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AtChaseιdύsis 
noexcusefor 

not openinganl&\. 
WH Y BORROWING FORAN IRA CAN l~AY' \Xk've hearda/otofexcuses farrwt openingan JRA. 
Bαrrow $2,000 ftrran IRA.αmιributiun But thanks to Chase's "Νο Excuses" IRA, morιey isn'tone 

ofthem. 
Ταχ savings αι 3Οο/ι, tax brackeι · 600 YcJu see, for most μeople it pays to boπow the money to 
lmeresι eαmed lry ι RAaι 9%.. Ι 180 ~'und an Ι RA because, the tax deduction outwedfι· rhs the 
Toralloon intcn~sι .. ' 163 1' 
Neιgainin 1 2 rnonιlιs 1 617 intere.st you pay. Andwhile you're enjoyinf{ the IRA tax 
Pl , . berιefits, you' U also be building your own retirement fund. 

us -yauha~an lRAwσrιh$2I80αndgrmι•ιrιg. Chase will lend you ιφ wyourmaximum 1985 and 
1986 IRA contribution if youqualify. That's $8,000 if you're aιιuorkinf{couple and up 
to $4,000 if )'Ou're single. . 

But as terrific ιι~ α Chase lRA account cι:ιn be, we realize th.at it's (mly ιι~ goodas 
ιhe people who back it up. And the people who ιιυαrk at Chase are ιhe best in the . 
busine.~s. Theν' re people like ]ean Smith. ]ean is rwt only conceπιed, she 's had years 
of experien.ce Fιelping people find innovative ml)'S to save m( Jrιey. 

So ωll us at 718-4 54~9800, or stop into any C11CISe branch. And stop makinf{ excuses. 

22-45 31sι Sι 
Astoria, New Yark 

30-30 Sιein<my Sι. 
Astoria, New York 



Προσαρμογη στό πνεί>μα της έποχής! 
Με τό νέο αύτό σήμα 

anτιs 
QUALI1Y FOOD PRODUCTS 

βρίσκετε τώρα τα έκλεκτής ποιότητος προϊόντα 
μας σ . δλα τα έλληνικα παντοπωλεία καi ύπερ

αγορές . 'Ένα σήμα έμπιστοσύνης. Τοϋ άρχαιό
τερου έλληνικοϋ είσαγωγικοϋ Gίκου. 

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

Tel. (212) 966-5186 
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'Επιστολές 

Εύχαριστίες καi συγχαρητήρια 
· Αγαπητt κ. Μακριίi, 
~Ενθερμος ύποστηρικτής τοίι περιοδικοϋ 

σας Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, καί παντός δ, τι άφο
ρα τήν Μητέρα 'Ελλάδα, εύρίσκεται στήν 
πρώτην γραμμήν δ άκραιφνής πατριώτης 
μας άρχιχειροϋργος κ. Δημήτριος Κοτσι
λίμπας, Καθηγητής τής Νευρολογίας καi 
πασίγνωστος στους κοινωνικους κύκλους 
τής μείζονος Νέας 'Υόρκης δια τήν έπι
στημονικήν του έμβρίθειαν καί το χριστια
νικόν φρόνημα. 

Αuτό τοϋτο δε που με ύπεκίνησε δπως 
άποστείλω τήν εuχαριστήριον αύτήν έπι
στολήν ε{ναι ή σοβαρα έγχείρησις, ή 

όποία εγινε άπο τον καλόν μας ίατρον Κ. 
Κοτσιλίμπα μέ aλλους συνεργάτας του ία
τρους καi εuτυχώς το άποτέλεσμα άπέβη 
εύνοϊκόν καi εuχάριστον. Δέν ήρκέσθη δ 

ΔΙΑΤ181 ΤΑΙ 
Aιeovu rι.a. 

ιοιnτιιι ι:.Ι 

ΕΚΔΗΛΩfttΙ 

καλQς μας iατρός στό σημείο αύτό μόνον 
άλλα μεταβαίνοντας στήν εκκλησίαν δια 
τον έσπερινόν των έγκαινίων έζήτησε άπό 
τον 'Αρχιεπίσκοπον να άναπέμψη ίκετευ
τικήν ίεραν παράκλησιν προς τήν Θεο
μήτορα Παναγίαν ύπέρ έμοϋ. 

Εuγνώμων δέ θεωρώ έμαυτόν δτι δ ίατρός 
μέ τό χειρουργικόν νυστέρι, άλλα καi τήν 
καταφυγή ν του στόν Μέγα ν · Ιατρόν τών 
ψυχών καi τών σωμάτων ήμών Ίησοίιν 
Χριστόν έπέφερε τήν σωματικήν μου 
ύγείαν. 

'Εκφράζω δέ πρός τόν καλόν μου ίατρόν 
ouχi μόνον τήν ταπεινήν μου εύγνωμοσύ
νην άλλα καί τας ένθέρμους μου εuχάς 
δπως Κύριος δ Θεός ήμών διακρατύνη καί 
ένισχύη αuτόν στό Θεάρεστον φιλανθρω
πικόν του εργον. 

Πρωτ. π. Π.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΚΑΙ ΠΑΛΙ 
ΚΟ ΝΤΑ 
ΜΑΣ 
ΤΑΚΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ 
Μπουζούκι 

ΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 
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Πιάνο- Τραγούδι 

Υπάρχει άνθρωπος για να παρκάρε ι το αυτοκίνητό σας 

2.) 15 J1SΙ SΠl'EEr. λS10Ci'ιA Ν 'ι ~~ 10~ - lelf?'Phone t711ι 72 ~ 

Ε.\Ατε ΣΤΗΝ TABF.PNA ··ΒΡΑΚΑ .. 
ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΙΌ .ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ 
F..\Λ ΗΝ tΚΗΣ ΚΟΣ .ΜΟΠΟΛJτΙΚΗΣ 

ΔΙΑΣΚLΔΑΣΗt 
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Οί σχέσεις t: Ελλάδος- Η ΠΑ 

ΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ύπουργός ' Εξωτερικών κ. . Σούλ τς tπισκ.έ
πτεται αύτόν τόν μήνα τήν 'Αθήνα γιό συνομιλίες μέ τόν 

Πρωθυπουργό τής ·Ελλάδος κ.. Α. Παπανδρέου κ.αί άναμέ
νεται δτι οΙ σχέσεις μεταξύ τών δύο χωρών θά βελτιωθούν, 
γιό νό γίνουν καΙ πάλι σχέσεις δημιουργικές, συνεργασίας 
κ.α/ 6χι στεfρας άντιπαραθέσεως. Εύχόμαστε νό γίνη αύτό 
διότι, δπως κατ' tπσvάληψιν tτονfσαμε, οΙ καλές σχέσεις 
συμφέρουν κ.αί τίς δυό χώρες κ.αί περισσότερο τήν ·Ελλάδα, 
άφού tκ.είνη πάντοτε καρπούται τό περισσότερα κ.αi άφού ή 
άμυνά της καΙ npός βορpδν καΙ npός 'Ανατολάς, άπό τήν 
Ούάσιγκτων έξσρτδται ... Αύτό άποτελεί μ ιό πραγματικό
τητα, πού μόνο of μαρξιστές κ.α/ of ιιαlθεροβάμωνες» δέν 
εΤνσι διατεθειμένοι νό δεχθούν. 

Ό πρωθυπουργός κ.. Παπανδρέου, σέ συνέντευξή του 
πρός τό US News and World Report φσfνεται (κ.ατό τρόπο 
άριστοτεχνικ.ό) διατεθειμένος γιά πιό tποικ.οδομητικ.ές σχέ
σεις μέ τήν 'Αμερική. Τήν διαπfστωση αύτή κάνουν κ.αi πολ
λά 6λλα έγκυρα δργανα τής Κοινής Γνώμης στήν Εύρώπη κ.αί 
τι'ιν 'Αμερική, άποδίδοντας τούτο στήν κακή οΙκονο
μική κατάσταση στήν όποία ώδηγήθη ή χώρα τήν τελευταία 
πενταετία. 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ((100>> 

ΓΙΑ ΤΗΝ tξσσφάλιση σέ μακροπρόθεσμη βάση, Ισχυρό
τερων οΙκονομικών θεμελίων γιά τήν 'Εκκλησfα μας, άρ

χισε τελευταίως μιά /διαfτερα tντυπωσιακή προσπάθεια τής 
όποίας έγκειται ή πραγμάτωση. ·Η 'Αρχιεπισκοπή, μέ τήν 
συνεργασία τών 'Επισκοπών, tπιδιώκει νά tξασφαλίση tτή
σιες εΙσφορές 10.000 δολλ. άπό 700 όμογενείς, γιό μιά δεκα
ετfα. Στό προσκλητήριο αύτό άνταποκρίθηκαν 78 όμο
γενείς, tκ. τών όποΙων οΙ 60 πραγματοποίησαν ι'Jδη τήν ύπό
σχεσή τους καi συγκεντρώθηκαν 600,000 δολλ. ·Η 'Αρχι
επισκοπή πιστεύει δτι σύντομα θά συμπληρωθή ό άριθμός 
τών 100, οΙ όποίοι, κατά τήν προσεχή δεκ.αετfα θά δώσουν 
στήν 'Εκ.κλησfα μας 10 έκατομμύρια δολλάρια. 

·Η έκτακτη αύτή οΙκονομική tνίσχυση θά tξασφαλίση 
στήν 'Αρχιεπισκοπή τά μέσα γιά νέους προγραμματισμούς 
κ.αi έργα πού θό έδραιώσουν περισσότερο τήν 'Εκκλησfα 
μας, θό tνισχυθή lτσι τό γόητρό της καΙ θά εΤναι σέ θέση νό 
dντιμετωπfζη δαπάνες πού μεταξύ τών άλλων θά τεfνουν 
στήν διάδοση τής 'Ορθοδοξfας καΙ τήν κατοχύρωση τής · Ελ
ληνοχριστιανικής μας κληρονομιάς. 

• Η tξεύρεση τόσων καλών μελών τής 'Εκκλησίας μας νό 
άναλάβουν τήν ύποχρέωση 10,000 δολλ. τόν χρόνο, έρχεται 
νά ύnενθυμfση, έκτός άπό τά αΙσθήματα εύλαβεfας καΙ πα
τριωτισμού τών εύγενών δωρητών, τι)ν οΙκονομική άνοδο 

Ι της • Ομογενεfας τά τελευταία χρόνια. ·Υπάρχουν πολλοi 
περισσότεροι όπό 700- ύπάρχουν χιλιάδες- πού έχουν τήν 
Ικανότητα διαθέσεως ποσών άκ.όμη μεγαλυτέρων. Κα/ πι

Ι στεύομε δτι θά εύρεθοϋν κα/άλλοι πολλο/ πρόθυμοι νά δια
, θέσουν μέρος τών καρπών τού μόχθου τους σέ φιλανθρω
πικές, tκ.πσιδεuτικές, πολιτιστικές καΙ πνευματικές προσπά-
θειες πού θά tνισχύουν τήν tθνικ.οθρησκ.ευτικ.ή· μας ταυτό

' τη τα στήν 'Αμερική καΙ θά συμβάλλουν στήν διάδοση τών 
'Αξιών καΙ τών 'Αρχών τού • Ελληνικ.οD ι'fθους καΙ πνεύμα-

MAP'fiOΣ, 1986 

Of θετικές αύτές διαθέσεις τής ·Ελληνικής Κυβερνήσεως, 
δσο κι · dν εΤνσι καθυστερημένες καΙ άποτέλεσμα άνάγκ.ης, 
δικαιώνουν άπόλυτα τiς tπισημάνσεις μας γιό τόν κακό καί 
tπικ.ίνδυνο δρόμο πού εΤχε πάρει ή tξωτερικ.r'ι πολιτικr'ι τής 
·Ελλάδος. Πιστεύομε- καΙ μαζί μας ή ύπεύθυνα σκεπτόμενη 
· Ομογένεια - δ τι ή πρώτη Πατρfδσ μπορεί νό tξασφαλίση 
άπό τήν δεύτερη nολλά nερισσότερα άν tπιδείξη πνεύμα 
συνεργασίας ατό βασικά, κοινού tνδιαφέροντος 
προβλήματα κ.αί άν tγκαταλειφθή ή ρητορική πού δfνει τr'ιν 
tντύπωση δτι ή ·Ελλάς άκ.ολουθεί τριτοδρομική πορεία. 
Μπορεί αύτό νά στοιχίση στόν κ. Παπανδρέου τήν ύnοστή
ριξη καΙ τήν άνοχή τών όπαδών τού «Κόμματος τού tγκλή
ματος καΙ τής προδοσfαςιι - δπως εΤχε χαρακτηρίσει ό πατέ
ρας του τό Κ. Κ. Ε. - άλλό θό τού tξασφσλίση πολύ μεγαλύ
τερα πολιτικά πλεονεκτήματα καί, κ.υρfως, τήν tμπιστοσύνη 
τών μετριοπαθών · Ελλήνων ψηφοφόρων κ.αi τών συμμά
χων. Μόνο μέ τήν tμπιστοσύνη αύτή θό εΤναι δυνατό νό 
ύπερπηδηθούν τά τεράστια πολλαπλό προβλήματα πού 
συνεσώρευσε ή οΙκονομική σοσιαλιστική πολιτική, πού άπέ
τυχε παταγωδώς, δπως άπέτυχε παντού δπου tφαρμόζεται. 
Μπορεί, καΙ έιμαστε βέβαιοι δτι τά βλέπει αύτά ό κ.. Παπαν
δρέου. 

τος, δ πως διατηρήθηκαν διό μέσου τών αΙώνων, γιό νό άπο
τελούν πόλο Μξεως καΙ πυξfδσ γιά τήν πορεfα τής Φυλής 
μέσα στήν Ίστορfα. νΗδη, tμείς έδώ στήν 'Αμερική κρα
τούμε σφιχτότερα τήν σκυτάλη τής πολύτιμης κληρονομιάς. 

Αiσθανόμαστε ύπερηφάνεια γιό τό tπίτευγμα αύτό κ.αί 
tλπfζομε δ τι στήν προσεχή Κληρικ.ολαίκ.ή θό εΤναι δυνατό νό 
συζητηθούν 6μεσοι κ.αί μακροπρόθεσμοι στόχοι καΙ προ
γράμματα, πού θά tνισχύσουν τούς θεσμούς, τά Ιδρύματα 
καί τίς tπιδιώξεις τού tκ.κλησιαστικού μας οΙκοδομήματος. 

Η ΕΔΡΑ ΕΛΥΤΗ 

ΣΤΟ ΝΕΟ τμήμα τής ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ γιά τό Νιού Τζέρσεϋ, 
πού tγκαινιάζεται σ ' αύτό τό τεύχος, δημοσιεύομε τήν 

πληροφορfα γιό τήν σειρά διαλέξεων της lδρας 'Ελύτη ατό 
πανεπιστήμιο Rutgers, κ.αθιiJς καΙ τήν δεξfωση γιά τήν lδρα 
αύτή, τόν Μάίο. Ή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ δικαιούται νά αΙσθάνεται 
Ιδιαίτερη ΙκανοποΙηση κ.αί γιά τά δυό γεγονότα, άφού άπό τ/ς 
στήλες της άνηγγέλθη, γιά πρώτη φορά, τόν Μάρτιο τού 1981 
ή δημιουργfα τfjς έδρας, άπό τόν tμπνευστή της, άκαταπό
νητον διανοούμενο, τακτικό συνεργάτη μας, καθηγητή κ.. 
Εύστάθιο Α Μπουροδήμο, ή προσπάθεια τού όποΙου έχει 
τήν άvάγκη τής ύποστηρiξεως δλων μας γιά τήν όλοκλήρωσή 
της. 

Γιά δσους τυχόν δέν έχουν συνειδητοποιήσει, ι'7 δέν κα
τάλαβαν tπσρκώς τήν σημασiα τής fδρας αύτfjς, κ.αταχωρf
ζομε έδώ άπόσπασμα όπό τήν όμιλfα τού Δρος Μπουροδή
μου στ-ό πρώτο σεμινάριο γιά τήν έδρα 'Ελύτη, τόν Σεπτέμ
βριο τού 1984: 

ι 'Η nνalηφτ•ή σημαcήα, ι'ι tθν•ή άιι:τινοfk».UΟ τfk •Ε6ρας 
·Ελύτη. ιι)ς tcma'ς -Ηθους, · Ελ&uθqΜας, ΠολιτισμοΟ ιι:α14ημοιι:ρα
τ6ας, δnιιις τά συνίλαlk ιι:αi τά tνσάριι:wσι τό ίλληνιιι:ό nνcΟμα 
alναι σημαπ•ή ιι:αl nριιιnύουσσ. ·ολα άnοτελοΟν τήν •uxίl, τό 



σώμα, την όποστολiι της· Εδρας ·Ελύτη, Ποfησης καΙ ·Ελληνικών 
Γραμμάτων, άπό τό 'Ομηρικά " Εnη, το βαθύ .. λ~κό καΙ 
ποιητικό Λόyο, της Προσωποκpατικης · Ιωνικης περιόδου, της 
Κλασσικης tποχης. της . Αλε(ανδρινης, το μήνυμα άyάπης τού 
ΧριστιανικοΟ Λόyου, καΙ δ νεώτερος tλληνικΟς 6ια~τισμός ώς 
τό χρόνια μας εlναι ή μεyάλη μας κληρονομιά καΙ εύθύνη. ·Ο λα 
τό yαλούχησε ή tλληνική yλώσσα, δλα τό ~ύμwσε ή tλληνική σκέ
.,η, yιό νό π~ρη στον Κόσμο το προ~ύμι τού νεώτερου ού
μανισμού, τη μελέτη καΙ όναnαλλοτρiωτη εύyένεια τών ό(ιών 
τού σύνχρονου πολπισμού. λύτες of άρχtνονες ρi~ες, άπ • δπου 
βλάστησαν ο/ Ιδέες της • Ελευθερlας, της Δικαιοσύνης, της Δη
μοιιρατiας, ή σημερινη Εύρώπη καΙ 'Αμερική, δ σύyχρονος ·Αν
θρωπος, ώς Πολίτης τού Κόσμου. Πρέπει σήμερα νά διδάσκωv
ται σ' δλους καΙ vά τιμοίiνται άn' δλους. 

•Αύτό εlναι τό yενικό διάypαμμα της 'Ιδέας της "Ιδρυσης 
"Εδρας 'Ελύτη: ή παρουσία τού ·Ελληνικού -Εθvους τών δικαlων 
του στο Νέο Κόσμο ώς ήθικοΟ αΙτήματος καΙ ώς tθνικης όπο
στολης. ·Ο τονισμΟς της σημασlας, καΙ ή tνδυνάμwση τού Ποιη
τικού Λόνου, ή μελέτη τών tλληνικών ypαμμάτων ώς δυνάμεως 
καΙ tρyαλelou όνθρωnοnλασiας στην πορelα τού Πνεύματος, 
δ, τι συyκροτεf τή ~ω η καΙ τη μοfpα τοϋ • Ελληνισμοίί•. 

KEIMENO ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟ 

ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ aτούς άναγνώστες μας vo διαβάσουν τό 
σύντομο, άλλο βαρυσήμαντο καi έξαιρετικού, γιο κάθε 

όμογενή, ένδιαφέροντος κεlμενο τού λόγου πού έξεφώνησε 

Tax- free Cars 

Μόνο στό 
PETERS TRA VEL 
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ 

ΕΥΡΩΠΑ ·Ι· ΚΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

PETERS TRA VEL 
Τ ΑΧ FREE CARS, EUROPEAN DELIVER Υ 
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στό δείπνο της ΑΗΕΡΑ γιο τό Κογκρtσσο, ό βουλευτής τής 
Πενσυλβάνια κ. George Gekas. Πρόκειται γιά μιά διακήρυξη 
ύπερηφάνειας 6χι μόνο γιά τήν καταγωγή του, άλλά καΙ γιά 
τr'ιν ·Αμερική τήν όποία ύπηρετεί μέ άφοσίωση ατή ν Βουλή 
τών 'Αντιπροσώπων. Διερμήνευσε ό κ. Γκίκας τά αΙσθήματα 
όλόκληρης τής Όμογενείας, πλήν, βεβαίως, της έλάχιστης 
μερίδας τών aχάριστων νεομεταναστών που γνωρίζουν 
μόνο νά έπικρίνουν καi νο καθυβρίζουν τήν φιλόξενη αuτή 
χώρα καΙ τους ήγέτες της. fΊμαστε βέβαιοι, δτι ό ύφυπουρ
γός Πολιτισμού καΙ 'Αποδήμων ·Ελλήνων κ. Γ. Παπανδρέου 
(6 όποίος ιιέτυχε» νά βρίσκεται καi πάλι στήν 'Αμερική καi 
ήταν φυσικό νά ιrπροσκληθή» ατό δείπνο) θά πρόσεξε τά έν
θουσιώδη καΙ παρατεταμένα χειροκροτήματα τών συνδαι
τυμόνων δταν ό κ. Γκfκας τόνιζε πόσο πιστοlκαi άφωσιω
μένοι πολίτες rών 'Ηνωμένων Πολιτειών εlναι of 'Ελληνο
αμερικανοί. 

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΠΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΤΕΓΚΑΙΝΙΑ τού Έλληνικού Μορφωτικού Κέντρου στήν 'Α
στόρια που ίδρυσε ή 'Αρχιεπισκοπή μας μέ πρωτοβουλία 

τού ·Αρχιεπισκόπου κ. 'Ιακώβου, ό όποίος προέστη εΙδικής, 
ώραιοτάτης έορτής, έδωσαν τήν εύκαιρία νά τονισθη ή 
χρησιμότης καi ή άναγκαιότης τοϋ lδρύματοςαύτού. Τό Κέν
τρο θο χρησιμοποιηθή γιά τήν προβολr'ι τών πνευματικών 
έπιτευγμάτων τής Όμογενεfας καi θά δώση τr)ν εύκσιρία νά 
έκδηλωθοϋν ταλέντα που δέν εlχαν μέχρι τώρα βήμα 
γιά νά έκφράσουν στοχασμούς, σκηνή γιά νά ύποδυθούν, 
τοίχο γιά νά κρεμάσουν τά έργα τους, τραπέζι γιά νά άνταλ
λάξουν άπόψεις. Καi θά tξυπηρετήσrι έπίσης, τό Κέντρο 
αύτό, τους διάφορους πνευματικους συλλόγους, άλλά και 
τiς όργανώσεις, διαθέτοντάς τους dίθουσες γιά συνεδριά
σεις καΙ πατριωτικές έκδηλώσεις - ή δημιουργfα τού Πολι
τιστικού Κέντρου συμπληρώνει lνα μεγάλο κοινό. 

