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Boston ΑΗΕΡΑ Convention 
August 11 ~ 16 

Tfte Marriott.-Copley Place 
Dances *: Banquets *: Youth Activities *: Meetings ... 

From Sunday, August ll, to Friday, August 16, it's all happenίng at the 
Boston Marriott~Copley Place during the 63rd Supreme Conνentίon! 

Conventίon Hίghlights 

Welcome Nίght Dance * Sunday, 9 p.m.-1 a.m. 
Awards Luncheon * Monday, I I :30 a.m.- 1 :30 p.m. 
Hellenίc Festίval * Monday, 9 p.m.-3 a.m. 

Sons-Maids Dίnner-Dance * Thesday, 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 Vali, always α convention favorite 

Special guests on Sunday and Monday: 
The Fabulous Ί'rio Bel Canto ... 

Also appearing convention week will be 
Enosis, and the Bouzoukee Fantasy 

Grand Banquet Reservations must be made by August Ι. 
Νο meal tickets will be sold the day of the event. 

For more information contact ΑΗΕΡΑ National Headquarters 
1707 L Street, NW, Suite 200, Washington, DC, 20036, phone: 202-628-497 4 



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

100% SKEEP'S,MΙLK 

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

also many delicious dishes. 

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

TEL.: (20 1) 862-0160 TELEX: 882230 

AUGUST, 198~ 3 



Έπιστολες 

Περi «ξένου δακτύλου» 

Κύριε διευθυντά, 

Πολυ μοϋ άρεσε τό σχόλιό σας γιa η'ιν 
συνήθεια τών συμπατριωτών μας ση'ιν · Ελ
λάδα να aποδίδουν δλα τα κακό. στόν «ξένο 
δάκτυλο» χωρίς ποτέ να aναλογίζωντα ι τίς 
iδικές τους εύθϋνες γιa δσα συμβαίνουν 
στόν τόπο τους. 

'Εκείνο δμως πού παραλείπετε νό. τονί
σετε ε{ναι δτι ή έπίκληση τοϋ «ξένου δα
κτύλου» γίνεται μόνο γιιi τα άρνητικά, ποτέ 
γιιi τιi θετικά. "Ετσι, παπαγαλίζαμε δτι ή 
άπόβαση τών Τούρκων ση'ιν Κύπρο εγινε 
με «ξένο δάκτυλο». 'Αλλιi πόσοι άπό έμάς 
εχουν την έντιμότητα νιi δηλώσουν δτι ... 
χάρη στόν «ξένο δάκτυλο» ε{-χαν έμποδι
στεί Ciλλες δυό φορές άπόπειρες τουρκικής 
έπεμβάσεως στό παρελθόν; 

Νέα 'Υόρκη 

Δικός σας, 

Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ 

Γιά ενα νέο Κόμμα 

'Αγαπητέ κ. Μακριά, 

Με πολυ ενδιαφέρον διάβασα στην ΝΕΑ 
ΥΟΡΚΗ μιιi ξένη δημοσίευση πού άναφέ
ρεται στην μελέτη γιιi την δημιουργία νέου 
πολι τικοίι κόμματος στην ·Ελλάδα. 

Δέν άναφέρονται όνόματα ση) ν άyγελία 
αύτή , άλλιi δπωσδήποτε ε{ναι aξιοι έπαί
νων οί aναλαβόντες την πρωτοβουλία αύ
τή , την στιγμη μάλιστα που άποβλέπουν 
στην δημιουργία Κόμματος Δημοκρατι
κοίι. Αύτό έyγυάται τό σύστημα τής προ
κριματικfjς έκλογfiς γιa την άνάδειξη τών 
ύποψηφίων που φιλοδοξοϋν να διεκδική
σουν την ψfjφο τοϋ έλληνικοϋ λαοίι . Καi 
άποτελεi: Ciρνηση τοϋ φασιστικοϋ, δεσπο
τικοίι καί άναχρονιστικοϋ συστήματος που 
iσχύει σήμερα στην 'Ελλάδα , δπου οί βου
λευτές «διορίζονται» στό aξίωμα αύτό ό:πό 
τόν άρχηγό τοϋ κόμματος καi aποτελοϋν 
ετσι άντιπροσώπους ... του καi οχι αντι
προσώπους τοίι λαοίι. 

·Υπό την εννοια αύτή, ε{ ναι εύπρόσδεκτη 
ή κίνηση αύτή, ή όποία , Ciν μή τι Ciλλο, θa 
ύπενθυμίση στους ψηφοφόρους τής Μη
τροπόλεως δτι εχουν ύποδουλωθή στοiις 
άρχηγοiις τών κομμάτων καί δέν ε{ναι 
πλέον πολίτες έλεύθεροι , ίκανοi νό. 
aποφασίζουν γιιi τό ποιός τοi>ς aντιπρο
σωπεύει στό Κοινοβούλιο. 

• Αλλωστε, άπό τfιν 'Αμερικη ξεκίνησε 
καi ό κ. Παπανδρέου . Γιατί νό. μη έπιστρέ
ψουν καi aλλοι στην . Ελλάδα με φιλοδο
ξίες νιi την κυβερνήσουν, καί μάλιστα κατό. 
τρόπο δημοκρατικό; 

Σικάγο , Ίλλ. 
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Μετό. τιμής, 

ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΛΟΓΠΗΣ 

Οί κίνδυνοι τών κυρώσεων 

Κύριε διευθυντά, 

Ή προεδρικη προειδοποίηση πρός τους 
'Αμερικανους τουρίστες νό. aποφεύγουν τό 
aεροδρόμιο 'Αθηνών, συμφωνώ μαζί σας 
δτι εΙναι άδικη. 'Αλλό.. εχει καi προεκτά
σεις πού δέν ε-χουν άκόμη συνειδητοποι
ηθή άπό την aμερικανικη Κυβέρνηση. 

'Εννοώ ηΊν έκμετάλλευση τών οίκονο
μικών κυρώσεων έναντίον τής 'Ελλάδος, 
άπό την κομμουνιστικη προπαγάνδα ποu 
έπιχειρεί νιi προκαλέση περαιτέρω ζημιιi 
στίς έλληνοαμεριιcανιιcf:ς σχέσεις. 

Γι · αύτό, ή όργάνωσή μας, έπεσήμανε 
τόν κίνδυνο αύτό μέ έπιστολη πρός τόν 
Πρόεδρο Ρfjγκαν, στην όποία τονίζομε τό 
καθήκον καί τών δύο Κυβερνήσεων νιi 
άντιληφθοίιν τόν κίνδυνο αύτό καi νό. 
έργασθοίιν γ ιό.. την σύσφιγξη τών σχέσεων 
μεταξυ τών δύο χωρών. 

Μέ φιλικό. αiσθήματα, 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤ ΑΘΑΚΟΣ 
Πρόεδρος τής 

•<'Ελληνοαμερικανικής Κινήσεως» 
Brooklyn, Ν.Υ. 

Γιά τον Ντέμη Ροϋσσο 
·Αξιότιμοι κύριοι , 

Τό σχόλιό σας γιΟ. τόν Ντέμη Ροίισσο 
εlναι , νομίζω, Ciδικο. Εlναι προφανές δτι τό.. 
καλά του λόγια ήταν γιΟ. τοiις τρομοκράτες 
που τόν κρατοίισαν μαζί μέ τους άλλους ό
μήρους στην Βηρυττό, καί οχι γιΟ.. τους δύο 
πρώτους που εlχαν σκοτώσει τόν Άμερι
ιcανό ναύτη ... 

Διορθώστε τό λάθος σας. 

Newark, N.J. 

Φιλικά, 

Ν.Κ. ΓΑΛ. 

Γιa γνήσιο 'Ελληνικό φαγητό, 
έλάτε στην Ηληνικη ·Α στόρια

στήν 

ΚΑΛΥΒΑ 
ΜΙΙ<Ε MORA/1JS, Proprietor 

36-15 DlτMARS BOULEVARD 
ASTORIA, NEW YORK 11105 

HL. 932-9229 

Tel. (212) 921-0086 
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Διαπιστώσεις 

Κρίση άπiι τiς χειρότερες διέρχεται τiιν τr.
λευταίο καιρό ή Όμογένεια, καθώς aνορ
γάνωτη καi διαιρεμένη περισσότερο άπiι κάθr. 
Ιiλλη φορά, παραμένει, πλήρως σχr.δόν, άχpη
στευμένη σaν δύναμη έΟνικη καi καθίσταται 
άνίκανη νά συνεχίση τiι ένεpγiι ένδιαφf.pον της 
γιά τά έθνικά θέματα. 

Ή στάση τής Όμογενείας στiι θέμα τής 
όδηγίας τής άμεpικανικής Κυβερνήσεως πpiις 

τοι)ς 'Αμερικανούς νά aποφεύγουν τiι άερο
δpόμιο τών 'Αθηνών ώς άνασφαλές, εlναι πε
ρίπτωση χαρακτηριστική. 'Ελάχιστες όpγα
νώσεις ξεσηκώθηκαν γιa νά διαμαpτυpηθουν 
γιά τiι μέτρο. Διαμαρτυρίες dκούστηκαν κυ
ρίως στον χώρο τών νέων μεταναστών - στήν 
Άστόpια. Καi στον έλληνόφωνο Τύπο ό 
όποίος ώς συνήθως άπέφυγε τον έποικοδομη
τικiι προβληματισμό καΙ συναγωνίστηκε σε 
στείρες ρητορείες, άντιπολιτευτικες έκφpά

σεις έναντίον του Προέδρου Ρήγκαν καi σε 
άνοστες έκpήξεις θυμου. πού βοήθησαν ώpι
σμένους νά καλύψουν τήν πασιφανή άμηχανία 
τους γιά τήν έκλογικη νiκη του ΠΑΣΟΚ, ένώ 
ι'iλλοι έπιβεβαίωσαν τήν κομματική τους ταύ

τιση. καθώς μέ βαθύτατη άνακούφιση χειρο
κpοτουσαν μιά νiκη πού παpέτr.ινε τήν ϋπαpξή 
τους . . . 

Μόνο ή στr.pουμένη όποιουδήποτε κύρους 
Όμοσπονδία 'Ελληνοαμερικανικών Συλλό
γων Νέας Ύόρκης. ή όποία λόγω του πολι

τικού προσανατολισμοί; της (εξω οί βάσr.ις 

άπδ τήν 'Ελλάδα, φωτογραφίες του • Αρη Βε
λουχιώτ.-:ι στά Φεστιβάλ της κ.λ.π .. κ. J .. π) 
f.χασε τiι 50% περiπου τών σωματείων-μελών 
της τά τελευταία τpiα χρόνια, διαμαρτυρή
θηκε γιa τό κυρωτικό μέτρο. Τiι ίδιο έκαμε ή 
aντίστοιχη Όμοσπονδία του Σικάγου, με 
συμμετοχη τής UHAC (Ήνωμένο 'Ελληνο
αμερικανικό Κογκpέσσο). Άλλιi οί μεγάλες 
Όμοσπονδίες καi ή μεγαλύτερη 'Ελληνο
αμερικανική όργάνωση- ή Α Η ΕΡΑ - πού δια
θέτουν την μεγαλύτερη δύναμη, καθώς καΙ ή 
Έκκλησiα μας, άπέφυγαν νa άναμιχθουν σέ 
μιά περίπτωση τόσο λεπτη καi άμφιλεγόμενη. 

Σιώπησαν καi τά πέντε tλληνικής καταγωγής 
μέλη του Κογκρέσσου. 

Καμμιά όργάνωση καi κανείς άπό τούς 
προαναφερθέντες tνtκρινε τήν άπόφαση του 
Προέδρου Ρήγκαν γιά την ταξιδιωτικη όδηγία. 
Καi σέ κανένα δέν ι'Ιρεσr.. Άλλ · όσες όργα
νώσεις, όργανισμοi καi προσωπικότητες διά
λεξαν τήν σιωπή, τiι έκαμαν γχι γιά νa ύπο
στηρίζουν τόν κ. Ρήγκαν lf γιά νά τιμωρήσουν 
τήν έλληνική Κυβέρνηση, άλλά γ ι ά ν ά δ ι α
τ η ρ ή σ ο υ ν τ δ κ υ ρ ο ς τ ο υ ς σ ά ν π α
Ρ ά γ ο ν τ ε ς έ π ι p ρ ο ή ς καi νa μή φθεί
ρουν την ίκανότητά τους νa πpοασπfζωνται 
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ΤοΟ κ. ΠΑΝ. Σ. MAKPIA 

τά άδιαμφισβήτητα δίκαια του Έλληνισμου. 
Οί κυρώσεις έπεβλήθησαν ϊσως καi γιaλόγοvς 
πολιτικούς, dλλά στηρίχθηκαν σέ μιa συγκε
κιιιμένη αίτία, ή όποία δεν ήταν δυνατό, οϋτε 
νa άγνοηθή, οϋτε νά μετατοπιστή . .. 

·Ο διχασμός καθρεπτίζεται καi στόν χώρο 
του όμογενειακοD λόμπυ στην Ούάσιγκτων. 
Oi τρι;ίς όργανώσεις (« Έλληνοαμερικανικη 
Συμμαχfα, μl; πρόεδρο τiιν κ. G.P. Livanos, 
,, Ήνωμtνο 'Ελληνοαμερικανικό Κογκpέσ

σο» με πρόεδρο τόν κ. Andrew Athens καi 
«Παγκύπριος» μέ πρόεδρο τiιν κ. Philip 
C hristopher) ποu άντιπροσωπr.ύονται άπiι τiι 
Γραφείο του κ. Andy Manatos, διαμαρτrψή
θηκαν γιά τήν ταξιδιωτικη δδηγfα καi άνtλα
βαν την ι'>ποστήριξη τής έλληνικής Κυβερνή
σεως, με τό άνατολίτικο έπιχείρημα ότι . .. καi 
άλλου yiνονται άεροπειρατείες- λες καi δεν τό 
γνώριζε ό Πpόcδpος Ρήγκαν . .. 

τό θέμα αύτό τής ταζιδιωτικής δδηγίας 
άπησχόλησε καi μιά «Πανομογενr.ιακη, συγ
κέντρωση ήγετών στην Ούάσιγκτων, ποu ήταν 
ή aπάντηση τών τριών όpγανώσεων στό σε
μινάριο τής ΑΗΕΡ Α γιά τiς έλληνοαμερικα
νικl;ς σχέσεις. Ή ΑΗΕΡΑ άπtσχε tπιδεικτικά 
άπό τiς διήμερες συνεδριάσεις τών διαφόρων 
ήγετών μέ έκπροσώπους τής Κυβερνήσεως, 
μεταξύ τών όποΙων καi ό 'Αντιπρόεδρος 
Μπούς. Άπf.σχc, tπiσης, ό πρώην ύφυπουρ

γiις ΟΙκονομικών τών ΗΠΑ κ. Eugene 
Rossides, άλλά έστειλε aντιπροσώπους ή 'Αρ
χιεπισκοπή. 

Χαρακτηριστικό, έξ αλλου. τής άνvπολη
ψfας τής Όμοσπονδίας 'Ελληνοαμερικα
νικών Συλλόγων ΝW.ς Ύόρκης. εlναι ότι δi:ν 
προσεκλήθη στήν συγκέντρωση πού ώργά
νωσε ό κ. Μανiiτος. Προσεκλήθη, όμως, ή 
'Ομοσπονδία άπiι την έλληνική Κυβέρνηση σε 
ενα παγκόσμιο «συνέδριο» άποδήμων 'Ελλή
νων, στό όποίο . .. δtν προσεκλήθη - καi δl;ι• 
θά μετέσχε ίiν προσr.καλr.ίτο- ή ΑΗΕΡΑ . Δl;ν 
προσεκλήθησαν στό περίεργο αύτiι Συνέδριο 
καi άλλες Όμοσπονδίες, όπως ή Πανηπει
ρωrική, ή Παγκρηrική, ή Παμμακεδονική, 
κ.λ.π .. πού άπέφυγαν μέχρι τώρα νά πολιτι
κοποιηθουν. 

• • • 
Στό μεταζύ, ή «Πρωϊνή» συνεχίζει νά μιλά 

γιa την dνάγκη άλλαγής τής όμογενειακής 
ήγεσίας, καi «όργάνωσης τής βάσης», ύπο
στηpίζοντας την Όμοσπονδία. Ή τελευταία, 
στην aπεγνωσμένη προσπάθειά της νά ύπάρt,η 
καi παpακινουμένη dπό κομματικούς παρά
γοντες, άνέλαβε «σταυροφορία» γιά νά «ξυ
πvήση ό κοιμισμένος γίγαντας τής έλληνιιι:ής 
Όμογένειας». Ταυτόχρονα, ή «Πρωϊνή», l 
μέμφθη την Άρχιεπισκοπη διότι δέν εΤπε τί-

ποτε γιά τά κυρωτικά μέτρα κατd τής 'Ελ

λάδος καi έγραψε γιά ματαίωση ταt,ιδιου στην 
'Ελλάδα τοϋ Άρχιεπισκόποrι κ. 'Ιακώβου 

(με τόν Πρόεδρο Κάρτερ) διότι ή 'Αθήνα είναι 
«l:πιφυλακτική» μl; την στάση του 'Αρχιε

πισκόπου μας. Γράφει ή «Πpωϊνή»: 

"·εyκυρες δημοσιογραφικές πληροφορίες τίjς 
«Πρωινίjς» άναφέρουν πάντως πώς πράγματι 
ίιπijρχε σχέδιο γιά τήν έπίσκεψη τοϋ · Αρχιεπι
σκόπου στήν 'Ελλάδα, τό όποίο έγκαταλείφ&ηκε 
μιά καί δέν ίιπήρξε aνταπόκριση άπό τήν έλλη
νική κυβέρνηση. Δημοσιογραφικές πληροφορίες 
άπό τήν ·Αθήνα φέρουν μάλιστα, τήν κυβέρνηση 
σάν ίδιαί τερα έπιφυλακτική μετά τήν ούδέτερη 
στάση τίjς · Αρχιεπισκοπής στή διάρκεια τής έπί
θεσης Ρijγκαν κατά τίjς Έλλάδας, μέ άφορμή τήν 
γνωστή ύπόθεση τίjς άεροπειρατείας». 

Δ ιαψεύδων τiς πληροφορίες αύτές, μl; έπι
στολή του πpός την «Πpωϊνή", ό Διευθυντής 
Τύπου τής Άpχιεπισκοπής κ. Π Γαζουλf:ας. 
άναφέpεται στά γpαφέντα περi «ούδετr.ρότη
τας» τής Άρχιεπισκοπής καi σημr:ιώνει: 

.. τό ζήτημα δi:ν ήταν άπλιl άεροπειρατικό. ου
τε άπλιl θέμα δίκαιας ή άδικης συμπεριφοράς τοϋ 
άμερικανικοϋ ύπουργείου 'Εξωτερικών ij τοϋ 
Προέδρου τών 'Ηνωμένων Πολιτειών άπέναντι 
στijν 'Ελλάδα. Ήταν θέμα ποlι άπαιτοϋσε προ
σωπικό χειρισμό καί δχι ήρωϊκtς καί δημοκο
πικες ρητορείες . Καί αύτόν τόν χειρισμό προτί
μησε (άδιαφήμιστα) ή 'Ιερά 'Αρχιεπισκοπή». 

• • • 
'Όλα τά παραπάνω δίνουν μιά άpκετά 

κατατοπιστικη r.fκόvα τής χαώδους κατα

στάσεως ποr) Ι:πικρατcί στόν όμογενειακό 
χώρο. Βασικη αΙτία: Ή προσπάθεια κομμα
τικοποιήσεως τής Όμο)•ενείας. Τήν r.ύθr)νη tκ 
τών πραγμάτων έχει τό ΠΑΣΟΚ καi ή Κυ
βέρνησή του. Άλλά. την dποκλειστικότητα 
τής εύθύνης αύτής θέλησε νά dμφισβητήση ή 
«Νέα Δημοκρατία», με την δημιουργία Ιδιλ·(?Jι• 
της 'Επιτροπών, πράγμα ποu λ·άΟε άί.λο παρά 
συμβάλλr:ι στ ή ν άποκαrάσταση τί;ς όμοψυχία.; 
τών όμογεvώv. 

Δέν dρεσκόμεθα στήν ύπόμι•ηση προβλέ
ψεων ποr) έπαληθεύονται άπό τά πράyματα. 
Άλλά καταφr.ι!γομc σ ' αύτό, διότι riι θεωρού
με χρήσιμο. "Οχι γιά νa καταλογίζωμε εύθύ
vες. Άλλa yιατί εlvαι δυνατό va προληφθοvι· 
άκόμη χειρότερα ίiν ή έλληνική Κrιβf.pι•ηση ι..:αi 
rά Κόμματα συμφωνήσουν νa θέσουν τέρμα 
στην δραστηριότητά τους στfιν ·Αμερική, 
διαλύοντας τίς έδώ Έπιτpοπές τους -
δπως τόσες φορtς lχομε προτείνει - καί 
άντικαθιστώντας τa κομματικό δργανα πού 
uπηρετοϋν σε έλληνικές κυβερνητικές ύπη
ρεσίες καί όργανισμούς στίς 'Ηνωμένες 
Πολιτείες ... 
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Θέματα τοv Μηνος 

20 'Ιουλίου 
Μέρα όργής μέρα φωτιiiς, 

μέρα πού πέφτουν άτι • τά βάθρα οί θεοί. 
Μtρα ποv ή γροθιά σφίγγεται στη χώρα 

πρός τόν Πενταδάχτυλο. 

Μέρα άγωνίας γιά τούς άδύνατους 

πίκρας γι ' άνήλικα παιδιά, 
μέρα όρκου γιά τούς νέους τής Κύπρου. 

Τά βουνά κατακόκινα καί βουβά 
καρτεροDν τούς Άκρίτες τους, 

οί Σαλαμίνες ντύθηκαν τήν σιωπή, 

καί οί τάφοι τώv άγίων βεβηλώνονται. 

Πατήθηκε τής Ρήγαινας τό κάστρο 

κ · dργοπεθαίν • ή Ροδοδαφνοϋσα 
στής σκλαβιilς τά κάτεργα. 

ΣτοD ΌΟέλλου τόν πύργο οί Τούρκοι 

άναψαν φωτιf:ς. καί τά τύμπανα 

χτυποϋν νά πνίξουν τής Δισδαιμόνας τή φωνή. 

Ή διαμαρτυρία γιά τό άδικο 

πνίγεται στά παλάτια τοϋ συμφέροντος 

καί πΛηθαίνουν οί Πιλάτοι στή γή . .. 
'Όμως μέσα στήν καρδιά τής Κύπρου 

ή άγανάχτηση θέριεψε τίς καρδιές 

καί τό αίμα rών παιδιών της φωνάζει 

Δικαιοσύνη, 'Αγώνα, Λευτεριά. 

ΧΡΥΣτΑΛΛΕΝΗ ΛΟΥΚΑΙΔΟΥ 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕ Η ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ! 

Μ Π Α τήν διαπίστωση τής /.Α. ΤΑ. δ τι μετά τά ληφθέντα τελευταίως μέτρα, τό δεροδρόμιο τού ' Ελληνικού τηρεί 
δλες τiς προϋποθέσεις γιά τάν χαρακτηρισμό του ώς 
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δσφαλού~ σύμφωνα μέ τά διεθνώς καθιερωμενα, άνεμένετο 
δτι θά ήρετο ή δδηγία τού Σταίητ Ντηπάρτμεντ πρός τούς 
·Αμερικανούς ταξιδιώτες, νά δποφεύγουν τό δεροδρόμιο 
·Αθηνών. 'Αλλά, δρκετές ήμέρες μετά τήν διαπίστωση τής 
f.A. Τ. Α. (ή όποία εlχε προηγουμένως χαρακτηρίσει σάν δνα
αφαλές τό'ίδιο δεροδρόμιο), ή δμερικανική Κυβέρνηση έπέ
δειξε δπαρόόεκτη δπροθυμία γιά τήν 6ρση τού μέτρου. 
Τούτο συνεδέετο μέ δδέσποτες φήμες καΙ δημοσιεύματα 
κατά τά όποία οί άντικατασκοπευτικές ύπηρεσίες τών ΗΠΑ 
εlχαν ~πληροφορίεςιι περί σχέσεων ήγετικών στελεχών τού 
κυβερνώντος τήν ' Ελλόδα κόμματος, μέ τήνσοβιετικr) K.G.B. 
Σχετική δναφορά lκαμε καΙ ή «Ούόσιγκτων Πόστιι, σέ 
πληροφορίες της δτι ή πρόσφατη δπόδραση τού Sergei 
Bokhan, πρώην γραμματέα τής σοβιετικής πρεσβείας στήν 
'Αθήνα, δημιούργησε σοβαρά πρόβλημα aτόν πρέσβυ lgor 
Andropoν, γιά τού θανόντα~ 6λλοτε άρχηγού τής K.G.B. καΙ 
Γενικού Γραμματέως τού σοβιετικού Κομμουνιστικού Κόμ
ματος, τής δποίας ίιπαρχη γός τού κλιμακίου 'Ελλόδος ήταν ό 
Μποκόν. Κατά τr)ν ίδια έφημερfδα, ό Ρώσος φυγός μιλό 
τώρα, κόπου στr)ν Δύση - πιθανώτατα στr)ν Ούάσιγκτων -
γιά τr)ν προσπάθεια έπηρεασμού τού ΠΑΣΟΚ όπά τr)ν K.G.B. 

Στά μεταξύ, δπως μετέδωσε τό Associated Press, ή 
Κυβέρνηση Ρfίγκαν ίιπεραμύνθηκε τής ... παραλεfψεώς της 
νά έπιβόλη κυρώσεις κατά τού δεροδρομίου 'Αθηνών πολύ 
πρΙν τήν δεροπειpατεία, όν καΙ δπως δήλωσαν δξιωματού
χοι τής Κυβερνήσεως, ή ελλειψη έπαρκών μέτρωνδσφαλείας 
ήταν «σχεδόν σάν πρόσκληση» γιά δεροπειρατές. Of ίδιοι 
δξιωματούχοι δήλωσαν στό Κογκρέσσο δτι δέν εΤχε γίνει 
τότε σκέψη γιά τr)ν δvαστολή πτήσεων στr)ν 'Αθήνα ή γιό 
προειδοποίηση τώv ταξιδιωτών, διότι οί δεροπορικές έται
ρίες εlχαν έγκαταστήσει Ιδικά τους συστήματα έλέγχου έπι
βατών καΙ διότι ή έλληνική Κυβέρνηση εΤχε έπιδείξει διάθεση 
νά βελτιώση τήν δσφάλεια ατό δεροδρόμιο. Άλλά, δπως 
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δήλωσαν ο/ίδιοι άξιωματούχοι, ol βελτιώσεις τiς δ ποίες ε Τ χε 
ύποσχεθεί ή έλληνική Κυβέρνηση τέσσερις μήνες πρiν τήν 
άεροπειpατεία, δέν εΤχαν πραγματοποιηθεί. Μερικό μέλη 
τfjς γερουσιαστικής 'Επιτροπής ρώτησαν γιατί ή άμερικα
νική Κυβέρνηση δέν εΤχε τότε δηλώσει δημοσία τήν ύπαρξη 
προβλημάτων άσφαλείας, ποu εΤχαν γίνει σαφή στΙς όερο
πορικές έταιpiες έπl σειράν έτών . .. 

