou 
imposes on other countries thαt αre Greece's friends αnd αl/ies, this 
outcome is probαbly preferαble to others thαt, until the bαl/ots 
were counted, seemed more likely. 

He hαs won neαrlyαs mαny vote.rαs in the 1981 sweep thαtflrst 
broughι him to power, αnd the Sociα/ists wil/ reιαin αn αbsolute 
mαjoriιy in the pαr/iαment. You don't hαve to beαnαdmirerof Mr. 
Pαpαndreou to consider thαt αt /eαsι betιer thαn α weαkened 
Sociα/ist government dependent on Greece 's Stαlinίst Com
munists. Or, equα/ly unpromising, results so nαrrow/y divided thαt 
no one could form α durαble government. 

Mr. Pαpαndreou αnd his pαrty hαve completed their full 
term- the flrsι time in Greece 's modern history ιhαt α government 
ojιhe lejι hαs αccomplished thαtfeαr-αnd hαve now won αnother. 
The quαlity of their governαnce hαs not been high, αnd yet the 
contribωion to democrαtic trαdition is signiflcαnt. τhey hαve 

estαblished rhe principle of order/y α/ternαtion under the /αw. 
But ιhey hαve done it αt some substαntίαl cost to Greece's 

sιanding αmong its neighbors. Mr. Pαpαndreou hαs tα!ked from 
rime to ιime αbout pulling Greece out of ΝΑ ΤΟ. or out o.f the Com
mon Mαrket; he hαsn't αctuαlly done it, but he usej· the suggestίon 
to try to increαse his bαrgαίning power. The Common Mαrket in 
pαrιicu/αr, with its rule of unαnimiry, i.~ mαde to order for this kind 
of hold-up. One of the ironies of this elecιion is ιhαι the Common 
Μ arket 's fαt subsidies to Greek αgriculture were νery he/pful to the 
Socialωs. 

Another use of αflαmboyαnι αnd αbrαsiνe foreign po/iιy is to 
deflect criticism of poor economic performance. By fαr ιhe poorest 
of ιhe Common Market counιries-αt leαst until next winιer, when 
Portugαl joins-Greece is hαving trouble coping wiιh the duαl 
beneflts αnd threaιs of competition in, αndfrom, α mαrkeι domi
nated by ιhe powerful economies ιο ιhe northwest. 

Mr. Pαpandreou 's αtιαcks on ιhe Common Mαrkeι haνe 
cleαrly sιruck α resonαnce among Greeks who resent the Wesιern 
Europeαn.r 'prosperiιy αnd success. But his sty/e of needling αnd 
αbstractιΌn is nοι reαlly νery helpful to α smαll country withfew 

resources that wanιs to fo/low the sαme road to weαlth. /ι 's αl.fo 
true that his consιant evoωtion of /eftist positions, often more 

Greek Premίer Says He'ZZ Try 
to Improve Relatίons Wίth U. S. 

improve U.S.-Greek relations consίderably 
ίη the next four years." 

However, he made clear that the con
tinued Turkish occupatίon of northern Cy
prus and what he called "the favoritίsm" 
shown by the North Atlantic Treaty Orga
nίzation toward Turkey tended to straίn 
U .S. -Greek ties. "Problerns don 't just disap
pear; they cannot be wίshed away," he said. 

By Roger Cohen 
The Wal\ Street Joumal, June 6, 1985 

Α THENS , Greece-Greek Socialist 
Prime Mίnister Andreas Papandreou said 
he would seek considerably ίmproved rela
tions with the U .S. during his second four
year term, but added that the problems 
dividing the countrίes "cannot be wished 
away." 

Ι η his first meetίng with foreίgn reporters 
since his sweeping reelectίon Sunday, Mr. 
Papandreou avoided any of the anti-U.S. 
rhetoric that sometimes characterized his 
fi rst term and ίnstead tried to use a con
cίliatory tone. However, he gave no hint of 
any substantial changes in his polίcy. 

Speaking for much of the tίme ίη English, 

JULY 1985 

Mr. Papandreou said his government's poli
cy on the four U .S. military bases in Greece 
hadn't changed, but he declίned to spell ίt 
out. His polίtical party, the Panhellenic So
cialist Movement, has declared repeatedly 
that it regards an accord signed wίth the U.S. 
ίη 1983 as an agreement for the bases to 
begin closing in 1988 and for milίtary per
sonnel to be out in 1990. 

The accord states that the contract for the 
bases ίs "terminable" by either party ίη 1988. 
Pressed to state what his policy was, rather 
than say merely that it hadn't changed, Mr. 
Papandreou declίned. 

The prime mίnister said he had responded 
very warmly to a congratulatory message 
from President Reagan, and expressed, ίn a 
te1egram sent to Washington, 'Όur wίsh to 

Ηίs statement effectiνely reiterated the 
Greek government's long-he1d contention 
that Washington tacitly favors Turkey over 
Greece, both of which are ΝΑ ΤΟ allίes. But 
he didn't critic ίze other areas of U.S. policy. 

On the economy, which ίs wίdely viewed 
as facίng grave problems, Mr. Papandreou 
saίd his top priorίty would be the creatίon of 
jobs in order to tackle a l0% jobless rate. He 
said other priorities would be to reduce in
flatίon, currently about 18%, and to trίm 
public-sector and payments deficits. He said 
a full economic program would be an
nounced later thίs month. 
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extreme ιhαn αny he αctuαl/y αdopts, ίs deep/y divisive in α country 
ιhαt went through α civil wαr within the memory of most αdu/t 
Greeks. 

Greece: the coup continues 
~τΗΕ WASHINGTON τΙΜΕS .. , June 4, 1985 

~Ε Fl RST thing thαt cαn be sαίd αbout the Greek elections is 
1 that the worst thaι could hαve happened didnΊ. 71ιe Pan-Hel
lenic Socialist Movement (PASOK) won αn outright 
majority-the bαd news-αnd the pro-Moscow Communi.~·t Pαrty 
(ΚΚΕ) was deprίνed of the chαnce to αct αs kίngmαker-the good 
news. ΚΚΕ has been thinking serίously αbout forming α coαlition 
with ΡΑSΟΚ. Combined with PASOK"s o~vn αnιί- Western line, 
the resulι would hαve been the drαwing down ofιhe /ron Curιαin ιο 
enclose Greece. 

Even now, ίt is uncleαr thαt Greece will escαpe thίs fαte. 
Prime Mini.ster Andreαs Papandreou, leader of PASOK. won the 
election of 1981 on αn αnti-N Α ΤΟ plαtform, then went slow on thαt 
agendα-which inι·luded throwing U.S. bαses out ofGreece-due 
lαrgely to the restrαining influence of the Greek presidenι, ιhe 
venerαble conserναtive Constαntine Kαrαmαnlis. Βuι earlier ιhi.r 
yeαr, Mr. Pαpαndreou reneged on α pledge ι ο support Mr. Kara
mαnlis for re-election to the presidency. 

Mr. Kαramαnlis subsequenιly re.rigned. and Mr. Pαpαndreou 
rαmmed his choice of α replαcement through Pαrliαment with 
indispensαble help from the ΚΚΕ. He is αlso prepαring α consti
tutionαl αmendment to trαnsfer most of the presίdent s powers to 
the prime minister-i.e., to himself. 

In his tenure as prime minister, Mr. Papandreou has cαlled the 
United Stαtes the only imperiαl power, has labeled KAL 007 α spy 
plane, hαs turned α deαf eαr to complαints ofhαrαssment of Amer
icαn officials in Greece, αnd, αccording to intelligence reports, hαs 
sold weapons ι ο Libyα for export to lrαn. Yet, significαnt/y, ·he 
fought /αsι Sundαys .election lαrgely on economic issues. He cαn 
hαrdly be sαid ιο hαve α mαndatefor the Third Wordly αgendα he 
probαb/y wi/1 now pursue. 

ΤΑΦΘΗΝΟΤΕΡΑ 
ΤΑΚΑΛΥΤΕΡΑ 
CHARTERS 

Αναχωοησεις κάθε Παροσκευη 

κοι Κωpιαι<η ano τά 

Αεροδpομιο Kennedy 

The United Stαtes is mαkίng αlternαtive plans for its men αnd 
.materiαl αt the Greek bαses, αnd nοι a minute too soon. 

S ocίa/ίst Greece 
"ΤΗΕ CHRISτiAN SCIENCE ΜΟΝΠΟR", June4, 1985 

PRIME Minister Andreαs Pαpαndreou's Socialist Pαrty victory 
in Greece this pαst weekend ίs surely as much a personal vίctory 

for the feisty leαder as for the populi.st left-of-center goa/s of hi.s 
pαrty. 

In winning some 46 percent of the νote- down .flighι ly from 
48 percent in /981 - the Sociαlists, αnd Mr. Papandreou, αre 
αssured offour more yeαrs ofgoνernment rule in thαt nαtion of 10 
million people. But what thαι leadership wi/1 mean in terms of 
policy - especiαlly foreign αnd defense policy where Greece ίs 
increαsingly the 'Όdd party out" in the Western alliαnce - is α 
question not yet fully αnswered αmong Western chαncelleries. 

Wίll Mr. Papandreoufu/fi/1 eαrlier . goαls Ι ο close downfour 
Americαn mίlitαry bases (and α number of smαller installαtιΌns) 
when α defense arrangemenι signed ίn 1983 expires in /988? The 
Americans maίntain ιhat the treαιy was not meant αs afinαl base
closίng pαct. Pαpandreou, by ωnιrast, has descrίbed the pαct as αn 
αccord ιο dίsmαntle the ίnsιαllαtions. 