Τό Κέντρο δημιουργήθηκε, βέβαια, μέ μεγάλη καθυστέ
ρηση, άλλο ποτέ δέν εlναι άργa γιο τέτοια έργα. 'Η 'Ομο
γένεια ατή ν 'Αστόρια έμεινε έκτεθειμένη γιο πάρα πολλά 
χρόνια στήν έπιρροή μιάς όλιγομελούς άλλο δραστήριας 
μαρξιστικής συντροφιάς πού κατάφερε νά έπιβληθή καΙ νά 
μονοπωλήση τήν πνευματική κfνηση καi τiς παντός έιδους 
έκδηλώσεις στι}ν περιοχή μέ όρμητήριο γιάφκες που κατά
φεραν νά χρηματοδοτούνται άπό τήν Πολιτεfα τής Νέας 'Υ
όρκης ... 

• • • 
Στό μεταξύ, μέ Ιδιαίτερη Ικανοποίηση πληροφορήθηκε 

ή 'Ομογένεια τήν άπόφσση τού 'Ιδρύματος 'Ωνάση νά δη
μιουργήση μέ τήν συνεργασία τοϋ Ν. Υ. Uniνersity, Κέντρο 
'Ελληνικού Πολιτισμού στι'ιν Νέα ·Υόρκη. 'Ο πρόεδρος τού 
'Ιδρύματος αύτού, καθηγητής κ. I. Γεωργάκης, έρχεται 
αύτόν τόν μήνα στήν Νέα 'Υόρκη γιά νά όλοκληρώση τlς 
σχετικές συνεννοήσεις του μέ τόν πρόεδρο τού Πανεπιστη-
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μfου κ. τζιiJν Μπραδήμσ. Τά πρός διάθεση κεφάλαια των δύο 
'Ιδρυμάτων tγγυώντσι τήν σοβαρότητα καΙ τήν ποιότητα 
τοΟ έργου, βασικός σκοπός τοΟ δποίου θά ε1νσι ή προβολή 
τής άθάνατης κληρονομιάς μας καί τών άξιών πού κάνουν 
πιό άξιοπρεπή, ώρα ία καΙ έλκυστική τήν ζωή μας- τών άξιών 
πού άρνείται καί πολεμά, άκόμη καί έδώ, ή νεοελληνική 
άριστερή ψεuτοδιανόηση ... 

ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ 

Μ ΕΣΑ στήν φοβερή, τραγική, άνεlπωτη μοναξιά τού Λε
φορτοβο, δ που ή KGB προσπαθεί μέ παντός είδους ψυ

χικά, πνευματικά καΙ σωματικά βαασνιστήρια νά συντρίψη 
τά tλεύθερα πνεύματα τών διαφωνούντων μέ τό τυραννικό 
καθεστώς, ό άφεθεiς τελικά έλεύθερος Άνατόλυ Σαράνσκυ, 
κατέφευγε ατή ν βιβλιοθήκη τής περιβόητης φυλακής. 'Εκεί 
ύπάρχουν βιβλία Πού εΤχαν άφσιpεθή άπό διανοουμένους 
πού tκτελέσθηκαν κατά τίς διάφορες σταλινικές tκκαθαρί
σεις. Στήν βιβλιοθήκη αύτή, ό Σαράνσκυ γνωρίστηκε μέ τούς 
ΝΕλληνες κλασσικούς. ιΒρίΊιια δτι ύnάρχει tιιεlnολu tνθαρ
ρυντικό ύλικό•, δήλωσε μετά τήν θερμή ύποδοχή πού τού 
tπεφυλάχθη στήν 'Ιερουσαλήμ. Εfδικώτερα, ό άκατάβλητος 
πρωταγωνιστής aτόν ήρωίκό άγώνα γιά τά άνθρώπινα δικαι
ώματα, βρήκε τήν 'Απολογία τού Σωκράτους Ιδιαίτερα tνδι
αφέρουασ καΙ tνθαρρυντική γιά τήν έπόμενη φάση τής 
όκταετούς περιπετείας του στήν άπομόνωση, ατή ν πείνα καί 
ατό πολικό ψύχος τών μπουντρουμιών καί τών στρατοπέ
δων συγκεντρώσεως. 'Ο Σαράνσκυ, κοντά ατή ν σύζυγό του 
πού εΤχε άποχωρισθή τήν έπομένη τού γάμου τους, καί 
μέσα στήν έλευθερία πού βρήκε στήν νέα πατρίδα του, 
θυμάται δτι μόνο ατή ν φυλακή Λεφόρτοβο εlχε κληθεί σέ 110 
άνακρίσεις ποu διαρκούσαν άπό 2 lως 10 ώρες ή καθεμιά. 
'Ομάδα 17 άνακριτών έργαζόταν γιά τr)v ύπόθεσή του καί 
πάνω άπό 300 μάρτυρες εΤχαν κληθεί σέ άνάκpιση γιά νά 
βρεθούν tνοχοποιητικά στοιχεία tναντίον του. Δέν βρέθηκε 
τίποτε, άπολύτως. 'Αλλά καταδικάστηκε. Τό «έγκλημα» τού 
Σαράνσκυ ~ταν δ τι μετtσχε στήν 'Επιτροπr) μέ τόν Ζαχάρωφ 
καΙ 6λλους tπιστήμονες καΙ διανοουμένους, γιά τr)ν παρα
κολούθηση tφσρμογής τής συμφωνίας το Ο 'Ελσfνκι τήν 
όποία ύπέγραψε ή Σοβιετικr) UΕνωση γιά νά έξσπατήση τr)ν 
Δύση. 'Η 'Επιτροπr) έκείνη έχει ατό μεταξύ διαλυθεί. Καί τά 
μέλη της σαπίζουν σέ φυλακές, στρατόπεδα συγκεντρώ
σεως, έξορfες καί σt «ψυχιατρείωι. Αύτούς τώρα πρέπει νά 
θυμούνται ol tλεύθεροι 6νθρωποι καί νά κάνουν κάτι, γιά νά 
άφεθοίiν καί αύταΙ tλεύθεροι δπως ό ήρωίκός Σαράνσκυ ... 

ΟΙ ΑΜΥΝΠΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

,ΔΙΑΠΕΡΑ tντυπωσιακή ~ταν ή πρόσφατη, δραματική έκ
κληση το Ο Προέδρου πρός τόν άμερικανικό λαό, νά ύπο
πηρίξη τό άμυντικό του πρόγραμμα. 'Ο κ. Ρήγκαν προειδο
τοίηαε ότι τυχόν περικοπές τού στρατιωτικοίi προϋπολογι-
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τίς κοινωνικές σας έκδηλώσεις, ίόιωτικές 

κσί συλλογικές. 

'Αδελφοί ΤΟΜ καί ΠΩΛ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ 

ΙΑΡΊΊΟΣ, 1986 

σμοϋ άπό τό Κογκρέσσο θά άπειλήσουν τr)ν άσφάλεια τών 
ΗΠΑ καΙ θά θέσουνσέ κfνδυνο τήν βελτίωση τών σχέσεων μέ 
τr)ν Σ οβιετικr'ι Ν Ενωση. Σέ μιά όμιλfα του άπό τηλεοράσεως, ό 
κ. Ρήγκαν τόνισε δ τι ή άσφάλεια τής χώρας άπειλείται άπό t
κείνους πού έπιζητοϋν περικοπές τών άμυντικών δαπανών 
(μεταξύ αύτών, δυστυχώς, καί ώρισμένοι 'Ελληνοαμερικα
νοί μέλη τοΟ Κογκρέσσου) καί δτι έξακολουθείνά ύφίσταται 
μιά άνισορροπlα τών tξοπλισμών ύπέρ τής Σοβιετικής 'Ενώ
σεως. • ·Η Ισχuς εlναι τό καλύτερο tnιχεfρημα yιό νο nεfσω
με τοuς άντιnάλους μας νά διαnραyματευθοϋν σοβαρό καt 
νά σταματήσουν νά άnειλοϋν δλλους λαούς•, παρατήρησε 
ό Πρόεδρος καί πρόσθεσε: «Τό πρόγραμμα γιά τfιν 
άσφάλεια τής χώρας πού έσείς καί tγιiJ έγκαινιάσαμε γιά νά 
tπανορθώσωμε τήν Ισχύ τής 'Αμερικής, κινδυνεύει άπό 
έκείνους πού προτιμούν νά παραιτηθούν πρίν γίνη ή δου
λειά». 

Γιά τό οΙκονομικό έτος πού θά όρχfση τr)ν 1η 'Οκτωβρί
ου, ό Πρόεδρος πρότεινε αύξηση των άμυντικών δαπανών 
κατά B"k. έπi πλέον τής τιμαριθμικής αύξήσεως, ατό ϋψος τών 
311.6 δισεκατ. δολλ. Ό κ. Ρήγκσv εΤπε δτι τό WΕθνος εlναι 
τώρα Ισχυρότερο άπό δταν άνέλαβε τr)ν προεδρfα τό 1981, 
άλλά δτι ή αύξηση τών άμυντικών δαπανών εlναι άπολύτως 
άπαραίτητη. 'Η Σοβιετικr) uΕνωση έχει δαπανήσει 500 δισεκ. 
δολλ. περισσότερα όπό τr)ν ·Αμερική άπό τό 1970 καΙ έχει κα
τασκευάσει τρείς φορές περισσότερους στρατηγικοuς 
πυραύλους άπό τό 1970. ·Εκτός τούτου, δμως, ή 'Αμερική 6-
φείλει νά άνησυχή καί μέ τό lστορικό τής σοβιετικής συμ
περιφοράς: «Τό Ιστορικό τής σοβιετικής θηριωδίας πρός 
έκεfνους πού εlναι άδύνατοι μάς ύπενθυμfζει δτι ή μόνη 
έyyύηση γιά τήν εΙρήνη καί τήν έλευθερία, ε1ναι ή 
στρατιωτική μας Ισχύς καΙ ή tθνική μας θέληση. 01 λαοί τού 
'Αφγανιστάν καί τής Πολωνίας, τής Τσεχοσλοβακfας καί τής 
Κούβας, καθιiJς καΙ πολλών 6λλων σκλαβωμένων χωρών, τό 
καταλαβαίνουν αύτό». 

ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΠΚΟ ΚΟΜΜΑ 

ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑ τΙΚ Ο ΚΟΜΜΑ δέν εlναι άντίθετο πρός τό άμυντικό πρόγραμμα τού κ. Ρήγκαν. 'Αλλά, τόνισε ό ήγt
της τής Πλειοψηφίας στήν Βουλή των 'Αντιπροσώπων κ. Jim 
Wright όπαντώντας aτόν Πρόεδρο, εΤναι άδύνατο νά 
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συνεχισθή τό όμυντικό πρόγραμμα μέ Ισοσκελισμένο προ
ϋπολογισμό χωρiς αύξηση τών φόρων. ΚαΙ πρόσθεσε: ι< Ας 
ξεκαθαρίσωμε Ε:να πρδγμα. Κανε/ς δέν ύπέδειξε περικοπr'ι 
τής όμύνης μας. Τό μόνο tρώτημα ε1ναι πόσα μποροίJμε μέ 
σωφροσύνη νό προσθέσωμειι. Ή 'Αντιπολίτευση θεωρεί 
σόν «Κακοτοποθετημένη προτεραιότητα» τήν αuξηση τών 
στρατιωτικών δαπανών εΙς βf/Jρος κοινωνικών προγραμμά
των. 'Αλλά δέν πρέπει νό ξεχνόμε, ότι πολλά άπό τό προ
γράμματα αύτό πού ~τα.v πράγματι άπαραίτητα tπi 
προεδρίας Κέvvεντυ καΙ Τζ6Jνσον, καταστρατηγήθηκαν καΙ 
όπερρόφησαν πολλό δισεκατομμύρια δολλάρια εΙς βάρος 
τής tθνικής μας άσφάλειας. Κα/ πολλά δισεκατομμύρια 
κατασπαταλήθηκαν γιο νά δημιουργηθή μέ τόν καιρό μιά 
τεράστια στρατιό όσυνειδήτων κηφήνων πού ζοίJν σέ βάρος 
τοίJ tθνικοίJ συνόλου. ΟΙ Δημοκρατικοl τό παρακάνουν μέ 
τό tνδιαφέρον τους γιο τό κοινωνικό προγράμματα πού ό
ποθαρρύνουν τι} ν διάθεση γιο tργααία καΙ καταδικάζουν σέ 
διαρκή πενία όνθρώπους πού μποροίJν νά ε1ναι άξιοπρεπίj 
καΙ χρηαιμότατα μέλη τής κοινωνίας μας. Γι' αύτό, έμείς οΙ 
παλαιοί Δημοκρατικοf, θλιβόμεθα μέ τό κατάντημα τού 
lστορικοίJ Κόμματος ατό χέρια τοίJ κ. Π π Όνήλ- Κόμματος 
πού έχει χάσει τελείως τήν έπαφή του μέ τήν πραγματικό
τητα. . . Κα/ συναγωνίζονται σέ όνευθυνότητα καΙ δημα
γωγfα πολλοi Δημοκρατικοl καΙ στο δυό νομοθετικό 
σώματα, πρδγμα πού ύποχρεώνει κατό καιρούς τόν δημο
φιλέστατο Πρόεδρο νό όπευθύνεται άπ ' εύθείας πρός τόν 
Λαό, προκειμένου νά έξασφαλfση τήν ύποστήριξη καΙ τr'ιν 
συμπαράσταση πού τοίJ όρνούνται ol όντιπρόσωποι τοίJ 
λαοίJ, προτάσσοντες_ στf'ιν ούσία, τό συμφέροντσ τίjς νομο
θετημένης tπαιτεfας καί τίjς ώργανωμένης άλητείας_ ύπερά
νω τών ύπερτάτων συμφερόντων τοίJ w Εθνους καΙ τού ·Ε
λευθέρου Κόσμου ... 

ΤΟ ΚΡΕΜΛΙΝΟ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΣ! 

Μ /Α ΝΕΑ tποχr'ι όρχfζει γιο τίς Φιλιππfνες μέ τr'ιν όποπομπr'ι τού Φερδινάνδου Μάρκος καί τήν 6νοδο στr'ιν έξου
σία τίjς λαοφιλούς Κοραζόν Άκουίνο. ~Ολοι οΙ έλεύθεροι 
6νθρωποι εύχονται νό tδραιωθίj ή Δημοκρατfα καΙ στr'ιν 
χώρα αύτή, άλλά ή εύχή αύτή δέν προέρχεται καΙ όπό τούς 
κομμουνιστές άντάρτες, πού συνεχfζουν τόν 
άνταρτοπόλεμο, έμπvεόμενοι όπό τήν Μόσχα. Κατό τήν 
διάρκεια τής πολιτικής κρfσεως πού συνετάραξε τήν χώρα 
μετά τ/ς νόθες ιιέκλογές» καΙ ένώ ή 'Αμερικr'ι προσπαθούσε 
νό πεfση τόν Μάρκος νά όναγvωρίση τήν νέα πραγματικό
τητα καΙ νά έγκαταλείψη τr'ιν χώρα, τό Κρεμλίνο συνεχάρη 
τόν Μάρκος γιά τήν έκλογική ιινίκη» του, τόν ύπεστήριξε καΙ 
όνεγvώρισε τό tκλογικό άποτέλεσμα πού εΤχαν άμφισβη
τήσει οΙ Άμερικανοi παρατηρητές, ή άμερικανική Κυβέρ
νηση καΙ δλοι οΙ έλεύθεροι 6νθρωποι ... Ε1ναι καΙ ή 
περίπτωση αύτή, χαρακτηριστική τής όφοσιώσεως τής 
Ρωσίας στήν ιιέλευθερία» κσi τό 6λλα σχετικά συνθήματα μέ 
τά όποία tξαπατώνται πολλοi καλόπιστοι καί περισσότεροι 
κακόπιστοι ... 

ΑΝΠΔΡΑΣΗ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ 

Α ΠΟ ΤΟΝ "·Εθνικό Κήρυκα» άναδημοσιεύομε τήν κατωτέρω tπιστολή, σάν 6λλο lνα χαρακτηριστικό δείγμα 
τών αΙσθημάτων τών όμογενών γιά τό δσα έξέμεσε έναντίον 
τους ό σημερινός ύπαρχηγός τής ΚΥΠ, πρώην άεροπορικός 
άκόλουθος στήν Ούάσιγκτων, ταξfαρχος Μακέδος. 

'Η tπιστολή, πού έπιβεβαιώνει τήν δρθότητα τών έπιση
μάvσεων τού περιοδικού μας_ όλλό πού δέν κατάφερε νό 
tμπvεύση τούς άρθρογράφ6υς τοίJ « 'ΕθνικοίJ Κήρυκα», lχει 
ώς tξfjς: 

•Κύριε Διευθυντά, 

Σδς tσωκλεfω όντfγραφο συστημένης έπιστολι'jς πού l-
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στειλα στόν πρόεδρο τής κυβερνήσεως κ. Παπανδρέου 
πρό 6 μηνών στήν όγγλική, μέ μετάφραση καΙ στr'ιv tλλη
νική, μέ φωτοτυπία καΙ τής άποδεfξεως. 

Φυσικά, δέν περίμενα νά καταδεχθεί ό κ. Πρόεδρος 
νό όπαντήσει σέ έναν« 'Ανθέλληνα, φασfστα, όργανο τής 
CIA», όπως μδς χαρακτήρισε κοντά ατά πολλά 6λλα όση
μερινός ύπαρχηγός τfjς ΚΥΠ. 

Περίμενα δμως καΙ ήλπιζα ότι, όφοίJ ό κ. Παπανδρέου 
tγvώριζε τά οΙκονομικό χάλια τής πατρίδος μας, ήξερε δτι 
όργό ή γρήγορα θό όπευθυνόταν aτόν όπόδημο 'Ελλη
νισμό γιά βοήθεια. 'Επομένως, έπρεπε νό μεριμνήσει γιά 
τήν έστω καΙ τήν τελευταfα στιγμη ήθική Ικανοποίησή μας, 
μη τοποθετώντας τόν κ. Μακέδο στήν καfρια αύτr'ι θέση. 

'Από μεγάλη μερίδα τοίJ ΈλληνισμοίJ τών ΗΠΑ, ή εΙ
δική μεταχεfριση πού γίνεται στόν κ. Μακέδο θεωρείται 
καθαρή πρόκληση. Κατά τή γνώμη τίjς ίδιας μερίδας_ ό 
κ. Μακέδος έπρεπε νό κρεμάσει τό πηλήκιό του γιά πάντά, 
τήν πρώτη φορά πού τόλμησε νά ρίξει λάσπη aτόν 'Από
δημο ~Ελληνα. 

Ό κ. Παnανδρtοϋ; όμως, όπό τι} μιά μεριά στέλνει 
ίιπουργούς-βουλευτtς καί μέλη τίjς οΙκογενείας του γιά νά 
μδς πεί δτι ιιείμαστε τό ξεχωριστό κομμάτι τοίJ 
'Ελληνισμού, δτι ή 'Ομογένεια μπορεί νά βοηθήσει όχι 
μόνο ατά έθνικά θέματα άλλά μπορεί καΙ ίιλικά νά βοηθή

σει στήν tθνική 6μυνα κ.λ.π.». 

'Ερωτάται, δμως, ό κ. Πρόεδρος τής tλληνικιjς κυβερ
νήσεως ιιδλων τών ·Ελλήνων», ποιά 'Ομογένεια θά βοη-

Y .IDEO Τ APES 
ΒΕΤΑ or VHS 

'Έχομε στην διάθεσή σας άρίστης ποιό
τητος έλληνικες κινηματογραφικf:ς ταινίες, 
που έξασφαλίσαμε άπ' εύθείας άπό 'Έλλη
νες παραγωγούς, σε Tapes ΒΕΤ Α or VHS. 
'Έγχρωμες καi άσπρόμαυρες, σύγχρονες καi 
παλαιότερες, με τους πιο γνωστους καί 
δημοφιλείς ήθοποιούς. 

ΠΛΟΥΣΙΩΤ ΑΤΗ ΣΥ ΛΛΟΓΗ 

άπό $19.99 - $39.00 

29-11 Dίtmars Blνd. 
Astoria, Ν.Υ. 11105 
Tel. (718) 932-3232 

οιΝΕΑ ΥΟΡΚΗ• 



θήσει τήν 'Ελλάδα; λύτη πού έχει ήδη διαιρεθεί σt μαύ
ρους-κόκκινους καi πράσινους; ν Η of, κατά τόν σημερινό 
ύf!Ορχηγό τfίς έλληνικfίς ΚΥΠ, 6μισθοι, έπικίνδυνοι φορείς 
των άμερικσνικών συμφερόντων μέ τή φασιστική νοοτρο
πία, μέ τήν άλλοτριωμένη έλληνικότητα κ.λ.π.; 

, • λλλοίμονο έάν ή Πατρίδα μάς χρειασθεί δ πως τό 1974. 
Τοτε, θά διαπιστώσετε σείς δλοι of πολιτικοί, πόσο μάς 
καταστρέφετε μέ τίς έπισκέψεις σας τίς κομματικές. 

Άποδείξατέ μα~ κ. Παπανδρέου, έστω καί τώρα, δτι 
πράγματι πιστεύετε σ' αύτά πού λέτε γιά τούς Άπόδη
μους. Στείλτε τόν κ. Μακέδο έκεί, πού πρό πολλοϋ έπρεπε 
νά σταλεί. 

Τότε ίσως νά πιστέψουμε δτι έγινε λάθος. 

Άνδρέας Μπουϊκfδης 
Pennsylνania 

.---------------------------------------1 
I 
I 

P/NOCH/0 
RESTAURANT 

Specίalίzίng ίn Greek Cuίsίne 
STEAKS-CHOPS-BURGERS-SEAFOOD 

SOUVLAK!- GYRO- DONER ΚΕΒΟΒ 
GREEK and CYPRUS D!SHES 

31-18 30th AVENUE, ASTORIA, NEW YORK 11103 
TEL. (718) 932-GYRO 

~---~----------------------·-----------· 

· Ιδιοκτήτες σπιτιών πολυκατοικιών 
Πολλοί προσπάθησαν νά μάς συναγω-
νιστούν άλλά δέν __ _____ -- -τ 
μπόρεσε κανείς π-~- ··-- - ·-
ΣΠΑΣΑΜΕ ~=m-" ~ I ι 
ΤΟΦΡΑΓΜΑ . Ι =---\J

1
• 

ΤΩΝΤΙΜΩΝ I ! 

ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ 
ΠΑΡΑΘΥΡΑ 

$ - - ---.ι -

149 μέτήντ:οθ:ση 
· Η προσφορά ίσχύει μόνο γιά λίγο 

χρονικό διάστημα 

22-17 Astoήa Blνd,Astoήa,N.Y.(718)204-2001 
6701 5th Ανe Brooklyn, Ν. Υ. Tel.: (718)238-0039 

ΜΑmΟΣ, 1986 

DAYTONA 
The body styling specialist 
MERCEDES, PORSCHE 

BMW, JAGUAR, FERRARI 

lmporters of Fine European Cars 
D.O.T., Ε.Ρ.Α. Conversions 

Fully Guaranteed 
CUSTOM BODY WORK 

AUTO PAINTING 
INSURANCE ESTIMATES 

Ο AUTO COLUSION 

SALES Ο SERVICE 

41-17 CRESCENT STREET, L.I.C., Ν.Υ. Ι 1101 
TEL.: (718) 786-9739 Telex: 4971186 

Advertising, Ann ual H.cports. Book Covers. Brochurcs. 
Catalogs. Convention Displays & ~x l1ibi ts. Corporate 
Gι·aph ics. House Oι·gans/ e\-vslet t eΓS. [)irect 1\ l<~ il/ 
Responsc/ l'ν1arketing Can1pHigns. Environmenta l 
Gπφhics/t:xhibit Des ign. Fine Arts. Logos. \1agazine 
Design & Development. 1\'led ia Ki ts. Packaging. 
Prod uct Devclopment. Posters. Sί1 1es Prcscnta tions. 
TΓaνel Brocl1ures / Promotion & Ethnic Λdvcιiis ing . 
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!ΣΊ"ΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

I!H έρωτευμένη δασκάλα 
Σ' άλλη {στορ ία τοϋ πολέμου έγραψα γιά 

τήν άφιξή μας στή Χίο σάν πρώτα άπε
λευθερωτικά άποσπάσματα τοϋ Στρατοϋ 
καί τοϋ Στόλου τόν Σεπτέμβριο ή 'Οκτώ
βριο τοϋ 1944, φέρνοντας μαζί καί τόν νεο
διορισμένο Πολιτικό Διοικητή τών 
νησι&ν τοϋ Αίγαίου, Μπουρδάρα. Θά μέ
ναμε μερικές μέρες στή Χίο καί μετά θά 

τραβούσαμε γιά τή Λέσβο καί Λήμνο. 

Οί μέρες περνοϋσαν ήσυχα καί σιγά
σιγά κατευνάζονταν τά συναισθήματα πού 
μiiς ε{χαν συνταράξει τίς πρ&τες ήμέρες 
τοϋ γυρισμοϋ. 'Αλλά σάν τήν πληγή πού 
πάει νά κλείσει καί ξανρνοίγει δταν ξεχα
στείς καί τήν ξύσεις, κάτι πάλι συνέβη νά 
μiiς ταράξει τή γαλήνη πού ε{ χε άρ-χίσει νά 
καθησυ-χάζει τίς ψυ-χές μας . 

~ Ενα πρωϊνό μέ φωνάζει ό Διοικητής μας 
ό Ίατρίδης - αύτός πού ε{ χε δοξαστεί μέ 
τό ύποβρύχιό του «Παπανικολής» στήν 
'Αδριατική τό 1940 - στό Διοικητήριό 
μας, πού ήταν στό ξενοδο-χείο «' Ακταίον», 
δπου καί είχαμε καταλύσει προσωρινά. 
«Γιά κύτταξε Παναγόπουλε, ε{ ναι κάτω μιά 
νέα γυναίκα 'Ελληνίδα άπο τό νησί τάδε* 
καί εlναι σχεδόν ύστερικιά γιατί !:χουν οι 
'Εγγλέζοι πιάσει τόν άνδρα της. 'Εξήτασε 
περί τίνος πρόκειται καί άν μπορείς κάνε 
κάτι μέ τούς ' Εγγλέζους πού ξέρεις καί 
μιλaς καλά. Καί κύτταξε ... όχι μουρντα
ριές! » «Κύριε Διοικητά, μέ προσβάλλετε!» 
"ν Αντε καί ξέρεις τί θέλω νά πώ!» 

Κατεβαίνω κάτω καί βλέπω τή γυναίκα 
στήν πόρτα, κάπου 20-25 χρον&ν, άρκετά 
δμορφη, άλλά σέ Δξιολύπητη κατάσταση, 
Δναμαλιασμένη, τά μάτια της κατακόκκινα 
Δπό τό κλάμα καί τά ροϋχα της τσαλακω
μένα κα{ άσιγύριστα. Συστήθηκα καί τήν 
κάλεσα νάμπεί στό γραφείο πού είχαμε στό 
tσόγειο τοϋ ξενοδοχείου. Τήν i:πιασαν ά
κατάσχετοι λυγμοί, καί δέν μποροϋσε νά 
μιλήσει . Τήν καθησυχάσαμε κάπως, κι ' 
έγώ καί 6 ναύτης-γραμματεύς καί μιά κο
πέλλα ντόπια πού εί-χαμε προσλάβει σάν 
δραγουμάνο όταν -χρειαζόταν νά έχουμε 
έπαφή μέ τούς ν Αγγλους κι' έλειπα έγώ. 

Ti'jς φτιάξαμε κι' ~να τσάϊ καί μπόρεσε νά 
μιλήσει τελικά. «Σωστε τον κύριε άξιω
ματικέ, σιί'>στε τον!» Μέ άλλο &να τσάϊ ή

σύ-χασε πιά καλά κι' άνάμεσα στούς λυγ
μούς τελικά κατάλαβα τήν {στορία της. 

Ήταν δασκάλα στό νησί, δπου οί 
Γερμανοί εlχαν μιά μικρή φρουρά, κάπου 
S-10 άνδρες, Qί όποίοι τοποθετήθηκαν έκεί 
δταν ~ 'Ιταλία παραδόθηκε τό καλοκαίρι 
το~ 1943. wΕνας άπό τούς Γερμανούς, Αύ
στριακflς καταγωγής καί ύπαξιωματικός, 
4ν θυμiiμαι καλά, γνώρισε τή δασκάλα, πώς 
ιcαί ποϋ δέν ~μαθα, άλλά 6 «νΕρως άνίκατε 
μάχαν,. πού εlπε καί 6 Σοφοκλής στήν 
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Tou κ. Ε. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 

·<Αντιγόνη», έκανε τό θαϋμα του! Τό εί
δύλλιο προφανώς έστέριωσε δσο περνοu
σαν ο{ μήνες, καί άπ' δ,τι άκουσα άργό
τερα καί άπό φίλους στό ίδιο νησί, δ Γερ
μανός ή μiiλλον 6 Αύστριακός ήταν καλός 
άνθρωπος καί σέ άρκετές περιπτώσεις βο
ήθησε κρυφά άπό τούς άλλους Γερμανούς 
νησιώτες πού ε{-χαν μπερδεψιές μέ τή 
φρουρά γιά παραβάσεις τών διαταγών καί 
κανονισμών τής κατοχής. 

Λίγο πρίν φτάσουμε έμείς στή Χίο, ή 
Γερμανική Διοίκηση Αίγαίου διάταξε τήν 
έκκένωση δλων τών φρουρ&ν πού ε{χαν 
στά νησιά μέ κατεύθυνση πρός Θεσσαλο
νίκη κι' άπό κεί μέσω Γιουγκοσλαβίας 
πρός τήν Γερμανία . 'Η σαν μάλιστα καί 
τρομοκρατημένοι γιά τό πέρασμα τής 
Γιουγκοσλαβίας «διά τόν φόβον τών · Ιου
δαίων»! «Παρτιζάνεν, φήλε Παρτιζάνεν!., 
~λεγαν δσοι πιάσαμε άργότερα αί-χμαλώ
τους στή Λflμνο. «Παρτιζάνοι, πολλοί παρ
ριζάνοι!», κι ' άλλαζαν -χρ&μα άπό τό φόβο 
τους πώς τούς περιμένανε τά παλληκαρά
κια τοϋ τίτο στά περάσματα, μέ τά 
μαχαίρια τους άκονισμένα! 

"Οταν έφυγε λοιπόν ή φρουρά, δ Αύστρι
ακός κρύφτηκε καί άμέσως μετά στό έλεύ
θερο πιά νησί παρουσιάστηκε καί παν
τρεύτηκε τή δασκάλα! "Ολα καλά μέχρι 
έκεί άλλά γρήγορα μπέρδεψε ή ύπόθεση. 
Οί 'Εγγλέζοι έγκαταστήσανε σηi Χίο 
στρατόπεδο συγκεντρώσεως αΙχμαλώτων 
άπό τά νησιά καί μάζευαν έκεί δλους τούς 
Γερμανούς αίχμαλώτους, άλλά μαζί μέ 
αύτούς καί δλους πού εlχαν λιποτακτήσει 

καί κρυφτεί δταν γινόταν ή έκκένωση. Βέ
βαια που νά ξέρουν οί άνθρωποι ποιοί λιπο
τάκτησαν έθελοντικά καί ποιοί εlχαν πα

ραδοθεί δταν τούς άπομόνωσαν οί δικές 
μας άποβατικές δυνάμεις. WΕτσι λοιπόν 

πήραν καί τόν άνδρα τής δασκάλας καί
καθώς μiiς εlπε - τόν εlχαν φέρει στή Χίο. 
Μαθημένοι πολλοί "Ελληνες άπό τή συμ-

' sιανΥ s 
Stuyvesant 

Town's 
Fίnest 

Restaurant 
Seafood - Stcaks- Chops 

Greek Specialties 
Open 7 Days α Week 

257 First Α νenue 
New York, Ν. Υ. 10003 

Corner of 15th St. 
212-673-7629 

BANQUET CENTER 
FOR ALL OCCASIONS 

Accom.ιdaιions from 10 ιο 1,200 
12 ROOMS ΤΟ CHOOSE FROM 

For Reserνaιions 
CALL 

(201) 636-27~ 
BANQUET MANAGER 

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

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,. 



περιφορά τών κτηνανθρώπων τών "Ες-Ές 
κατά τά χρόνια τής κατοχής νόμιζαν δτι 
κι' οί • Αyγλοι θά εκαναν τά 'ίδια στούς 
Γερμανούς πού θά επιαναν. Γι' αύτό καί ή 
δασκάλα ικέτευε: ••Σώστε τον, σώστε τον!". 
Πήρε λοιπόν ή φουκαριάρα ενα άπό τά κα
ϊκια πού ε{χαν ciρχίσει νά κάνουν κάποια 
ύποτυπώδη συγκοινωνία στά νησιά τοϋ Αί
γαίου κι' ήρθε στή Χίο νά μιλήσει στή 
δική μας Διοίκηση. 

Πήρα τήν άδεια τοϋ 'Ιατρίδη, πού κα
τέβηκε κι' αύτός καί βεβαίωσε τή δασκά
λα δτι θά κάναμε δ,τι μπορούσαμε καί μαζί 
μέ τό ναύτη-γραμματέα καί τή δραγουμάνα 
πήγαμε μέ τή δασκάλα στό στρατόπεδο 
αίχμαλώτων. Μίλησα στό Διοικητή καί 
τοϋ έξήγησα τήν ύπόθεση . Τοϋ ίiδωσα κι· 
ενα πιστοποιητικό τοϋ Δημάρχου ή τοϋ 
παπα τοϋ νησιοίι πού ε[χε φέρει μαζί της ή 
δασκάλα καί πού Ελεγε δτι ό άνδρας της 
ε{χε φερθεί καλά στήν κατοχή, δτι έβοή
θησε τούς ντόπιους, δτι παντρευτήκανε 
νόμιμα κ .λ. π., κ.λ.π. Ό • Αγγλος Διοικη
τής μοϋ ε[πε δτι νά τόν άπολύσει ήταν 
ciδύνατο πρός τό παρόν, ciλλά θά κρατοϋσε 
δλες τίς πληροφορίες πού τοϋ ίiδωσα καί 
μοίι ύποσχέθηκε ότι στίς πρώτες άνακρί
σεις πού θά εκαναν στούς αίχμαλώτους θά 
φρόντιζε νά άπολυθεί καί ή νά μείνει στήν 
'Ελλάδα, άν οι έλληνικές άρχές τόν δέ
χονταν ή νά έπαναπατρισθεί στή Γερμα
νία δταν τελείωνε ό πόλεμος πού δέν φαι
νόταν νά κρατήσει πάνω άπό 2-3 μήνες ά
κόμα (κράτησε 6!). ~ιά παράβαση τών κα
νονισμών εκανε γιά χατήρι μας. Νά τόν 
άφίσει νά δεί τή γυναίκα του, πού δταν ά
κουσε δτι δέν μποροίισε νά έλευθερωθεί 
άμέσως άρχισε πάλι τά κλάμματα καί τούς 
λυγμούς. 

~έσα σέ μιά-δυό ώρες τόν βρήκαν καί 
τόν φέρανε ύπό συνοδεία δυό στpατιωτό'Ιν 

CONTINENTAL 
CU ISINE 

Excellent Service 
Seafood Specialt ies 

Moderate Prices 

jerry Mendelson 
at the Piano and Organ 

Ente rtains Nighιly 

CLOSED MONDI\ YS 
Cι\ IFRΙNG F 1\C ΙLIIΙES 

(201) 327-1020 
30 Ν. SPRUCE STREΠ 

RAMSEY, N.J. 

ΜΑΡ'1ΊΟΣ, 1986 

μέ τά όπλοπολυβόλα Τόμπσον. (τόμμυ
γκάνς) στόν ώμο. Τό θέαμα μέ συνεκίνησε 
κι· έμένα γιατί μοίι θύμισε τήν παρόμοια 
«τιμητική συνοδεία" όταν μέ βγάλανε άπό 
τό στρατόπεδο αίχμαλώτων μετά τό κίνημα 
τής ~έσης 'Ανατολής πρό μερικών μη
νών, γιά νά παρουσιαστώ στόν • Αγγλο 
πλοίαρχο. (Αύτά ε{ναι γραμμένα σέ άλλη 
ίστορία!). Δυστυχώς δμως δέν έπέτρεψαν 
ούτε ό Γερμανός νά βγεί άπό τό συρμα
τόπλεγμα εξω ούτε ή δασκάλα νά μπεί 
μέσα. Στέκονταν έκεί λοιπόν σέ άπόσταση 
ό ενας άπό τόν άλλο, χωρισμένοι άπό τά 
σύρματα, έντελώς άκίνητοι κλαίγοντας καί 
οί δυό τους. 'Αντάλλαξαν μόνο λίγα λόγια 
μεταξύ τους, πού δέν άκουσα γιατί ολοι μας 

τραβηχτήκaμε σέ aπόσταση, σεβόμενοι τό 
άνθρώπινο δράμα πού παιζόταν μπροστά 
στά μάτια μας. Δέν μποροuσαν ούτε κάν τά 
χέρια τους ν' άγγίξουν! Φαντάζομαι θά τοu 
έξήγησε τi ε{ χε πεί ό • Αγγλος Διοικητής, 
γιατί γιά μιά στιγμή χαμογέλασαν σάν ά
νακουφισμένοι. 

Ή σιωπηλή αύτή συνέντευξη κράτησε 
κάπου μισή rορα καί ήρθε ή τραγική στιγμή 
τοu χωρισμοί>. Ο! Έyγλέζοι φρουροί στά
θηκαν δίπλα του καί τοϋ ίiγνεψαν κατά τό 
στρατόπεδο. ·Ο Γερμανός κράτησε καλά, 
άλλά τά δάκρυα κατέβαιναν ποτάμι άπό τά 
μάτια του. ·Η δασκάλα δέν μποροϋσε κάν 
νά σταθεί στά πόδια της καί τήν κρατού
σαμε έγώ καί ό ναύτης γιά νά μήν πέσει 

lkτwaτ Iι-awllικ. 
32-17 Broadway, Astoria, Ν .Υ . 11106 

Τηλ. (718) 204-8880 

ΕΙσιτήρια γιό τηv · Ελλάδα 
μf: τηv ΟΛ ΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ
ΡΟΠΟΡΙΑ καΙ μi: δλες τίς 

έταιρίες CHARTERS 

ΚΡΟΥ ΑΖΙΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙ
ΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑ·Ι·ΒΙΚΗ 

ΚΑΙ Σ' ΟΛΕΣ 1ΙΣ ΑΜΕΡΙ-
ΚΑΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 

Πρόεδρος τί')ς έπ ιχειρήσεως ό γνωστός όσφολιστής 

κ. ΝΤΙΝΟΣ Α. ΡΑΛΛΗΣ 

ΛΠΟΤΛΘΗΤΕ 

ΜΕΑΠΟΛΥΤΗ 

ΕΜΠΙΣΊΌΣΥΝΗ 

ΣΤΗΝ ΦΙΡΜΑ ΜΛΣ 

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

from the manufacturing 
firm GUSTON FURSLTD. 

MANUFACTURERS 

FOR 25 YEARS 

Custom Made Furs 
oj the jinest quαlity 
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. (212) WA 4-4473 
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ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ 

Ε/ΚΟΣΙ-ΠΕΝΤΈ τοv Μαρτιοv! 
Στήν κορυφή του καταρτιοϋ 
ύψώστε τήν παντιέρα! 
ΕΙΚΟΣΙ-ΠΕΝΤΈ τοϋ Μαρτιοϋ! 
Μέ τίς βροντές τοϋ μπαρουτιοϋ 
γεμίστε τόν άγέρα! 

* 
Κάθε βροντή καί ΠΡΟΣΕΥΧΉ 
γιά τοv ΚΑΝΑΡΉ τήν ψυχή. 

* 
Ε/ΚΟΣΙ-ΠΕΝΤΈ τού Μαρτιοϋ! 
Στήν πόρτα' μπρός κάθε σπιτιού 
κρεμάστε lνα στεφάνι 

καί μέ τραγούδια λεβεντιάς 
πιαστείτε ατό χορό μέ μιας 
νησιώτες, aτό λιμάνι! 

* 
Κάθε τραγούδι-ΠΡΟΣΕΥΧΉ 
ατής ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ τήν ψυχή. 

Σ1Ά ΥΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑ ΠΚΟΠΟ Υ ΛΟΣ 

κάτω. "Όπως άρχισε ν ' άπομακρύνεται δ 
Γερμανός μέ τή φρουρά του γύριζε που καί 
που καί φώναζε ό ενας στόν άλλον: «Μάϊν 
λίμπε ... », «vlχ λίμπε ντίχ ... » ('Αγάπη 
μου, σ' άγαπώ . . . ) καί άπό τά λίγα γερμα
νικά πού fίξερα πήρε τ' αύτί μου καί μερι
κές άλλες λέξεις «φοργκίς... νίχτ ..... 
(Μ ή ν ξεχνάς ... ) κι' άλλα. 
Σταθήκαμε όλοι συγκινημένοι γιά λίγο. 

Κι' ο{ δυό φρουροί κι' αύτοί δείχνανε τή 
συγκίνηση στά πρόσωπά τους πρίν γυρί
σουν γιά νά φύγουν μέ τόν αlχμάλωτο. Κι· 
ό v Αγγλος άξιωματικός κι' αύτός άλλαξε 
χρώμα παρ' δλη τή φλεγματικότητα τής 
φυλής του. Σκέφθηκα πώς μερικές στιγμές 
ρωμαντισμοϋ καί συμπόνιας άγγίζουν τήν 
καρδιά καί των πιό σκληρών πολεμιστών 
πού ε{χαν δεί τόσα καί τόσα φριχτά πράγ
ματα στή στρατιωτική ζωή τους. vlσως 
γιατί όλοι €χουμε τούς δικούς μας πίσω στά 
σπίτι α μας κι' δ νους μας πάει άμέσως σ' 
αύτούς. 

Μόνο τά πολυβόλα τών φρουρών δέν 
φάνηκε νά συγκινήθηκαν καθόλου. Σάν 
άγρια σκυλιά, αύτά ξέρουν μόνο νά γαυγί
ζουν καί νά φτύνουν φωτιά καί θάνατο, κι· 
άκουνε ενα μόνο άφεντικό, αύτόν πού έχει 
τό δάχτυλο στήν σκανδάλη! ... 
Δέν €μαθα ποτέ άν ή δασκάλα κι' δ Γερ

μανός σύζυγός της ξαναενώθηκαν στή ζωή 
τους. 

Ε. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥ ΛΟΣ 
Ν. 'Υόρκη, 'Ιανουάριος 1986 

* Δέν θέλω νά όνομάσω τό νησί γιατί 
πρόιιειται γιά μιά προσωπική περιπέτεια 
τής γυναίκας ή όποία μπορεί άκόμα νά 
κατοικεί έκεί. 
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Είδική Είσαγωγική Π ροσφορά 

Π ΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 
ΧΩΡΙΣ 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ! 
Στήν Atlantic Bank 

τούς πρώτους 1 2 μfiνες 
δέν πληρώνετε 
τήν έτησία συνδρομή 
σάν μέλος τοΟ 

προγράμματος VISA η 
MasterCard τfiς 
Atlantic Bank! 

Θέλουμε νά προσφέρουμε σέ όλους 
τούς πελότες καί φίλους μας κ ότι τό πολύ 

σημαντικό - μία πιστωτική κάρτα VISA ~ MasterCard 
τίjς Atlantic Bank. Είμαστε τόσο σίγουροι ότι θά σaς όρέ

σουν oi κάρτες μας. πού άποφασίσσμε νά καταργήσουμε τήν 
Ετησία συνδρομή τών 20 δολλαρίων γιά όλα τά μέλη τοϋ 
προγράμματος VISA καΙ MasterCard γιά όλόκληρους 12 
μίjνες. Καί δν θέλετε καί δλλο σπουδαίο λόγο νά πάρετε τήν 
πιστωτική σας κάρτα όπό τήν Atlantic Bank, έΊναι οΙ 
σημερινοί μας τόκοι - μόνο 18% · Ετήσιο ·Επιτόκιο - παύ έιναι 
χαμηλότερο άπό τίς περισσότερες άλλες τράπεζες τίjς Νέας 

'Υόρκης . 

Γιά νά κάνετε dΊτηση γιά VISA ~ MasterCard της Atlantic Bank 
- ιϊ καί γιά τίς δύο- στείλτε μας τό κατωτέρω άπόκομμα. "Η τηλε
φωνείστε μας στόν άριθμό 1-718-204-2613. Καί στίς δύο 
περιπτώσεις θά κάνουμε τό καλύτερο πού μποροϋμε νά προω

θήσουμε τήν dΊτησή αας όσο τό δυνατόν συντομώτερα. 