·Οπωσδήποτε, ή έλληνική Κυβέρνηση, έλαβε αύστηρό
τατα μέτρα καΙ παρήγγειλε καΙ νέο ύλικό όσφαλείας ποu θά 
κάμουν τό ·Ελληνικό τό όσφαλέστερο άεροδρόμιο στήν Εύ
ρώπη. ·Ελπίζομε ότι δταν διαβάζωνται οί γραμμές αύτές, θό 
έχη άρθή ή προειδοποίηση τής όμερικανικής Κυβερνήσεως, 
ποu πράγματι πλήττει τόν έλληνικό τουρισμό, παρό τό δτι 
δέν φαίνεται νό συμφωνή ό έδώ διευθυντr)ς τού Ε. Ο. Τ .... 

ΔΙΑΨΕΥΔΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ 
ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΛΟΜΠΥ 

Σ Ε όπαντητικr) έπιστολή του πρός τόν ·Αμερικανό ύπουρ
γό 'Εξωτερικών κ. Σούλτς, ή όποία έκαμε έντύπωση γιό 

τήν ψυχραιμία καΙ τό πνεύμα συνεργασίας τής έλληνικής 
πλευράς, ό ύπουργός ·Εξωτερικών τής 'Ελλάδος κ. /. Χαρα
λαμπόπουλος ζήτησε τήν άρση τfjς ταξιδιωτικής δδηγίας 
πρός τοuς Άμερικανοuς τουρίστες, τονίζοντας δτι ή δδηγία 
αύτή •lχει βλόψει σοβαρό τό έλληνικό συμφέροντα» καΙ δτι 
ύπήρξε «όδικαιολόγητη, άδικη καί έπιζήμια γιό τό έλληνικό 
συμφέροντα». 

Άλλό καί of τρείς έλληνοαμερικανικές όργανώσεις ποu 
κάνουν λόμπυ στι)ν Ούάάιγκτων διό μέσου τού Γραφείου 
τού κ. ν Ανrυ Μανάτου, κινητοποιήθηκαν γιά τήν 6ρση τής 
δδηγίας, ίιποστηρfζοντας σέ άνακοινώσεις προς τόν τύπο 
καi σέ διαβήματα ατό Κογκρέσσο, πόσο έπιζήμια ~ταν ή είς 
βάρος τού έλληνικού τουρισμού όπόφαση. Τό Γραφείο 
Μανάτου έπικαλείται, μάλιστα, δημοσκόπηση τού όργα
νισμού Knight Ridden, κατό τr)ν όποία, 30.000 'Αμερικανοί 
εΤχαν ματαιώσει το ταξίδι τους στr)ν Έλλάδα. «Λ Αν ύπολο
γισθούν 3.000 δολλ. γιά κάθε ταξίδι, αύτό σημαίνει δ τι 90 έκα
τομμύρια δολλ. δέν θό ξοδευθούν έφέτος στr)ν 'Ελλάδα, 

λόγω τfjς ταξιδιωτικής δδηγίας», τονίζει ό κ. Μανότος σέ έπι- - 
στολή του προς τό μέσα ένημερώσεως. 

ΣτΙς παραπάνω έκτιμήσεις τού ύπουργού 'Εξωτερικών · 
τής Έλλάδος καi τού όργανισμού Knight Ridder, ποu 
υίοθέτησε καi ό κ. Andrew Ε. Manatos, διαφωνεί ριζικώς ό 
διευθυντr)ς τού Γραφείου τοϋ 'Ελληνικού 'Οργανισμού Του
ρισμού στήν ·Αμερική, κ. Στ. Μούργκος. Σέ δηλώσεις του 
πρός τήν "Christian Science Monitor" (10 · Ιουλίου 1985), ε1πε 
δτι •μόνο τό δικό του yραφείο εlναι ύπεύθυνο» γιά τόν 
όριθμό τών τουριστών ποu ματαίωσαν τό ταξίδι τους, δτι ό 
όριθμός τους εΤναι μάλλον 15.000 καi δ τι, έν πάση περιπτώ
σει, ό άντίκτυπος στήν δλη τουριστική κίνηση τής 'Ελλάδος 
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θό εlναι ι<μ η δ α μ ι ν ό ςιι. 

Δέν μπορούμε νa καταλ6βωμε τί έκαμε τόν κ. Μούργκο 
νa θελήση νa διαψεύση τόν ύπουργό 'Εξωτερικών τijς 'Ελ
λ6δος ό όποϊος μίλησε γιa ιισοβαρή βλ6βηn τών έλληνικών 
συμφερόντων. Καi εlναι 6κατανόητο γιατί ό έδώ ύπεύθυνος 
γιa τόν έλληνικό τουρισμό έπεχείρησε νa ύπονομεύση τό 
έργο τού Γ ραφείου Μαν6του καi τών όργανώσεων που 6γω
νίζονται γι6 τa συμφέροντα τijς • Ελλ6δος καi τijς Κύπρου . .. 

TOYPKIKH ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ 

ΤΟ ΠΟΣΟ ύπολογίζουν of Τούρκοι τό 'Ελληνικό λόμπυ, 
καταφαίνεται καi 6πό μιο νέα πρωτοβουλία τijς τουρκι

κf]ς Κυβερνήσεως. Σύμφωνα μέ πληροφορίες 6πό τήν v Α γ
κυρα, ή Τουρκία προχωρεί σέ έντυπωσιακή όργ6νωση τών 
μέσων προβολf]ς τών θέσεών της, δσον 6φορό τήν διένεξή 
της μέ ττΊν Έλλ6δα. Ή τουρκική 'Εθνοσυνέλευση ψήφισε 
νόμο γιο τήν'ίδρυση εΙδικού ταμείου χρηματοδοτήσεως τijς 
τουρκικής προπαγάνδας διεθνώς. νΕτσι ή ν Αγκυρα ύλοποιεί 
τους μαγαλεπήβολους αύτους στόχους που σκοπεύουν στήν 
aντιμετώπιση τijς έλληνικijς ένημερωτικf]ς δραστητιότητας 
ατό έξωτερΊκό. 

Μέ τr'ιν 'ίδρυση τού ταμείου αύτού γίνεται ένα άκόμη 
βijμα στήν προσπάθεια που πρόσφατα έχουν 6ναλάβει of 
τουρκικές 6ρχές γιο ττΊν 6ναδιοργ6νωση τών ύπηρεσιών 
προβολijς τών τουρκικών θέσεων ατό έξωτερικό. 

·Ο ύπουρyός παρά τώ Πρωθυπουρyώ, ιι:, Μεσούτ Γιλμάζ, ύπερ
οσnιζόμενος την δημιουρyίο τοϋ Ταμείου, δήλωσε πώς «πρέπει νο 
yίνη μιο tιι:τεταμένη nροσnάθεια yιο τι'ιν άντιμετώnιση τοϋ έλλη
νιιι:οϋ ιι:οl τού άρμενιιι:οϋ •λόμnυ• καί ούτός εlναι δ βα01κος λόyος 
δημιουρyίος τοϋ ταμείου•. 

'Η τουρκική προσπ6θεια άρχίζει σέ μ ιό στιγμή πού τό 

Θ 
MOLF~TA5 4~ 

presents 

έλληνικό λόμπυ διέρχεται σοβαρώτατη κρίση, έξ αΙτίας τf]ς 
κομματικf]ς δραστηριότητος που 6ναπτύσσει στήν Άμε
ρικι'ι ή Κυβέρνηση τού ΠΑΣΟΚ. Τό λόμπυ αύτό έχει σχεδόν 
6χρηστευθεί, καi γιο ενα πρόσθετο, έξ ίσοu σοβαρό λόγο: 
Άπά τι'ιν 6ντιαμερικανικr'j ρητορικr'j τού ~Ελληνα πρωθυ
πουργού - ιιή Άμερικr') εlναι Μητρόπολις τοϋ ίμπεριαλι
σμοϋ» κ.λ. π.. Αύτό, ο πως σημειώναμε καi σε 6λλο μας 
σχόλιο, εlχε σάν άποτέλεσμα νο άγωνιζώμαστε τώρα όχι γιο 
νa περικοπή ή βοήθεια πρός τήν Τουρκία, 6λλa γιa ν6 ... 
διατηρηθf] ή βοήθεια πρός τι'ιν • Ελλ6δα . .. 'Εκεί έφθ6σαμε! 

ΤΑ ΠΡΩΤΑ 40 Α ΤΟΜ/ΚΑ XPONIA 

ΤΟΝ περασμένο μf]να συμπληρώθηκαν 40 χρόνια άπό τι'] ν 
έκρηξη τf]ς πρώτης άτομικf]ς βόμβας. Υ Η ταν ένα γεγονός 

που σήμανε τfιν 6ρχι'ι τής 6τομικής έποχής καi 6λλαξε τήν 
ίστορία τijς6νθρωπότητος. Κατο τfιν διάρκεια τών 40αύτών 
έτών, of 6νθρωποι εlδαν μέ φρίκη τfιν καταστpεπτικι'ι δύ
ναμη τού νέου δπλου, άλλο γνώρισαν καi τa εύεργετικο 
πλεονεκτήματα της εlρηνικijς χρησιμοποιήσεως τf]ς άτομι
κf]ς ένεργείας. Καi καθιiις of δύο ύπερδυνάμεις έντείνουν τόν 
άγώνα δρόμου aτούς έξοπλισμούς, συνεχίζεται σε παγκό
σμια κλίμακα ή συζήτηση πάνω σέ βασικό έρωτήματα: 
• Ηταν άναγκαία ή άτομικι'ι βόμβα; • Ηταν ύποχρεωμένη ή 
'Αμερικι'ι νο τι'] ν χρησιμοποιήση στfιν Χιροσίμα καi ατό Ναγ
κασ6κι; νΕχουν, πρ6γματι, οί άτομικοi έξοπλισμοi συμβ6λει 
στfιν διατήρηση τijς εΙρήνης, ή αίlξησαν τό tπfπεδο τοϋ 
τρόμου γιο το aποτελέσματα πού θa εlχε μιο θερμοπυρη
νικι'ι σύγκρουση; 

'Όλοι συμφωνούν οτι ή χρησιμοποίηση τοϋ άπέραντου 
όπλοστασίου θ6 σήμαινε πλήρη έξαφάνιση τοϋ aνθρωπίνου 
γένους καi τού πλανήτη μας. 'Ότι δέν θο ύπάρξουν νικητές. 
Καi άκούγονται, άπό παντού, tπίσημες διακηρύξεις καi δη-

[i]~lli~ω[!.~~ 
PACKING SHIPPING CO. 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ETAIPEIA an exciting lnternational 

Floor ShOH.-' Nite/y 

Featuring 
Greek and International Singers 

and Exotic Belly Dancers 

Φορτώσεις γιά τήν ·Ελλάδα 
καί γιά δλο τόν κόσμο 

Be Greek Tonight 
Dance the nite a\\ιay to fabulous 
music every nite but Tuesday. Savor 
the tastes of authentic Greek cuis ine 
in this exciting supper cιub. 

ΟΡΕΝ 5:30 Ρ.Μ. 
CLOSED TUESDA YS 

370 RT 46- SOUTH HACK 
SILVER FORK AWARD 
Reservations (20 ι ) 440- ι 771 

Major Credit 

Cards· A cι-epted 

Α ΥΓΟΥΣΤΟΣ, 1985 
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• ΑΥΥΟΚΙΝΗΤΑ 
e Ηλ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

23-96 48th St. (γωνία 25 Ανe.) 

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

Σύστημα 
'Ασφόλεια 
Ταχύτης 
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μσγωγικές Φιλειρηνικi:ς πρωτοβουλίες καί προπαγανδιστι
κές κινήσεις έναντί ον τών πυρηνικών έξοπλισμών. 'Ο Πρό
εδρος Ρfjγκσν πρότεινε τfιν πιό τολμηρfι καί πιό όποτελε
σματικr'ι όντιμετώπιση τού δλου προβλήματος: την όχρή
στευση δλων τών όμυντικών καί στρατηγικών όπλικών 
συστημάτων. 'Αλλά ή όντσπόκριση δi:ν ύπήρξε θετική, 
παρά τό γεγονός δτι ή Σοβιετικr'ι wΕνωση κόπτεται ύπi:ρ τής 
εΙρήνης καί έκμετσλλεύετσι καθημερινώς ή προπαγάνδα της 
τό σύνθημα αύτό .. . 

'Ακριβώς διότι ή Ρωσία εΤναι Ιμπεριαλιστικr'ι δύναμη κσί 
όλοκληρωτικό καθεστώς, δi:ν δέχεται τούς προτεινομένους 
όποτελεσματικούς έλέγχους γιο τfιν tξακρίβωση τής tφαρ
μογής μιός ένδεχομένης συμφωνίας γιά πλήρη όφοπλισμό. 
Γι ' αύτό τόν λόγο, ή 'Αμερικr'ι εlνσι ύποχρεωμένη νά συνε
χίση ένισχύουσα τόσο τfιν όμυντική, δσο καί τfιν έπιθετική 
της fκανότητα - πού τόσο όμέλησε γιο τόσα χρόνια - σάν τό 
καλύτερο τρόπο όποτροπfjς ένός νέου - τοϋ τελευταίου -
παγκοσμίου πολέμου. Τά έξοπλιστικό προγράμματα ποu 
6ρχισε ό Πρόεδρος Κάρτερ καΙ συνεχίζει μαζι μi: 6λλα, Ιδικά 
του, ό Πρόεδρος Ρήγκαν, όποτελοϋν τήν καλύτερη έγγύηση 
γιο τήν εΙρήνη καί τfιν προστασία τfjς όμερικανικιjς Δημο
κρατίας καi τών tλευθέρων λαών, σ ' δλο τόν κόσμο. 

Τέλος, δσο κι ' όν φαίνεται όντιφστικό, of πυρηνικοί έξο
πλισμοί έξασφάλισαν τfιν μακρότερη περίοδο εΙρήνης πού 
γνώρισε ποτi: ή Άνθρωπότης. Καί αύτόίσως νο εΤναι όγαθό 
κατά πολu μεγαλύτερο όπό τfιν tπfσης θετικr'ι πλευρά πού 
όντιπροσωπεύει ό φόβος τών έξοπλισμών . .. "Οσο, μάλιστα, 
αύξάνονται ol έξοπλισμοί, ίσως καί νό μειώνεται ή πιθανότης 
χρησιμοποιήσεώς τους, όφοϋ ή βεβαιότης τfjς όλοκληρωτι
κής καταστροφής γίνεται όκόμη πιό όποτρεπτικός παράγων, 
καί μάλιστα Ισχυρότερος tκεfνου πού όντιπροσωπεύουν το 
έπιθετικά όπλικά συστήματα . .. 

<<ΓΙΑ τι ΤΟΣΟ ΛΙΓΟ I ; » 

Η «Πρωϊνr'ι» έρωτδ, μέ μεγάλα στοιχεία, στfιν πρώτη της 
σελίδα «Γιατί τόσο λίγα » καί προσθέτει στfιν λεζάντα 

μιδς φωτογραφίας: 

ι ο 

•ΜΕ συμμετοχι'ι 150 μόνο ότόμων προyματοποιήθηn χθtς, 
όntναντι όnό το κτίριο τών • Ηνωμένων 'Εθνwν, ή διαδήλωση yιά 
την 11η tπtτειο τ/\ς τουριακ/\ς εlαβολ/\ς στήν Κύπρο. Παρευ
ρέθηκαν tκπρδσωποικυπpιακών καΙ tλλην•wν όρyανώσεων, οΙ 
προξενικές όρχtς ·Ελλάδας καΙ Κύπρου καΙ όντmρδσωποι τών 

Stavy's 
Stuyvesant Town's 
Fίnest Restaurant 

Seafood - Steaks - Chops 
Greek Specialties 

Open 7 Days α Week 

257 First Avenue 
New York, Ν .Υ. 10003 

Corner of 15th St. 
212-673-7629 

μέσων μαζικ/\ς tνημtρωαικ. Παρευρέθηκαν όκόμα καΙ όnηύ
θυναν χαιρετισμούς ό yερουοιαστής τ/\ς Νέας · Υόρκης • Αλ~νς 
Ντ ' Άμότο κώ ό βουλι:υτι'ις τοϋ Νιοϋ Τ~έραεϋ Φρόνκ Τοppι
ταiλιο. 

Τήν όπάντηση στό έρώτημα αύτό τfιν δίνει κάθε χρόνο 
ιιΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» καί εΤναι πολύ άπλή: Οί όμογενείς όποφεύ
γουν τίς συγκεντρώσεις αύτές. Δi:ν όνταποκρίνονται στίς 
όλοσέλιδες διαφημίσεις στiς έφημερίδες ούτε στίς tκκλήσεις 
τόσων καί τόσων« ' Επιτροπών» καί 'Ομοσπονδιών διότι διά
φοροι έπιτήδειοι tκμεταλλεύονται τΙς συγκεντρώσεις γιά πο
λιτικούς καί κομματικούς σκοπούς. νΕτσι, δπως καί 6λλοτε 
τονίσαμε, καλύτερα νό λεfπουν ol συγκεντρώσεις αύτές, 
όφοϋ δημιουργοϋνται tσφαλμένες tντυπώσεις ατό όμερι
κανικό μέσα tνημερώσεως άλλά καί στούς 'Αμερικανούς 
πολιτικοuι; πού προσέρχονται σ ' αύτές προετοιμασμένοι νο 

r---------------------, 

:ίϊΙΙιί~ 
HIDEAWAY 

CONTINENT AL 
RESTAURANT 

wιτΗ 

DINING and DANCING 

Sίnce 1953 

32 West, 37th Street 
Tel. (212) 947-8940-1 

YOUR HOSTS: Van & Harry Panopoulos 

L---------------~-----~ 
NICK BOGDOS, Proprietor 

NOWAAD Fl_ 
JΟΗΠSΟΠ~ 

OPPOSITE GRAND CENTRAL 

ΟΡΕΝ FOR BREAKFAST - LUNCH - DINNER 

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

(212) 687-0089 

·ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,. 



μιλήσουν σέ ... λαοθάλασσες! ·Η ·Ομογένεια δtν ξεχνά τr}ν 
fερr} ύπόθεση τής Κύπρου. Καi θό συνεχίση τόν άγώνα της
άλλ' όχι ατό πεζοδρόμια. Διότι δf:ν ε1ναι διατεθειμένη νό 
γίνη όργανο προωθήσεως συνθημάτων ξένων πρός τι} ν fερr} 
ύπόθεση. (Ένα τέτοιο σύνθημα tίταν ατό παρελθόν τό 
άνοιγμα τού ιιΦακέλλου τής προδοσίας» τό όποίο .. . δ χι μυ
στηριωδώς έγκατελείφθη τό τελευταία χρόνια. ~ Αλλωστε, 
καί ό άναπληρωτής ύπουργός ·Αμύνης κ. Δροσογιάννης έβε
βαίωσε πρό καιρού δ τι . .. δf:ν ύπάρχει τέτοιος φάκελλος, 
πράγμα τό όποίο δf:ν δέχεται ή Κυβέρνηση τής Κύπρου καi 
δλα τό κόμματα στήν Λευκωσία, ποu ζήτησαν καi πάλι τό 
άνοιγμά του, μf: τήν εuκαιρία τίjς 11ης tπετείου τής βάρβα
ρης εΙσβολής ατό μαρτυρικό νησί .. .). 

• • • 
Καi μιό ό λόγος γιό τr}ν Κύπρο, ό Πρόεδρος Κυπριανού, 

ό όποίος άνijλθε ατό άξίωμα αύτό μέ τήν ύποστήριξη τού 
Κομμουνιστικού Κόμματος ΑΚΕΛ, τό κατηγορεί τώρα ούτε 
λίγο, ούτε πολύ, γιό προδοσία, δπως εlχε κάμει καί ό Γεώρ
γιος Παπανδρέου γιό τό ΚΚΕ. ~Ετσι, σt άνακοίνωση τού κυ
βερνώντος Δημοκρατικού Κόμματος (ΔΗ.ΚΟ.) άναφέpεται: 

•' Η ήyεσlα τοϋ ΑΚΕΛ, δσιι:ηm άσψυκτικtς πιέmις στον Πρό
εδρο της Δημοκρατlας yιό ύποχωρήmις στο Κυπριακό καi μετα
βολtς σt θεμελιώδη θέματα τακτικiiς•, άνα.έρει άνακοfνωσις 
τοϋ κυβερνώντος Δημοκρατικού Κόμματος (ΔΗ.ΚΟ.). Στην 
άνακοlνωση tπικρiνεται ή ήyεσlα τοϋ ΑΚΕΛ δτι •Καkοnοίηm το 
μίνιμουμ πρόγραμμα καΙ εύθυyραμμiστηkε μt τον Ντενkτάς•. 

Γιά τiς Τυποyραφικες . , 
ερyασιες σας 

Τηλ. 

(212) 921-0086 

CUSTOM BUILD HOUSE 
FOR SALE 

ΙΝ GREENPORT, L.I. 
4-year-old contemporary, custom build 
cedar stone and cedar house on 3! 4 acre 
and Ι 00 feet waterfront on the magni
ficent Long Island Sound. Living room, 
Cathedral expensive wood ceilling, 
Huge Dining room, Stone Fire Place, 
Kitchen, 4 Bedrooms, Jlh Baths, 2 zone 
heating and air conditioning (Heat 
Pump), Garage, U shape stone Drive
way, expensive landscaping. Υ ou must 
see it. Asking $550,000. 

Broker Emanuel Moraitis 

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

Mon.-Fri. 9-5 

We give you more than just 
a place to hang your Hat! 

You can -check 
into any hotel and 
perhaps not see it until 
it 's time to go to bed! 
At a Chandris Hotel, it's 
just the opposite . . 
you might never want 
to leaνe it! 

After all, as the largest 
privately owned hotel 
chain in Greece, 
Chandris has more to 
offer than 3,000 modern 
accommodations avail
able in Athens, Corfu, 
Crete and Chios. 

From our fine restau
rants, friendly bars and 
comfortable lounges to 
our fun-filled pools and 
sun-drenched, white 

CkiANDRIS 
HσΓELSt:i 

GREECE 

beaches, you 
will experience the 

warmth of Greek 
hospitality and superior 

Chandris service. 
You '11 also enjoy eνery

thing from a lively 
Greek taverna atmos

phere, shopping and all 
sorts of sports, to 

making a business 
meeting a hit in our 

spacious conference 
rooms. 

Additional services are 
booked according to 

specific requests. 

Book today! 
See your traνel agent 
Ask lor our brochures. 

Call or write 

-~?6 Fifth Ανe. , New York, Ν.Υ. 10019, (212) 586·8370, Outside Ν.Υ. State (800) 223-0848 
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ΓΙΑ ΤΟ ΑΓ ΑΛΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

ο ΠΩΣ άνεκοίνωσε ό πρόεδρος τής έρανικής έπιτροπής γιά τfιν άνακαίνιση τού άγάλματος τής 'Ελευθερίας και 
τής νησίδας Ellis, στfιν είσοδο τού λιμανιού τής Νέας 'Υόρ
κης, θο χρειαστούν 6λλα 90 έκατομμ. δολλ. γιο τι') ν όλοκλή
ρωση τών έπισκεuαστικών tργασιών. κσι έκαμε έκκληση 
στοuς 'Αμερικανούς νά συνεισφέρουν, ύπενθυμίσας δ τι 
πολλών ol γονείς πέρασαν άπό τό νησάκι κατά τfιν 6φιξή 
τους στfιν χώρα αιΊτrΊ τής έλεuθερίας καΙ τής έλπίδας . .. 

'Η 'Ομογένεια έδωσε ήδη τό «Παρών» ατό έθνικό 
προσκλητήριο μi: τfιν δωρεάν τών 100,000 δολλ. πού συγ
κέντρωσε έπιτροπrΊ τής Α Η ΕΡΑ ύπό τfιν προεδρία τού πρώην 
προέδρου τής μεγαλύτερης όργανώσεως, κ. William 
Chirgotis, ό δ ποίος σχεδίασε είδικο γιο τfιν περίπτωση, τό έμ
βλημα πού έχομε στι')v πρώτη μας σελίδα. 'Επfσης, ό Παγ
χιακός Σύλλογος ιιΚοραfίς>>, διέθεσε 1,000 δολλ. γιο τόνίδιο 
σκοπό καi πιθανόν και 6λλες όργαvώσεις vά έκαναν τόίδιο. 
Εlνσι δμως πάρα πολλές 6λλες πού δi:ν προσέφεραν άκόμη 
γιο τόν ώραίο πατριωτικό σκοπό. ~Ας τό κάμουν τώρα. Δi:ν 
εlvαι άρyά γιά νά διατρανώσουν τfιν ειΊγνωμοσύνη τους 
πρός τfιν χώρα αιΊτrΊ πού δέχθηκε τούς προγόνους μας και 
tμάς τούς ίδιους καi μάς έκαμε πολίτες της ... Περιμέναμε 
δ τι καi ή 'Εκκλησία μας, παρά τά οίκοvομικο προβλήματά 
της, θά εύρισκε τρόπο νά συνεισφέρη κάτι. 