Wί/1 Mr. Pαpαndreou αlso contίnue his νerbα/ αttαι·ks on the 
Unίted States, whίch he has equated wίth ίmperίαlism, as well as 
continue the pαttern of steps his goνernment has αlreαdy taken to 
distαnce Greece from ιhe Western a/lίαnce? Greece, for exαmple, 
finds ίt necessαry to footnote almost eνery ΝΑΤΟ communique 
eνen while refrαinίng from participαting in joint exercise.f. lt hαs 
tαken whαt other Western goνernments belieνe is a permissive 
αttitude towαrds terrorίsts based on its soi/. !ι oftenfαults Western 
behavior, whίle generally condoning Soviet behavίor, such αs the 
shootίng down of ιhe Koreαn αirliner ίn 1983. 

Sti/1, Mr. Papαndreou hαs toned down hίs anti-Americαn 
rhetoric of lαte. In fαcι, the Greek election wαs based primarily on 
domesιic and economic issues - and the prime minister'.!; own 
image as α forceful nαtional leader. Despite severe economic 
problems - hίgh ίnflαtion αnd unemployment, for exαmple- Ρα-
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pαndreou was αb/e ιο position himself αs α nαtionαl leader of 
αctiνist goα/s, as contrαsιed with his main opposition, the conser
ναtiνe New Democrαcy Party, which hαd offered νoters α more 
free-mαrkeι-oriented economίc αpproαch. 

Whether Papαndreou's more subdued tone νίs-α-νίs the 
αlliαnce continues now thαt the e/ection is oνer is the greαt ques
ιion. The prime minister hαs αlreαdy nudged Greece into αn orbit 
somewhαι on the sidelines of the αlliance, αs we/1 as within ιhe 
North Atlαntic Treαty Orgαnization. Economicαlly, moreoνer, 
Greece i~· ιhe only mαjor plαyer in Wesrern αnd Souιhern Europe 
wiιh α populist /eft-of-center Socialisι goνernment. Oιher So
cia/ist goνernmenιs in Europe tend to be cenιrist or center-rίght 
goνernments. Virtuαlly α/1, moreoνer, shαre α similαr commίιmenι 
ιο ιhe Western α/liαnce, and to ιheir membership in ΝΑ ΤΟ. lt is 
inιeresring ιο note thαr ιhe νery weekend ιhat Pαpαndreou's 
Sociαlists were heαding rowαrd νictory in Greece, Spαin 's Socialist 
prime minίsιer, Felipe Gonzαlez, wαs reportedly sαying that eνen ίf 
Spαnish voters opted in fανοr of withdrαwαl f rom Ν Α ΤΟ next yeαr 
in thαt natίon's speciαl referendum, Mr. Gonzαlez αnd hίs party 
would seek to keep Spain in the defense α/liαnce. 

Surely. ιhe United Stαres αnd the Western αllies hανe every 
reα~·onfor tαking αll practicαl steps possible to privaιely encourαge 
α continued Greek assoι·iαtion with the Western communiιy. !ι is 
true rhαt the US could shift bαses e/sewhere- such αs to Turkey. 
But ιhe loss of ιhe Greek bαses would be α mαjor setbαck to 
Western uniιy. !ι would also be α severe setbαckfor Greece, which 
wαs kept within ιhe Western orbit αfter α ciνil wαr back in the Ιαιe 
1940s. 

Is such bridge-building possible, despite al/ the αnti-American 
rhetoriι·? 

Probαbly. Mr. Papαndreou 's rooιs, it musι be recalled, αre 
cleαrly .. Wesrern" - αnd, to an extent, Americαn. He was αn edu
cator in rhe Unired Statesfor mαny years. Hisfamily has c/ose links 
ιο the US. Bur even more importαnt, he is, by temperαmenr, α 
romantic αnd αn ίdeαlist. As he would quίckly point ouι,for al/ hίs 
verbal ιoughness, Greece still retaίn.~ all ίts essential Wesιern di'plo-

matic /inks. The United States, and oιher ΝΑ ΤΟ countries, 
shou/d conιinue ιο exercise restrαinι ιoward Greece whίle quietly 
reassuring ιhat natίon of its imporιance-strategic and historίca/ 
-to the Western alliance. 

Living with Papandreou 
"ΤΗΕ BALτiMORE SUN", June 4, 1985 

~Ε United States had better /earn to live with Andreas Papan-
1 dreou. The Socialist is set to remain prime minister of Greece 
ιhrough the American base renegotίq.tion~ of 1988 an~ on to the 
1990 "deαdline''for remoνing thefour mα}or and 20 mιnor Amer
iι·an military enclaνes. 

rhe election Sunday was α personal νindication. Mr. Papan
dreou's Socialists retaίned α c/eαr parliamentary majoriιy, 161 op 
300 seats, on 46 percent of the popular vote. This is α s/ight dec~ine 
from ιheir inίιία/ νictory in 1981, and sιrengthe_ns_ the c~nte~-rιght 
New Democracy Party in opposition. Ίhe Socιalιsts wιl/ stιll rule 
without needing support from the dwίndlίng Communist Party. 

Mr. Papandreou αι least can call off_his fi/t~ation wίth 
Moscow it its purpose was to insure Communιst backιng. He won 
on domestίc and economic ίssues, and won approνal howeνer 
narrow for consιitutίonal changes that enthrench his power. His 
defiance of Amerίcan foreign policy objectives, trumpeted four 
years ago, was muted. 

Nonetheless, ιhe United States and Greece alike are stuck with 
his apparent p/edge of 1981 to evict the Americans by 199~ and 
withdraw Greece from ΝΑΤΟ and the European Communιty. lt 
~vould be agαinst American and Greek interesιs for this to be 
carried out. Both counιries wίll need to cooperate ro help Mr. Pa
pandreou avoid it. 

rhe original purpose was an asserrίon of ίndependence when 
Greece's realfear was of α Turkey armed to the teeιh by the United 
States. ΊΊιe ιroub/e with ιhe threat from the American point of 
νiew is that the U.S.fleet musι stay in theeasιern Mediιerranean to 
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exert a calming effect on Middle Easrern issues and negate Soνiet 
assertions. The trouble from ιhe Greek point of νiew is that, if 
carried out, it would lose its value as a threat and leαve Greeι:e le.~s 
protecιed, depriνed of $500 million ίn annuαl Americαn militαry 
credίts. That is not α prospecι lίkely 10 intίmidaιe Turkey out of 
.~upport for Turkish Cypru:; or clαims to the Aegeαn .~eαbed. 

Mr. Papandreou is α mαn of mercurial ιemperamenι whose 
anti-American leftίsι posture beliej· two decαdes as αn American of 
moderαte liberal persuαsίon. He is also a wily politiι:iαn, unshack
led by pαst position, who will put α price on his goodwi/1, which 
mαy prove less thαn the price of faίlίng to οhιαίn ίt. 

This troublesome personαlίty would make no Americαn ad
minίstraιion comfortable. But Greea and the United Stαtes 
remain naturαl allies bound by democraticfaith αnd α large Amer
ίcαn populatίon proud of Greek heritαge. Eνen ~vίth Mr. Papan
dreou ίn po~ver the hest Amerίcan polίcy ίs even-hαnded beιween 
Greece and Turkey, with a goal ofgenuίnereconcίlίαtίon, howeνer 
difficult thαt now may be 10 contemplate. 

What Matters to Greece 
"ΤΗΕ NEW YORK τιΜΕS", June 4, 1985 

l 
F Prime Mίnίster Andreαs Papandreou meαns what he says, 

the Greek people hαve won α hαndsome victory in Sunday's 
election. Foreign affairs hαrdly figured ίn his Sociαlist Govern
ment's successful campaίgnfor α second term: 'Ίι 's αmazίng, "Mr. 
Pαpαndreou 10/d Henry Kamm on election eve., "The voters wanι 
responsible handling. they don 't want αdventures . .. lt ίs as ifthese 
mαtters haνe become tίresome." As a result, the Prίme Mίnίster 
contends. the Unίted States and Greece's other αllίes ωn expect 
"calmer seas." 

That would truly be amazίng. Mr. Papandreou came 10 office 
ίn 1981 vowing - or seeming 10 νοw- that Greece would quίt 
both ΝΑ ΤΟ and the Common Market αnd then close down Amer
ίca :S militarγ bases. 

Yet despite muchfriction, Greece stayed in the αlliance, won 
Common Market subsidies.for itsfαrmers and renewed leases on 
.four United States bases until 1988. This tίme αround, his pαrty 
cαl/edfor remoνal of the bαses "in aι·cordαnce wίth the timetαble o.f 
the αgreement." Since there ίs no agreed tίmetable, the game 
goes on. 

Such gαmes, more than anythίng conclusίνe thαt the Pαpαn
dreou regime has done, haνe cαused a faίr amount o.f teeth-gnash
ίng in the alliance. And some distressing games have been 
domestic. ln Μ arch. Mr. Papandreou sαid he would bαck α second 
termfor President Constαntine Caramαnlίs, the conservatίve who 
did so much to restore Greek democracy. Yet suddenly Mr. Ca
ramαnlis was gracefully dumped αnd replαced by tricky parlίamen
tary mαneuvers with a Socialist nominee, Judge Christos Sar
tzetαkis. 