Γ ------------, Μ άλιστα! Θέλω νό κάνω dΊτηση γιό (σημειώστε τό ~να ~ 

I ~ καί τό δύο) Ο VISA § I 
Ο MasterCard ι<Νο•• 

I 
χωρίς τήν έτησία επιβάρυνση yιά 12 μίiνες. Στείλτε μου μία άιτηση 
σήμερα! 

I 
"Ονομα 

I 
1 

'Οδός καf 'Αριθμός 

Ln~--- Πολιτεία Ταχ. Τομέας -------

I 
I 
I 
I 

_J 

ATLANTIC ΒΑ.ΝΚ 1:3ι:ι 
OF NEW VORΚ ~-~ ® 

Mantιattan: 960 Ανenι.ιe ot the Amerι.cos. New 'fOrk. N.V.1ΧIO'I (212) 695·~00 • 15 Molden Lone. 
r>;ew .,.,., , Ν Υ ;:)(138 (212) 608-6430 Q_,ι: ;/q.ΊQ Dιimars βooleνard. Astoι.a. ΝΥ mJ5 
(7'18) 721-2800 • 33-12 30th Avenue. Astorlα Nv mJ3 (7'18) 932-2300 • 36·'10 Broo""""'. 

~~S~~~:~oJόF~th· A~;;;.,N~:::.~n~lθ~~ FΙ~J'Jd8N~4~58 
Memoor Federol Deposi1 lnsuronce Cαporatioo 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 



~Ελληνοαμερικανική . .. είσβολη στην Καριβαϊκη 
~Αμερικανiς» τijς έταιρίας Χανδρij ' ' με το« 

Β' (τελευταίο) 
Τό ~πταήμερο τής θαλάσσιας περιηγή

σεως σέ ~πτά μαγευτικά νησιά τής Καρρι
βαϊκijς πέρασαν χωρίς νά τό καταλάβουν ο{ 
δμογενείς έπιβάτες τής κρουαζιέρας μέ τό 
ύπερωκεάνειο « 'Αμερικανίς» τής ~ταιρίας 
Χανδρή. 'Ο άντιπρόεδρος τής ~ταιρίας κ. 
Αύγουστος Μιχαηλίδης εlχε όργανώσει 
εiδικά τό ταξίδι τής 13ης 'Ιανουαρίου, 
ώστε oi ταξιδιώτες νά ~χουν τήν εύκαιρία 
καί γιά ~λληνική ψυχαγωγία πέραν τής κα
νονικής. 

τίς τέσσερις πρώτες μέρες διασκέδασαν 
ο{ δμογενείς μέ τήν όρχήστρα τοϋ 'Αν
δρέα Μοδινοϋ καί τήν Φανή Πολυμέρη. 
Καί τίς ύπόλοιπες τέσσερις μέ τόν Φώτη 
Γκόνη, τόν όποίο ε'iχαμε χάσει τά τρία 
τελευταία χρόνια, λόγω «Ζορμπd», 'Ο Φώ
της ήταν μέ τό «Βικτώρια», έπίσης τής~
ταιρίας Χανδρή , μέ μιά άλλη Ηληνική 
συντροφιά. Μαζί μέ τήν Φανή, δημιούρ
γησαν ~λληνική διασκέδαση καί εΙσέπρα
ξαν άφθονα χειροκροτήματα. οι περισσό
τεροι έπιβάτες διακρίνονταν στόν χορό 
κάθε βράδυ, άκόμη καί δταv σέ μιά περί
πτωση τό σκάφος κούνησε γιά λίγο. Κα
λαματιανός, συρτάκι, συρτός, τσάμικο, ζε
ϊμπέκικο καί γενικά 9λοι ο{ ~λληνικοί 
χοροί, χορεύονταν μέχρι τίς πρωϊνές ώρες. 
Πρίν τό έλληνικό πρόγραμμα ύπήρχε 
άλλο, μέ τραγουδιστές άλλης όρχήστρας, 

χορεύτριες καί άλλα νούμερα. 

·Αρκετοί έπιβάτες ~φευγαν γιά μιά πιό 
σοβαρή έπίδοση στήν πλώρη, τό καζίνο 
τοϋ σκάφους, πού άνοιγε τίς πύλες του λίγο 
μετά τήν άναχώρηση dπό κάθε λιμάνι. Ή
ταν πολλοί πού δοκίμασαν τήν τύχη τους, 
θαυμάζοντας ο ~νας τήν ... τύχη τοϋ άλλου. 
w Αλλοι προτιμοϋσαν νά χορέψουν στούς 

λατινοαμερικανικούς ρυθμούς μιdς άλλης 
όρχήστρας t'j σέ dλλη α'iθουσα ντίσκο πού 
συγκέντρωνε κάθε βράδυ σύσσωμη τήν 
νεολαία. WΟχι μόνο ο{ iJμέρες, άλλά καί ο{ 
ώρες περνοϋσαν μέ &να ταχύτατο ρυθμό μέ 
τήν καλή συντροφιά, τόν χορό, τά άνέκ
δοτα, τίς Ιστορίες καί τίς συζητήσεις πού 
κατέληγαν δλες σέ γέλιο . .. 
Καθημερινά λειτουργοοοε κινηματο

γράφος, πού dρχιζε τό άπόγευμα καί συνέ
χιζε μέ μιά διαφορετική ταινία κάθε δυό 
ώρες. ΟΙ ψυχαγωγικές δραστηριότητες dρ
χιζαν άπό τό πρωί, μετά τό πρόγευμα, t'j καί 
πρίν, μέ περίπατο πάνω στό τεράστιο κα
τάστρωμα τοϋ "' Αμερικανίς" t'j στό γυμνα
στήριο δπου ύπήρχε Sauna καί προσφερό
ταν μασάζ. 'Υπάρχει καί άναπαυτικότατη 
βιβλιοθήκη μέ άφθονο φυσικό φωτισμό, 
dλλά ή περιοχή αύτή δέν συχναζόταν κ:αί 
τόσο ... 

Γιά δσους ξυπνοοοαν πολύ πρωί ύπήρχε 
καφές στήν πρύμνη, κοντά στήν πισίνα, 
κ:αί πρόγευμα προσφερόταν άπό 7-10, τόσο 

ΜΑΥΠΟΣ, 198ti 

Παvοραμικη άποψη τοϋ vησιοϋ Barbados, Δυτικές 'Ινδίες. 

WEvα άπό τιi πιό ένδιαφέροvτα άξιοθέατα τοϋ Σιiv Χουάν, Πόρτο Ρfκο. ε/ναι τό φρούριο τοϋ Σιiv 
Κρίστομπαλ, στην παληιi πόλη. Στi]v φωτογραφία, το έσωτερικδ τοϋ φρουρίου που εfvαι τόσο · 

συνδεδεμένο μέ την Ιστορία τοϋ ώραfου νησιοϋ. 

στίς τραπεζαρίες,δσο κ:αί στό κατάστρωμα 
ύπό μορφή πλουσιώτατου μπουφέ πού 
έπαναλαμβανόταν, μέ γεϋμα στίς 12 τό 
μεσημέρι καί άργότερα, τό άπόγευμα, μέ 
άπίθανες λιχουδιές. τ ό μεγάλο δείπνο, στίς 
τραπεζαρίες, άρχιζε στίς 6 μ.μ. καί τά μεσι:!
νυχτα άνοιγε &νας καταπληκτικός μπου
φές μέ άφθονα σάντουϊτς, γλυκά καί 
φροuτα. WΟλα φρέσκα, καλά προετοιμα
σμένα καί γευστικώτατα, μετατράπηκαν σέ 
θερμίδες καί βάρος πού δλοι προσπαθοϋν 
άκόμη νά χάσουν . .. 'Εκείνες δμως τίς ξέ
γνοιαστες ώρες στόν καθαρό άέρα τής θά
λασσας καί κάτω άπό τόν εύεργετικό t'jλιο, 

όλοι άναστέλλουν τίς άπόπειρες διαίτης 
γιά τήν έπόμενη ~βδομάδα καί τά άποτελέ
σματα γίνονται γρήγορα tμφανή . .. 
Κάθε μέρα πάνω στό "' Αμερικανίς,. &χει 

κάτι τό διαφορετικό, dφοϋ κάθε πρωί ο{ t
πιβάτες ξυπνοοοαν σε &να λιμάνι, &τοιμοι 
γιά ενα νέο ξεκίνημα καί νέες tντυ:ιτώσεις. 
Μετά τό πρόγευμα, μποροϋσαν νά λάβουν 
μέρος σέ όμαδικές περιηγήσεις στά άξιο
θέατα άλλά πολλοί προτιμοϋσαν τό κο
λύμπι καί τήν dμμουδιά καί πήγαιναν σέ 
ώραιότατα παραλίακά ξενοδοχεία πού 
πρόσφεραν τίς dνάλογες εύκολίες. wοσοι 
κολύμπησαν σ' αύτές τίς γαλαζοπράσινες 
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Ό τάφος τοϋ Φερδινάνδου Παλαιολόγου, στό 
νεκροταφείο τοϋ Άγίου 'Ιωάννου, στό νησί 
Barbados. "Οπως άναφέρει ή tπιγραφή. τής 
tποχής, πέθανε τήν 8η 'Οκτωβρίου 1678 καί 
ήταν «άπόγονος τών Χριστιανών αύτοκρα
τόρων τής Έλλάδος», ήταν δέ άπό τούς ίδρυ
τές τής έκκλησίας αύτής πού έχει καεί τρεiς 

φορές μέχρι τώρα άπό κεραυνό .. . 

θάλασσες καί ήλιοψήθηκαν στίς άπέραν
τες, πλατειές, χρυσές, πεντακάθαρες άμ
μουδιές, πού άρχίζουν έκεί περίπου πού 
τελειώνει ή σειρά τών γραφικών φοινικό
δενδρων, βεβαιώνουν ότι πουθενά στήν 
Μεσόγειο δέν ύπάρχει τίποτε άνάλογο. 
Πρόκειται γιά φυσικές καλλονές πού άπο
λαμβάνει κανείς σέ άμόλυντη άτμόσφαιρα 
καί σέ ενα ξερό κλίμα, πού ε{ναι περισσό
τερο εuκρατο παρά τροπικό. Κάθε νησί καί 
νέα έπιφωνήματα θαυμασμοϋ γιά τά ώραία 
λιμανάκια, τίς βουνοκορφές, τήν βλάστη
ση, τό άπέραντο πράσινο καί μπλέ, πού 
άλλοϋ ξεχωρίζουν διανθισμένα άπό χτυ
πητά κόκκινα καί ρόζ άνθη καί σέ άλλα 
σημεία σμίγουν καί γίνονται ενα . . . 
Ό πρώτος σταθμός μετά τό Σάν Χουάν, 

~ταν τό νησί Saint Thomas, ενα άπό τά 
ώραιότερα τών άμεριιcανικών Virgin 
Islands, μέ άπερίγραπτης όμορφιάς τοπία, 
άκτές καί Ιστορικά κτίρια. 'Αμέτρητα κα
τάρτια Ιστιοφόρων στόν μεγάλο κόλπο καί 
άλλα δυό άραγμένα ύπερωκεάνεια, ύπεν
θύμισαν πόσο προσφιλές ε{ναι αύτό τό 
νησί στούς τουρίστες. Τήν ~πομένη, τό 
σκάφος άραξε στό λιμάνι τής γαλλικής 
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Γάμος έν πλώ, στο άμφιθέατρο τοϋ « Άμερικανίς». Νύφη ,ή Έλένη Πιπέρκου καi γαμπρός ό 
Μάϊκ Μαρκομπράντα, καί οί διιο άπο τον Καναδii. Το μυστήριο έτέλεσε ό αlδ. κ. Ποϋλος. Κουμ
πάρος ήταν ό άρχιλογιστης τοϋ 6περωκεανείου κ. 'Ιωάννης Τζαβάρας καi ή σύζυγός του, ένώ 
στεφανώνει το κατασυγκινημένο άπο τίς θερμες έκδηλώσεις ζεί5γος. 'Ακολούθησε «ούζο πάρτυ» 
τοϋ καπετάνιου καi έλληνικώτατη διασκέδαση με τον Φώτη Γκόνη καi τι]ν Φανη Πολυμέρη. 

Χαρούμενα: γελαστιi πρόσωπα σε ξέγνοιαστες ώρες. 'Λπο άριστερά, όρθιοι, ό κ. Δημ. Τσούμ-, 
πανος, προεδρος τοί5 Συλλόγου τών 'Ηπειρωτών στι]ν Βοστώνη καi πρόεδρος τών Έλληνο
αμερικανικών Συλλόγων Νέας 'Αγγλίας, ή κ. Βαρβάρα Πάππας, ή κ. Μπέτζιου, ό πρόεδρος τής 

Πανηπειρωτική~ κ; 'Ηλίας Μπέτζιος, ή κ. Παράσχου καi ό κ. θεοδ. Παράσχος. Στην πρώτη 
σειρα, η κ. Τσούμπανου, ή κ. Άλιkάκου καί ό κ. Γιώργος Άλικaκος. 

Distήbutors wanted 

r~ 
~ :<' ΑΡ.ΗR'<>Ι>ΙΤ ~ Vtν1A~~~...~ <<>. ΙΝ< . 

Πλοι)σια συλλογη μαρμάρων έξαι

ρετικής ποιότητος άπο τfτν Έλ

λάδα. 'Έτοιμα πλακάκια λουστρα

ρισμένα σf. μεγέθη 12Χ 12. 6Χ 12. 
Ι 2Χ8 γιa είσόδους. μπάνια καi κου

ζίνες, γιa πατώματα καi τοίχους. 
and ceramίc tiles 

ROUTE 9 
WARETOWN, N.J. 08758 

Tel. (609) 693-4450 

Wholesale price: $3 sq. ft. and up 

WHOLESALE - RETAIL 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



'Από άριστερά, ό κ. Χ ρ. Βελόκας, ό κ. Άναστ. 'Ορφανός, ό αίδ. κ. Ι. Ποϋλος, ίερ. προϊστάμενος 
τής Κοινότητος τοίι Άγ. Σπυρίδωνος, ποu σε δυό περιπτώσεις aσκησε τά καθήκοντά του, ό Ια
τρός κ. Χ ρ. Πύρρος, ό δικηγόρος κ. Τόμ Μπάρτζος, ό Ιατρός κ. Χ ρ. Φίλιπς καί ό Ιατρός κ. Ν. Πι
τούρας. Ή παρουσία τώv διακεκριμένων Ιατρών, συμπεριλαμβανομένου καί τοϋ κ. Κώστα Λα
δοπούλου. της κ. Κικης Σπυροπούλου, κ.a., ήταν lδιαfτερα εύπρόσδεκτη γιά όλους καί- εύτυ-

χώς - dχρεfαστη ... Τό ζείΊγος Μιχ. Παρλάμη 

Τρfα tκλεκτa ζευγάρια στην δεξίωση τοϋ πλοιάρχου: 'Από dριστερά, ό κ. καΙ ή κ. Bill Zervakos, 
ό κ. καί ή κ. Νικ. Δρακοτοίι, ό κ. καΙ ή κ. Σωκράτη Πάππας. 

ν!ΑΡΊΊΟΣ, 1986 15 



Guadelouρe. 'Ακολούθησαν τά νησιά 
Barbados, St. Lucia, Antigua καί St. Maar
ten - τελευταίος σταθμός πρίν τήν έπι
στροφή στό Σάν Χουάν, μετά μιά έβδομάδα 
dλησμόνητων, ζωηρών έντυπώσεων dπό 
ενα τόσο διαφορετικό κόσμο ... 
Ήταν γιά δλους μιά dπό τίς ώραιότερες 

ταξιδιωτικές έμπειρίες - καί ίσως ή φθη
νότερη, άφοϋ ή κάθε μέρα στοιχίζει λι
γώτερο άπό 120 δολλ. τό άτομο. Στήν τιμή 
αύτή περιλαμβάνονται καί τά εiσιτήρια 
dπό τά dεροδρόμια Κέννεντυ καί Νιούαρκ 
στό Σάν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο, μετ· έπι
στροφής. Ό ταξιδιώτης δέν πληρώνει τί
ποτε ~ξτρα γιά τήν καθημερινή διασκέ
δαση, τήν ύποδειγματική περιποίηση καί 
τά άφθονα, έκλεκτής ποιότητος φαγητά 
πού προσφέρονται άπό ενα προθυμότατο 
προσωπικό. Καί δέν χρεώνεται τίποτε, 
άκόμη καί γιά τό room serνice. 
~Ολοι οί όμογενείς ταξιδιώτες, οί ... φα

νατικοί, πού κάνουν τήν θαλάσσια αύτή πε
ριήγηση κάθε χρόνο, τόν 'Ιανουάριο, άλλά 
καί έκείνοι πού γιά πρώτη φορά γνώρισαν 
τήν Καρριβαϊκή, έπανέκαμψαν μέ τίς κα
λύτερες άναμνήσεις. Κανείς δέν θά ξεχάση 
μεταξύ των άλλων, τόν γάμο ζεύγους άπό 
τόν Καναδά, πού ~γινε στήν μεγάλη αίθου
σα τοϋ "' Αμερικανίς» - ήταν πρωτότυ
πος, άπλός καί τόσο κατανυκτικός! Τό μυ
στήριο τέλεσε 6 α{δ. Ι. Ποϋλος 6 όποΙος 
καί λειτούργησε τήν μιά Κυριακή πού ο{ 
όμογενείς έπιβάτες πέρασαν στό « 'Αμε
ρικανίς» ... 
·Η τελευταία ή μέρα, στό Σάν Χουάν, ήταν 

ή μέρα προετοιμασίας γιά τήν \ έπιστροφή. 
Ώρες προσωρινοϋ άποχωρισμοίι μεταξύ 
φίλων παλαιών καί νέων μέ άμοιβαίες δια
βεβαιώσεις γιά «τοί> χρόνου μέ τό καλό» ... 

Ζεfμπέκικο tν πλώ στην Καpιβαrκη 
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Γιa πρώτη φοp(ι. έλαβαν tφέτος μέρος στην κρουαζιέρα τόσοι vεαροi καί νεαρές πού έπέσrρεψαv 
μέ διαβεβαιώσεις ότι θό. dκολουθήσουv τούς γονείς τους καί στήv έπόμι;vη κρουαζιέρα, τόv 'Ια
νουάριο τοϋ 1987. Άπόάριστερά, οί Chήs Philip Jr. καί Dean Pialto·s. Δεξιά, δ James Christo-

doulou καi ό Zenon Chήstodoulou. 

Ta ζεύγη Εϋρυ Κόvτου, Γεωργίου Γαiτάvαρου καί Άρη Δημητρfου στήv τραπεζαρία τοϋ « Ά
μερικαvfς•. 

Γιa τούς tπιθυμοϋvτας vά . .. χάσουν λfγο βάρος ... 

κΝΕΑ ΥΟΡΚΗ• 



ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

~σ Μίστερ Α'ίημος 
Κοιταχτήκαμε χαμογελώντας. Τά δά

χτυλά μου δέθηκαν μέ τό δάχτυλο τοϋ 
άνδρα μου. Τά άεροπλάνα ταξίδευαν μαζί 
τους τίς νοσταλγίες ·μας. Κάπόυ έκεί στά 
βάθη τοϋ χρόνου ύπfjρχαν κάτι δέντρα χα
ραγμένα. 

Τής Κ ας ΓΙΩΤ ΑΣ ΣΤΡ Α ΤΗ 

Το διή-ιημα πoiJ άκολουθεί εlναι τής Έλληνοαμερικανίδος συγγραφέως Κας Γιώτας Στρατή, άπο 
την άνέκδοτη σuλλοyiι "Έπτά σηγμές - 'Επτά πρόσωπα ... Το διήγημα πijρε το 4ο βραβείο μεταξiι 70 
συμμετοχών σi: διαγωνισμό τής Πανελληνίου 'Ενώσεως Λογοτεχνών. Το τρίτο κατα σειρQ βιβλίο, 
δίγλωσσο, τijς κ. Στρατή, κυκλοφόρησε τον τελευταίο μijνα στην ·Αθήνα μέ τίτλο «Στην άλλη δχθη». 

-••Νά δουμε πότε θά πάμε στή γιαγιά», 
ξανiiπε ή μικρή ,<< ... ή νά τή φέρουμε έδώ». 
-<<' Η γιαγιά πρέπει νά προσέχει τά λου

λούδια καί τόν Πέτρο, τό γάτο .. ·"· 
-<<Θά δοί>με πότε θά τά καταφέρουμε» , 

ε{ πα. 
Καιρό &χαμε νά κατέβουμε στήν άκτή 

τής μαρίνας τοϋ ~ Ηστ "Ελμχερστ. Συνή
θως συνδυάζαμε στό γυρισμό μετά άπό έπί
σκεψη στή βαφτιστικιά μας, νά ρεμβά
σουμε σ ' έκείνη τήν ήσυχη γωνιά πού μiiς 
θύμιζε μακρινές νεανικές μέρες. 

-«Κρίμα, δέν εχω οuτε τή μπάλλα μου 
μαζί», ε{πε ή μικρή μας. 

-«Κάτι θά βροϋμε νά κάνουμε» , ε{πε ή 
άλλη. Εlχε δίκιο. Ή άκτή, πού σ' έκείνο 
τό σημείο περιοριζόταν άπό τσιμεντό
στρωτο δυό περίπου χιλιομέτρων, ε{χε 
τόσες έναλλαγές. Καθήσαμε στό μεσιανό 
παγκάκι. Ή βοή άπό τήν άκατάπαυστη 
κίνηση τοϋ Highway δέν &φτανε στ ' αύτιά 
μας. Τά παιδιά μας άπομακρύνθηκαν τρέ
χοντας πέρα-δώθε άμέριμνα. 'Από τ· άρι
στερά, &να δυό ήλικιωμένα ζευγάρια κατέ
βαιναν άπό τήν έναέρια γεφυρούλα καί κά
θησαν στό πρώτο παγκάκι. Μπροστά μας ή 
θάλασσα κουνοϋσε τίς βάρκες σάν μωρά 
στήν άγκαλιά της. Π ιό μακριά - πέρα άπ' 
τήν άερογέφυρα, ενας λόφος μέ δυό 
«δαχτυλίδια» - δυό στροφές πού μείωναν 
τό λιγοστό ϋψος του. Στό πλάτωμά του , δυό 
άντικρυστά παγκάκια. ·Αν τό ζευγαράκι 
ήταν λίγο πιό «ψύχραιμο», δέν θά μiiς 
ενοιαζε νά καθήσουμε κι έμείς, μά τά 
παιδιά κ οι τάζουν ... καί ξανακοι τάζουν, μ' 
έκείνη τήν όλοφάνερη περιέργεια τών 
άθώων τους χρόνων. 

