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At Adelphi, 
our students 

succeed in life. 

Peter Diamandopoulos, President 

Students succeed in college when they're 
offered challenging academic programs and 
are given the support and encouragement they 
need to reach their goals. 

That's why we at Adelphi don'tjust offeryou 
the option of planning your education from 
the catalog. 

After all, we have eight schools with over 80 
different majors, ranging from business and 
pre-med (including seven-year joint degree 
programs with Georgetown University Dental 
School and the SUNY College of Optometry) 
to pre-law, nursing, social work, education, and 
the arts. 

That's why we at Adelphi also offer you con
cerned personal and career counselling to help 
you make the right academic choices. 

The success of this combined Adelphi ap
proach to your education is shown by the fact 
that Adelphi graduates: 

Here's why. 

- are accepted by prestigious graduate schools 
(an astonishing 86 percent of students who 
complete our pre-med courses are accepted 
by medical and dental schools, for example); 

- are employed by major corporations, 
throughout the nation; and, 

- above all, are educated men and women; for 
they have learned how to approach any 
problem in life - - with knowledge, and 
through reliance ο η the creative use of ideas. 
Thus Adelphi's outstanding faculty, resour-

ces, atmosphere of learning, and our overall 
dedication to intellectual excellence, assures 
you that you will have every opportunity to 
achieve your educational objectives. 

And, we offer all of this to you right here in 
the heart of Metropolitan New York! 

We at Adelphi University look forward to 
welcoming you. 

ADELPHI UNIVERSITY 
OFFICE OF ADMISSIONS 

South Aνenue 

GARDEN CITY, NEW YORK 11530 
Tel. : 516-663-1100 

ADELPHI UNIVERSIΊΎ 
Jo u " J, J / 8 9 6 
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Προσαρμογη στό πνεuμα της έποχflς! 

Με τό νέο αύτό σήμα 

QUALIN FOOD PRODUCTS 

βρίσκετε τώρα τα έκλεκτής ποιότητος προϊόντα 
μας σ' όλα τα έλληνικα παντοπωλεία καi ύπερ
αγορές. 'Ένα σήμα έμπιστοσύνης. Του άρχαιό
τερου έλληνικου είσαγωγικου σίκου. 

F ΑΝτΙS FOODS, Inc. 179 Franklin Street 
New York, Ν.Υ. 10013 

Tel. (212) 966-5186 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 

• Ασφάλειες δλων τών είδών 
• Αύτοκινήτων, • Ζωijς, • Καταστημάτων, 

• Σπιτιών, • Φωτιiiς κ.λ.π. 

Τό γραφείο τής πλήρους έμπιστοσύνης 

ΠΡΟΘΥΜΙΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ 

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥ ΛΕΣ 

Τηλ.: (7 18) 274-5100 

PILOT'S 
Α UTO DRIVING and FL YING SCHOOL 

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΠΙΛΟΤΩΝ 
ΡΕRΜΠ ΣΤ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Πεπειραμένοι δάσκαλοι όδηγήσεως 

σάς παίρνουν άπό τό σπίτι σας. 

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΕΖΔΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ 

ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ 

Τάξεις άρχίζουν κάθε μήνα. 

NATIONAL 
GREEK RADIO PROGRAM 

Θάλεια Μοσχάκου 

Μέ τούς άγαπητούς σας 

ΜΙΚΕ ΖΑΡ/Π καί θΑΛΕΙΑ 

ΜΟΣΧΑΚ Ο Υ πού σάς κρα
τούν συντροφιά έδώ καί πολ

λά χρόνια. 

'Εκπέμπουν τώρα άπό 
Δευτέρα εως Παρασκευή 

4-5 π.μ. καί 8:30-9:00 π.μ. 

WNWK 105,9 F\1 
WNWK 105,9 FM 

ELLAS TRA VEL 
Γιά δλες τίς ταξιδιωτικές σας 
άνάγκες τηλεφωνήστε μας 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ 
ΚΥΠΡΟΣ - Τ ΑΞΙΔΙΑ 
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

Κανονικές πτήσεις- Τσάρτερς 
Κρουαζ ιέ ρε ς 

Α11 . Language Video Tapes Production 
Ή μεγαλύτερη συλλογή άπό έλληνικές 

καί ξένες βιντεοκασέτες 

22-74 31 STREET ASTORIA, Ν. Υ. 11105 
TEL. (718) 274-5100 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 



Έπιστολες 

Έπi. μιιiς δμιλίας του κ. Τρίτση 

Κύριε διευθυντά, 

Στfιν όμιλία του πρός τους όπαδους καί 
φίλους τοϋ ΠΑΣΟΚ στfιν Νέα Ύ όρκη, στα 
πλαίσια τfjς έτήσιας χοροεσπερίδας τους, 
ό τέως ύπουργός Χωροταξίας κ. Τρίτσης 
παρουσιάστηκε θλιβερa άνιστόρητος καί 
άνησυχητικa παραπλανητικός. 

Θα περίμενε κανείς ότι ό κ. Τρίτσης θα 
έκμεταλλεύονταν αυτη ττ')ν ευκαιρία για νa 
παρουσιάσει σττ')ν όμογένεια άπό πρώτο 
χέρι σέ τί άνησυχητικό γιa ττ')ν έξέλιξη τής 
οίκονομίας καί τοϋ πολιτεύματος σημείο 
βρίσκεται αύττ') ττ')ν στιγμfι ή πατρίδα μας. 
Δυστυχώς, έπροτίμησε νa έπιδοθεί σέ ά
νούσια παρελθοντολογία καi φθηνfι προ
παγάνδα. 

Σχετικa μέ τό Αlγαίο καί τό Κυπριακό δ 
κ. τ ρίτσης δέν άνάφερε τfιν ζημία που έχει 
όποστεί μιa δίκαιη λύση τους σaν συνέ
πεια τών σημαντικών πολιτικών καί δι
πλωματικών λαθών τής κυβερνήσεως του 
ΠΑΣΟΚ. Εlναι γεγονός ότι μέ ττ')ν καθαρά, 
μέχρι πρόσφατα , άντι-νατοϊκή, άντι-αμε
ρικανικτ') καi άντιδυτική της συμπεριφορά, 
ή κυβέρνηση τοϋ κ. Παπανδρέου εχει κά
νει έπιφυλακτικους τους συμμάχους μας 
καi &χει ένισχύσει ττ')ν θέση τής Τουρκίας. 
Ή καθυστέρηση τής παράδοσης τών F-16 
γιa ττ')ν ένίσχυση τής πολεμικής μας άερο
πορίας, ή έπίμονη aρνηση τοϋ Προέδρου 
Ρήγκαν γιa μιa συνάντηση μέ τόν κ. Πα
πανδρέου παρ · δλες τίς προσπάθειες που 
έγιναν καθrος καi ο{ δηλώσεις τοϋ πρωθυ
πουργου τής ·Ισπανίας Γκονζάλες στην 
πρόσφατη σύνοδο τών άρχηγών τών κρα
τών-μελών τής Ε.Ο.Κ. εlναι γεγονότα πού 
έπιβεβαιώνουν τa παραπάνω. 

~οσον άφορα ττ')ν aμυνα τής χώρας, ε{ ναι 
ma κοινό μυστικό ότι ο{ ένοπλες δυνάμεις 
μας &χουν άποδυναμωθεί έπειτα άπό τίς 
προκλήσεις πρός τους άξιωματικους έγκα
θέτων τοϋ κόμματος καί τi,.ς σκανδαλώδεις 
άποστρατεύσεις ιϊξιων άξιωματικών που aν 
καί έκτελουσαν τό καθήκον τους , δέν εliαν 
τόν χαρακτηρισμό τοϋ θερμου σοσιαλιστή 
για να πάρουν προαγωγή. 

Ό κ. Τρίτσης δέν όπήρξε άναλυτικός στό 
θέμα τής κοινωνικής σοσιαλιστικής με
ταρρύθμισης που έπαγγέλλεται τό κόμμα 
του. τι έννοουν μέ αύτό τόν όρο; Μήπως 
ττ')ν κατάργηση τών θεσμών που γιa αlώ
νες άποτελουν χαρακτηριστικό του .Ελ
ληνα; Μήπως την έπιβολfι έντυπώσεων μέ
σω προσεκτικa σχεδιασμένης προπαγάν
δας σχετικa μέ τό τρίπτυχο Πατρίδα- Θρη
σκεία- Οlκογένεια; Μήπως τfιν μετατροπή 
τής kλληνικής κοινωνίας σέ &να τεράστιο 
έργοτάξιο μέσα σέ στρατόπεδο, όπου ό 
καθένας θα ε{ναι ή μέλος τής κομματικής 
άριστοκρατίας f\ έχθρός τής πατρίδας; ·Ε
τσι , δπως συμβαίνει σέ άλλες χώρες δπου 
έπικρατοϋν ο{ μαρξιστικές lδέες που έπαγ-
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γέλλεται τό ΠΑΣΟΚ. 'Αλήθεια, πόσες τε
τραετίες θa χρειαστοϋν γιa νa άποφασίσει 
τελικa αύτό τό κόμμα τί πρόγραμμα θέλει 
να έφαρμόσει καί να τό παρουσιάσει a
προκάλυπτα στόν λαό; 

Παραπλανητικός ύπfjρξε ό κ. Τρίτσης 
όταν άναφέρθηκε στfιν κατάσταση τής οι
κονομίας στfιν • Ελλάδα. Προσπαθώντας 
να δημιουργήσει έντυπώσεις, ε{πε δτι ή 

οίκονομία ποτέ δέν πήγαινε καλιΧ στfιν 
'Ελλάδα. ~Εντεχνα παρέλειψε να άναφέ

ρει ότι κατa ττ')ν διάρκεια τfjς διακυβέρ
νησης τής χώρας άπό τό ΠΑΣΟΚ οί 

ιϊνεργοι εφθασαν τους 400.000, τό κατα κε
φαλην ε{σόδημα του ~Ελληνα μειώθηκε, 
χιλιάδες μικρομεσαίες έπιχειρήσεις έκλει
σαν, άρκετές βιομηχανίες μετα άπό τό 
στάδιο τής κοινωνικοποίησης πού κόστισε 
δισεκατομμύρια στόν κρατικό προl)πολο
γισμό έκλεισαν, ο{ ξένες έπενδύσεις στην 
χώρα μας σχεδόν μηδενίστηκαν, ή δύναμη 
τής έμπορικής μας ναυτιλίας μειώθηκε καί 
τό πιό σημαντικό, ό έξωτερικός δανεισμός 
έφθασε σέ πλέον άνησυχητικα uψη. 

Πώς μπορεί δ κ. Τρίτσης νa κατηγορεί 
τiς κυβερνήσεις τοί> παρελθόντος για αύτη 
την κατάντια δταν άπό την ίδρυση τοϋ 
έλληνικου κράτους μέχρι τό 1981 χρωστά
γαμε 8 δισεκατομμύρια δολλάρια καί άπό 
τό 1981 μέχρι σήμερα χρωστiiμε 17 δισε
κατομμύρια δολλάρια; 

Πώς μπορεί δ κ. Τρίτσης ναμιλa γιάάνε
ξάρτητη έξωτερικfι καi έσωτερικη πολι
τικη τής κυβέρνησης δταν ό προϋπολο

γισμός του 1986 έγκρίθηκε πρώτα άπό τό 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF) καί 
μετα κατατέθηκε στην Βουλη γιa 
συζήτηση ; -οταν ό πρωθυπουργός πα
ρουσιάστηκε διεθνfις έπαίτης για ενα 
δάνειο άπό την Ε.Ο.Κ.; Δάνειο τό όποίο 
πήραμε άφου δ έθνικα περήφανος πρωθυ
πουργός μας &κανε δηλώσεις πίστης καί 
μετανοίας πρός τους έταίρους τής Ε.Ο.Κ., 
άλλα που δέν θα χρησιμοποιηθεί για πα
ραγωγικές έπενδύσεις άλλa για νa πληρώ
σουμε τόκους ιϊλλων δανείων; 

Πώς τολμά ό κ. Τρίτσης νa ισχυρίζεται 
ότι ό λαός λαμβάνει μέρος στην έφαρμογη 
τών πιό άντιλαϊκών ο{κονομικών μέτρων 
που πήρε ποτέ έλληνικη· κυβέρνηση; ·ο
ταν τό άνώτατο συνδικαλιστικό όργανο 
τής χώρας, ή ΓΕ.Σ.Ε.Ε., &χει διασπαστεί 
άπό ττ')ν κυβέρνηση καί διοικείται άπό έναν 
καθ ' δλα παράνομο πρόεδρο; ·οταν κα
θημερινές πλέον άπεργίες διαφόρων έργα
τι κών τάξεων κοστίζουν τόσα πολλd στην 
οiκονομία τής χώρας; 

Ό ιϊνθρωπος που κατα τόν Άνδρέα Πα
πανδρέου έγραψε ιστορία, άποδείχθηκε 
θλιβερd άνιστόρητος σέ θέματα σχετικa μέ 
την δμογένεια. Ό κ. Τρίτσης ε{πε: «Πι

στεύουμε δτι ή όμογένεια δέν παίζει τόν 
ρόλο της. Δέν πρέπει να κοιτάζει ττ')ν πα
τρίδα άδιάφορη . . . δέν θα ύπήρχε πρό-
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βλημα άν ο{ καταθέσεις σας γίνονταν σε 
~λληνικi:ς τράπεζες». 'Αλήθεια, άπό πότε 
ο{ δμογενείς έγιναν άπάτριδες; Μήπως 
μετιi άπό ηΊν έκθεση τοϋ ταξιάρχου Μα
κέδου που τους χαρακτήριζε ώς φασίστες 
καi πράκτορες τής C.I.A.; Αύτόν τόν άξιω
ματικό που άντi ή κυβέρνηση τοϋ ΠΑΣΟΚ, 
που τόσο νοιάζεται γιιi τους δμογενείς, νιi 
τόν τιμωρήσει παραδειγματικά, τοϋ έδωσε 
σημαντικό πόστο στην Κ.Υ.Π. Σχετικά με 
την δμοψυχία τών Έλλήνων κ. Τρίτση , 
μήπως ξεχάσατε τί είχατε πεί σε δημόσια 
δμιλία σας στό Αίγιο τής • Αχαίας κατα την 
προεκλογικη έκστρατεία; • Αν ναί, θα σάς 
τό θυμίσω έγώ. Είχατε πεί τότε πρός τοuς ό
παδους τοϋ κόμματός σας ποu ζητωκραύ
γαζαν: « ... oi Δεξιοi ε{ ναι φίδια καi πρέπει 
να τους πατάμε στό κεφάλι». Αυτη την δ
μοψυχία έπικαλεiστε καi τώρα; 

'Η άποτuχημένη πλέον σέ δλους τους το
μείς κυβέρνηση τοϋ ΠΑΣΟΚ δi:ν δίστασε 
να ζητήσει καθαρό. μέσω τοϋ εκπροσώπου 
της τά χρήματα των όμογενών. Χρήματα 
που θά τα χρησιμοποιήσει σε προγράμ
ματα κ οι νωνικοϋ τουρισμοί> για αύτους που 
πρωταγωνίστησαν στην πιό σκοτεινη πε
ρίοδο τfjς νεωτέρας ιστορίας μας σαν σφα
γείς άθώων πολιτών καi όργανωτi:ς παιδο
μαζωμάτων ... 

Μετιi τιμής, 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡ. ΜΟvτΟΥΣΗΣ 
Φοιτητης Οίκονομικών 'Επιστημών 

Συνεργάτης 'Οργανισμοί> 'Αποδήμων 
Έλλήνων (Ο.Α.Ε.ΝΕ.Δ.) 

οι έπαναπατριζόμενοι 

Φίλε κ. Μακριά, 

• Ωραία καί χορταστικη ήταν ή δμιλία τοϋ 
βουλευτοϋ Μεσσηνίας κ. Φοίβου Κού
τσικα μέσω τοϋ Ραδιοφωνικοί> Προγράμ
ματος WEVD. 
Ό κύριος βουλεuη'ις μάς ε{ πε πολλιi 

καλά, γαρνισμένα μέ ύποσχέσεις καί με 
πολλά «Θά»! "Οτι ή Κυβέρνησις ΠΑΣΟΚ 
~χει ύπ' όψιν της νιi κάνη για τούς παλιν

νοστοϋντας άποδήμους Έλληνοαμερικα
νούς, ο{ όποίο ι άναμφιβόλως ε{ ναι πάντοτε 

ol Goodwίll Ambassadors μεταξύ των δύο 
προσφιλών χωρών μας καί προσφέρομε 
άνά πάσα στιγμη τiς άνιδιοτελείς ύπηρε
σίες μας στην 'Ελλάδα καi Κύπρο μας . 

'Αλλα θά παρακαλέσω τόν κ. βουλευτην 
να μάς πληροφορήση ή Κυβέρνησις τοϋ 
ΠΑΣΟΚ, τί εχει προσφέρει στούς 40.000 
• Ελληνοαμερικανούς έπαναπατρισθέντας 
στην 'Ελλάδα, οί δποiοι προσφέρουν-μη-_ 
νιαίως ~να πολυ σοβαρό ποσόν συναλλάγ
ματος άνερχόμενον τουλάχιστον ε{ς 
$3.000.000 καί κάπου $35-40 ~κατομ. 
ετησίως καθαρό συνάλλαγμα δια τό θη
σαυροφυλάκιον τfjς ·Ελλάδος χωρiς καμ

μίαν ύποχρέωσιν εξαγωγ~ς δτιδήποτε προ
ϊόντος εξ αύτής. 

"Οταν διd πρώτη φορα εξελέγη τό 
ΠΑΣΟΚ τό 1981, άπετάνθην στόν κ. Αύ
γερινό, ύπουργόν 'Υγιεινής καi Προνοίας, 
δπως τους έκεt διαβιοϋντας 'Ελληνοαμε-
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ρικανους συμπεριλάβουν είς τό ΙΚΑ, καi 
I επειδη άΠΟ το J946 έπισκέπτομαι άδια
λείπτως την 'Ελλάδα μας, πάντοτε εβλεπα 
τον κ. Αύγερινόν, άλλΟ. βεβαίως μετα 
μερικα χρόνια μέ παρέπεμψε ε{ς άλλο ύ
πουργείον καi άσφαλώς τίποτε, καμμιιi 
πρόνοια διa την ύπόθεσι αύτή. 

Σε δσους δμως επανεπατρίσθησαν άπό 
τό Παραπέτασμα, ή πτωχη · Ελλάδα μας 
τους έδωσε προβιβασμούς, συντάξεις καi 
τόσα άλλα προνόμια. Βέβαια ο{ • Ελληνο
αμερικανοί επαναπατρίζονται οίκειοθε
λώς καί προσφέρουν συνάλλαγμα χωρiς 
καμμιιi έπιβάρυνση στην • Ελλάδα μας. 

Σάς εύχαριστω δια την φιλοξενία είς η') ν 
εγκριτο «Νέα 'Υόρκη». 

Μέ συναδελφικοi>ς χαιρετισμούς, 

ΖΑΝΗΣ Ι. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ 
Δημοσιολόγος- Δημοσιογράφος

"Επαινος 'Ακαδημίας 'Αθηνών 1980 

Εύχi:ς άπο το Flushing 
'Αγαπητέ κ. Μακριά, 

Σάς εύχόμαστε ύγεία, χαρα καί πρόοδο 
σηΊν καινούργια χρονιά τοϋ I 986. 

Μέ χαριi διαβάζομε κάθε μi'jνα τό έξαί

ρετο περιοδικό σας «Νέα 'Υόρκη» καi σάς 
έκφράζομε κάθε εύχη για καλές επιτυχίες 
στην εκδοση τοϋ περιοδικοί> σας! 

Χαρά μας καi τιμή μας νa γίνουμε συν
δρομητές σας, καi εΙλικρινά σάς εύχό
μαστε κάθε πρόοδο. 

Μέ άπειρη εκτίμηση , 

ΠΕΤΡΟΣ καi ΠΟΠΗ ΒΛΑΣΙΔΗ 

Flushing, Ν. Υ. 

'Απο τοiις άδελφοi>ς Βουγιουκλή 

Φίλτατε κ. Μακριii, 

Σιiν ίδιοκτi'jτες τής ~ταιρίας LOUIS 
BUΠER EGGS and CHEESE Co., Inc., 
Brooklyn, Ν.Υ., σάς εύχαριστοϋμε γιά την 
σύντομη περιγραφη των εγκαταστάσεων 
τής ~ταιρίας μας είς τό &γκριτο περιοδικό 
σας «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ». Μάς εντυπωσιάσατε 
μέ την Ικανότητά σας. Με δύο άπλες ερω
τήσεις δ συντάκτης σας είσέδυσε είς τά li
δυτα τής επιχειρήσεώς μας. 

Μέ εκτίμηση καi άγάπη, 

'Αδελφοi Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ 

Brooklyn, Ν.Υ. 

ΜΕ το 

PETERS TOURS 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ 

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Χωρiς Ταλαιπωρίες καi Τρεχάματα 

Ταξιδέψετε με τά κανονικά 
δρομολόγια τής Όλυμπιακής 
με JUMB0-747 χωρiς σταθμόν. 
ΓιΟ. τηv κράτηση θέσεων καi κάθε πληροφορία 

Άποταθίjτε στό δικό σας: 

566 7th Ανe., Suite 701, New York, Ν.Υ. 1001 8 Tel. (212) 391-0200 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



Η ΕΛΛΑΣ Ε:ΞΩ, ΣΤΟ ΚΡΥΟ ... 

Ή σοσιαλιστική Κυβέρνηση, ένώ έμφανί
ζεται έπιδιώκουσα νά βελ τιώση τΙς σχέσεις 
της μέ τήν 'Αμερική, τήν όποΙα χρειάζεται πε
ρισσότερο dπο κάθε ι'i.λλη στιγμή κατά τά 
τελευταία τέσσερα χρόνια ποu κυβερνά τήν 
χώρα, κάνcι δ, τι μπορεί γιά νά θεμελιώση τήν 
tντύπωση δτι ή Έλλάς δέν dνήκει πιά στόν 
Δυτικό Κόσμο. ΚαΙ, πράγματι, δεν θέλει νά 
άνήκη. 

Ή στάση στό πρόβλημα τής τρομοκρατίας 
καi στά θέματα ποu χωρfζουν τίς δυό όπερ
δυνάμεις, δεν aφήνει πλέον καμμιiι. dμφιβο
λία ότι ή tξωτερική πολιτική τής Έλλάδος 
ταυτίζεται μέ έκείνην τής Σοβιετικής 'Ενώ
σεως καi δλων τών έχθρών τοϋ Δυτικοϋ Πο
Ι.ιτισμοϋ. 

Πρώτα, aς δοϋμε τήν στάση τής σοσιαλι
στικής Κυβερνήσεως έναντι τής τρομοκρα
τίας καί, εlδικώτερα, στίς τρομοκρατικές 
έπιθέσεις στά dεροδρόμια τής Ρώμης καί τής 
Βιέννης, πού προκάλεσαν τόν θάνατο 20 καi 
τόν τραυματισμό 100 άθώων- μεταξύ τών ό
ποfων καΙ ~Ελληνες. Ή έλληνική Κυβέρνηση 
ήταν ή πρώτη πού aρνήθηκε κάθε συνεργασία 
με τήν 'Αμερική γιiι. τήν tπιβολή οΙκονομικών 
κυρώσεων κατά τής Λιβύης. ΚαΙ δέν περιω
ρίσθηκε μόνο σ' αύτό. Διεκήρυξε ότι δέν θά 
έπιτραπή ή χρησιμοποlηση τών dμερικανικών 
βάσεων γιiι. τυχόν στρατιωτικiι. μέτρα έναν
τίον τοϋ Καντάφι. Άλλiι. ούτε tδώ σταμάτησε 
ή Κυβέρνηση Παπανδρέου. 'Ισχυρίσθηκε δτι 
δ ι α θ έ τ ε ι σ τ ο ι χ ε ία πού aποδεικνύουν 
ότι ή Λιβύη δεν εlχε καμμιά σχέση με τίς τρο
μοκρατικες tπιθέσεις στiι. δύο dεροδρόμια. 
(Λίγες μέρες πρiν εlχε dφήσει έλεύθερους νiι. 
φύγουν dπό τήν Έλλάδα, Επτά ίJποΠτους τρο
μοκράτες πού συνελήφθησαν στήν 'Αθήνα μέ 
πλαστiι. διαβατήρια!). 

το πιστοποιητικό κοσμιωτάτης διαγωγής 
στόν κ. Καντάφι- ό όποίος έχει μάλιστα προσ
κληθεί νά tπισκεφθή τήν Έλλάδα-έδόθη dπό 
τήν έλληνική Κυβέρνηση, κατά τήν διάρκεια 
τής έπισκέψεως τοϋ dναπληρωτοϋ ύπουργοϋ 
'Εξωτερικών τών ΗΠΑ κ. Γουάϊτχεντ. Ό τε
λ<:υταίος έπεσκέφθη τόν περασμένο μήνα η}ν 
'Αθήνα καΙ ιϊλλες εύpωπαϊκ'ές πρωτεύουσες, ώς 

εΙδικός aπεσταλμένος τοϋ Προέδρου Ρήγκαν. 
μέ τόν χαρτοφύλακά του γεμάτο στοιχεία πού 
dποδεικνύουν τήν σχέση τής Λιβύης μέ τούς 
τρομοκράτες. τα στοιχεία αύτά έτέθησαν ύπ' 
όψιν τοϋΠρωθυπουργοϋκαi τοϋ ύπουργοϋ 'Ε
ξωτερικών. ΚαΙ κατά τήν dναχώρησή του dπό 
τήν 'Αθήνα, δ κ. Γουάi'τχεντ tδήλωσε δτι καi 
οί έκεί συνομιλητές του τοϋ έδωσαν τήν tντύ
πωση δτι συμμερlζονται τήν dμερικανική θέση 
γιά τόν ρόλο τής Λιβύης. Ό 'Αμερικανός {r 
πουργός - ιϊνθρωπος καθ' δλα σοβαρός καi 
dξιοπρεπής - χαρακτηρiσθηκε σάν «ψεύτης» 

ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΣ, 1986 

Τοϋ κ. ΠΑΝ. Σ. ΜΑΚΡΙΑ 

στόν κυβερνητικό Τύπο. ΚαΙ ψεύτη έπεδίωζε 
νά τον βγάλη ή έλληνική Κυβέρνηση; μέ τήν 
άνακοlνωσή της ότι όχι μόνο δεν τοϋ έδωσε 
τήν tντύπωση αύτή, άλλά, aπεναντίας, κατέ
χει στοιχεία γιά το dντlθετο. Δεν dνεκοίνωσε, 
όμως, aν τά στοιχεία αύτά έδόθησαν στον 
aπεσταλμένο τής Κυβερνήσεως dπό τήν όποΙα 
dνεμένετο, tκείνες τίς ήμέρες, ή έγκριση πω

λήσεως τών 40 F- t6 καi έζητείτο ή διατήρηση 
τής άναλογfας 7 πρός 10 στην στρατιωτικη 
βοήθεια προς 'Ελλάδα καί Τουρκfα . .. Ή ά
μερικανική πρεσβεlα στήν 'Αθήνα έπέμεινε 
γιiι. την dκρlβεια τής δηλώσεως τοϋ όπουpγοϋ. 
Ό όποίος, μετiι. τήν tπιστροφή του στήν 01>
άσιγκτων, tπέμεινε dκόμη περισσότερο γιiι. 
τήν tντύπωση πού aπεκόμισε. Εlπε ό κ. Γου
άϊτχεντ: 

.. Νομίζω πmς δλοι οΙ cruνομιλητές μοιι cruμ
φώνησαν, παρά τό yεyονός δτι ή 'Ελλάδα δl:ν 
έπιθιιμεί νά τό δηλc»ση δημόσια, άλλά δλοι οΙ 
Ιiλλοι μΕ τους όποιους cruνωμίλησα lχοιιν δη
λώσει δημόσια καi cruμφωνοϋν δτι δ Καντάφι 
εiναι δ βασικός ήyέτης στόν κόσμο (που βρί
σκεται) πίσω άπό η'ιν ύποστήριξη τρομοκρα
τικών δραστηριοτήτων», 

Έξ ιϊλλου, ό κ. Γουάi'τχεντ έρωτηθεlς γιiι. τίς 
«dποδείξεις που τοϋ παρουσlασε ή έλληνική 

Κυβέρνηση ότι ό Καντάφι δεν εlχε σχέσεις μέ 
τίς τρομοκρατικές tνέργειες τής Ρώμης καi 
τής Βιέννης» εlπε τά έξής: 

"Σιινωμ(λησα μΕ τόν "Ελληvα όιtοιιρyό 'Ε
ξωτερικών καi τόν -Ελληνα Πρωθιιποιιρyό. 