ΕΟΚ ΔΙΑΦΩΝΟΥΣΑ 

Η πρόσφατη διάσκεψη κορυφfίς τfίς Εuρωπαϊκfίς 0/κονομικfίς Κοινότητος, ατό Μιλάνο, άπέτυχε στfιν άπόπει
ρά της νά δώση νέα ζωiι σ_τοuς κοινοuς πολιτικοuς θεσμούς 
ποu συνδέουν μεταξύ τους τούς έλευθέρους λαοiις τής Εu
ρώπηι;, λόγω τώv άντιρρήσεων τfίς Βρετανίας, τής ·Ελλάδος 
καi τfίς Δανίας, ποiι άρνήθηκαν νά δεχθούν τι') ν προταθείσα 
άπό τfιν Γαλλία κατάργηση τού δικαιώματος άρνησικυρίας. 
VΕτσι, τό θέμα τfίς άναθεωρήσεως τής διαδικασίας λήψεως 
άποφάσεων άπό τfιν ΕΟΚ παρεπέμφθη ατό συμβούλιο 
ύπουρyών, άλλά εlνσι άμφίβολο δ τι θά έπικρατήση σύντομα 
τό σύστημα τfίς λήψεως άποφάσεων μέ πλειοψηφία, ποiι 
πρότεινε ό Πρόεδρος Μιττεράν. Ή πρότασή του γιά τόν πε
ριορισμό τού δικαιώματος τοίί βέτο, τό όποίος υΙοθέτησε ή 
Κοινότης μετά τfιν έπιμονfι ένός 6λλου Γάλλου Προέδρου
τού στρατηyοίί Ντέ Γκώλ, άπερρίφθη λόγω άντιρρήσεων 
τοίί 'Έλληνα πρωθυπουρyοίί κ. Α. Παπανδρέου, ό όποίος πι
στεύει δτι τό βέτο εΤvαι ό μοναδικός τρόπος προστασίας τών 
ιιμικρών» τfίς ΕΟΚ - καί ίσως νά μη έχη 6δικο. 

' Εκείνο, δμως, πού προέχει γιά τά f.ξη fδρυτικά μέλη εfνσι 
ή προσαρμογfι τών βασικών διατάξεων τής Συμφωνίας τής 
Ρώμης τού 1958, μέ τfιν όποία συνεστήθη ή ΕΟΚ ώςσυνασπι
σμός κρατών άφοσιωμένων στίς άρχές τής Δημοκρατίας, τής 
Ιδιωτικής πρωτοβουλίας καί τού έλεuθέρου έμπορίου. Χωρις 
τfιν άναθεώρηση τού τρόπου λήψεως άποφ(Jσεων δεν εfνσι 
δυνατόν νά δλοκληρωθfί ή πολιτικfι και οlκονομικi) ενωση 
τής Εύρώπης, ποiι εlναι ό βασικός στόχος τής 'Αγοράς. 
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OYSTER ΒΑΥ 
CRYSTAL PALACE 

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

v Ανεrες, πολιτισμένες α'ίθοuσες γιό ολες 

τiς κοινωνικές σας tκδηλώσεις, Ιδιωτικές 

καi συλλογικές. 
'Αδελφοί ΤΟΜ καΙ ΠΩλ ΚΑΑΑΜΑΡΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ! 

Ε/ΝΑΙ, πράγματι, νό θαυμάζη κανεiς ττΊνάντοχή, τfιναlσιο
δοξfσ καΙ τό θάρρος τού Προέδρου Ρfίγκαν σε δλες τίς 

φάσεις τής διαγνώσεως τού καρκίνου, τής tγχειρήσεως καi 
τής άναρρώσεώς του . .. Σ τι') ν ήλικία τών 74χρονών, ό Πρόε
δρος έδωσε σέ δλους μας ενα καλό μάθημα, yιά τό πώς 
πρέπει νά άντιμετωπίζωμε άκόμη καi τiς χειρότερες άντιξοό
τητες τfίς ζωής και γιά τό πώς όφείλομε νά διατηροίίμε τfιν 
ψυχραιμία καi ττΊν αίσιοδοξία μας. 'Εκείνο, δμως, ποiι 
άμφιβάλλομε δτι εlνσι δυνατό νά διδάξη ό κ. Ρήγκαν πολύ 
κόσμο, εfνσι ή διατήρηση τοίί χιοίίμορ καi στίς χειρότερες 
στιγμές. 'Επίσης, ή εύκολία μi: ττΊν όποία έπανfίλθε στfιν έκτέ
λεση τών καθηκόντων του, λίγες μόνο ήμέρες μετά άπό μιά 
τόσο σοβαρfι tγχείρηση, ποu κρατά 6λλους γιά έβδομάδες 
καΙ μήνες έκτός έργασίας . .. ' Εκείνος, κεφάτος, ζωηρός καi 
χαμογελαστός, παρεκάθησε σέ δείπνο πρός τιμfιν τού Προ
έδρου τής Κίνας έπτά μόνο ήμέρες μετά τfιν tγχείρηση καρ
κίνου ... 

MEXPI ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ 
ΑΕΡΟΠΕΙΡΑ ΤΕ/Α! 

Η άπόλυση τών 39 ·Αμερικανών όμήρων άπό τούς τρομο
κράτες Σιίτες τής Βηρυτοίί, ύστερα άπό f.να deal ποu άρ

νούνται ΗΠΑ και 'Ισραήλ, δέν ήταν τίποτε 6λλο παρά μιά 
θεαματικτΊ νίκη τών δολοφόνων τοίί 'Αμερικανού ναύτη, 
πανηγυρικτΊ ύποχώρηση στόν έκβιασμό και έξεuτελιστικfι 
συνθηκολόγηση γιά τι') ν 'Αμερικfι καi δλόκληρη ττΊν πολι
τισμένη άνθρωπότητα. Βεβαίως, ή ΆμερικτΊ δέν ξέχασε καi 
δi:ν θά ξεχάση τfιν ταπείνωση ποiι ύπέστη. Άλλ' ό Ισχυρι
σμός της δτι . .. έπιδιώκει ττΊν τιμωρία τών δραστών, άποτε
λεί ίστορία yιά πολu μικρά παιδιά. Ποu θά συνεχισθή μέχρι 
ττΊν έπόμενη άεροπειρατεία, άφοίί ol τρομοκράτες γνωρί
ζουν δτι θά εΤνσι καi πάλι ol νικητές . .. 

... ......... 
Dispatch 

Fench-Italian-Continental Cuisine 
served at Lunch and Dinner 

in an atmosphere of 
gracious elegance. 
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ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: «ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ» 

~Η ~Αποχέτευση τών ~Αθηνών ώς Τεχνικο 
Πρόβλημα καi ώς Κοινωνικο Α'ίτημα 

Τοϋ Καθηγητοϋ Ε.Λ . Μπουροδήμου- Rutgers University, 
'Αντεπιστέλλοντος Μέλους της 'Ακαδημίας 'Αθηνών 

Τό κείμενο ποi> άκολουθεί εl ναι άπόσπασμα άπό τό νέο /}ι/}λίο τοu έκu
κτοu συνεργάτη μας, καθηyητοu κ. Ε. Λ. Μπουροδήμου, ποi> κυκλο
φόρησε τελευταία στiιν Άθήνα με τίτλο «Πρόσκληση Έξυy(ανσης~ 
καi προκάλεσε μεγάλη αίσθηση μεταξi> τών εiδικών. Πρόκειται yιci 
[να πραγματικό μήνυμα καi πρόσκληση στό 'Ελληνικό Κράτος καi 
τοi>ς πολίτες του, γιci την σωτηρία τοϋ Λεκανοπεδίου Άτηιcής. Ε[ναι 
μιο έμπεριστατωμένη καί άντικειμενικ1) ένατένιση ένός τεράστιου 
προβλήματος ποu δtν ένδιαφέρει μόνο τοuς κατοίκους τijς έλληνικijς 
πρωτεύουσας, άλλά καί τόν άπόδημο Έλληνισμό. Άπόδειξη τό ένδι
αφέρον, ή άyάπη καi ό πόνος τοϋ συγγραφέα γιci τόάντικείμενο τijς/}α
ρυσήμαντης μελέτης του, ποu άποτελεί, πιστεύομε, άνεκτίμητη συμ
βολfι στην άντιμετώπιση τοu προ/}λήματος. 

• 
Τό Λεκανοπέδιο 'Αθηνών, ή μείζων περιοχfι Πρωτευούσης 

καί δ Σαρωνικός αντιμετωπίζουν σήμερα τη μεγάλη «Κpfση τώv 
π6λεωv", κρίοη χρεωκοπίας τών dξιών καi τής ποιότητος ζωης. 

ΡίJπανση-μόλυνση τών φυσικών πόρων, άπειλfι διαταραχής 
τών οικοσυστημάτων, κυκλοφοριακή συμφόρηση καi άνασφά
λεια, πτώση κατακόρυφη τής ποιότητος τοϋ φυσικοϋ χώρου (καi 
τής ποιότητος ζωής). στραγγαλισμός τών άνθρωπίνων αναγκών, 
ύποβάΟμιση τέλος τής ψυχικής ύγείας τής άνθρώπινης ζωής, μια 
μορφfι «δουλείας» καi άπειλής τής 'Ελευθερίας. 

Βέβαια μπορεί να προστεθεί πώς τό φαινόμενο ε{ ναι παγκό
σμιο, με αναμφισβήτητη ύψηλη οξύτητα καi κρισιμότητα για 
τfιν 'Αθήνα, για λόγους εiδικοuς καi συγκυρίες ίστορικες καi 
πολιτικές Sui Generis. τ Η ταν καρπός μιaς λαθεμένης «καταβο
λής» ένός <<ήμαρτημένου» σπόρου ίiναρχης οΙκοδομικής dνά
πτυξης καί aπρογραμμάτιστης οiκιστικής επέκτασης. 

Ή ταν ή άπουσία λειτουργικής δομής (καί ύγειονομικής ύπο
δομής) τής πόλης , ελλειψη στοιχειώδους σχεδίου ij προγράμ
ματός άνάπτυξης εστω καi βραχυχρόνιου καi πάνω άπ' δλα ή 
άπουσία πνεύματος δημιουργικής προοπτικής καi προσαρμο
γής, δύναμης θέλησης, πολιτικής βούλησης καi φαντασίας. τα 
πάντα θυσιάστηκαν στην άπόκτηση κερδών άπ' τους κερδοσκό
πους τής Γης καί τής οίκοδομής, χωρίς καμια σκέψη σχεδίασης 
καi έκτέλεσης τής ύγειονομικής βάσης: τών άτριων δικτύων 
ϋδρευσης καi άποχέτευσης. "Ας επαναλάβουμε - ετσι που νά 
καταστεί έντονώτερο - πώς τό συvr.χl;ς σύστημα με δρους 
δ6μησης ύψηλοuς σ· ε να μεγάλο τμijμα τοϋ Λεκανοπεδίου, που 
'ίσχυσε κατα κανόνα στα πρώτα χρόνια τής άνοικοδόμησης (τής 
εικοσαετίας 1950-1970 κυρίως), ε{ χε σαν συνέπεια α) νά αuξηθεί 
δ δγκος τών λυμάτων στίς οίκοδομούμενες περιοχές σ' ενα 
δίκτυο περιωρισμένου όγκου παροχής, β) νό: μείνουν έλάχιστοι 
ο{ κοινόχρηστοι χώροι dναψυχης καi πράσινου γ) να ύφαρπα
γοϋν άπό έμπόρους Γής (κατά κανόνα σφετεριστtς tθνικών 
γαιών) σημαντικες έκτάσεις dστικής Γής τοϋ Λεκανοπεδίου 
στην περιφέρεια τής πόλης καί ναέκποιηθοϋν-με πλασταστην 
ούσία καi «έξωτερικα., πλήρως νόμιμα καi νομότυπα «πωλητή
ρια .. , «παραχωρητήρια» ij «τίτλους Ιδιοκτησίας». 

'Η σημαίνουσα πλευρά τοϋ θέματος είναι, πώς οί χώροι 
αύτοί τών προαστείων- καi στα τέσσερα σημεία τού όρίζοντος 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, 1985 

- θα μποροϋσαν νά οίκοδομηθοϋν με τεχνικώς καί έπιστημο
νικώς ίiρτια σχέδια, μέ πολυ πράσινο καi κοινόχρηστους 
χώρους, με ίiρτια δίκτυα ύδρεύσεων-άποχετεύσεων, ήλεκτρο
δότησης καί συγκοινωνίας δηλαδfι με ίiριστο φυσικό καί άνθρω
πογενές περιβάλλον. 

'Η άντιορθολογικη δόμηση τοϋ Λεκανοπεδίου, πο~ δξυνε, 
την ύγειονομικη κρίση καί εlχε ίiμεση σχέση μέ την πληθυ
σμιακη αύξηση τής μείζονος Περιοχής Πρωτευούσης , είχε δυό 
καίριες συνέπειες σοβαρής κοινωνικής σημασίας: 

α. τίς εύάριθμες οΙκογενειακές τραγωδίες κατεδάφισης πολ
λών σπιτιών - αύθαιρέτων στά προάστεια ποu χτίζονταν παρά
νομα με την προτροπη καi την ύπόδειξη τών έμπόρων γιά De 
Facto νομιμοποίηση. 

β. την άπομόνωση τών . Αθηναίων στοuς <<Κοινωνικ<i» καί 
οίκοδομικό. «Κλειστοι'Jς» χώρους τών διαμερισμάτων τών πολυ
κατοικιών μέ τiς τεράστ ιες ψυχολογικες καί πνευματικες επι
πτώσεις στό χαρακτήρα καί επέκεινα στην ποιότητα ζωής τών 
'Αθηναίων. Ή εννοια τής γειτονιaς καi ή συνείδηση τijς κοινό
τητος- εξω άπό λίγες έξαιρέσεις- πάει νό: σβήσει δλοκληρω
τικό: στήν 'Αθήνα. "Αν προστεθεί στό σημείο αύτό ή ύγειονο
μικfι υποβάθμιση καi πτώση, εχουμε με τους δύο αύτούς συντε
λεστές καi παραμέτρους την ύποβάθμιση τής ποιότητος τής 
ζωής. 

Δεν ύπάρχει προηγούμενο σέ καμιό: περιοχή τοϋ κόσμοι! 
ό:νάπτυξης τής πόλης με τόση άνευθυνότητα καi dναρχία. Σχέδια 
έπέκτασης καί δλοκλήρωσης τής πόλης τών 'Αθηνών με γερi) 
ύγειονομικη βάση καi οίκολογικη προοπτικi) άλλiΙ καi 
πρόβλεψη , ποu θά εδεναν τό Πνεϋμα τής Νεοελληνικής κτηρια
κής παράδοσης, τό ήθος τών κλασικών μνημείων τής ' Ελληνι
κής Τέχνης καi τό μήνυμα τής Χριστιανικής Όρθοδοξίας, δεν 
ύπή ρ ξ αν, δf:ν σχεδιάστηκαν 'ίσως ποτέ. Κι αν σχεδιάστηκαν ε μ ει
ναν στίς προθήκες τών γραφείων καί δεν έφαρμόστηκαν. ' Η 
φωνfι τών είδικών, τών ήγετών καi τών "έπαϊόντων», δσων είναι 
ταγμένοι νά προστατεύουν τα «δσια καί τό: ίερά .. τοϋ τόπου καi 
τοϋ Λαοϋ, δεν dicούστηκαν ... Καί οί μικρές φωνές διαμαρτυρίας 
«πνίγηκαν» καi σίγασαν, μέσα στίς ίαχες τών έμπόρων τής Γής 
καί τής οΙκοδομής, τους μεσίτες, θεράποντες τοϋ προσωπικοϋ 
κέρδους, που διαλαλοϋσαν τίς πραμάτειες τών διαμερισμάτων 
στή σκιά τών στηλών τοϋ Όλυμπίου Διός, τής 'Ακρόπολης καί 
τής έκκλησίας τών ·Αγίων Θεοδώρων ... 

"Ετσι σήμερα βρισκόμαστε μπροστα σε μιά πόλη σχεδόν 
άγνώριστη, σf: σίηκριση μέ τό ίiλλοτε ώραίο της •<ΠρόσωΠΟ», • 0 
χώρος, τό φυσικό καi ίστορικό τοπείο, είναι παραμορφωμένα. 
'Η ίερή της Γη, ή Γii ποu εζησε τiς γιορτf:ς τών ΠαναΟηναίων καί 
τών 'Ελευσινίων Μυστηρίων, καi άντιλάλησε τόν τραγικό Λόγο 
είναι ρημαγμένη, ρυπαινομένη άπό χιλιάδες όχήματα, Οορύ
βους, μηχανές, πολυκατοικίες. Ε{ναι καλυμένη μέ σκυρόδεμα 
καi ίiσφαλτο καi πολύχρωμους , παρδαλούς καi άντιαισθησια
κους κατά κανόνα φωτισμούς. 

Πέρα άπό αύτη την ίστορική καi πολιτιστική ύποβάθμιση 
καi άλλοτρίωση, εχουμε - δπως δόθηκε με έπιχειρήματα καi 
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άριθμους στην πραγματεία αύτη- τό οίιωσύστημα τής πόλης, 
βαριά τραυματισμένο καi έπικίνδυνα μολυσμένο, άπό Ελλειψη 
ύγειονομικής όργάνωσης καi ύποδομής. n Αν δεν παρθοuν aμεσα 
καi χωρίς καθυστέρηση ριζικά μέτρα γιa την προφύλαξη άπό πε
ράιτέρω ύποβάθμιση τών βασικών φυσικών λειτουργιών καi 
συνεχισθεί ή άγνόηση τών ύγειονομικών κανόνων στiς ύδρεύ
σεις- άποχετεύσεις, iiν ή άσυδοσία καi ή άδιαφορία για την ποιό
τητα τοϋ χώρου καi την ύγεία τών οίκοσυστημάτων συνεχισθεί, 
c'iν τέλος ή ρύπανση-μόλυνση δεν άνακοπεί με σχέδιο έπιστη
μονικa συγκροτημένο, τότε τa -.άνθη του κακοί}» θιl δηλητηριά-
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BUSINESS MEEτJ:'IIGS- BA:-.1Ql1FTS 

(ΙΌ 150 PEOPLE) 

Oper1 Γοι· 1 . ! 1 !\(Ή 11 :.~0-3 I' .M . 
[)11\'J\ER M ι1 n . -τJωrs. 5-10 Ρ.Μ . 

Fri.-S;ιt . 5- 11 . Sυn . 1- 10 1' . \-1 . 

Μ οχ ι Major Crι•ιlίι Carιlx .4 ι'ι'ι'f1Ι ι •ι/ 

Your Hosts: 

JAMES MARK URIS-MILTON PANTAZIS 

L---------------------J 
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σουν άθεράπευτα τό σώμα καi τό Πνεϋμα τής Πόλης καi τόν ευ
ρύτερο χώρο τοϋ Λεκανοπεδίου καί τοϋ Σαρωνικοϋ. 

Χρειάζεται σήμερα δσο ποτε ι'iλλοτε ε να έπαναστατικό πρό
γραμμα άλλαγής μεθόδων, κυρίως έπαναξιολόγηση μεθόδων, 

. νοοτροπίας καi προοπτικής χώρου καi χρόνου γιιl μιιl κατασφα
λισμένη bίκολογικη άκεραιότητα καi ύγειονομικη προστασία 
τοϋ φυσικοϋ καi άνθρωπογενοϋς iστοϋ τfΊς πόλης. 

Γιατί aλλιώς ή ' Αθήνα θιl πάθει .. άσφυξία .. άπό τό « Νέφος 
τών ρυπαντών», που ύπονομεύει τη ζωή τών άνθρώπων καί κα
ταστρέφει τή διάρκεια καi φυσική άρτιότητα τών μνημείων, τό 
«κορμi»καi την «παρουσία» της πόλης. 

• Η · Αθήνα θό. βυθιστεί στήν άτέλειωτη θάλασσα τών iδιω
τικών βόθρων, ποu έχουν άντικαταστήσει ένα σωστό σύστημα 
ύπονόμων, με τήν παραγωγη 25.000 (εϊκοσι πέντε χιλιάδων) τόν
νων βοθρολυμάτων τήν ήμέρα, ίσως καi μεγαλύτερου δγκοu 
αϋριο. Ή καθημερινή μεταφορό. τοϋ σοβαροϋ αύτοϋ όγκου τών 
βοθρολυμάτων μέσα άπό τήν πόλη τών ' Αθηνών, άποτελεi σο
βαρη άπειλή γιa τήν ύγεία τών κατοίκων.· Η δλη διαδικασία της 
μεταφοράς καi άπόθεσης τών βοθρολυμάτων στους λυματοδέ
κτες «Χαβοϋζες», άποτελεί δείγμα χαμηλfΊς στάθμης ύγιεινfΊς 
κάi «παρουσίας» καθαρής πόλης. Περιοχες τών 'Αθηνών, κιν
δυνεύουν σε λίγα χρόνια νιl «ταφοϋν» κάτω άπό τά βουνιl τών 
«στερεών άποβλήτων» - σκουπιδιών. Ό όγκος τών σκουπιδιών 
ήτ<iν Ι ,8 έκατ. τόννοι τό 1978 καi θό. πλησιάσει τιl 4, Η κατ. τόν
νους τό έτος 2000! Τό ΚΕΠΕ στήν εκθεση περιβάλλοντος στό. 
Πλαίσια τοϋ 5ετοϋς προγράμματος 1976-80, ύπελόγισε όγκο στε
ρεών aποβλήτων 350 χλγρ/άτομο έτησίως. Χρειάζεται έμπερι
στατωμένη ερευνα καί μελέτη γιό. τήν έντόπιση καί καθορισμό 
τών χώρων άπόθεσης καi τεχνική μελέτη σωστής ύγειονομικής 
ταφfΊς. WΕτσι μόνο μπορεί νιl άποφευχθεί ή ρύπανση-μόλυνση 
τοϋ έδάφους, τοϋ ύπεδάφους καi τών ύπογείων ύδάτων. 

τέλος ό Σαρωνικός με τήν ήμερήσια άπόρριψη 350-400.000 
(τετρακοσίων σχεδόν χιλιάδων) κυβικών μέτρων λυμάτων καi 
βιομηχανικών άποβλήτων, χωρίς στοιχειώδη μέχρι σήμερα 
καθαρισμό - φυσικό η βιολογικό - καί χωρiς τή δυνατότητα 
όξείδωσης η άφομοίωσής των μετατρέπεται με μαθηματικη άκρί
βεια στό μεγαλύτερο λυματοδέκτη ••χαβούζα» τής χώρας. 'Η πα
ράθεση καi έπισήμανση τών θεμάτων δόθηκε στη μελέτη αύτή με 
άριθμους που δέν έπιδέχονται άμφισβήτηση καμιά . 

Ίδοu τώρα, ή ι'iμεση, ή έπιτακτική θέση- με βάση τή γενική 
άποδοχή των άρχών καi στόχων δπως έχουν τεθεi - δπως έπι-
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τάσσει ή «Πρόκληση 'Εξυγίανσης». 

I. Ή ριζικη άλλαγη μεθόδευσης επαναπροσδιορισμοί) 
άξιών καί προτεραιοτήτων: άπο την περιθωριακiι καί περιπτωσια
κiι άvτιμετώπιση, σέ κεvτρικη tπιστημονικη θεώρηση τοϋ προβλή
ματος με στόχο την aνακοπη τής ύγειονομικής πτώσης καί aπο
δυνάμωσης τών οίκοσυστημάτων, που άπειλεί την · Αθήν~ καi το 
Σαρωνικό , ώς προϋπόθεσης Δημόσιας 'Υγείας καi 'Ανάπτυξης. 

2. Ό εθνικός καi επιστημονικός προγραμματισμός με άφε
τηρία τό θέμα ·Αθηνών- Σαρωνικοϋ καi με μιά εύρύτερη τεχνικη 
«κατάστρωση-θέση>• τοϋ προβλήματος, δηλαδη μια ούσιαστικη 
σε βάθος θεώρησή του. Αύτη την Ι:ννοια μπορεί- καί πρέπει νά 
εχει ή δημοκρατικη βάση ένός τέτοιου σχεδιασμοί), δηλαδη ό 
εθνικός δημοκρατικός προγραμματισμός, πού πρέπει νά ίσχύσει 
σε δλους τους τομείς τής 'Εθνικής Οίκονομίας, Παραγωγής καi 
Οίκολογικής Προστασίας. Αύτός θά. εlναι ενας 'Εθνικός Προ
γραμματισμός εύρύτερης άποδοχής καi επιστημονικής θεμε
λίωσης. 'Η συμμετοχη τών είδικών επιστημόνων καί ερευνητών, 
ή παρουσία τών τεχνικών όργάνων καί οργανισμών προστασίας 
τοϋ περιβάλλοντος, τέλος τής Πολιτικής εξουσίας (Βουλής - Κυ
βέρνησης) εχει την εννοια τής πολύπλευρης θεώρησης δλων τών 
πτυχών τοϋ τεχνικοϋ προβλήματος, γιά την άνεύρεση τής όρθής 
καi ενδεδειγμένης λύσης του. ~ Αν δεν ύπάρξει ή επιστημονική, ή 
αύστηρη συγκρότηση ένός άληθινοu «δημοκρατικοϋ πλαισίου» 
σύνθεσης τοϋ συνόλου τών άπόψεων του προβλήματος , liν δεν 
πρυτανεύσει ό Έmστημονικός Λόγος μέ είδικό στόχο την aνα
ζήτηση συγκεκριμένης όρθής λύσης σε καθορισμένο χρονο
διάγραμμα, μιά τέτοια πλατια συμμετοχή, μπορεί νά δδηγήσει σε 
άτέρμονες συζητήσεις, ούσιαστικη παράλυση , καi άποπροσανα
τολισμό τοϋ θέματος με συνέπεια τελική, την άποτυχία τής έπί
λυσής του. 

3. Ό 'Επιστημονικός Ύyειονομικός Σχεδιασμός πρέπει να 
εlναι «κατάστρωση σχεδίου άμύνης» τής πόλης τών ·Αθηνών
Σαρωνικοu καί έπέκεινα τοϋ συνόλου τής χώρας. Ό «Πολίτης 
τών ' Αθηνών» (ό «Δήμος τών · Αθηναίων») καi οί άνάγκες του, 
πρέπει να εlναι ό ϋπατος στόχος καi σκοπός του σχεδίου. ΕΙ ναι οί 
άνάγκες ύγείας καi ύγιεινής ζωής, ποιότητος φύσης καi ποιότη
τος ζωής, οίκονομικής άνάπτυξης καί πολιτιστικής άνόδου, ή 
βάση καί ή κορυφη τοϋ προγράμματος. Ό επιστημονικός καi 
στρατηγικα θεμελιωμένος σχεδιασμός, θα πρέπει καi θα μπορεί 
να «άνανεώνεται» καi νά «συμπληρώνεται» μέσα στό συνεχώς 

εναλλασσόμενο πλαίσιο τών «όριακών συνθηκών» (οικονομι
κών, τεχνικών, διοικητικών καί έπιστημονικών). Τότε καi μόνον 
θα άποτελέσει το ύποδειγματικό πρωταρχικό κύτταρο ένός κα
θολικοϋ ύγειονομικοu-οίκολογικοu προγραμματισμοί) της χώ
ρας, με πρώτο στόχο την έπίτευξη καλύτερης ποιότητος άνθρώ
πινης ζωής , συνεχώς βελτιουμένης καi άρτιωμένης. 