-«Κατεβαίνουμε στά βράχια νά δοί>με 
ι'iν εβγαλε κοχύλια ή θάλασσα;» 

-••Θά ε{ ναι βρώμικια άπp λάδια», άπάν
τησα στήν τολμηρή κόρη μου, ••καί liν 
τύχει καί γλιστρήσεις .. ·"· 
-«Τότε νά πίϊμε στήν άκρη, έκεί πέρα 

rtoύ ε{ναι τό σπιτάκι του σκύλου μέ τίς 
γάτες», συνέχισε άπτόητη . 

Τό ••σπιτάκι τοϋ σκύλου» ήταν μέσα στό 
:rυρματοπλεγμένο οίκόπεδο τής λέσχης 
tών πλοιοκτητών. ~Επρεπε ν ' άνέβουμε 
tήν ξύλινη έξέδρα, νά προχωρήσουμε κα
Jιά άχταριά μέτρα γιά νά δοϋμε τούς γά
rους καί τά τυχόν νεογέννητα γατιά. Ση
(ωθήκαμε άπρόθυμοι . Κάτω άπό τήν έξέ-
5ρα λίμναζαν τά νερά, ό δέ φράχτης πυκνο
ιrλεγμένος άπό βάτα, άμπελίνες καί άγριο
lουριές πού παράβγαιναν στό φύλλωμα, 

~ταν ό παράδεισος κάθε είδους έντόμων. 
Μόνο νά βλέπεις τό σύννεφο άπό τά κου
ιουπάκια νά στροβιλίζωνται σχηματίζον
ιας &να «χωνί» στόν άέρα, σου κοβόταν ή 

~ΑΡ'fΙΟΣ, 1986 

όρεξη γιά πάρα-πέρα. 

-«·Αν πέσει τό άεράκι καί σκορπίσουν, 
θά πρέπει νά έξαφανιστοϋμε», ε{πε ό 
άνδρας μου. •• Καθήστε καλλίτερα μαζί 
μας». 

- « Έγώ καταλαβαίνω, μαμά», ε{πε ή 

liλλη μας κόρη καί μ' άγκάλιασε. 

- •• Που νά καθήσουμε πάνω σ' δλες 
αύτές τίς καρδιές καί τά όνόματα . . . οί 
σκλήθρες θά μπουν στά πίσω μας ... ξέρεις 
τί έννοώ .. ·"· ' Ο τόπος δέν τό χωράει αύτό 
τό παιδί. ••Πήγαινε νά δείς τή βάρκα πού 
εχει γεμίσει νερά . .. ή κάθησε νά μετρίϊς τά 
άεροπλάνα ... » ••ή &λα καί μέτρα τίς . .. 
καρδιές», ειρωνεύτηκε ή άδελφή της. 

"Εσφιξα τό παιδί στήν άγκαλιά μου. 

·Αν ήμουν στόν πατρικό μου τόπο, τούτη 
τήν ώρα θά τή μέτραγα μέ τό μπόϊ τοϋ κυ
παρισσιου στό συγγενικό περιβόλι. "Ενα 
μπόϊ κυπαρίσσι ξαπλωμένο, όχτώ ή ώρα ... 
ενας fiλιος καρφωμένος στήν κορυφή του, 
καί τά κυπαρισσόμηλα γυαλιστερά σά 
στιλβωμένα ... Έδώ, σ· αύτή τή γωνιά τfjς 
γής, δέν εβλεπες αύτό τό λιγερόκορμο 

ΛΜΛΝΛ EXPRESS 
INTERNA TIONAL, Inc. 

152-32 Rockaway Blνd. , Jamaica, Ν.Υ. 11432 (718) 632-8580 

CUSTOM HOUSE BROKERS- INTL FREIGHT 
FORWARDERS- BONDED WAREHOUSE 

Έκτελωνίζομε παντός ε'ίδους εμπορεύματα 
άπό άεροπλάνα κ:αi πλοία 

Φορτώνομε παντός ε'ίδους εμπορεύματα 
για δλο τόν Κόσμο. 

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

' Ιδιοκτϊ;τες: 

SPIROS and STRATOS EFSTATHIADIS 

ΑΜΑΝΑ EXPRESS, INTL. 
Member J.F.K. Chamber of Commerce
J .F.K. Aίrporι Customs Brokers Ass's, 
New York Foreίgn Freίght Forwarders 
and Brokers Ass'n, Inc. FMC License2I53 
Custom House Broker Lίcense 6082 

ΙΑΤΑ 01.1.0178 

SPECIALIZING ΙΝ 
EUROPEAN AUΊOMOBILES 
CUSTOM HOUSE BROKERS 

AND BONDING 
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δεντρί ... 
Τά κτίρια καί τά φώτα τοϋ άεροδρομίου · 

άντανακλοϋσαν στά σκοϋρα νερά, άνα
κατεύονταν μέ τά φύκια, μέ τά τεμπέλικα 
κύματα, μπερδεύονταν, καί σχημάτιζαν 
πολύχρωμα ριζώματα. ·Ο ilλιος θάθελε 
δέκα, δεκαπέντε λεπτά νά γυρίσει. 'Άσπρο
κίτρινος, δλοστρόγγυλος, βυθιζόταν σιγά 
σιγά σ' ενα διάτρητο γκριζόμαυρο σύν
νεφο πού ρουφοϋσε τίς άχτίνες του καί τίς 
μάζευε σέ κατακόκκινα κάρβουνα. 
Τάβλεπες μαζεμένα έκεί στό σταχτί σύν
νεφο, φλογισμένα, νά ζεσταίνουν τόν κου
ρασμένο λευκόχρυσο δίσκο. 

τέτοια βράδυα πού ύφαίνουν άναμνή 
σεις τών άνήσυχων καιρών, γίνονται σφί
ξιμο κι' άγκάλιασμα τών βλασταριών μου. 

-<<Δέν θά μείνουμε καί πολύ», εlπε δ άν
δρας μου. «Δέν εlναι νά μένουμε πιά άργά 
σέ τοϋτο τό μέρος, ~χουν γίνει πολλά τά τε
λευταία χρόνια. Κούνησα τό κεφάλι μέ κα
τανόηση. 

-«Μπαμπά, κοίτα πpιός ε{ναι έδώ!! Ό 
κύριος Αίημος!» 

Παρ· δλο πού ή άπόσταση δέν ήταν 
πολλή, δέν εβλεπες παρά ενα άσπρο πουκά
μισο κι. ενα λιγότερο άσπρο παντελόνι νά 
κινοϋνται πρός τό μέρος μας. 

-«Μίστερ Αίημος!! Πώς βρέθηκες έδώ; 
Μένεις έδώ κοντά;» Σηκωθήκαμε κι oi δυό. 
Ό Μίστερ Α'ίημος, καθαρός, καλοντυμέ
νος, δέν τόν είχαμε ξαναδεί ετσι. Γιά μάς, 

ήταν ό φύλακας στά γκαράζια τfiς γειτο
νιάς μας. Συγκεκριμένα, τό ήξεραν δλες oi 
μαμάδες πού πήγαιναν τά παιδιά τους κάθε 
πρωί στή στάση' τοϋ λεωφορείου. Εlχε 
μάθει καί λίγα Έλληνικά μαζί καί λίγα 
Σπανιόλικα, καί μιλοϋσε μ· δλες τίς μα
νάδες ... 

-«Φαίνεται λίγο τό σπίτι μου άπό δώ», 
μaς άπάντησε. Μάς ~δειξε τόγυάλινο μέ τά 
μεγάλα πλατάνια. Τό άπλωμένο χέρι του μέ 
τά ύπερβολικά μακρυά δάχτυλα, - σκοΙ>
ρότερο κι άπό τό σούρουπο, φάνταζε άλ
λιώτικα. 

Τόν κοιτάζαμε εκπληκτοι. Ήταν 
δυνατό; «Τό γυάλινο σπίτι πού μοιάζει μέ 
θερμοκήmο;» 

-« . . :Η γυναίκα μου λάτρευε τά φυτά 
καί τά λουλούδια. ~ Ομως, μι aς καί δέν μπο
ρουσε νά βγεί εξω νά περπατήσει, τάθελε 

μέσα στό σπίτι . . ·"· 
-«Μά πώς γίνεται ... ;» 
-«~Ω, παληά Ιστορία .. ... , συνέχισε δ 

μίστερ Αίημος, μ· δλη τήν πίκρα στή φωνή 
του. 

-<•Δέν ζεί ή γυναίκα σου;» Ρώτησα 
δειλά, μά ήλπιζα, εύχόμουν νά μάθω πιό 
πολλά. Κάθησε στό παγκάκι. ·Η μικρή τόν 
πλησίασε καί κάθησε πλάϊ του. 

-«Πόσο λυπάμαι μίστερ Α'ίημος» , εlπε 
κι δ άνδρας μου. 

ΚρατοUσε τήν άλλη κόρη μας άγκαλιά, 
κι έγώ τελευταία, μά αισθανόμουν δλη τήν 
ενταση της έκπλήξεώς του γιά τήν άνεί
πωτη περασμένη ζωή τοϋ «φύλακα τών 
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γκαραζιών» τfiς γειτονιάς μας. 

-«·Η κυρά μου ήταν άσπρη, μίστερ VΕς. 
(Mr. "S" έν συντομία τό άρχικό του όνό
ματος). 'Εκείνο τόν καιρό ήταν άνήκου
στο, μιά λευκή~νά πάριη_μαυρο . . . 'Εγώ δ
μως, πήγα όάν νοσοκόμος στό ciπίτι της ... 
δέν πήγα γιά γαμπρός .. "· 
Προσπάθησε νά δώσει ενα εiρωνικό 

τόνο στήν τελευταία λέξη. Φαινόταν δμως 
πώς ή συγκίνηση δένε{ χε λιγοστέψει μέ τά 
χρόνια . 

-« τί πειράζει; v Αμα άγαπουσε ό ενας 

τόν άλλο, μαμά, τί σημασία εχει;» 

·Ο μίστερ Αίημος της χάϊδεψε τήν κο
τσίδα . Τά μάτια του λαμπίριζαν στό μισο
σκόταδο. Δέν ήταν ή άντανάκλαση τών 
φώτων του άεροδρομίου, τώνιωθα. Τόν 
περιμέναμε νά ξαναμιλήσει. Διάλεγε άπλά 
τίς λέξεις, λές κι ήθελε νά γίνει πιότερο κα
τανοητός γιά τά παιδιά. 

ΕΙπε γιά τό δυστύχημα πού ή γυναίκα του 
ε{ χε μέ τήν άδελφή της δταν ήταν μικρές ... 
γιά τό δτι εμεινε μόνη καί σακατεμένη στό 
«γυάλινο σπίτι» ... πού δέν ήθελε νά δεί 

STEVENS FOOD 
SERVICE, INC. 

Distrίbutors to the 
Food Service Industry 

Servίng Restaurants, Dίners, lnstίtutίons, Hospίta/s, 
Schoo/s, Nursίng Homes, Coffee Shops, Luncheonettes, 

De/ίs, Camps and Shίps. 
W e service our customers with quality merchandise 

at the most competitive prices. 

STEVEN J. SFUGΛRΛS, President 
480 ΜΑΙΝ Α VENUE, WALLINGTON, N.J. 07055 

Tel.: (201) 778-0400 

FILOS AGENCY INC. 

CONTRACTORS, BONDS 
and GENERAL INSURANCE 

GUS Ε. COST ΑΝΤ AKOS, CIC 
President 

3255 LA WSON BL VD. 
OCEANSIDE, Ν.Υ . 11572 

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

«ΝΕΑ 



άνθρωπο στήν πόρτα της γιά χρόνια, διότι 
θεωροϋσε τόν έαυτό της άξιοθρήνητο ... 
-«'Όταν άπάντησα στήν άγγελία, οϋτε 

πού περίμενα νά μέ προσλάβει . .. μοιραί
ως, γίναμε καί φίλοι. Δέν ντρεπόταν πιά γιά 
τήν άναπηρία της οϋτε γιά τά σημάδια 
της ... Είμαστε τό 'ίδιο - μοϋλεγε ή κυρά 
μου - ... έμένα εΙ ναι ή καρδιά μου κατά
μαυρη, μόνο πού δέν φαίνεται ... ε'ίμαστε 
τό 'ίδιο ...... 
Μέ κόπο μιλοϋσε, ξεδιπλώνοντας τήν 

ίστορία τους. Μaς ε{πε γιά τόν {ερωμένο 

ποϋφεραν στό σπίτι καί τούς πάντρεψε ... 
τό δτι καί παντρεμένος πιά ποτέ δέν κοιμή
θηκε στό «σπίτι τής κυράς του" ... -••άγά
πησα τή μικρή κάμαρα στό σπιτάκι τοϋ κή

που πιό πολύ άπό τό πελώριο σπίτι .. ·"· 
· Η γέννηση τής κόρης τους δέν άλλαξε τί

ποτε άπό τίς συνήθειες τοϋ μίστερ Α'ίημος, 
'ίσα-'ίσα ό χαμός τής γυναίκας του άπό τή 
δύσκολη γέννα, τόν εκλεισε πιό πολύ στόν 
έαυτό του καί στόν μικρό του χώρο. -
..... κείνο ε{ ναι τό σπίτι τής κυράς ..... έπα-

RESTAURANT 
'Εξαιρετικiι έλληνικiι 

κουζίνα σε τιμες 

όσυναγώνιστες 

117 East 15th Street 
New York City 

Tel. (212) 254-0960 

Γ ιά γνήσιο ·Ελληνικό φαγητό, 

έλiiτε στην έλληvικη 'Αστάρια
στην 

ΚΑΛΥΒΑ 
MIKE MORAJτiS, Proprietor 

36-15 DITMAR5 BOULEVARD 
ASTORIA, NEW YORI< 1110S 

Η! . 932-9229 

ΜΑΡΊ'ΙΟΣ, 1986 

ναλάμβανε συχνά. 

·εφερε άσπρη παιδαγωγό γιά τό 
κοριτσάκι , «γιατί ή μικρή ~πρεπε νά γίνει 
πραγματική κυρία ... » καί συνέχισε μέ τήν 
βαθειά άργόσυρτη φωνή του: 

-···Εκανα δ, τι καλλίτερο γι ' αύτήν, δ, τι 
καλλίτερο ήξερα . . . καί ή κυρά μου νά 
ήταν ζωντανή, δέ νομίζω πώς θάκανε τίποτε 
τό καλλίτερο ... 'Όμως δέν είμαστε κοντά 
σάν πατέρας καί κόρη ... 'ίσως γιατί έγώ 
i]μουν πιό εύαίσθητος ... τοϋ παλιοί> 
καιροϋ .. ·"· 
Τό πιό δύσκολο πράγμα σέ όρισμένες 

περιπτώσεις ε{ναι νά μή τολμάς νά ρωτή
σεις τήν πιό σημαντική άπορία διότι φο

βάσαι δτι θά έπαληθεύσει τούς φόβους σου. 

οι γυναίκες στή στάση τοϋ λεωφορείου 
έλεγαν πώς ό μίστερ Α'ίημος ~χει κόρη πού 
σπουδάζει γιατρός, καί τόν κρυφοθαύ
μαζαν ... 
-«Πέρυσι, τέτοια μέρα, έγινε ί:νας 

αιφνιδιασμός άπό τήν άστυνομία γιά 
ναρκωτικά . . . κ,ίiποιος τάφερνε μέ μιά 
βάρκα πού πουλοϋσε τάχα ψάρια .. ·" συ
νέχισε. 

-<<Κάτι tγραψαν ο{ έφημερίδες», ε{πε ό 
άνδρας μου .. . 
_;,Στό όρκίζομαι, δέν ήμουν έγώ», ε{πε 

έμφατικά ό Αίημος, «ήταν κάποιος άπό τό 
γκαζολινάδικο τής γειτονιάς» . 

-«·Ω, αύτό πού κάψαν οί άλήτες! » πε
τάχτηκε ή μικρή πού δέν έχασε κεραία. 

-«'Η κόρη μου ήταν μ ' ενα άπό τά 
παιδιά τής παρέας. ·εβγαινε συνεχώς μαζί 
του τελευταία κι έμενε άργά μαζί τους. Οϋτε 
πού έδινε σημασία στίς παρατηρήσεις 
μου ... μά δέν τό μαρτύρησα έγώ! Ε{ χα πάει 
νά τή βρώ, νά τής πώ πώς δέν ξέχασα τά 

. γενέθλιά της, καί πώς θά ήταν ώραίο νάρ
χόταν άπόψε στό σπίτι νωρίς . . . κι άς 
έφερνε καί τήν παρέα της .. ·"· 
-«Μά δέν ε{ναι γιατρός ή κόρη σου;» , 

ξαναπετάχτηκε άδέσμευτη ή μικρή . 

Ό Αίημος κούνησε άρνητικά τό κεφάλι , 
μά δέν συμπλήρωσε τήν έρώτηση . 

-'-«Σήμερα γίνεται δεκαεπτά ... άπόψε, 
καί κάθε άλλο βράδυ τέτοια ώρα, τήν πε

ριμένω .. ·"· 
-<< Τήν επιασε ή 'Αστυνομία;» ρώτησε 

σιγά κι ή άλλη κόρη, ξεθαρρεύοντας. 

_ .. ·οχι. Μονο πού επρεπε νά τήν ρωτή
σουν μερικά πράγματα ... Τόν φίλο της 
εmασαν, μά τοuδωσε χρήματα καί βγήκε .. » 

_.,-Ω! ... καί δέν γιόρτασε τά πιό σπου
δαία της γενέθλια !» συμπλήρωσε ή μικρή. 

Κανείς μας δέν ε{χε άκούσει βήματα, η 

νά κατηφορίζει κάποιος . 

Ή παρουσία τοϋ άγνωστου κοριτσιοϋ ~
μοιαζε νάταν κιόλας άνάμεσά μας. WΕσφι
ξα τό μπράτσο τοϋ άνδρα μου. ·Ημουν σί
γουρη πώς ο{ ίδιες σκέψεις περνοϋσαν άπό 
τό μυαλό του: .. Έμίiς δέν πρόκειται νά παι
διά μας νά κάνουν κάτι παρόμοιο ... τά 
προσέχουμε τόσο πολύ ... ε'ίμαστε mό όμι
λητικοί ... πιό νέοι ... θά τά προσέξουμε 
πιό καλά .. ·"· 
Δέν ήθελα νά σκεφτώ πώς μπορεί νά εΙ χε 

~σ τω καίε να κόκκο άμφιβολίας .. . τ ό μόνο 
πού i]μουν σίγουρη ήταν πώς είχαμε του
λάχιστο άρκετό καιρό γιά τέτοιες άνη

συχίες .. ·"· 
Δέν καταλάβαμε άν πέρασε ενα λεπτό 

χωρίς νά μιλήσει κανείς ή άν ήταν πάρα 
πάνω. Μόνο δταν πετάχτηκε φοβισμένα ό 
μίστερ Αίημος δταν κάποιος τοϋ άγγιξε τόν 
ώμο, τότε καταλάβαμε πώς τό άγκάλιασμα 

ήταν αύτό πού περίμενε . 

-«Συγγνώμη, μπαμπάκα,, ε{πε τό λιγνό
σωμο κορίτσι. 

-'Ήappy Sweet Sixteen Precious .. . " 
(Εύτυχισμένα γενέθλια στά δεκάξι σου, ά
κριβή μου), άπήντησε δ μίστερ Αίημος. 

-«"Ενα όλόκληρο χρόνο άργοπορη
μένη !! ,, άκούστηκε άπογοητευμένη ή φωνή 
της μικρής μας κόρης. 

-··Θά σέ δοϋμε αύριο, μίστερ Αίημος. 

Χάππυ μπέρθντεϊ, μίς .. ·"· 
Δέν περιμέναμε άπάντηση , κι οϋτε κα

ταλάβαμε άν άκούσαμε κάτι. Σάν παλιρ
ροιακό κϋμα ή συγκίνηση μάς ε{χε πνίξει. 

Ξέραμε πώς τοϋτος ό γυρισμός ήταν άλ
λιώτικος. 'Η είκόνα τοϋ κουβαριασμένου 
πατέρα μέ τήν κόρη του, εΙ χε χαραχτεί άνε
ξίτηλα στή μνήμη μας. 

" .. . και ποιός νά τό περίμενε πώς ή κόρη 
του ήταν άσπρη!!" σχολίασε ή μικρή ... 
«Ποιός νά τό φανταζόταν! .. ·"· 

( Άπό τήν άνέκδοτη συλλογή: 
ΕΙΠΑ ΣΊΊΓΜΕΣ- ΕπτΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 

1985 

lmporters and lnstallers of 

marrιιarn 

MARBLE & GRANITE 

Specίalizing ίn Churches, foyers. 
marble tops, firep/aces, etc. 

OFFICES ΙΝ NEW YORK & WASHINGTON, DC. 

22-17 Astoria B1vd., L.I.C., Ν.Υ. 11102 
Tel. (718) 956-1441 
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Νέα καθημεριvη 
εφημερίδα στην Ν. Υ. 
Μιά νέα έκδοτιιcη προσπάθεια άρχισε 

έδώ καi δυό μήνες στον 'Ελληνοαμερικα

νικό χώρο καi άναμένεται να έιcδηλωθfj 
περi τά μέσα Μαρτίου, με η'ιν ί:ιcδοση μιίiς 
νέας καθημερινfjς δμογενειακής έφημε
ρίδος. 

Πρόκειται για τόν «'Ελληνικό Ταχυ
δρόμο,, 20σέλιδη εκδοση που θα εlναι εν
θετο στίς άθηναϊκές έφημερίδες "'Ελευ
θεροτυπία, καί «Μεσημβρινή, ποu θά με
ταδίδωνται έδώ μέσω δορυφόρου καi θά τυ
πώνωνται στην Νέα Ύόρκη τiς πρωϊνf:ς 
ώρες, λόγω διαφορίiς τής ώρας μεταξυ τών 
δύο πόλεων. 

• Η έκδότρια έταιρία θα τυπώνη καi θά 
κυκλοφορfj έπίσης, καθημερινώς, μέ τό 
ίδιο σύστημα, η)ν έφημερίδα .. Άθλητικη 
'Ηχώ». 

Μαζi με την" 'Ελευθεροτυπία•• καi την 
«Μεσημβρινή », έκτός άπότόν«'Ελληνικό 
Ταχυδρόμο» θα κυκλοφορfj καi άγγλό

φωνο όκτασέλίδο με τίτλο "Hellenic Post", 
τό όποίο ή έκδότρια έταιρία έλπίζει να ιcυ
κλοφορήση άργότερα σαν άνεξάρτητη 
έφη μερίδα. 