Κανένας δl:ν μοϋ άνέφερε τ(ποτε dποδείξεις 
στό πλαίσιο αύτό. Παροικr(ασα καί στΟΟς δiιο 
τiς άποδείξεις που έμείς fχοιιμε yιά ηΊν άνά
μιξή τοιι (Καντάφι) στά δiιο αύτά περιστατικάΜ. 

Τήν ίδια ώρα, ό συνήθως dμ.lλητος όπουρ-
γός 'Εξωτερικών κ. Κ. Παπούλιας, σέ μιά dπο 
τίς σπανιώτατες συνεντεύξεις του πρός τόν 
Τόπο, διεκήρυξε την dγάπη καί τόν θαυμασμο 
τής 'Ελλάδος καί τοϋ ΠΑΣΟΚ πρός τήν 
Λιβύη. Εlπε δ κ. Παπούλιας: 

MOI σχέσεις τής 'Ελλάδας μΕ τόν Άραflικό 
κδσμο καί παραδοσιακΕς καi φιλικl:ς καί t:y
κάρδιες εivαι. Μέσα·σ • αύτό τό πλα(αιο tντάΑJ
σονται καi ο( σχέσεις μας μΕ τη ΛιJΙύη. ·Αλλά, 
βεβαίως, δΕν πρbει νά ξεχνd κανεiς δτι με τη 
Λιβύη εiχαμε καi Ιiλλες σχέσεις, κομματικές, 
πρiν y(νοιιμε ιrοJέρvηση. Καi θα θιιμdστε. βέ
βαια. δτι εiχαμε συστήσει τήν Όρyάνωση, τη 
Γενική Γραμματεια τών Μεσοyειακών Σοσια
λιστικmν Κομμάτων καi Προοδειιτικmν Όρ

yανώσεων, yενικός "(ραμματεi>ς tik διτοίας 
ήταν δ κ. Σαχάτι, που πρόσφατα με tπισκέ
φ&ηκε yιά νά μοίl dναπτιίξη θtσεις tfjς Λιβύης. 
Έξακολοιιθοίlμε vά διατηροiίμε nς tδιες φιλι
κtς σχέσεις μt τή ΛιJΙύη καί δΕν νομίζω δτι 

μπορεί κάποιος νά μdς πιέση yιά νά άλλάξοιιμε 
πορειαΜ. 

Στήν 'ίδια συνέντευξη, ό κ. Παπούλιας προ
έβη σέ έπfδειξη μιό.ς Ιδιαfτερης εύαισθησίας 
τής σοσιαλιστικής Κυβερνήσεως γιa τήν τρο
μοκρατlα καί dνεφέρθη μέ aνυπόκριτη κατα
νόηση γιιi τά «Παιδιά» πού πετοϋν χειροβομ
βίδες καΙ σκοτώνουν γυναικόπαιδα στά dερο
δρόμια. 

'Αναφερόμενος στον τρομοκράτη πού συνε
λήφθη ζωντανός στήν Βιέννη (μέ ένα διαβα
τήριο άπό tκείνα που εlχε κατάσχει ή Λιβύη 
dπό Τυνήσιους tργάτες) δ κ. Παπούλιας εlπε 
μεταξύ ιϊλλων: 

ΜΛοιπόν, αύτό τό παιδί, αύτός δ τρομοκρά
της, εχασε τόν πατέρα τοιι μέσα στό Παλαι
στινιακό στρατόπεδο τίjς Σάμπρα καi Σατίλα, 
τt)ν μητέρα του τήν σκότωσαν οι Χριστιανοi 
Φαλαyyίτες και τόν μοναδικό dδελφό τοιι τόν 
σκότωσαν ο( Σιtτες. Αύτή, λοιπόν, ε{ναι ή ά
πελπιστική προσωπική κατάσταση αύτοίl που 
πίjρε τό αύτόματο και fπεσε μέσα στό dερο
δρόμιο τίjς ΒιένVης 1'1 τίjς Ρώμης». 

·Ο κ. Παπούλιας δέν tξήγησε σε τΙ lφταιξε 
σ ' αύτό τό «Παιδί» ή δωδεκάχρονη 'Αμερι
κανίδα καΙ ol τέσσερις "Ελληvες άλλά καί οί 
ιϊλλοι που δολοφονήθηκαν στα δυό dεροδρό
μια. Ούτε γιατί τό «παιδί» αύτό δέν τά έβαλε μέ 
τούς Φαλαγγίτες, ή τοίJς Σιίτες, πού σκότω

σαν τούς δικούς του ... 

• • • 
Ή dλλαγή τής έλληνικfίς tξωτερικής πολι

τικής πρόι; dνεπιθύμητες γιά τόν 'Ελληνισμό 
τής 'Αμερικής κατευθύνσεις δέν θεμελιώ- . 

νεται μόνο μέ τiς προκλητικές διακηρύξεις 
περl «Ιμπεριαλιστικής» 'Αμερικής, τήν dντl
θεση στήν λήψη μέτρων κατd τήι; Πολωνlας 
καΙ τής Λιβύης καi τήν έπlδειξη φιλlας προς 
τον Άpαιpάτ, τόν Καντάφι, τόν Κάστρο καί 
τόν 'Ορτέγκα. Kai δέν tξαντλείται μέ τήν 
dντlθεση στήν tγκατάσταση πυραύλων μέσου 
βεληνεκοϋς γιά τήν ιΙμυνα τών tλευθέρων χω
ρών τής Εύρώπης. Ή Έλλάς ε[ ναι τώρα dντl
θετη καί μέ τήν Διαστημική 'Αμυντική Πρω
τοβουλία τών ΗΠΑ καi ύπέρμαχος τής προ
τάσεως Γκορμπάτσεφ, τήν όποΙα μελετούν 
dκόμη ή 'Αμερική καΙ ol σύμμαχοΙ τηι;. Ή 
στάση τής Έλλάδος στά κυριώτερα θέματα, 
ταυτlζεται μέ τήν στάση τής Σοβιετικής 'Ε
νώσεως, τών χωρών τοϋ Παραπετάσματος, 
τής Κούβας, τής Νικαράγουα καΙ τών χωρών 
του Τρiτου Κόσμου. Κατιi τήν rελευταfα τε
τpαετiα. ή ψήφος τifς 'Ελλάδος σiόν ΟΗΕ 
συνέπεσε μέ tκεlvη τής Σοβιετικής 'Ενώσεως 
2 Πρός 1 σέ σύγκριση μl τiς περιπτώσεις πού 
ή 'Ελλάδα ψήφισε δπως ή 'Αμερική ... 
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Α/ΩΝ/Α Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΣ 

ο ΤΡΑΓΙΚΟΣ θάνατος τών tπτό aστροναυτών τού Chal
lenger βύθισε σέ βαθύ πένθος τό όμερικανικό έθνος. 01 

έκδηλώσεις τού πένθους αύτού καi τής θλίψεως πού δοκι
μάσαμε δλοι, όπέδειξσν γιο μιό όκόμη φορά, πόσο of κρί
σεις, of συμφορές καΙ γενικό οί δύσκολες ώρες tνώνουν πε
ρισσότερο τόν όμερικανικό λαό. fίκοσι τέσσερις προηγού
μενες πτήσεις τού διαστημικού λεωφορείου ~}ταν τέλειες. 
Τι}ν 25η φορό έγινε τό τόσο όκριβό λάθος, τό dίτια τού 
όποfου διερευνώνται. 

'Οπωσδήποτε, δπως ό Πρόεδρός μας διεκήρυξε καΙ ό 
άμερικανικός λαός θέλει, τό πρόγραμμα θό συνεχισθfΊ. 'Η 

, διαβεβαfωση ούτι} άποτελεί τfιν πιό ένδεδειγμένη όπότιση 
φόρου τιμfΊς στούς πέντε 6νδρες καi στΙς δυό γυναίκες πού 
έχασαν τfιν ζωή τους σέ μιό προσπάθεια έξερευνήσεως τών 
νέων,'σπεριόριστων όριζόντων καΙ δυνατοτήτων τού δια
στήματος. Αύrό έπιθυμούν καi οί οΙκογένειες rών ήρωίκών 
aστροναυτών. Τό όμερικανικό WΕθνος δημιουργήθηκε καΙ 
διατηρείται Ισχυρό όπό άποφσσισμένους πρωτοπόρους. 'Ο 
aπροσδόκητος θάνατος τών έπrό χαλύβδωσε rήν θέληση 
τού λαού αύτού, γιο νέα πρωτοποριακό βήματα καΙ νέα με
γαλουργήματα στfιν Γή καΙ στό Διάστημα .. . 

ΚΑΛ ΥΤΕΡΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΠΚΕΣ έξελίξεις σημειώθηκαν τόν περασμένο μfΊνα στ/ς σχέσεις 'Ελλάδος - ·Ισραήλ. ·Ισραηλινός aξιω
ματούχος έπεσκέφθη τfιν 'Αθήνα καΙ εΤχε συνομιλίες μέ τόν 
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DAMADJ\ 
1\ ΙΝΝ !\ 

DEERFIELD 
BEACH 

FLORIDA 
Toll Free 

For Reservations: (305) 421-5000 800-228-2828 

DEERFIELD BEACH RAMADA ΙΝΝ, operated and 
owned by VOUTSINAS Brothers. 20 years of Hotel expe

ήence in Miami and Montreal. 
Located at 1401 S. Federal U.S. Ι, 

Deerfield Beach, FLA 33441 
Between Boca Raton and Pompano Beach - Five minute 

dήve to the beach, on center of Shopping Centers. 

FOR ΜΙΑΜΙ BEACH 
Ifyou are comίng to ΜΙΑΜΙ BEACH. 

call HOWARD JOHNSON'S at 
(305) 532-4411 & askfor Mr. Voutsίnas 

ύπουργό ·Εξωτερικών τής 'Ελλάδος κ. Παπούλιαν, rόν 

όποίον προσεκάλεσε νό έπισκεφθfΊ τό 'Ισραήλ. Ό κ. Πα
πούλιας όπεδέχθη rήν πρόσκληση. Κα/ όπό rlς δύο_ π~ευpές 
όνεκοινώθη δτι of διμερείς σχέσεις έχουν βελrιωθει. Ο Ισ
ραηλινός ύπουργός Τουρισμού θό έπισκεφθή σύντομα τfιν 
'Αθήνα κατόπιν προσκλήσεως τής tλληνικής Κυβερνήσεως. 

·Απομένει, βεβαίως, ή όναγνώριση τού 'Ισραήλ πρός τήν 
όποίο καΙ ή έδώ 'Ομογένεια εύχεται νό όδηγήση rό βελτιω
θtν τελευταίως κλίμα στΙς σχέσεις rών δύο χωρών. Λιγότερη 
μονομέρεια ύπέρ τών όραβικών χωρών θό έξυπηρετή.ση, 
πιστεύομε, πολύ καλύτερα δχι μόνο τό 6μεσα, άλλο και rά 
μακροπρόθεσμα συμφέροντα τής 'Ελλάδος. 

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ Ο κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Ε ΟΣΑ tδηλώθησσν καΙ έγράφησσν τόν περασμένο 

Μ μήνα στι}ν 'Αθήνα, έπιβεβαιώθηκε δτι τό ΠΑΣΟΚ ~α/ ή 
Κυβέρνηση Παπανδρέου έλαβαν τήν όπόφσ<;:η να μι} 
ύποστηρίξουν γιο Πρόεδρο τόν κ. Κ. Καρσμανλη, tβ,δομά
δες όλόκληρες πρΙν τι}ν 9η Μσρτfου 1985. ΚαΙ δ τι ή όποφαση 
ούτε έπεβλήθη στόν Κ. Παπανδρέου άπό τούς μαρξιστές .tπι~ 
τελείς του, ούτε έλήφθη τήν τελευτσfα στιγμή, δηλαδ!Ι τ'? 
πρωί τής 9ης Μαρτίου. 'Αδιάσειστο στοιχείο ό'"!οτελει μια 
δήλωση τού πρώην Πρωθυπουργού κ. Παναγιωτη Κσνελ
λόπουλου, ό όποίος έξήγησε τούς λόγους πού άρνήθηκε !ι'ιν 
πρόταση νό ύποδειχθίj ύποψήφιος Πf!όεδρος Δημοκρατια?. 
Τήν πρόταση τού εlχε μεταβιβάσει ό υπουργός κ . . rσο~ατζο
πουλος, πού tπεσκέφθη τόν κ. Κανελλόπουλο στο σπιτι του, 
στΙς 24 Φεβρουαρfου. 

Σύμφωνα, έξ 6λλου, μέ δημοσίευμα rών «Νέων», σχετικfι 
πρόταση έγινε μετό τόν κ. Κανελλόπουλο, στόν Πρόεδρο 
τού Συμβουλf~υ 'Επικρατείας κ. Θεμ. Κουρουσόπουλο καi 
σrόν 'Αντιπρόεδρο rοϋ Συμβουλίου 'Επικρατείας κ. Βασ. 
Ρώτη, of όποίοι tπίσης όρνήθηκα~. Τήν άπεδέχθη, δμω?> ό 
όρεοπσγίrης κ. Χρ. Σαρτζετάκης το βράδυ τής 8ης Μσρτιου. 
'Εκείνο τό βράδυ, ό τότε ύπουργός 'Εσωτερικών κ. 'Αγα
μέμνων Κουrσόγιωργας tπεσκέφθη rόν Διευθυντή τού Πο: 
λιτικοϋ Γραφείου τού κ. Κσρσμανλη, !<· Π. Μολυβιάτη κ~ι 
τόν διεβεβσίωσε έκ μέρους τού κ. Παπανδρέου δn «το 
ΠΑΣΟΚ σύσσωμο θά ύποδεfξη τήν tπομένη μέρα καΙ θό 
ψηφίση Καραμανλή . γιά rήν Προεδρfσ τής Δημοκρατίας» ... 

Δέν ήταν λοιπόν όπόφσση τής στιγμής ή όθtτηση τών 
διαβεβαιώσεων τού Πρωθυπουργοϋ πρός rόν κ. Καραμαν
λή. • Ηταν ένέργεισ προμελετημένη καΙ προγραμματισμένη. 

~ateria 
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Ο ΚΑΝΤΑΦΙ ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

οκ. Καντάφι, τόν όποίον ή έλληνικr'ι Κυβέρνηση έπεχεί
ρησε τόν περασμένο μήνα νά κσλύψη, ύποστηρίζουσσ 

δτι «έχει στοιχεία» πού άποδεικνύουν ότι ό άρχιτρομοκράτης 
τύραννος τfjς Λιβύης .. . δέν έχει σχέση μέ τίς δολοφονικές 
έπιθέσεις στήν Ρώμη κσί στήν Βιέννη, εΤνσι άποδεδειγμένος 
έχθρός τfjς ' Ελλάδος καΙ τfjς Κύπρου. "Οτσν ό 'Α ττίλσς εΙσέ
βαλε στήν Κύπρο, ό Καντάφι προσέφερε πλήρη συμπαρά
σταση πρός τούς εΙσβολείς. Ό Τούρκος δημοσιογράφος 
Μεχμέτ 'Αλή Μπιράντ, πού εΤχε παρακολουθήσει άπό κοντό 
τό γεγονότα, γράφει ατό βιβλίο του τό άκόλουθα έπί τοϋ 
θέματος: 

« .. . Αύτtς τlς στενόχωρες νύχτες τό Γενικό 'Επιτελείο δf:ν θό 
τίς ξεχόσει. • Ηταν ή δεύτερη ~ ή τρίτη νύχτα δταν fιρθε μ ιό πλη
ροφορία όπό τό 'Υπουργείο 'Εξωτερικών που συγκίνησε δλους. 
Ό Τοϋρκος επιτετραμμένος τijςΛιβύηςξύπνησε στίς 02.00 τη νύχτα 
όπό τηλεφώνημα. Ό άνθρωπος όπό την άλλη άκρη τοϋ 
σύρματος, συστήθηκε : cιΕiμαι ό Καντόφι. Παρακολουθώ τό γε
γονότα όπό κοντό. ΣΕ: τέτοιες περιmώσεις τό μεγόλα κρότη στα
ματοΟν όμέσως κόθε όποστολη όνταλλακτικων. 01 όποθijκες μας 
ε/ναι όνοιχτές. Μπορείτε νό πόρετε δ,τι εχετε όνόγκη .• Αν έχετε 
όνόγκη όπό κότι ποu δεν τό ~χουμε έμείς εlδοποιί'jστε μας νό τό 
προμηθευτοϋμε γιό σδς•. ' Ο Καντόφι ι tδινε όνοιχτη έπιταγή• 
(« Απόφαση - 'Απόβαση», Έλλ. μετ. 'Αθήνα, 1984). 

ΠΩΣ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ 

Α Ν ΚΑ/κατό καιρούς ό Πρωθυπουργός κσί άλλα μέλη τής έλληνικής Κυβερνήσεως διακηρύσσουν πόσο έκτιμοϋν 
τόν σπουδαιότατο ρόλο τfjς 'Ομογενείσς 'Αμερικής στr'ιν 
προάσπιση τών έθνικών θεμάτων, ώρισμένσ στελέχη τοΟ 
ΠΑΣΟΚ έχουν έντελώς δισφορετικιΊ γνώμη. 'Ένα όπό τό 
στελέχη σύτά, ό κ. 'Ανδρέας Τρίτσης, μέλος τής Κεντρικ(Jς 
'Επιτροπής τοΟ ΠΑΣΟΚ καΙ πρώην ύπουργός, πού μδς 
έρχεται συχνό στήν Νέα 'Υόρκη γιό Πασοκικr'ι προπαγάνδα, 
σέ συνέντευξή του στr'ιν «Πρωίνή>ι, ε1πε μεταξύ άλλων: 

.·ολοι μιλδμε yιά τον άywνα τ"ς όμοyένειας στο tθνικό μέ
τωnο. Πόσο nράyματι, άσχολεlται ή όμοyένεια με τά tθνικά μας 

DINNER 

110 WAVERLY PLACE 
NEW YORK CITY 

Just West of 
Washington Square 

CLOSED MONDA Υ 

(212) 777-0303- 777-0349 

COACH · HOUSE 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, 1986 

θέματα; -Αν θέλετε μιό εlλικριν" tκτfμηαη, ή όμοyένεια στο σύ
νολό της δεν άσχολείται σχεδόν καθόλου με τό tθνικά θέματα. 
Κι δν ύnάρχουν μερικοl nαράyοντες nού κάνουν κάθε τόαο διό· 
~ρες δηλώσεις li κάnοιες ιανητοnοιήσεις, ή δική μου άντfληqιη 
εJναι δτι σε μεyάλο βαθμό τό κάνουν yιά nροσωnικες .ιλοδοξfες•. 

Ό κ. Τρίτσης έχει υίοθετήσει τό συμπεράσματα τοϋ 
πρώην άεροπορικού άκολούθου τής έλληνικfjς πρεσβείας 
στήν Ούάσιγκτων κ. Μακέδου, ό όποϊος άφοϋ καθύβρισε 
τόν 'Ελληνισμό, έτοποθετήθη σέ σπουδσιοτάτη θέση ατό 
Γενικό 'Επιτελείο Έθνικfjς 'Αμύνης κ/ ε1ναι τώρα ύπσρχηγός 
τής ΚΥΠ. Κατηγορώντας τούς 'Ελληνοσμερικσνούς πού 
άγωνίζοντσι γιό τό έλληνικό δίκαια, ό κ. Τρίτσης θό έξσσφσ
λίση ενσ άπό τό καλύτερα ύπουργείσ aτόν έπόμενο κυβερ
νητικό άνσσχημστισμό- στοιχημστfζομε ... 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Μ Ε ΤΠΛΟ «κατέρρευσε ή τουριστική άγορά τών Ήνωμ. Πολιτειών γιά τόν "Ελληναιι, ή «Καθημερινή» δημοσί
ευσε ρεπορτaζ ατό όποίο άνσφέρετσι ό διορισμόςτοΟ κ. Δή
μα καΙ ή ματαίωση τοΟ έτήσιου διεθνούς συνεδρίου τfjς 
AST Α(' Αμερικανική 'Οργάνωση Ταξιδιωτικών Πρακτόρων) 
πού έπρόκειτο νa πρσγμστοποιηθή σύτόν τόν μfjνσ ατή ν 'Α
θήνα. ·Ο κ. Δήμος έζήτησε άπό τήν όργάνωση νό κόμη τό 
συνέδριό της έκεί τό 1988 καΙ έλαβε τήν ύπόσχεση ότι πιθα
νόν νa άντιμετωπισθ!J τοΟτο. 

·Η έγκυρη έλληνική έφημερίδα, άνσφερομένη σέ tκτι
μήσεις ταξιδιωτικών έμπειρογvωμόνων, κάνει τήν διαπί
στωση δτι ε1νσι άδύνστη ή άνάκσμψη πρό τού 1988 χωρiς 
ΙσχυριΊ διαφημιστική προβολr'ι καΙ σημειώνει τό άκόλουθσ: 

•Χαρακτηριστικές το Ο κλlματος πού κυριαρχεί στίς ΗΠΑ εfναι 
καf οΙ διαπιστώσεις τοΟ κ. Χ. Χαραλαμπόπουλου, πού ύπf'jρξε ό πιό 
επιτυχημένος διευθυντής τοϋ ΕΟΤ στήν 'Αμερική μέ καθολική 
άναγνώριση των γνώσεών του σχετικό μέ τήν όμερικανι κή όγορό 
καί τοϋ κ. Χρ. Κουλουβότου, πού διευθύνει τό μεγαλύτερο kλλη
νικό τουριστικό γραφείο στίς ΗΠΑ (τraνeline). ΚαΙ ο1 δύο μδς εJ
παν: 

aΣέ μιό περίοδο κρίσης στήν καλύτερη τουριστική όγορό 
τοϋ κόσμου, ύπόρχει μιό πρωτοφανής όvυπαρξiα τοΟ tπiσημου 

•••• Dispatch 

Στην πιό 

yραφικη 

περιοχι1 τοϋ 
New Jersey 

Fench-Italian-Continental Cuisine 

Banquet Facίlίties for Weddίngs, Receptίons, 
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έλληνικοϋ τουριστι κοϋ φορέα. Μέ τόν κ. Σκουλδ, γενικό γραμμα
τέα τοϋ ΕΟΤ, εJχε γίνε ι lνα καλό ξεκίνημα γιά τήν •tπούλωση• τών 
πληγών πού μιά σειρά γεγονότα δημιούργησαν καΙ πού λειτούρ
γησαν όνασταλτικά γιά τήν τουριστι κή κίνηση όπό τΙς ΗΠΑ πρός 
τήν 'Ελλάδα. Καί εlναι όλήθεια πώς δλοι οΙ Ιδιωτικοί τουριστικοί 
φορείς εJχαν κάποιες tλπlδες γιά όνάκαμψη. Δυστυχώς δμωςτώρα 
ή κατάσταση εJναι όνησυχητικό ζοφερή. Κατ ' tπανάληψη τονί
σθηκε πώς ή καλύτερη tπένδυση γιά τόν τουρισμό μας στό tξω
τερικό εJναι ή ύψηλή στάθμη τών ύπηρεσιών καί 6 προγραμμα
τισμός μιδς ύπεύθυνης διαφημιστικί'jς έκστρατείας στό πνεϋμα 
καΙ τήν νοοτροπία τί'jς όμερικανικί'jς όγορδς καΙ ένός προγράμ

ματος δημοσίων σχέσεων μέ όπ' εύθείας tπικοινωνία μέ δλους 
τούς φορείς πού προωθοϋν τόν έλληνικό τουρισμό στήν όμε
ρικανι κή όγορό. 'Η Ιδιωτική πρωτοβουλία, πού όναπτύσσει μιά 
όξιόλογη δραστηριότητα - δπως εJναι φυσικό - δέν μπορεί νά 
καλύψει μ ιό εύρύτερη •tκστρατεία» προβολί'jς. ΟΙ Ιδιωτικοί φορείς 
-πρέπει νά τό ύπογραμμίσουμε- βρίσκονται σέ όπόγνωση•. 