Mr. Papαndreou's defense wαs thαι keeping Mr. Karαmanlis 
would hανe been "political suicide, "proνoking a mαss desertion 
from the Sociαlists to the Communists. Whether that αnalysis is 
νalid, the logic is reνeαling. Polίtics come first, commitments 
second. What seems to mαtter mosι to the Prime Minister is to list 
with the winds of the moment, even adding to them with hyper
bole. Yet in the recent campaign. Mr. Papandreou called his con
serναtiνe opponent. Constantine Mitsotakis, a "trαitor"αnd"wan
dering Jew "- epithets supposedly brαnding the leader ofthe New 
Democracy party as an opportunist. 

His power assured, the Prime Minister insists that whatfinally 
matters most is the stalled Greek economy. Jnjlation is running aι 
20 percent, the highesι in Europe, and thejobless rαte is /0 percent. 
Mr. Pαpαndreou has won a so/id mαjority in par/iament, and - if 
he meαns what he says αbout foreign adνenturism - has p/enty to 
occupy him at home. lt 's α big if. 
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Greek issues 
"HOUSTON ΡΟSΓ', June 4, 1985 

,..,...,Η Ε election νiι·ιοry of Greek Premίer Andreα.~ Papandreou is 
1 anything but α trίumphfor ιhe United Sιaιe.~ αnd its allies. Βuι 
we should not mαke more o.f hίs win ιhαn it ίs. 

Pαpandreou, ιhe Sociαlisι who has called for hi:; country's 
withdrαwal .from the Norιh Atlαntic Treaιy Orgαnίzation αnd 
beιιer tίes wίth ιhe Soviet Union, ίs aformer U.S. citizen ιviιh an 
American-born wife. Yet he.formed the firsι leftist !(Overnment in 
nιodern Greek hίs10ry in 1981. He hαs long been a burr under the 
sαddle blanket of U.S. leaders, αnd the endorsemenι he reι-eίνed in 
Sunday's natίonal election will not make him αny les:; a prohlem. 
The immediate concern ίs ιhe.future of.four mαjor U.S. ba.~es and 
20 minor ones in Greece. 

Βuι most Greeks weren't νοιίng on ιhe future of those bαses. 
The ιhree-week cαmpaign cenιered on domestic issues. The αnnual 
injlation rαte is αbout 18 percent and increasing, ~vhile more than 
10 perι·ent of the nαtion :~ work force of 3.5 million αre unem
ployed. The.foreign dehι is more ιhαn $12.4 bilfion αnd rising. 

Papandreou's word5· αre often harsher ιhαn hi~· αι·ιiοns. He 
hacked off on earlier pledges ιο close the U.S. bαses after hi.~ 1981 
election and indeed negotiαιed αn a!ζreemenι .for them ιο remαin 
unti/1988. Αι least pαrt ofthe rea:;on is ιhat they ι·onιribute to the 
Greeks' baskeι-cαse economy, αs does αbout $500 million α )'eαr in 
U.S. militαry credits. And tho:;e bαses "'ou/d probαbfy moνe 10 

arch-enemy Turkey if Greece booH them out. One o.f Pαpαn
dreou :S campαign p/eαs wαs.for a new mandαte ι ο deαlfirmly ~~·ith 
ιhe question o.f Cyprus, where 500,000 Greek-speαking people live. 
Turkey hαs oι·cupied pαrι of the i.fland since 1974. 

Νο one knows whαt Pαpandreou ίs goίng 10 do. He sees the 
victory αs α mandate rowαrd moving .further αlong the pαth of 
sociαlism αt home and α more αssertiνe, independenι role for 
Greece abroad. We should deα/fairly andfirmly with the countr;· 
αnd its leαder. making αlternαιe plans for ιhe bases buι recognizing 
our broαd range o.f common interesιs with Greece. 
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ln a solemn ceremony on March 26th, 
1985 in Athens, the French Ambassador 
presented Jlias Lalaounis (left) with the 
insignia of Knight of the Order of Arts 
and Letters (Cheνalier de l'ordre des 
Arts et des Letters) for his outstanding 
contributions to the art and culture of 
the world. ln his speach, French Ambas
sador Dominique Charpy underlined 
how proud Mr. Lalaounis can be of his 
multi-faceted accomplishments: he has 
not only restored Greek jewelry, ispired 
by Antiquity, to special prόminence the 
World oνer, but has also created new 
designs of unique inspiration and 
craftmanship. Α reception at the French 
Embassy in Athens followed the presenta
tion of the award. 

HARBOUR 
OF PEACE 

By CHRISTALENI LOUKAIDES 

ln the rough storm of life 
the waνes are like mountains 
and eνery waνe is a suffering. 

Our being is a little boat 
and our soul the helmsman 
steering it away from the rocks, 
keeping it from being dragged into chaos. 

Like a nutshell in the dreadful storm 
the waνes toss us 
towards the middle of the ocean 
and the wind buffets us 
with a beastly rage. 

But if your spirit 
rises upward 
you will find your way 
to the harbour of peace. 
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1985 Walk for Hunger, in Boston 
BROOKLINE - The oνerwhemingly 

successful 1985 Walk for Hunger in 
Boston on May 5 began with the follow
ing moνing prayer deliνered before 
thousands of walkers in the Boston Com
mon: 'Ό Lord our God in whom we live 
and moνe and have our being, we ask 
thee to lead us this day on our spiritual 
marathon. Heavenly Father, as You did 
with your disciples Luke and Cleopas on 
the Road to Emmans, we beseech thee 
to join us as we walk to alleviate hunger 
wherever it exists ... in Ethiopia, in Sudan, 
in Haiti and in our own neighborhoods. 
Forgive us our tresspasses ... apathy and 
indifference and insensitiνity. Enable us 
to see our carelessness, selfishness and 
inconsiderations that cause so much 
pain and suffering to the hungry and 
homeless and hopeless. Beneνolent Lord, 
our prayer this morning is inspired by a 
song. Each one of us who walks today 
belieνes "the time has come to heed a 
call ... that the world must come together 
as one." Help eνery American realize that 
"there are people dying and it's time to 
lend a hand." Help us to believe "that 
we are all your children; we are the 
ones to make a brighter day.'' Help us to 
understand "that a change can only come 
when we stand together as one .... " 
Help us Ο God to walk eνery step today 
looking ever to You, our Saνiour that 
Your light may be our guide ... that your 
loνe may be our strength and inspira
tion." 

Bishop Methodios walked 16 miles of 

By Sophia Nibi 

the 20-mile walk. Many of the Greek 
Orthodox faithful from throughout 
New Eagland either completed, or like 
His Grace, walked a major part of the 
race. All are recjoicing that they played 
a part in the oνerwhelming success of 
this year's Walk For Hunger. Many more 
than last year's walkers (at least 11,000) 
participated in the 1985 Walk bringlng 
in pledges of oνer one million dollars, 
much more than $700.000.The Philo
ptohos Women of the Diocese of Boston, 
who held their Conference in Worcester 
the day before the Walk, pledged $50 
for each mile Bishop Methodios would 
walk, and the Bishop did not disappoint 
the women whose organization is syno
nymous with philanthropy. " My le!;?s 
refused to carry me more than 16 miles," 
said Bishop Methodios after he walked. 
''τhe pain I felt in iny legs was a reminder 
of the great pain felt by millions of 
starνing human beings in Ethiopia, in 
Sudan, and in our own neighborhoods." 
Very pleased with the participation of 
the members of his Diocese, especially 
the young people, Bishop Methodios 
said: "Ι am νery proud that our young 
adults joined in a spiritual marathon to 
eliminate hunger from the face of the 
earth. All of us were inspired by the 
presence of our youth who manifested 
their loνe in such Christian manner." 

Participation in the Walk were 
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members of the Young' Adult League of 
the Diocese, G.O.Y.A.ns, Seminarians, 
ch ildren and adults, priests and lay
people. Said Mrs. George Keches of 
Quincy: "lt was another case of giving so 
little while we received so very much. 
The experience was really incred ible for 
all of us," she said, echoing the thoughts 
of so many. The Rev. Christopher Bender 
of Holy Trinity Church in Lowell, who 
walked with Presbytera Felitsa and many 
of the Young Adults of Lowell, remarked 
that the experience "was a real inspira
tion." We all felt so good to be part of 
such a large purpose. We feel that we 
accomplished something with ou r feet." 

This was the first time the Greek Ortho
dox community of New England partici
pated as a group, under the aegis of 
Bishop Methodios of Boston, in the Walk 
for Hunger, sponsored annually by The 
Project Bread, lnc. of Boston. Many 
walkers were heard to remark that "the 
Greek Orthodox Bishop's remarks at the 
beginning of the Walk really touched 
our hearts and made us walk the extra 
mile." At the mid-point of the Walk 
where Bishop Methodios met and talked 
with many of his spiritua l children from 
throughout the Diocese, walkers of all 
faiths as well as many of the vo lunteer 
organizers of this project expressed their 
admiration and appreciation for Bishop 
Methodios' remarks and participation. 

As the thousands of walkers were rest
ing their feet on Monday morning, many 
called the Diocese Office to "thank our 
Bishop for inspiring us and encouraging 
us to be part of the 1985 Walk." And, 
they pledged to continue supporting 
Bishop Methodios' philanthropic pro
jects and to be "even more supporting in 
encouraging our friends to walk with 
His Grace in the 1986 Walk for Hunger 
in Boston." 