4. Πρέπει να άποκλεισθεί το ψευτοδίλημμα οίκονομικη 
κοινωνικη άνάπτυξη η προστασία τοu περιβάλλοντος. Ή ύγειο
νομικη έπιστήμη καi ή τεχνολογία τών έξυγιάνσεων έπιτυγχά
νουν σήμερα τη σύμμετρη άνάπτυξη τών πλουτοπαραγωγικών 
πόρων καί τών τομέων τής οΙκονομίας καi παραγωγής μέσα σε 
δυναμικα ίσορροπημένο οΙκολογικό χώρο. Βασικη προϋπό
θεση για τοuτο, έκτός τοϋ τεχνικοί> σχεδίου προστασίας, εlναι 
καi ή οίκονομικη συμπαράσταση τής Πολιτείας, με έγγραφη 
κονδυλίων-δαπανών για την ύγειονομικη-οίκολογική άμυνα τής 
Πόλης τών 'Αθηνών-Σαρωνικού καi έπέκεινα του συνόλου τοϋ 
Έλληνικοu χώρου. Οί δαπάνες τοϋ είδους αύτοu άποτελοϋν τήν 
άποδοτικότερη μορφη έπενδύσεων. 

5. Μόνο ί:να πρόγραμμα, πού θα σέβεται την ύγεία καi την 
ποιότητα ζωής τοϋ Πολίτη, που θά θεωρεί ίερό καί άπαραβίαστο 
άπό κάθε ρύπανση - μόλυνση τό φυσικό, μνημειακό-παραδο
σιακό χώρο τής Πόλης τών ·Αθηνών, μπορεί να άποτελέσει σο
βαρη προϋπόθεση τής οικονομικής καi κοινωνικής άνάπτυξης 
τής χώρας. ·Η θεμελίωσή του, επιστημονικa καi τεχνικa ορθο
λογική , θα άποφύγει στό μέλλον δαπάνες «έπαναφορaς .. τής δια
ταραχθείσης οίκολογικής ισορροπίας καi τών ζημιών άπό τή 
μόλυμση-ρύπανση , πού θα εlναι πολλαπλάσιες τών δσων σήμερα 
άπαιτοuνται, χωρίς καμιά βεβαιότητα δτι ή Ισορροπία καί ή 
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ύγεία τών οΙκοσυστημάτων θα άποκατασταΗεί. Ή ποιότητα 
ζωής, εlναι .. γραμμικη συνάρτισψ•τής ποιότητος τοϋ φυσικοu 
χώρου καi τών βασικών του πόρων: ύδάτων, άέρος, εδάφους, ύπε
δάφους. 

6. Ή παρουσία τijς Τεχνικής καi τής 'Επιστήμης στη 
«σύνθεση» καί «άρτίωσψ• του ύγειονομικοϋ-οίκολογικοί> σχε
διασμού τών 'Αθηνών, εlναι θεμελιακή προϋπόθεση έπιτυχίας. 
'Η βούληση καi ή άπόφαση τής Πολιτείας γιά τήν δλοκλήρωση 
τοϋ ύγι:ιονομικοϋ-οίκολογικοu προγραμματισμού, σε κλίμακα 
πανεθνική, άποτελεί έγγύηση βιολογικijς άρτιότητος καi φυσι
κής άκεραιότητος τών οίκοσυστημάτων τοu τόπου, ώς θεμελίου 
άνάπτυξης καί προκοπijς του Λαοϋ καi τοϋ wΕθνους. 

Τοίιτο άποτελεί τίτλο τιμής ένός έθνικοu εργου, μιaς εύνο
μούμενης Πολιτείας. Καi άκέραιη δικαίωση τής Έλληνικijς Δη
μοκρατίας, που θεωρεί τόν Πολίτη καi τό περιβάλλον του ώς 
πρώτη της εγνοια καi κορυφαίο της μέλημα. 

Γράψετε [να φίλο σας 
συνδρομητη 

:flthenio..n WHOL E.'iA LE 

A ND RETAIL 

G,ft 5hop Stefana, 

Vaptistika, 

Books, Records 

Imponed Ceram ics from Greece 

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

Superb 
Continental Cuisine 

Banquet Facilities Available 
All Major Credit Cards 

Lunch-Dinner I I am to 10 pm Mon. -Fri. 

165 Water Street, New York, Ν.Υ. 10038 
Tel. (2 ι 2) 509-5252 
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Δύο άκόμη διακεκριμένοι 
~Ελληνοαμερικανοi γιατροi 

Εfvαι, πράγματι, άμέτρητοι οί διαπρέποvτες 'Ελληνοαμερικανοί, όχι μόνο στίς παντbς 
είδους tπιχειρήσεις, άλλά καί στίς 'Επιστήμες καΙ, βεβαίως, στήν 'Ιατρική. WΕχομε άv~
φέρει κατά καιρούς άρκετούς άπό αύτούς στΙς στήλες μας, άλλά συνεχώς άκοϋμε καί διαβα
ζουμε γιά άλλους πού παραμένουν άφανείς, στό εύρύτερο κοινό, παρά τό γεγονός ότι εlναι πρω
rοπόροι καί διαπρέπουν σέ διάφορους τομr.ίς τής tπιστήμης τοϋ ·Ιπποκράτους. Δυό τέ
rοιες βαρυσήμαντες περιπτώσεις άvαφέρει στήν πάντοτε ένδιαφέρουσα στήλη του στήν <<Κα
θημερινή», ό κ. Σπύρος Μαρκέτος, ό όποίος γράφει τά άκόλουθα: 

Δοκιμάζει κανείς μεγάλη χαρά συ
ζητώντας, εστω καί γιά λίγο, μέ τόν κα
θηγητή τfjς 'Ακτινολογίας στήν 'Ιατρι
κή Σχολή τοίί Χάρβαρντ ΧΡΗΣΤΟ ΑΘΑ
ΝΑΣΟΥ ΛΗ. Μέ πρώτο έφόδιο τό διδα
κτορικό του άπό τήν 'Ιατρική Σχολή 
τοϋ Πανεπιστημίου τfjς ' Αθήνας (1961) 
σταδιοδρόμησε, διαπρέ ποντας, στή 
«Μέκκα, τfjς ·Ιατρικής: στή Βοστώ
νη . ~Αν τό όνομά του ε{ναι σχετικά γνω
στό στούς εύρύτερους έπιστημονικούς 
κύκλους τοίί τόπου μας, τοϋτο πρέπει νά 
άποδοθεί στό δτι άποφεύγει θεληματι
κά τήν αύτοπροβολή καί τήν... «έπι
δημική>• αύτοδιαφήμιση! Κι ' liν, άντί
θετα, τό όνομά του ε{ναι πασίγνωστο στό 
Νέο Κόσμο, τοϋτο, άσφαλώς, όφείλεται 
στό δτι εχει συνδεθεί μέ μιά άπό τίς 
τελευταίες έπαναστατικές κατακτήσεις 
τής ίατρικής τεχνολογίας: τήν έπεμβα
τική άγγειοακτινολογία. · Η άπόφραξη 
άγγείων μέ έμβολισμό καί ή διάνοιξη 
άποφρακτικών η στενωτικών άγγεια
κών βλαβών εlναι οί κυριότερες έφαρ
μογές της. ·Ωστόσο, ή έκθαμβωτική 
τεχνολογική άνάπτυξη δέν έμποδίζει 
τόν άθόρυβο έρευνητή άπό τό νά προ
βληματίζεται γιά τό ύψηλό κόστος καί 
τόν άβασάνιστο τρόπο μέ τόν όποίο ή 
έπιστημονική κοινότητα συχνά άποδέ
χεται τά προϊόντα της. "·Η ψηφιακή 
άγγειογραφία - τονίζει - στοίχισε τήν 
περασμένη τριετία στήν . Αμερική ενα 
δισεκατομμύριο δολλάρια !» 'Απίστευ
το κι· δμως άληθινό ... 

• • • 
οι βιολογικές έρευνες πού δημοσιεύ

ονται σέ έπιστημονικά περιοδικά παγ
κοσμίου κύρους, συχνά ύπογράφονται 
(καί) άπό όνόματα έλληνικά. Πρόκει
ται γιά ενα γεγονός πού χαροποιεί {δι
αιτερα καί ίκανοποιεί άφάνταστα τόν 
άναγνh)ρτη-συμπατριώτη τους! Χαρα
κτηριστική εlναι ή πρόσφατη περίπτω
ση τοϋ ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΟΥΝΔΡΙΑΝΑ
ΚΗ, άπόφοιτου τοϋ Πανεπιστημίου 
' Αθηνωv καί τώρα καθηγητή τfjς Βιο
λογίας τοίι Πανεπιστημίου Johns Hopkins 
τής Βαλτιμόρης. Ό ΗΕλληνας έρευνη
τής πρωταγωνίστησε - μαζί μέ μιά όμά
δα ξένων συνεργατών του - σέ μιά πο
λύ σημαντική άνακάλυψη γύρω άπό τή 
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μοριακή δομή τών πρωτεϊνικών συμπλό
κων τών ίστονών, πού συγκροτοϋν τόν 
άξονα τών χρωματοσώμων. Oi δεκαπεντά
χρονες πειραματικές μελέτες του, περι
γράφονται σέ ενα άπό τά τελευταία τεύχη 

τοϋ άμερικανικοϋ περιοδικοί) " Science". 
.. Ας σημειωθεί δτι, τά πρωτεϊνικά αύτά 
σύμπλοκα, συμμετέχουν ενεργά καί στήν 
όργάνωση τοϋ γενετικοϋ ύλικοϋ (DNA) 
καί στή ρύθμιση τής λειτουργίας τών γο
νιδίων. Καί iiς προστεθεί, άκόμη, δτι 
δέν άποκλείεται ή βιολογική αuτή άνα
κάλυψη νά ρίξει φώς στούς σκοτεινούς 
μηχανισμούς πού ρυθμίζουν τήν έκλε
κτική λειτουργία όρισμένου μόνο άριθ
μοϋ γονιδίων, άπό τίς χιλιάδες πού ύ
πάρχουν μέσα σέ κάθε κύτταρο. Μέ άπλά, 
δηλαδή , λόγια, μπορεί νά άποκαλύψει τό 
μεγάλο άγνωστο τής βιολογίας τής έ
ποχής μας! 

Ό Έπlσκοπος Ζήλων κ. Κάλλιστος, βοηθbς 
Έπfσκοπος τής Άρχιεπισκοπής, ό όποίος 

άπό /ης 'Ιουλίου άνέλαβε τιl καθήκοντα τοu 
Διcυθυντοϋ τοϋ Πνευματικού Κέντρου «Πα
τριάρχης 'Αθηναγόρας» στο Ούαϊόμιγκ. . Ο 
Θεοφιλέστατος, μe συνοδική άπόφαοη άνα
λαμβάvει καi τά καθήκοντα τοϋ συντονιστοϋ 
τοϋ έργου τίjς Διορθοδόξου 'Επιτροπής tπi 
τής μεταφράσεως τών Λειτουργικών Βιβλίων, 
ώς καΙ τοϋ προϊσταμένου τοϋ μετεκπαιδευ
τικοϋ προγράμματος άποφοίτωv τής Θεολο
γικής Σχολής, ποiι έπιθυμοϋv τή v ένταξή τους 

στον ίερό Κλήρο. 

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

Toll Free 1-800-231-2440 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ- ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ- ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ 

ΜΕ ΝΑΥΛΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ! 
ΘΕΛΕΤΕ ΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 

ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΝΑΥΛΟ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ; 
ΕΛΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ!!! 

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

πόντοτε πρόθυμοι καί ετοιμοι νό σδς έξυπηρετήσουν 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ•• 



Ματιές στfιν • Ομογενειακfι 'Ιστορία 

f! Ο << f! Ελικιiιv>> τijς Βοστώvης 
Ό πρώτος Έλληνοαμερικανικος Έπιμορφωτικος Σύλλογος 

• () ·Ελικών εΤνα ι σύλλογος 'Ελλήνων 
φοιτητών στην · Αμερικη καi πτυχιού
χων έλληνικών καί όμερικανικών πανε
πιστημίων. ·Ιδρύθηκε τό 1911 όπό μ ιό 
όμάδα 'Ελλήνων σπουδαστών στην πε
ριφέρεια τfjς Βοστώνης, μέ έπικεφαλfjς 
τόν ' Αριστείδη Φουτρίδη, καi μέχρι 
σήμερα εχει όναπτύξει πολύπλευρη 
μορφωτική, καλλιτεχνική, κοινωνικι'ι καi 
πατριωτικη δράση. 

'Ο · Αριστε ίδης Ε. Φουτρίδης, ό !δρυ
της καί πρώτος πρόεδρος το Ο ' Ελ ι κώνα, 
γεννήθηκε στην νfjσο ' Ικαρία τό 1887 καί 
~λθε στ ή ν' Αμερικη τό 1907γιό νό σπου
δάση στό πανεπιστήμιο Harνard όπό τό 
όποίο καί όπεφοίτησε όριστοϋχος τό 
1911 . 

η μιό συνάντηση που εγινε στό σπίτι 
τοΟ Φουτρίδη, 21 Ellery Street, Cam
bridge, ΜΑ., στiς 26 Νοεμβρίου 1911, 
όπεφασίσθη νά ίδρυθfj ό 'Ελι κών ώς 
σύλλογος ·Ελλήνων σπουδαστών καί 
όποφοίτων έλληνικών καi όμερικανικών 
πανεπιστημ ίων. 

' Ο σύλλογος ώνομάστηκε ' Ελικών όπό 
τό ρομαντικό βουνό τfjς · Αττικfjς δπου 
οί όρχαίοι μας πρόγονοι πίστευαν δτι 
έκεί κατοικοϋσαν οΙ έννέα Μοίίσες. 
' Η διεύθυνση το Ο Φουτρfδη τυπώθηκε 
στό πρώτα χαρτοφόκελλα ποu έτοίμασε 
ό σύλλογος μαζί μέ τό ρητό ιιΘνητοίς 
όρήγων αύτός ηύρόμην πόνους» όπό 
τόν Προμηθέα Δεσμώτη τοίί Αίσχύλου. 

Τό πρώτο διοικητικό συμβούλ ιο 
όπετελείτο όπό τοuς . Αριστείδη Ε. Φου
τρίδη - πρόεδρο, Λουκό Κυριακίδη -
ταμία, Πέτρο Κωνσταντορογιάννη -
γραμματέα, μέ συμβούλους τόν Νέστω
ρα Α. Παπαδόπουλο καί τόν Νικόλαο 
Κασσαβέτη. 

Στίς 17 Δεκεμβρίου Εγινε ή πρώτη 
συνεδρίαση τοίί Διοικ. Συμβουλίου καi 
ψηφίστηκε τό καταστατικό τοίί συλ
λόγου τό όποίο όρίζει Μρα τοϋ συλλό
γου τη Βοστώνη. 

Τό δεύτερο άρθρο τοΟ καταστατικοΟ 
καθορίζε ι τοuς σκοποuς τοΟ συλλόγου 
ώς έξ fjς: 

1. Ή διό της έν Άμερι κfj παιδείας 
προαγωγή · Ελλήνων καί ·Ελληνίδων 

έξεχούσης ίδιοφυ ίας καΙ Ικανότητος. 

2. ' Η ήθικη ύποστήριξις καί ή ύπόδει
ξις τών μέσων εΙς οΙονδήποτε " Ελληνα 
έπιθυμοίίντα νό σπουδόση έ:ν ' Αμερικfj. 

3. ·Η διαφώτισις καΙ ή γενικη όνόmυ-
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ξι ς το Ο ' Ελληνισμοίί τfjς · Αμερικι'jς. 
4. ' Η όνάπτυξις Φιλελλην ισμοϋ καί ή 

έ:κτίμησις πρός τό Νεοελληνικό Πνεϋμα 
παρό τοίς ξένοις λαοίς». 

Τά μέλη το Ο συλλόγου σύμφωνα μέ τό 
τέταρτο άρθρο τοΟ καταστατικοϋ δια ι 
ροϋνται σέ τρείς κατηγορίες: 1. Τό 
τακτικό. 2. Τό Φιλικό καi 3. Τό 'Επίτιμα. 

Τακτικό μέλη μποροϋν νά γίνουν οΙ 

Τού κ. ΝΙΚΟΥ ΜΗΝΑΔΑΚΗ 

" Ελληνες σπουδασταί καί πτυχιοϋχοι 
όνωτότων σχολών ήλικίας 17 έ:τών καί 
άνω καi ονομάζονται «Προμηθείς». 
Φιλικό μέλη εΤνα ι οΙ όμογενείς ποu 
ύποστηρίζουν τόν σύλλογο ήθικό fι 
ύλικό καi όνομόζονται « ' Επιμηθείς». 

'Επίτιμα μέλη έκλέγονται πρόσωπα με
γάλης όξίας "Ελληνες καί ξένοι καί ονο
μάζονται «Μουσιγέται». 

' Αργότερα καί μέ όπόφαση τιϊς γενικης 
συνελεύσεως τfjς 23ης Μαρτίου 1912 γί
νεται δεκτη ή έ:κλογη καi μη 'Ελλήνων ώς 
φιλικών μελών ποu όνομάζονται ιιΦ ι λό
μουσοι». 

Τό άρθρο 12 τοϋ πρώτου καταστατι

κοίί ένθαρρύνε ι τr)ν 'ίδρυση παραρτη
μάτων καί όναφέρει: 

«Οί μακρόν της tδρας τοίί συνδέσμου 
σπουδασταί δύνανται νό έ:γγραφώσι ώς 
τακτικό μέλη όπ' εύθείας ~ νό iδρύσωσι 
ίδιον τμi'jμα τοίί συνδέσμου έν τη περι
φερεία αύτών έφ' δσον εΤνα ι άνω τών 
πέντε>>. 

Τό πρώτο παράρτημα Ιδρύθη τό 1915 
στό Berkley, California καi όπέκτησε όξι
όλογη δράση καί φήμη. Τό παράρτημα 
τοίί Berkley έδημοσίευσε στόν ' Εθνικό 
Κήρυκα της Ν. 'Υόρκης μέ ήμερομηνία 
18 Δεκεμβρίου 1917 μακροσκελές άρθρο 
μέ τόν τίτλο: ιιΤά δύο όθόνατα εύαγγέ
λια τοϋ έλληνικοίί πολιτισμοϋ , Παιδεία 
καί Δημοκρατία», καi μεταξu_ άλλων 
όναφέρει: 

ιι ' Απευθύνομεν πρόσκλησιν πρός 
τοuς έ:ν 'Αμερικη νέους " Ελληνας καί ζη
λωτός τών φιλελευθέρων Ιδεών δπως 
εlσέλθωσι εΙς τό πολυάριθμα καί λαμ
πρώς κατηρτισμένα όμερικανικό εκπαι
δευτήρια καi όρχίσωσι συστηματικην 
μελέτην καί σπουδήν. Μέ μικρόν χρημα-

τικόν ποσόν δύναταί τις έδώ νά όκο
λουθήση σειρά σπουδών καί έντός όλί
γων έ:τών νό γίνη έπιστήμων. Ούδέ
ποτε έν 'Ελλάδι μός έπαρουσιάσθη τοι
αύτη εύκαιρία. ·Αμέσως μετό τι'ιν ληξιν 
το Ο πολέμου ή ' Ελλάς θό εχη όνάγκην 
μεγάλων έπιστημόνων, ώς μηχανικών, 
ήλεκτρολόγων, οίκονομολόγων καi μά
λιστα γεωπόνων, δπως καλλιεργήσωσι 
καi έκμεταλλευθώσι τόν φυσι κόν πλοίί
τον τi'jς χώρας. Τό μέλλον ένός έπιστή 
μονος εΤνα ι ποι κίλον, πλούσιον, λαμ
πρόν . . . ». 
Μετό τό παράρτημα το Ο Berkley Calif. 

καί στiς 14 'Ιουνίου 1917 Ιδρύεται έπίσης 
παράρτημα στό Oakland, Calif. 
Το 1918 ό ' Ελικών εΤχε fίδη πέντε πα

ραρτήματα καθώς μός πληροφορεί 
δημοσίευμα της 27ης Φεβρουαρίου 1918 
με τίτλο «Πνευματικαi Κατακτήσεις»: 
.. ·ο 'Ελικών Βοστώνης Ιδρύσας ι'jδη 
πέντε όλλα παραρτήματα έ:ν ταίς · Ην. 

Πολιτείαις τfiς ' Αμερικης, σαλπίζει το 
κήρυγμα ύπέρ τfjς παιδείας, καi γίνεται 
τό θαυμαστότερον όργανον τοϋ ερωτος 
ττρος τήν • Ελευθερίαν καί τr)ν Δημοκρα
τίαν». 

Το παράρτημα τfiς Νέας Ύόρκης μέ 
πρώτο πρόεδρο τόν Ν ικόλαο Κασσαβέ
τη ύποβόλλει στίς 18 Μαρτίου 1920όντί
γραφο τοϋ καταστατικοίί του στό Κεν
τρικο της Βοστώνης πρός Εγκριση. Τό 
όρχικό καταστατικό τροποποιήθηκε τό 
1917, 1921 καi 1923. Τό καταστατικο τοίί 
1923 μετεφρόσθη στήν όγγλικι'ι γλώσσα 
καί τr'ιν 17ην ' Ιουλίου τοϋ ίδίου χρόνου 

κατετέθη στόν Comm'ιss.ioner of Cor
porat ion and Taxation της πολιτείας τfjς 
Μασσαχουσέτης γιά νό έ:γκριθι'j. 

ΜορψωτικΓι δράση 
Βασικός σκοπός καi όρχικι'ι μέριμνα 

τοϋ συλλόγου ήταν ή ήθική καi ύλικr) 
ύποστήριξη τών ·Ελλήνων φοιτητών. Γ ιό 
νό έ:ξυπηρετήση τό σκοπό αύτό καλύ
τερα ό ' Ελικών"ιδρυσε στ ή Βοστώνη τό 
1916 γραφείο πληροφοριών τό όποίο 
στί ς 27 Μαρτίου 1917 έδημοσίευσε τΓιν 
παρακάτω όνακο ίνωση με τ ίτλο: ιι' Ο 
Σύλλογος ·Ελλήνων Σπουδαστών ό ·Ε
λικών πρός πάσας τός ' Ελληνικός 
Παροικίας τών ' Ηνωμένων Πολιτειών: 
·Ο έν Βοστώνη Σύλλογος ' Ελλήνων ·Ε
πιστημόνων ό · Ελικών έ:πιθυ μεί νά κατα
στήση γνωστόν τό όπότινος συσταθεν 
Γραφείον Πληροφοριών έν τi'j εδρα αύ-
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τοΟ. Τό Εργον καi ό σκοπός τοϋ γρα
φείου αι'.ιτοΟ ε Τ ναι όφ ' ένός μεν δ πως κα
ταρτίση πίνακα τών · Ελλήνων καi • Ελ
ληνίδων σπουδαστών εΙς τός όνωτέρσς 
σχολός τfjς · Αμερικfjς, όφ · έτέρου δε νό 
παράσχη δωρεόν πδσαν πληροφορίσν 
είς οΙονδήποτε "Ελληνα έπιθυ μοΟντσ νό 
σπουδάση». 

ΟΙ διαλέξεις ήταν όπό τήν όρχή μιό 
όλλη σημαντική μορφωτική προσπά
θεια τοϋ συλλόγου. 'Η πρώτη διάλεξη 
τό 1912 στή δημοτικι') γλώσσα, με θέμα 
τόν έθνικό ποιητη Διονύσιο Σολωμό. 
Μετό τή διάλεξη εγινε δισλογι κη συζή
τηση, πρδγμα όνήκουστο τήν έποχή 
έκείνη μεταξι'.ι τών 'Ελλήνων, ή όποία 
κατέληξε σε σοβαρή διαμάχη μεταξι'.ι 
τοϋ είσηγητοϋ ποι'.ι ήταν ό Φουτρίδης 
καίτών όπαδώντfjςκαθαρευούσηςόπό 
τό όκροατήριο. 

·Η διαμάχη αι'.ιτή κράτησε γιό όρκετό 
καιρό, καί τό γλωσσικό ζήτημα fιταν 
πάντα κοφτό θέμα ποι'.ι ύποδαυλιζόταν 
όπό τίς φασαρίες πού Εγινσν στήν · Α
θήνα γιό τή μετάφραση τοϋ Εύαγγελίου 
στή δημοτικη όπό τόν 'Αλέξανδρο 
Πόλλη γνωστη σόν τό «Εύαγγελικό» καί 
την παράσταση της 'Ορέστειας στό Βα
σιλικό Θέατρο 'Αθηνών, γνωστή σόν τό 
« ' Ορεστεισκά». 

' Η παροχή ύποτροφιών σε .. Ελληνες 
σπουδαστi:ς fιταν μ ιό πολι'.ι θετική προ
σπάθεια τοϋ συλλόγου. Μετό τόν αΙφνί
δ ιο θάνατο τοϋ ·Αριστείδη Φουτρίδη, 
στίς 23 Αύγούστου 1923 σε ήλικία μόλις 
36 χρονών, οί συγγενείς καi φίλοι του 
όπεφάσισαν νό Ιδρύσουν στή μνήμη 
του 'ένα κληροδότημα στό Harνard Uni
νersity γνωστό μέχρ ι σήμερα σόν τό 
Aristides Phoυtrid is Scholarship Fund τό 
όποίο χορηγεί ύποτροφίες σε .. Ελληνες 
σπουδαστές στό πανεπιστήμιο σύτό. 

Μιό όλλη μορφωτική προσπάθεια 
πού ό ' Ελικwν εχει στό ένεργητικό του 
ήταν τό ραδιοφωνικό πρόγραμμα όπό 
τό σταθμό Boston Uniνersity Radio τό 
1969. Τό πρόγραμμα αύτό εJχε διάρκεια 
μιδς wρας κσί μετέδιδε έλληνικη μου
σική, κοινωνι κά, μορφωτικό καi καλλι 
τεχνικό νέα καθwς καί περιλήψε ις τών 
διαλέξεων τοϋ συλλόγου. ' Εμπνευστης 
καί έκτελεστής τοϋ προγράμματος ήταν 
ό τότε πρόεδρος τοΟ συλλόγου καί κα
θηγητής τοϋ Boston Uniνersity Μιχάλης 
Παπσγιάννης. 