ΤΖΕΗΣ: (<ΠΕΡΑ BPEXEI>>l 

ΚΑΙ ΕΝΩ συμβαfνουν δλα αύτά, ό διεuθυντι')ς τής 'Ολυμ
πιακής · Αεροπορ/ας στίς ΗΠΑ, κ. Μ. Τζέης, άκολουθεί τι') ν 

πολιτική τού ιιπέρα βρέχει». 'Αρνείται νά άναλάβη όποια
δήποτε πρωτοβουλία μt τούς • Ελληνοαμερικανούς ταξι
διωτικούς πράκτορες καί πηγαινοέρχεται στήν 'Αθήνα, αύ
ξάνοντας έτσι τόν θλιβερό άριθμό tπιβατών τι'jς 'Ολυμπι
ακής ... Πρόκειται γιά τόν διευθυντή πού, δ πως έχομε ήδη 
σημειώσει, άπεκάλυψε δτι γίνονται τηλεφωνικές άπειλές 
κατά τής 'Ολυμπιακής καΙ δτι καί ό ίδιος έχει άπειληθεί μέ 
δολοφονία - στοιχεία πού κατά τήν κρίση του, μπορεί νά 
ιiταν ... Ιδιαίτερα tνθσρρuντικά γιά τήν προτίμηση τι'jς έθνι
κijς άερογραμμίjς, ή όποία βρlσκεται τώρα σt tσχάτη παρ
ακμή. Μετσξu τών 6λλων, τά άεροπλάνα σπανίως φθάνουν 
σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα άπό τr}ν 'Αθήνα καΙ σπανίως 
άναχωρούν στήν ι.iJρα τους. ΚαΙ πολλο/ έπιβάτες ταλαιπω
ρήθηκαν άρχtς 'Ιανουαρίου, δ ταν άεροσκάφος τής Όλυμ
πιακfjς έρχόμενο άπό τr}ν 'Αθήνα έλαβε σf)μα γιά τό ένδε
χόμενο ύπάρξεως βόμβας. 'Εξ 6λλου, 6λλο τηλεφώνημα γιά 
τοποθέτηση βόμβας σέ άεροπλάνο της έλήφθη στr}ν Νέα ·Υ
όρκη, μέ άποτέλεσμα νά καθυστερήση έπl πολλtς ώρες ή 
άναχώρησή του . .. Στό μεταξύ, ή κlνηση στήν γραμμή Ν. 
Ύόρκη - 'Αθήνα ε1νσι πεσμένη περισσότερο παρά ποτέ, τά 
δρομολόγια άpσlωσαν τοuς τελευταίους δύο μfjνες καί 
ύπάρχει τώρα προοπτικr} νά άpσιώσουν περισσότερο, λόγω 
άνάγκης συντηρήσεως τών tκτελούντων τήν γραμμή δύο, 
ύπερηλίκων άεροσκαφών . . . 

Πόση · Ασφάλεια Ζωής 
Χρειάζεστε 

ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕ ΤΗΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΥ XPEIAZETAI 
ΓΙΑ τΗΝ ΠΕΡΙπτΩΣΗ ΣΑΣ 
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"Greece in good hands" 
D uring ιhe meeιing. the 

Greek Premier thanked 
ιh e ΑΗΕΡΑ representatives for 
ιhe help Greek-Ameήcans 

have given Greece on ιhe 
counιry· s naιianal issues: "~Ve 
are a/1 proud··. he said, "of rhe 
influence ihat they lιave 
exerted··. Mr Papandreou 
went on to say that the climate 
ο! relartons between Greece 
and ΑΗΕΡΑ is "excellent and 
improvίnyeveτyyear'' 

Mr Papandreou added that 
he hoρed ιhaι relations v.-ould 
become sbll closer. "hich he 
believed would be to the be
nefil of Greece and of relations 
with tf>e USA. 

Mr Gabriel. ,. ho l>ad previ· 
ously been received h · · ~ 
dent οΙ,,. -

"When we go back to the US we will tell our compat· 
ήots that Greece is in good hands", said George Gab
rie1, President of the Greek-Amerlcan organlzation 
ΑΗΡΕΑ alter hls meeting in Athens December 9 with 

Greek Pήme Minister Andreas G. Papandreou. 

ΚΑΠΟΙΟΣ ΨΕΥΔΕΤΑΙ- ΚΑΠΟΙΟΣ 
KOPO·f·ΔEYEI ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ... 

ΣΤΟ Προηγούμενο Τ•ύΧΟς μας καταχωρήσαμε δήλωση 
τού ύπάτου Προέδρου τijς ΑΗΕΡΑ κ. George Gabriel μέ 

τr}ν όποία διέψευδε τήν άποδιδόμενη σ' αύτόν δήλωση δτι 
ιιή Έλλάς βρίσκεται σέ καλά χέρισιι. Ό κ. Gabriel δήλωσε 
στήν ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ δτι παρερμηνεύθηκε ή δήλωσή του στr}ν 

'Αθήνα καί δ τι tκείνο ποu δήλωσε στήν έλληνική πρωτεύ
ουσα κατά τήν tπίσκεψή του ήταν δτι «Μέ τήν 'Αμερική ή 
• Ελλάς βρίσκεται σέ καλά χέρισιι. Παρά ταύτα, τό έκδιδό
μενο στήν άγγλική . κακόγουστο προπαγανδιστικό Δελτiο 
τijς έλληνικfjς Κυβερνήσεώς, έπιμένει νά παρερμηνεύη τήν 
δήλωση τού Προέδρου τής ΑΗΕΡΑ, άποδίδοντάς του tκείνην 
ποu συμφέρει στr}ν Κυβέρνηση. Τό σχετικό δημοσίευμα τού 
SPOΠIGHT καταχωρούμε έδώ σέ φωτοτυπfα. Ε1ναι προδη
λέστατο δτι κάποιος ψεύδεται. Κάποιος ύποτιμό τήν νοη
μοσύνη τfjς Όμογενείας! Καί τήν κοροϊδεύει .. . 

ΝΕΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΟΤ 

Α ΦΟΥ τό γραφείο τού 'Ελληνικού 'Οργανισμού Τουρισμοu Νέας ·Υόρκης έμεινε άκέφσλο γιά μερικούς κρισι
μότατους μfjνες, άπέκτησε νέο διευθυντή-προσωρινό δπως 
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άκοϋμε - τόν δμογενfι δικηγόρο κ. Σίμο Δήμα, νομικό σύμ
βουλο τοϋ έδώ γpσφεfου τfjς 'Ολυμπιακής 'Αεροπορίας. 
~Αν καΙ ό κ. Δήμος εlναι 6πειpος στά τουριστικά, διαθέτει 
δλσ τά προσόντα γιcΊ μιά άξιοπpεπή έμφάνιση τής ύπηρεσίας 
σύτfjς ποu τά τελευταία χρόνια εlχε παραδοθεί σέ κομμα
τικό στέλεχος τοϋ ΠΑΣΟΚ στ ή ν Νέα 'Υόρκη. 'Ο κ. Δήμος δtν 
aνήκει σέ κανένα κόμμα. ~Εχει στό ένεpγητικό του πολλοuς 
άγώνες ύπέp τι'jς Κύπρου καΙ τής Βορείου Ήπεfpου, άπό 
δπου κατάγεται και πιστεύομε δτι θά έpγσσθή ένεξάpτητος 
άπό τίς πολιτικές έπιρροές ποι) άποβλέπουν στι)ν έπιβpά
βευση τών έδώ φιλοκυβερνητικών μέσων ένημεpώσεως κσί 
στήν τιμωρία έκείνων πού δέν έκθειάζουν τό ΠΑΣΟΚ- πολι
τική πού άκολουθεί τά τελευταία χρόνια ή 'Ατλαντική Τρά
πεζα. 

Ό κ. Δήμος άντιμετωπfζει ι'jδη μιά πολu δύσκολη κατά
σταση μt πολύ άpνητικές προοπτικές άφού τό 1986 προβλέ
πεται δ τι θά εlνσι ό χειρότερος χρόνος γιά τόν έλληνικό του
ρισμό κσί γενικώτεpσ τόν μεσογειακό, άφού πολλοί 'Αμε

ρικσνοl ταξιδιώτες φοβούνται νcΊ έπισκεφθοϋν χώρες στό 
έδαφος τών δ ποίων γίνονται κάθε τόσο τρομοκρατικές ένέp
γειες, δολοφονίες κσί έκpήξεις βομβών, άεροπειpστείες, έπι
θέσεις ένσντίον όθώων στά άεpοδpόμισ κ.λ.π., κ.λ.π. 

'Η 'Ελλάς ύπέστη ήδη τόν άpνητικό σύτό άντfκτυπο κσί 
φσfνετσι ότι θcΊ πεpάση άpκετός χρόνος πpίν όποκστσστσθfj 
τό τουριστικό pεϋμσ στά προηγούμενα έπίπεδσ. 'Υπό τΙς 
περιστάσεις σύτές, ή παpουσfσ ένός καθαρά ύπηpεσιακού 
διευθυντού, δπως /}ταν γιά πολλά χρόνια, ό κ. Χάρης Χσpα
λσμπόπουλος, ήτσνόπολύτωςάνσγκσίσ κσί εύχόμαστε στον 
κ. Δήμα έπιτυχίσ στό δύσκολο έργο πού άνέλσβε. 
Μπορούμε, μάλιστα, νά τόν βοηθήσωμε δλοι στό έργο του 
μέ τό νά πpοβάλωμε τόν έλληνικό τουρισμό στούς Άμεpι
κσνοuς φίλους μας, τονίζοντας τι)ν πατροπαράδοτη έλλη
νική φιλοξενία . .. 

ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ . . . 

Σ Ε ΔΙΑΛΕΞΗ μέ τfτλο «'Αγώνας γιά τήν εlpήνη>J, πού έδωσε στό Νέο Δελχf, τόν περασμένο μfjνσ, ό 'Έλλην Πρωθυ
πουργός κ. Α. Παπανδρέου, άνέφερε μερικές άνσκpίβειες 
σχετικά μέ τι) ν SDI (Διαστημική 'Αμυντική Πpωτοβουλfσ) 
τών ΗΠΑ. Εlπε ό κ. Παπανδρέου: 

ι Ή όn*ση τl\ς Οι'Jάσιyκτων νό nροχωρήση ot Ινα δια
στημικό - όμuντικό nρόyραμμα όnοτελεl όνατραnη τ"ς βασικ"ς 
όρχ"ς nού tνσωματώθηκε στην SALT -1. Σύμ.ωνα μt την όρχικη 
σuμ.ωνiα τών δύο ύnερδuνάμεων, ι\ταν ούσιαστικά όnαyορεu
μένη ή όνάnτυξη ιόμuντικών• δnλων tνάντια στούς διηnειρωτι
καUς nuραύλοuς (IBM) 6ιότι tόν Ινας όnό τούς 6ύο κατόρθωνε 
νό 6ιαμ~ όnοτελεσματικό όμuντικό δnλα - θό εfχε σα~ 
ύnεροχή, ύnεροχη nou θό τοϋ tnέτρεnε νά κοτα~ρη τό nρώτο 
χτύnημα (fi rst stri ke) στόν άντlnαλο, χωJΜς τόν κlνδuνο τ"ς άντα
nό6οσης. λύτό βέβαιο tξηyεJ την Ισχuρη όντ16ραση τ"ς ΕΣΣΔ 
στην στρατιωτικοnοlηση τοϋ διαστήματος•. 

'Ανακρίβεια πρώτη: 'Η SDI δέν άποτελεί παραβίαση τfjς 
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SALT-1 . Ourε τυπική, οuτε ούσισστική. Αύτό δέν ύποστηpί
χθηκε οuτε άπό τόν κ. Γκοpμπάτσεφ στι)ν συνάντησή του με 
τόν κ. Ρfjγκαν στήν Γενεύη, οuτε στiς διαπραγματεύσεις γιά 
άφοπλισμδ, πού συνεχfζοντσι έκεί. 

Άνακpfβεισ δεύτερη : νΟχι, δtν ήταν ιιάπσγοpευμένη» 
άπό τήν SAL Τ -1 ή άνάπτυξη άμυντικών δπλων. "Ηταν π ε ρ ι
ω ρ ι σ μ έ ν η. 'Επετράπη κσί στίς δυό ύπεpδυνάμεις ή άνά
πτυξη ώpισμένων άτομικών δπλων. Κσί δtν άπηγοpεύθη ή 
έ ρ ε υ ν σ γιά τέτοια δπλσ. 

'Ανακρίβεια τρίτη : Ή «lσxυpr} άντίδpσση» rfjς ΕΣΣΔ δtν 
έξηγείτσι άπό τι) ν παραπάνω περικοπή. ·Η Ρωσία έπιδιώκει 
λυσσωδώς, καί μέ δλσ τά μέσα, τr}ν ματαίωση τfjς SDI. Στον 
κ. Παπανδρέου βpfjκε ύποστηpικτι) ύπεpακοντfζοντσ κσί 
σύτές τίς έπίσημες σοβιετικές θέσεις. 

... ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ! 

Σ ΤΗΝ ίδια διάλεξη, στό Ν. Δελχί, ό κ. Παπανδρέου, κατα
πολεμώντας τι)ν άμεpικσνική άμυντικr} πρωτοβουλία 

(Star Wars) ύπεστήpιξε: 

•Πρώτο, τά όμuντικό διαστημικά δnλα δtν ύnοκαθιστοuν, 
δnως ύnοστηρiζεται, το nuρηνικά δnλα. Διότι οΙ όιι:τlνες λtίζερ 
yιά νά tνερyοnοιηθοϋν όnαποuν τη χρήση μιδς nuρηνιιιης βόμ
βας•. 

~aχι, δtν χρειάζεται πυpηνικr} βόμβα γιά τίς άκτίνες λέί
ζεp. Λάθος. Εlπε, έπfσης, ό Πρωθυπουργός: 

I τ ρlτο, ή όνάnτuξη μιδς όμnρέλας στΙς ΗΠΑ δtν σημαlνει 
δτι θά καταστ!\ 6υνατη ή tnέκτασή της στη Δuτικι'ι Εύρώnη. Kal 
εlναι αύτό κάτι nού nρέnει νό λάβουμε σοβαρά ύnόqιη οΙ εύρω
nαίιι:οi λαοl ιιαl οΙ κυβερνήσει τους•. 

Λάθος. 'Η προοπτική εlνσι δτι θά πpοστστευθή κσί ή 
Δυτική Εύρώπη. Γι' σύτό κσί πολλές εύρωπαϊκές Κυβερνή
σεις ένδισφέpοντσι νά συμμετάσχουν στr}ν πρωτοβουλία. 
~ Αλλωστε, δ πως έχει κατ ' έπανάληψη δηλώσει ό Πρόεδρος 
Ρήγκσν,ή άμυντικι) ούτι) τεχνολογfσ θά τεθή στι)ν διάθεση 
κσί της Ρωσίας καΙ μπορεί ούτι) νά άχpηστεύση δλσ τά πυ
ρηνικά δπλσ. Γι' σύτόν άκριβώς τόν λόγο ώφειλε κσί ή • Ελ
λάς νά ίιποστηpfξη τήν Πρωτοβουλία, άντl νά τήν καταπο
λεμά - κσί μάλιστα μέ άνσκρίβειες πού έπιβεβαιώνουν δτι ή 
Ούάσιγκτων δέν ένημέρωσε καΙ δέν κστετόπισε δεόντως 
τούς .. . συμμάχους. 

Q 
~ 

' ο 
ο ο 
ο 

ο 

() 

ο 

ο 

The finesι seafood resιauranι in New York. 
Ε ven ιhe fish know. 11ιe Delegate 

ι . unchcon . Ι> ιnn<r. Monda\' ιhru Frida~· • R<>ι" f\"Ιιι>ηs ~~7 ~!'1~(1 
2ι ι Ε . 4J rd Sιrccl (θ<Ι ΙΙ• ccn .1rd a nd 2nd Α >ι·η ιιι·') 

f"reι• ιiiιιηι•r μurλ: ι ιι.ι: uι ,!(aru.s:ι · ll t'\'t ιlι •ι •r 

11 





~Η βάση τοv Συνεδρίου τijς«Νέας Δημοκρατίας» 
κρατa στa χέρια της την Δημοκρατία 

Τοϋ στρατηγοϋ έ.ά. ΠΕΡΙΚΛΗ Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Τι) ν άνά-yκη κατά jlcίθος tκδημοκρατισμοϋ της πολι τιιι:ijς ζωής της yενtτειρας όποyραμ
μίζει στο dρθρο που άκολουθεί δ yν(I)CJ'(Oς ατή ν ' Ομοytνεια 'Αμεριιι:ijς άντιστράτηyος t. ά. Πε
ρικλής Παπαθανασίου, με τι)ν είικαιρία τοϋ Β' Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. 'Ο διακριθείς 
στά πεδία τών μαιών, άλλα και στι)ν δημόσια ζωή άπο τήν θητεία του ώς Γενικοϋ Διευθυντού 
τής Νέας Δημοκρατίας δταν ιrοjlερνοϋσε τι)ν χώρα το κόμμα αίιτό, όποοτηρ(ζει τι) ν άνάyκη μιdς 
έπαναστάσεως ποiι θά θέση σε πιΟ δημοκραηκ[ς jlcίσεις τι)ν δομή, τήν ιrοyκρότηση καί τι)ν λει
τουρyία της δλης πολιτικής διαδικασίας, ή διι:οία τά τελευταία χρόνια lyινε δέσμια τοϋ φασι

σηκοϋ συστήματος tίjς κομματικής «Λίστας•. 'Ο άρθροyράφος ύπενθυμίζει τον δημοκρατικό
τατο θεσμο της προκριματικής άναδείξεως τών ιιιολιτικών πο\ι φιλοδοξούν νά όπηρεtήσουν τήν 
πατρίδα τους- δπi»ς σuμΙΙαίνει tδώ στήν 'Αμερική. Γνωρίζομε δtι δΕν ε[ ναι είiκολο το μετα
φύτευμα τών θεσμών άπο χώρα σε χώρα, άλλα πιστείιομε δτι δεν εΙ ναι καθόλου dχρηστος δ 
ιιιρο!JληματισμΟς στον δποίο προοκαλεt δ ιιιρώτα καί κάνω άπ • δλα ιιιατριωτιιcά CJΙCειιιτόμενος 
άρθροyράφος. 

0{ άπόδημοι ·Ελληνες πιστεύουν, δτι ε{ς ηΊν Έλλάδα 
ύπάρχει πολιτικη κρίση , έσωτερικη καi έξωτεριιcή. Πιστεύουν, 
άκόμη, δτι τοϋτο ε{ναι γνωστό άνα την ύφήλιο, καi είς τοi>ς 
πλέον άδιαφόρους γιι:'t τα Έλληνικα πράγματα. Εlναι έπίσης 
γνωστό δτι, ο{ σοβαρές πολιτικές κρίσεις δ&ν άντιμετωπίζονται 
ποτέ χωρiς πολιτική καi δημοκρατικη έπανάσταση. ·Ετσι 
πρέπει να τiς άντιμετωπίζουν καi τiς έπιλύουν τα κόμματα, δια 
τών έπισήμων έκπροσώπων καi ·Αρχηγών των. Αύτή, έπομένως, 
πρέπει νά ε{ναι καi ή βασική άποστολη τοϋ προσεχοϋς συνε
δρίου τής Νέας Δημοκρατίας. 

Ή ύπάρχουσα πολιτικη κρίση , έξαρτiiται οόσιαστικώς άπό 
δύο βασικους καi ξεκάθαρους παράγοντας: 

- Τόν παγκόσμιο πολιτικό χώρο στόν όποίο άνήκει τώρα ή 

Έλλάς (Άνατολt') -Δύση) καi τό ποϋ θέλουμε να άνήκουμε. 

-την δυνατότητα έπιβιώσεως τοϋ ύπολοίπου τής άειμνή
στου ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑΣ μας καi τών άτομικών μας έλευθεριών. 

Βεβαίως, ή έκλεγεiσα δύο φορές, άπό τόν Λαό, παροϋσα 
Κυβέρνηση, ε{ χε καί εχει ξεκαθαρίσει τή γραμμή της, άκόμα καi 
πρiν άνεβεί στήν έξουσία. Τόνιζε, tντονα, άπό τότε, δτι άνήκει 
είς τόν άντιδυτικό κόσμο καi δτι χρειάζεται άρκετα χρόνια γιά 
τόν σοσιαλιστικό της μετασχηματισμό. Τήν στρατηγική της 
αότή ύπηρετεί πλήρως καi έπιτυχώς. Παρουσιάζεται τακτικι:'t με 
άμφιταλαντευομένας καi παραπλανητικάς μεθόδους κατά τt')ν 
έφαρμογη δια νά άποφύγει τους σοβαρους έσωτερικοiJς καί έξω
τερικους κλυδωνισμούς, έπιτυγχάνει δε καi αύτό πλήρως. την 
έπι τυχία της αυτη όφείλει ε{ς τfιν κατα πλάτος καί βάθος άρίστη 
της όργάνωση καi ε{ς τήν διάθεση τοϋ χρήματος άνευ περιο
ρισμοϋ, είς δλα τα κλιμάκια καί τομείς. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τής κομματικής διαθέσεως 
του χρήματος εlναι ή σχεδόν έξαφάνιση, δπως δηλώθηκε στη 
Βουλή, 20 δισεκατομμυρίων δολλαρίων ( 10 άπό ΕΟΚ καi 10 άπό 
δανεισμό) χωρiς κανένα σημαντικό 'Εθνικό fργο στά 4 χρόνια 
τής θητείας της. Τώρα δέ ή Κυβέρνηση έπιδιώκει δqνεισμό 
άλλων 10 δίς δολλαρίων. 'Αντιθέτως, ο{ άντίπαλοί της,_:yία δλό
κληρες δεκαετίες χρέωσαν τό 'Ελληνικό Κράτος μέ 10 δiς μόνο 
περίπου. Μέ αυτά, fφτιαξαν τόν έξηλεκτρισμό δλης τfjς χώρας, 
τάς τελειοτέρας τότε 'Ενόπλους Δυνάμεις, δλα τά ύπάρχοντα 
άεροδρόμια, σύγχρονες συγκοινωνίες, μοντέρνες tουριστικές 
έγκαταστάσεις, Νοσοκομεία παντοu, κυβερνηηκα κτίρια κ.λ.π., 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, 1986 

κ.λ.π., άπό δλα δέ αύτά εισπράττει ή παροϋσα Κυβέρνηση . 

Τά έπιτεύγματα τής παρούσης Κυβερνήσεως ε{ναι δύο χα
ρακτηριστικά: Πρώτο, δτι &στειλε στό έξωτερικό κομματικους 
πράκτορας γιι:'t να διαφωτίζουν τους άφελείς ξένους καi νι:'t διχά
σουν τοuς άποδήμους μας, καί δεύτερο &καμε την · Ελλάδα χώρα 
μετq.πραττών, χωρiς καμμιά &ννοια οlκονομικής έπιστήμης. Τέ
λος, ο{ ξένοι περιγράφουν τήν 'Ελλάδα άπό έπισκέψεις 
τους έκεί, σαν «χώρα τεμπέληδων, δπου οί νέοι τρώνε τα λεφτά 

τών ήλικιωμένων». 

Ε{ ναι πράγματι λυπηρό μιά χώρα σιlν τήν ·Ελλάδα νιl γκρε
μίζεται συνεχώς, ένώ εχει τόσες προϋποθέσεις φυσικοϋ πλούτου 
καi σπανίου άνθρωπίνου δυναμικοϋ. Τοuτο γίνεται πιό 
ξεκάθαρο, δταν δλες οί προσπάθειες γιιl δημιουργία έπιχειρή
σεων στfιν · Ελλάδα άποτυγχάνουν καi παρουσιάζεται ή χώρα 
σαν άνυπόληπτη. Άλλά πώς νι:'t μήν ε{ναι &τσι δταν διαβάζει 
κανείς τήν δήλωση του 'Υπουργοί> 'Εμπορίου κ. Κεδίκογλου δτι 
«ο{ έπιχειρήσεις πρέπει νά κάνουν έπενδύσεις, γιατί αύτό έπι
βάλλει δ πατριωτισμός. Καί iiν μΙ: βάση δημοκρατικές διαδικα
σίες κοινωνικοποιείται ή έπιχείρησή τους, πρέπει να τόδέχονται 
μετα χαρiiς! .. . 

Δέν νομίζω όπουδήποτε τής Γης να ύπάρχει τόσο άφε?..ές κε
φάλαιο πρός διάθεση, ή μaλλον δωρείiς πρός τόν Σοσιαλισμό. 
Γίνεται ομως σαφής διι:'t τής δηλώσεως τοϋ κ. Ύπουργοϋ, ή οl
κονομικη φιλοσοφία τών κυβερνώντων, τfjς έξαφανίσεως τοϋ 
&τόμου και τής lδιωτικής πρωτοβουλίας. Ό πολίτης γίνεται ετσι 
ύπηρέτης τοϋ κόμματος. 

• • • 
Άπό τήνάλλη μερια ή Ν.Δ.,άφ · ής&γινε άντιπολίτευση,συ

νεχώς κλυδωνίζεται. Φορτώθηκαν δλα στους ώμους τών βου
λευτών, oi όποίοι παρουσιάζονται ώς πάσχοντες άπό 'Αρχηγο
μανία καi ·Εγωμανία. Διά διαφόρους ~καστος λόγους, δέν συμ
παθοuν την σωστfι όργάνωση καi τόν έπιστημονικό προγραμ
ματισμό κατι:'t τομείς. Λέγεται δτι κατατρύχονται, σε μεγάλο πο
σοστό, άπό τό πλέγμα τοϋ παλαιοκομματισμοί), ε{ς τό όποίο 
παρεσύρθησαν άκόμη καί οί νεώτεροι ίιπό αύτούς. 

Ό άντιπολιτευτικός άγών, στίς περισσότερες περιπτώσεις, 
δηλώνεται δτι δέν {κανοποιεί καθόλου την βάση,.ε{ναι τυπικός. 
Καi δτι δ περισσότερος χρόνος δλων, δαπανάται μέ τι:'t έσω-
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κομματικα θέματα. 

Πολυς καιρός χάνεται μέ πολιτικές άοριστολογίες, δπως 

.. φιλελευθερισμός .. ·"• «aριστεροί", «δεξιοί_..-:·· «κεντρώοι .. -~ 
κ.λ.π., που χρησιμοποιοϋνται έπιτυχώς άπο την Κυβερνητικη 
παράταξη, για παραπλανητικους σκοπούς. 

Σήμερα, τα πολιτικα συστήματα διακυβερνήσεως τών λαών 
εlναι ξεκαθαρισμένα καί σαφή: Το σύστημα τοϋ • Ανατολικοϋ 
Τύπου, το όποίο έφαρμόζει ή παροi>σα Κυβέρνηση, χρησιμο
ποιοοοα τiς παραπάνω όρολογίες, για να παρασύρη τοiχ; άμαθείς 
ή άφελείς 'Έλληνας καi τους Δυτικούς συμμάχους. Καί τό σύ
στημα Δυτικοϋ τύπου, κύρια χαρακτηριστικα του δποίου ε{ ναι ή 
έλευθερία του άτόμου καi ή ίδιωτικi] πρωτοβουλία. Αύτόν τόν 
τύπο θέλει καί παρουσιάζεται δτι έκπροσωπεί ή «Νέα Δημο
κρατία». 