ΑΗΕΡΑ Congratulates 
New Prίme Mίnίster 

ΑΗΕΡΑ Supreme President Cleo Ν. 
Zambetis sent the following telegram to An
dreas Papandreou, who was re-elected 
Prime Minister of Greece: 

My dear Mr. Prime Minister: 
On behalf ofthe entire membership ofthe 

Α Η ΕΡΑ Family and all Greek Americans, I 
would like to congratulate you upon your re
election as Prime Minister. The Greek 
people have placed their trust and hope in 
your continued leadership, and Ι am con
fident that you will execute your respon
sibilities for the betterment of all Greeks. 

We look forward to working with you to 
further the cause of Hellenism, and to 
improve relations between the United States 
and Mother Hellas. 
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Boston ΑΗΕΡΑ Convention 
August 11 ~ 16 

Tfιe Marriott~Copley Place 
Dances * Banquets * Youth Activities * Meetings ... 

From Sunday, August 11, to Frίday, August 16, ίt's all fιappening at tfιe 
Boston Marrίott-Copley Place during tfιe 63rd Supreme Convention! 

Convention Highlights 

Welcome Night Dance * Sunday, 9 p.m.- I a.m. 
Awards Luncheon * Monday, ll :30 a.m.-1 :30 p.m. 

Hellenic Festival * Monday, 9 p.m.-3 a.m. 
Sons-Maids Dinner-Dance * Ί'uesday, 6:30 p .m.-3:00 a.m. 

ΑΗΕΡΑ & Daughters Grand Ball * Wednesday, 9 p.m.-3:00 a.m. 
Grand Banquet * Thursday, 6:30 p.m.-1 0:30 p.m. 
Farewell Dance *: Friday, 9 p.m.-1 a.m. 

Gus \bli, αlways α conνention favorite 

Speιiαl guests on Sunday αιιd Moιιday: 
Tlίe Fαfιulous Trlo Be/ Cαιιtο ... 

Also αppearing conveιιtlon weefι will fιe 
Enosls, αnd tlίe Bouzoukee Fantasy 

Grand Banquet Reservations must be made by August ι . 
Νο meal tickets \Vill be sold the day of the event. 

For more information contact ΑΗΕΡΑ National Headquarters 
l 707 L Street. NW, Suite 200, Washington, DC, 20036, phone: 202-628-4974 
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Greece: Nazίs & Jews 
By Rabbi Joshua D. Kreindler 
JEWISH JOURNAL, May 19, 1985 

This is the story of an ancient and proud 
people's attempt, in the midst of saνagery 
and carnage, to save the lives of fellow 
citizens - neighbors and friends who hap
pened ιο be differenι, who were a minority, 
adherents of ιhe Jewish faith in a predomi
nantly Christian nation. It is the story ofthe 
Greek people's attempt to cheat the German 
conquerors of their victims, to save the Jews 
of Greece from the horrors of the Ν azi death 
transporιs and slaughter camps. It is a story 
of personal danger and the ultimate sacri
fice. As Americans commemorate the forti
eth anniversary of the end of WWII, it 
should be more widely known. 

While some have accused the Roman Ca
tholic a nd many Protestant churches of 
inaction or indifference to the plight of the 
Jews, the leader of the Church of Greece 
during the war, Archbishop Damaskinos, 
has been praised for his νaliant protest 
against the racist decrees forced upon 
Greece by the Na1.is, which sought to d if
ferentiate between Greek Jew and Greek 
Gentile. 

At great danger to himself, Archbishop 
Damaskinos personally instructed churches 
throughout Greece to hide Jews. For those 
who couldn't be hidden, Damaskinos issued 
false baptismal certificates. 

Another brave cleric, Bishop Gregorios of 
Chalkis, saved hundreds of Jews and hid the 
Torah scrolls of the local community in his 
church. After the war, they were returned to 
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the Jewish community. 
But it was not only men of the cloth who 

put their lives in danger to help their fellow 
Greeks. Angelos Evert, the chief of police of 

Papandreou was asked by 
the U.S. to offer a haven to 
Arafat .. . 

Athens and Piraeus, also flouted the Nazi 
decrees. He saved Jews by issuing them false 
identity papers. lt is one of the ironies of 
history that Chief Evert's grandfather had 
emigrated to Greece from Germany. Thanks 
to his German surname, the chief of police 

ΑΙΑΤΙθΗΑ Ι 
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(ΚiθΑΡΑ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ) 

was not placed under the close scrutiny to 
which other officials were subjected by the 
Nazis. 

Not long ago, a successful Greek-Amer
ican businessman, Dimitri Papaioannou, 
told me that his father had been sent to 
Auschwitz during the war. His "crime" was 
that he had helped the Nachamoudi family 
of Athens. Mr. Papaioannou, who is active 
on behalf of Jewish causes, is proud that his 
father was martyred for "a people who gave 
the world so much." 

Greece is one of the few countries where 
Jew and Gentile fought as brothers to rid 
their land of a common enemy. Miltiades 
Evert, a member of parliament and the son 
of Angelos Evert, has said that "if it were to 
happen again, we would save our brother 
Greeks." 

The dozcns of Greeks Ι met in Greece re
cently expressed the same feelings of soli
darity with the Jewish people. They were 
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especially proud of Captain Morderai Fri
zis, a Jew and the first Greek officer to fall in 
ι 940, during the campaign to throw back the 
Italian invasion force. The prominent Greek 
historian, Angelos Anastopou\os, writes 
that "without the strategy of Frizis and his 
attack on the Italian forces, the victory for 
Greece would not have been achieved." 

The Greek people's feeling about theJews 
are reflected by the policies of their govern
ment. If Prime Minister Andreas Papan
dreou's policies are controversial, it is only 
because they are misunderstood. Few, if any 
Jews in the United States, for example, are 
aware of the fact that Mr. Papandreou was 
asked by the American government to offer 
a haνen to Palestine Liberation Organiza
tion leader Yasir Arafat , whom Washington 
considered a moderate. Few Jews here are 
aware of the declaration by the Greek Prime 
Minister of August 1982, in which he stated: 
"The Jews of Greece are an integral part of 
the Greek nation and that while Greece reco
gnizes the right of Israe\ to exist within 
secure and internationally recognized boun
daries, ίι also feels thaι the Palestinian's 
rights ι ο self-determination are necessary for 
a just and lasting peace in the Middle East." 

Contrary ιο what was said and written in 
the media, no Greek Jews were νerbally 
abused or physica\ly attacked during Israel's 
invasion of Lebanon three years ago. There 
was, however, strong criticism in the Greek 
media of the inνasion. Το insure that the 
minoriιy of exιremists in Greece would not 
seize on this opportuniιy to attack Jews, Mr. 
Papandreou personally ordered all Jewish 
institutions guarded. It should be noted that 
under the Papandreou goνernment, tech
nical and cultural ties between Greece and 
Israel have increased. 

Not ong ago, the Greek Prime Minister, 
accornpanied by a large delegation of go
νernment officials, visited the Auschwitz 
concentration carnp. After laying a wreath, 
he proposed the erecting of a rnuseurn 
honoring the mernory of the Greek Jews 
who perished there. Mr. Papandreou is the 
first and only head of state to rnake such a 
gesture. 

As we celebrate the fortieth anniversary of 
the end of the war, we should recall that the 
Greek and Jewish peoples are bound to each 
other not only by formal ties, between go
νernments, of friendship and cultural ex
change, but by historica\ links and the suf
fering which both peoples have had to 
endure under oppressive regimes. These 
bonds should encourage Jews and Greeks 
the wor\d over to lend their goodwill and 
support to one another. 

(Editor's Νοιe: Rabbi Joshua Kreindler has 
researched and wriιιen about the Jewish 
communities of Morocco and Turkey and 
has /ectured on the minorities ofthe Middle 
Easι. lslam and related ιopics. He recently 
returned frσm α jact-finding mission to 
Greece. ) 

28 

ΑΗΕΡΑ 
on Limnos 
Question 
The ΑΗΕΡΑ has published a four-page 

factsheet, " Limnos and the Alliance: 
Disruption on NATO's Southeastern 
Flank," which presents the diplomatic 
history concerning the militarization 
of th is Greek island, and why Turkish 
objections to its inclusion in ΝΑΤΟ ex
ercises are legally inνalid. 

''τhe case of the Greek island of Limnos 
which has already disrupted the functon
ing of the ΝΑΤΟ Al liance in the Aegean, 
threatens to undermine fundamental 
security interests of the A lliance in the 
southeastern flank of ΝΑΤΟ," sa_ys the 

factsheet, " it also threatens to further 
aggraνate the already strained relations 
between two ΝΑΤΟ allies, Greece and 
Turkey." 

The paper presents the historical back
ground to the Limnos issue, with ex
tensiνe material taken from the diplo
matic correspondence between the gov
ernments of Greece and Turkey during 
the 1930's. 

lt was during this period that the 
Turkish Goνernment sought to alter the 
Treaty of Lausanne and permit the mili
tarization of seνeral Greek islands and 
nearby Turkish territory. The diplomatic 
correspondence is unambi~uous that 
Limnos is included in the area to be 
militarized. 

Copies of the paper may be obtained 
from the ΑΗΕΡΑ Office of Goνernment 
Relations, 1707 L Street, NW, Suite 200, 
Washington , DC 20036. 
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Zambetίs Honored at Testίmonίal 
Over 500 persons attended a ιestimonial 

in Youngstown, Ohio, on May 26 to honor 
the accomplishments of Supreιηe President 
Cleo Ν. Zambetis during his tenure of office. 