Ή τιμη πωλήσεως τής « 'Ελευθεροτυπί
ας» καi τής «Μεσημβρινής» θα εlναι 50 
σi:ντς τό φύλλο, τιμη μειωμένη κατα 50% 
έκείνης στην όποία πωλοϋνται σήμερα οί 
ύπόλοιπες άθηναϊκi:ς που φθάνουν στην 
• Αμερικi} μέσω τοϋ πρακτορείου Greek 
House. 
Τό πρακτορείο αύτό ε{ χε άναγκασθεί έπi 

~να τρίμηνο περίπου να διαθέτη τiς έλλη
νιιcf:ς έφημερίδες στήν έδώ άγορα πρός 50 
σf:ντς κατα φύλλο, για νά άντιμετωπίση τόν 
άνταγωνισμό τοϋ "νΕθνους» καi τής «'Α
πογευματινής» που έτυπώνοντο καi αύτές 
έδώ στην Νέα Ύόρκη μέ ~να τετρασέλιδο 
άφιερωμένο στην ·Ομογένεια. ·Η προσπά

θεια αύτη άπέτυχε παταγωδώς καi κατόπιν 
αύτοϋ ή διάθεση τών δύο έφημερίδων ξα
νάρχισε άπό τό Greek House τό όποίο ε{σά
γει, έπίσης, καί τόν περιοδικό Τύπο. 

'Εκδότης του νέου έντύπου καί πρόεδρος 
τής εταιρίας που άνέλαβε τό τύπωμα έδώ 
τών δύο άθηναϊκών έφημερίδων, ε{ναι δ κ. 
Σπϋρος 'Αγγέλικας, ιδιοκτήτης διαφημι
στικοϋ Γραφείου άσχολουμένου μέ ηΊν 

προβολ~ κινηματογραφικών ταινιών. 
Διευθυντi}ς τοϋ νέου έιcδοτικοϋ όργα

νισμου ε{ναι δ κ. Δημ. Φίλιος, πρώην 
άρχισυντάκτης τής «Πρωϊνής» καί άρχι
συντάκτης δ κ. Μιχ. Ίγνατίου, πρώην συν
εργάτης τής «Πρωϊνfjς». 

ovgeU11os 
Sρec/alizing in Greek Catering 
for home and business ρarties. 

τ el. (212) 688-8828 
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Ρητορικός διαγωνισμός 
γιa μαθητες 

Για τρίτη φορά θά γίνη έφέτος τό ρητο
ρικό Φεστιβάλ του 'Αγίου 'Ιωάννου τοu 
Χρυσοστόμου που όργανώνεται άπό την 
Διεύθυνση Θρησκευτικής Παιδείας τής 
·Αρχιεπισκοπή ς μf; την συνεργασία τών 
Κοινοτήτων σ' δλη την Άμερική. 

Στόν διαγωνισμό λαβαίνουν μέρος μα-

θητές τfjς Μέσης 'Εκπαιδεύσεως. Κάθε 
Κοινότητα έκλέγει τόν μαθητη ij μαθήτρια 
μέ τίς καλύτερες ρητορικές iκανότητες καi 
έν συνεχεία γίνεται διαγωνισμός μεταξυ 
τών iκανωτέρων κάθε Κοινότητος. --

'Υπεύθυνους τfjς όργανώσεως τοϋ διαγω
νισμοu δ ·Αρχιεπίσκοπος διώρισε την πρε
σβυτέρα καί τόν αίδ. Ι. Όρφανίiκον, {ερ. 
προϊστάμενο τής Κοινότητος · Αγίου Γε

ωργίου Κλίφτον, Νιου Τζέρσεϋ. 

Constellatίon Tours Inc. 
WHEN YOU THINK OF GREECE- CYPRUS 
THINK OF CONSTELLATION_TOURS 

ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΜΕ 

OLYMPIC- T.W.A. - K.L.M. 
'Επίσης Charters μέ χαμηλό κόστος, κρουαζιέρες & άλλα πολλά 

ΑΘΗΝΑ άπό$249ΟW., 499 R/T 

Μπορεί vά μήν είμαστε τό Νο 1 ταξιδιωτικό γραφείο 
αύτή τήν στιγμή, 

ΑΛΛΑ Σ/ΓΟΥΡΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΤΟ Νο 1 γραφείο 
στήν προτίμησή σας. 

32-03 Broadway, Astoήa, Ν.Υ. 11106 
Τηλ. (718) 956-8644 
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ASTORIA WOODWORKING CO. 

I 

ΔΙΑθΕτΟΜΕΝ 

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ 

Est. 1957 

Αύτή ε! ναι ή 'Εταιρεία πού yιά είκοσιόκτώχρό

νια έκτελεi έργολαβίες, άναιcαινίσεις σπιτιών 

ιcαί καταστημάτων, εΙς τιμάς πολύ λο'γικάς. Αύτή 

ε! ναι ή ·Εταιρεία πού έξετέλεσε δλη τήν έσωτε
ριιcή έργασία τοϋ Έλληνικοϋ Περίπτερου τi'jς 
Διεθνοϋς 'Εκθέσεως Νέας Ύόριcης τό 1964. · 
'Εμείς έιcάμαμε καί τήν άνακαlνιση στό donni· 
ιory τής 'Ακαδημίας 'Αγίου Βασιλείου. Συνε-

:?:νμ;~~~:c":~~~~~~~~~S π:~α;π~~:~ ~ 
τίσματα, μέ τήν βεβαιότητα δτι θά μείνετε άπο- t 
λύτως εύχαριστημένοι. 'Αναλαμβάνουμε 1'j διεu- : 
ιcολύνουμε δάνεια Τραπέζης, γιά σaς δωρεάν : 

ι 
έκτίμησις. t 

Constructίon - Alteratίon 

Carpentry 
25-92 3 J st Street, Astoria, Ν. Υ. JJ J02 

Tel. (718) 274-4897 
Lic. G.C. 

ΠΕΛΙΟΣ ΛΕΚΟΜΠΛΕΣ 

:---------------------------------------------------------------··----··----·---·-· 

ocNEA ΥΟΡΚΗ,. 



~Η ~Ωργανωμένη ~Ομογένεια 

Σέ πρόσφατη παvηγυρικη τεkτη πού συνδυ
άσθηκε jd το κόψιμο τής Βασιλόπιττας, στο 
έστιατόριο Cedars, στο 'Ελίζαμπεθ τοίi Νιοίi 
τζέρσει>, lγινε ή όρκωμοσfα τοίί νέου Συμβου
λiου τής Παγκαpπαθιακής ·Ομοσπονδίας, 
ένος dπο το/;ς πιο δυναμικο/;ς καi jd πλούσια 
πατpιωτικη δράση όμογενειακούς όργανι
σμο/;ς στο Garden State. Στήν φωτογραφfα, 
dπο dριστεpά. διακρίνονται ό κ. Ν. 'Ανδρεά
δης, πρώην πρόεδρος τής Καρπαθιακής Νεο
λαίας, Κ. Μικροπανδρεμένος Β· dντιπρόε
δρος. ό lατρος Βασ. Ν. Χαλκιaς, ό κ. Μιχ. Σα-

κελάκης, ό κ. Κατωγυρ(της. ό κ. Βασ. Γ Χαλ
κιό.ς. ό κ. Μιχ. Καβουκλής, ό κ. Κ. Χαλκιdς, 
πρόεδρος Σποϊτώv, ό πρόεδρος τής · Ομο
σποvδfας κ. Γιάννης Σακελλάρης. ό τελετάρ
χης Α · dντιπρόεδρος τοίi Παγκαρπαθιακοίi ·Ι
δρύματος κ. Ίωάν. Σαβόλο.ς, ή κ. Παχούντη, 
πρόεδρος Γυναικείας Στοό.ς 'Ομονοίας, ή 
πρώην πρόεδρος τής ·Ομοσπονδίας κ. Ίωάν. 
Άλεξιάδου, ή δiς Λfλιαν Μπέρτος Β · άντι
πρόεδρος τής 'Ομοσπονδίας, ή δΙς Πόλυ 
Μπέρτου γεν. γραμματεύς τής 'Ομοσπονδίας, 
ό κ. Γ Γιαννόπουλος, πρόεδρος Μενετών, ή κ. 

Panchiaki Korais Society, ~,. 
Ο ΧΟΡΟΣ ~ 

ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 
ΣΑΒΒΑΤΟ, 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 1985 

'Ώρα 8:00 - 2 Α.Μ. 

VISCOUNT INTERNATIONAL HOTEL 
J .F.K. Airport 

ΕΚΛΟΓΉ ΜΙΣ ΧΙΟΣ 1986 
Μουσική άπό τήν όρχήστρα ••ΠΕΝΤΕ ΑΣΤΕΡIΑ» 

Τραγούδι άπό τήν MARIS 

Χορευτιιcό ΚΟΡΑΗ σε πανηγυριιcη έμφάνιση 

ΠΛΟΥΣΙΑ ΔΩΡΑ ΣΊΌΥΣ ΤΥΧΕΡΟΥΣ - ΕΛΕΥθΕΡΟ ΠΆΡΚΙΝΓΚ 

Γιά ιcρατήσεις τραπεζιών τηλεφωνείτε: 

ιc. Ψαλτάιcην (718) 423-8438 ή ιc. Τάτσην (718) 224-8772 
Τό πρόγραμμα θά παρουσιάση ή ΝΕΛΛΗ ΣΑΒΟΥΛΙΔΟΥ 

ΜΑΡ'fΙΟΣ, 1986 

Ζωή Κουτσουπάκη Α· dντιπρόεδρος Όμο
σπονδiας, ό ταμίας κ. Ι. Πικουλής, δ πρόε
δρος τοίί «Ποσειδώνος» κ. Χαρ. Μαλαξός, ό 
πρόεδρος Βολαδιωτών ΆγΙων Άναργύρων 
κ. Νικ. Καραγιώργης. ΚΑθΗΜΕΝΟ/, ό κ. 
Βασ. Χρυσουλάκης, πρόεδρος τιμίου Σταυ
ροίi Πυλών Καpπάθου, δ κ. Έμμ. Κασσώτης 
ταμίας τοϋ Παγκαρπαθιακοϋ 'Ιδρύματος καί 
πρώην πρόεδρος 'Ομοσπονδίας, ό Ιαrρος κ. 
Μ. Γεργατσούλης πρόεδρος τοϋ Παγκαρπα
θιακοϋ ·Ιδρύματος καΙ δ κ. Π. Λογοθέτης 
πρόεδρος Άπεριτών Καρπάθου. 

f! Η Βασιλόπι τ τα 
του Συλλόγου ·,· 
Ν aξίων 
Μέ έπισημότητα καί πανηγυpικίi δ Σύλ

λογος Ναξίων Νέας Ύόρκης εκοψε καί έ
φέτος τήν πατροπαράδοτη Βασιλόπιττα 
τήν Κυριακή, 5η 'Ιανουαρίου στήν αίθου
σα δεξιώσεων τοϋ ·Αγίου Σπυρ(δωνος, στό 
Ούάσιγκτων Χάϊτς. Ταυτόχρονα γιορτά- · 
στη καν καί τα 40 χρόνια άπό τής {δ ρύσεως 
του Naxos Society. 
Ή ώραία γιορτή άρχισε μέ προσευχή 

τοϋ Αtδεσ. Έμμ. Γρατσία, του δποίου ο{ 
γονείς ε{ναι Ναξιακής καταγωγής. 

Μεταξύ τών παρευρεθέντων ήσαν καί οί 
έπίσημοι έπισκέπτες συμπατριώτες Νά
ξιοι κ. Μιχαήλ καί ΕΙρήνη · Αριστ. Πρω
τοπαπαδάκη. Ό κ. Πρωτοπαπαδάκης, τ . 
ύφυπουργός Βιομηχανίας καί 'Ενεργείας 
καί Εύρωβουλευtής καί Βουλευτής τών Κυ
κλάδων, βρίσκεται έδώ μέ τήν σύζυγό του 
πρός έπίσκεψιν cυyyενών καί φίλων των. 
Έπίσης παρευρέθησαν δ πρόεδρος καί ή 
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κ. Φρόσω Μαρμαρινοϋ, δ κ. καί κ. 'Ιωάννη 
Βιδάλη πρόεδρος τής Παγκυκλαδικής 'Ο
μοσπονδίας ' Αμερικής, δ κ. καί κ. Νίκου 
Πέτακα,,δ κ. 'Ιωάννης Μάλλιος, τ. πρόε
δρος τής 'Ομοσπονδίας 'Ελληνοαμερικα
νικών Σωματείων Ν. Υ., δ κ. καί κ. Λεωνίδα 
• Αμοράτη τ. πρόεδρος τοϋ Καθεδρικοϋ 
Ν.Υ. πού κέρδισε καί τό κέρμα, δ κ. καί κ. 
Γεώργιος καί 'Ελπίδα Βλαχάκη , πρόεδρος 
τοϋ Συλλόγου .. ~ Ανδρος», δ κ. Μ. Καποϋ
τσος τοϋ Συλλόγου «Πάρος .. , δ κ. καί κ. Ν. 
Σκιαδα τοϋ Συλλόγου «Μύκονος», ό κ. Γε
ράσιμος Βλαχάκης τοϋ Συλλόγου «Συρος», 
δ κ. Κωνσταντiνος Καλογήρου του 
Συλλόγου «Σίφνος», δ κ. καί κ. Πέτρου 
Κονταράτου τής« · Αντιπάρου», δ κ. Νίκος 
Παπαδακος πρόεδρος τής «Παλλακωνι
κής», δ κ. 'Αριστ. Σταυράκης τής ΑΗΕΡΑ, 
ο{ δμογενειακοί καί κοινοτικοί παράγον
τες δικηγόρος καί κ. • Αλεξ. Σιώρη καί κ. 
'Ιάσων Χίος, α{ κυρίαι Mίchel καί Νταϊάνα 
'Αγρίου, δ κ. καί Δίς D.D. Valkana, Μ. Κ. 
Papadaki, κυρία Popi Βraηη-Καραμπάτου, 
δ κ. καί κ. Παπαγεωργίου, ή Γ. Γραμματεύς 
τοϋ Συλλόγου «Νάξος» Δίς 'Ιωάννα 
Κατσούλη, δ Ταμίας κ. Κων, Παντελιaς, δ 
Ιατρός Νίκος Πατσαράσης, οί δικηγόροι 

Σταμ. καί Καίτη Σφυρόερα κ.ά. 

Ό Αtδ. 'Εμμανουήλ ~δωσε εΙς δλους Βα
σιλόπιττα καί προσεφέρθησαν καφές καί 
άφθονία γλυκισμάτων άπό τίς άκούραστες 
Δίδες Κατσούλη καί Βαλκάνα. 

Ό Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου «Νάξος» καί 
έπίτιμος πρόεδρος τής Παγκυκλαδικής 'Ο
μοσπονδίας κ. Ζαννής Μαρμαρινός, μι
λώντας πρός τήν δμήγυρη, άνεφέρθη στό 
{στορικό τής πρό 40 έτών {δρύσεως του 
Συλλόγου, τούς σκοπούς καί τίς έπιτεύξεις 
του σέ κάθε όμογενειακό, έθνικό καί έλλη
νικό σκοπό, τήν συμπαράσταση στήν ύπό
θεση τοϋ Γένους καί στό θέμα της Κύπρου, 
τήν ~μπνευση καί ίδρυση της Έλληνο-

1 

αμερικανικής 'Ομοσπονδίας Κυκλάδων, 
πού τόν σπόρον ~ρριψε πρό πολλών έτών δ 
φιλογενής έξέχων δμογενής κ. Λεωνίδας 
Άμοράτης τοϋ Συλλόγου« ~ Ανδρος». 

Κατόπιν ώμίλησε δ κ. Μι χ. • Αριστ. 
Πρωτοπαπαδάκης, δ όποiος μέ συγκινη
τικό πατριωτικό λόγο άφησε ώραιότατες 
έντυπώσεις καί κατεχειροκροτήθη. Στήν 
συνέχεια δ πρόεδρος κ. Μαρμαρινός έπέ
δωσε δίπλωμα άνακηρύξεως έπιτίμου προ
έδρου τοϋ Συλλόγου «Νάξος» στόν κ. Μι χ. 
Πρωτοπαπαδάκη καί διπλώματα άνακηρύ
ξεως σέ έπίτιμα μέλη στήν κ. Ειρήνη Μ. 
Πρωτοπαπαδάκη καί στούς έξαιρετικοός 
φιλογενεiς συμπατριώτες Κυκλαδίτες κ.κ. 
Λεωνίδα 'Αμοράτη καί Γεράσιμο Μ. Βλα
χάκη. 

Ή ώραία γιορτή τελείωσε μέ τήν κλή
ρωση 40 ώραιοτάτων δώρων καί δύο θαυ
μασίων πινάκων ζωγραφικής καί δλοι άπε
χώρησαν μέ θαυμάσιες έντυπώσεις. 

'Ο κ. Μιχαήλ • Αριστ. Πρωτοπαπαδάκης, 
ε{ναι γόνος άρχοντικής Ναξιακης οΙκογε

νείας, άπό τήν γραφική κωμόπολη · Απεί
ραθον Νάξου. Τό άγαλμα τοϋ παπποϋ του 
Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη στολίζει τήν 
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πλατεία του λιμανιου τής Χώρας Νάξου, των άκολουθεi έπιτυχώς δ κ. Μιχαήλ Πρω
εlς άνάμνηση τών μεγάλων προσφορών του τοπαπαδάκης ώς τ. Ύ φυπουργός Βιομη
στήν πατρίδα. ·Ο πατέρας του ·Αριστείδης χανίας- 'Ενεργείας, Εύρωβουλευτής καί 
Πρωτοπαπαδάκης έπί ~τη προσέφερε πολ- Βουλευτής Κυκλάδων. 

λές ύπηρεσίες στήν Πατρίδα ώς στέλεχος ΚΥΚΛΑΔΠΗΣ 
τών Κυβερνήσεων Καpαμανλfi. Τά βήματά 

APOLLO TRAVEL SERVICE INC. 

ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΉ 

I ΑΠΟ $329ΟΝΕ WAY I ΑΠΟ $599 ROUND TRIP I 
ΜΕ CHARTERS 

ΑΠΟ $299 ΟΝΕ WA Υ ΚΑΙ I ΑΠΟ $499 ROUND TRIP I 
INCOME Τ ΑΧ SERVICE 

14i2 BROADWA Υ ΑΤ 42nd STREET 
SUΠE 314 

NEW YORK. Ν. YORK 10036 
TEL. (212) 582-4774 

ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΛΟΥΜΠΙΝΩΦ 

KALYMNOS CO. 

CUSTOM FORMICA 
CABINETS 

MADE ΤΟ ORDER 
CABINETS ΙΝ STOCK . 

Specίalίzίng 

in Kitchen Cabinets 

GENERAL 
ALTERATIONS 

Free Estimates 

25-35 ASTORIA BLVD., ASTORIA, Ν.Υ. 11102 
Tel.: (718) 274-9580 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 



eH Chase κοντά στόν eΕλληνισμό 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 

Στην προσπάθειά της νιi tξυπηρετήση καλύτερα τον Έλληνισμο στο tξωτερικό, ή Chase 
\ofanhattan Bank, μιιi dπο τiς μεγαλύτερες τράπεζες στην 'Αμερική. μl διεθνή dκτινοβολία 
rαi δραστηριότητα, ίδρυσε το Greek Intemational Banking Center tπικεφαλής του δποfου 
rοποθετήθηκε δ έμπειρος οΙκονομολόγος κ. Δημήτριος Χάλαpης, Β' 'Αντιπρόεδρος του τρα
τεζικοϋ αύτοϋ ίδρύματος. Ήlδρα του κ. Χάλαρη βρiσκεται στο όποκατάστημα τής Chase Man-
1attan Bank, 22-45 31st Street, Astoria, άλλιi ή δικαιοδοσfα του καλύπτει δλόκληρη την μητρο
rτ:ολιτικη περιοχη τής Νέας Ύόρκης. Ή συνεργάτις τής «Νέας Ύόρκης» Κα 'Αλίκη Σπήλιου 
rr:αρουσιάζει στούς dvαγνώστες μας τδv κ. Χάλαρη, δ δποϊος dπάντησε σε σειpιi tρωτημάτων της. 