Τον Αϋγουστο τοϋ 1984, άναπτύξαμε στiς σελίδες τής ΝΕΑΣ 
ΥΟΡΚΗΣ τούς κινδύνους καi τi]ν άνάγκη «θεμελιακών άλλα
γών». Ό χρόνος μίiς έδικαίωσε. Άλλα δυστυχώς, οί πολλοί 
ΗΕλληνες &χουν συνηθίσει τα πεζοδρομιακα δημοσιεύματα καί 
άναζητοϋν το χιοϋμορ άφου χάθηκε κάθε εννοια σοβαρότητος 
καί άλήθειας. 

· Αφοϋ παρακολουθοϋμε τ{ κάνει ή έλληνικη Κυβέρνηση για 
να άκολουθήσει το μοντέλλο της (Ρωσία), 1i.ς δοϋμε τί πρέπει νά 
κάνει ή Νέα Δημοκρατία για τήν έπιβίωση τής σωστής ΔΗΜΟ
ΚΡΑ τΙΑΣ τοϋ δυτικοϋ τύπου (ΗΠΑ), παρα τίς ύφιστάμενες συν
ταγματικές καί θεσμικi:ς διαφορi:ς μεταξu τής Κοινοβουλευτικής 
καί Προεδρευομένης Δημοκρατίας. 

Καί τα δύο μεγάλα κόμματα τής ίσχυρότερης καi σταθερό
τερης Δημοκρατίας τοϋ κόσμου, άντλοϋν τήν δύναμή τους άπ' 
εύθείας άπό τόν Λαό. τα μέλη κάθε κόμματος, βάσει τοϋ κατα
στατικοϋ των, έκλέγουν τούς άντιπροσώπους για τήν Γενικi] 
κομματική συνέλευση (Συνέδριο). Ό άριθμός τών άντιπροσώ
πων στό Συνέδριο, ε{ ναι 6-8 φορi:ς μεγαλύτερος τών άντιστοίχων 
βουλευτικών έδρών κατα Πολιτεία. Συμμετέχουν, έπίσης, έφ' 
δσον κληθοϋν, οί πρώην Πρόεδροι καί μιλουν liν τούς ζητηθεί. 
Το αύτό συμβαίνει καί δια τούς ένεργεία Γερουσιαστας καi Βου
λευτάς, που εχουν δικαίωμα ψήφου μόνο liν ε{ ναι έκλεγμένοι ώς 
μέλη τών τοπικών έπιτροπών για τό Συνέδριο. 

τα συνέδρια τών άμερικανικών κομμάτων μεταξu άλλων 
άποφασίζουν: 

-Για τό Καταστατικό τους καί τίς τυχόν τροποποιήσεις του. 

-Για τό πρόγραμμα ποu θά παρουσιαστεί στόν λαό κατα την 
προεκλογική περίοδο. 

..:_Για τό ποίος θα έκπροσωπήσει τό κόμμα, έκ τών ύποψηφίων 
του στiς προκριματικi:ς έκλογές, για τα άξιώματα του Προέδρου 
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Past'ry ShoP'.-J 

Το Καλύτερο 
f!Ελληνικο 

Ζαχαροπλαστεiο 

στην Νέα ~Υόρκη 

32-20 BROADW Α Υ 
ASTORIA, Ν.Υ. 11106 

Tel. (718) 274-6650 (718) 728-9024 

καi 'Αντιπροέδρου τών Η .Π.Α. 

-Για τόν Πρόεδρο του Κόμματος (Γενικός Διευθυντi]ς σε 
μίiς) καi τοiχ; προέδρους τών βασικών έπιτροπών που μελετοϋν 
καi καθορίζουν την στρατηγικτ') του κόμματος. 

τα κόμματα, μέ ε{δικi:ς προκριματικi:ς έκλογές, έκλέγουν τό 
καθένα τοiχ; ίδικούς του ύποψηφίους για τα άξιώματα του Βου
λευτοi> καi τοϋ Γερουσιαστοϋ καi οί έπικρατέστεροι έκάστου 
κόμματος άναμετρώνται στiς γενικi:ς έκλογές. Τό κό~μα μπ.ορ.εί 
να δείξει ττ')ν προτίμησή του πρός ε να ύποψήφιο, άλλα συχνα δεν 

εχει τi]ν δύναμη να τόν έπιβάλλει. ' Υπό τήν σημαία του κόμμ~
τος ε{ναι δυνατό να έκλέγωνται ύποψήφιοι που δi:ν ε{ναι της 

iδικής του έγκρίσεως, άλλα άναδεικνύει άπ' εύθείας ό λαός δια 
τών προκριματικών έκλογών. 

'Η μέθοδος αύτη τής άναδείξεως τών πολιτικών, δείχνει τήν 
δημοκρατικότητα τοϋ · Αμερικανικοu λαοu. Αύτό ε{~αι ~ραγμα~ 
τικα "Ό Λαός στήν έξουσία». Καi η1ν f;χουν μιμηθει και πολλοι 
άλλοι λαοί. 'Ακόμη καi 'Ελληνοαμερικανοί, δi:ν μποροϋν να 
καταλάβουν τί γίνεται μέ τα κόμματα καi :ους β~υλευτας στ~ν 
'Ελλάδα. Καί παραπλανώνται άπό τους έπι μισθω περιφερομε
νους καθοδηγητάς, τα τελευταία χρόνια. 

Μέ τόν τρόπο αύτό δομής, τα κόμματα δέν κλυδωνίζονται 
άπό τήν συμπεριφορα τοu οίουδήποτε άτόμου, ή άτόμων. 'Εξα
φανίζεται σχεδόν ή «ΕΓΩΠΆΘΕΙΑ» καί ό ύπερπαραγοντισμός. 
'Επικρατεί τό κοινό κομματικό καλό, ή πρόοδος, ή κοι~ προ
σπάθεια καί, τέλος, ή πραγματικi] ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ. Οί νεοι άν
θρωποι δέν θάπτονται, άλλα εχουν πάντα άνοιχτους όρίζοντας 
δια να δραστηριοποιηθοϋν καi να παρουσιάσουν τίς ίκανότητές 
των. Ό πολίτης δi:ν κουράζεται να άκούει. Βλέπει τους πολιτι
κοuς συνέχεια δίπλα του, καi κάνει τήν Ιδική του άξιολόγηση καi 
έπιλογή, πού έπιβάλλει στα κόμματα. Δέν τοϋ έπιβάλλουν τα 
κόμματα τους πολιτικους που έκείνα θέλουν ... 

The VίoletFlorίstCorp. 
Floral Desίgns for 

- WEDDINGS 
-FUNERALS 
-CHRISTENINGS 
- AND ALL OCCASIONS 

Nick and John 
40-07 BROADWAY 

LONG ISLAND CITY, Ν.Υ. 11103 
TEL. (718) 956-1313 

29-14 23rd Α VENUE (2nd Fl.) 
AsτORIA, Ν.Υ. 11105 

TEL. (718) 956-0647 

Διπλώματα: Βιέvvηc 

'Ελλάδος - 'Αμερικής 

We De/iνer 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΟΡΙΑΣ 
Ή Κυρία ΕΜΥ ΧΡΙΣΤΟ

ΔΟΥ ΛΟΥ άναλαμβάνει 
θεραπε(α άκμής, ρυτίδων, 

πιλίνκ, μασάζ, ριζική ά

ποτρίχωση καi γενικa 

δ, τι προβλήματα fχετε μi: . 

τ1)ν όμορφιά σας. 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 



Ό 'Αρχηγός τοϋ κόμματος δf:ν ε{ναι τυπικώς δ Πρόεδρος. 
Δέν ε{ ναι δ ενας ύπεύθυνος γιά δλα τά στραβά, οuτε γίνεται δ, τι 
θέλει αύτός καi τό περιβάλλον του. Γίνεται αύτό πού τό κόμμα ώς 
έκλογικό σώμα τοϋ ύπέδειξε. Ε{ναι πάντα κάτω άπό καταστα
τικές ύποχρεώσεις. Μέ βάση τά πάρα πάνω, άλλα καi γιά νά μaς 
πιστέψει δ Λαός, χρειάζεται στό έπικείμενο συνέδριο τijς Νέας 
Δημοκρατίας μιό: σωστή, δημοκρατικη έπανάσταση τής Βάσης 
της. Μιό: έπανάσταση που νά δείξει δτι ή πραγματικη 
ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ ε{ναι έσωτερικη ύπόθεση τοϋ κάθε κόμματος 
καi δχι τής Πολιτείας, τουλάχιστον έπi τοϋ παρόντος. 

Ε{ναι, πράγματι, ή ιΟρα καi ίσως ή τελευταία εύκαιρία, γιΟ: 
καταστατικη καί όργανωτικ1'ι έπανάσταση τής Βάσης τής Νέας 
Δημοκρατίας γιΟ: νά: 

-Πάρει στΟ: χέρια της την έξουσία, μέσω των έκλεγέντων άπό 
αύτη έκπροσώπων της. 

-Τροποποιήσει τό Καταστατικό τοϋ κόμματος θεμελιακό: καί 
ούσιαστικά. 

-·Εκλέγει μελλοντικά τό Συνέδριο τοϋ κόμματος, τόν 'Αρ
χηγό του, τόν Γενικό Διευθυντή, την Διοικοϋσα καi την 'Εκτε
λεστική 'Επιτροπή του. 

-'Εγκρίνει την στρατηγικη τοϋ κόμματος, εlς δλους τούς 
τομείς διοικήσεως καί οικονομίας. Αί είσηγήσεις νά προέρ
χωνται άπό τούς Προέδρους τών είδικών έmτροπών του (όχι άπα
ραι τήτως βουλευτάς). 

-Ρυθμίσει καταστατικά, με την συμμετοχή τών μελών τοϋ 
κόμματος στΟ: Συνέδρια, τiς Νομαρχιακf:ς καi τiς τοπικf:ς έπι
τροπές, ιΟστε νό: μή ε{ ναι εϋκολες ο{ διαφοροποιήσεις δι' άπο
φάσεων οίουδήποτε. 

-Χρησιμοποιοϋνται, δπου κρίνεται σκόπιμο, καi τΟ: άπο
χωρήσαντα τής ένεργοϋ πολιτικής στελέχη (βουλευτικά), ωστε 
νά μή χάνεται ή συνέχεια τής Στρατηγικής ιcαi ή πολύτιμη πείρα 
των. 

-'Εκλέγουν τούς ύποψηφίους βουλευτάς τών νομών ο{ 

:f'lthen·ian 
~ΉOL.ESAL.E 

A .\ "D RET4fl. 

Stefana . ο 5 
Vapιistika. ft ~ ~~ 
Books. Records ! f"ι~ f:' 
lmported Ceramics from Greece 

323 WEST 42nd STREΠ. "'f"" YORK . :"\Υ IOQ.'t-
. Te\ . (2\:!) <Ί 7-{):!44 <Ί "'-621~ 

ALMA GENERAL 
CONSTRUCTION CORP. 

DESIGNERS & ENGINEERS 
lnterior - Exterior Restoration 

28-07 DΠMARS BOULEV ARD 
ASTORIA, NEW YORK 11105 

Tel. (718) 72~600 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ. 1986 

τοπικές καί Νομαρχιακές έπιτροπές μt τΟ: μόνιμα στελέχη τοϋ 
κόμματος, κατα τρόπο άπολύτως δημοκρατικό καi κατά πλειο
ψηφία. Έφ' δσον ή διαφορό: των ψήφων δέν θά ε{ ναι μεγάλη , θό: 
πρέπει κάπως δ Πρόεδρος τοϋ κόμματος σέ εlδικές περιπτώσεις, 
νό: εχει τό άρχηγικό δικαίωμα μικροτροποποιήσεων, για τό 
γενιιcώτερο συμφέρον. 

'Εάν ή βάση τοϋ Συνεδρίου τής Νέας Δημοκρατίας έπιτύχη 
τά παραπάνω, τότε δ Λαός θά πιστέψη δτι: 

-Κάτι νέο καί σωστό γίνεται. Αύτό θέλει νό: άκούσει καi νό: 
δεί. 

-Κάποιο νέο κοινωνικό καi πολιτικό ήθος προσπαθεί νό: ξερ
ριζώσει τiς άρρώστιες τοϋ παρελθόντος καi νά φυτέψει γερά τίς 
βάσεις μιίiς νέας, προοδευτικής καί ύγιοϋς κοινωνίας. 

-Γίνεται σοβαριΙ προσπάθεια νά ξεφύγουμε άπό η1ν άπαρ
χαιωμένη, δήθεν προοδευτικη καί πεζοδρομιακη συνθηματο
λογία. 

-Μπορεί νιl γίανει άποκοπή άπό παληές θεωρίες καί lδεο-

NEOPHYTOS GANIARIS 

• d@.lf~tf~#'nc. 
ESTABLISHED 1887 

Members New Yor'k Stock Exchange, lnc. and 
Other Leading Exchanges 

55 ESSEX STREEf • MILLBURN, NJ 07041 

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

NICK BOGDOS, Proprietor 

NOWARD rι_ 

JoNnson., 
re .. ι;taurant .. ~ 

OPPOSITE GRAND CENTRAL 

ΟΡΕΝ FOR BREAKFAST- LUNCH - DINNER 
7 am - MIDNIGHT 

122 Ε. 42nd Street, N.Y.C. 

(212) 687-0089 
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λογίες που άποδεδειγμένα έχουν άποτύχει. 

- Τό θέατρο που παίζονταν γιά πολλά χρόνια, φθάνει στην τε
λευταία πράξη , η')ν πράξη τfjς άληθείας καi τfjς εΙλικρινείας. 
παρουσιάζεται ~να πλfjρες αίσθημα εύθυνών tκάστου. 

-·Η tπαφη μαζί του θά ε{ ναι άμεση καi θά tρωτaται γιά την 
τύχη του, χωρίς νά tμπαίζεται, ώς μέχρι σήμερα άπό δλους. 

-Οί άθεράπευτες άσθένειες τfjς '' • Αρχηγομανίας .. καi τής 
« Έγωμαvίας» κάπως μαλάκωσαν, ιcαί αύτός θά ε{ ναι πλέον ύπεύ
θυνος γιά πολλά. Κυρίως θά ε{ ναι ύπεύθυνος γιά τt)ν έκλογt) τοϋ 
'Αρχηγοί> του, δ όποίος πρέπει νά ε{ ναι αύτός ποu άπαιτοϋν αί 
περιστάσεις καί όχι αύτός που θέλουν οί όλίγοι έν ένεργεία 
βουλευταί. 

-Οί βουλευταi θά άσχολοίινται ούσιαστικώτερα μ/; τt)ν 
Βουλt) καi τόν Λαό καi λιγώτερο μ€ τό Κόμμα. Τό Κόμμα θά λει
τουργεί μόνο του καί σταθερά, βάσει δημοκρατικών κανόνων 
που θά περιγράφωνται λεπτομερώς εlς τό καταστατικό του. 

- Ό λαός θά πιστέψει δτι ~γινε καταμερισμός των κομματι
κών εύθυνών σ ' δλα τά κλιμάκια καi δλοι ε{ναι δημοκρατικά 
συνυπεύθυνοι καί όχι ώς μέχρι τώρα οι κ.κ. βουλευταi με τον 
'Αρχηγό τους, μόνο. 

-Θά πάψουν, τέλος, οί διάφοροι νά βγαίνουν μ/; τiς διάφορες 
ίδέες που τους έρχονται καi φέρνουν πλήρη σύγχυση στούς όπα
δους του κόμματος. 

Tax- free Cars 

AUDI, BMW, PEUGEOT, MERCEDES, VOLVO, 
ALFA ROMEO, VOLKSWAGEN, FIAT, CITROEN, 

OPEL, HONDA, FORD, ΤΟΥΟΤΑ, MAZDA, RENAUL Τ 

ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΖΟΜΕΝΟΙ 
- Μή χάσετε τήν ευκαιρια νά άγορόσετε γιά τήν · Ελλάδα 

άφορολόγητο αύτοκίνητο μέχρι 1600 C.C. 
- · · Ε χουμε 300 έτοιμοπαρόδοτα αύτοκίνητα σέ ολες τίς 

μάρκες καί τύπους. σέ τιμές έργοστασίου. 

- Παραγγείλατέ το σήμερα έδώ, γιό νό τό 
παραλάβετε άμέσως στήν Εύρώnη ιϊ παραδοτέο στήν 

· Ελλάδας σέ 30 μέρες . 

- Κατά παραγγελία παράδοσις σέ 8-12 βδομάδες 

Γιά πληραρορίες 
Γιάννης καί Σταύρος Πετροπουλtας 

PETERS TRAVEL 
ΤΑΧ FREE CARS, EUROPEAN DELIVERY 

31-08 BROADWAY, ASTORIA Ν.Υ. 11 106 
ΕΝΑΝ 1 ι CRYST AL PA LACE 

TEL.: (718) 932-3366 

~--- - ---- ---- ----- - --------- - --- - - - - --
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ΝΑΜΕ ....... . •. .. . . 
ADDRESS . . . . .... . .. .. • 
cιτv ... .. . 
SΤΑτΕ ..... .. .. . Ζ ΙΡ . . 

PHERS TRAVEL 
TAXFREE CARS 

31 ·08 βroadway > 
Αsιοrι•. Ν Υ 1110€ i 

ι 7Ι β Ι 932·3366 

Προσωπικώς εlχα κάμει άνάλογες εισηγήσεις στήν Έκτε
λεστικt) Έπιτροπη τοίι κόμματος, στίς άρχες τοίι 1982, ώς 
Γενικός Διευθυντής τότε, για να κρατηθοϊ>ν εlς τό άρχείο. Τό 
προαναφερθεν άρθρο μου τοίι Αύγούστου 1984, στήν ΝΕΑ 
ΥΟΡΚΗ, με τίτλο «άνάγκη θεμελιακών άλλαγων .. , περιείχε 
στοιχεία άπό τά όποία άριcετα ύλοποιήθησαν στiς περασμένες 
tκλογές. Περιμένω τfιν όλοκλήρωση στό Γενικό Συνέδριο τοϋ 
Κόμματος. Στηρίζομαι στους νέους συνέδρους, άλλά άκόμη ιcαi 
στους παλαιοτέρους, άλλα νέους στό μυαλό. Αύτους που παρα
κολουθοίιν τiς σύγχρονες έξελίξεις, με σύμβουλο η'! ν άνειcτίμη
το πείρα. 

YIDEO TAPES 
ΒΕΤΑ or VHS 

'Έ-χομε στην διάθεσή σας άρίστης ποιό
τητος έλληνικ:ες κ:ινηματογραφικ:ες ταινίες, 
ποu έξασφαλίσαμε άπ' εύθείας άπό 'Έλλη
νες παραγωγούς, σε Tapes ΒΕΤ Α or VHS. 

'Έγ-χρωμες κ:αi άσπρόμαυρες, σύγ-χρονες κ:αi 
παλαιότερες, με τοuς πιό γνωστοuς κ:αi 
δημοφιλείς ήθοποιούς. 

ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ 

άπό $19.99 - $39.00 

29-11 Ditmars Blvd. 
Astoria, Ν.Υ. 11105 
τeι. (7 18) 932-3232 

OYSTER ΒΑΥ 
CRYSTAL PALACE 

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

~ Ανετες. πολιτισμένες dίθοuσες γιά δλες 

τίς κοινωνικές σας έκδηλώσεις, ίδιωτικές 

κσί συλλογικές. 

'Αδελφοt ΤΟΜ κat ΠΩΛ kAMMAPAI 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 



(>Ελληνοαμερικανική . .. είσβολη στην Καριβαϊκη 
με το « !JΑμερικανίς» τής έταιρίας Χανδρή 

'Η φωτογραφία τοu έξωφύλλου μας έπε
βλ ήθη άπό ένα νέο όμογενειακό ρεκόρ. Τό 
ρεκόρ αύτό κατερρίφθη τόν περασμένο 
μήνα μέ τήν κρουαζιέρα στήν Καριβαϊκή, 
450 περίπου όμογενών άπό τήν μητροπο
λιτική περιοχη τής Νέας 'Υόρκης καί 
άλλων πόλεων τής 'Αμερικής καί τοu Κα
ναδίi. Ήταν ή μεγαλύτερη όμογενειακη 
έκδρομη στiς μαγευτικές Παρθένους Νή
σους καί τiς Δυτικές 'Ινδίες, μέ τό πολυ
τελές ύπερωκεάνειο "' Αμερικανίς» τής 
έταιρίας Χανδρή, ενα άπό τα τρία έπιβα
τηγα τής έταιρίας πού έκτελοϋν έβδομα
διαίας διαρκείας περιηγήσεις σέ ενα κόσμο 

τ ο έξώφυλλό μας 
Τά μέλη τοϋ "Mr. and Mrs. Club" τοϋ 

Tenafly, N.J., σέ μιά φωτογραφία, στήν 
πρύμνη τοu "' Αμερικανίς ... Μιά ζωντανή 
καί πολιτισμένη όμάδα φίλων πού κάθε 
χρόνο μοιράζονται εύχάριστες έμπειρίες 
μέ τά ταξίδια τους σέ διάφορα μέρη τοϋ 
κόσμου. Τώρα στοχεύουν στήν • Απω ·Α
νατολή . 

άπίθανα όμορφο, γαλήνιο καί τόσο δια
φορετικό ... 

τ Η ταν ή ένατη κατά σειρά έκδρομfι μιίiς 

δμογενειακής συντροφιάς πού όργανώνει 
κάθε χρόνο , μέ τt'jν συνεργασία τής έται
ρίας, ό γνωστός καi ίδιαίτερα άγαπητός δ
μογενfις κ. Χριστόφορος Χριστοδούλου. 
Άπό δεκαμελής πού ήταν στήν άρχη ή 
συντροφιά, διογκώθηκε σιγά-σιγά μέ την 
έπιμονη τοϋ κ. Αϋγουστου Μιχαηλίδη, 
Senior Vice President τής έταιρίας, καί 
έφθασε στίς έφετεινές άπίστευτες διαστά
σεις. Σ' αύτό βοήθησε ή έντυπωσιακή συμ
μετοχή πολλών μελών τοϋ Mr. and Mrs. 
Club τής Κοινότητος τοϋ Καθεδρικοϋ 
Ναοί> · Αγίου 'Ιωάννου Θεολόγου τοϋ 

Tenatly, N.J., τοϋ όποίου πρόεδρος εlναι ή 
δραστήρια κ. • Υβόν Ντάλλας. Τά μέλη τοϋ 
δμίλου κάνουν ένα όμαδικό ταξίδι κάθε 
χρόνο έκτός 'Αμερικής. Καί τόν περα
σμένο μήνα ενωσαν τίς δυνάμεις τους, 
γεμάτα κέφι καί όρεξη, μέ τήν ύπόλοιπη 
έλληνική συντροφιά, για την τόσο εϋκο
λη ... κατάκτηση έπτα νησιών, τα όποία 
στήν σύντομη σχετικα Ιστορία τους, γνώ-

ρισαν διάφορους κατακτητές - · Αγγλους, 
Ισπανούς, · Ολλανδούς - ύπέφεραν άπό 
τούς πειρατές καί έγιναν άντικείμενο άγο
ραπωλησιών. 

Έκτός άπό την μεγάλη αύτη έλληνο
αμερικανικfι δμάδα, μια μικρότερη έκαμε 
άνάλογη θαλάσσια περιήγηση μΕ: τό 
«Βικτώρια». τ Η ταν μέλη τοϋ Diners Asso
ciation, μέ έπικεφαλής τόν πρόεδρο τοϋ 
Συνδέσμου κ. Τάσσο Kanes. Καi τa δυό 
σκάφη, διπλαρωμένα κοντά τό ενα στό 
άλλο, στό λιμάνι τοϋ παλαιοϋ Σάν Χουάν, 
περίμεναν τήν Δευτέρα, 13 'Ιανουαρίου, 
τούς έπιβάτες πού έφθασαν ο{ περισσό
τεροι τό μεσημέρι άεροπορικώς, άπό τά 
άεροδρόμια Κέννεντυ καi Νιούαρκ. 

• Αλλc'ι μερικοi πού αΙσθάνονταν την ά
νάγκη μιας πιό παρατεταμένης άναπαύ
σεως, εlχαν φθάσει στό Σάν Χουάν δυό η 
τρείς ήμέρες πρίν. Τούς βρήκαν έκεί οί 
φίλοι τους μέ έκδηλα τa άποτελέσματα τής 
ήλιοθεραπείας στίς άκρογιαλιές καi στiς 
κολυμβητικές δεξαμενές τών ξενοδοχείων. 
Περιηγήσεις στα άξιοθέατα τής πρωτεύ-

«Παλαμάκια, παλαμάκια», με συμμετοχη τοϋ καπετάνιου τοϋ « Άμερικανfς». Δεξιά: Ό δημο
φιλiις Φώτης Γκόvης μt τόv πάντοτε κεφίiτο κ. Βασfλη Moσχovii, Ιδιοκτήτη τοϋ νυκτερινοί) 

κέντρου « Έστfα». 

ΦΕΒΡΟΥΑΡIΟΣ, t986 17 



ουσας της Κοινοπολιτείας τοϋ Πόρτο Ρίκο 
ιcαi άλλων πόλεων, έιcδρομi:ς στά βουνά ιcαi 
σε μερικες άπό τίς πιό ξακουστές, πεντα
κάθαρες, άμόλυντες άκτές, προετοιμάζουν 
τόν τουρίστα γιά νά άπολαύση περισσό
τερο τfιν ξέγνοιαστη, άλλά έντατικη ζωη 
πάνω στό ύπερωιcεάνειο. Έπi πλέον, ή όλι
γοήμερη παραμονη στό Σαν Χουάν για 
όσους τό έπιθυμοϋν ιcαi i:χουν τήν οiκο
νομικτΊ εύχέρεια, δίνει στiς κυρίες τήν εύ
καιρία να άρχίσουν τα ψώνια τους καi 
στούς άνδρες να δοκιμάσουν τfιν τύχη τους 
στά άφθονα καζίνα των ξενοδοχείων, liν 
καi ~να άλλο καζίνο τοuς περιμένει στό 
καράβι ... Τό Σάν Χουάν ε{ ναι γνωστό ιcαi 
γιά τά ώραία ξενοδοχεία, τά όποία όμως 
αισθάνονται τά τελευταία χρόνια τόν τρο
μερό άνταγωνισμό τοϋ 'Ατλάντιιc Σίτυ. 