Κοινωνικiι καl καλλιτεχνικι') δράση 

' Εκτός όπό την μορφωτική του δράση 
ό ' Ελλ ικwν εχε ι νό έπι δείξη καi πολύ
πλευρη κοινωνικη κσi καλλιτεχνικη δρα
στηριότητα. ' Από την όρχη καθιερώθη

καν τό μηνιαία γεύματα, 'ένα εΤδοςσυνε
στίασης τών μελών στό όποία συζητοϋ
σαν διάφορο θέματα. • Αλλη κοινωνικη 
έκδήλωση καθιερωμένη όπό τό πρώτο 
χρόνιο fιταν τό γεύματα μετό χοροϋ. ΟΙ 
χοροεσπερίδες σύτt:ς εΤχσν πάντοτε 
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φιλανθρωπικό σκοπό, κσί ήταν ό συνη
θισμένος τρόπος περισυλλογfjς χρη
μάτων γιό τίς ύποτροφίες. 

·Επίσημο γεΟμα δόθηκε στίς 11 'Ιανου
αρίου 1961 στό Uniνersity Club τfjς Βο
στώνης γιό τό 50 χρόνια τοΟ συλλόγου 
στό όποίο ό τότε πρόεδρος καθηγητής 
Γεώργιος Στεφανίδης καθιέρωσε καi τό 
παράσημο · Αριστείδη Φουτρίδη. 

Τόν Δεκέμβριο τοΟ 1971 γιορτάσθη

καν τό 60 χρόνιο τοΟ συλλόγου με έπί
σημο γεϋμσ στη λέσχη τών καθηγητών 
τοΟ Massachusetts lnstitute of Techno
logy στό Cambridge, με τιμώμενο πρό
σωπο τόν όδοντογιατρό Βασίλειο Δε
σπότη, Ιδρυτικό μέλος τοΟ συλλόγου. 

Τό 65 χρόνια τοΟ συλλόγου γιορτά
σθηκαν με όλλο έπίσημο γεΟμα στό 
Longfellow Hal/ τοΟ Harνard Uniνersity 
με τιμώμενο πρόσωπο δέκα 'Ελληνίδες 
ποι'.ι ή κάθε μιά τους εΤχε δ ιαπρέψει στόν 
έπαγγελμστικό η έπιστημονικό της 
κλάδο. 

·Από τiς καλλιτεχνικες tκδηλώσεις τοϋ 
συλλόγου δεν μποροΟσε νό 

ROUTE 9 
WARETOWN, N.J. 08758 

Tel. (609) 693-4450 

παραλειφθfj καί τό θέατρο. · Ο 'Ελικwν 
εΤχε κατό κσιροι'.ις κσί δικό του tρσσιτε
χνικό θίασο ό όποίος τό 1917 εδωσε τήν 
παράσταση τοϋ εργου τοϋ Σπύρου 
Μελδ «'Ο μπσμπδς tκπσιδεύεται». 

Στiς 18 ' Ιουλίου τοϋ 1964 τό μέλη τοϋ 
' Ελικώνα ε Τ δον σε είδικη παράσταση τό 
Εργο τοϋ • Αγγελου Τερζάκη «Θωμδς ό 
Δίψυχος» κστό μετάφραση τοΟ Θανάση 
' Αναγνωστόπουλου στό θέατρο Arina 
τοΟ Tυfts University στό Somerville. 
'Επίσης σε συνεργασία με τό Hellenic 
Clυb τοϋ Boston University, ό ·Ελικών 
παρουσίασε τόν r')θοποιό ·Αδαμάντιο 
Λεμό στό κλασικό εργο τοΟ Νικολάί 
Γκόγκολ «Τό ήμερολόγιο ένός τρελλοΟ». 

Στiς καλλιτεχνικες έκδηλώσεις τοΟ 
συλλόγου πρέπει νό περιλάβουμε τr)ν 
παρακολούθηση κινηματογραφ ι κών 
τα ιν ι ών, τη διοργάνωση tκθέσεων 
εργων τέχνης 'Ελλήνων καλλιτεχνών καi 
τiς tπισκέψεις σε μουσεία καί diθουσες 
έκθέσεων με είδικες ξεναγήσεις. 

'Επίσης ό σύλλογος ε Τ χε γ ιό μ ιό 
περίοδο κσί τη δική του μ ικτή χορωδία 

Πλούσια συλλογη μαρμάρων έξαι
ρετικής ποιότητος άπδ την 'Ελ

λάδα. "Ετοιμα πλακάκια λουστρα

ρισμένα σε μεγέθη 12Xl2, 6Xl2, 
12Χ8 γιιi εlσόδρυς, μπάνια καi κου-

ζίνες, γιιi πατώματα καi τοίχους. 

WHOLESALE - RET AIL 

®ARGO 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ETAIPIA 

266 54th STREH, BROOKLYN, Ν.Υ. 11220 
(718) 238-3771 

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

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

·Η πολυετής πείρα μας έγγυάται 
τή σωστή καί καλή δουλειά 

μέχρι τόν τελικό προορισμό τijς περιουσίας σας 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

1) ΜΠΑΟΥΛΩΝ 
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
3) ΚΡΥΠΑΛΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΙΙΜΗΣΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΦΟΠΟΥ ΛΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΞΥΛΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ CONTAINERS 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,. 



με άξιόλογη δράση. 

Πολλες φορες τά μέλη καi φίλοι τους 
συγκεντρώθηκαν γιά το κόψιμο τi'jς πα
τροπαράδοτης βασιλόπιτας καi γιά νά 
ψάλλουν Χριστουγεννιάτικα καi Πρω
τοχρονιάτικα Κάλαντα. 

·Απ<'> τiς έορταστικες tκδηλώσεις δεν 
f:λειψαν καi τά Πασχαλινό γεύμα τα τό 
όποία πολλες φορές συνδυάστηκαν καi 
μέ tκδρομή. 

Οί κοινωνικές tκδηλώσεις περιλαμ
βάνουν έπίσης άμερικανι κοϋ τύπου δια
σκεδάσε ι ς δπως τό cocktai l Parties, shery 
Part ies, wine and cheese parties, 
Christmas pasrties e.t.c. 

Πατριωτικη δράση 

'Αξιοσημείωτη εΤναι καi ή πατριωτικη 
δραστηριότητα τοϋ συλλόγου, είδικά 
δταν τό tθνικό ζητήματα της· Ελλάδος η 
της ' Αμερικf'jς τό άπαιτοCίσαν. 

Το 1917 ό • Ελικwν διωργάνωσε μεγάλο 
συλλαλητήρ ιο στη Βοστώνη γιά την 
ύποστήριξη τίίιν συμφερόντων τi'jς · Α
μερικi'jς στον άγώνα της κατά της Γερ
μανίας καi παρώτρυνε μέ προκηρύξεις 
τοuς " Ελληνες νό καταταγοϋν στονάμε
ρικανικο στρατό. 

Κατά την περίοδο τοϋ έθνικοϋ δ ιχα
σμοϋ καi της διαμάχης μεταξu Βενιζε
λικίίιν καi Βασιλικίίιν ό • Ελικwν άνέλαβε 
ρόλο εΙρηνευτικό καi Εδρασε ώς μεσο
λαβητης μεταξu τίίιν δύο φατριίίιν. 

'Ο 'Ελικών κατά καιροuς επαιξε ρόλο 
μεσολαβητοϋ στίς διαφορf:ς μέσα στiς 
Κοινότητες της Βοστώνης καi τίίιν περι
χώρων καθwς φαίνεται άπό τιlν παρα
κάτω έγκύκλιο τοϋ προέδρου Ι.Π . Βα
χλιώτη τi'jς 17 Μάιου τοϋ 1915: 

--------------, 
KLIMATARIA 
RESTAURANT 

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

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

Specializes in Souvlaki, Gyro, 
Calamari, Siefta/ia and other 

Greek Appetίzers 

CATERING γιa σπίτια, 
έπιχειρήσεις κ.λ.π. 

Δ ιευθύvεται dπι'ι τι'ιv 

ΡΟΤΗ ΛΝΔΡΕΟΥ .J .._ ____ ... _______ __ 

Α ΥΓΟΥΣΤΟΣ, 1985 

«Είμεθα έπίσης ύπερήφανοι νά λέγω
μεν δτι ό σύνδεσμος ήμίίιν εχει τι'ιν βα
ρύτητα νό tπιβάλλεται μΕ τοιοϋτον ή
θικόν κϋρος ώστε νό δύναται νό συνδια
λάττη όλοκλήρους κοινότητας dΊτινες 
εΤχαν την άτυχίαν νό πάσχωσι tκ της σο
βαρός άσθενείας τίίιν διακρίσεων». 

Κατά τό 1918 καi στό πρακτικά τfις 
99ης, 101 ης καi 103ης συνεδριάσεως 
tκδηλώνεται ζωηρότατα ένδιαφέρον 
γ ιό τr')ν ' Ελλάδα καi την ύποστήριξη τίίιν 
δ ι καίων της. Γίνεται εκκληση στό μέλη 
νό γράψουν δρθρα στην άγγλικrΊ καi τr')ν 
έλληνικη καi νό τό δημοσι εύσουν σε το
π ι κές tφημερίδες καi περιοδικό γιό τη 
δ ιαφώτ ιση της άμερικανικf'jς κοινης 
γνώμης. 

Στiς 29 Σεπτεμβρίου ό σύλλογος άπέ
στε ι λε τηλεγραφήματα δ ιαμαρτυρίας σε 
όμερικανικες προσωπικότητες καi τά 
'Ηνωμένα ν Εθνη γιό τiς τουρκικές βαρ

βαρότητες κατά των 'Ελλήνων στην 
Κωνσταντινούπολη . Το 'ίδ ιο f:γινε καi τό 
1966 δταν οί Τοϋρκοι (βομβάρδισαν καi 
κατέλαβαν τr')ν Βόρειο Κύπρο . 

'Εκτός άπό την ήθικη ύποστήριξη καi 
συμπαράσταση στά ήθικά θέματα δf:ν 
f:λειψε καi ή οίκονομικη βοήθεια καi 
πολλές φορές εγιναν ερανοι καi πληρω

μές όπ<'> τό ταμείο τοϋ συλλόγου γιά τ ι'lν 
tνίσχυση πατριωτικών σκοπών. 

'Ο 'Ελικwν σόν άληθινός έλληνοαμε
ρικανικός σύλλογος εΤχε τiς δικές του 
διαμάχες καi δ ιχόνοιες ΠΟU τόν ζημίω
σαν, tμπόδισαν τr')ν όνάπτυξή του καi 
παρ' όλίγο νό φέρουν καi την τελικι'l 
διάλυσή του . 

' Η πρώτη διαμάχη ήταν γύρω όπό το 
γλωσσικό ζήτημα που χώρισε τά μέλη σε 
δημοτικιστές καi καθαρευουσιάνους, 
όκολούθησε ή θρησκευτικη διαμάχη 
μεταξu όρθοδόξων κdi διαμαρτυρομέ
νων καi τελικά ήλθε ή nολιτικη διαμάχη 
μεταξu Βενιζελικwν καi Βασιλι κών. 

"Ο λα αύτό εύτυχίίις όποτελοCίν πα λιές 

ίστορίες καi σήμερα ό · Ελικών της 
Βοστώνης εχει πάνω όπό 100 τακτικά 
μέλη καi ο! πολιτιστι κές, καλλιτεχνικές 
καi κοινωνικές έκδηλώσεις του θεω
ροϋνται πολύ έπιτυχείς καi παρακολου
θοϋνται μf: ένδιαφέρον άπο τό διανο
ούμενο κοινό τi'jς περιοχfiς. 

'Ο ' Ελικwν εχει έπίσης δημιουργήσει 
δικό του ταμείο ύποτροφιίίιν (Scholar
ship Fund) όπό τοuς τόκους τοCί όποίου 
δίνονται κάθε χρόνο ύποτροφίες σε" Ελ 
ληνες σπουδαστές. 

Σήμερα μποροϋμε νά ποCίμε όδίστα
κτα δτι ό 'Ελ ι κwν ϋστερα όπό 74 χρόνια 
ζωfις πλούσιας σε έκδηλώσεις καi πολυ
κύμαντη δράση, παραμένει πάντα 
πιστός στά Ιδανικά καi τίς προσδοκίες 
τίίιν ίδρυτwν του. 

ΝΙΚΟΣ ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ 

' Ιστορικός τοϋ · Ελικώνα 

Cambridge, Mass. 

Μaς καθιέρωσε ή συνέπεια 

προς την πελατεία μας καi 

ή tμπιστοσύνη της σέ μό.ς. 

ΝΕΟΝ 
TRAVEL 

616 8th Avenue 
New York, Ν.Υ. 10018 

Tel. (212) 354-5511 

Διευθυνt1)ς 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣ 

Είδικός καί στά INCOME Τ ΑΧ, 

Προσκλήσεις κ.λ.π. 

ATHENS CENTER HOTEL 
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

• Κεντρικός κλιματισμός - 136 δωμότισ, 
λουτρό, τηλέφωνο, ραδιόφωνο, βερόντα 
• ·Εστιατόριο πολυτελείας, μπόρ, ρούφ 
γκόρντεν, πολυτελεΤς dίθουσες ύποδοχ~ς 
κσi Ιδιωτικό γκαρόζ. 

'Αιrό 15 Μαρτiου- 31 Όκτωβρfου 
Τιμαi δωματfων: Μονόκλινα 2.550 δραχμ. 
Δlκλινα 3.700 δραχμ . Τρfκλινα 4.590 δραχ. 
Συμπεριλσμβόνεται κοντινένταλ μπρέκ
φαστ. Διό ρεζερβέσιονςόποταθ/jτε στη Ν. 
'Υόρκη (212)483..{1642κ. Άρσένηι'\γρόψατε 

Sophocleoυs & Athenas 26, Athens,Greece. 
Tel. 524-$511-7 Telex 4488 ALCY. 
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Χρονογραφηματικα 

Προεκλογικa καi μετεκλογικa 

νή, άλλα μένω προσωρινα στήν 'Αμερική. 
Κι· δμως, τώρα τό φώναξα, τό διαλάλησα, 
τό καμάρωσα, τό εύχαριστήθηκα κι ' ήταν 
σάν να χαστούκισε ή κουβέντα αuτή τήν 
λέξη κομμουνισμός πού με αύθάδεια κυ
κλοφορεί στοuς δρόμους τής 'Ελλάδας -
κάτι που πρiν μερικα -χρόνια δ/:ν τολμοϋσε 
κανείς νά ψιθυρίσει. 

·Αεροδρόμιο ·Αθήνας έσωτερικοϋ, ή μέ
ρα Σάββατο, παραμονη έκλογών. Είκόνα 

άνεπανάληπτη. 

ΔΙ:ν έπιδιώξαμε να βρεθοί>με αύτη την 
μέρα σε τοί>τον τόν χώρο άλλα ετυχε, έρχό
μενοι για τό καλοκαίρι στην 'Ελλάδα. 

'Από μακρια βέβαια είχαμε παρακολου
θήσει την προεκλογική κίνηση, πάνω-κά
τω κάτι ξέραμε. Μερικα μέλη τής οικογέ
νειας περισσότερο φανατισμένα, άνακα
τεύτηκαν μΙ: τό πλήθος πού πραγματικα 
νόμιζες πως ε{ χε πανηγύρι. Τής φυλής μας 
τό πάθιασμα για τα πολιτικα τό ξέραμε, 
άλλα έγrο θές άπό σύγκριση μέ προεκλο
γικές περιόδους στην δεύτερη πατρίδα, θές 
άπό ελλειψη ικανότητας μπλεξίματος 
στούς πολιτικούς χώρους, ε{χα όρκιστεί 
μυστικα στόν έαυτό μου να μην άνακατευ
τώ εστω κι liν μέ προκαλέσουν σε συζή
τηση. 

Μοί> εδωσαν, βέβαια, μια σημαία άλλα 
δέν ττΊν άνοιξα, ττΊν κρατοϋσα κλειστή. 
Βρήκα πρόφαση τίς τσάντες πού fίμουν 

φορτωμένη , περιμένοντας να-φύγουμε για 

τό νησί. 

Καθrος ήμουν καθισμένη πάνω σ' ενα 
τραπεζάκι πού μετα πολλών βασάνων βρέ
θηκε κι · αύτό καί κοίταζα τήν ώρα να 
ξεκόψω άπ ' τό πλήθος πού βούϊζε μπρο
στά μου, άκούω δίπλα μου μια τσιριχτή 

φωνή. 

-«Καλέ ε{σαι άπ ' την Μυτιλήνη καi εΙ
σαι καi Νεοδημοκράτισσα>>; 

Είμουν κουρασμένη άπ' τό μακρινό τα

ξίδι, ζαλισμένη άπ · τό πολύχρωμο πλήθος 
ποι) παθιαζόταν μπροστά μου, δl:ν κατά

λαβα. 

-«τί έννοείς νεοδημοκράτισσα»; 

ρώτησα. 

-Νέα Δημοκρατία μοί> άπαντα ή άλλη, 
δ/:ν βλέπεις καi τή σημαία πού κρατίiς; 

ΕΙχα διαλαλήσει σ· δλους δτι δεν θά 
μπλεκόμουν σε συζητήσεις , πράξεις κι. 
δ,τι άλλο εχει σχέση με τα έκλογικά. 'Αλ
λα τό ενστιχτο πού προσπαθείς να πνίξεις, 
τις συγκρίσεις πού καλοπροαίρετα προ
σπαθείς νά κάνεις, την ήρεμία των άνθρώ
πων τής φυλής πού άφησες στην άλλη 
χώρα καi προσπαθείς να μψηθείς, χάνον
ται σε μια στιγμή άπό μπροστά σου. 

-<•Γιατί, ρωτώ , liν ε{σαι άπ' την Μυτι
λήνη τί πρέπει να ε{σαι»; 

-«Κομμουνίστρια» μοϋ πετίi στα μοϋ
τρα, «δπως ε{μαι καi γώ». 

ΔΙ:ν ξέρω τί εlπα, τί φώναξα δ/:ν θυμίiμαι, 
τί κουβέντες ήρθαν στήν γλώσσα μου, θά 
πρέπει δμως να ξεπήδησαν άκράτητες ο{ 
δυνάμεις τοϋ λόγου πού εχουμε {ερη 
κληρονομια καi πού πάντα προσπαθώ νά 
καταπιέσω μέσα μου, γιατί γύρω μας μα
ζεύτηκαν πολλοί, μερικοί δικοί μου ύπο-
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στηριχτές, οι υπόλοιποι τής άλλης. Εlπα 
πολλά, δ/:ν θυμίiμαι άκριβώς τί, τό μόνο 
που θυμίiμαι, πού ξεχώρισε - που άκοίr 
στηκε σαν καμπάνα μέσα μου, ήταν: 

-«Ξέρεις άπό ποϋ ε{μαι κυρά μου, άπ' 
τήν 'Αμερική». 

Τ όπα με μια τέτοια περηφάνεια δταν αύ
τή άναφέρθηκε στόν κομμουνισμό, που ρί
γησα. 'Ανταλλάξαμε πολλα καi μέ τούτη 

καi μέ άλλους, καi την μέρα αuηΊ καi τήν 
άλλη. Ό νοϋς μου δμως στριφογύριζε στήν 
κουβέντα αύτή, πού ε{ πα μέ τέτοιο καμάρι, 
στην κουβέντα πού πρiν μερικά χρόνια δεν 
eα την ελεγα οϋτε καi στόν έαυτό μου. 

Πέταξε ό νοϋς μου πρίν λίγο καιρό, πού 
Ιiν κάποιος ρωτοϋσε άπό ποϋ εlσαι, Ελεγα 
άπ ' την 'Ελλάδα, καi μΙ: χαμηλότερη φω-

Μπορεί, βέβαια, να πεί κανείς δτι τό να 
λέει δ καθένας τη γνώμη του φανερά, αύτό 
εΙ ναι ή έλευθερία πού δλοι όνειρεύονται ν' 
άποχτήσουν. VΙσως. 

Μια τέτοια έλευθερία δμως ποu στiς 
άλλες χώρες κινείται άνετα, στην 'Ελλάδα 
κακοπαθαίνει .. . 

ΛΠΣΑ ΚΑΜΑ τΣΟΥ 

· Εγγραφή τε Συνδρομηταi 
στην «Νέα Ύ όριcη)) 

'Ετησία- Συνδρομη 
$25.00 

Παρακολουθήτε καθημερινώς τό Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα 

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

ΜΙΚΕ ΖΑΠΙΤΗ καi ΘΑΛΕΙΑ ΜΟΣΧΑΚΟΥ 

Σάς κρατοϋν συντροφιό. έδώ καi 22 
χρόνια άπό τό WNWK 105,9 FM 

'Εκπέμπουν τώρα άπό: 
ΔΕΥΤΕΡΑ εως ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 

4:00-5:00 τό πρωl: 
καi 

ΤΡΠΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 
ΠΕΜΠΤΗ,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

άπό 8:30-9:00 τό πρωί: 

ΘΑΛΕΙΑ ΜΟΣΧΑΚΟΥ 

"The Girl with the Golden Voice" 

105.9 FM 

Broadcasting to aπ area of 17 Million People 
Γιά πληροφορίες τηλεφωνήσατε: (718) 274-5100 

ocNEA ΥΟΡΚΗ,. 



ΝΕΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΣΤΟ COLUMBUS ΟΗΙΟ 
--~~--- ' 

ΗΕνα χαρακτηριστικο σχέδιο ένος νέου, περικαλλούς ίεροu ναοϋ καΙ 
Κοινοτικού Κέντρου τής Κοινότητος τοϋ Εύαγγελισμοu, στήν πόλη 
Columbus, Ohio, ποι) έρχεται νά ύπενθυμίση όχι μόνο το βαθύτατο 
θρησκευτικο α'ίσθημα τών όμογενών τής περιοχής. άλλά καί το ύψηλο 
πολιτιστικο καi οίκονομικο tπfπεδο τής Έλληνοαμερικανικής Ό
μογενεlας. Πρόκειται γιά μιά θαυμάσια προσθήκη. στούς τόσους καί 
τόσους Έλληνορθόδοf,ους ναούς σ· όλα τά σημεία τής 'Αμερικής -
σύμβολα τής συνεχιζομένης ι1νόδου τοϋ όμογενειακοu στοιχεfου άλλά 

καί τής άποφάσεώς του νά διατηρήση τήν βυζαντινή παράδοση μαζί μΕ: 
τά τιμαλφή τής φυλής καi του Γένους. Το όλο κτιριακο συγκρότημα 
πού lκτος του ναοu, θά στεγάση όλυμπιακοu μεγέθους γυμναστήριο 
καΙ αlθουσες συνεδριάσεων καi ι1ναψυχής, θά στοιχίση πέντε έκα
τομμύρια δολλάρια. 'Αρχιτέκτων ι:lναι ό κ. Steven Ρ. Papadatos ποv 
έχει σχεδιάσει πολλούς dλλους ναούς καί θεωρείται αύθεντία στόν βl)
ζαντινο lκκλησιαστικό ρυθμό. Ό πρόεδρος τής Κοινότητος κ. Tom 
Chase tλπίζει ότι ό θεμέλιος λίθος θά τεθή το 1987. 'Ιερατικός προϊ-

στάμενος τής Κοινότητος εlναι ό αlδ. 'Αντώνιος Π. Σαρρijς. 

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ 
ν Αγνωστες Σελίδες τοίί Έλληνισμοίί τής 
'Αμερικής, τόμος Α·, ύπο Κωνστ. Ν. Τσιρ
πανλij- Μιχ. Σαββίδη. Νέα 'Υόρκη 1983. 
Τόμος Β·, ύπο Κωνστ. Ν. Τσιρπανλij -
Δ η μ. Νίκα. Νέα Ύ όρκη 1985. 

Tou κ. ΦΩΚΑ ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ 
τα τελευταία δύο χρόνια έκυκλοφόρη

σαν δύο όγκώδεις τόμοι τοϋ ύπό τόν άνω
τέρω τίτλον έργου. Κάθε τόμος εlναι διη
ρημένος εlς δύο μέρη. Τό πρώτον μέρος καί 
των δύο τόμων εlναι έργον τοϋ καθηγητοϋ 
Κωνσταντίνου Ν. Τσιρπανλή . Ή άκάμα
τος δραστηριόττης τοϋ κ. Τσιρπανλή, μαρ
τυρείται άπό τόν όγκον καί τό πλήθος τών 
συγγραφών, τας δποίας φέρει εlς η'ιν δη
μοσιότητα τόσον συχνα πυκνά , ώστε δf:ν 
προφθάνει κανείς νa τa παρακολουθή. Δι· 
αύτών δμως, δπως καί δια τοϋ ύπ · αύτοϋ 
ίδρυθέντος Ameήcan Institute for Patήstic 
and Byzantine Studies καi τής κυοφορίας 
τοϋ περιοδικοϋ του Patristic and Byzantine 
Reνiew, άμφότερα τα όποία διευθύνει, κα
τώρθωσε νa γίνη εύφήμως γνωστός είς τούς 
άνθρώπους των γραμμάτων άνa τόν κό
σμον, όχι μόνον ό ίδιος, άλλα καi δ προ-

Α ΥΓΟΥΣΤΟΣ, 1985 

γονικός μας Uησαυρός τής Πατερικής καi 
τής Βυζαντινής καθ' δλου γραμματείας. 

Εiς τό πρώτον μέρος καί τών δύο τόμων, 
ό κ . Τσιρπανλής έχει κατατάξει εlς Ιδιαί
τερα κεφάλαια αύτοτελή πλούσιον καί 
ένδιαφέρον ίστορικόν ύλικόν άναφερό
μενον εiς τας Κοινότητας, τά Σωματεία καί 
τοuς Συλλόγους των 'Ελλήνων έν 'Αμε
ρική, καθrος καi βιογραφίαν τών πρωτοπό
ρων. Εlς εlδικόν κεφάλαιον παραθέτει Κεί
μενα, Σχόλια καi Βιβλιογραφίαν τοϋ 'Ελ
ληνισμοϋ 'Αμερικής. 

Τό δεύτερον μέρος τοϋ πρώτου τόμου, 
γραμμένον άπό τόν κ. Μιχάλην Σαββίδην, 

έξιστορεi τa τής ίδρύσεως καi τής εύερ
γετικfjς δράσεως τής Παγκυπριακfjς 'Α
δελφότητος, τοϋ Συνδέσμου Προστασίας 
'Ελλήνων Μεταναστών' Αμερικής καi τής 
'Αμερικανικής 'Επιτροπής Προστασίας 
Ξενογεννημένων. Έν κατακλείδι έπιπρο
σθέτει βιογραφίαν των στελεχών των ορ
γανώσεων τούτων. 