Among the dignitaries present were 
George Papoulias, Ambassador ofGreeceto 
the United States; His Eminence Arch
bishop Iakovos, Archbishop of Norιh and 
South America; Bishop Maximos, Bishop of 
thc Pittsburgh Diocese; and several Past 
Supreme Presidents of ΑΗΕΡΑ. τt1e toast
master was the Honorable Harry Mashel, 
minority leader of the Ohio Senate. 

Archbishop lakovos noted that during the 
Supreme President's trip to Istanbul in May, 
he was eleνated to the title of Archon Mega 
Referentarios· by Patriarch Demetrios Ι of 
thc Eastern Orthodox Patriarchate. 

The Archbishop said that: "We have come 
to pay tribute to ΑΗΕΡΑ and the Supreme 
President Zambetis, who is a man of great 
integrity and a leader who has shown great 
a\vareness of his responsibility." 

Adding that 'Ίeadership is not something 
that can be passcd from one person to 
another," the Archbishop concluded by 
noting that the future of the church and the 
world depends η οι so much on leaders, as it 
does on the kind of values held by the 
people, and he said that Zambetis, in his 
leadership of ΑΗΕΡΑ, has espoused the 
kind of values that are greatly needed by 
both the church and by humanity. 

Ambassador Papoulias thanked Zam
betis for Α Η ΕΡΑ 's assistance in fighting for 
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Αι the Zambetis te.f/imonial,from left to right, are the Ambas.sador ofGreeι-e ι υ the Uniιed 
Staιes. George Papoulias; Α Η ΕΡΑ President Cleo Zambeιis, and His Eminenι·e Archbishop 

lakovos. 

a just solution to the Cyprus problem, and in 
creating friendly relations between Greece 
and Turkey. 

In his response, Zambetis explained how 
in seeking AHEPA's Presίdency he develop
ed his theme for ιhe year, "Building with a 
Hellcnic Vision," and that "to build with a 
Hellenic vision has meant to constantly 
advance the activities of the Α Η ΕΡΑ whίle 
immersing these programs with a vision in 
accordance with our Hellenic roots. " 

He concluded by noting that "true 
progress is slow" but then outlined several of 
the accomplishments of his administration , 

including ιhe creation ofthe John G. Thevos 
Institute of Hellenic Studies. the formation 
of an ΑΗΕΡΑ Olynψic Study GιΌup, ιhe 
outstandιng work of the ΑΗΕΡΑ National 
Housing Corporation, and AHEPA's 
efforts concerning American policy towards 
the Eastern Mediterranean. 

Prίor ιο hίs elevaιion to the Presίdenc}' , 

Zambetis served as Supreme Vίce-Presίdent 
and Secretary, district goγernor. and 
cha pter president. Zambet is heads Camco 
Painting of Youngsιown, an international 
painting contracting firm. He is a founder 
and benefactor of the Archangel Μ ichael 
Greek Orthodox Church of Cambell, Ohio. 
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ΑΗΕΡΑ Grants Scholarshίps 
for Summer Study ίn Greece 

Fifty-two young Americans and Cana
dians of Greek descent have been granted 
full scholarships for a summer study pro
gram in Greece by the ΑΗΕΡΑ Educational 
Foundation's John G. Theνos Institute of 
Hellenic Studies, ΑΗΕΡΑ Supreme Pres
ident Cleo Ν. Zambetis has announced. 

The students - one from every state and 
two from Canada - will depart from New 
York on June 16 and return July 25. There 
will be four weeks of on-campus study at 
Deree College in Athens, with the remain
der of the time spent touring Greece. 

The participants, chosen from among 500 
applicants, received scholarships which were 
unprecedented in the Greek American com
munity and. which include air transporta
tion from home to the East Coast departure 
gateway, round-trip transatlantic jet fare, 
tuition, dormitory accommodations, meals, 
actiνities and sports fees, gratuities and acci
dent insurance. 

"This is the finest program ever offered by 
any organization for young Greek Amer
icans to learn about their roots and ethnic 
heritage," President Zambetis said. 'Ίt offers 
the chance for young Greek Americans to 
learn about Greece, while it offers the Greek 
people the opportunity to meet some out
standing young Greek Americans." 

In addition to courses in Modern Greek 
language and history, there will be several 
field trips, including excursions to the Acro
polis, Mount Lycabetos, seνeral Aegean 

islands, Delphi, Mycenae, Nafplion, Epi
daurus, museums, a flea market, folk 
dances, and other sites. 

This is ΑΗΕΡΑ 's first at Deree College, a 
small, accredited, priνate, liberal arts college 
located on a 60 acre campus six miles from 
the center of Athens, and students may earn 
up to three semester hours of credit by home 
colleges or universities for courses success
fully completed by Deree. 

The students selected haνe a combined 
grade poinι average of 3.8 for their studies, 
and George J. Margoles, national director of 
the program, said that: "The college had dif
ficulties choosing the winners from the out
standing list of participants, some of whom 
have won national and international 
awards." 

The \985 Deree College program is 
the first actiνity of the Institute, which was 
created in memory of ΑΗΕΡΑ Past 
Supreme President John G. Theνos. 

In addition to the 52 students attending 
Deree College with the lnstitute, 54 high 
scoo\ students will depart from New Υ ork on 
July 8 as part of the ΑΗΕΡΑ Educational 
Foundation's three week Journey to Greece. 

"We are sending 106 young people to 
Hellas this summer to learn abouι their 
roots," Zambetis concluded, "a 50% increase 
from the number of students we sent only a 
few years ago. This is a further indication of 
AHEPA's commitment to preserving and 
enriching Hellenism in America." 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
266 54th STREΠ, BROOKL ΥΝ, Ν.Υ. 11220 

(718) 238-3771 
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Η ΓΕΦΥΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
Η ETAIPIA ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΟΛΟ ΣΑΣ ΤΟ ΣΠΙΙΙΚΟ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

Ή 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 

Long Island Trust 
Names Krekoukis 
Branch Μ anager 

Garden City, N.Y.- Peter Krekoukis has 
been named Assistant Secretary - Branch 
Manager assigned to the Maspeth branch of 
Long Island Trust. 

Mr. Krekoukisjoined the bank in 1982 as 
an Assistant Manager after two years with 
the Atlantic Bank of New York and three 
years with Citibank. 

Mr. Krekoukis holds a Bachelor's degree 
from Pantios School of Political Sciences in 
Athens, Greece and has attended graduate 
school at the Brooklyn Center of Long 
Island University. 

He and his family reside in Brooklyn, Ν. Υ. 
Long Island Trust, which has been serving 

Long Islanders since 1923, has 48 banking 
offices in Nassau, Suffolk, Queens and New 
Υ ork City, and an overseas office in Ν assau, 
Bahamas. 

Α Η ΕΡΑ Places Wreath 
at Unknown Soldier 
ΑΗΕΡΑ Supreme Governor Andrew 

Manos and Past Supreme President Peter 
Ν. Derzis led a delegation of Ahepans that 
laid a wreath ο η behalf of the ΑΗΕΡ Α at the 
Tomb ofthe Unknown Soldier at Arlington 
National Cemetery in Arlington, VA on 
Memorial Day, May 27. 

Continuing an ΑΗΕΡΑ tradition over 60 
years ago, the delegation also placed wreaths 
at the graνesites ofthe over 50 Greek Amer
icans buried in the cemetary, including 
George Dilboy, a Greek American who 
received the Congressional Medal of Honor 
during the First World War. 
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Greece: Α New Danger 
By ΡΑΝΑΥΟΤΕ Ε. DIMITRAS 

PART 11 

So, almbst 3 years after com ing to power, PASOK, more or 
less like its predecessors, has preserνed a commitment to the 
West. Greece remains a ful l member of ΝΑΤΟ and the EC. 
Greece's problems with its al lies concern either marginal 
issues, such as political cooperation with the EC, or νital secu
rity problems concerning Turkey that existed even under the 
ND goνernment. 

Meanwhile, Papandreou has kept neutralist public 
opinion satisfied with the Third World rhetoric and style of his 
government. Eνen PASOK's pro-Western political choices are · 
presented to the Greek people as examples not of continuity 
but of change from previous eχpe riences. The U.S. bases 
agreement is an excellent example. Papandreou described the 
pact as "a Greek triumph," a "historical precedent," a 
"treaty ... that could have never been signed by the Americans 
if they faced a (Greek) goνernment on its knees that would tell 
them 'we are with you, we want the bases, etc.'" For . the first 
time, Greeks were told, a host country could resist the use of 
foreign bases according to its own interests. They also heard 
that the United States p ledged to maintain a 7-to-10 ratio in 
mi litary assistance to Greece and Turkey and that Greece did 
not ask for a guarantee of the Eastern border with Turkey, 
because only protectorates, not soνereign states, made such 
requests. Finally, and most crucially, the bases agreement was 
said to include a provision for U.S. withdrawal after the pact's 
termination in 1988. Although many of these points were com
pletely inaccurate, the goνernment withheld the text of the 
agreement from the public for nearly 2 months: long enough 
to score a public relations triumph and permit public attention 
to shift elsewhere. Further, Papandreou spent 8 months 
adroitly setti ng the stage for his triumph. Wheneνer negotia
tions were interupted, Athens cried "crisis," eνen though five 
of the six breaks were schedu led in advance because of 
holidays. 

On many international issues that do not directly affect 
Greece's primary regional security interests, Papandreou has 
adopted a consistent but low-cost neutralist attitude. He 
aνoided condemning the Polish military's December 1981 
declaration of martial law and was the first Western leader to 
νisit Poland after the coup, publicly praising Genera\ Wojciech 
)aruzelski's experiment." Similarly, when the South Korean 
airliner was shot down by the Soνiets in September 1983, the 
belated officia\ Greek statement did not condemn Moscow 
but tamely expressed regret for the loss of lives, almost 
mimicking the official Soνiet statement. 