'Όσοι διαλέξουν νά μη δοκιμάσουν τήν 
τύχη τους ή τfιν iκανότητα των συζύγων 
τους νά τούς .. . γλυτώνουν χρήματα στα 
ξεπουλήματα των καταστημάτων τοϋ Σάν 
Χουάν, έχουν καi αύτοi στήν διάθεσή τους 

Γε μιά dπό τΙς ώραίες άκτcς τοίί Πόρτο Ρίκο. ή συντροφιά ποζάρει γιά μιά άναμνηστικη φωτο
γραφlα, κάτω άπό τά φοινικόδενδρα. Άπό άριστερά. ό κ. καi ή κ. Γεωργ. Λιώλη, δ κ. καi ή κ. 
Άντ. Γιώτη, δ κ. Ήλ. Μπέτζιος, δ κ. Νίκος Πάππας, ή κ. Μπέτζιου, ή κ. Π. Μακριά καi ή 

ΝΕτοιμη γιιi την δεζίωση τοίί πλοιάρχου, μιιi έζαίρετη, Ιδιαίτερα 
dγαπητή παρέα έπιχειρηματιών άπό τήν Βοστώνη. Άπό άριστερά, 
δ κ. καΙ ή κ. Τζlμη Δημάκη, δ κ. καΙ κ. Γεωργ. Κουκουνάρη, καi δ κ. 

WΑλλες δvό dναμvηστικeς φωτογραφίες άπό την dλησμόνητη 
θαλάσσια περιήγηση. Άπό dριστερά, ό κ. Γ. Σκόρδος, ή κ. Βογιατζή, 
ή κ. Μάντζα, ό δικηγόρος κ. Άνδρ. Βογιατζής καΙ ό κ. Σπ. Μάντζας. 
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κ. Μπάρμπαρα Πάππα. 

και η κ. Τσάρλς Σπvροπούλοv. Δεζιά, ή κ. Παπαλέζη, ό κ. Bill 
Scourby καί ό κ. Γρηγόρης Παπαλέξ.ης άπολαμβάιιοντας τόν ήλιο τοίί 
'Ιανουαρίου στην πρύμιιη τοiί « Άμερικαιιίς», κοιιτά στήν πισίνα. 

Στην δεύτερη φωτογραφία. τά ζεύγη Ν. Κοvρκοvτό. καi Άνδρ. Παύ
λου μπροστά σε έναν άπογευματιvό, dπlθανο μπουφέ. 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



πάνω άπό μισήν ήμέρα για να γνωρίσουν 

τήν πόλη. 

Kai λίγο Καλαματιανό στήv γραφική άκρογιαλιa τής Σαiντ Λούτσια. 

Στήν <'iφιξή τους στό αεροδρόμιο τοϋ Σαν 
Χουάν, αίσθάνονται αμέσως τt)ν εύπρό
σδεκτη διαφορα της θερμοκρασίας, που 
τόν 'Ιανουάριο κυμαίνεται έκεί μεταξυ 80 
καi 90 βαθμους Φαρενάϊτ. 'Από τήν Νεο
ϋορκέζικη παγωνια καί τt)ν μεθεόρτια χει
μωνιάτικη μιζέρια, βρίσκεται κανείς στήν 
καλοκαιρινή ζέστη - αίσθάνεσαι τόν 
πρώτο ιδρώτα μόλις βγfjς άπό τό άερο

δρόμιο, δπου περιμένουν τους έπιβάτες 
άντιπρόσωποι τfiς εταιρίας Χανδρη. οι 
έπιβάτες παραδίδουν έκεί τiς άποσκευές 
τους για να τίς βροuν άργότερα στήν καμ
πίνα τους. "Ενα τουριστικό λεωφορείο 
τους περιμένει για να τους μεταφέρη δω
ρει'ιν στό ύπερωκεάνειο, δπου βρίσκουν 
ενα προκλητικώτατο μπουφέ στήν πρύμνη, 
στό κατάστρωμα. w Αφθονα τραπέζια στόν 
ήλιο καί τήν σκια προσφέρονται για εκα
τοντάδες έπιβάτες, που παίρνουν μιι'ι ίδέα 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, 1986 

Μιa χαρούμενη συντροφιa στό άμφιθέατρο. ·Ο κ. καi ή κ. Δημητρίου, ό κ. καi ή κ. Εvρυ Κόντου, 
δ κ. καΙ ή κ. Στήβ Κάρρας καi στό βάθος ό κ. w Λγγελος Κάρρας. Δεζιά, ή κ. Σωκρ. Πάππας, ή 
κ. Δημ. Παπαδοπούλού, τό ζείiγος Toulas, ό κ. Κ. Πάππας, ό κ. Δημ. Παπαδόπουλος καί ή 

κ. Κ. Πάππα. 

·Ο φακός κυvηγοϋσε τούς ταζιδιώτες καί στήv τραπεζαρία καi κανείς δέv ήταν φειδωλός σε χα
μόγελα, στήv εύχάριστη, πανηγυρική άτμόσφαιρα. 'Αριστερά, δ κ. καi ή κ. Ν. Μάστακας dπό το 

Νιοίi Τζέρσεϋ, καi ό κ. καΙ ή κ. Δημ. Ίωανvfδη. 
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Νυκτερινή συντpοφιa στό κατάστρωμα. Καθήμεvες, άπό άριστερά, ή κ. Π. Πιάλ του, ή κ. Ά ναστ. 
ΌρφανοϊΊ. ή κ. Χρ. Βελόκα, ή κ. Τ Μπάρτζου καί ή κ. Ν. Πιτούρα. ·ορθιες, ή κ. Χρ. Φfλιπς, ή 

κ. Χρ. Πύρρου, ή πρεσβυτέρα κ. /. Πούλου καί ή κ. Π. Μακριά. 

Μερικοί ταξιδιώτες δειπνοίΊσαν κάθε βρώ5υ μΊ:. τόν πλοiαρχο κ. Γεράσιμο Άνδικiiτο. Σ1:ήν 
φωτογραφία, ή κ. Χρ. Χριστοδούλου, ό κ. καί ή κ. Δάφνου. ό πλοίαρχος, ή κ. Μπέρτζου, ό κ. 
Μπέρτζος, ό κ. Ed Kleiner, πρόεδρος τίjς Κοινότητος Άy. 'Ιωάννου Τεvαφλάϋ, ή κ. Kleiner, 
ό κ. καί ή κ. Στήβ Πάππας καi ό dρχηγός τίjς tκδρομής, χαλκέντερος κ. Χρ. Χριστοδούλου. 

για τtΊν κουζίνα τοίί πλοίου καi καταλή
γουν στό . . . θλιβερό συμπέρασμα δτι κα
νεiς δtν θα έπιστρέψη μέ λιγώτερο βά
ρος ... 
'Η διαπίστωση εlναι ιiπό τα πρώτα θέ

ματα συζητήσεως πάνω στό κατάστρωμα 
μεταξu φίλων καi γνωστών καi μεταξυ νέων 
vνωριμιών που τόσο εϋκολα ιiρχίζουν κάτω 
ιiπό τόν εύεργετικό ήλιο καi τόν καθαρό 
άέρα. Στήν άπεραvtωσύνη τοϋ βαθu γα
λάζιου τής θάλασσας καi τοϋ πράσινου τών 
φοινικόδενδρων καi των άλλων τροπικών 
δένδρων καi φυτών που διαγράφονται στόν 
δρίζοντα, ξεκουράζεται τό μάτι καi τό 
μυαλό καi ιiνοίγει ή όρεξη. Αίσθάνεσαι 
γύρω τοuς άνθρώπους πιό ήρεμους, mό κα
λούς, χαμογελαστούς, περισσότερο εύ
προσήγορους - όλοι ~χουν να ποίίν τόσο 
πολλα για κοινές έμπειρίες, για διαπιστώ
σεις καi για καινούργιες έντυπώσεις. Αί
σθάνεσαι ενα πυρετό ζωής άπό τα πρώτα 
βήματα στό κατάστρωμα τοίί "' Αμερι
κανίς» καi έγκαταλείπεις χωρiς προσπά
θεια , δλες τiς σκοτοϋρες. ·rσως αύτό να ο
φείλεται καi στήν φιλοξενία τοϋ έλληνι
κοu άνώτερου προσωπικοϋ καi στfιν ίδέα 
δτι ταξιδεύεις μέ «δικό σου» καράβι. 

• • • 
Η Οσοι γνωστοi καi φίλοι δέν εlχαν συναν

τηθεί στό άεροπλάνο, ή σε ενα άπό τα στε
να δρομάκια τοϋ παλαιοϋ Σαν Χουάν, ποu 
προσελκύει περισσότερο τοuς τουρίστες, 
ίδώθηκαν στό δείπνο, στtΊν μεγάλη τρα
πεζαρία τοϋ σκάφους δπου τακτοποιήθη
καν σέ τραπέζια προκαθορισμένα για να 
ίκανοποιοϋν τiς έπi μέρους προτιμήσεις. 
Αύτό εlναι ενα άπό τα δυσκολώτερα πράγ
ματα, δπως θα σaς βεβαιώση δ κ. Χριστο
δούλου, ιiλλα τελικα κάποιος τρόπος βρί
σκεται για να ίκανοποιηθοίίν οι προτιμή
σεις δσο τό δυνατόν περισσότερων συν
δαιτημόνων. 

Τό tπταήμερο ποu άκολούθησε θd μείνη 
ιiλησμόνητο σt δλους τοuς ταξιδιώτες. Τό 
πώς πέρασαν ο{ έπτα αύτές ήμέρες της θα
λάσσιας περιηγήσεως, θα δη ό άναγνώ
στης στό προσεχές μας τεϋχος. 

'Αριστερά, τό συμπαθέστατο ζεί5yος John Chambous. Δεζιά, ό κ. George Fallis, ή κ. Fallis καi · 
ή dδελφή της κ. Mitchel. 
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ΜΠΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗΝ τΗΣ ΔΗΜΟτΙΚΗΣ 

eH ζημιa του eΕλληνισμοfi 
άπο τον άφανισμον τής καθαρευούσης 

Συμπληρώνεται περίπου δεκαετία άπό 
τής έπιβολής τής λεγομένης Νεοελληνι
κής, άκριβέστερον δέ «δημοτικής», ώς 
μόνης γλώσσης εις δλας τάς βαθμίδας τής 

'Εκπαιδεύσεως, πλην της 'Ανωτάτης, έπί
σης δέ είς την Διοίκησιν καί τοuς όργα
νισμούς, άμέσως ή έμμέσως έξαρτωμένους 
διοικητικώς άπό τό Κράτος. 'Αντικείμε
νον τοu παρόντος δένε{ ναι νά έξετασθή αν 
έπετεύχθησαν ο{ τεθέντες ύπό τής τότε 
Νεοδημοκρατικής κυβερνήσεως σκοποί, 
οϋτε έάν έλύθη τό περιλάλητον «γλωσ
σικόν ζήτημα» καί Μν έντεuθεν άγαθο
ποιοί γενικώτεραι έπιπτώσεις εlναι σήμε
ρον ύπαρκταί είς τόν όλον βίον τοϋ εeνους 
μας. Μετριόφρων καί κατ' εύλογον άνάγ
κην πολu περιωρισμένη ε{ναι ή άσχολία 
μας ένταuθα. 'Η καθαρεύουσα δέν εχει 

άκόμη «άποθάνει» καί ... δημιουργεί πρό
βλημα. Μακράν θεωρήσεων καί συναισθη
ματισμών, δσον άνήκει είς άνθρωπον, έπι
χειρείται έξέτασις τοϋ προβλήματος τού
του καθαρώς ρεαλιστική, δπως την δια
γράφουν αί ε{ς την πρdξιν άνάγκαι τοϋ ~Ε
θνους μας. 

Εlναι φανερόν, δτι ή καθαρεύουσα, σή
μερον, εύρίσκεται ύπό διωγμόν καί μεθο
δεύεται ό θάνατός της. Πρέπει νά όμολο
γηθή, ότι ό διωγμός εlναι συγκεκαλυμμέ
νος, άλλ' ούτος ε{ ναι περισσότερον έπι
κίνδυνος άπό τόν άνοικτόν. Δέν μdς εiναι 
γνωσταί άπαγορεύσεις χρήσεως τής καθα
ρευούσης εtς οiονδήποτε τομέα τοϋ δημο
σίου βίου μας, ύφίσταται, όμως, σιωπηρός 

άποκλεισμός τής χρήσεώς της είς όλους 
τοuς τομείς, έφ. όσον μάλιστα ή πρωτο

βουλία έπαφής μέ τόν πολίτην άνήκει ε{ς 
κρατικόν όργανον. Πρωτίστως, τά μέσα 
ένημερώσεως τοϋ κοινοϋ, τά όποία έξακο
λουθοϋν δλα νά ε{ναι κρατικά-ή Ε.Ρ.Τ. Ι, 
ή Ε.Ρ.Τ-2, τό Ραδιόφωνον. Εiς τά μέσα 
ταuτα δέν χρησιμοποιείται ή καθαρεύ
ουσα οϋτε άπό τής ύπηρεσίας των, οϋτεάπό 
προσκαλουμένους όμιλητάς, εστω καi εlς 
όλίγας περιπτώσεις, άποφεύγεται δέ, έν γέ
νει, οιοσδήποτε, εστω καί έπικριτικός, λό
γος δι' αίιτήν. 'Επιχειρείται πλήρης άπο
σιώπησις, μετά την όποίαν ερχεται ή λη
σμοσύνη καί ή άχρηστία. 

WΟπως πηγαίνουν σήμερον τά πράΎματα, 
δέν χρειάζεται μαντική,διά νάεύρεθη ότι ή 
γενεά τής Μεταπολιτεύσεως (ι974), ένηλι
κιουμένη, θά ε{ναι όλως άγευστος τής κα
θαρευούσης καi άνίκανος δχι μόνον νά 
γράψη, άλλ' άκόμη καί νά κατανοήση την 
καθαρεύουσαν! Βεβαίως, δέν θά λείψουν 
παντελώς α{ είδικαί περιπτώσεις Ιδιαιτέ
ρας, προσωπικής έκπαιδεύσεως, άλλ' 
αύται, αν ύπάρξουν, θά εlναι άμελητέα 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, 1986 

·Υπό ΘΗΣΕΩΣ ΣΤ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΤΟΥ 
(Όμοτ{μου Καθηγητοu Πανεπιστημίου) 

έξαίρεσις καθολικοϋ κανόνος. 

·Η ζημία τοϋ ~Εθνους άπό τοιαύτη ν έξέ
λιξιν εlναι πολu δύσκολον νά ύπολογισθή 
σήμερον. Θά γίνωμεν είς άνύποπτον, τώρα, 
βαθμόν πτωχότεροι εtς έπιστημονικόν, τε
χνικόν, μορφωτικόν έν Ύένει δυναμικόν, τό 
ίσχϋον άκόμη, έφ' όσον άποπειραθώμεν 
σύγκρισιν παρά την Δύσιν. Ή έξήΎησις 
εlναι άπλή: Τό Νεοελληνικόν κράτος δέν 
εχει άκόμη συμπληρώσει δύο αlώνας ζωής. 
Καί όλη σχεδόν ή δημιουργία του ή, του
λάχιστον, τό μεγαλύτερον μέρος της, ίδίως 
μέχρι τής Μεταπολιτεύσεως (1974) είς τόν 
χώρον τής 'Επιστήμης καi τής τέχνης, έν 
γένει δέ τοϋ Πολιτισμοϋ, εlναι συνυφα
σμένον μέ την καθαρεύουσαν. Βρίθει δέ ή 
δημιουργία αϋτη - εΙρήσθω τοϋτο έν πα
ρόδω - παραλλήλως πρός τήν έθνικfιν 
άποκατάστασιν τοϋ Έλληνισμοϋ κατό: τό 
διάστημα τοϋτο. 

Μέ έπίσημον καi πολλαπλώς lσχυρότε
ρον γλωσσικόν δρΎανον την καθαρεύ
ουσαν, tζησε, τότε, τό ~Εθνος μας ήμέρας 

πνευματικής πειθαρχήσεως ; καi άνατά
σεως, άνταξίας τής παλαιaς φήμης του. Εϋ-

λογος φαίνεται καi ένδεχομένη ή άντίρ
ρησις ότι ή παρουσία τής καθαρευούσης 
ύπήρξε συμπτωματική. Δέν θa συζητή
σωμεν τήν άντίρρησιν ώς πρός την βασι
μότητά της. Μdς άρκεί δτι ή παρουσία 
αϋτη εΙ ναι βεβαιωμένον Ύεγονός . Καi έφ' 
δσον θεωρηθfj ώς συμπτωματικη καί δέν 
έβοήθησεν, ώς έκ τούτου, την άνάπτυξιν 
τοϋ ~Εθνους, καθ' δμοιον λόγον δέν ηΊν 
ήμπόδισεν. 'Αλλ ' όπωσδήποτε, ή παρου
σία αϋτη δέν στερείται βάρους κατa την 
άπλήν λογικήν. Καί έδώ εύρίσκει θέσιν 
βραχuς διάλογος, τοϋ όποίου ύπfjρξα αό
τήκοος, παλαιότερον, ε{ς μικρaν προε

κλογικην συγκέντρωσιν εtς τήν Σκωτίαν. 
Ό όμιλητής, ύποψήφιος τοu Κόμματος 
τών Φιλελευθέρων, ήγωνίζετο νό: πείση ότι 
τό κόμμα του άποτρέπει τοuς πολέμους. 
Έτελείωσεν ή σύντομος δμιλία καi ήκο
λούθησαν α{ έρωτήσεις. Fις τών παριστα
μένων ήρώτησε, ποίος ήτο ό πρωθυπουρ
γός τής Βρετανίας κατά την εκρηξιν τοϋ Α' 
Παγκοσμίου Πολέμου (1914) καί ό όμιλη
της άπήντησεν: Ό ~ Ασκουϊθ, ό πολιτικός 
έκείνος ή το, κ ατό: τό ι 9 ι 4, άρχηγός τοϋ 
Κόμματος των Φιλελευθέρων. Ούτε δ ά· 
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κροατής, ούτε δ δμιληη)ς , έθεώρουν τη\ 
παρουσίαν έκέίνην ώς άπλήν σύμπτωσιν. 

Άλλ • ι'iς έπανέλθωμεν ε{ς τό θέμα. Ή πο
λιτιστικη αϋτη δημιουργία καθίσταται 
άπρόσιτος μέ τόν άφανισμόν τής καθα
ρευούσης καi καταδικάζεται εlς άπονέ
κρωσιν. WΕτσι τό WΕθνος άπορφανίζεται, 
κατα τό πλείστον, άπό την παράδοσιν όλο
κλήρου σχεδόν τοϋ έλευθέρου βίου του, τό 
δi; σκάφος τής Πολιτείας, στερούμενοντοϋ 
άναγκαίου ερματος, κινδυνεύει να χάση 
την γραμμην πλεύσεως, εiς καιροuς άπροσ
μετρήτων κλυδωνισμών. Περαιτέρω, δ ά
ποκλεισμός τής καθαρευούσης έπιφέρει 
άνακολουθίας, συχνα έντυπωσιακάς. Έπι
σημαίνομεν όλίγας, άπό τας κυριωτέρας: 
• Η γλώσσα ξένων μειονοτήτων διδάσκεται 
εlς dντίστοιχα σχολεία τής χώρας μας, 
άλλ • ή καθαρεύουσα - γλώσσα · Ελληνι
κη- άποκλείεται άπό τα 'Ελληνικά σχο
λεία, δπωσδήποτε ε{ς λόγον συστηματικής 
διδασκαλίας γραμματικής, συντακτικοί\ 
καί έκθέσεων, άπαομένει δε άπλή πληρο
φόρησις κατα περίστασιν, που συνήθως 
δl;ν έμφανίζεται ποτέ. Οϋτω, είς τό ·: ση με
ρινόν Έλληνικόν κράτος , που δικαιοϋται 

ΕΡΩτJΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

ΦΛΕΒΑΡΗΣ 
Μές στοϋ Φλεβάρη την ΩΡΑ 

Μές στοϋ Φλεβάρη τή ΜΠΟΡΑ 
Μές στοϋ Φλεβάρη το ΚΡΥΟ 
?Ηρθες καί γίναμε ΔΥΟ/ 

* 
Μές στοϋ Φλεβάρη τη ΓΚΡΙ!'{ΙΑ 
Μές στου Φλεβάρη τη ΓΚΙΝΙΑ 
Μές στοϋ Φλεβάρη τά ΝΕΦΗ 
?Ηρθες καί μούφερες ΚΕΦΙ! 

* 
Μές στου Φλεβάρη τή ΖΑΛΗ 

ήρθες καί ΓΕΛΑΣΑ πάλι! . . . 
ΣΊΆΥΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΠΚΟΠΟΥΛΟΣ 

• Αγιογραφίες του 
John Spilio 
Γράφοντας γιά τόν νέο, περικαλλή ναό 

τοϋ 'Αγίου Νικολάου στό Wycoff, N.J., 
στό τεϋχος μας τοϋ Δεκεμβρίου, παραλεί
ψαμε να άναφέρουμε ότι ο{ άγιογραφίες 
ε{ναι εργα του γνωστού δμογενοίις άγιο
γράφου JOHN SPILIO ('Ιωάννη Παπα
σπηλιωτόπουλου) δ δποίος εχει εικονο
γραφήσει πολλο\Jς ναους στην 'Ελλάδα 
ιcαi στfιν 'Αμερική. 

Ό κ. Spίlio σπούδασε βυζαντινη άγιο
γραφία στfιν ·Αθήνα, στfιν Φλωρεντία ιcαi 
στό Παρίσι καi ήρθε στην · Αμεριιcfι τό 
1961. 
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να λέγεται έλεύθερον καί δημοιφατικόν, ή 
μοίρα τής καθαρευούσης, ·Ελληνικής καi 
αύτfjς γλώσσης άλλ • ύποκειμένης εlς βια
σμόν, εlναι χειροτέρα τfjς γλώσσης ξένων 

RESTAURANT 
'Εξαιρετικiι έλληνικη 

κουζίνα σε τιμf:ς 
άσuναyώνιστες 

117 East 15th Street 
New York City 

Tel. (212) 254-0960 

μειονοτήτων! WΕπειτα, δ τής ξένης μειο
νότητας εχει σχολείον δια την μητρικήν 
του γλώσσαν, ένώ δ 'Έλλην δεν εχει τό 

lδικόν του διά tt'ιν καθαρεύουσαν! 

Έν τώ μεταξύ, τό Κράτος δεικνύει άστορ
γίαν ι'iνευ προηγουμένου δια την γλωσσι
κήν μας κληρονομίαν τοϋ παρόντος, άκόμη 
καί την δημοτικήν. ·Ανεμπόδιστος μένει, 
πάντοτε, ή βaγδαία καί άπαυστος εlσβολη 
ξένων λέξεων καi έκφράσεων, συχνα ε{ς 
κακογεύστους νεοσχηματισμούς, που πα
ραμορφώνουν την γλώσσαν καί ύποβαθ
μίζουν τό γλωσσικόν αlσθητήριον. Τελε
σφόρον κρατικfιν παρέμβασιν, όπου τοϋτο 
εlναι δυνατόν, δέν είδομεν άκόμη. τα ύ
πάρχοντα τεκμήρια έν γένει συγκλίνουν είς 
τό συμπέρασμα: Είς τfιν άφετηρίαν τών 
γλωσσικών μας δεινών, ε{ναι ενα όραμα· 
μονολιθικότης καi είς ττ'ιν γλώσσαν, δια 
τοuς βράχους όπου έγεννήθησαν ή έλευ
θερία καί ό λόγος. Τοϋτο δεν ε{ ναι χίμαιρα; 
Διαφεύγf:ι, πάντως, τό γεγονός, δτι ό • Ελ
ληνισiιός εζησεν έπi χιλιετίας καί έδοξά
σθη, χ(Qpiς ποτε να εχη μονολιθικότητα είς 
ττ'ιν γλώσσαν του! 

ΘΗΣΕΥΣ ΣΤ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΤΟΣ 
Όμότ. Καθηγητης Πανεπιο-tη!,!ίο~ 
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Column on New Jersey to Start ίn March 
Peter Kovatίs our N.J. Representatίve 

In accordance with Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
(NEW YORK) magazine's plans to expand 
its New Jersey editorial coverage, publisher 
Peter S. Makrias has announced the ap
pointment of Pericles Peter Kovatis, of 
Cedar Grove, N.J., as New Jersey represen
tative. 

'The decision to retain Kovatis comes at a 
time when Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ feels that : its 
increased number of subscribers and adver
tisers in the Garden State merits greater 
coverage," said Makrias. 

In his capacity as New Jersey represent
ative, Mr. Kovatis will be responsible for 
both advertising sales and editorial fun
ctions, including a column starting in the 
March issue and special issues on New 
Jerse:;. The New England native will also 
serve as the magazine's consultant, it was 
reported. 

Kovatis, a retired U.S. Air Force Reserνe 
Colonel, has extensive experience as ajour
nalistic writer and public relations con
sultant, it was pointed out. He headed a 
number of trade and technical organiza
tions-mainly in the metal industries-of 
internatίonal scope. As publisher and editor 
of several trade magazines, he has authored 
numberless articles and features, according 
to Makrias. Kovatis retired from actiνe 

employment in ι 982. 
Α native ofNashua, Ν.Η., Kovatis lived in 

Brockton, Mass. most of his youth. he is a 
graduate of Boston U. where he attended the 
School of Business Administration and the 

Για τiς Τυπογραφικi:ς 

έργασίες σας 

Η ΝΕΑ YORKH 

Mr. Peter Koνatis 

School of Public Relations and Commu
nications. He also attended Harvard U. and 
Seton Hall U. Graduate School of Law. 

He has been an active member of the 
Greek community for over 40 years, serving 
on church parish councils in Mass., Conn., 
and N.J. for over 30 years. Α past president 
of Eagle Rock chapter, ΑΗΕΡΑ (Orange, 
N.J.), he has been an Ahepan for over 35 
years, Makrias said. Kovatis also served as 

Tel. (212) 921-0086 
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Lieut. Gov. of the Sons of Pericles of Dist. 
Νο. 8 prior to WWII. 

Kovatis has served as a staff sergeant in 
the U.S. Army (Field Artillery), transferring 
to the then U.S. Army Air Corps in WWJI. 
After close to three years with the famed 
"Flying τigers" of the 14th Air Force in 
China, he returned home as a Captain, 
joining the U.S. Air Force Reserves from 
which he retired in 1976. 

Listed in a number of"Who's Who" pub
lications, Kovatis is a 32ο Mason, a member 
of the Shrine and Masonic Consistory, and 
is a communicant of Saints Constantine and 
Helen Greek Orthodox Church, Orange, 
Ν .J. He is married to Elizabeth (Andrian), 
formerly of Hardford, Conn., and has three 
sons. 

New Jersey Greek-American organiza
tions - church communities, ΑΗΕΡΑ 
chapters, etc. - are invited to send stories 
and photos to Kovatis, 60 Bently Road, 
Cedar Grove, N.J. 07009; phone: (201) 239-
0466. Deadline for copy is the 15th of every 
month previous to the month of publication. 
Advertising inquiries may also be submitted 
to Kovatis at the same address. 