Ό συγγραφεuς τοu δευτέρου τμήματος 
τοϋ δευτέρου τόμου Δημοσθένης Νίκας 
άφηyείται έν λεπτομερεία τaς φρικιαστι
κός σκηνας τής τραγωδίας, εlς την δποίαν 
κατέληξεν ή όνομαστη άπεργία τώνάνθρα
κωρύχων τοϋ Ludιow, Colorado, τόν ·Α-

Γ------------------------------1 

I ~ Ι ~ ~ιr~~1Jl} 22-81 31st STREΠ : 

1

1 GIFT SHOP ASTORIA, Ν . Υ. 11105 :1 
Τηλ. (718) 932-7011 

I I Μπομπονιέρες - Βαπτιστικά - Λαμπάδες I 
ι Δώρα - Βιβλία - Δίσκοι - Vίdeo Tapes - Cassett~s I 
ι ι L------------------------------• 
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CONτiNENTAL 
CUISINE 

Excel lent Serνice 
Seafood Specialties 

Moderate Prices 

)erry M endelson 
at the Piano and Organ 

Entertains Nightly 

CLOSED MONDA YS 
CA HRING FΑCΙLΙτιΕS 

(201) 327-1020 
30 Ν. SPRUCE STREΠ 

RAMSEY, Ν.). 

HOMERIC 
REAL ΤΥ, lnc. 

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

Tel . 718/204-7400 

MANAGEMENT - INVESTMENTS 
MORTGAGES 

EMANUEL MORAΠIS 
Licensed Real Estate Broke r 

πρίλιον τοίι ι 9 ι 4. Ή άπεργία αύτη ώργα
νώθη άπλώς ώς είρηνικός aντιπερισπα
σμός πρός την έπικρατοίισαν κατά την έπο
χήν έκείνην άπάνθρωπον έκμετάλλευσιν 
τοίι iδpώτος τοϋ έργάτου καi μάλιστα τοίι 
aνθρακωρύχου. Δυστυχώς όμως άντιμετω
πίσθη δια τών όπλων άπό μπράβους τών aν
θρακωρυχείων καi άπό μερικά αίμοχαρfj 
δργανα τής έθνοφρουρaς. Ή ρήξις ελαβε 
χαρακτήρα άπεριγράπτου βαρβαρότητος, 
όμοίας έκείνης, τήν όποία ν έπιδεικνύουν oi 
σημερινοi άεροπειραταί. την ~πομένην 
τής έορτής τοίι · Ελληνικοίι Πάσχα τοίι 
ι9 ι4 οί έγκάθετοι τών aνθρακωρυχείων έ
δολοφόνησαν άνάνδρως τόν "Ελληνα 

άρχηγόν τών άνθρακωρύχων Λούη ν τίκαν, 
έθέρισαν δέ κυριολεκτικώς διά μυδραλλιο
βόλων όλόκληρον την κατασκήνωσιν τών 
οίκογενειών τών 'Ελλήνων καi άλλων άν
θρακωρύχων, προσφύγων έκ τών Βαλκα
νικών χωρών. την καταστροφην συνεπλή
ρωσαν διά της πυρπολήσεως τών σκηνών, 
ή όποία μετέβαλε είς παρανάλωμα τοϋ 
πυρός τά γυναικόπαιδα τών aνθρακωρύ
χων μαζi με τάς πτωχικάς οίκοσκευάς των. 

Τήν άσύλληπτον αύτην τραγωδίαν, ή 
όποία κατασυνεκίνησε τό ' Αμερικανικόν 
κοινόν καi έκαυτηριάσθη άπό όλόκληρον 
τόν τύπον τfjς -χώρας, έπαναφέρει πρό τοίι 
άναγνώστου ζωντανiJν ό έργατόφιλος συγ
γραφεύς. 

Τό περιοεχόμενον έν γένει τοϋ διτόμου 
τούτου έργου εlναι ούσιαστικώς γνωστόν 
έξ άλλων προγενεστέρων έκδόσεων 

βιβλίων, έφημερίδων καi περιοδικών Έλ
ληνοφώνων. 'Ολίγα μόνον νέα στοιχεία 
φέρει είς τό φώς. 'Εν τούτοις, ή προσφορά 
του εlναι άναμφισβητήτως σημαντική. ·Α
ναπληροί τα παλαιότερα παρόμοια συγ
γράμματα, δυσεύρετα σήμερον άκόμη καi 
εtς δημοσίας βιβλιοθήκας . Καθι:Ος δέ έπα
ναφέρει έπi σκηνής τά δε ινοπαθήματα καi 
τά επιτεύγματα τών πρωτοπόρων όμογε

νών, κεντρίζει τό άτροφικόν ήδη φιλότι
μον τών νεωτέρων άπογόνων τους. 'Αρκεί 
μόνον νά θελήσουν να τό πιάσουν στά 
χέρια τους. 

ΦΩΚΑΣ ΑΓΓΕΛΑ ΤΟΣ 

lkyvaτ ΙιraιwεΙΙικ. 
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32-1 7 Broadway, Astoria, Ν.Υ. 11106 
Τηλ. (718) 204-8880 

Είσιτήρια γιό τi)v · Ελλάδα 
μf: τi)v Οι\ΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ
ΡΟΠΟΡΙΑ καΙ μf: δλες τΙς 

έταιρίες CHARTERS 

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

ΚΑΝΙΚΕΙ ΠΟΛΕΙΣ 

Πρόεδρος της έπιχειρήσεως ό γνωστός όσφολιστής 

κ. ΝτΙΝΟΣ Α . ΡΑΛΛΗΣ 
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Βοηθηστε 
τό καρκινοnαθη 

~ Ελληνόπουλα 

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

Eνery year, a number o f Greek children 
come for treatment. U p on their 
arrival,they and their families are con
fronted by many unexpected difficulties 
beyond the adjustment to the treatment of 
cancer. Some of the pro blems they face 
are: fίnding ho using, arranging appro
priate transportation, communicating in a 
foreign language, and sett ling into a 
routine in an unfamiliar enνironment. 

Jn an effort to meet some of these non
medical needs and to help alleνiate the 
hardships resulting from this experirnce, 
Memorial Sloan-Kettering has established 
The Greek Children 's F und. The goal of 
this fund is to assist and support those 
Grerk families that demonstrate thesr 
needs. 

We hope Υ o u will also help, h)' making a 
gift to T he G reek Children 's Fund. Your 
support will ensure the continu ity of this 
serνice. Please fill Ιhe form below along 
with your tax-deducιible contribution. 

Plrase make your check payable to: 

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

Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center 

1275 York Avenue 
New York, Ν.Υ. 10021 

Ι want to help. Enclosed is my con
tr ibution: 

D$50 
Ο$500 

Name 

D$100 D$250 
D$ 1.000 Other 

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

C ity . . . . . . .. ... . ... . . . . . . ........ . . 

Sta te Zip Code 

1.----------------
.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,. 
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Aίrlίne Group Calls Athens Aίrport Safe 
(The New York τimes, July 17, 1985) 

GENEVA, J uly 16-The world trade 
group of scheduled airlines said today that 
security at the Athens airport had been 
raised to satisfactory levels since the 
hijacking of a Trans World Airlines plane a 
month ago. 

The trade group, the International Air 
Transport Association, noted that Greece 
had agreed to improve security after the visit 
ση June 26-28 by a five-member team of 
security experts from airlines and the trade 
group. 
'Άt the moment, it is one of the best 

guarded airports in the world," said David 
Kyd, group spokesman. "That is one less 
place to worry about." 

Mr. Kyd and the association's director 
general, Gunter Ο. Eser, said that the group 
would monitor the airport and that airlines 
would keep their own security for an in
definite period. 

After the hijacking of the T.W.A. plane 
and the ensuing hostage crisis in Beirut, the 
State Department cautioned Americans 
about going to Greece, and at least ()ne 

United States airline temporarily canceled 
flights to Athens, prompting outrage from 
the Greek government. 

F .A.A. Team Going to Greece 

ln Washington, the State Department 
said an inspection team from the Federal 
Aviation Administration was on its way to 
Greece to inspect the airport. Officials said 
that until the F.A.A. made its report, there 
would be no change in the travel advisory. 

The international airline association had 
expressed concern over security at Athens 
airport since 1980, when a survey found it to 
be dangerously lax. Greek officials had 
sought to terminate an agreement allowing 
airlines to provide their own security, but 
relented after the T.W.A. hijacking and 
pressure from the airline association. 

Mr. Kyd said ''virtually all" new security 
arrangements suggested by the airline group 
were being carried out. 

"This means th.at checking of passengers 
and hand luggage, protection of a perimeter 
fence of the airport and access of parking 
areas of aircraft are all now up to satisfa-

Dίrty Aίrports 
By DANIEL Α. MICA 

ctory standards," Mr. Kyd said. "They are 
doing it mostly by adding personnel while 
they await the arrival of new equipmenι, 
work to replace the perimeter fence, and 
improve hand searches of passengers." 

The recommendations were made by the 
airline association as well as Swissai r, KLM 
Royal Dutch Airlines, Quantas of Austra lia 
and British Airways, Mr. Kyd said. 

He said separate airline securiιy might be 
phased out in the future. 

"Part of the deal is that it will continue 
and it is continuing," he said. "But that is 
something that could change. For ιhe 
moment, the Greeks have allowed it ιο con
tinue, with no time limit set." 

He said the airline group " is νery pleased 
that the Greek authorities have shown tre
mendous willingness to put things right and 
ιο amend the situation and we are fully 
saιisfied." 

The airline association keeps a list of air
ports that are considered dangerously lax in 
security, but refuses ιο make it public for 
fear that it may help promote more hi
jckings. 

(Chairman of the House Foreign Affairs Subcommittee on Inter
national Operations, member of the anti-terrorism panel headed 

by Adm. Bobby lnman) 
(τhe Washington Post, July 5, 1985) 

The term "dirty" airport applies to a faci
lity that provides fertile ground for terroήst 
activiιies. Athens lnternational has been 
given that unsavory designation for several 
reasons. One is the large number of resident 
non-Greeks who are linked to Middle 
Eastern terrorist groups. Α second is the 
Greek government's apparent lack of 
determination to take decisive action against 
them. The third reason is deplorable airport 
security. 

As chairman ofthe House Foreign Affairs 
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subcommittee on internatίonal operations, Ι 
dispatched a task force to Greece last No
vember to assess the terrorίsι risk ιο U.S. 
diplomats and embassy personnel and to 
help the Greek government develop effective 
anti-terrorίst programs. While the findings 
of our task force are classified, some 
examples of lax airport securίty must be 
made public if internatίonal pressure ίs to be 
brought against governments that allow 
such conditions to exίst. 

ln American airports, we are accustomed 
to security guards' examinίng our baggage 

on X-ray monίtors. Theίr dίligence stems, in 
part, from limited shifts of 30 minutes on ιhe 
X-ray monitor. ln Athens, they stare at the 
X-ray screen for eight long hours. lnade
quate training and equίpment are the rule. 

l n America, airports are ringed with 
sturdy securίty fences and are routine\y 
patrol\ed. l n Athens last March. a truck 
drove onto the runway, fi red a rocket-pro
pel\ed grenade at an airplane and raced off. 
unmolested by security guards. 

ln America, the Federal Avίation Admi
nistration requίres screening of all passen-
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Why Blame Greece? 
By Christopher Hitchens 

(Washington ι·olumnist for ιhe Nation magazine and ιhe London Spectator) 

LONDON-Can Ι be alone in my 
exhaustiσn and irritation at the "blame 
Greece first" crowd? The Reagan Adminis
tratiσn has gσne in fσr a routine denigration 

ger and carry-σn baggage for aircraft of 60 
seats or more. In Greece, as in other 
countries that subscribe to the looser stan
dards σf the Internatiσnal Civil Α viation Or
ganizatiσn, the only requirement is that 
"necessary measures" be taken tσ prevent 
unauthσrized weapσns or explσsives frσm 
being smuggled abσard. 

Glaring as these shortcσmings are, they 
are σnly symptoms σf a deeper prσblem that 
is rooted in the attitude of top Greek offi
cials. What was the signal to terrorists when 
the Greek government released, over U.S. 
σbjections, the terrorist whσ tried to put a 
bσmb on a commercial airliner last year? 
What was the signal when the.Greek govern
ment refused a request by Pan American 
World Airways tσ install a new X-ray 
mσnitor at Athens International, jusι five 
days before the hijacking σf TW Α Flight 
847? 

Ι appeared on the "Tσday" shσw to 
discuss those overtures tσ the Greek govern
ment. My counterpart, a Greek gσvernment 
official, accused us of "pσliticizing" the hi
jacking. My response: If the majority of 
Greeks new σf their gσvernment's lacka
daisical approach, they wσuld be as σut
raged as we are. And if "pσliticizing" the 
issue means demanding that the Greek 
gσvernment and others take basic precau
tions tσ protect the lives of internatiσnal 
travelers, so be it. 

After the hijacking, Fσreign Affairs Com
mittee Chairman Dante Β. Fascell and Ι 
recσmmended a State Department survey of 
al\ international airports and a boycott of 
those that fail to comply with F ΑΑ stan
dards. Cσuntries that remained in violation 
would be faced with travel advisories and the 
withholding σf U.S. aid. 

For Greece, those penalties would be sub
stantial. Touήsm is a staple σf the Greek 
economy. Α State Department warning on 
the hazards σf a Greek vacation could deal a 
severe blow. Moreover, Greece receives $500 
milliσn a year in U.S. assistance. 

Foreign aid, travel advisσries and landing 
rights at U .S. airports are powerful leverage. 
So pσwerful, in fact, that three days after 
President Reagan's speech- in which he 
endorsed σur proposals- the Greek govern
ment fσrmally agreed to implement all U.S. 
security recommendations. 

of the Gσvernment of Andreas Papandreσu 
-cσnvincingly re-elected last month - and 
has made Greece a scapegoat for his σwn 
fa ilures and weaknesses in foreign policy. 

We, the White House reasons, may be 
unable to do anything abσut the Party of 
God, but by golly we can revile and hamper 
the Greek Sσcialists. Aren 't they anti-Amer
ican or something? Certainly, they'll do until 
a better σr a weaker target cσmes along. This 
pσlicy, which comes cσmplete with a 
phalanx σf supporting newspaper cσlumn
ists, is a disgrace to a great power. And it 
offends, rightly, milliσns of Greeks who did 
nσt vote fσr the return of Mr. Papandreou's 
party. 

The "traνe\ adνisory" issued for Athens 
airport , and the abusiνe remarks about 
Greece made by the President at his first 
news conference after the hostages were 
taken, were only the culminatiσn of a long 
series of hostile actions and statements. The 
United States Gσvernment presumably 
knows that Greece has been hard-hit by the 
world shipping recession and by the decline 
in earnings σf its overseas workers. Α blσw 
at tσurism, then, is a calculated attack ση the 

country's access to dwindling foreign 
exchange. 

Worse, this mσve came befσre the results 
of the inquiry intσ the hijacking that the Ad
ministration itself demanded, and in spite of 
gσσd evidence fσr thinking that the hijack
ers' guns were ση the plane before it even 
landed in Athens. Is there any σther demo
cratic European Government that the 
United States wσuld treat in this way? The 
overwhelming conclusion, ση the basis σf 
unpunished terrorist acts in Frankfurt, 
Munich, Paris, Lisbon, Madrid and else
where, is ιhat there is ηοι. 

Where, then, does the animus cσme frσm? 
Ever since his election in 1981, Pήme 
Minister Papandreou has been attempting 
to qualify and reduce his cσuntry's long
standing dependency on the United States. 
He had soughι closer relations with the 
Eastern bloc and the Arab world - hardly 
an insane policy for a country with Balkan 
and Mediterranean neighbors - and had 
pushed for the American bases on his soil to 
be placed under Greek contrσl or removed 
altσgether. 

For this, he has been rudely denounced in 

CYPRUS 
TOURS INC. 

31-16 30th Ave., Astoria, Ν. Υ. 11102 
ι Tel.: (718) 728-0900 (800) 221-8899 

• 
Ο ΜΕΓ ΑΛ ΥΤΕΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ 
Τ ΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΣ 

• 
Οί χιλιάδες πελάτες μας τό έπιβεβαιώνουν! 
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public and private by Administration 
spokesmen, threatened with a cutoff of 
military aid and punished by increased 
American patronage - up now to almost $1 
billion a year - for Turkey, Greece's 
historic rival. Most disturbing of all, the 
Pentagon and the State Department have 
declined to condemn Turkish threats against 
Greek islands in the Aegean, and have 
stepped up a "no strings" military assistance 
program that allows the Turks to garrison 
and occupy northern Cyprus in flagrant 
defiance of internationallaw. 

Words hurt, too, of course. When a bomb 
exploded this winter in a bar frequented by 
United States servicemen in Athens, Secre
tary of Defense Caspar W. Weinberger told 
Congress that this atrocity was the result of 
Prime Minister Papandreou's rhetoric. Α 
moment's thought, at a time when American 
installations from Portugal to West 
Germany were being bombed, would have 
shown this to be an absurd and dangerous 
remark. But a moment's thought is precisely 
what, when it comes to Greece, the Reagan 
team has no time for. 

Under previous governments, Greece was 
often turbulent in its relations with the 
United States and the Western alliance. 
Former Prime Minister and President Con
stantine Karamanlis, doyen of the conser
vatives, moved to distance Greece from the 
North Atlantic Treaty Organization, to 

make openings to the Middle East and 
restore relations with the Warsaw Pact. It 
was during his tenure, also, that an Israelί 
aircraft was hijacked from Athens airport to 
Entebbe, Uganda. 

Then however, there was none of this 
vulgar, immature abuse from Pentagon and 

Explosίon ίn Greece 
Destroys 3 U. S. Cars 

(U.P.I., Washington Post, July 2, 1985) 

ATHENS, July 1- An automobile 
loaded with propane tanks exploded today 
in a parking lot and destroyed four cars, 
three of them belonging to U.S. military per
sonnel in Greece. 
Ν ο one was injured in the 3 a.m. blast out

side the Apollon Palace Hotel in the 
southern suburb of Kaνouri, said police and 
a U.S. military spokesman. 

Two of the four cars bore license plates 
identifying them as the property of U.S. 
military personnel bases in Greece. The third 
carried West German plates but belonged to 
a civilian working for the U.S. military, 
authorities said. The fourth car belonged to 
a Greek not associated with the U.S. mili
tary. Νο one immediately claimed respon
sibility for the explosion. 

State Department circles. During the time of 
the hateful but pro-American military 
dictatorship between 1967 and 1974, Repub
lican Washington had no criticism ofGreece 
at a ll. Greeks notice these discrepancies, 
even if they are ancient history to Americans 
- and the suspicion is that the United States 
prefers a pliant Turkish junta to a Greek 
democracy that wants to take an indepen
dent course. 

111-considered attacks on the vulnerable 
Greek economy, and rancorous insinuations 
about the Prime Minister, wi\1 be seen in 
Athens for what they are - a high-ha nded 
interference in internal affairs, and an un
attractive nostalgia for the days when 
Greece did as Washington told it to. ο 

Save Greek Reasures 
The following is α letter ι ο the Editor of 

The Baltimore Sun, July 2, 1985 
ln 1ight of the recent situation at the 

Athens airport, Ι am firmly in favor of 
England's keeping the Elgin Marb1es. Con
sidering the security in Athens, the marbles 
would wind up in Tehran in a week. 

Perhaps the British shou1d call them 
hostages. The Greeks could relate to that 
and might eνen give them a statue. 

Μ. Carole Holmes. 
Baltimore. 

Το μεγαλύτερο, ώραιότερο καi πολυτελέστερο έλληνικο έζοχικο κέντρο 

TheSugar mapleι 
RESORT 

Wlndham .Mountaln 
.Maplecrest, rt.Y. 12454 

"Ανετα, πεντακάθαρα, μεγά
λα δωμάτια 8 · Ολυμπιακη 
κολυμβητι κ η δεξαμενή, 

γκόλφ, τέννις, δλα τα σπόρ 
για μικροuς καi μεγάλουςe 
Τιμf:ς άπίστευτα χαμηλές 

e'Ιδεώδες κέντρο διακοπών, 

η για ενα ξέγνοιαστο Σαβ
βατοκύριακο 8 · Ελληνικη 

κουζίνα. Με τό έξαίρετο TRIO BELCANTO τα Σαββατοκύριακα 
καi καθημερινώς την ύπέροχη όρχήστρα τών TROJANS. 

Διευθύνεται άπό τόν κ. AP'fΣI ΙΩΑΝΝΟΥ. 

Δια πληροφορίες τηλεφ. (212) 926-5735 καi (518) 734-4000. 
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Feelίng the Heat 
(U.S. & World Report, July 8, 1985) 

Greece felt intense international pressure 
to remedy security problems at the Athens 
airport. It was there that Trans World Air
lines Flight 847 was Ό hijacked by terrorists 
on June 14. The U.S. advised Americans not 
to vacation in Greece. On J une 28, the lnter
national Air Transport Association said that 
improvements have been implemented and 
that usecurity at the Athens airport has been 
raised to fully acceptable international stan
dards." 

Those measures, however, did not 
reassure some countries. Egypt in late June 
treated planes arriving from Greece as it 
does those coming from Beirut. Troops with 
machine guns surrounded a TW Α plane 
Janding in Cairo from Athens. Passengers 
were frisked before leaving the plane and 
again after they were escorted to the 
terminal. 

HOUSES 
FOR SALE 

Jackson Heights, Queens-One 
family brick house, 2-car garage, lot 
29Χ100, fuUbasement.Asking5225,000 

Elmhurst, Queens-3 family brick, 
and finished basement, money maker. 
Lot 30ΧΙΟΟ, income 522,680, price 
5325,000. 

Baysίde, Queens-One family. Lot 
80Χ100 corner, must see. Asking 
5249,000. 

LOTS FOR SALE 
East Marion, L.I.-Lots ίο bίg, beautiful 

development, one acre each. Near swim
mίng, rιshing and water sports. Mostly 
Greek community. From $47,000. Out or 49 
lots only 14 left. Price increase shortly. 
Weekends: 5325 Rocky Point Road, East 
Marion, L.I. (516) 477-1239. Ask for Mr. 
Moraitis. Bring $1,000 deposit to secure Jot 
and price. S-year mortgage available, by 
developer. 

HOMERIC 
REΛLTY, JNC. 
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 ΓΡΆΦΕΙΆ 

ΣΤΑΜ. καi ΑΙΚ. ΣΦΥΡΟΕΡΑ 
Δ!ΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ 

• Άποκλειστικά νομικές ύποθέσεις στήν 'Ελλάδα 
• Συμβόλαια γιά άγορά άκινήτων στήν 'Ελλάδα 

• Πληρεξούσια, δωρεές, κληρονομικές ύποθέσεις 

• Είδική έξυπηρέτηση Έλλήνων έκτός Νέας Ύ όρκης. 
ΜΑΝΗΑΠΑΝ: 29 BROADWAY, Ν.Υ. 10006- TEL. (212) 943-0275 

Τό κατάστημα Έλληνικwν Δώρων 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
ΑΣΤΟΡΙΑΣ 

31-12 23rd Ave. (κοντό στιlν 31st Street) 
Τηλέφωνα (212) 721-9190 καi (212) 721-9191 

· Εκλεκτή συλλογή άπό μπουμπουvιέρες, στέφανα, βαπτιστικά, 
ύφαvτά, έργόχειpα, άvτικείμεvα τέχνης, κεραμεικά, βιβλία, 
περιοδικό καί έφημερίδες. - Κάρτες γιό δλες τίς περιπτώσεις. 

ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΔΙΣΚΩΝ 

καi Τ APES, VIDEO CASSHHS 
'Ανοικτό Δευτέρα- Σάββατο 10 π.μ. - 8 μ.μ.- Κυριακές 12-6 μ.μ. 

Διεύθυνση: Χριστίνα Σαρηyιάννη 

Γέφυρα Τpοφίμω 

aπ' τr)v ~Ελλάδα 

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

ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΑΓΩΣΙΜΑ 

---------------------
(ί) Χονδρική καί Λιανική Πώληση 

The Best of Greece for Your Table 

ΤΙΤΑΝ 
25-50 31st STREH, ASTORIA 
(Πλάϊ στό Astoria Blvd . κο] Grand Central ) 

Tel. (718) 626-7771 

ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΟΥΛΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ! 
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Bankers Keep Greek 
Shίppίng 

Afloat 
By ROGER COHEN 

τlre WaiiStreetJoumιι~ July 12, 1985 

Α THENS, Greece • Foreclosing on a 
shipping company isn't easy, but Continen
tal Illinois National Bank and Trust Co. 
has done it often enough to become an ex
pert. 

ln January, for instance, the troubled 
Chicago bank decided to foreclose on a $20 
million loan to Costas Tavridakis's Regal 
Shipping Co. Two of the Greek shipowner's 
vessels were tracked to Singapore and Rot
terdam, and a thίrd was in the Athens port 
of Piraeus. All three were then seized and 
subsequently sold - for about $4 million. 

'Ίt's a mess," says an exeucutive at Con
tinental, which is planning to leave the 
Greek shipping sector. 'Ύ ou have to moni
tor the ship's movements - sometimes by 
calling harbor masters and pretending to 
be the wife of a crew member. Then you 
must arrest the ships simultaneously, 
while ιhey're in ports with a favorable ju
risdiction. And, after the expenses, you're 
rarely recovering much more than 20 cents 
on the dollar on your loan." 
DevastαLing Recession 

Such Iosses have become common in 
Piraeus. Always a cyclical business, the 
Greek shipping industry is suffering its 
longest and most devastating recesiion. 

AUGUST. 1985 
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Shippers' problems also are weighing 

heavily on the forein - mainly American -
banks that are their chief creditors. Bankers 
say about $350 million already has been 
lost, and at least as much again is at risk, 
on a total exposure of about $2.5 billion. 
Moreover, the recession is likely to get 
worse. 

"We've been ίn the doldrums since 1981, 
and the situation 's been disastrous since 
mid-1984," says a Bank of America official 
who follows Greek shipping. 'Ί have no 
optimίsm for the next 18 months." He be
lieves banks could lose as much as $1 bil
lion on bad loans to Greek shipping con
cerns before the cήsis is over. 

Lίke Continental, Bank of America 
sometimes has resorted to foreclosures as 
the shadow over its large Greek shipping 
portfolio has darkened. Officίals at both 
banks decline to put a figure on their po
tential 1osses. But sources close to the 
banks say each has exposure of about $300 
million. Of that, Continental probably will 
have to write off about $150 million and 
Bank of America close to $100 million, 
these sources say. 

.. Perhaps as much as 70% of shipping 
companies here are surνίving because of 

I 

i 
I 

Drawing by George Zymarakis 

the tolerance of banks, and theίr hesίtancy 
to foreclose," says a Greek banker who 
handles shipping investments for a υ .s. 
corporation. 