·Η Chase Manhattan Bank εlναι μιά άπό 
ίς πρrοτες άμερικανικές τράπεζες πού ά
·οιξε καταστήματα στήν 'Ελλάδα, άπό τό 
968. Τρία τέτοια καταστήματα ύπάρχουν 
rτήν ·Αθήνα, Πειραιά καί Θεσσαλονίκη. 
Η τράπεζα ε{ναι πρωτοπόρος στήν έφαρ
ιογή συγχρόνων μεθόδων καί μοντέρνων 
ρόπων διεξαγωγής τής πολύπλευρης έρ
·ασίας της σέ διεθνή ~κταση καί ~χει δη
ιιουργήσει εtδικό τμήμα πρός έξυπηρέ
ηση των 'Ελλήνων τοϋ έξωτερικοϋ, μέ εt
ικά προγράμματα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: 'Αφοϋ σάς καλωσορίσουμε 
:. Χάλαρη καί σaς εύχηθοuμε καλή δια
.ονή καί καλή τύχη σ' αύτή τήν χώρα, θά 
ιfiς έρωτήσωμε ποιές ε{ ναι oi πρώτες έντυ
ώσεις σας άπό τούς ~Ελληνες τής Άμε
ικής; 

ΑΠΆΝΤΗΣΗ: Πρώτα θέλω νά σaς εύχα
ιστήσω πού ήλθατε στά γραφεiα τής 
:hase Manhattan Bank. Νομίζω δτι ε{ναι 
ολύ νωρίς ν' άπαντήσω στό έρώτημα. Τό 
ικρό δμως αύτό διάστημα πού ~χω στήν 
Αμερική ~κανα πολύ ικανοποιητικές δια
ιστώσεις γιά τήν γενική πρόοδό τους καί 
ήν έπιχειρηματική δραστηριότητα πού 
ναπτύσσουν. Βλέπω οτι όχι μόνο ύπάρχει 
κμάζων 'Ελληνισμός, άλλά καί φιλελ
ηνισμός. Καί άπ • δ, τι άκούω και άπό ·Α
ερικανούς πελάτες μας, ή έλληνική μειο
)τητα ε{νaι μιά άπό τίς καλύτερες τής 
~μερικής, μιάς χώρας πού ε{ ναι όπως λένε 

the melting pot." 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσα χρόνια έργάζεσθε σ' 

ίJτή τήν τράπεζα; Καί σέ ποιό κατάστημα 
1ς ·Ελλάδος; 

ΑΠΆΝΤΗΣΗ: 'Όταν άποφοίτησα άπό 
1ν 'Ανωτάτη 'Εμπορική διωρίστηκα 
tήν Γενική Τράπεζα 'Ελλάδος καί τό 
168 προσελήφθην στήν Chase Manhattan 
ank Πειραιώς δπου dσχολήθηκα μέ τά 
ιυτιλιακά καί μέ τίς ύποθέσεις Έλλ ήνων 
ιίί έξωτερικοίί. Τό 1978 μετατέθηκα στό 
ιτάστημα 'Αθηνών, όπου συνέχισα μέ 
ίν ίδια τράπεζα καί στό έλληνικό πάντα 
ιήμα γιά τό Marketing μέ σκοπό τήν έξυ-
1ρέτηση 'Ελλήνων, ταξιδεύοντας στήν 
ότιο · Αφρική, στήν Ροδεσία καί σέ άλλες 
pρικανικές χώρες. 'Εργάστηκα μέ ΝΕλ-
1νες του έξωτερικοϋ πού ε{χαν διεθνεiς 
>ναλλαγές γιά νά τούς βοηθήσω καί γιά 
ί τούς κάνω γνωστές τίς Ικανότητες τοϋ 
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προσωπικού τής Chase Bank καθώς καί τίς 
δυνατότητες πού τούς παρέχει, μέ ταχύ
τητα, άποδοτικότητα καί πλήρη έχεμύθεια. 
Τό ~μπειρο καί έξειδικευμένο ύπαλληλικό 
προσωπικό καί ό τεχνικός έξοπλισμός πού 
διαθέτει συντελοίίν στήν καλύτερη έξυ
πηρέτηση τοϋ πελάτη. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: τί εχετε νά μaς πήτε γιά τά 
σύγχρονα αύτόματα συστήματα τραπεζι
κών έργασιών, όπως .ή κατάθεση καί 
άνάληψη, χρημάτων, · ή αύτόματη ήλεκ
τρονική 'μεταφορά κεφαλαίων κ.λ.π., καί 
πόσο άσφαλή ε{ναι τά συστήματα αύτά; 

ΑΠΆΝτΗΣΗ: Ό αύτοματισμός δέν 
~ταν δυνατό νά μήν έπηρεάση καί τό δλο 
τραπεζικό σύστημα. Συνεπώς όχι μόνο τό 
βρίσκω άναγκαiο dλλά καί πολύ έξυπη
ρετικό καί γιά τίς τράπεζες καί γιά τούς 
πελάτες. 'Όσον άφορα τόν μηχανικό 
τρόπο καταθέσεως ή άναλήψeως χρημά
των, ε{ναι πολύ άσφαλής, άρκεί δ πελάτης 
νά έφαρμόζει μέ άκρίβεια καί σχολαστι

κότητα τά μέτρα dσφαλείας πού τοϋ ύπο
δεικνύει ή τράπεζα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αύτή τήν έποχή εΙναι έπί
καιρο τό θέμα τής αότοσυντάξεως, τό 
IRA ... 
ΑΠΆΝΤΗΣΗ: Βεβαίω. Ή τράπεζά μας 

έφαρμόζει τώρα ~να εlδικό πρόγραμμα μέ 

~cc~ss 
GREECE 

$469 RT 

ΛCCESS 
INTERNΛTIONΛL 

250 W. 57th Street #511 
New York, Ν.Υ. 10107 

Tel. 212-333-7280 

Ό κ. Δημήτριος Χάλαpης 

πολύ εύνοϊκούς καί πλεονεκτικούς δρους 
τούς όποίους διαφημίζει. Ειδικά φυλλάδια 
πού διαθέτομε - καί άξίζει νά τά προμη
θευθη κανείς άπό δποιοδήποτε κατάστημα 
τής Chase Manhattan, πρίν dνοίξη όποιο
δήποτε λογαριασμό IRA σέ άλλη τράπεζα 
- άναλύουν κάθε λεπτομέρεια καί κατα
τοπίζουν τόν ένδιαφερόμενο. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: τί ϊ:χετε νά μάς πήτε γιά τίς 
σπουδές καί τίς ξένες γλώσσες πού μιλάτε; 

ΑΠΆΝΤΗΣΗ: . Από παιδί ε{ χα κλίση 
στόν οΙκονομικό κλάδο τόν όποiο καί dκο
λούθησα, ξεκινώντας άπό τό οικονομικό 
Γυμνάσιο γιά νά συνεχίσω σέ διάφορες 
σχολές, όπως εΙ ναι ή 'Ανωτάτη Σχολή Οι
κονομικών καί 'Εμπορικών Σπουδων, τό 
'Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητος, τό 
Κέντρο Ναυτιλιακrον Σπουδrον καί ή 
Σχολή 'Επιμορφώσεως τραπεζικών στελε
χών τής Τραπέζης 'Ελλάδος. 'Επίσης, πα
ρακολούθησα διάφορα σεμινάρια καί πήρα 
courses τής Chase Manhattan Bank στήν 
'Αθήνά καί στό Λονδίνο. 
Ό διευθυντής τοϋ 'Ελληνικοί\ Τμήματος 

τής Chase Manhattan Bank καί Β· Άντι
πρόεδρος τής Τραπέζης, μιλά άγγλικά καί 
γαλλικά καί ε{ναι μέλος τής ΑΗΕΠΑ καί 
τοϋ Hel\enic American Bankers Associa
tion. Κατοικεί στό Queens μέ τήν σύζυγό 
του, πρώην τραπεζικό ύπάλληλο καί τά δυό 
παιδιά τους, τόν Μάρκο, 5 έτrον καί τήν 'Α
ναστασία, 3 έτών. 
Προθυμότατος ό κ. Χάλαρης καί τό έλ

ληνόφωνο προσωπικό τοϋ Γραφείου του, 
περιμένουν νά έξυπηρετήσουν τούς δμο
γενείς στό κατάστημα τής 31 ης δδοϋ στήν 
'Αστόρια. ·Αλλά, δπως μaς τόνισε δ κ. Χά
λα ρης, τίς ίδιες εΙδικές ύπηρεσίες γιά τούς 
δμογενείς προσφέρουν δλα dνεξαιρέτως τά 
καταστήματα τής Chase Manhattan Bank 
tόσο στό Queens, δσο καί στό Μανχάτταν 
καί τίς άλλες περιοχές τής Νέας 'Υόρκης. 
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~.ιιίΔ tB.ulhJι, [rpμ 

& tJιιzιιΔQ efJ., 9m:. 
lnstitutional Grocers and Food Purveyors 

RHAURANTS 8 MOHLS 8 HOHLS 8 HOSPITALS 
SHIPS • AIRLINES e SCHOOLS e FAcτORIES 

DIRECTORS: VOUYIOUKLIS BROS. 

5423 1st AVENUE, BROOKL ΥΝ, Ν. Υ. 11220 - TEL. (718) 833-2326 

· Εξυπηρετούμε κάθε είδους έστιατόρια γιa δλες τiς άvάγκες τους, 

μέ τa πιό άvαγvωρισμέvα προϊόντα. Μερικές άπό τiς έταιρείες 
πού άvτιπροσωπεύομε: 

KRAFT- RONZONI- KELLOGGS- NABISCO- HEINZ 
LANDΌ LAKES - LIPTON - SUNKIST - DUBUQUE 

DURKEE- MMF- SUNSHINE BISCUITS 
Kai τό Ιδικό μας έξαιρετικό προϊόντα 

SPART Α BRAND 

ΒΑΥ RIDGE 
CHIROPRACTIC CENTER 

Dr. NICHOLAS ROZAKIS 
Dr. M.J. TRAD Dr. G.E. TRAD 

Diplomates National Board of Chiropractic Examiners 

Serνίng Bay Rίdge oνer 20 years 

WE ACCEPT AS PARτiAL OR F ULL ΡΑΥΜΕΝΤ: 
MEDICARE, ΝΟ FAULT, WORKERS' COMPEN
SATION, UNION PLANS and MOST MAJOR 

MEDICAL PLANS 

Daily by Appointment 

7601 3rd AVENUE, BROOKL ΥΝ Tel. : (718) 680-6600 

Nίcholas Gage 
to be Honored by the 
Hellenίc Chamber 

The Hellenic-American Chamber of 
Commerce has announced that Mr. Nicho
law Gage will be honored as "Man of the 
Year" at its 38th Annual Dinner Dance to be 
held on Friday, April 18, 1986, atThe Pierre 
Hotel, New York City. 

Past honorees include: Goνernor Hugh L. 
Carey; J ohn Brademas, President Ν ew Υ ork 
Uniνersity; Michael S. Dukakis, Goνernor 
State of Massachusetts; His Excellency 
John Α. Tzounis, Ambassador of Greece to 
the United States; Ernie Anastos and 
Anthony Quinn. 

Mr. Gage is the author offiνe books and a 
1 

former investigatiνe reporter and foreign 
correspondent for the New York Times. His 
most recent book, 'Έleni", about his family's 
struggle to surviνe the waνes of war and 
revolution that engulfed Greece in the 
1940's, was published to ·wide critical 
acclaim and has won seνeral awards in both 
the U nited States and Europe. lt has been 
translated into 14 languages with a moνie 
version released recently by Warner 
Brothers, directed by Peter Yates, stars Kate 
Nelligan, John Malkovich and Linda Hunt. 

Archdίocesan Cathedral 
to Honor Chrίstos Bastίs 

Mr. Chήstos G. Bastis, New York's fore
most ambassador of Greek culture has been 
designated this year's recipient of the Holy 
Trinity Award to be presented at the 58th 
Annual Archdiocesan Cathedral Ball on 
Friday, March 14th at the Plaza Hotel. 

The Holy Trinity Cathedral Ball is held 
under the 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 Trus
tees. Serving as co-chairmen of this year's 
Ball are: Michael Jaharis, Peter Τ. Kikis, 
John Moschalaidis, Stam Perry and An
thony Vassilaros. Committee chairmen in
clude: Journal, Takis Metaxas; publishing, 
Christos Daphnides; Ladies committee, 
Anna C. Peters, Chairman, Evie Cambouήs 
and Nellie Logothetides, co-chairmen. 

FURRIER BUS/NESS 
FORSΛLE 

Furrier Business - Morris County, 
Highway- $50,000Yr. Net. Estab
lished 8 years. #Μ-4 Dickman 
Business Brokers (201) 627-1490. 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,. 



GREECE ΙΝ AMERICA 

The Socratίc Α ward to Presίdent Reagan 
Hundreds of Ahepans and theίr families from al/ parts of the 

country, and many members of Congress attended the 27th 
Bίennial Congressional Banquet on . February lOth, at the 
Washington Hilton. ΑΗΕΡΑ Supreme President George Ρ. Gab
rie/ announced the presentation of the organization's Socratic 
Α ward ι ο President Ronald Reagan. The award was accepted by 
the principa/ speaker, Attorney General Edwing Meese lll and wi/1 
be presented ιο the President soon. 

Other speakers were Congressman George Gekas of Pennsyl
νania and Philhellene Michae/ Barnes of Maryland. Banquet 
Chairman was John Ν. Deoudes who welcomed the guests and 
introduced the toastmaster for the eνening. past Supreme 
President Steνen S. Scopas. 

The Undersecretary for Culιure and the Greeks Abroad Mr. 
George Papandreou, was one of the guests on the dais, a/ong with 
the ambassadors of Greece and Cyprus. 

Gekas: ''Fίercely Loyal Amerίcans ... '' 
In that golden moment when I was sworn 

to take tny place as a member ofCongress of 
the United States, a flood of sentiments 
enveloped me, paramount of which were 
thoughts of my parents, immigrant Greeks 
who struggled and sacήficed and did all in 
this great country that your predecessors did 
in order to make that moment possible. 

That's the first sentiment Ι had. In that 
well of the greatest deliberative body in the 
world we were surrounded by the truths that 
Jefferson made evident and proclaimed as 
self-evident, and which he himself drew from 
the land from whence my father came. These 
are the things that Ι thought of in that full 
moment of the greatest moment of my life. Ι 
gazed at the front of the House of Represen
tatives and saw the pillars that come straight 
from the Parthenon and read the phrases 
and words that are derived from Greek 
philospphy and history and idealism. 

Can you imagine the grandeur of that 
moment for a person whose first remem
brances were that his parents took him to the 
narthix of a beloved church, to the school 
room of a Greek school, to the meetings of 
the Sons of Pericles and ΑΗΕΡΑ, and who 
made certain that eνery step of the way those 
things that he was being taught and to which 
he was being exposed were a confirmation of 
American citizenship? 

ln that moment of personal triumph, Ι 
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also thought of those days when in fifth 
grade Ι first saw the headlίnes of the Axis 
invasion of the little country of Greece. The 
whole world expected that whithin two 
or three weeks the Axis powers would find 
themselves deep within Greece, but instead 
the Axis found itself back into Albania at 
Argirokastro. My father made it abudantly 
clear to me that the defense of freedom was 
always part of his heritage and that he would 
want it to be a part of mine. These were the 
thoughts that surrounded me as Ι took my 
oath of office. 

ln no short fashion did the Order of 
Α Η ΕΡΑ reconfirm all the things Ι express to 
you here this evening, because their prin
cipal obligatίon and their principal exercise 
of duty over the years has been to inculcate 
in all those who would claim Greek blood or 
ancestral ties with Greece the importance of 
making sure that those pήnciples are used to 
make our country, the United States of 
America, the continued greatest country in 
the world. Those are the thoughts that 
enveloped me at that majestic moment in my 
life. 

What finally brought home to me what it 
meant to be a Greek Ameήcan in Congress 
of the United States was when Ι finally took 
the rostrum myself and spoke for the first 
time on the floor of the House of Represen
tatives. Then Ι finally knew what the 

meaning of freedom was. As a free man, a 
free American citizen, Ι was capable of 
espousing any cause, opρosing any wrong, 
and determining my own destiny and that of 
my country as Ι would see fit. And where did 
that come from? From those very same sen
timents which ι have described to you. 

Attomey General Meese, Ι respectfully 
request that the next time you meet with the 
President of the United States that you tell 
him that on an evening in February of 1986 
you sat and broke bread with a band of 
fiercely loyal Ameήcan citίzens, who under
stand fully what it means to be free and what 
it takes to defend freedom. Tell him that and 
tell him that as long as there be an America, 
there will be a Greek American defendίng 
the greatest country in the world. 

OUR COVER 
Attorney General Edwin Meese III (third 
from right} accepted the 1986 ΑΗΕΡΑ Soc
ratic Award on behalf of President Ronald 
Reagan during the 27th Biennial Congres
sional Banquet held on February 10 at the 
Washington Hilton. Banquet Toastmaster 
Stephen S. Scopas (seated) looks on as 
Congressman George Gekas, Supreme Pres
sident George Gabriel, the Attorney General 
and Congressman Michael Bames pose for a 
picture. 
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GABRIEL: Abίdίng Faίth ίn Congress 
'Ί am truly privileged and honored as the 

Supreme President of the Order of ΑΗΕΡ Α 
to extend a sincere welcome and on behalf of 
all Ahepans, to pay respect and homage to 
you, the distinguished members of the 
world's greatest deliberate body, the Con
gress of the United States of America. 

We Americans have an abiding faίth that 
Congress will continue to protect the sover
eignty of the people, the paramount rίghts of 
the individual, and the etemal sacreadness 
of freedom! . 
Υ our steadfast loyalty to these values 

gives hope to all mankind. Υ our tireless 
efforts proclaίm to the world that liberty is 
absolutely priceless and must be preserved at 
all costs. 

This evening's banquet, which we have 
been hosting for 56 years, is an expression of 
the appreciation we feel for the dedicated 
services rendered by you, our honored 
guests, the members of Congress, in the 
cause of good govemment. Υ ou are the 
guardians of those eternal principles upon 
which our nation was founded - the ideals 
of freedom, equality and democracy. 

The free world focuses upon you as the 
fulcrum in determining the future course of 
world events and hίstory. 

We Americans have a special respon
sibίlίty to jeep the torch of demicracy ever 
bright, conspicuous ίn its splendor as a 
beacon of hope to all mankίnd. Each of you are endowed with a sacred 

trust to protect, and defend these ideals. However, Congress has a partίcular res-
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ponsibilίty- the responsibίlity ofhίstory ... 
We all dream that America will forever be 
great! Not only for its own people, but for 
mankίnd everywhere ... We want to assure 
you, the members of Congress to know that 
you have no stronger supporters tban tbose 
who gatber here this evenίng to break bread 
with you, and to honor you. 

Not only do we offer you our admiratίon 
and gratitude, we also offer whatever ser
vice you may requίre of us. 

More than 2,000 years ago, the Hellenes 
established in the cίty of Athens, the fιrst 
government of free men. Such a system of 
governmnent bas prevailed and flourished 
because, as the Hellenes foretold, only free 
men would truly dedicate theίr lives and 
fortunes to the survival of their state. 

More than 60 years ago, it was on a sacred 
principle of freedom that the Order of 
ΑΗΕΡ Α was founded. Το be good, valuable 
and productive cίtizens, ίs one of our stated 
aims. We beιieve that to live is to serve; to 
rule is to obey; to rίse is to lift up the fallen; 
to love ίs to be loved; and to gaίn tbe greatest 
good in Hfe, is to give tbe most! 
ΑΗΕΡΑ ίs gίving ίts utmost .. . We are 

prίvileged, and we are very proud of our 
past, cenain of our present, and look to you 
with confidence for our future ... 

We are certaίn that when the pages of 
history are recorded, future generations will 
note wίth pride tbat the men and women of 
this 99th Congress will have added to the 
spectrum of servίce, sacrifice, glory and 
achievement that makes this beloved 
country of ours mankind's best hope for the 
future ... 

lt is certainly a great privilege for me, and 
a distίnct honor, and Ι am so proud to be 
afforded the opponunίty to be the Supreme 
President of the Order of ΑΗΕΡΑ. lt has 
been an expeήcnce that will be everlastίng 
ο η my memory. 

fHOMERϊC1 
l REAL ΤΥ, lnc.l 
l 40-14 Astoria Bauleνard l 
l 

Long lsland City, Ν.Υ . 11103 l 
Tel. 718/204-7400 

• MANAGEMENT - INVESTMENTS 
j MORTGAGES l 
t EMANUEL MORAΠJS 
ί licensed Rea l Estate Broker } 
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The New Jersey Scene By PETER κοvΑτιs 

"The New Jersey Scene" makes its debut 
with this issue of Η ΝΕΛ YORKH (NEW 
YORK) and wi/1 become α regu/ar, monthly 
feature. The column wi/1 cover news of 
Greelι-Λmericans and activities of the 
various organizations, church communities, 
included, of New Jersey. 

graduate of the Patriarchal School, Halki, 
has been recommended by Metropolitan 
Silas as Fr. Vlahos' successor. Fr. Vlahos, 
together with presvitera Chrysi, son, De
metrios Troy and daughter, Dana Anasta
sia, willleave Cherry Hill in July, according 
~ο the announcement. 

Fr. Vlahos, whose illustrious and most 
productive career at St. Thomas Church 
began in ι 971' spearheaded many parish 

projects and actiνities during his tenure. In 
addition to his work with the youth in 12 
parishes of Philadelphia, De1aware and 
southern New Jersey, he was the driving 
force behind the growth of his parish to over 
700 families. 

ASBUR Υ Ρ ARK. The St. George parish 
social season is in full bloom. The local 
GOY Α group is making preparations for 
participation in the "Sights and Sounds" 

With the increased number of subscribers 
and αdvertisers in the Garden State, it was 
feh thαt such α co/umn was overdue.lt is our 
hope thαt "The New Jersey Scene" and other 
Garden State stories wi/1 help create α 
renewed sense oj Η ellenic pride and interest, 
the raison d'etre of this Mαgazine. 

The Elytίs Chaίr at Rutgers 
W e invite you to send news of goins-on in 

your organization or community, personal 
tid-bits especially. Write "The New Jersey 
Scene" editor, Peter Kovatis, 60 Bently 
Road, Cedar Grove, N.J. 07009 or phone 
(201) 239..()466. Note: Deadline for copy is 
the 15th ofthe month prior to month of pub
lication. 

COMMUNITIES 
CHERRY HILL. Metropolitan Silas, 

head of the New Jersey Diocese, has 
announced the reassignment ofFr. Steven J. 
Vlahos of St. Thomas Greek Orthodox 
Church to the Annunciation Church, 
Norfolk, Va. The Very Rev. Arclrimandrite 
Chrysanthos Ζοίs, a natiνe of Greece and 

His Eminence, Archbishop Iakovos and 
Dr. Edward J. Bloustein, president of 
Rutgers University, have jointly announced ~ 
a special reception to benefit The Elytis 
Chair of Poetry and Neohellenic Studies at 
Rutgers University. The affair will be held 
Sunday, May 11 , starting at 7 Ρ.Μ., at 
McAteers Restaurant, ι 7 ι 4 Easton Avenue, 
Somerset, N.J. 

According to the announcement, a 
selection of Elytis ' poems will be recited and 
sung with musical accompaniment. 

Lecture Series. Twelve weekly Iectures 
every Monday evening, at 7:30 Ρ.Μ., were 
inaugurated February 10 and featured 
ancient Greek literature review (epic -

Α Η ΕΡΑ FAM/LY V/P'S FEATURE WORK SHOP. These ΑΗΕΡΑ famί/y dίgnitaries 
f eatured recent fraternity workshop at Ho/y Trinity Greek Orthodox Church, Wi/mington, 
De/aware. More than 100 representativesfrom New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Dist. 
of Columbia, Virginia, Maryland and the Caro/ina participated in the 6-hour program. 
L to R: Supreme President George Ρ. Gabrie/, Daughters' Supreme President Li/lίan 
Demίtry, Supreme Governor Constantine W. Gekas, and Supreme Secretary Charles W. 

Georgeson. (Kovatis photo) 
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Homer and Hesiod; lyric poetry - Archi
ιochus, Sappho and Pindar). Drama, philo
sophy, Byzantine literature review and the 
Turkish occupation dominion period (1453-
ι821) were discussed through March ι ο. On 
succeeding Monday's, through May 5, the 
war of independence (ι 82 ι ) and the rebirth 
of the Hellenic nation, 20th century litera
ture and contemporary literature and 
scholarship will be discussed. 