Currently, Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (NEW 
YORK) magazine is mapping plans for its 
first New Jersey feature in May. The special 
May issue will feature stories of Greek
American organizations and church com
munities in the Garden State, with Kovatis 
spearheading this project. 
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Ambassador A.J. Jacovίdes Replίes 
to the Wall Street Journal 

F ollowίng ίs a letter to the Edίtor of The Wall Street Journal by the Ambassador 
of Cyprus to the United States Mr. A.J. Jacovides, on an editorial reprίnted ίn the 
January ίssue of Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. 

Υ our editorial "Holding Cyprus Hostage" 
(Dec. 26) is incorrect both in its premises and 
in its conclusions. 

It is factually incorrect to allege that 
Turkish Cypriots do not benefit from 
foreign aid. For example, U.S. refugee aid 
(administered through the U.N. High Com
missioner for Refugees) has consistently 
gone ιο Turkish Cypriots in the ratio of 
19.05%, eνen though the Turkish Cypriots 
are not strictly speaking "refugees" and their 
ratio of population is 18.6%. Turkish Cyp
riots also benefit directly or indirectly from 
many oιher forms of international 
assisιance, not to mention their unpaid use 
of electricity, which amounts to over $100 
million since 1964. Αι the root of the 
economic plight of the Turkish Cypriots is 
separatism, the policy of self-isolation im
posed by their Jeadership for political ob
jectives, and the importation of mainland 
settlers and many of the ills of the Turkish 
economy. The answer is the reunification of 
the free-enterprise economy of the island, 
not the solidification of its de facto separa
tion. 

The real reason for the lack of progress 
toward a just solution is Turkish intransi
gence and the systematic effort ο η the part of 
Ankara and the Turkish Cypriot leadership 
to impose a partitionist solution which 
would legitimize the results of the 1974 Tur
kish invasion. The Cyprus government and 
the Greek Cypriot side have made serious 
concessions in their sincere effort to bring 
about an honorable compromise based on 
genuine federation. The basic prerequisites, 
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as President Kyprianou declared recently, 
are the withdrawal ofTurkish troops before 
the establishment of any transitional 
government, the establishment of freedom 
of movement, freedom of settlement, and 
the right to property, and generally of all 
internationally recognized human ήghts, as 
well as effective international guarantees for 
such settlement. 

Το the extent that you advocate inter
national recognition of the 'Ίegally ίnvalid" 
(Secuήty Council Resolution 441) entity set 
up by Turkey in the part of Cyprus illegally 
occupied by its armed forces, you are not 
only doing a gross injustice to a small demo
cratic country, which demonstrated its 
friendship to the U.S. on many occasions in 
the recent past and which has been the victim 
of aggression; you are also taking a position 
opposite to that of the U.S. administration 
and both Houses of Congress and of the 
international community as a whole, which 
consistently and on numerous occasions -
in the U.N. Security Council, the Council of 
Europe, the European Community, the 
Commonwealth and Non-Aligned Heads of 
Government Conferences, to mention the 
main ones - have condemned the blatant 
attempt to dismember Cyprus; you are on 
the wrong side of international law and 
morality; you are helping to establish a very 
bad precedent of rewarding the aggressor, a 
precedent that may be invoked by others in 
other parts of the world; and you are doing a 
grave disservice to the U.N. Secretary-Gen
eral, who, with universal intemational 
support, is continuing his commendable 
efforts to arrive at an agreed, just and viable 
solution in accordance with the unanimous 
and legally binding (Art. 25 of the Charter) 
United Nations Resolutions. 

My government has every ίncentive in 
solving the problem, getting rid of the 
foreign forces and opening a new chapter in 
the island's long hίstory, for the benefit of a ll 
the people of Cyprus and of peace in the 
volatile Eastern Mediterranean region. It 
therefore fully supports these efforts of the 
Secretary-General and cooperates with him 
by word and deed, as demonstrated by the 
history of the negotiations for the past ι ι 
years. 

Washington 

A.J. JACOVIDES 
Ambassador of Cyprus 

HANAC Elects 
New Officers 

NEW YORK- For the first tίme in the 
history of the Hellenic American Neighbor
hood Action Committee a father and son 
were elected to head the 15-year-old organi
zation that brings federal, state and city aίd 
to thousands of Hellenic Americans. 

James Damascus of New York City was 
elected unanimously to succeed Mrs. Cath
erine Saketos of Jackson Heights as 
President of HANAC. Damascus' father, 
Leonidas, was president of the organization 
when it started in the early 70's. 

Other officers elected are: George Douris 
of Manhattan, Chairman; Takis Metaxas of 
Manhattan, Ist Vice President; Angelo An
dros of Staten Island, 2nd Vice President; 
Kally Keen of Great Neck, 3rd Vice Pres
ident; Athena Kiamos of Bayside, Secretary 
and Mary Conelias of Jackson Heights, 
Treasurer. 

Additional members to the Board of 
Directors are: Catherine Saketos of Jackson 
Heights; John Catsimatidis of Manhattan; 
Sίmos Dimas of Mt. Vernon; Costas Α. Pe
reos of Flushίng; Nikolas Agathis of New 
Υ ork City; Hercules Hanjis of Astoήa; Peter 
Philios of Astoria. 
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The St. Nίcholas Symposίum at Myra 
"We have once again gathered in An

talya/ Myra, to breathe this air of refreshing 
vibrance, to come together as brothers and 
sisters, but more important to witness to the 
truth of one man 's Iife, a bishop of the early 
church. And this is why we have come all the 
way from the U .S.A. led bu His Grace 
Bishop Philotheos of Meloa, Assistant to 
His Eminence Archbishop Iakovos, to 
celebrate St. Nicholas, here where his legend 
begins." 

With these words, Rev. Dr. Milton Β. 
Efthimiou, Executive Officer ofthe Order of 
St. Andrew, the Archons, and Executive 
Director of the Department of Church and 
Society, opened the festivities for the 3rd In
ternational St. Nicholas Symposium in 
Antalya, Turkey, on December 4, 1985. 
With him at this auspicious occasion was 
His Grace Bishop Philotheos of Meloa, 
spiritual leader of the pilgrimage, and 15 
people, 3 of whom were Archons of the 
Great Church of Christ, who accompanied 
Bishop Philotheos and Fr. Efthimiou, and 
who were 1ed by His Eminence Metro
politan Chrysostomos of Myra of the 
Holy Synod of the Ecum. Patriarchate, 
and in whose Jegendary See the sympo
sium and the celebration of St. Nicholas 
on December 6th took place. Those 
attending the pilgrimage were as fol
Jows: His Grace Bishop Philotheos and 
Rev. Dr. Milton Β. Efthimiou from the 
Greek Orthodox Archdiocese in New 
York City; Fr. Evagoras Constantinides 
from Indiana; Fr. Theodore Che1pon 
from Virginia; Fr. George· Ka1oudis 
from Illinois; Rev. Cyril Loeb from 
California; Prof. Harry Psomiades from 
New York; Dr. Kirk Kalemkeris from 
New Jersey; Mr. and Mrs. Harry 
Magafan from Maryland; Mr. and Mrs. 
George Jameson from New Jersey; Mrs. 
Chήstine Mamakos from West Virginia; 
Mrs. Angela Varlas from West Virginia; 
Mrs. Pamela Makricosta from West 
Virginia. 

The pilgrimage was sponsored by the 
National Council of the Order of St. 
Andrew. In 1983, the first symposium 
was held, and Iast year, the symposium 
on St. Nicholas was accompanied by 
the first re1igious ce1ebration at Myra, 
Jed by Metropolitan Chrysostomos in 
the very basilica of St. Nicholas where 
the remains of St. Nicholas were placed. 
This was the first time in 1200 years 
that a Divine Liturgy was held here. 
Fr. Efthimiou led last year's pilgrimage 
with His Excellency, Metropolitan Silas 
of New Jersey as spiritual leader of this. 
historic occasion. With the blessing of 
His Eminence Archbishop Iakovos, the 
trip took place between November 27th 
and December 12th with Chairman of 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, 1986 

Some of the participants to the Symposium at Myra 

Rev. Mi/ton Efthimiou, Patriarch Dimitrios and Dr. Kirk Kalemkeris at the Patriarchate 
office. 

the project assigned by the Ν ational 
Council Archon Dr. Kirk Kalemkeris. 

Upon the arrival at the airport in 
Istanbul, Turkey, the pilgήms were met 
by representatives of the Ecumenical 
Patriarchate. An audience was held with 
His All Holiness, Patriarch Dimitrios, 
and on November 30th, the Feastday of 
St. Andrew the Apostle, a Patriarchal 
Divine Liturgy with all of the members 
of the Holy Synod participating was 
held in the St. George Church at the 
Phanar, where representatives from the 
Vatican were also present in order to 
exchange greetings, on behalf of Pope 

John Paul, with Patriarch Dimitrios. 
The ιtιnerary in Istanbul included 

visits to Aghia Sophia, Chariye Mosque 
(Moni tis Horas) Topkopi Palace where 
the sarcophagus of Alexander the Great 
was on display, as well as relics as St. 
J ohn the Baptist, the Theological 
School of Halki, and an emotional visit 
to Balukli Hospital where a tour of the 
hospital and the Greek Orthodox 
patients was Ied by the director of 
Balukli, Dr. Τ. Karamuratoglou who 
also accepted, on behalf of the Board 
of Trustees of the Hospital, monetary 
gifts from the National Council of 
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Archons headed by the National Com
mander, Dr. Anthony G. Bordcn as 
well as from the New England Archons. 
On December Ist, the group visited 
Ismir (Smyrna) and Ephesus as well as 
the ancient church of St. John the 
Theologian whose remains were buried 
in the altar sanctuary of the ancient 
church. On December 3rd, the group 
arrived in Antalya where participants 
from many European nations gathered 
for the symposium on St. Nicholas. 
Many outstanding scholars and histo
rians expounded on the person of St. 
Nicholas, as well as aspects of icono
graphy, early church history, archaeolo
gical and Christian excavations ίη 
Turkey, as well as topics relating to 
Christian Muslim relations from a 
hisιoric prospective. 

Representing Ameήca in a schorarly 
paper was Dr. Harry J . Psomiades, 
Professor of Political Science, and 
Director for the Center for Byzantine 
and Modern Greeκ Studies, City 
University of New York, Queens 
College. His topic was, "Some Remarks 
on Christian/ Muslim Relations in the 
Balkans and Anatolia." Η ighlights of 
Dr. Psomiades' presentation were: the 
political triumph of lslam and the 
influx of Muslim Turkish- settlers; the 
Ghazzi tradition, the Ahkis, dervish 
propaganda and missionary efforts; the 
political and economic dislocations 
caused by Muslim invasions and the 
fragmentation of Byzantine power and 
authority, including the church author
ity; the destruction of the Greek Church 
as an effective social, economic and 
religious institution in Anatolia; and the 
isolation of Greek Christian communi
ties from the cultural and religious 
center of the Greek world. Dr. Psomi
ades' paper was well received by those 
in attendance. 

Following the symposium, tours were 
taken to ancient Greek cities in 
Southern Turkey, and, in particular, 
Xanthos, the capital of ancient Lycia, 
which goes back to the 8th century 
B.C., the ruins of which consist of two 
Acropolis, theatre, agora, city walls and 
towered-shaped tombs. Tours also to 
the ruins of Myra, which included 
unusual rock necropolis to the north of 
the town of Demre, which include the 
tombs which are cut into the face of 
the rock creating a picturesque com-

ovge[il1os 
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Τώρα μπορείτε va γίνετε συνδρομητfις 
σε μιa άθηναϊκfι έφημερίδα 

ή σε εva περιοδικδ 

ΦΙΛΟΙ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΑΙ, 

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ νά μάθετε τά νέα τής Πατρίδας μας, Κοινωνικά, Πολιτικά 

ij Καλλιτεχνικά , 

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ νά ζήτε μέσα στόν παλμό τής ' Ελληνικής ζω ης, 

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ νά αίσθάνεσθε πάντα δεμένοι μe t1lν Γενέτειρα, 

ΑΝ ΝΑΙ; 

Τότε έγγραφίjτε, συνδρομητ1)ς-συνδρομήτρια 
στον καθημερινο 

ΑΘΗΝΑ·Ι·ΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τύπο 
γιά εξ ι μήνες καί ζήσετε την Πατρίδα μας μέσα άπό τίς σελίδες τής Έφη

μερίδος ή τοϋ Περιοδικοί> σας. 

Προσφέ ρεται δ 'Αθηναϊκός ήμερήσιος καί περιοδικός τύπος κατ' οlκον 
είς έξαιρετικά χαμηλi]ν τιμ ην δι' έξάμηνον συνδρομή ν: 

0 Τ ΑΧΥ ΔΡΟΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $65.00 
0 ΘΗΣΑ ΥΡΟΣ ή ΡΟΜΑΝτΣΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $55.00 
0 ΝΤΟΜΙΝΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $48.00 
0 ΓΥΝΑΙΚΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $42.00 
Ο ' Αθλητικ:ες- Μπάλλα, Φωνή, Φώς Δευτέρας ... .......... . $30.00 
0 ΑΘΗΝΑ·Ι-ΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡJΔΕΣ (Δευτέρας) . . . . . . . . . . . . . . $20.00 

Έπίσης άvτιπροσωπεύουμε τa περιοδικά: 

ΡΟΜΑΝ1'ΣΟ, ΒΕΝΤΕΤΑ καΙ ΠΆΝθΕΟΝ 
Γνωρίσατέ μας τά Περιοδικά ή 'Εφημερίδα τής προτιμήσεώς σας, άπο

στέλλοντας έπιταγfιν (Check) μi: ποσόν ώς άνωτέρω ιcαί την πλήρη 
διεύθυνσίν σας . ---
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positίon. The ancient Greek theatre buίlt 
to the rtight of the rock tombs where 
15,000 Turks filled the amphίtheatre, as 
they do every year, ίn order to celeb
rate St. Nίcholas ίn a full day and 
eνening celebration in trίbute to thίs 
"great man" as they refer to him. Visits 
also took place to Perge, led by Metro
politan Evangelos of Perge of the Holy 
Synod, his See, one of the most 
important towns of Pamphylia. The city 
is now beίng excavated, just as the site 
of Ephesus is, and dates back to the 
Greek immigrants who founded this city 
after the Trojan War. Like the other 
Anatolian cίties , Perge reached the peak 
of her fame during the first three cen
turies A.D. Since 1946, the University 
of Istanbul has been exca....-ating the site 
and the pilgrims led by Metropolitan 
Gabriel visited the stadium which ac
commodates 15,000 spectators, the agora 
baths, church, colonnaded streets and 
statues which astonishingly are well 
preserved. Visits were also made to 
Aspendos which during the early years 
of the Roman Empire was a center of 
commerce and which houses the best 
preserved ancίent theatre of any kind 
anywhere in the world. It has a seating 
capacity of 35,000 and which is double 
the size of the ancient theatre of Epi
dauros in the Peloponnesos of Greece. 
Side was a lso visited which reached the 
height of its glory ίη the second and 
third century A.D. 

On December 6th, the tίtular bishop 
of Myra, (Demre), and successor to St. 
Nicholas himself, Metropolitan Chryso
stomos, officiated at the Divine Liturgy 
assisted by clergy from both the Ecu
menical Patriatchate and America. In 
attendance was also representatives of 
the Roman Catholic Diocese of Bari, 
ltaly where most of the remains of St. 
Nicholas lie following the bringing of 
these remains to St. Nicholas Church in 

Για γνήσιο ·Ελληνικό φαγητό, 

έλάτε ση) ν έλληvικi] ·Α στόρια 

στήν 

ΚΑΛΥΒΑ 
ΜΙΚΕ MORAiτtS, Proprietor 

36-15 DιτMARS BOULEVARD 
ASTORIA, NEW YORK 11105 

Η~. 932-9229 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, 1986 

FILOS AGENCY INC. 

CONTRACTOR~BONDS 
and GENERAL INSURANCE 

GUS Ε. CONSTANTAKOS, CIC 
President 

3255 LA WSON BLVD. 
OCEANSIDE, Ν.Υ . 11572 

Tel. (516) 766-8404 (718) 528-6688 

ΑΜΑΝΑ EXPRESS 
INTERNATIONAL, Inc. 

152-32 Rockaway Blvd., Jamaica, Ν.Υ. 11432 (7 18) 632-8580 

CUSTOM HOUSE BROKERS- IN TL FREIGHT 
FORWARDERS- BONDED WAREHOUSE 

Έκτελωνίζομε παντός είδους έμπορεύματα 
άπό άεροπλάνα κ:αi πλοία 

Φορτώνομε παντός έίδους έμπορεύματα 
για δλο τόν Κόσμο. 

PACKING-CRA TING-SHIPPING 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΝΕΠΗΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ 

' Ιδιοκτi'jτες: 

SPIROS and STRATOS EFSTATHIADIS 

ΑΜΑΝΑ EXPRESS, INTL. 
Membcr J.F.K. Chambcr of Commerce
J .F.K. Airport Customs Brokcrs Ass's, 
New York Foreign Frcight Forwarders 
and Brokers Ass'n, Inc. FMC License2 153 
Custom House Broker License 6082 

ΙΑΤΑ 01.1.0178 

SPECIALIZING ΙΝ 
EUROPEAN AuτOMOBILES 
CUSTOM HOUSE BROKERS 

AND BONDING 

Ί1 



Bari, Italy in the 11th century. For the 
pilgrims, this was the highlight of the 
trip since we stood in the very basiJica, 
built in the 6th century, over the 
remains of St. Nicho1as. Last year was 
the first time this liturgy was performed 
in 1200 years and the church is opened 
once a year, December 6th, for the 
celebration to take pJace. lt was 
apparent to alJ present that the 
Christian roots and spirit and "Santa 
Claus," was, indeed St. Nicholas as 
was brought out at the symposium, 
and one truly got the feeling that 
Christmas indeed emanated from this 
very spot as one contemplated and 
meditated on St. NichoJas, truly a 
bishop of the early church who was 
invoJved in helping society, and not the 
mystical, secular and even commercial 
figure that he has come to be known ιn 
the western civiization. 

Following this true spiritual journey, 
the traveJers returned to lstanbul and 
from there to Athens, Greece where 
after a few days rest from the tiring 
but uplifting trip to Turkey, everyone 
departed for home in the United States. 

lt was significant this year that many 
piJgrims came from Greece, as well a s 
papers were de1ivered from scholars 
from the University of Athens a s well 
as from the University of Salonika, 
Greece. lt is anticipated that the 
symposium in 1986 would include many 
more people from America as well as 
from Greece. It is not inconceivable 
that the cold war that exists bertween 
Greeks and Turks may indeed thaw 
away by the very person of St. Nicho
las who many centuries ago brought 
people together by vίrtue of his service 
to society. Perhaps his spirit will once 
again pervade and be the cause of 
peace and good will in this part of the 
world. 

'Εγγραφή τε Σuνδρομηταi 
στην <<Νέα Ύόρκη .. 
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Arι·h!Ji.fhoμ lako,·o., installerl ιlιe Caιhedral Boarcl of Tru>Ιee.\· at imρressίve .fervίces following ιhe Ne••• Year's Day 
/Jιurισ anιl υοχοlο!ξγ. Sho11•n "'irh His Emi>ιence. Bislιop Philoιheo>· and f"ather Ro!Jerι are: Den-ιeιrios Dardoιifas, 
Miclιae/ Jaharis. Nick Α. Andrioιis, Williarn 8oιer, Dr. Peιer A llan, Takis Meιaxa>·. τheodore Prouni.f, presidenι; C.J. 
l.ogoιlιeιides, Dr. Marίno.f Petraιω, Dr. Van Ρ. 111/.fey, Chri.f Pappas arιd Dr. liιeodore Dikιaban, FelloΙv>·hiμ presidenι. 
ι'\lοι aνaila!J/e far μhωο ~·eN': r·aidon Αlι•χαkί.ι;, Afuri a l'aterat, Nikos Α. Pharasles. George /ν!. Bap;s, Demetrios Contos. 
Chri.fttι /)aρhnidι·s. Gι•orlξe DoιJris. Perer Τ KoιJrides. Pι·riιles J. i..lln tzouni.<, George Ρ. Uvarιos, Dr. Miclιael S ideris. 
fleleιι 1/adji_vaιιιιaki.<-Bender αιιd Carol Cοιιιοs. Plιilopιochos presίdenι. 
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Greek Leader, Facίng Economίc Worrίes, 
Μ odifίes Ηίs Vίtrίolίc Antί-U. S. Rhetorίc 

By PHILIP REVZIN 
(τhe Wall Street Joumal, Jan. 14, 1986) 

ATHENS, Greece-Re1ations between 
the United States and Greece are sudden1y 
"in springtime," says a foreign diplomat 
here. But with caution born of experience, 
he quickly adds: "They aren't in full b1oom 
yet." 

The optimism stems from a marked 
mellowing of the vitriolic anti-U.S. rhetoric 
of Greek Prime Minister Andreas Papan
dreou in the past year, and improved recent 
diplomatic exchanges, particular1y a highly 
successful visit by U.S. Undersecretary of 
State Michae1 Armacost here in November, 
opening the way for a March visit to Greece 
by Secretary of State George Shu1tz. "We 
have a better understanding of each other," 
says an American dip1omat. 

Α Greek-U.S. Summit? 
The climate has improved so much that 

both Greek and American officia1s can 
imagine a meeting some day between Mr. 
Papandreou and President Reagan, un
thinkab1e 18 months ago when the Greek 
1eader was blaming U.S. "imperia1ism" for 
most of the world's ills .while praising the 
Soviet Union and Libya. 

One sign of the improved c1imate was the 
near-comp1etion Friday of the long-de1ayed 
sale of 40 F-16 jet warplanes to Greece, a 
request that had been treated ginger1y in tbe 
Pentagon and Congress before dip1omatic 
temperatures coo1ed. Greece • wants the 
planes to supp1ement an ear1ier purchase of 
40 French Mirage-2000 fighters. Turkey will 
soon begin bui1ding 160 F-16s under a U.S. 
1icense. 

Mr. Papandreou himse1f ta1ks of"ca1mer 
waters," and his officials now say he never 
sought confrontation, on1y an "equa1 foot
ing" in re1ations with the U.S. "We want to 
negotiate over bilatera1 issues, nothing 
more, nothing 1ess," says a Greek Foreign 
Ministry official. 

But even the optimists on both sides warn 
that spring cou1d retreat into winter if every
one isn't careful. Mr. Papandreou quickly 
rejected Mr. Reagan's recent ca11s for 
economic sanctions against Libya, a nation 
Greece has supported, although he didn't 
b1ast U.S. anti-Libyan actions, and re1.ated 
his objections to those of other allies, such as 
France and Britain. "Two years ago Papan
dreou wou1d have been first off the mark 
supporting Qadhafi and calling Reagan a 
warmonger," says J ohn C. Lou1is, an Athens 
politica1 scientist. 

'W e Have Ν ο Problems' 
The Greek Foreign Ministry official even 

goes so far as to say that "all current bilateral 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, 1986 

issues cou1d be considered so1ved, or paved 
toward solution at least. We have no 
problems; what remains is purely bureau
cratic." 

ment terminates then, whi1e the U.S. 
contends it is renewable. 

Perhaps not purely bureaucratic. The 
most ticklish U.S.-Greek issue remains that 
of the four major U.S. military bases in 
Greece. During his successfu1 1981 election 
campaign, Mr. Papandreou p1edged to 
throw the Americans out. But he didn 't do so 
during his first term. (Neither did he keep 
p1edges to pull Greece out of the Ν orth 
At1antic Treaty Organization and the Euro
pean Common Market.) Α 1983 agreement 
guarantees maintenance of the bases unti1 
1988; Mr. Papandreou still insists the agree-

American and Greek diplomats currently 
are engaged in an intricate dance over these 
bases. The Greeks say that on1y Mr. Papan
dreou can decide if the bases will go after 
1988, that he hasn't made up his mind. The 
Americans, fearing the 1oss of the impor
tant strategίc naval base at Souda Bay in 
Crete, among the other posts, want to open 
negotiatίons soon on a new agreement. 

Possίb1e so1utίons being dίscussed inc1ude 
closing the big Air F orce base at Hellenikon, 
near the .main Athens aίrport, but keeping 
the othqs open or callίng them ΝΑΤΟ 
rather than U.S. bases. Eίther optίon would 
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allow Mr. Papandreou to claim a victory 
while leaving U.S. and ΝΑΤΟ defenses in 
the region intact. 

Α Squeeze Play? 
Another possibility is that Mr. Papan

dreou simply wants to squeeze as much U.S. 
aid as he can out of any base-renewal 
agreement and that as an experienced 
negotiator-he extracted a generous aid 
package from the European Community 
shortly after he became Prime Minister- he 
knows how to play his cards. 

Meanwhile, each new Papandreou pro
nouncement on the bases is closely analyzed. 
Α few months ago he called the removal of 
the bases a "strategic" rather than a "tactic
al" goal, which was interpreted to mean that 
bases might go later rather than sooner. The; 
betting among most observers here is that 
some kind of agreement will be reached. 

Mr. Loulis, the political scientist, sees the 
recent warming in relations as a sign that 
"Papandreou felt he had gone too far," and 
in a sense saw that further tensions could 
force Greece too far away from the West. 
The Greek economic crisis, which recently 
forced the Socialist prime minister to adopt 
a strict austerity program, also played a role. 
'Ήe needs U.S. investment and good will 
and he desperately needs the aid tied to any 
base renewal deal," says Mr. Loulis. 

Analysts say that, since his reelection ίη 
June, Mr. Papandreou has been careful in 
dealing with the U.S. Το be sure, in his case 
this is measured more by the absence of 
negative statements than the presence of 
positive ones. 

Diplomats cite with approval, for in
stance, Mr. Papandreou's not making a big 
fuss over Mr. Reagan's "travel advisory" 
warning Americans to stay away from 
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Athens airport after the Trans World 
Airlines hijacking, even though Greek offi
cials felt the advisory was unfair and that it 
badly hurt tourism. Mr. Armacost's visit in 
November was marked by calm, iffrank talk 
on both sides, Greek and U.S. officials say. 
Following those talks, nagging labor 
ρroblems at the Hellenikon base eased, and 
some anti-American signs outside the base 
vanished. 

"We may never hear pro-American 
statements from Andreas Papandreou, but 
at least he's starting to make some anti
Soviet statements as well," says Mr. Loulis. 

Indeed, more balance could go a long way 
toward keeping things on an even keel. 
W estern diplomats say they can understand 
Greece's historical preoccupation with Tur-

key, and Greece's desire for an evenhanded 
U.S. policy between the two countries. But 
the fact that Greece has openly based its 
defense strategy against fellow Ν Α TO
member Turkey to the east while largely 
ignoring Warsaw Pact-member Bulgaria to 
the north, frustrates them. 