Such a draconian νiew is no longer un
usual in Piraeus. Once synonymous with 
the flamboyant image of the Onassίs and 
Niarchos dynasties, the industry is being 
forced to adapt to a grimmer rea1ίty . 

Last year, the Greek merchant fleet 
shrank nearly 15% form 1983, to 2,788 
ships, and its tonnage fell to 32.3 million 
tons from 36.8 million. The crίsis has de
stroyed dozens of companies, the largest of 
which wa~ ι'robab1y Hellenic Lines. 

George Lanaras, spokesman for the 
Union of Greek Shirnwners, estίmates that 
about 10% of Pirae .. _ ~ 800 or so shipping 
concerns have collapsed over the last 
couple ofyears. But both · he and the union's . 
board members decline to discuss the in
dustry's problems in detail. 

"Nobody's optimistic that we11 restore 
the equilί brium between supply and de
mand soon," says Emmanuel Vordonis, an 
executive at shipping company Thenmaris 
Inc. The chief executive of another me-
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dium-sized shipping company says, "The 
foundations of the industry have changed." 
The boom days of shipping, he adds, "are 
a thing of the past." 

For the notorious1y combative and se1f
confident managers of the Greek fleet , 
those are bleak statements indeed. Buoyed 
by an offshore tax status and fiercely en
trepreneuria1 spirit, the Greek industry 
has grown into what is still probably the 
1argest fleet in the world. 

Shrewd1y buying and selling ships, 
Greek shipowners bui1t a reputation for 
doing jobs others wou1dn't . They were ag
gressive on the spot market; they were re-
1iab1e; and they were ready to enter war 
zones, break embargoes, or tramp 1ocomo
tives up the Amazon to Peru. 

"The Greeks have always been pre
pared to take unusua1 risks, and that's 
been their strength," says David Price, an 
ana1yst at the London shipping consultants, 
Η.Ρ. Drewry. 

The Onassis, Livanos, Lemos, Gou1an
dris, Niarchos and Varvinoyiannis fami1ies 
are just some of the most powerfu1 and 
wea1thy representatives of a wider pheno
menon. "Most Greek sai1ors aspire to have 
their own small fleet. Jt's in the b1ood," 
says a former Greek navy captain who runs 
a medium-sized company. The proliferation 
of small companies in Piraeus, many with 
just a sing1e ship, testify to this passion. 

The heady world of Greek shipping is in 
the throes of its first full-sca1e shakeout. 
The two main problems are overtonnage, 
which has made freight prices collapse, 
and overcapacity in shipyards, which has 
1ed to a p1unge in ship va1ues. These prob-
1ems aren't on1y affecting the Greeks. 

~φ~ 
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TAYGETOS 
TRA VEL AGENCY 

ΕΙσιτήρια γιd δλες τiς 
άεροπορικ'ές έταιρίες, 
μ'έ κανονικ'ές πτήσεις 
καί CHARTERS 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ-ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

JOHN LAMBRIANAKOS 
ΚΙΚΙ MELAS 

508 - 83rd STREET 

(κοντά στήν 5th Ave.) 
BROOKLYN, Ν.Υ. 11209 

Tel. (718) 748-0600 

Mr. Price says oνertonnage in the wor1d 
merchant fleet-and in the Greek fleet-is 
estimated at 35%. Α Citibank official in 
Greece who follows shipping says at 1east 
25% of the Greeks fleet must be scrapped 
immediate1y if there is to be any hope of 
an upswing. 

The overtonnage results mainly from 
exaggerated ordering during the 1ast mini
boom in 1980 and 1981, and a re1uctance 
to scrap ships in a depressed market. It a1so 
reflects the efficiency and speed of mod
ernized shipbui1ding industries, main1y in 
Japan and South Korea. 

"What really scares peop1e is the abi1ity 
of these yards to make new ships quick1y 
and cheap1y," says Philip Young, a consu1-
tant with London ship brokers Edgar, For
rester Holdings Ltd, he says some new 
yards in Japan and South Korea can now 
produce and deliver a bulk cargo ship in 
1ess than six months - or about half the 
average. 

ΔΙΑflθΕΤλΙ 

ΑΙθΟ'W' ΣΑ fl/11 
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ 

( .. ΔΗΛΩΣΕΙΙ 

ΦΑΝΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 

(Κ/θΑΡΑ-ΤΡΑΓΟΥ ΔΙ) 

Plungingh ship values have, in turn, pro
voked a crisis for many international banks 
in Piraeus. The collateral on their loans, 
many of them made duringt the last boom 
in 1980-81, was the ships themse1ves. 

"Suppose you 1ent SIO million in 1980 
against a 40.000-ton vesse1 worth $12 mi1-
Iion," says the Bank of America official. 
"The νessel is probab1e worth about $900,-
000 now, so you've got 10% cover if you're 
lucky." 

That example isn't a mere hypothesis. In 
the Iate 1970s and early l980s, several in
ternationa1 banks that were aggressiνe1y 
1ooking for new Ioans 1ent. substantial 
amounts to Greek shipowners, including 
many small operators with on1y a handfu1 
of vesse1s. At the time, the loans offered 
· relatively high margins in what was con
sidered a low-risk sector. 

"We were drawn like flies to the honey
pot in the late 1970s. There was a lot of 

ΔΗΜΗΤΡΗΣΠΑΥΡΙΔΗΣ 

(fΡΑΓΟΥΔ/-ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ) 

ΕΛΑΤΕ ΣτΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ ooBPAJCA., 
ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ τΗΣ 
Ε;.ΛΛΗΝtΚΗΣ · ΚΟΣΜΟΠΟΙιΙηΚΗΣ 
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How to Fίght Back Greek Securίty 
Termed Ample 

τhe following is part of a column by 
Williarn Safire, in ιhe New York τimes, 
July 4, 1985. 

3. Let the Greek Goνernmenι go alone. 
Greece had one of the three original hi-

copycat lending," says the Continental ex
ecutive. 
Bank Losses 

All the major intemational banks in 
Piraeus, except for Citibank, have had 
losses on their shipping loans, according 
to seνeral bankers and other sources. Citi
bank's longer experience in Piraeus - it ar
rived in 1967 - enabled the bank to take the 
cream of shipping clients in Piraeus, sources 
say. lts loans, put by some analysts at 
more than $800 million, have continued 
to perform throughout the crisis. 

In addition to Continental and Bank of 
America, banks that have experienced pro
blems include Banque Paribas, which closed 
its Piraeus branch in March because of the 
state of the shipping industry. Paribas de
clined to comment on the background to 
its decision. 

Other banks with problem loans, ac
cording to sources, are Algemene Bank 
Nederland Ν. V., Williams and Glyns Bank 
PLC, and Chase Manhattan Bank. Α Chase 
official in Piraeus, Paul Koutoyiannis, de
nies any problems at his bank, saying, 
"We intend to maintain our very large ex
posure to snιppιng . .. 

For bankers and shippers, the purge 
could have a positiνe side, some believe. 
'Ίt's a clean-up situation, both for the 
banks and the companies. When it's over, 
the surνivors will be the well-managed com
panies, and the surνining banks will have 
learned their lesson," one banker says. 

lt's already clear, though, that the fu
ture won't bring back Greek shipping's for
mer prosperity. [η addition to the new 
Asian shipyards, and the Iinked problem 
of overtonnage, othe structural changes 
will shape the nature of Greek, and world, 
shipping in the longer term. Shippers in 
Piraeus say the industry will have to ad
just to the enoumous economies made in 
energy and raw materials in recent years, 
restrictive trade practices and the moving 
of some refineries closer to oil sources. 

Moreover, rising labor costs in Greece -
which have prompted several shipowners 
to moνe to Malta, Panama or Liberia- and 
the presence of a Socialist government 
whose attitude to the shipowners is 
described as cool will also put pressure on 
the shipping industry. Mr. Price, the con
sultant in London, says he sees no possibility 
of an upswing before 1987 or 1988. 
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jackers in its hands at Athens airport. 
Instead of interrogating him to obtain 
details of the terrorist organization to pre
vent future attacks, Prime Minister Papan
dreou made his craven side deal of appease
ment, hastily trading him for the Greek 
passengers thereby giνing the ι hijackers 
their first success and increasing the danger 
to the rest of the international passengers. 

In so doing, Greece's anti-American 
Government betrayed ciνilized values. 
Should that not haνe its cost? The strong 
Greek-American community here should 
take the lead in applying pressure: Olympic 
Airways's landing rights here should be 
suspended; American tourists should be 
urged to stop going to Greece; American 
smokers should tell Philip Morris to buy its 
annual $20 million of oriental leaf tobacco 
from Italy or Turkey rather than from 
Greece; our Defense Fuel Supply Center 
should cut off its $112 million yearly pur
chases of oil and jet fuel from Greek com
panies. Το the threat of closing down our 
bases, we should counter: Do we want our 
naνal bases located ίη a country that en
courages terrorism? 

Hf\&1 
V.QPKH Λευκώματα 
I ~ 'Οργανώσεων 

καi Κοινοτήτων. 

Στοιχειοθεσία γιο βιβλίο, 

περιοδικό, 
διαφημιστικό κείμενο, 
-κάθε έίδους εκδοση. 

(τhe New York Times, July 4, 1985) 

WASHINGTON, July 3 (ΑΡ)-Α flight 
attendant on the hijacked Trans World 
Airlines jetliner, calling a United States 
Government travel adνisory for Greece 
"quite unjust," says that security at the 
Athens lnternational Airport is completely 
adequate. 

''τhe Greek Goνernment has been singled 
out unfairly, " the stewardess, Helen Shea
han, said today at a news conference 
arranged on behalf of tourism companies 
dealing in travel to Greece. 

She said she did ηοι belieνe the weapons 
the two hijackers used to commandeer 
Flight 847 on June 14 "could haνe come 
through" the security system at the Athens 
airport. 

Although she would not speculate ο η how 
the hijackers got weapons aboard the plane, 
she noted that the aircraft was at the airport 
in Cairo oνernight before going to Athens. 

Man. Kaptanίs Honored 
Manuel Kaptanis of Yonkers, Ν.Υ. was 

recognized recently for outstanding sales 
achievement by senior officers of Metropo
litan Life Insurance Company at a five-day 
business and educational seminar held 
recently in San Diego, Ca. 

Mr. Kaptanis senior sales representatiνe 
for Metropolitan's Riνerdale Branch quali
fied for this yea.r's President's Conference by 
placing more than $4 million in personal 
insurance protection in 1984. This ranks him 
among the top two percent ofthe company's 
10,500 sales people in the United States and 
Canada. 

BANQUET CENTER 
FOR ALL OCCASIONS 

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

For Reserνations 
CALL 

(201) 636-2700 
BANQUET MANAGER 

U .S. ROUTES I & 9 
WOODBRIDGE, N.J. 07095 
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Greece caved ίn 
Letter to the Editor 

(Daily News, July 19, 1985) 
Voicer James Krisilas claims that Greece 

rescued its people from the hijackers. He 
also claims it captured one of the gangsters. 
He must have been reading the Greek news
papers. lt's common knowledge that t.he 
Greeks caved in to the terrorists' demands to 
free the hijacker who was left behind. It's 
also we\1 known that you could get a tank 
aboard a plane at the Athens airport. Fur
ther, anyone traveling to Greece (except a 
Greek-American) will te\1 you the Greek 
people harbor no love for the United States. 
They seem to have forgotten that we saved 
them from starvation following World War 
Il. Ι am an American of Greek descent, 
proud of the ancient Hellenes, but never
theless more proud to be an American. 

Harry Belil 
Nanuet 

Greek cίtίzens don ~t 
deserve punίshment 

(Α letter ιο the Ed!for of 
The Washington Post, July 3, 1985) 

On June 20, the State Department, under 
the directive of President Reagan, issued a 
travel advisory against Greece. 

The question of whether security 
measures at Athens airport are stringent 
enough is debatable, especially when reports 
indicate that even American personnel were 
unable to detect the arms carried by the 
hijackers. 

The hijacking of TW Α Flight 847 was 
quite a tragic event. However, the efforts of 
our government to place the blame for this 
occurence on Greece are totally unwar
ranted. 

Through our false accusations and calls to 
end travel to Greece, we are not simply 
punishing Prime Minister Andreas Papan
dreou (something the State Department 
relishes); we are punishing as well the people 
of Greece, fellow fighters for freedom and 
democracy. 

Joshua D. Kreindler 
Kew Gardens, Ν. Υ. 

Γιο τiς Τυποyροφικες 

έρyοσίες σος 
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Hf'fA 
ΥΟΡΚΗ 

Greek-Amerίcans on Senator's Council~ ιn N.J. 

Senator Βί/1 Bradley recently appointed three prominent Greek-Americans to his State-wide 
Advisory Counci/. From left, Marcia Aronofj. Chίef Administrative Assistant in Washing
ton, D. C., Mr. Evris Kontos, Mrs. Ona Spiridellis. John Barlas and Ray Bramucci, Director 
of the Senator's Office ίn New Jersey, during α recent meetίng ofthe group, which will be 
advising the Senator on local, natίonal and international issues. τhe three Greek-American 
members of the Councίl are well known for their support of Cyprus as well as oιher issues of 

special interest ιο ιhe Greek-Amerίcan Communίty. 

Queens Borough Presίdent Donald R. Manes (left) congratulates Archie Mavromatis, who 
he has appoίnted as his Admίnistratίve Officer. Maνromatis has an extensiνe background in 

government as well as community and Greek-American civic affairs. 
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Μ eteora "S Μ onasterίes: Aerίes 
In α Grecίan Stone Forest 

By Ginny Turner 
(The Washington Ροsι, June 23. /985) 

Α bizaπe freak of nature, Meteora, is an 
outcropping of massive stone pillars, 
springing suddenly from a verdant plain in 
west-central Greece. 

Legend has it these rocks were dropped 
from heaven, for they seem to rise from 
nowhere, topping heights of a quarter-mile. 
In fact, the name Meteora means "rocks in 
the air." Their irregular shapes, cleft by 
caves and fissures, are strewn in a random 
pattern, as if Henry Moore had begun a 
mile-square sculpture but hadn't finishet it. 

Contrasted against this whimsy of nature 
are brilliant examples of the determination 
of man. Perched atop these natural sky
scrapers are a series of Greek Orthodox mo
nasteries built 600 years ago and housing 
some of the greatest examples of Byzantine 
art in Greece. 

Records show Meteora first being used as 
a spiήtual stronghold in the Jlth century. 

AUGUST, 198S 

Hermits seeking refuge from religious per
secution moved into lofty caves in the rock 
pίllars. The first monastic community on the 
pinnacles was founded in the mid-14th cen
tury, and over the next hundred years 24 
monasteries were built. 

How this was done staggers the imagina
tion, for the steep, sheersided fingers of 
stone offer no simple ascent. Yet the 
churches and hermitages clίng to their 
rounded summits as tenaciously a bar
nacles, wίth the monks who inhabit them 
balanced in a spiritual plane between heaven 
and earth. 

The first, the largest and most important 
monastery was the Great Meteoron, found· 
ed by the monk Athanasios in 1344. In 1388. 
a Serbian prince opted for an ascetic lifc 
there, and endowed it with ήches and privi· 
leges, which soon gave it ascendary over thc 
other monasteries. 

Over the next 300 years, most of the mo
nasteries fell νictim to ransacking thieves 

and intermonasticquarrels. Today, onlyfive 
are in operation and can ·be visited, with a 
sixth under renovation. The Great Meteo
ron is still the most important and most 
beautiful. 

For centuries, visiting the monasteries 
was a task undertaken by only the most 
determined, so it seems almost desrespect
ful to be able to drive from the nearest town 
of Kastrakion to the Great Meteoron in 15 
minutes. Climbing gradually through rolling 
hillside around the rocks, the road offers 
varying angles to peer up at, around and, 
eventually, down at the striated stone co
lumns. Then suddenly you're in a most 
incrongruous parking lot hacked out of the 
mountainside. 

But the difficulty in reaching the mona
stery becomes evident again when you begin 
a climb of a couple hundred uneven stone 
steps. Before they and a walled path were cut 
into the rock face in 1923, provisions and 
people were h., ·Ιed up in a rope net. It was 

31 



an act of faith not to replace the rope until ιt 
broke. The winch and large wooden basket 
near the entrance are still used to transport 
supplies. 

When you enter this most secluded medi
tative refuge, you are immediately struck by 
the beauty of it. Orange-tiled roofs are a 
colorful counterpoint to grayish stone walls. 
Wooden walkways are carefully swept, and 
in the center of the complex is a small garden 
with meticulously tended flowers. 

The monastery's church, built in the 16th 
century in the shape of a Greek cross, is even 
more startling. Above the row of wooden 
seats along the interior wall, every inch of 
the walls is covered with dazzling frescoes of 
New Testament scenes. The Cretan style 
used is characterized by very bright colors 
and natural expressions, especially on the 
face of Christ in the center of the domed 
ceiling. The white-bearded priest who takes 
care of the church occasionally cants ancient 
Byzantine hymns when few people are 
around. 

The monk's cells are not open to the 
public, but you can peer into a darkened 
room to see precise stacks of skulls and 
bones, remains of earlier residents. And you 
can visit the old kitchen, with brick ovens 
and a lingering smell of smoke. The vaulted 
brick refectory now houses what treasures 
escaped repeated robberies: illuminated ma
nuscripts, carved wooden icons, embroider
ed vestments- all done by the monks. 

But man 's efforts cannot rival what nature 
created. Τ ο remind them, the monks have a 
circular terrace that overlooks the Varlaam 
Monastery- on the next peak-and the 
entire Thessalian plain, sliced by the Pinios 
River and bounded by the Pindus 
Mountains. Villages are scettered on its 
darkgreen fields and fruit orchards are 
arranged on south-facing hillsides. lt's a 
stunning view that makes you realize how 
very far you are from civilization. 

1 ust a little was down the road, Varlaam is 
the next most important monastery. Built in 
1518, it is known for the especially beautiful 
murals inside its church. 

But the Monastery of St. Stephen, found
ed in 1350, offers a far more dramatic con
trast to the others: lt is now a nunnery. The 
central area is spacious, with white-washed 
walls and clean flagstone paving. Pots of 
blooming plants line the walkways. The 
church inside is smaller, and its frescoes are 
almost completely ruined. But the fabulous 
brass chandelier makes up for that. The tiny 
museum displays St. Stephen's modest 
ecclesiastical wealth, highlighted by three 
gilded wooden crosses of amazing detail. 

The monasteries of St. Nicolas and the 
Holy Trinity are smaller and less impressive 
in scale, but are also precariously perched on 
bare stone. Rousanou Monastery, which is 
under restoration, will be open to the public 
in a few years. 

They all stand as startling anachronisms 
and tributes to man's endless ingenuity. 

32 

_/. 

~ 
( 

Sιeve Manousos, Presidenι, Colossus Traνe/, Hartford, Conn. (left) discusses the airline's 
new tour program to Greece with June Wallman, Manager, Amsag Traνel Corp., New York, 

and Nancy Stafstrom, Manager Tour Deνelopment, Pan American World Aίrways. 
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Greek-Amerίcan Profiles: ΑΖ. Papamarkou 
By RANDALL SΜΠΗ 

(τhe WaiJ Street Jouma1, Ju1y 16, 1985) 
NEW γoRK-It was a week before the 

1984 Republican convention, and friends of 
stockbroker Alexander Papamarkou 
needed I Ο rooms at the Loews Anatole 
Hotel in Dallas, where the Reagans would 
be staying. It seemed an impossible request. 
But Mr. Papamarkou got the rooms by 
contacting the daughter of Trammel Crow, 
the man who owns the hotel. 

On another occasion, Nancy Tuck Gar
diner, an editor of Town & Country maga
zine, wanted to profile the owners of 
France's great νineyards. Mr. Papamarkou 
made the right introductions and had her 
flown ιο the Bordeaux region. The story 
made the magazine's cover. Says Mrs. 
Gardiner: 'Ήe's our secret weapon." 
Το Ann Getty, wife of billionaire oil heir 

Gordon Getty and mother of four, Mr. Pa
pamarkou (pronounced Poppa Marco) is "a 
sort of a nanny: He takes a great deal of in
terest in people's children. He cares about 
where they're going to school. He's always 
calling me wiιh suggestions for the boys." 

In a U.S. economy increasingly domi
nated by services, people with something to 
sell- lawyers, accountants, doctors, brokers 
-jockey to get get close ιο the center of 
money and power in their communities. This 
is the way a lot of business is done, particu-
1arly in New γ ork, where business and social 
lives often are conducted on a grand scale. 

And the 55-yer-old Mr. Papamarkou
Άiecko" to his friends- operates at the high 
end of the scale by successfully courting the 
rich. Α 23-year veteran of Wall Street, he 
opened his own firm, Papamarkou Petra & 
Co., in 1982. With eight employees and a 
corner office in the General Motors Building 
ο η Fifth Α venue, he currently grosses about 
$3 million annually in brokerage commis
sions. 
'Άiecko cultivates a very special market 

segment, which is basically people ~f 
wealth," says American Express Co. 
chairman James D. Robinson III, an old 
friend. 'Ήe's got a capacity of remembering 
names of children, who their families were 
going back several generations, what 
schools the kids are in. So, in many ways 
that's the ultimate in private personal ser
vice." 

Rich and Royal 

Most men in the $3 billion retail broker
age business would kill to haνe Mr. Papa
markou's social contacts. In addition to the 
Gettys, they include the widow of the shah of 
Iran, the royal families of Spain and Greece, 
the oil minister of Saudi Arabia and Baron 
Thyssen Bornemisza, reputedly the richest 
man in Europe. 
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Friendship and Favors 
Win Wealthy Clients 

Α lifelong bachelor, Mr. Papamarkou 
served as host, along with Ann Getty, for an 
11-day trip up the Nile River for 83friends. 
Along for the ride: former United Nations 
Ambassador Jeane Kirkpatrick, Washing
ton socialite Betsy Bloomingdale, New γork 
University president John Brademas and 
Peter Rockefeller, one of Nelson's grand
sons. Last month, Mr. Papamarkou threw a 
party at the Metropolitan Museum of Art 
for Nancy Reagan. 

"Ι want to be with interesting people, 
people that matter, people that can haνe an 
impact," says Mr. Papamarkou, who also 

dabbles in real estate and, from his array of 
eminent friends, collects ideas on possible 
corporate takeover targets. He conνerts the 
socializίng into brokerage commission dol
lars in a variety of ways. 

Not All Business 

Most of his frίends say they can 't tell 
which friends are clients and which aren't. 
Some never get asked for business, because 
they don't have enough money. And some 
neνer get asked because they are so powerful 
or interestίng that ίt enhances Mr. Papa
markou 's status with paying customers ίf he 
is just seen with them or can drop their 

names. He often picks up the tab for 
Jimousines, theater tickets or parties without 
eνer mentίonίng business. "Ι haνe the fastest 
wallet ίη town," he quips. 

Author Nicholas Gage says Mr. Papa
markou threw a party for his first book but 
never asked him to buy stock. When Mr. 
Gage got his first royalties, he asked Mr. Pa
pamarkou for a stock and the broker recom
mended Superίor Oil Co. just before ίt went 
up two points. 

Some gίνe Mr. Papamarkou commissions 
without beingasked. Says Henry Billingsley, 
son-ίn-law of Mr. Crow, the Dallas hotel 
man: "Most ofthose people with that kind of 
money know what they want to buy. They 
think, Άlecko's a good fellow, always doing 
me faνors. So we buy stocks through him. •" 
Mr. Papamarkou directs other clients to 
money managers, such as Houston oil 
specialist Fayez Sarofim or Los Angeles
based Trust Co. of the West. The managers 
in turn funnel brokerage through Mr. Papa
markou. Stίll other customers get sales calls 
directly from Mr. Papamarkou or an aide. 

But some people don't remain long ίη Mr. 
Papamarkou's orbit if they don't gίνe hίm 
business. One reject described the process as 
"an incredible seduction tango." Fίrst the 
prospects are wined, dined and partίed. 
"Then, he withdraws and doesn't call them. 
They say, 'What's wrong?' He says, Ί have to 
make a livίng. γοu don't give me any busί-
ness.' ,, 

Madelon DeVoe Talley, former chίef of 
the $23 billion New γ ork State Employees 
Common Retirement Fund, attended two of 
Mr. Papamarkou's group trips to the 
Golden Door health spa in Calίfornίa. But 
after she Jeft the money-management busi
ness, she wasn't ίnvίted on the Nile trίp. "Ι 
think he's on to other people," she says. 

"Sure, there are people dropped," Mr. Pa
pamarkou acknowledges. "Some rich 
people, or people who haνe key posίtions, 
don't give enough business, against which 
they make horrendous demands on my 
tίme." 

Α Bad Μίχ 

In fact , Mr. Papamarkou's business 
doesn't really mix well wίth institutional 
ίnνesting because trustees can get in trouble 
for acceptίng Javish entertainment from 
suppliers such as stockbrokers. 

Susanne Jaffe, Mrs. Talley's successor at 
the New γ ork retirement fund, found that 
out the hard way. Α longtime friend of Mr. 
Papamarkou and Mrs. Getty, she was 
ίnνited on the Nile trip. While she was up
river, some publications receiνed an anony
mous letter critίcizίng her for accepting a 
"freebie" from one of the state's 
brokers- Mr. Papamarkou. Withίn days of 
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her return, she was forced to resign. 

Mr. Papamarkou, who grew up in 
Athens, wasn't born into high society. After 
the death of his father, a former Greek 
minister of health, he attended Syracuse 
Uniνersity and Princeton's Woodrow 
Wilson School of Public and lnternational 
Affairs on scholarship. 

At Princeton, he met Greek shipping 
scion Peter Nomikos, who introduced him 
to other shipping people in New York and 
London, where Mr. Papamarkou worked as 
a producer for the British Broadcasting Co. 
from 1957 to 1961. 

Mideast Access 

After he entered the New York brokerage 
business in 1962 with Robert Timpson & 
Co., his roommate was Luis Gomez Acebo 
a Spanish businessman who later married 
the sister of the future king of Spain. Mr. 
Papamarkou accompanied the couple on 
νisits to the Mideast, gaining high-leνel con
tacts in Saudi Arabia and Kuwaitjust before 
the petrodollar boom. 

Mr. Papamarkou had to oνercome two 
early business mishaps. In Noνember 1962 
Timpson was dissolνed and its managin~ 
partner was later expelled by the New York 
Stock Exchange for misstating the firm 's 
fmancial condition. Mr. Papamarkou, who 
wasn't inνolνed in the discipline proceed
ings, says it took him fiνe years to disentan
gle himself from the firm's financial 
problems. Αι Oppenheimer & Co. in 1968, 
he started the $20 million Croesus Fund 
named after the tycoon of ancient Lydia. Bu; 
the inνestment pool quickly sank 30% as the 
stock market slumped. When it struggled 
back to par in 1972, Croesus Fund was 
dissolνed . 