Papandreou initially approved NATO's decision to deploy 
medium-range nuclear missiles in Europe and the Reagan 
administration's zero-option proposal. But he then opposed 
the "zero-plus" proposal, while applauding the Warsaw Pact's 
Prague dec\aration as "conciliatory." He officially blessed the 
peace movement and claimed that NATO's new missi les upset 
the strategic balance on the Continent and posed a threat to 
the Soviet Union equivalent to a hypothetical installation of SS-
20 missiles in Cuba. One Greek minister, a close friend of Pa
pandreou's, declared in Moscow that Greece's struggle for a 
nuclear-free Europe "coincided with the position of the USSR 
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and President Andropoν." 
ln August 1983, Greece requested a 6-month postpone

ment of the ΝΑΤΟ deployments. Later, when the first Pershing 
11 missiles arriνed in Europe, Papandreou and Romanian Pres
ident Nicolae Ceaucescu sent a joint letter to President Ronald 
Reagan and late Soviet \eader Yuri Andropoν, leading for a 
simultaneous halt to the ΝΑΤΟ deployments and the threaten
ed Soviet retaliatory actions. Although eνenhanded at first 
glance, this appea\, in fact, would haνe frozen a strategic im
ba\ance in Europe by blockin!ζ the American missiles and 
l eaνing Soνiet SS-20s in p lace. ln May 1984, Papandreou joined 
Swedish Prime Minister 0\af Palme and seνeral prominent 
nonaligned leaders in endorsing a simi lar position. Many other 
unba\anced official Greek statements regard ing the Berlin 
Wa\1, relations with East Germany, lsrael, the Palestine Libera
tion Organization, and the Arab states amply confirm the 
impact of the Third World heart on PASOK's policies toward 
Greece's periphery. 

During their fi rst year in power, the Socialists concen
trated their efforts on domestic reforms and legislated many 
long-overdue changes in Greek society. They enjoyed a 6-
month honeymoon with the public but were apparently 
unable to conνince voters that they could overhhaul the inef
ficient and oppressiνe state machinery, as so many Greeks 
demanded. ln municipal elections just 1 year after PASOK's 
νictory, the Greek Socia\ists were soundly defeated, and the 
even more consistently anti-Western Communists almost 
doubled their vote. 

PASOK and P.φandreou needed to make big changes. 
Mindful of its failure to reνiνe the economy and of the need in 
1983 for an austerity policy, PASOK pursued a more aggressiνe 
and neutralist foreign policy that let it hold its anti-Western 
banner high. Papandreou's about-face on Euromissiles reflect
ed this new turn. At the same time, PASOK also began assai\ing 
the conserνatiνe opposition, the priνate sector, and the inter
national financial community for " undermining" its economic 
efforts. 

Unable to deal constructiνely with Greece's domestic 
problems, PASOK signaled the progovernment press to 
promote stridently the " defense" of the country, the govern
ment, socialism, and a\laghi (change). At every opportunity 
those newspapers assailed the United States for "blackmai\
ing," "proνoking," and "conspiring against" Greece. Other 
Western countries came in for similar, though less frequent, 
attacks. The most outrageous example came after the 
November 1983 assassination of U.S. Naνy Captain George 
Tsantes in Athens. The quasi-official PASOK daily Eleftheri 
Gnomi unabashedly stated that the extreme left-wing organi
zation that claimed responsibility had actually been giνen its 
targets by the CIA itself. 

PASOK's aggressiνe tactics eνentually paid off. After the 
bases agreement was signed- an act approνed by most Greeks 
- Athens widely publ icized its stance on the Euromissiles and 
the downed South Korean airliner. Soon after, the Socialists 
rebounded in the public opinion polls and apparently 
reRained most of the νoters lost to the Communists. At the 
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· '?ιme time, conservative gains were small. The june 1984 Euro
t->ean Parliament elections confirmed this trend. 

Current trends in Greek fore ign policy stem from the 
conflict between Greece's security concerns and the neutralist 
preferences of the Greek public. Hence, Greece behaves 
today like the prodigal son of the West, living up to the nick
name of " NATO's Romania." So long as the Greek govern
ment wants the support of the public but lacks the means to re
educate it, the only apparent alternative to tightrope walking is 
a total break with the West- assuming that somehow it would 
not be fata l for Greece's security. lndeed, as a last resort 
PASOK would consider withdrawing from ΝΑΤΟ if leftist 
pressures increased significantly. 

Such a rupture is not in the interests of Western Europe, 
the United States, or ΝΑ ΤΟ. The State Department and the 
European foreign ministries have little choice but to under
stand and acquiesce. Naturally, they should make every pos
sible effort, in cooperation with the government or its more 
pro-Western elements, to minimize the estrangement of that 
" prodigal son." lt is crucia l, in that context, that the ΝΑΤΟ 
countries try their best to help Greece and Turkey overcome 
their mutual distrust and solve their bilateral problems, start
ing with Cyprus. Α mutually acceptable settlement would 
quickly translate into an overall Aegean settlement. The two 
countries could grow closer, NATO's southeast flank could 
recover its cohesion, and the Greek public could become con
verted to a more pro-Western position. 

The current U.S. administraion, the most conservative in 
half a century, has been irked by Greece' s refusal to go along 
with U.S. policies around tlie world. lt has managed, however, 

to maintain good bilateral relations with the most radical and 
anti-Western government in modern Greek history. lndeed, 
Athens's relations w ith Washington are often better than 
Greece's bi lateral relations with some European countries. 
Most of the credit should go to U.S. Ambassador Monteagle 
Stearns, who has spent many hours educating an American 
administration that has shown little awareness of important 
nuances in other regions, such as Central America. The Reagan 
administration has decided to try to work with and show 
respect for the government Greeks elected, rather than 
wishing another, more responsive, government were in 
power, as it has sometime done in the past. Thisattitude has, in 
fact, disappointed the pro-Western conservative opposition 
that would like to hear outspoken American criticism of Pa
pandreou's anti-Western policies, and that has assailed 
Stearn's moderation. The Greek conservatives are- wrongly
hoping that vocal American criticism will help them recover 
from their 1981 defeat. On the contrary, if Washington 
responded, and if this shift became evident in fall 1985, it 
would only strengthen anti-Western hostility, help keep the 
Left in power, and risk turning " NATO's Romania" into 
" NATO's Yugoslavia." 0 
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Chίrgotίs Μ emorίal Chapel Dedίcated 
The 38th graduation exercises at St. 

Basil's Academy, in Garrison, Ν.Υ. held on 
Saturday, June 15th, 1985, was highlighted 
by the Chirgotis Memorial Chapel Dedi
cation. 

The day began with the diνine liturgy and 
Thyranexia ceremony by Archbishop Iako
νos, to celebrate the completion ofthe newly 
constructed Chirgotis Memorial Chapel, 
and was later followed, by the commence
ment ceremony and luncheon. 

The new Chapel, designed by its doner 
Architect William G. Chirgotis is a 
memorial gift by the nationally known 
architect, commemorating the memory of 
his parents, the late Kyparisia and George 
Chirgotis, in gratitude of the νalues he 
learned from them and is evidence of Mr. 
Chirgotis's loνe of the young and devotion 
to his Church. 

Construction on the Memorial Chapel, 
which features a carillon tower, was begun 
shortly after the original structure was com
pletely destroyed by fire, early last year, and 
is designed with a choice of materials that 
compliment the suπounding buildings. 

It is the focal point of the campus, located 
in a natural setting of plush green wood
lands, high upon a hill, overlooking the 
Hudson Riνer Valley and West Point 
Academy. 

Referring to the new Chapel, as the" Jewel 
of the Academy" Bishop Philip of Daph
noushia, Director of the Academy, said; -
"that the construction of this wonderful 
tribute to God and our Church, would not 
haνe been possible without the love, deνo
tion and commitment of William G. Chir
gotis." 

Mr. Chirgotis has also established a trust 
fund for the perpetual care and repair of the 
Chapel. 

Speaking at the luncheon, after the dedi
cation ceremony, Mr. Chirgotis said: 

"First, I would like to extend my sincerest 
congratulations to the young graduates of 
St. Basil's Academy, on this happy and 
memorable occasion, for reaching a mile
stone in their pathway through life, and Ι 
hope that no matter what the future holds 
for them: that God Will always shower them 
with His choicest Blessings. 

Ι hope, that whateνer their field of 
endeavor may be, they will choose some
thing that they will do well, and enjoy doing 
it, and that each and everyone of them will 
further their education to its maximum 
potential; for it was the Greek philosopher 
Socrates who said: There is only one evil: 
ignorance. There is only one good: know
ledge. 

Earlier today, we participated in the 
Thyranixia ofthe St. Basil's Chapel that has 
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Archbishop /akoνos officiating at the Yhyranexia ceremony of the beautiful Chapel at St. 
Basil's Academy. . 

(Athens International- D. Kessoglιdes) 

Mr. and Mrs. Chirgotίs were the first to enter the Chapel with His Eminence and Archi
mandrites Chrysanthos Zoes. 