There is also always the possibility that 
Mr. Papandreou, ίη the past known more 
for his volatility than his consistency, could 
change his mind again and inflame relations 
between the two countries. But, for the 
moment at least, "he is acting very cautious
ly and with considerable determination to 
improve U.S.-Greek relations," says Mr. 
Loulis. If this continues, the diplomatic 
spring could last, and even turn into 
summer. 
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New Acquίsίtίon by Papoutsy Co. 
nagement and venture capital company. The 
acquisition of DEA continues Papco's 
strategy of investment in the processing and 
packaging side of the printed wiring board 
industry. Papco's recent acquisitions include 
ASI (January, 1985), Automated Plasma, 
lnc. (October, 1985) and DEA (December, 
1985). 

Papco (Papoutsy Participation Com
pany) of Manchester and Portsmouth, New 
Hampshire, announced the acquisition of 
the DEA Equipment Division of Hunt 
Chemical by ASI, a Papco Company. Nego
tiations for the purchase ofDEA were Jed by 
Christos Papoutsy, Chairman of the Board 
of ASI and President ofPapco. Hunt Chem
ical, an Olin Company, sold DEA to ASI as 
part of Olin 's major restructuring. 

The Bigelow Company of Manchester, 
New Hampshire, led by Richard Kimball, 
participated in all phases of the acquisition 
negotiations and arranged equity and bank 
financing satisfactory to all parties. 

ASI, based in Phoenix, Arizona, is a 
leading manufacturer of etching, stripping, 
developing and materials handling equip
ment used in the printed wiring board 
fabrication industry worldwide. Prior to the 
acquisition, DEA and ASI offered similar 
and related products to the same market
place; the acquisition of DEA will expand 
ASI's product line. 

According to Mr. Papoutsy, "The acquisi
tion of DEA will help to position ASI as the 
dominant market Jeader. ASI's strategy of 
developing total systems for the manu
facture of printed wiring boards will be 
greatly enhanced by the strong resources of 
the combined companies." 

Mr. Papoutsy stated that ASI will offer 
those DEA products which fit into and 
complement ASI's product line. All DEA 
equipment in the field will be serviced full}' 
by ASI's expanded staff, which will include 
most of DEA 's key employees. ASI will take 
over DEA's present 43,000 square foot faci., 
lity in Phoenix. 

ASI, under the leadership of President 
Bob Brendel, reported record sales and 
earnings in 1985; Mr. Papoutsy expects that 
performance to accelerate with the acqui
sition of DEA. The printed wiring board 
production equipment industry is predicted 

Testίmonίal for St. Leondis 
The Brook1yn Chapter #41 of the Amer

ican Hellenic Educationa1 and Progressive 
Association (ΑΗΕΡΑ) will host a testimo
nia1 dinner-dance for Mr. Stelios Leondis, 
District Secretary of Empire District #6 and 
five term Chapter President of the Brook-
1yn ΑΗΕΡΑ Chapter. 

The affair will take p1ace on Saturday, 
March 22, 1986 at the Claridge Catering 
Hall on Avenue Ρ and East 3rd Street in 
Brook1yn, New γ ork. Cocktai1 hour starts 
at 8:00 ΡΜ, fotlowed by dinner, open bar 
and the music of the Bill Andreakos Or
chestra. Donation of $50 per person. Call 
Chairman George Coffinas at 718-858-7900 
or cι·,apter President Charles Petses at 718-
238-1414 for reservations and information. 
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to sweίl more than 200% to become a $3 
billion industry by 1990. Mr. Papoutsy 
intends ASI / DEA to participate strongly in 
that expected growth. 

Papco is a diversified investment, man-

New Book on Greek Independence 
Now Avaίlable ίn U.S. and Canada 
N.Y.C.- "The Greeks ... Their Struggle 

for lndependence ·; the impressive new bοο}ζ 
on the birth of the modern Greek natίoJ(, is 
now available in the United State&' and 
Canada. ''rhe Greeks "will be distributed by 
Hellenic College Press, Brookline, ΜΑ, 
under the supervision of Father Michael 
Vapoήs, executive director of Hellenic Col
lege Press. 

The new book was written by Peter Η. Pa
rou1akis, Honorary Consu1 of Greece in 
Darwin Ν.τ., Australia, an Australian of 
Hellenic ancestry. He is a lawyer and ad
ministrator of a corporation that inc1udes 
several hotels, shopping centers, real estate 
development, etc. 

"The Greeks" contain magnificent his
toric co1or photographs and lithographs, 
and several maps, which have been re
produced by special permission from the 
British and Greek Museums. 

This beautiful book includes chapters on: 
"fhe end of the Classical Age ", "The F all of 
Constantinople", "The Role of the Greek 
Orthodox Church in National Survival", 
"Four Hundred Years of Slavery", 'The 

Maisacre of Chios", "The Suliotes", "The 
Philhellenes" inc1uding Americans, British, 
French, "Lord Byron Αι Missolonghi", 
"Kolokotronis", "Feraios", "Diakos", "Pa
paflessas", "Koraes", "Makriyannis", "The 
Martyrdom of the Patriarch ", "The Batt1e of 
Ν aνarino ", "Shelley ", "Delacroix ", "Victor 
Hugo". 

"The Greeks" famous battlecry 'Έief
theria. . . ι , thanatos"! "Freedom .. . or 
Death"! was the desperate cry of a proud 
people determined to regain their dignity 
and independence; their place in the history 
of freedom-loving peop1es. This deter
mination and courageous fight for freedom 
after four hundred years of slavery and sub
jugation are vividly described by Peter Η. 
Paroulakis. 

This unique book . . . which the author 
be1ieves is the First and only one of its kind 
in the English language ... is an important 
reference volume for libraries, universities, 
schools and, of course, every Greek Amer
ican home, on the history of the modern 
Greek nation. 

APOLLO TRAVEL SERVICE INC. 

ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΉ 

\ Απο $329οΝΕ wΑγ Ι 

ΜΕ CHARTERS 

ΑΠΟ $299 ΟΝΕ WA γ 

I ΑΠΟ $599 ROUND TRIP I 

ΚΑΙ I ΑΠΟ $499 ROUND TRIP I 
INCOME ΤΑΧ SERVICE 

14ϊ2 BROADWAY ΑΤ 42nd sτREET 
SUiτE 314 

NEW YORK, Ν. YORK 10036 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΛΟΥΜΠΙΝΩΦ 
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Η ellenίc Profίles By Thomas Spelios 

GEORGE KIRIAKOPOULOS of Fort 
Lee, N.J. , has written a splendid book en
titled, "Ten Days to Destiny- The BaUle for 
Crete" excerpts of which were published in 
our January issue. An eminent dental 
professor who is of Cretan origin, he has 
presented the fierce battle for the Greek 
island during the early days ofWorld War Π 
before the U.S.A. entered the struggle. 
Greece alone resisted the Axis armies for 
seven crucial months (Oct. 1940- May 1941) 
the last delaying battle was for the island of 
Crete where the elite German parachute 
divisions suffered staggering casualties at 
the hands of Greek-Allied forces and Cretan 
civilians. Kiriakopoulos did an in depth 
research into German, Greek, British and 
Allied war files and records of the battle kept 
by the survivors who were involved, his 
material presents a vivld picture of the 
bloody fight. Hitler was psychologically 
defeated by the casualties his forces suffered. 
He said, "Crete is the graveyard of the Ger
man parachutists." The heroic Greek resist
ance completely upset his plans for 'Όpera
tion Barbarossa" the invasion of Russia 
which had to be delayed for many months. 
In 1946at the Nurenburg trials when Hitler's 
Chief of Staff, Field Marshall Keitel was 
asked w hat contributed most to the defeat of 
Nazi Germany, he replied, 'The Greek cam
paign and the fierce resistance." Kiriako
poulos has depicted the brilliant saga of 
these last ten days that significantly altered 
the course of W orld War ΙΙ and contributed 
to the Allied victory. 

Kiriakopoulos' book has been widely cir
culated in the U.S.A. and Europe, and has 
been translated into five languages after 
receiving rare reviews. Presently he is 
working on another book which will des
cribe the Cretan resistance against the Nazi 
occupiers during the four years that 
followed the German invasion. This 
material has all the makings of another 
documentary epic immortalizing the saga 
and sacrifices of the Cretan people. 

* 
JOHN BRADEMAS, president of New 
York University, former U.S. Congressman 
and House Majority Whip (1971-81) has 
been chosen as Chairman of the board of 
directors of the Federal Reserve Bank in 
New York City. Brademas, 58, is a distin
guished scholar who attended Harvard Uni
versity and was a Rhodes scholar at Oxford 
U niversity in England. Before being elected 
to Congress from Indiana, he was a profes
sor of political science at St. Mary's College 
at Notre Dame, lnd. Besides being president 
of prestigious NYU he also serves as chair
man of the Ν ew Υ ork Council of Fiscal and 
Economic Priorities, director of the Loews 
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Dr. G. C. Kίrίakopou/os 

Corporation, NBC and RCA, the New York 
Stock Exchange, Rockefeller Foundation, 
Alexander Onassis Foundation, the Wheat
Jand Foundation and also serves as a trustee 
of the University of Notre Dame. After 
serving 22 years in the House of Represen
tatives there has been speculation recently 
that he may try for the US Senate in the near 
future. 

* 

VELIOTES RESIGNS-The American 
Ambassador to Egypt, Nicholas Veliotes 
resigned his post in the diplomatic world and 
became the president of the Association of 
American publishers. This dramatic in
cident followed the "Achille Lauro" affair 
when Veliotes called the sea pirates "SOB's" 
using very undiplomatic terminology. After 
this event there was a very angry telephone 
conversation with Secretary of State 
Schultz, his superior in the State 
Department. Schultz never issued a "travel 
advisory" against the Rome and Vienna air
ports after ι 8 persons were killed by ter
rorists yet he cautioned American travellers 
about Athens airport where no one died. 
W as this a factor in this angry departure of 
Veliotes from the foreign service? 

* 
DENNIS SYNτiLAS, a manager with the 
Atlantic Bank, was awarded the Ethnic New 
Yorker Award by Mayor Koch recently. 
Syntilas is very actively involved in many 
projects and programs in the Hellenic com
munity including a campaign against graffiti 
in Astoria, a battle against drug abuse 
among youth, the fund raising campaign to 
help cure Cooley's Anemia, the foundation 
of the Greek-American Homeowners Asso
ciation and his tireless efforts to establish an 
''Athens Square" park in the heart of 
Astoria. Ι η attendance were his wife Rita, his 
daughter Vayia, as well as John Kaiteris, the 
executive director of HANAC. Koch said: 
"We are a city of immigrants," and praised 
Syntilas' efforts in preserving the Hellenic 

CYPRUS 
TOURS INC. 

31-16 30th Ave., Astoria, ~.Υ. l Ι 102 
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Οί χιλιάδες πελάτες μας τό έπιβεβαιώνουν! 
CABLE: CYTOURING, 

NEW YORK 

TELEX: 42437 J 
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character of his Astoria community. 

* 
GREGOR γ LOUGANIS, Olympic Gold 
Medalist who was acclaimed at the Los An
geles Olympics for his high diνing swim
ming perfection has been the inspiration to 
many young Americans to become the 
Olympians of the future. Louganis was 
raised by a Greek-American family who 
adopted him as an infant and reared him in a 
Hellenic household. Ι η his native California 
he has won almost eνery medal for his high 
diving excellence. J ust recently he was 
inducted into the U.S. Olympic Hall of 
Fame. 

HARR γ PSOMIADES, Professor of Poli
tical Science and the Director of Byzantine 
and Modern Greek Studies at Queens 
College, CUNγ, was recently honored by his 
fellow scholars. Dr. Psomiadι:s was awarded 
an honorary Doctor of Letters degree from 
Hellenic College, Brookline, Massachusetts. 
Psomiades was a former associate Dean of 
the Graduate School of Ι nternational 
Affairs at Columbia University and a 
director of the Carnegie Program in Diplo
matic Affairs. During the last 20 years he has 
been associated with Queens College and the 
CCNY Graduate School. In 1983 he 
received the Legion of Merit for his services. 
He is a retired colonel in the US Army 
Reserve. An eminent scholar he has con
tributed to the promotion of Hellenic studies 
at the university campus for many decades. 

* 
Dr. JOHN CHIRBAN, an associate profes
sor in Human Deνelopment at Harvard 
~niversity, was the coordinator of a gather
ιng of Orthodox Christian physicians, 
psychologists and theologians which met at 
the Hellenic College campus, Brookline, 
Mass. recently. The program was designed 
to establish a national interdisciplinary or
ganization for medicine and religion for 
Orthodox Christians in the U .S.A. Dr. Chir
ban whoιfs the Chairman of the Depanment 
of Human Development at Hellenic Col
lege presented a paper entitled, "τhe Di
alogue of Medicine, Psycholog)' and Reli
gion" to a νery receptive audience. Chirban 
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said, 'Όur first meeting was a brain-storm
ing session to clarify the methodology for 
the interfacing of these disciplines and our 
faith, to outline plans for this national en
deavor." Archbishop Iakovos has blessed 
the efforts involved in creating this organi
zation. 

* 
Dr. C YR IL ARV ΑΝτΙS, chairman of the 
Surgery Department at Monmouth Medical 
Center, Long Branch, N.J., testified recently 
in Washington, DC at the trial of Navy 
Comdr. Donald Billig, former heart surgeon 
at Bethesda Naval Hospital. Arvantis gave 
damaging evidence against Dr. Billig, stating 
that he had been expelled from the staff at 
Monmouth in 19ΕΙ ·after an investigatίon 
into several surgical complications. During 
his testimony, Dr. Arvantis said that there 
were "marked deficiencies" in 27 operations 
during 1977-79. He had advised Bethesda 
Hospital officials against allowing Billig to 
join the Navy or to operate as a medical 
doctor in the Naval service. Now the Navy is 
investigating Dr. Billig's credentials and 
competance. Obviously, D r. Arvantis was 
correct in his early evaluation of his medical 
colleague. 

* 
Dr. ALAN XENAKIS, the Health Editor of 
WNEV-TV in Boston, Mass. was the co
host of a one hour special program for 
children entitled, "Why Me? Kids and 
Divorce." in the on going series, "Το Your 
Health." The co-hostess ο η the one hour 
production was Carolyn Newberger of 
Children's Hospital who is a research editor 
for the Family Development. Study. To
gether they led the discussion with some 60 
members of the studio audience regarding 
the problems that face children of divorced 
families. Dr. Xenakis is a well known physi
cian within the Hellenic community of 
greater Boston and has appeared on many 
television shows. 

* 
NELLY KOKINOS, brilliant pianist, 
presented her repertoire of Chopin 's twenty
seven etudes and the Schumann piano 
masterpieces recently at the Merkin Concert 
Hall in Manhattan. Απ accomplished artist 
at the keyboard, Ms. Kokinos has demon
strated her musical skill to audiences around 
the world including concerts in London, 
Vienna and Geneva where she was hailed in 
rave reviews, 'Ήer technique is firm, precise, 
concentrated, it gives her playing a very 
sincere, clear, astonishingly luminous sono
rity, a remarkable boldness. "This is an artist 
one would love to hear again and again. 

* 
CHARLES THEOKAS, 47, wasappointed 
Director of Athletics at Temple University. 
The announcement was made by the 
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University president Dr. Peter Liacouras. 
Theokas was born in Lowell, Mass. and 
began playing football at the University of 
Mass. During his early career he played with 
the Baltimore Colts, the Boston Patriots and 
the Ν ew Υ ork J ets. Later he entered the field 
of sports management and promotion at the 
Meadowlands Exposition Authority work
ing with the New Jersey Nets. In 1982 he 
became the vice president for the New Jersey 
Generals. Theokas brings to Temple Univer
sity a νast experience as a performer and 
manager in the sports world. 

* 
HERCULES HANJIS was born in a small 
hamlet near Patras in the Peloponnesus 

region of Greece. About I 2 years ago he and 
his brother Jimmy (Demetrios) came to the 
U .S.A. to pursue their careers in the con
struction business, they studied civil en
gineering and adapted themselves to our free 
enterprise environment. The two brothers 
established Delta Contracting, Inc. based in 
Long Island City and today they are 
building and restoring schools and other 
public buildings in Queens and else"νhere 
around the city. Although the Italians and 
the Irish dominated the construction busi
ness for many decades, Hercules says, "Now 
they have to start making room for the 
Greeks!" Let us not forget that the Greeks 
built the Parthenon (500 B.C.) and the 
cathedral of Santa Sofia (532 AD.) Both are 
still standing. 
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Chrίstos Bastίs to be 
honored at Cathedral BaZZ 

New Υ ork, Ν. Y.- Mr. Christos Bastis has 
been designated as this year's recipient of the 
Holy Trinity Award to be presented at the 
58th Annual Archdiocesan Cathedral Ball 
to be held Friday, March 14th at the Plaza 
Hotel. 

This will be the ninth year that the coveted 
Holy Trinity Award will be presented as an 
expression of appreciation by the Cathedral 
community to individuals dedicated to serv
ing others - a distinguished honor 
bestowed upon those who have given of 
themselves, of their time and efforts to 
Greek Orthodoxy and Greek ideals. 

Serving as Co-<:hairmen of this year's Ball 
are: Michael Jaharis, Peter Τ. Kikis, John 
Moschalaidis, Stam Perry and Anthony 
Vassila ros. The Cathedral Ball is held under 
the High Auspices of Archbishop Iakovos 
and the Cathedral Board of Trustees. The 
Rev. Dr. Robert G. Stephanopoulos is Dean 
of Holy Trinity Cathedral and Theodore Ο. 
Prounis is president of the Board of 
Trustees. 

Chrίsty to Head 'ΆΧΙΟS" 
ίn Californίa 

Nick D. Christy, Newport Beach, Vice 
Chairman of Atlas-Horn Foodservice, Inc., 
Hollywood, has been elected 1986 president 
of AXIOS, Foundation for Worthiness. 
Elected vice president was George Kerhu
las, Commercial Service Systems, Inc., Van 
Nuys; secretary Ted Lambros, West Los An
geles; and treasurer Paul Dimitriu, Paul 
Dimitriu Fine Jewelry, Los Angeles. 

lnstallation was held last month .at the 
club's annual Christmas Party-Reunion at 
the Beverly Hills Hotel. 

AXIOS, a group of Greek-American 
business and professional men, was or
ganized in 1978 and is active in a wide range 
of social, cultural, and public affairs activ
ities throughout Southern California. 

Also elected to the 1986 AXIOS Board of 
Directors were Peter Doomanis, Commer
cial Service Systems, lnc., Van Nuys; Tom 
Moore, Mumm's Restaurant, North Holly
wood; Jerry Stathatos, Stats Floral Supply, 
Pasadena and Whittier; Nicholas J. Thanos, 
M.D., Fullerton; and Ernest J. Zaferis, 
United Melon Distributors, Los Angeles. 
Immediate past president Larry Adamy, 
S.L.C. Construction Co., Pasadena, will 
serve as an ex-officio member. 

Γράψετε i:να φίλο σας 
συνδρομηη) 

ση)ν ccNEA ΥΟΡΚΗ~· 
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ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 
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ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
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τή σωστή καί καλή δουλειά 
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2) ΗΛΕΚΙΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
3) ΚΡΥΠΑΛΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚτιΜΗΣΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΙ ΚλΛΦΟΠΟΥ ΛΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΞΥΛtΝΑ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ CONTAINERS 
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AIDS: An Orthodox Response 
~ 

For the e~rly church, the sick have always 
been a specιal concern ofthe Christian com
munity. Traditionally, when people fled to 
the countryside to avoid sickness, plagues, 
c?olera, Jeprosy, the church, countless reli
gιous and lay persons ministered to the sick 
and the dying in adherence to St. lakovos 
admonition in his Epistle, (read during every 
sacrament ο~ Holy Unction), 'Ίs anyone 
among you sιck? Let him bring in the pres
brters of ~h~ Church, and Jet them pray over 
hιm, anoιntιng him with oil in the name of 
the Lord." (Catholic Epistle of Iakovos, Ι, 
14). Many of the ascetic Fathers of the 
Church dedicated their lives to serνing lepers 
and ~th.er sick persons, and many of them 
fell ~~~tιm to the same disease. Today, the 
Chrιstιan comunity is called to witness to the 
pres~nse ο~ Christ in those suffering from 
acquιred ιmmune deficiency syndrome 
(AIDS). Alth?~gh the chances of catching 
AIDS are mιnιscule, the struggle against 
ιgnorance, superstition and fear is the same 
as in the past. When the first Federal Go
vernment report on AIDS came out in June 
of J 981 by the Center for Disease Control in 
Atlanta, Georgia, νery little was known 
about the disease. Α few doctors had 
recognized a pattern of infectious diseases 
among homosexuals. After the first study, 
doctor.s fr~m. around the country began 
reportιng sιmιlar cases. Most were homo
sexual men, although in Africa (where it is 
probably transmitted by prostitutes) it isjust 
as common among heterosexuals. 
, Today, the most recent report tells us that 
ιntravenous drug users and blood trans
fusion recipients are also victims to this 
disease. 

From statistical research about 6 000 
Americans have died of AII)s and ano~her 

GREEK 
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(212) 533-6082 

By Rev. Dr. Mίltίades Β. Efthίmίou 
Dίrector Department Church & Socίety 

Greek Orthodox Archdiocese 

6,000 are known to have the disease. Ν ο one 
has recovered as yet. In New York Ciiy, 
AIDS is now the leading cause of death 
among men between 25 and 44 years of age. 
Some experts believe the number of AIDS 
patients wilJ double by next summer. In ad
dition, the Center for Disease Control 
believes that there are as many as 120,000 
cases of AIDS-related complex or A.R.C., 
which does not always develop into AIDS. 
Finally, some studies estimate that there 
may be one milJion Americans who are 
symptomless carriers of the virus. 
Α few things about AIDS have become 

clear in the last four years. The disease is 
transmitted through theexchange of bodily 
fluids-primarily through sexual activity but 
also through the sharing of unsterilized 
hypodermic needles and through blood 
transfusions. Whether AIDS could be trans
mitted through saliva is yet undetermined 
but considered unlikely. Testing procedures 
are now in place to eliminate blood trans
fusions as a cause of AIDS. It is also note
worthy that no doctors or nurses treating 
AIDS victims have died of the disease. If the 
disease were easily caught, medical per
sonnel would be the first victims. Ν ο vaccine 
or care is on the horizon, and much more 
private and government research is needed. 

Recently, many clergymen of every deno
mination have contended that the AIDS 
victims are being punished for their sins. 
!his is not only an ignorant point ofview, it 
ιs also un-Orthodox. Although there is a 
relationship between sickness and man's 
sinful condition, we cannot consider sick-

ness as a punishment which man suffers for 
his personal sins. In the sacrament of Holy 
Unction, at the prayer of Anointing, the 
priest or bishop prays at the very end of the 
serνice: "Ο Holy Father, Physician of souls 
and bodies, who didst send Thine ony Begoι
ιen Son, our Lord Jesus Christ, who heals 
every infirmity and delivers us from death: 
heal, also, Thy servants from the ills of body 
and soul which do hinder them, .and quicken 
them, by the grace ofThy Christ." And ίη the 
Gospel of John, 9, 3, we read: "Jesus 
answered, Ήis blindness has nothing to do 
with his sins or his parents' sins. He is blind 
so that God's power might be seen at work ίη 
him." We must never stray from the true 
purpose of Christianity! We must see in the 
AIDS victim a brother or sister ίη Christ 
who deserves our love and our help. Το use 
the gospel or the church to avoid our obliga
tion to an AIDS victim is to shun Christ 
Himself. 

Christian hospitals, Orthodox physicians, 
doctors, chaplains, doctors, nurses, and 
other medical personnel have a special res
ponsibility for the care of AIDS victims. It 
is, however, clear that the government is 
going to have to take a greater role in 
researching this disease and caring for its 
victims. But while love and compassion are 
offered to those striken by AIDS, no one 
should falsely promise quick solutions that 
would lead people to doubt that monogamy 
and self-control not only make moral sense 
but medical sense as well. We must also take 
a very close look as to the consequences of 
immorality in a secular humanistic society. 

-·········--~4J~ ..... 
.# •• ,* Προσθέσετε τό κατά- •, 

: στημα iί τήν έnιχείρησή \ 
• σας στον ΧΡΗΙΙΜΟ 0- • 
'•, ΔΗΓΟ της ΝΕΑΙ ΥΟΡΚΗΙ. ·' 
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ATHENS CENTER HOTEL 

WE CATER' 

ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

• Κεντρικός κλιματισμός - 136 δωμότια, 
λουτρό, τηλέφωνο, ραδιόφωνο, βερόντα 
•' Εστιατόριο πολυτελείας, μπόρ, ρούφ 
γκόρντεν, πολυτελείς dίθουσες ύnοδοχης 
καί Ιδιωτικό γκαρόζ. 

·Α nό 15 Μαρτίου- 31 · Οκτωβρ,ου 
Τιμαί δωματlων: Μονόκλινα 2.550 δpαχμ. 
Δlκλινα 3.700 δpαχμ. Τρίκλινα 4.590 δραχ. 
Συμπεριλαμβόνεται κοντινένταλ μπρέκ
φαστ. Διό ρεζερβέσιονς όποταθητε στη Ν. 
Ύόρκη (212) 483-0642 κ. 'Αρσένη ι'\γρόψατε 
Sophocleous & Athenas 26, Athens,Greece. 
Tel. 524-8511-7 Telex 4488 ALCY. 

Dick's Bakery & Deli, 
Wines & Liquors 

Specialty Cakes -
(Corporate Logos, Cabbage Patch) 
International Pastries and Desserts 

Fine Danish and Croissants 
Wide Assortment of Rye, Pumpernickel, 

White Bread and Rolls - Biggest Selection 
of Butter Cookies ίn the area. 

WHOLESALE and RETAIL 
RT. 46 WEST, DOVER 

TEL. (201) 366-3170 
Open 7 Days α Week 7 ΑΜ to /0 ΡΜ. 

Γέφυρα Τροφίμων 

aπ~ τi}ν f: Ελλάδα 
_____________________ .._ 

Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ 
ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΑΓΩΣΙΜΑ 

---------------------
Χονδρικη καi Λιανικfι Πώληση 

The Best of Greece for Your Table 

τ I ΤΑ Ν 25-50 31st STREH, ASTORIA 
(Πλόί στο Astoria Blνd. _ καί Grand Central) 

Tel. (718) 626-7771 

ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΟΥΛΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ! 

FEBRUARY, 1986 

Thίs shy smile says it α/Ι for Konstandina 
Yokαri of Tripo/i Λrcadiα, Greece, α recent 
surgicαl pαtient αt Deborαh Heart αnd Lung 
Center, Browns Mil/s, N.J. Dinα success
fully underwent open heαrt surgery ι ο repαir 
α congenitαl heαrt defect under the spon
sorship of the Greek Progrαm portion of the 
Deborαh Hospita/ Foundαtion's Chi/dren 

of the World Progrαm. 