Mr. Papamarkou's brokerage business 
didn't suffer much, if at all. Donald Eren
burg, now president of Rooney Pace Inc. 
and a former Oppenheimer colleague, re
calls: 'Ήe was a super producer. He was in 
Europe Ι Ι months out of the year." When he 
returned to his phone and desk in New York, 
Mr. Erenburg says, "it was Bishop this, and 
Cardinal that, and counts and kings and 
princes, each call in a different language." 

Mr. Papamarkou joined E.F. Hutton & 
Co. in I 975, and seνen years later opened his 
own firm. 

Relations With Gettys 

Currently, Mr. Papamarkou gets his 
g~eatest social mileage out of his friendship 
wιth Mrs. Getty, formerly of San Francisco, 
who is entering New York society as a 
patron of the arts. He met the late J. Paul 
Getty, her father-in-Iaw, years ago at 
Wobum Abbey as a guest of the Duke and 
Duchess of Bedford. The 44-year-old Mrs. 
Getty, beautiful but shy, leans on him as a 
buffer who can make introductions and 
small talk, and fend off social leeches and 
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νipers. 

Jostling for the ear of a billionairess can 
get intense, and a man at her elbow holds 
great power. Fund-raisers for museums, 
charities and schools say they cultivate Mr. 
Papamarkou for access to patrons. Says 
Peter Kourides, Jegal counsel to the Greek 
Orthodox Church in New Υ ork: 'Ίf the arch
bishop wants to meet someone, Alecko's the 
person who can arrange ίι" 

Mr. Papamarkou lives on Fifth Avenue, 
two blocks from his office and a block from 
the Metropolitan Club, where he throws 
parties. He rides a stretch limousine with 
telephone, has a regular table at the Carlyle 
Hotel restaurant, and sprinkles his conver
sation with names from David Rockefeller 
to Barbara Walters. He speaks in a singsong 
νoice that combines Greek and British 
accents, heaνily rolled r's and phrases like 
"carefully tailored and beautifully boxed." 

On a typical black-tie evening recently, 
Mr. Papamarkou picks up Mrs. Getty at the 
Pierre Hotel. His chauffeur holds an 
umbrella to protect her from a light drizzle 
for the few steps between the awning and the 
limousine. At a cocktail reception at the 
Hilton, they line up to shake hands with 
Mrs. Reagan, who is getting an award from 
the National Fitness Foundation. 

Mrs. Getty soon leaνes to attend another 
dinner, and Mr. Papamarkou remains at a 
front table with Mr. and Mrs. Robinson of 
American Express, designer Oscar de la 
Renta, Atlantic Records boss Ahmet Erte
gun, socialites Mercedes Kellogg and 
Jerome Zipkin, and Mr. and Mrs. Reinaldo 
Herrera of Venezuela. 

There are many chuckles about physical 
fitness, or the lack thereof. Mrs. Herrera 
feels Mr. Robinson's biceps and Mrs. 
Kellogg jokes, "I felt his leg." Mr. Zipkin, 
known as "the Walker" because he often 
goes strollίng with downagers, displays his 

own biceps and proclaims: "Jell-0." 
Then Mr. Papamarkou and Mr. Zipkin 

scoot uptown to join Mrs. Getty at ιhe 
Metropolitan Museum of Art, where she is a 
trustee. Table-hopping among Rockefellers, 
Dillons and Heinzes, Mr. Papamarkou 
greeιs socialites Nan Kempner and Mrs. 
William F. Buckley. CBS Inc. founder Wil
liam Paley giνes Mrs. Getty a hug. 

As Mr. Papamarkou and Mrs. Getty 
depart, they offer a lift ιο Kitty Carlisle 
Hart, head of the New York State Council 
on the Arts. They extol thejoys of"CD's," or 
compact disc players, and Mrs. Getty 
reports on work in progress on her new 
apartment: "We got Isaac Stern's sound
proffing man ιο work on Gordon's music 
room." 

In his offiα: the following week, Mr. Pa
pamarkou is wearing a black pinstripe suit 
and stylish tinted glasses as he makes phone 
calls. He mixes socializing with business. 
'Άre you around Saturday? Oh, off to 
Paris." Then he plunges into a sales pitch, 
suggesting that the client borrow short-term 
funds at 7.4% to buy long-term Treasury 
bonds at I Ο. 75%, a risky bet that inιerest 
rates will go down. If they do, he says, "your 
return is 40% per annum tax-free, s 'il νous 
plait." 

'These people are bloody spoiled," Mr. 
Papamarkou complains beιween calls. He 
invokes the names of two of New York 's best 
known investment bankers: 'They're 
courted by the John Gutfreunds (of Salo
mon Brothers Inc.) and the Felix 'Rohatyns 
(Lazard Freres & Co.). and the competition 
is fierce." 

Mr. Papamarkou picks up ιhe phone. For 
a moment he can't remember whether he is 
returning or placing a call. "Did you call? 
Oh, well, I'm calling you . .. Who ever heard 
of an engagement party when you're not 
even divorced?" 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 



Fashίons · by Adrίenne 
East meets West but the story of the 

successful Hanae Mori smacks of the AII
American rise to prominence by one of 
meager beginnings. γ ou be the judge. 

As a young Tokyo housewife in bleak, 
post-war Japan, Hanae Mori renιed a tiny 
studio over a noodle shop in Shinjuku in 
ι 95 ι and was soon designing cιoιhes for the 
movies. She has since become a world-wide 
enterprise with faciliιies in Tokyo, New 
γ ork, Paris and London. 

Fashion factories of Hanae Mori are 
today to be found in America, Hong Kong, 
France and most recently, in China. 

Her firm even turns out uniforms for such 
diversified endeavors as Japan Air Lines and 
a Κyοιο Cab Co. Ι η 1973 received the presti
gious Neiman-Marcus Fashion Award. 

For this Faιl and Winter, Hanae Mori 
presents two collections in one. Mme. 
Mori's fall winter '85 collection is young, 
clean, crisp and simpιe in the daytime, but in 
the evening evokes the spirit of romantic 
past. 

Winter white, bιack and brown highlight a 
woman's beauty throughout the collection, 
but passionate red, deep indigo blue, 
Japanese purple ... also make their dra
matic appearance. The lightness of cash
mere, the rich texture of hand knits, the 

Black and whiιe square suiι in woo/ sheι/and 

AUGUST, 1985 

Tunique in prinιed chiffon embroidered 
wiιh sιones - Pleaιed skirι in black wool. 

mystery of veιveι, the elegance of crepe ... 
accent the femininity of the line. 

The box-shaped coats are unlined - both 
light and thick - delicately wrapping the 
body to preserve a graceful freedom of 
movement. The satin sweater-dresses, slin
ky jersey dresses with hand embroidery are 
given a bold accent by various belts. Belts 
with draped skirts attached also highlight 
the polka dot dresses in crepe satin, giving a 
woman's movements a romantic, feminine 
ιοοk. The cιassic appeal of paisley is relaxed 
sweater dresses wrap beautifully the contem
porary woman who, this season, no ιonger 
needs to demand attention with exaggerated 
shoulders. 

Embroidered chiffon T-shirts, paired with 
a black satin skirt create ensembles marrying 
the sophistication of an evening dress with 
relaxed charm and freedom of casual 
wear ... the perfect combination. 

Hanae Μ ori, The Grande Dame of Japan
ese fashio, keeps the lady in shape. 

Evenίng dress in lace lame and black silk 
ve/veι. 
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Physίcal Fίtness Trends. ,• . By Paula and Chris Theotocatos 

An intermedίate to advanced exercise program Step 4: Return your knees to your chest. 
Step 5: Return to starting position. 

(Part ///) 
Assuming you arc a regular reader of this 

column, you should be familiar by now 
about thc need to exercise, know the basics 
about your physical condition and how you 
can get started on a simple step-by-step 
beginner's program. 

As soon as you complete your start-up 
exercise program (Η ΝΕΑ YORKH, July 
1985 ρ. 37), you will be ready to begin a more 
advanced program. The warm-up and cool
down exercises described in the previous 
issue, must be religiously followed every 
time you engage in exercise activities. The 
rest of this article will concentrate on more 
advanced routines in the areas of resistance 
exercises and aerobics. 

Resistance exercises to increase 
your muscle strength 

Sit-up and Twist. 
Step I: Lie flat ο η your back with your 

knees bent and your hands placed behind 
your back. 

Step 2: Secure your toes under a bed or 
couch for suppor1. 

Step 3: Curl your body up into a sitting 
position by first drawing your chin toward 
your chest and then lifting your upper body 
off the tloor. 

Step 4: As you are completing the sit-up, 
twist your torso and touch your left elbow to 
your right knee. 

Step 5: Twist to the right and touch your 
right elbow to your left knee. 

Step 6: Return to starting position. 
Repeat 20-30 times. Each time your repeat 
sta.rt by touching an alternate knee. 
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Arms and Chest Build-Up 
Step l: Stand with feet comfortably apart, 

van DUZER-KA Υ 
FLORIST 

GEORGE MAVROMA TIS 

Δεχόμαστε nοροyyελίες aπό δλο 

το σημείο τής Άμερικής, γιο όλό

κληρη τήv 'Αμερική κοί δλο τόv 

κόσμο. 

1031 LEXINGTON AVE. 
Corner 74th Street 

NEW YORK, Ν .Υ. 10021 
BUΠERF I ELD 8-0136 

FDT Florist 

holding dumbbells straight out (3-5 lbs for 
women, 5-15 lbs for men). 

Step 2: Slowly open arms in an arc until 
they are on either side of the body. Return 
slowly to start position. Repeat 10-20 tίmes. 

Double Knee Raise. 
Step Ι: Lie on your back with your legs 

straight out on the floor, arms at your side 
(optional: add 3 lbs ankle weights on each 
leg). 

Step 2: Bring both knees up as close to 
your chest as possible. Keep the small of 
your back against the floor. 
Step 3: Extend both legs upward as 

straight as possible. 

Repeat 10-15 times. 

Aerobίcs for 
cardίovascular conditioning 

For a more advanced aerobic program, 
you can jog outdoors or you can exercise 
indoors using a treadmill or stationary bike. 
Υ ou may use any aerobic exercise you fcel 
comfortable with, or you may alternate. Re
member, however, that for any exercise to be 
aerobic, it must increase the heart rate to 
your "target zone" (Η ΝΕΑ YORKH, June, 
1985, ρ. 36). Therefore, yοι: must measure 
your pulse rate every few minutes using a 
stop watch, or you can purchase a small elec
tronic device, which attaches to your finger 

If you think this machine 
takes you nowhere 

wait 'till you see the results! 

The EXERC YCLE Exerciser is much 
more than a stationary bike. lt works 
both the upper and lower body at the 
same time. ln fact, EXERCYCLE'S 
ALL BODY ΑCτΙΟΝ trims, tones, 
tightens and strengthens every major 
muscle group. lt stimulaιes your car
dioνascular system, rain or shine, in 
your home or office. 

We also carry over 250 pieces of exer
cise and gymnasium equipment; so, 
call us today and we will help you get 
started on a sensible exercise program 
at no obligation. 

-----
DYNAMIC FiτNESS GROUP, INC:. 

Ρ.Ο. ΒΟΧ 355 
SADDLE RIVER, N.J. 07458 

TEL. (201) 768-2727 (24 Hours) 
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Exercycle 
Tht• u l tιm.1Ιt• rh~·~ιcal fi tnι~ss mach i nι· 

ο Please send more information about keeping fiι with the Exercycle Exerciser. 

ο Please send more information about oιher exercise equipment i.c. saunas, tread
mill, e.t.c. 

Namc • ••• ο •••• ••••••••••••• ••• •• •••• ••••••••••••••• ••• ••••••••• 

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

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

Home ... ..... ... . ....... .. . ........ . 
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or your ear lobe, to do the monitoring for 
you. Keeping track of your training heart 
rate is extremely important. Do not under
estimate or ignore this essential task. 
Υ our ultimate ο bjective of this more 

advanced aerobic program should be to jog 
( or bycicle) 3-4 times a week for half an hour 
each day at a speed slowly, and always 
monitor your heart rate. Whether it wί\1 take 
you 4 weeks or 4 months to reach your ob
jective is irrelevant. What's important is to 
"stay with it" and get there successfully and 
safely. 

The exercise routines outlined in this 
column, are by no means an al\ inclusive list 
of exercises. There are literally hundreds of 
books written on this subject. Our objective 
was two fold: a) give you a 'crash" course on 
physical fitness and b) introduce to you two 
simple, easy to follow, routines (beginners 
and intermediate) that iffollowed correctly, 
will be very effective. 

We sincerely hope that you are now 
actively participating in an exercise program 
and that you are ση your way to becoming a 
true physical fitness believer! 

Please feel free to write us at 27 Moeser 
Place, Old Tappan, N.J. 07675, if you have 
any questions, suggestions or comments. 

avge[il'los 
Specializing in Greek Catering 
for home and business parties. 

Tel. (212) 688-8828 

RESTAURANT 

· Εξαιρετικiι έλληνικiι 
κουζίνα σε τιμες 

όσυναγώνιστες 

117 East 15th Street 
New York City 

Tel. (212) 254-0960 

CITY DINER 
163 WEST 23rd STREH, Ν . Υ. ClrY 
(Between 6th and 7th Avenues) 

Tel. (212) 243-7442 

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

Greek Cuisine 
• Facilities for Parties 
• Catering for All Occasions 

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

FREE DELIVERY 

ΜΕ το 

PETERS TOURS 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ 
Τ ΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Χωρiς Ταλαιπωρίες καi Τρεχάματα 

Ταξιδέψετε με τα κανονικα 
δρομολόγια της ~Ολυμπιακής 
με JUMB0-747 χωρiς σταθμόν. 

Γιά την κράτηση θέσεων καi κάθε πληροφορία 
Άποταθijτε στο δικό σας: 

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

'Έδινε άρκετά, 
παρ • δλη τη φτώχεια της 

Τοϋ Μητροπολίτου 
Γερμανού Πολυζωίδη 

ΕΙναι καλό να γνωρίζη κανείς &να πρό
σωπο άπό τό όποίο μπορεί να μάθη καί 
κάτι. Έγνώρισα την (liς την όνομάσωμε) 
κυρίαν Κρινή. VΕχει χάσει πρό 12 χρόνια 
πολύτιμο σύζυγο καi εμεινε μόνη της. Με
τώκησε τελευταία στην γειτονιά μου καi 
πήγα να τήν καλωσωρίσω σ. &να ίσόγειο 
στενό νοικιασμένο διαμερισματάκι. Κ τύ
πησα τό κουδοϋνι . «Περaστε, περaστε» ά
κουσα καi μπήκα. Μια χαρα ήταν σκορπι

σμένη στα πενιχρα επιπλα τοϋ δωματίου 
καi ή κ. Κρινή , rος 40 χρονών, ήταν ντυμέ
νη άπλίi καi σεμνα μi: ζεστασια στή φωνt') 
καi στό βλέμμα , καλότροπη καi συμπα
θητική. Τό δλο τη ς εδειχνε μια ϋπαρξη 
σπανία, aξιοσέβαστη. 

VΕπειτα άπό λίγο δυο κυρίες τής Φιλο
πτώχου περνοϋσαν τυχαία άπ. εξ ω. τις 
-εκαμε νεuμα να μποϋν καi πρόσφερε τσάϊ 
καi κρυφά-κρυφα τούς εδωσε καi μια καλή 
χρηματική βοήθεια. Εlχα μάθει πως ή κ. 
Κρινή δεν έχει κανένα είσόδημα παρα μόνο 
μιόν έλάχιστη συνταξοϋλα καi άπόρησα 
για την γενναιοδωρία της. 

'Εκείνη κατάλαβε την εκπληξή μου καί 
πολύ ταπεινά, μόλις εφυγαν οί δύο κυρίες, 
μοϋ εlπε: «Αίσθάνομαι μεγάλη χαρα νa δί
νω γιa έκείνους πού βρίσκονται σε 
χειρότερη θέση άπό μένα. · Εγrο μπορώ καi 
ζώ άνέξοδα. · Αποφεύγω τiς διασκεδάσεις, 
τa πλούσια λιπαρα φαγητό καί γλυκίσμα
τα, δεν πίνω, δεν καπνίζω, τα ροϋχα μου τa 
έτοιμάζω μόνη μου , τα πλένω, τa σιδερώ
νω, χαρτια δεν παίζω, ταξίδια δεν κάνω , 
καλύτερα άπ · το σπίτι σου πουθενα τής γ ή ς 
δεν θα βρής. Εύχαριστώ τόν Θεό πού με 
κάνει !κανt'] νa βοηθώ εστω καi λίγο τούς 
iiλλους γιατί δίνοντας χαρό: σ • liλλους, εύ
χαριστείσαι σύ πρώτα καi πλούσιος εlναι 
έκείνος πού δεν θέλει ιiλλα πλούτη ... 

Ta γλυκa έκείνα λόγια τής κ. Κρινή 
μοϋ εκαναν μεγίστη έντύπωση! Πόσοι άπό 
μίiς σήμερα, aνδρες ή γυναίκες, δεν θα 
μποροϋσαν, εστω κι. liν δεν είμεθα πλού
σιοι, να εχωμε ώς τόσο την ίδια σκέψη τής 
κ. Κρινή για να αίσθανώμr.θα χαρό μεγάλη 
βοηθώντας aλλους γιατί πραγματικώς εύ
τυχισμένος εlναι έκείνος ποu κάνει εύτυ
χισμένους ιiλλους πού οί περιστάσεις τούς 
ρίχνουν σε δυσκολίες δυσκολοπέραστες! 
Πόσο ώραίος καi διδακτικός ε{ ναι ό στίχος 
τοϋ άγνώστου μου ποιητοϋ πού εlπε: «Λυ-
πήσου αύiούς πού δεν μποροϋν νά 

κλάψουν φανερα καi ύποφέρουν σιωπηλα 
καi κλαίνε δίχως δάκρυ ... 

Μητροπολίτης Γ. Πολυζωiδης 
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'Ένα άπό rd ώραιότερα καi δημοφιλή. παραδοσιακής μορφής, έλληνικής lδιοκτησfας έστιατόρια 
στο Νιοϋ τζέρσεϋ, εlναι το" 1920's Essex House", στο West Orange, 525 Northfίeld Avenue. 
'Ιδιοκτήτες του rd τελευταία έπτd χρόνια ε[ ναι oi γνωστοi στήν περιοχή καΙ μεταξ,D τών ·Υ δραίων 
όμογενείς κ. κ. Δ. Μαρκούρης, Μίλτων Πανταζής καi Γ. Μπενaς. Έντύπωση στόν έπισκέπτη 
προκαλεί όχι μόνο ή έξ,αιρετικη κουζίνα, άλλά καi ή όλη διακόσμηση τύπου άγγλικοϋ Tudor μt 
λάμπες τίφφανυ, δύο ώραιότατα τζάκια καί πολλά έπιπλα άντίκες tξ,αιρετικής ξ,υλοyλυπτικής 
τέχνης. "Ε να cύρύχωρο μπάρ συμπληρώνει τό έσωτr.ρικό καi αϊθουσες διατίθενται γιά παντός 
ε'ίδους κοινωνικές έκδηλώσεις, μεγάλες καί μικρές. Το τηλέφωνο τοϋ έστιατορίου εlναι: 

(201) 731-2222. 

~Εκδρομη 

τών Κορινθίων 

Ό Παγκορινθιακός Σύλλογος Νέας 'Υ
όρκης, πού τα τελευταία χρόνια παρουσιά
ζει άξιοζήλευτη δραστηριότητα, πραγμα
τοποίησε τό διήμερο 6-7 'Ιουλίου μια ώ
ραία εκδρομή στην περιοχη τοϋ Lake 
George, Ν.Υ. Οί Κορίνθιοι καί οί φίλοι 
τους πέρασαν θαυμάσια καί συναντήθηκαν 
καi με έκπροσώπους συμπατριωτών τους 
άπό τό Τορόντο, Καναδίi, στό πλαίσιο τών 
ένεργειών πού γίνονται για την στενώτερη 

συνεργασία μεταξύ τών τμημάτων άλλων 
πόλεων 'Αμερικής καί Καναδίi. Ό πρόε
δρος τοϋ Συλλόγου κ. Μαυρονάσιος εκανε 
μεγάλες προσπάθειες για την επιτυχία τής 
έκδρομής ένiίJ liξιοι έπαίνων ήσαν καί οί 
ύπεύθυνοί της κ.κ. Κων. Λιάκης καί Βασ. 
Παπαμήτρου . 

Ό Σύλλογος Κορινθίων Ιδρύθηκε τό 1972 
(ύπήρχε καί aλλος παλαιότερα με την όνο
μα σία «·Απόστολος Παuλος») καί πρόε
δροί του διετέλεσαν οί κ.κ. Νικ. Λιάκης , 
'Άγγ . Παπαφίλης, Κων. Λιάκης καί Άθ. 
Μαυρονάσιος. Μεταξύ τών σκοπών του 
εlναι ή άπόκτηση ένός «σπιτιοϋ» πού θα 
γίνη ή &δρα κάθε έκδηλώσεως, ή καλύτερη 
όργάνωση δλων τών δμογενών πού κατά
γονται άπό την περιφέρεια Κορινθίας, ή 
άλληλοβοήθεια, ή διατήρηση των ήθών 
καί έθνικών μας θεσμών καθώς καί ή συμ
παράσταση στόν τόπο τής καταγωγής τους. 

Τό Διοικ. Συμβούλιο τών Κορινθίων ά
παρτίζουν οί: Μαυρονάσιος · Αθαν. πρόε
δρος, Παπαντωνίου Χρ. aντιπρόεδρος, 
Μπάρτζης Χρ. γραμματεύς, Μπεκιάρης Γ. 

ταμίας. Σύμβουλοι ε{ναι οί Μαλιερός Σπ., 
Σκόνδρας Βασ., 'Αγγελόπουλος Κωνστ., 
Κωνσταντινόπουλος Τάσος, Παπαγιαν
νόπουλος Τάσος , Κοντογιάννης · Αργ. καί 
Ρουμπέκας Κωνστ. 

Dick's Bakery & Deli, 
Wines & Liquors 

WE CATER 

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

Fine Danίsh and Croίssanιs 
Wίde Assortment of Rye, Pumpernίckel, 
Whίte Bread and Rolls- Biggest Selectίon 

of Butter Cookίes ίn the area. 

WHOLESALE and RETAIL 
RT 46 WEST, DOVER 

TEL. (201) 366-31 70 
Open 7 Day.f α Week 7 ΑΜ ιυ 10 ΡΜ. 
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IN 1985 
ΤΗΕ BEST TRAVEL VALUES 
HOMERIC'S '747 Super Flights' 

IOGREECE 
"' 

Α Greαf Wαy to Go •.. And Sαve Money, Tool 
,., ... 

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

• ΝΟΝ STOP FLIGHTS ΤΟ ATHENS 
• EXCEPτiONAL ΊΟW' RATES 

.•• $200 LOWER ΤΗΑΝ OTHER RARES . .. 

• INFANTS TRA VEL FREE 
• PERSONALIZED Α ΠENτiON-COMPUTERIZED SERVICE 
• RELIABILIH AND FINANCIAL Sl"RENGTH 

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

ONEWAY FROM ROUND TRIP FROM 

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

•• • AND τ ΑΚΕ Α FRIEND WΙτΗ YOU AND 
SEE GREECE & τΗΕ GREEK ISLES. 

TOURINCLUDES 
• ROUND TRIP AIR FARE 
• 7 NIGHTS ΑΤ DELUXE HOTEL IN Α VERY SPECIAL WAY 

Α τ VERY SPECIAL PRICES! ! 
• AMERICAN BREAKFAST DAIL Υ 
• CITY SIGHTSEEING 

$., Ag l-~~~LUSIVE 
FROM I. INATHENS 

• 1-DAY CRUISE 
• ALL TRANSFERS 
• SERVICE CHARGES AND Τ AXES 
• FARE WELL DINER 

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

ΝΟ. 1 CHARTER AND TOUR OPERAτOR το GREECE 

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

New York: Brooklyn: Astoria: Stamford, cτ: Long lsland: Athens, Greece: 
595 Fifth Ανe. 79-04 5th Aνenue 3 1-1 9 Ditmars Blνd. 906 Ε. Main St. 86 Νο. B<oad•νaι 59 Panepistimiou St. 

Tel. 212-753-1100 Tel. 71 8-833-ββΟΟ TeJ. 718-.721·6400 Tet. 203-359-2917 
Hicksνille, ΝΥ 11801 

Tel. 321-4777 Tel. 516-935-3400 



Τό Φύλλο 

APOLLO 

# 

ε ει. 

ΔΈ\/ θρυματίζεται- ΔΈν κολλδ - ΔΈν ξυν_ίζει 

Ε/ΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΦΡΕΣΚΟ 

Δουλεύεται εύκολα. " Οταν ψήνεται φουσκώνει 

καί γίνεται ροδοκόκκινο. Μένει πάντοτε όφράτο . 
Κατασκευασμένο μe τό άγνότερα ύλικά . Πε

ρισσότερα φύλλα στό πάουντ. Διατηρείται 

στό ψυγείο γιό μflνες. 

Διαφέρει. Διότι ή λέξη φύλλο είναι ταυτισμένη 

μe τι)ν έταιρία μας. Διότι έΊμαστε πρωτοπόροι . 

Πρώτοι έμείς τό διαθέσαμε στι)ν όμερικανικι) 
'Αγορά. 

Τό φύλλο APOLLO τό βρίσκετε σ· όλα τό έλλη

νικό παντοπωλεία καί d όλα τό σούπερμάρκετς. 
Παραγγελίες στέλλονται σ· δλη την Άμερικι) 

καί Καναδδ! 

Π ροτιμδτε καί τό όλλα έκλεκτό προϊόντα μας: 

ΤΥΡΟΠΠΤΑ - ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΤΑ- ΜΠΑΚΛΑΒΑ 

ΚΑΤΑΙ·ΦΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ 

ΕΙΔΙΚΕΣ Τ/ΜΕΣ ΓΙΑ ΚΟ/ΝΟΤΗΤΕΣ 

'' 111 ΟΡΓ ΑΝΩΣΕΙΣ 

σημαίνει ΦΥ ΛΛΟ 

ΦΥ ΛΛΟ σημαίνει 

APOLLO STRUDEL LEA VES CO. 
18-QJ RJνER ROAD 

FAIR LAWN, N.J . 07410 
Τ elep hone: ( 20 I ) 797 -{)888 