(Athens International - D. Kessoglides) 

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

Τηλ. (718) 204-8880 

Είσιτήρια yιό τι)v ·Ελλάδα 
μi: τι)v ΟΛ ΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ
ΡΟΠΟΡΙΑ καΙ μi: δλεc; τic; 

έταιρίεc; CHARTERS 

KPOYAZIEPEI ΚΑΙ ΤΑΞΙ
ΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑ·Ι·ΒΙΚΗ 
ΚΑΙ Ι' ΟΛΕΣ ΥΙΙ ΑΜΕΡΙ-

ΚΑΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 

Διευθύνεται όπό την δίδο CATHY PANOS 

Πρόεδρος της έnιχειρήσεως ό γνωστός άσφαλιστής 

κ. ΝτΙΝΟΣ Α . ΡΑΛΛΗΣ 
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been erected in loving memory of Kyparisia 
and George Chirgotis, which Ι , together with 
my wife, who's inspiration and encourage
ment cannot be ignored, have donated to St. 
Basil's Academy. 
τhe construction of the Chapel is not 

merely brick and mortar, it personifies a 
special combined legacy of love, from all the 
children of the Chirgotis family. 

At this time, Ι would like to take about a 
minute of your time, to give you a brief bio
graphy of my parents and especially of my 
father who, before he died, had entered his 
second century, lived through four genera
tions, and the administrations of seventeen 
United State's presidents: from Grover Cle
veland to Jimmy Carter. 

Like many of the first generation immi
grants, without knowledge of Ianguage or 
friends, my Dad, came to this country in 
1895, in about as penniless condition as any 
other immigrant and nine years Iater in 1904 
joined a small group of faithful Greek Or
thodox Christians in Newark, N.J. to help 
establish the lOth Greek Orthodox Church 
in the U nited States. τ oday there are over 
500 flourishing communities in this country. 

After spending several years on the East 
Coast, my father, a man oflive curiosity may 
have been the Marco Polo of his generation 
for he was determined to .explore this 
country. 

It is said that Marco Polo, who lived 
during the Ι 3th century, was the first white 
man to see the Pacific Ocean from the East 
Coast ofChina. Ι believe, that Dad may have 
been, one of the first Greek-Americans to 
see the Pacific Ocean from the west coast of 
California. 
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He went to Birmingham, Alabama, Chi-
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Entertains Nightly 

CLOSED MONDAYS 
CAHRING FACILΙ IIES 

(201) 327-1020 
30 Ν. SPRUCE STREH 

RAMSEY, N.j. 

Mr. Chίrgotis speaking at the luncheon. From left, the Consul General of Greece in New 
York Mr. G. Asίmakopoulos, Archbishop lakovos, Metropolitan Panteleimon of Zakyn
thos, Mrs. Asimakopoulos, Bishop Philotheos of Meloa, and Bίshop Athenagoras of 

Dory/aίon. 

(Athens lnternational - D. Kessoglides) 

τhe Chίrgotis family with Archbishop lakoνos, after the dediι-ation ceremony. From 
left, Mr.s. Chr. τhenerkauf, and Mrs. Wilma Tranguίl/i, daughters of Mr. and Mrs. 

Chirgotis, Mrs. Carme/a Masters and Mrs. Chr. Sena, sisters of Mrs. Chirgotis. 
(Athens Inιernational - D. Kessoglides) 
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cago, Texas, and arrived in San Francisco 
where he labored hard, traveling up and 
down, now famous Market Street, peddling 
fruits and vegetables from a wagon wheel 
pushcart. 

The odyssey, does not end here, after a 
short stay in San Francisco he returned to 
Greece, married, came back to the United 
States where he again traveled from coast to 
coast and finally returned to settle in the 
tranquil serenity of Springfield, New Jersey. 

Dad left on his \astjourney in \977 - four 
months short of his l04th birthday. 

Ι will always remember my parents for a 
lifetime of true love and caring for their fa
mily and church; and for their wisdom, 
patience and spirit of philanthropy, to share 
whatever they had; for as mother would say: 
"they too are in need." 

Ι cannot deny that their memory has been 
a synonym of love for me; for they set a 
righteous path that has guided me, all 
through my life. 

And, who knows, this afternoon my 
parents may be walking in the sunshine of 
God's love, looking down from above, in a 
sky that has no sunset; proud of their son; 
not erecting a Chapel in their memory; but 
for providing an enduring legacy of love for 
the young children at St. Basil's - "that 
someone does care." 

ln closing, I would like to take this oppor
tunity to express my thanks, for this "labor 
of love" to Father Sitaras for his initiative; to 
His Grace Bishop Philip for his cooperation; 
to His Eminence Archbishop Iakovos, for 
his constant inspiration; and last but not 
least, to the children of St. Basil's for giving 
me the opportunity to be of service to them 
during the past few years - it has been a 
thrilling experience. 

And finally, Ladies and Gentlemen: 
Ι hope that al\ of you here this afternoon 

will continue your interest and enthusiasm 
for our children here at St. Basil's - and 
that you wil\ support their many needs." 

Γ ιό γνήσιο 'Ελληνικό φαγητό, 

έλfiτε στην tλλ ηνικη 'Α στόρια 

στην 

ΚΑΛΥΒΑ 
ΜΙΚΕ MORAiτiS, Proprietor 

36-15 DITMARS BOULEVARD 
ASTORIA, NEW YORK 11105 

HL. 932-9229 
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Archbίshop Jakoνos speaking at the graduatίon ceremony αι St. Basil's Academ~. Bishop 
Philip of Daphnousia, Academy's Director, is ιhirdfrom lefι, next to Metroι:olιtan f!er
manos of Hierapolis. Mrs. Beatrice Marks, the president of Philopιoι·hos Socιetιes ιs at rιght. 

(Athens lnternational - D. Kessoglides) 

Many friends of ιhe Academy and the Chirgotisfamily attended ιhe dedίcatίon and gradu
ation ceremonίes. 

(Athens lnternational - D. Kessoglides) 
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The Pancyprίan Commends Torrίcellί 
Philip Μ. Christopher, President of the 

Pancyprίan Association of America, stated 
that "We would like to commend Congress
man Bob Torrίcelli for his wίJlingness to 
take a leadership role in helpίng to focus the 
attention of the U .S. House of Represent
atives onto the tens ofthousands ofTurkish 
troops who are occupying and attemρting to 
partition the Republic of Cyprus. Congress
man Torricelli is asking hίs colleagues on the 
House Foreign Affaίrs Committee to sign a 
letter to Secretary Shultz which ίndicates 
their commitment to do whateνer they can 
to brίng about the just settlement of the 
Cyprus problem and the removal ofTurkish 
troops from the island." 

Pertinent parts of the letter to Secretary 
Shultz say, "We recognize that the primarν 
problem on Cyprus is the tens of thousands 
of Turkish troops. We were pleased to see 

Kovatis Earns 
Summa Cum Laude 

EAST ORANGE, N.J.- At the recent 
Upsala College 92nd annual commence
ment exercises, Paul Ε. Kovatis, son of Mr. 
and Mrs. Peter Kovatis, Cedar Grove, N.J., 
was awarded a B.S. degree in Biology wίth 
summa cum laude honors. 

He also receίved the Upsala Award, the 
highest academic award that can be bestow
ed on an Upsala student for scholastic 
achieνement. ln addίtion, he received the 
Upsala Gold "U" Award "for outstanding 
conιrj-butίons to campus life." The Resi
dence Life Department of the college also 
cited him "for his outstanding dedication 
and devotion" as resident director, a posi
tion which entailed supervision of 18 dor
mitory counselors, residence hall manage
ment, programming social and cultural acti
vities and implementing college ρolicies. 

The 22-year-old New Jersey native who 
will attend the Uniνersity of Medicine and 
Dentistry of New Jersey thi.s coming August 
also receiνed a Phi Beta Kappa honor cer
tificate at a recent ceremony sponsored by 
the Phi Beta Kappa Association of North
ern New Jersey. 

In 1984, he was the recipient of the Upsala 
President's Award "for outstanding schol
astic and non-academic achievements." 

ovge[itιos 
Sρecializing in Greek Catering 
for home and business ρarties. 

τ el. (212) 688-8828 
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Congressman emphasizes 
the need for removal ofTur
kish forces from Cyprus. 

celli's effort will greatly help Secretary 
Shu1tz and Members of the House of 
Representatives understand that no matter 
what other concerns one might have in the 
Eastern Mediterranean, we cannot forget 
that it is unconscionab1e for Turkish troops, 
who have been put there and maintained 
there by American taxpayer dollars to con
tinue to ignore American policy which 
would like the Republic of Cyprus to be 
made whole again. This refocusing of Con
gressional attention onto the Turkish troops 
should greatly enhance the likelihood ofthe 
full House of Representatives' adoption of 
the amendment by the Committee's Rank
ing Minority Member, Congressman Bill 
Broomfield to reduce Turkish military aid 
well below the amount requested by Pres
ident Reagan and to an amount which will 
restore the 1 Ο to 7 ratio." 

that the Turkish Cypriots were willing to go 
to the U. Ν. sponsored Cyprus settlement 
talks last winter and they should be encour
aged to do so again, but this time with more 
Πexibility, attention to the troop withdrawal 
issue and other outstanding issues." 

'Άll nations involved in the Cyprus issue 
should understand that we will continue to 
uti1ize all the resources that we can until the 
Cyprus problem is solved. We strongly en
courage sincere and purposeful negotia
tions to begin immediately." 

Christopher said, "Congressman Τ orri-
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Physίcal Fίtness Trends. . . By Paula and Chris Theotocatos 

Α start-up exercise routine for beginners 
(Part //) 

This artic1e is geared towards the person 
who is ready to start a regular exercise 
program, but has never done so before. 