~ο~ 
TAYGETOS 
TRA VEL AGENCY 
Ταξιδεύετε σε δ λα τa μέρη τοϋ 

κόσμου, με ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ 

πτΗΣΕΙΣ fί Charters. 
Προσφέρουμε Κρουαζιέρες, Land 
Packages καl tγγυούμεθα τηvliι•εση 

τών διακοπών σας. 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ- ΔΙΑΒΑΤΉΡΙΑ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

508 83rd STREET 
(Between 5th and 6th Ave.) 

BROOKLYN, NEW YORK 11209 
Tel. (718) 748-0600 
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' StaνY s 
Stuyvesant 

Town's 
Fίnest 

Restaurant 
Seafood - Stcaks - Chops 

Greek Specialties 
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Open 7 Days α Week 

257 First Aνenue 
New York, Ν. Υ. 10003 

Corner of 15th St. 
212-673-7629 

Γεώργιος Κ. Φωκδς 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 

ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 12- ΨΑΡΡΩΝ 17 
ΑΘΗΝΑΙ 

Τηλ.: 360-9086 - 522-0260 

CONτiNENT AL 
CUISINE 

Excellent Service 
Seafood Specialties 

Moderate Prices 

Jerry Mendelson 
at the Piano and Organ 

Entertains Nightly 

CLOSED MONDAYS 
CAHRING FACIL111ES 

(201) 327-1020 
30 Ν . SPRUCE STREH 

RAMSEY. Ν.). 

lmporters and Installers of 

Δ 
MARBLE & GRANITE 

Specίalίzίng in Churches, foyers. 
marble tops, fireplaces, etc. 

marπιaro 
OFFICES ΙΝ NEW YORK & WASHINGTON, DC. 

22-1 7 Astoria Blvd., L.I.C., Ν. Υ. I I 102 
Tel. (718) 956-1441 

lk~ Ιι-cιwεllικ. 
32-17 Broadway, Astoria, Ν.Υ. 11106 

Τηλ. (718) 204-8880 

Είσιτήρια yιό την · Ελλάδα 
με την ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ
ΡΟΠΟΡΙΑ καΙ με δλες τΙς 

i:ταιρίες CHARTERS 

ΚΡΟΥ ΑΖΙΕΡΕΣ ΚΑΙ Τ ΑΞ Ι
ΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑ·Ι·ΒΙΚΗ 
ΚΑΙ Σ' ΟΛΕΣ ΙΙΣ ΑΜΕΡΙ-

ΚΑΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 

Πρόεδρος της έπ ιχειρήσεως ό γνωστός όσφολιστης 

κ. ΝΤΙΝΟΣ Α. ΡΑΛΛΗΣ 

ΑΠΟΤΑΘΗΤΕ 

ΜΕΑΠΟΑΎ'ΓΗ 

ΕΜΠΙΣΙΌΣΥΝΗ 

ΣτΗΝ ΦΙΡΜΑ ΜΑΣ 

Thίs ίs the tίme to own 
α fine fur coat or jacket 

from the manufacturίng 
firm GUSTON FURS LTD. 

MANUFACTURERS 

FOR 25 YEARS 

Custom Made Furs 
oj the jinest quality 
at the best prices. 

Alterations • Remodeling 
Storage 

Ask for GUS or ΤΟΝΥ 

GUSTON FURS LTD. 

307 SEVENTH AVENUE (Room 1402), NEW YORK, Ν.Υ. 10001 
TEL. (2 12) WA 4-4473 

.. NEW YORK" 



Physίcal Fίtness Trends. . . By Paula and Chris Theotocatos 

Bicycling for Fitness 
As a child, you probably thought of a 

bicycle as a means of getting from here to 
there - to a fri~'nd's house, to the store for a 
loaf of bread, or even to school. Α typical 
ride meant going downhill at full speed and 
zig-zagging back up the hill to make the 
pedaling easier. 

Well, nowadays, things have changed 
quite dramatically in this area. Bicycling has 
become an adult activity. Adults are now 
riding not to go from point Α to point Β, but 
rather as a means of physical fitness exercise. 

Bicycling is an excellent aerobic activity. 
Many who have encountered problems with 
jogging from the repeated pounding of the 
pavement are finding bicycling an appealing 
alternative. Therefore, bicycling not only 
gives an excellent cardiovascular workout, 
but also allows you to minimize boredom by 
selecting the best scenery in the area. And 
you can cover longer distances thanjogging. 

· Εyyραφητε Συνδρομηταi 
στην «Νέα· Υόρκη• 

presents 
an exciting International 

Floor Show Nite/y 

Featuring 
Greek and International Singers 

and Exotic Belly Dancers 
Be Greek Tonight 

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

ΟΡΕΝ 5:30 Ρ.Μ. 
CLOSED TUESDA YS 

370 RT. 46- SOUTH HACK 
SILVER FORK AWARD 
Reservations (201) 440-1771 

Ma}or Credit 
Cards Accepted 

FEBRUARY, 1986 

Bicyc1ing improves the muscular endur
ance of the muscles worked, particularly the 
quadricepts in the front of the thighs. As 
with other types of exercise, bicycling pro
motes psychological as well as physica1 well
being, by enhancing self-esteem and reduc
ing mental stress. 

Bicycling offers one extra benefit that 
most other aerobic exercises do not offer. 
Bicycling is a non-weight-bearing exercise, 
and, therefore, it does not subject you to 
many of the orthopedic problems associated 
with running, aerobic dancing, etc. During 
these activities, your muscles, tendons and 
ligaments are subjected to the shock of sup
porting your weight when you hit the 
ground. That's why many injured athletes, 
particularly runners, turn to bicycling for 
their regular training. 

Bicycling, unlike many other activities, 
allows friends with different aerobic cap-

acities the opportunity to e::ιι.ercise together 
comfortably. When bicycling, a fitter person 
can ride in front of his less-fit companion 
and provide a wind break for that individual. 
This technique, called "drafting" reduces the 
energy expenditure for the person riding in 
the back by as much as 40%. 

As to the bicycle itself, it is highly recom
mended to use a lightweight one (25 pounds 
or less) that will reduce pedaling resistance 
and save energy on long rides. The cost of 
such a bicycle ranges from $300 to more than 
a $1000. 

So, start slow, learn the specifics of pedal 
cadence and gearing with practice and inνite 
your friends or spouse for a bicyc1e ride. 
Explore ~ew territories, have fun and 
improve your fitness at the same time. 
Happy bicycling. 

Please feel free to write us at 27 Moeser 
P1ace, 01d Tappan, NJ 07675, if you have 
any questions or comments. 

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

Tel. (212) 243-7442 

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

Greek Cuisine 
• Facilities for Parties 
• Caterίng for All Occasions 

WE SERVE BR.EAKFAST, LUNCH AND DINNER 
ΟΡΕΝ 7 DAYS Α WEEK FROM 6 ΤΟ 1 Α.Μ . 

FREE DELIVERY 
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Shopping and Dining ίη Manhattan 
RESTAURANTS 

• The Coach Hoiιse 
110 Waverly Place, N.Y.City 
Just West ofWashington Square 
Tel. (212) 777-0303 - 777-0349 

The Delegate 
The finest seafood restaurant 
in New York. 
211 Ε. 43r Street, Ν.Υ. 
Tel. (212) 687-0980 

Skyward Caje 
Continental Cuisine 
Banquet Facilities 

40 

165 Water Street, Ν. Υ. 10038 
Tel. (212) 509-5252 

• Λ mbrosίa R estaurant 
Breakfast - Lunch - Dinner 
Home Cooking- Beer- Wine 
273 Ist Ave., Ν.Υ. 10003 
Tel. (212) 473-7440 

Λ rtemίs R estaurant 
Greek Food - Catering 
76 Duane St. - Ε. of Broadway 
Tel. (212) 964-9475 

Avgerίnos 
Specializing in Greek Catering 
Citicorp Building- 153 Ε. 53 St. 
Tel. (212) 688-8828 

Bartholomew's oj 90th Street 
American Continental Cuisine 
1600 Third Avenue 
Tel. (212) 348-1600 

Βίg Η eart R estaurant 
Seafood - Steaks - Chops 
1321 Ist Ave., Ν.Υ. (71st St.) 
Tel. (212) 772-3131 - 772-3133 

Cίty Dίner 
Greek Cuisine - Catering 
Breakfast - Lunch - Dinner 
163 W. 23rd Street, Ν.Υ. City 
Tel. (212) 243-7442 

The Courtney Restaurant 
Continental & American Cuisine 
55 W. 14th Street, N.Y.C. 
Tel. (212) 255-1268 

Delphian R estaurant 
Specializing in Greek Food 
60 Duane Street - Corner of Elk 
Tel. (212) 267-5463 

Electra Restaurant 
Prime Steaks - Chops - Seafood 
949 2nd Ave., Bet. 50 & 51 Sts . 
Tel. (212) 42t"82J25 

Garden R estaurant 
Continental Cuisine 
147 East 60th Street, Ν. Υ., Ν.Υ. 
Tel. (212) 832-8972 

Giorgίos Express Restαurαnt 
306 Ε. 86th St., Ν.Υ. 10028 
Tel. (212) 628-9132 

Προσθέσετε 
τήv tπιχεiρησή σας 

στον 

ΧΡΗΣΙΜΟ 
ΟΔΗΓΟ 

-ΕΙναι εϋκολο 
-ΚαΙ δεν στοιχίζει 

u .. ' 
οσο μπορει να 

νομίζετε! 

rιΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΠΕ: 

(212) 921-0086 

George's Restaurant 
Breakfast - Lunch - Dinner 
835 6th Ave., Off 29th St., Ν.Υ. 
Tel. (212) 244-2383 - 564-7248 

Oyster House 
The Ultimate Seafood Resturant 
306 Ε. 49 Street, Ν.Υ. 10017 
Open: Mon.-Sat. (212) 371-7976 

Lenox Hill Restaurant 
Breakfast - Lunch - Dinner 
1105 Lexington Ave. Ν. Υ. 10021 
Tel. (212) 879-9520 

Keystone Π Cojjee Shop 
Private Room Α vailable for Parties 
462 2nd Ave., New York City 
Tel. (212) 686-2020 

Greek Village 
Authentic Greek Cuisine 
1016 Lexington Ave., N.Y.C. 
Tel. (212) 288-7378 

Plaka R estaurant 
Authentic Greek Restaurant 
165 Bleeker Street, Ν.Υ. 10012 
Tel. (212) 674-9709 

R estaurant 92 
Home Style Cooking - Catering 
92 Fulton Sι., Ν.Υ. 10038 
Tel. (212) 267-6707 

Big Apple Restaurant 
and Coffee Shop 

Catering- Free Delivery 
76 Madison Ave. (28 St.) N.Y.C. 
Tel. (212) 686-3360 686-4195 

S ouvlaki R estaurant 
Authentic Greek Cuisine 
102 MacDougal St., Ν.Υ. 
Tel. (212) 533·8753 

Stavy's 
Seafood - Steaks -
Chops - Greek Specialties. 
257 First Ave. , Ν.Υ. 10003 

Tel. (212) 673-7629 

Three Guys Restaurant 
960 Madison Avenue 
Tel. (212) 628-8108-09 

Χ enia R estaurant 
Continental & Greek Food 
871 First Ave., Ν.Υ. 10017 
Tel. (212) 838-1191 

Μ eandros R estaurant 
Authentic Greek Cuisine 
118 MacDougal St., in the Village 
Tel. (212) 673-1668 

TRA VEL AGENCIES 
Η omeric Tours, lnc. 

595 5th Ave., Ν. Υ. 
Tel. (212) 753-1100 

79-04, 5th Ave. , Brooklyn 
Tel. (718) 833-6800 

31-19 Ditmars Blvd., Astoria 
Tel. (718) 721-6400 

906 Ε. Main St., Stamford, cτ. 
Tel. (203) 359-2917 
86 Ν ο. Broadway, Hicksville, LI. 
Tel. (516) 935-3400 
59 Panepistimiou St., Athens 
Tel. 321-4777 
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Tourlite Internationa~ Inc. 
I Ε. 42nd St., Ν.Υ. 
Tel. (212) 599-2727 

101 Broadway, Hicksville, L.l. 
Tel. (516) 822-7900 
Paparigopou1ou 3, Athens 
Tel. 324-5926 

Neon Travel 
Dependable Service 
616 8th Avenue, N.Y.C. 
Tel. (212) 354-5511 

Peters Tours 
566 7th Ave., Suite 701, Ν. Υ. 
Tel. (212) 391-0200 

GREEK FURRIERS 

ALEX FURS, INC. 
130 W est, 30th Street 
New York, Ν.Υ. 10001 
Tel. (212) 868-9240 

FURRARI 
New York: 307 7th Ave. (27 St.) 
(2nd Floor) Tel. (212) 255-4800 
Westchester: 36 Main Street, 
Mt. Kisco. Tel. (914) 241-0283 
New JeJsey: The Mall at Short 
Hills. Tel. (20 I) 564-9119 

GUSTON FURS, LTD. 
307 7th Ave., Ν.Υ. 10001 
Tel. (212) WA 4-4473 

KAITER Υ FURS 
352 7th Ave., 4th Floor, Ν. Υ. 
Tel. (212) 564-5281 

POLOGEORGIS FURS 
Designed by Pierre Balmain 
333 7th Ave., Ν.Υ. 10001 
Tel. (212) 736-5784 - 563-2250 

SEKAS BROS, INC. 
150W. 30th Street - 5th Floor 
New York, Ν.Υ. 10001 

ΤΗΕΟ PETROU FUR 
231 W. 29th Street- Room 1401 
New York, Ν.Υ. 10001 

MISCELANEOUS 

United Nations Haircutters 

230 Ε. 43 Street, Ν.Υ. 10017 

Tel. (212) 986-8842 

Demetrios Cleaners 
Tailoring and Alterations 
629 Second Avenue, N.Y.C. 
Tel. (212) 685-9734 

Athenian Gijt Shop 
Stefana - Vaptistika - Books 
Records - Wholesale, Retail 
323 W. 42nd Street, Ν. Υ. 
Tel. (212) CI 7-6244- CI 7-6219 

Van Duzer-K ay Florist 
We send flowers everywhere 
1031 Lexington Ave., N.Y.C. 
Tel. (212) BU 8-0136 

Lex Flower Shop 
Artistic Arrangements 
575 Lexington Ave. (51- 52 St.) 
Tel. (212) PL 9-6070- PL 9-6071 

Simpson & Co. Florists 
F1owers & Plants of Distinction 
1318 2nd Ave., Ν.Υ. 10021 
Tel. (212) 772-6670 

United Ν atίons Η aίrcutters 
230 Ε. 44th St. (Bet. 2 & 3rd Ave.) 
Tel. (212) 972-5080 - 599-9444 

Wίnjield Pharmacy 
Drugs- Prescriptions - Cosmetics 
1407 Broadway, Ν.Υ. 10018 
Tel. (212) 921-1221 

Προσθέσετε τό κατό
στημα η τfιν έnιχείρησή 
σας στον ΧΡΗΣΙΜΟ 0-
ΔΗΓΟ της ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ. 

Shopping and Dining in Astoria 
RESTAURANTS 

Kalyva 
For the Best in Greek Cuisine 
36- Ι 5 Ditmars Blvd., Astoria, ΝΥ 
Tel. (7 18) 932-9229 

Sirena Ristorante 
Seafood & Continental Cuisine 
John, Andy, and Steve Tzoumas 
22()..()2 Horace Harding Express
way, Bayside - Tel. (718) 224-5593 

George's Η asapoiaverna 
Broiled - Charcoal - Souvlas 
28-13 23rd Ave., Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 728-9056 - 728-9194 

Lemonia R estaurant 
Greek and Cypriot Cuisine 
29-19 Broadway, Astoria 
Tel. (718) 626-1166 

Κ eystone R estaurant 
Enjoy a Cockta.il with Υ our Meal 
30-21 30th Ave., Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 728-9108 

FEBRUARY, 1986 

Mike's Dίner 
Steaks - Chops - Seafood 
22-37 31st St., Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 721-9220 

Ν ea Η el/as R estaurant 
Greek Cooking at its Best 
31-15 Ditmars Blvd., Astoria 
Tel. (718) 278-9728 

Taygetos R estaurant 
The Best ίη Greek Specialties 
30-1 I 30th Ave., Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 726-5195 

Omonίa Caje 
The Best in Greek Pastries 
32-20 Broadway, Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 274-6650 
(718) 728-9024 

Hilton Pastry 
and Cafe Shop 

Home of Quality Greek 
and Internaιional Pastries 
22-06 3 Ι st Street 
Astoria, Ν.Υ. 11105 
Tel. (718) 274-6399 

ΗΒΗ Bakery 
Greek Pastries 
29-28 30th Ave., Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 274-1609- 728-9082 

Romano Famous Pίzza 
Pizza, Souvlaki, Gyro at its best 
32-21 Broadway, Astoria, Ν.Υ. 

Cafe Galini Restaurant 
The only Sidewalk Cafe in Queens 
Greek Cuisine - Gyros - Souνlaki 
32-07 30th Ave., Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 728-8776 

MISCELANEOUS 
Α thenaiki Pitta Co. 

The Best in Pitta 
21-10 Newtown Ave., Astoria, Ν.Υ. 
Tel.: (718)726-7796 • 726-5500 

Α mathus Trave/Servίce, Inc. 
Complete Travel Service 
John Stylianou, Gen. Manager 
30-1 Ι 32nd Street, Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 626-0500 
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~ojia's Mini Μα/Ι 
29-23 23 Street, Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 728-5829 

Τ & Τ Industries Corp. 
Home Improvements 
General Contractors 
33-06 31st Avenue, Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 274-3317/6197 

Gus Trimming 
Quality Gifts- Curtains- Fabrics 
31-20 Ditmars Blvd., Astoria 
Tel. (718) 728-2997 

Chic C/eaners & Taίloring 
Custom Tailoring - Alterations 
3(Η)5 39th Ave., Astoria, Ν.Υ. 

Tel. (718) 932-3125 

Panellinion Gίft Center 
Greek Gifts, Records, Tapes, Books 
32-02 Broadway, Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 274-5525 

Bohn's Delicacίes 
The Delicatessen in the Heart 
of Astoria - Catering 
29-09 Ditmars Blvd., Astoria 
Tel. (718) 728-2545 

Α nnίs Florals 
Flowers for All Occasions 
31-02 30th Ave., Astoria, Ν. Υ. 
Tel. (718) 728-3161 

Go/d Fingers Jewe/ers 
Top Quality Jewelry 
Repairs and Custom Work 
22-77 31st Street, Astoήa, Ν.Υ. 
Tel. (718) 204-5619 

Tony Loupakίs School 
Karate - Hapkido - Acrobatics 
Gymnastics - Ballet - Tap - Jazz 
Greek Dances 
28-42 31st St., Astoria, Ν.Υ. 11102 
Tel. (718) 728-8403 

Tίtan 
Supermarket of Greek foods 
Wholesale and Retail 
25-50 31st Street, Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 626-7771 

Aegean Real Estate 
lrene Ladas, Lic. R. Estate Broker 
Homes, Rentals, Mortgages 
Business Appraisals 
41-01 31 Ave., Astoria, Ν. Υ. 11103 
Tel. (718) 278-3838 

Charles Florals 
Quality Flowers 
32-07 Broadway, L.I.C., Astoria 
Tel. (718) 274-8463 - 726-2748 

Μ & Ν Pappas Dίstributors 
Wholesale Distributors of 
Franks, Hamburgers, Rolls, Soda 
35-02 !54th St., Flushing, Ν.Υ. 
Tel. (718) 886-3425 

Brooklyn 
Pan-Bros Associates, Inc. 

Real Estate Services of the Pan
Bros Organization 
8806 4th Ave., Brooklyn, Ν. Υ. 
Tel. (718) 680-7500 

Η e//ex Car R ental, lnc. 
He//ex Servίce Center, lnc. 

Complete Auto Repairs 
Nick Sinopoulos- Denis Colaitis 
1672 86th St., Brooklyn, Ν.Υ. 
Tel. (718) 236-1090 

Bay Rίdge Bakery Ltd. 
Wholesale - Retail 
6919 4th Ave., Brooklyn, Ν.Υ. 
Tel. (718) 238-1779 

Taygetos Travel Agency 
508 83rd Street, Brooklyn 
Tel. (718) 748-0600 

Argo 
Greek Transporting Co. 
266 54th Street, Brooklyn, Ν.Υ . 
Tel. (718) 238-3771 

BayRίdge 
Chίropractίc Center 

Daily by Appointment 
7601 3rd Ave., Brooklyn, Ν.Υ. 
Tel. (718) 680-6600 

Shopping and Dining in New Jersey 
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RESTAURANTS 
The A/pine lnn 

French-Italian-Continental 
Cuisine - Lunch-Dinner 
Route 9W, Alpine, N.J. 
Tel. (201) 768-7640 

Jerίs' lnn 
Cateήng - Wcdding Receptίons 
Business Meetings - Showers 
Rt. 46, Mountain Lakes, N.J. 
Tel. (201) 627-3636 

1920's Essex House 
W eddings - Christenings 
Business Meetings - Banquets 
525 Ν orthfield Α ve., W. Orange 
Tel. (201) 731-2222 

MarcoPolo 
Restaurant & Tavern Inc. 
ltalian-Ameήcan Cuisine 
527 Morris Ave., Summit, N.J. 
Tel. (201) 277-4492 

Moljetas 46 
Restaurant - Night Club 
Authentic Greek Cuisine 
370 Rt. 46, South Hack 
Tel. (201) 440-1771 

The Landmark lnn 
Banquet Center for all Occasions 
Motor Lodge and Restaurant 
U.S. Rts. Ι & 9, Woodbridge, NJ. 
Tel. (201) 636-2700 

Pier 17 
Seafood Specialties 
Continental Cuisine 
Route 17 North, Paramus, N.J. 
Tel. (201) 967-1079 

Seven Seas 
Continental Cuisine 
Seafood Specialties 
30 Ν. Spruce Street, Ramsey, NJ. 
Tel. (201) 327-1020 

MISCELANEOUS 

Nationa/ Travel Service 
561 Northfield Ave., 
West Orange, N.J. 
Tel. (201) 676-9400 

Stevens Food Servίce, Inc. 
Distributors to the Food 
Service lndustry 
480 Main Ave., Wellington, N.J. 
Tel. (201) 778-0400 

Aphrodίte Marble Co. 
Qua1ity Greek Marbles 
Wholesale - Retail 
Route 9 Watertown, N.J. 
Tel. (609) 693-4450 

Trave/-On Inc. 
For all your travel needs 
108 Main Street, Little Falls, NJ. 
Tel. (201) 785-0666 

.. NEWYORK 



... The home you've Always wanted to build 
is right here in the new Encyclopedia 

My wife αnd Jlooked through scores of mαgαzines on home designs 
but were never impressed- we felt we wαnted something different -
after αll, we would be spending α good pαrt of our lives in this new 
home of ours αnd we wαnted to be sure it would be something thαt 
would sαtisfy the lαrge investment we were making. Then we found 
ιhe Encyclopediα of Home Designs and we sιopped lookίng else
where. τhere were hundreds of Home Designs of every sίze αnd style, 
plus informαtion on how to choose α partίculαr design, building costs 
αnd other home building guidαnce. 

• Recipient of lnternαtionαl Design Α wαrd 

Now included in all plans -
Free energy cost saving construction information-

r - --------- ----------- ---, 
I NAτiONAL ΗΟΜΕ PLANNING SERVICE DEPT. HAR : 

37 Mountain Ανe .. Springfield, NJ 07081 Phone: 201 / 376-3200 1 

Please send me, postpaιd __ copιes of the Encyclopedia of 

Home Designs at $25.00 per copy. Ι enclose $. _ ___ _ 

Ο Check or money order en.: losed. 
($27.00 outside U.S.A.) 

Ο Send Prιorιty mail (Postage $3.50 extra) (U.S. Only) . 

ΝΑΜΕ 

STREH 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
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cιτv sτιηΕ ΖιΡ I L _ ____ ________ _ _____ ______ _ j 

τhis experίenι·e is ιypicαl. τhe Encyclo
pedia, originαlly compi/ed for desίgn αnd 
building professionαls, has become for 
thousands of home-seeking families every 
year their complete guidebook. Beyond its 
authoritαtiνe informαtion on many subjects, 
it offers the most comprehensίve selections 
of home designs ever αssemb/ed ίn one source. 

8 Over 400 house designs, from traditίonal 
to modern, 2 bedrooms to 5, 1 to 4 bαths. 

8 Rαnches, Cape Cods, Coloniα/s, Split 
Leve/s - every type. 

8 Over 250 pαges - 17 inches by ll lf2 -
over 1,500 i//ustrαtίon.s. 

8 Seven major sections of designs including 
energy-sαving solαr αnd ναcαιίοn homes. 

τhe Encyclopediα is ιhe mosι complete 
collection of home designs in one book 
avaίlαble αnywhere. 
Construction blueprints avαilαb/e on a/J 
designs. Their comp/eteness in detαil should 
be of greαι assistαnce to the thousαnds of 
peop/e who αre bui/dίng pαrt or α// of their 
own homes today. 

Order your Encyc/opedia today. 



'Ορεκτικό της ~Εταιρίας 

Κeeρ rrozen 

ΝΕτ wτ. 12 ΟΖ. (340g) 

Ή έταιρία Apollo Foods, lnc., fιταν ή πρώτη ποu διέθεσε την 
Τυρόπιττα καί Σπανακόπιττα στην όμερικανικη ' Αγορό. Καi 
κατέχει πόντοτε την πρώτη θέση, μέ την όσύγκριτη ποιότητα -
διαφέρουν δπως καi τό Φύλλο μας. Χρησιμοποιούμε τό όσύγκριτο 
δικό μας Φύλλο καi τό όγνότερα ύλικό γιό τό γευστικώτατα 
όρεκτικό ποu λύνουν τό πρόβλημα κόθε οίκοδέσποινας. 'Η 
Τυρόπιττα καi ή Σπανακόπιττό μας διατηρούνται γιό μi'jνες στην 
κατόψυξη. Πωλούνται σε δλα τό παντοπωλεία έλληνι κών 

προϊόντων καi στό σούπερμόρκετ. ' Εκτός όπό τό φύλλο, την 
τυρόπιττα καi την σπανακόπιττα, ή Apollo Foods διαθέτει tτοιμο 
μπακλαβά, καταϊφι καi όλλα γλυκίσματα καί όρεκτ ι κό. 

Α 
Fine Fillo Foods 

APOLLO FOODS, INC. 18-01 RIVER ROAD, FAIR LAWN, N.J. 07410 
Tel. (201) 797-0888 