The program outlined below is a simp1e, 
proven routine that you should follow for 
about 6 weeks or until you fee1 ready to 
begin a more advanced program. Details of 
the advanced exercise routine will be pub
lished in the next issue of this magazine. 

Before you engage in any exercise activity, 
regard1ess of the 1eve1 of intensity and how 
fit you feel, you shou1d a1ways go through a 
set of "warm-up" exercises at the beginning 
of the exercise period and a set of "cool-

De 
lxerciser 

The BODYGUARD 955 ErgoCycle is 
the perfect gift to yourself or your 
favorite health-conscious friend. 

This eχclusive eχercise bicycle is 
precision engineered for smooth, quiet 
operation. and is outfitted with a 
complete instrument panel, plus 
adjustable seat and handlebar for 
comfortable use. lt is highly accurate, 
which means you get a precise and 
reproducible workload every time. The 
955 ErgoCycle, attractively finished in 
white enamel and chrome, is so solidly 
built that BODYGUARD backs its sturdy 
steel frame with a lifetime warranty for 
individual owners. 

This professionally-respected unit 
comes with a free, fully-illustrated 
98-page Physical Fitness book featuring 
a recommended aerobic eχercise 
program. There is even an optional 
reading rack, so that your eχercise time 
will fly! 

The BODYGUARD 955 ErgoCycle is 
the ultimate eχerciser. That's why it's 
the choice of athletes, fitness centers 
and medical clinics worldwide. 

down" exercises at the end. The purpose of 
these exercises is to protect your body from 
injuries by a) forcing more blood to flow into 
the muscιes and b) a1lowing for a gradual 
re1axation of the musc1es. 

At the beginner's level, you might not 
want to do exercises to build strength on the 
same day with aerobic exercises. For in
stance, if you do the strength-building exer
cises on Monday, you could do the aerobic 
routine on Tuesday. 

Warm-υp (7 minutes) 

Neck circles. 

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

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

- Please send more information about keeping 
fit with the BODYGUARD 955 Ergocycle. 

-Piease send more information about other 
exercise equipment (i.e. treadmills, rowing 
machines, saunas, etc.). Specify: 

Name ... ........ ........... .. ..... ο •••••••• •• ••••••••••••• ο ο ο •• • •• 

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

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

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

Home ........... ........ ........... . 
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Step ι: Stand with feet together, hands 
at sides. 
Step 2: Drop yόur head forward, touch
ing your chin to your chest. 
Step 3: Circ1e your head around to the 
side, feeling the pu\1 along the side of 
your neck. 
Step 4: Circ1e head around to the other 
side. 
Do five comp1ete Neck Circles. 

Side Swings 
Step Ι : Stand with feet about 2Υι feet 
apart, arms straight out at sides, pa1ms 
down. 
Step 2: Twist to one side as far as possib1e, 
keeping back straight and feet pointed 
straight ahead. 
Step 3: Ν ow, twist aι1 the way to the other 
side as far as possible. 
Do seven comp1ete side swings. 

Toe Touches 
Step ι : Stand with feet about Υι foot apart, 
hands at sides. 
Step 2: Bend forward from the waist, 
keeping back straight. 
Step 3: Now touch your toes (Don't strain 
your back; if you can't quite reach your 
toes reach down as far as you can). 
Step 4: Return to original position. 
Do five compιete Toe Touches. 

Resίstance exercises to increase 
yoυr musc\e strength (17 min.) 

Twist and cu1r-up. 
Step Ι: Lie flat on your back with your 
knees bent and your hands placed behind 
your neck. 
Step 2: Tighten your abdominal muscles. 
Curl your head and shoulders up off the 
floor. 
Step 3: As you ro\1 upward, twist slightly 
to the left. Hold for three seconds. 
Step 4: Return to starting position. 
Repeat 10-25 times, twisti.ng to the 
alternate side each time. 

Sing/e Leg Raises 
Step 1: Lie on your right side, your right 
arm extended above your head (palm 
against the floor), your head resting on 
the extended arm. Place your left hand on 
the floor in front of your waist for 
stability. 
Step 2: Raise your Jeft ιeg to at least a 45 
degree angle. 
Step 3: Lower your \eg to the starting 
position. 
Step 4: Repeat \0 times. Then turn and 
do the exercise on your other side. 

Arm Stretching 
Step 1: Stand with feet slight1y apart, a 
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3 lbs dumbbell on each hand. 
Step 2: Bend forward from waist. 
Step 3: Raise dumbbells to chest level. 
Repeat 10 times. 

Aerobίcs for cardioνascular 
condίtioning (16 mίrι.) 

Walk one mile at a crisp pace. The first 
two weeks, you should aim to complete the 
mile in about 18 minutes. The next two 
weeks you could increase your speed to 
around 14 minutes. During the last two 
weeks of this program, you could walk one 
mile in 14 minutes and jog an additional ~ 
mile in 6 minutes. 

Cool-down (7 minutes) 

If you were jogging or walking, slow down 
to a normal walk for a few minutes until 
your breathing is normal again. 

Back Stretch 

Step I: Stand erect, feet shoulder-width 
apart. 
Step 2: Bend forward slowly from the 
waist. Relax your arms, shoulders, and 
neck. 
Step 3: Bend until you feel a slight stretch
ing in the backs of your legs. 
Step 4: Hold this position for several 
seconds. When you straighten up, be sure 
to bend your knees to take the pressure 

off your low back. 
We strongly recommend that you follow 

the four phases of the beginner's routine 
regularly, as described above, and allow 
time in between each session for your 
muscles to relax and recuperate. By ιhe end 

of the sixth week, you will begin to see and 
feel the results of your efforts. 

Good luck! 
Please feel free to write us at 27 Moeser 

Place, Old Tappan, N.J. 07675 if you have 
any quesιions, suggestions or comments. 

Το μεγαλύτερο, ώραιότερο καi πολυτελέστερο έλληνικο tξοχικο κέντρο 

TheSugor ffiOJ?ei!Ιτ Wlndbam Mountaln 
Maplecrest, Ν. Υ. 12454 
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"Α νετα, πεντακάθαρα, μεγά

λα δωμάτια 8 · Ολυμπιακη 
κολυμβητικη δεξαμενή, 

γκόλφ, τέννις, δλα τα σπόρ 

για μικροuς καi μεγάλουςe 
Τιμf:ς άπίστευτα χαμηλές 
8Ίδεώδες κέντρο διακοπών, 
ή για ενα ξέγνοιαστο Σαβ

βατοκύριακο 8 · Ελληνικη 
κουζίνα. Mf: τό έξαίρετο TRIO BELCANTO τα Σαββατοκύριακα 

καi καθημερινώς την ύπέροχη όρχήστρα τ&ν TROJANS. 

Διευθύνεται άπό τον κ. ΑΡΊ'ΣΙ ΙΩΑΝΝΟΥ. 
Δια πληροφορίες τηλεφ. (212) 926-5735 καi (518) 734-4000. 



White cheese in bήne, made from 100% sheep's mi1k 

WHiτE BRINED CHEESE 
100% SHEEP'S MILK 

FROMAGE BLANC 
ΕΝ SAUMURE 

100% LΑΙΤ ΟΕ BREBIS 

. ...~ .. -;:;-~ "':t'*'-
""' _ ... ,'11" ,...-ttl'l,........ ... ιι 

• Α cheese making tradition from the medίteπanean area. 
• The ιich and tangy taste is due to the exclusive use of Ι 00 % sheep's milk. 

-

• Ν atural drainage gives a fine, firm yet soft consistency and creamy texture. 
• Several traditional uses : cut in small cubes, with cocktails, or in greek salads and 

also many delicious dishes. 

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

TEL.: (20 Ι) 862-0160 TELEX: 882230 



Τό Φύλλο 

APOLLO 

# 

ε ει. 

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

Ε/ΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΦΡΕΣΚΟ 

Δουλεύεται εύκολα. ·· Ο ταν ψήνεται φουσκώνει 

καΙ γίνεται ροδοκόκκινο. Μένει πάντοτε άφράτο. 
Κατασκευασμένο μe τό άγνότερα ύλικό. Πε

ρισσότερα φύλλα στό πάουντ. Διατηρείται 

στό ψυγείο γιό μf}νες . 

Διαφέρει. Διότι ή λέξη φύλλο είναι ταυτισμένη 

μe την έταιρία μας. Διότι έΊμαστε πρωτοπόροι. 
Πρώτοι έμείς τό διαθέσαμε στην άμερικανικη 
'Αγορά. 

Τό φύλλο APOLLO τό βρίσκετε σ· όλα τό έλλη
νικά παντοπωλεία καΙ d όλα τό σούπερμάρκετς. 
Παραγγελίες στέλλονται σ' όλη την Άμερικη 

καΙ Καναδό! 

Π ροτιμδτε καΙ τό όλλα έκλεκτό προϊόντα μας: 

ΤΥΡΟΠΙΤΤΑ- ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΤΑ- ΜΠΑΚΛΑΒΑ 

ΚΑΤΑΙ·ΦΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ 

ΕΙΔΙΚΕΣ Τ/ΜΕΣ ΓΙΑ KOINO ΤΗ ΤΕΣ 
ΚΑΙ ΟΡΓ ΑΝΩΣΕΙΣ 

σημαίνει ΦΥ ΛΛΟ 

ΦΥ ΛΛΟ σημαίνει 

APOLLO STRUDEL LEA VES CO. 
18-01 RIVER ROAD 

FAIR LAWN, N.J . 07410 
Telephone: (20 I) 797-0888 