Dr. Andreas Panagopoulos of the U niver
sity of Athens, visiting associate professor at 
Rutgers University, Dept. of Comparative 

St. Nicholas' Grand Ball 
Marks 82nd Υ ear 

The Landmark Inn, Woodbridge, was the 
setting for the 82nd anniversary Grand Ball 
of St. Nicholas Greek Orthodox Church, of 
Newark, recently. 

The annual dance attracted a reported 400 
persons who enjoyed Greek hors d'oeuvres, 
Greek and American music and, of course, 
plenty of Greek dancing. Main purpose of 
the "glendi," however' was to help raise s ι 
million for a community center, according 
to John Tsaptsinos, of Sayreville, who is 
completing his fourth term as parish council 
president. 

More than 500 families comprise the St. 
Nicholas community. Communicants come 
from Bergen, Essex, Middlesex, Morris and 
Passaic counties. Described as the "Mother 
Church of New Jersey," St. Nicholas is 
located on Martin Kuther King, Jr. Boule
vard, Newark. 

Rev. James Α. Aloupis, pastor of the 
church since 1954, paid tribute to his com
munity. "We dedicate this anniversary not 
only to our parish, but to the whole St. 
Nicholas family," he said. 

Chairman of the affair was Nicholas G. 
Paras of lrvington. Other committee mem
bers incιuded Tsaptsinos and Louis Katsa
fados, of Chatham. 
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competition in Elizabeth on March 8 ... Ac
cording to Pam Moutis, parish executive 
secretary, the community's annual Mardi 
Gras (colorful costumes and all) will take 
place on Saturday, March 15, at the commu
nity center, starting at 9 Ρ. Μ. 

The Litos Brothers Orchestra from Asto
ria will provide Greek and Ameήcan dance 
music. Prizes will be awarded for "best" 
costumes ... The Ladies' PhiJoptochos So
cίety will sponsor a luncheon-fashion show
Chinese auction on Friday, Apήl 4, at the 
Berkeley Carteret Hotel, starting at noon. 
For more info, phone the general chairper
son, Mrs. Elνίra Mίchals, at (201) 229-8878, 
after 6 Ρ.Μ. 

FAIRVIEW. The Church of Ascension 
has tentative plans to take part in the an nual 
Greek lndependence Day parade in New 
York City, March 23. Last year, a number of 
buses was hired to make the trek into the Big 
City .. . The Greek School will have a com
munion breakfast, starting at 10 Α.Μ., on 
March 22 . . . Fr. Demetrίos Mamalis and 
newly re-elected parish council president, 
John Tomaras, have brilliant was records. 
Fr. Demetrios served with the famed 
Rangers as a Technical Sergeant and pres
ident Tomaras was with Military Intel-

Literature, is conducting the lecture series. 
Background. The idea of The Elytis 

Chair, was conceived by Professor E.L. 
Bourodimos, contributing Editor of Η ΝΕΑ 
YORKH Magazine, and was named in 
honor of Odysseas Elytis who was awarded 
the 1979 Nobel Prize in Literature. The 
Chair was inaugurated in 1981 when a com
mitee under the chairmanship of Dr. Bou
rodimos sponsored a successful reception 
hosted by then General Consul of Greece 
and Mrs. Α. Capellaris in New York City. 

The Chair, inaugurated in September 
1984, requires an endowment of $200,000., 
but is financially supported by the invest
ment income which sponsors professors who 
offer programs in specific fields of study. 

The Chair will significally strengthen the 
Rutgers program in modern Greek by 
enabling the University to invite famous 
scholars from all over the world who will 
offer advanced courses in modern Greek 
poetry, history, philosophy and literature, 
according to Rutgers Prof. E.L. Bouro
dimos, Ph.D ., chairman of the Elytis Chair 
Commmittee. The program will be available 
to all students foryears to comeand will per
petuate the Greek culture and heritage, "the 
very essence of western civilization, as long 
as the University exists," he emphasized. 

Public Inνίted. Alllectures are open to the 
public, it was pointed out. For furtherinfor
mation, contact either Dr. Α. Panagopou
los, Scott Hall, Room 328, phone: (201)932-
7606 or (201) 932-7604, or Dr. E.L. Bouro
dimos, chairman of the Elytis organizing 
committee at Rutgers, phone: (201) 932-
2240. 

ligence in WWII, the latter retirιng as a Ser
geant Major. (Who pulls rank on whom?!) l t 
is also interesting to note that president τ 0-

maras holds the job of Clerk of the Borough 
of Fairview, probably one of few Greeks 
or proba bly only Greek - to hold such a 
position in the U.S. today. 

RANDOM NOTES 
Montclair State College boasts a cham

pion wrestler from the Greek community of 
New Brunswick. He is Nick Milonas, a 
flashy 126-pounder who is Division 3 titlist. 
Nick is a graduate of East Brunswick High 
School and is ranked 2nd in the U.S. in his 
class. 

Newest member ofWeichert Realty's Mil-

lion Dollar Club is Cleo Canaήs, of Cedar 
Grove. Α former property manager, Cleo 
has been in the realty business for close to 
ten years. She works out of Weichert's 
U pper Μ ontclair office . .. Congratulations 
to Nick Peepas, of Roseland, son ofTed and 
Helen Peepas who earned the coveted Eagle 
Scout Award. He is a member ofTroop 51 
which is sponsored by Saints Constantine 
and Helen Greek Orthodox Church, 
Orange ... Just back from a ski vacation in 
the Swiss Alps are Jimmy and Helen Saν
vides, of West Orange. Jimmy and Helen, 
together with son, Lou, operate National 
Travel Service, also of West Orange ... 
Shop-Rite mogul, Nick Sumas, of West 
Orange, is enjoying the sunny climes of 
Florida. 

Α capacity crowd of over 350 people attended the premier performance of .. Divorce Greek 
Style" presented by Mr. and Mrs. Club ofSt. John's Cathedral, Tenafly, N.J., onSaturday, 
February 22, at the St. John's Fellowship Hall. This memorable evening also included a 
full course dinner. Dinner Chairlady was Maria Papadopoulos. Proceeds for this event will 
be designated for St. Basil's Scholarship Fund. The next performance of "Divorce Greek 
Style" will be held on April6, at the Recreation Center ofFort Lee, N.J. From Left to Right: 
Jack Kessisoglou, Socrates Pappas, George Nicholas, τim Zotos, Cris Zahaήades, Yvonne 
Dallas, director, Harry Sitaras, writer of the comedy, Steve Karas and Gus Polytarides. 

Eag/e Rock ΛΗΕΡΛ chapter president Wi//iam τ. Maxwel/ attaches membership pin to 
/ape/ of Rep. Dean Λ. Ga//o (R-llth N.J. Dist.)fo//owing recent induction ceremony at 
Hanoνer Manor, East Hanoνer, N.J. , by the Orange, N.J. ΛΗΕΡΛ chapter. U.S. Congress
man Ga//o was initiated a/ong with stockbroker Michae/ Pappas, West Ca/dwe/1, and Dr. 
Michae/ Kottas, Verona. ΛΗΕΡΛ District 5 /ieutenant goνernor Ernest J. Tsaptsinos con
ducted the ceremony which was fo//owed by α banquet. Left to right: Pαppαs, Tsaptsinos, 
Gα//ο, Maxwe/1 and Kottas. 1'he chapter recently decided to adopt α Cypriot refugee chi/d 

through the Cyprus Children's Fund Organizαtion. 
(Kovatis photo) 
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Alecko Papamarkou: 

Liaison With the Elίte 

His name is not a household word. But to 
the international jet-set it is a passkey. If you 
know him or rather if he knows you, all your 
petty problems are solved. From last minute 
third row thcatre tickets to the best table at 
the most fashίonable restaurant, name it, 
Alecko as his fήends call him, has it for you 
within minutes. People wonder how he does 
it. After all he is a stockbroker, dealing with 
buying and selling stocks and bonds. Of 
course some call him their financial adviser, 
others their public relations organizer. 
Actually what he does best is, according to 
his own admission, his talent of putting 
people together, acting as a catalyst among 
them for better results in their business, and 
hence in his own. 

The right kind of people, of course. From 
Kings (in Spain he was the guest at the Royal 
Palace) to multimillionaires (the Gordon 
Getty's are his best friends). He is.on first 
name basis with the international who is 
who. Small wonder that a week does not go 
by without his name appearing in a social 
column. Last June the Wall Street Joumal 
had a three column article on Alexander' 
Papamarkou businesses and social activi
ties. Last year the ''τown and Country" 
magazine came out with a fulllength article 
on him. Suzy does not miss one ofhis parties 
and neither does Liz Smith. 

But who is Aleko Papamarkou? Few of 
his international clients even know he is a 
Greek ... Yet he was born outside Athens in 
the suburb of Palaio Faliro. The son of a 
well known physician, he went through his 
studies with a remarkable speed. Graduat
ing from the prominent Athens College in 
Psyhico he got a scholarship to the Maxwell 
School of Public Affairs in Syracuse, Ν.Υ. 
Masters from Pήnceton in lnternational 
affairs followed. During his summer νaca
tion he would get jobs as a trainee in 
well known shipping firms in London while 
woillng on his Ph.D. at the London School 
of Economics. By then, it was time for his 
military service. He went back to Athens 
which proved to be the turning point of his 
life. Η is good luck combined with his charm-

Mr. Papamarkou (center) togeιher wiιh 
Anne Getty (left) godparenιs of the son of 

&ron τhyssen-Bornemisga. 
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By IRIS LILL YS 

ingly aggressive personality and his educa
tion got him to serve his military duty as 
Queen Frederica 's secretary typing her cor
respondence in German, English, French 
and Greek. (Since he has added Spanish and 
Italian to his polyglotic capacities.) 

Alecko's inborn tremendous talent for 
public relations showed early. He managed 
to get himself appointed producer of the 
Greek program at B.B.C. in London at a 
time when Greek Shipowners were estab
lishing themselves and their businesses in 
England. Through his connections at B.B.C., 
Alecko met a great number of very 
prominent people, politicians, artists, 
business men, the shakers and the movers of 
international society. He put the "new 
Greeks" as they were called at that time in 
contact with people that could open doors 
for them and he is indirectly responsible for 
some big fortunes accumulated right after 
the war. But Alecko soon realized that 
although public relations were his greatest 
asset, they had to be used at a profitable end. 
He came to New York, took the necessary 
examinations and started working with top 
brokerage firms, Oppenheimer & Co. at the 
beginning, E.F. Hutton later on. He did 
quite well 1-<.ιt not according to his · untiήng 
aggressive spirit. 
Α few years ago he opened his own firm 

and the outcome confirmed his convictions. 
Some of the prominent people of the world 
are his clients. Among them famous Sheik 

Alexander Papamarkou (left) and the 
former King of Greece, Constantine, 
at the ga/apremiere of the film 'Έieni" 
which he organized in New York Ciιy. 

Abdul Aziz al Sulaiman, the founder of 
ARAMCO and the famous art collector 
Baron Thyssen-Bornemisza. In the United 
States, from East to West his clients include 
businessmen, actors, television personalities 
all part of the beautiful people and 
consequently the inf1uentίal ones. These 
people which actually are his friends as well 
as his clients Alecko entertains lavishly. In 
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his own words "my clients all very major 
people are also my friends because Ι perform 
for them a great many services above and 
beyond the call of professional duty. Ι guess 
they respect that, as it is an approach con
trary to the well known pressure of sales
manship For those extra services Papa
markou's office employes three secretaries 
six days a week!!! 

Another side of Alecko's personality and 
one that very few people know, is his un
selfish generosity, both financial and moral. 
He will go out of his way to help people that 
are not όr will never be his clients. On the 
other hand something very well known and 
admired is Alecko 's devotion to his mother 
and his two sisters. He is called the pro
digal son. Of course he has an exeptional 
mother and he treats her in an exeptional 
manner. Born in Holland shefound herselfin 
Athens after World War 11, a widow, with 
three teenage children, and limited funds. 
Her struggle to educate them and give them 
the moral strength to go ahead in life is 
something Alecko makes constant efforts to 
repay. In her eighties Margot Papamarkou 
lives in a lovely apartment on the Έastside 
and very often her glamorous'Sophistication 
and her regal stature preside at her son 's 
dinner parties. 

People often ask why Alecko never 
married. The answer is very simple. Νο 
woman could ever survive next to the 
dynamic, mesmerizing personality of 
Alecko. Besides (and take the word of this 
writer who has known him since childhood) 
Alecko has never had the time for emotional 
involvements. His fight for success has been 
his only infatuation: But he found the time 
to refresh . my memory for this article. 
"Thank you" to the one according to 
columnist Liz Smith, who gives Greeks a 
good name. 

~φ.~ 
TAYGETOS 
TRA VEL AGENCY 
Ταξιδεύετε σ'έ δ λα τιΖ μέρη τοϋ 
κόσμου, μ'έ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ 

Π7ΉΣΕΙΣ ή Charters. 
Προσφέρουμε Κρουαζιέρες, Land 
Packages καJ tγγυούμεθα τήv άνεση 

τώv διακοπών σας. 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ • ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

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

BROOKLYN, NEW YORK 11209 
Tel. (718) 748~600 

"ΤΗΕ HELLENIC HOUSE FOR 
ALL YOUR SHIPPING NEEDS" 

AIR-SEA 

Α-.. 
~, 

HDRIZON AIR FREΙGHτ, INC. 
Domestic and Jnternatίonal Freight Forwarders 

152-15 Rockaway Boulevard, Jamaica, New York 11434 
Tel. 718-528-3800 • 800-221-6028 

ΜΕ το 

PETERS TOURS 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ 

Τ ΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Χωρiς Ταλαιπωρίες καi Τρεχάματα 

Ταξιδέψετε με τa κανονικa 
δρομολόγια τής 'Ολυμπιακής 
με JUMB0-747 χωρiς σταθμόν. 
Γιά rfιv κράτηση θέσεων ιωί ι.:άθε πληροφορία 

Άποrαθήrε σrο διλ·ό σα.;: 

566 7th Ave., Suite 701, New York, Ν. Υ. 10018 Tel. (212) 391-0200 
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Η ellenίc Profίles By Thomas Spelios 

ΚΙΜ ΟΝ FRIAR eminent scholar and trans
lator of the Greek literary giant Nikos 'ka
zantzakis will occupy the Kazantzakis chair 
at San Francisco State University this 
semester. He will conduct courses at the 
Center for Modern Greek Studies which will 
promote the study of Greek literature and 
culture. Friar was born on one of the Prin
kipo islands in the Sea of Marmara near 
present day Istanbul (Constantinople) of 
Greek parents who lived in the Ottoman 
Empire. He came to America at a very young 
age and the family name Kalogeropoulos 
became Friar, a very close transliteration. 
He has been honored with many awards for 
his work including his splendid translation 
of Kazantzakis' epic poem, "The Odyssey
Α Modern Sequel" which contained 33,333 
lines. Fήar has been acclaimed as a great 
poet and master translator. His impressive 
academic career as a professor of Greek 
literature includes the following schools 
where he taught: New York U niversity, Ohio 
State University, Illinois University, In
diana University, and the University of Cal
ifornia at Berkeley. For a five year period he 
was director of the Poetry Center in New 
York City. 

* 
At a recent poetry reading at the Trinity 

Cathedral in New York, the Greek consul 
George Veis and his talented wife Katerina 
presented a lecture on the contemporary 
Greelc poets including the works of the 
Nobel laureates Seferis and Elytis as well 
as the immortal Nίlcos Kazantzalcis. Most 
of the English translations were credited to 
the lίterary skill of Kimon Friar. 

* 

EVANGELINE GOULETAS-CAREY, 
former First Lady of New Υ ork State, 
visited LaGuardia Community College 
recenrly and met with the student body. 
Mrs. Carey has receiνed rnany awards for 
her efforts on behalf of education and phil
anthropy including the "Great Ameήcan 
Award" from Bnai Bήth; the "Executive 
Business W ornan of the Υ ear" from the 
International Womens Organizatίon and 
many other honors. Ν ow LaGuardia Col
lege in New York will name an award in her 
honor for her tireless efforts on behalf of 
education. Mrs. Carey a former school 
teacher and business leader has dedicated 
her time and effort to the advancement of 
women in new careers with equality and 
equal recognition for their talents. She per
sonifies the dynamίc spirit of Hellenic 
women through the ages from Helen ofTroy 
to Cleopatra, to Lady Fleming. 
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JOHN CATSIMAriDIS, 36, the super
rnarket tycoon and presίdent of the Hel/enic 
Πmes has once again expanded his com
mercial empire with new acquisitions ίη Flo
ήda and New York. The meteoήc ήse ofCa
tsimatidis is quite a phenomena. He began 
his career 15 years ago when he established 
his first Red Apple supermarket. This 
gradually developed into a chain of 28 stores 
in the metropolitan area and he expanded 
into publishing, aviation and realty holdings 
in New York City. Just recently he acquired 
Pantry Pride Enterprises in the state of 
Florida and the prestigious 36-store Gήs
tedes grocery chain in Manhattan. With his 
new endeavors his companies annual sales . 
will exceed $500 million a year. Α feature 
article on Mr. Catsimatidis will follow in the 
near future. 

JAMES DAMASCUS, the president of 
HANAC (Hellenic American Neighbor
hood Action Committee) announced that a 
new regional office was opened in the Kings
bridge area of the Bronx to serve the Hel
lenic community. The.new office is located 
at 3605 Kingsbridge Ave. and is under the 
supervision of Xanthi Karloutsos and So
phia Arabatzis. HANAC has engaged four 
young tutors to assist in the after school 
program at the Zoodohos Peghe Church. 
They are Harriet Carlaftes, Angelo Arte
mas, Paul Patitsas and George Germana
kos. This program is being supported by a 
grant from Bronx Borough President Stan
ley Simon. 

* 
MICHAE1- DUKAKIS the Governor of 
Massachusetts is facing an election year 
against an opponent who has no great 
"issues" to attack. Dukakis' managerial 
skills and talent have been demonstrated in 
the areas of welfare, agriculture, transporta
tion, business and communication. His 
"State of the State" address displayed a 
professional clarity without a political 
smugness. Dukalcis personifies the Amer
icans of Hellenic descent who have made an 
impression on the political scene from 
Maine to Florida, from Pennsylνania to 
California. 

* 
PETER LIACOURAS, president of 
Temple University, has proposed that hίs 

AMATHUS 
!RESTAURANT! 

ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 

ΕΣΤΙΑΤΌΡΙΟ 
ΣΤΟ QUEENS-

KATAΠΛHKTIKH ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΚΟΥΖΙΝΑ 
ΑΠΟ ΜΑΓΕΙΡΑ ΜΕ ΠΟΛΥΕΤΉ ΠΕΙΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΘΑΛΛΑΣΙΝΑ • STEAKS 

0/κογενειακδ περιβάλλον με άψογη έζυπηρέτηση 

Προσφέρεται δωρεaν Κρασi μέ το Δείπνο. 

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ κάθε Παρασκευfι καί Σάββατο 

ANOIKTO ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 11 π.μ. - 1 μ.μ. ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΕΥrΕΡΑ 

Ή Αίθουσα διατίθεται για δλες τiς κοινωνικf:ς_ 
έκδηλώσεις για μέχρι 100 aτομα ~ι; 

ΧΑΡΗΣ ΚΑΛΟΥ ΔΗΣ, 

'Ιδιοκτήτης 

82-75 Parsons Blvd. 
Jamaica, Ν.Υ. Tel. (718) 380-6616 
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school require all students to study Spanish 
as a secondary language for graduation by 
1990. Presently ofthe 30,000 members of the 
student body only 1,000 are taking courses 
in the Spanish language. He is asking the 
board of trustees to make this unanimous in 
the next year. As a scholar with great vision 
of the future he says, "There are 250,000 Η is
panics in the immediate Philadelphia vici
nity, and there will be 30 million in the 
country by the year 2000." Presently there 
are about 15 million Spanish-speaking 
Americans and it is the second spoken lan
guage after English in North America. 

* 
JIMMY "ΤΗΕ GREEK" SNYDER, world 
renowned oddsmaker and the unofficial 
mayor of Las Vegas, has been picking 
winners for decades acting as an adνiser to 
kings, businessmen, tycoons, politicians and 
President Nixon. Jimmy (Synadinos) is 
scheduled to sign a new fiνe year contract for 
the "NFL Today" show on CBS-Television. 

* 
GEORGE PHYDIAS MJτCHELL, 66, a 
Texas oil and real estate tycoon from 
Houston has been listed in the exclusive 
Forbes 400. His Greek immigrant father ran 
a shoeshine stand where George worked as a 
bootblack when he was a young boy. 
Working his way through college he studied 
engineering and geology. After World War 
11 he went into the oil business with his 
brothef John. He invested heaνily into oil 
properiies and real estate including a 25,000-
acre planned residential community. 
Mitchell is married and the father of a large 
family. He owns 62% of the Mitchell Energy 
Corp. and is reputedly worth oνer S400 
million. His story is a Horatio Alger saga 
with a Hellenic flaνor deep in the heart of 
Texas. 

SPIRO AGNEW, 58, former Vice President 
who has been active as an international 
business consultant, presently is working on 
his autobiography which might give us more 
important details about his years in the 
hectic Nixon White House. 

TELL Υ SA V ALAS, teleνision actor of 
"Kojak" fame starred in the CBS-TV movie 
"Kojak" which was a great success with the 
audience. Because of this enthusiastic recep
tion CBS is p1anning another film with Telly 
as the feature star. Now that "Staνros" or his 
brother George is gone, the TV public still 
has Detective Theo Kojak. 

ARIANNA STASSINOPOULOS, the in
ternationally acclaimed biographer of 
Maria Callas and Picasso plans to marry in 
April according to Forbes magazine. Her 
prospectiνe spouse is an oil tycoon, 38-year
old geologist Michael Haffington, another 
millionaire Texan. B~rbara Wa1ters the 
cele brated te1eνision commentator will serve 
as the bestwoman. 
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Κρουαζιέρες, διαβατήρια καi είσιτήρια γιά δλο τόν κόσμο 

WORLDWIDE TRAVEL SERVICE 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
r:;Ji;;\ 
~ 

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ Τ/ΜΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

'Επισκεφθείτε μας ΣΗΜΕΡ Α 

η τηλεφωνείστε 

46-02 Broadway, Astoria, Ν.Υ. 11103 

A.R.C. 

Τηλ.: (718) 728-7976 • (718) 728-7700 • (800) 231-2440 

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

Tel. (212) 243-7442 

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

Greek Cuisine 
• Facilities for Parties 
• Catering for All Occasions 

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

FREE DELIVERY 

Τό κατάστημα ·Ελληνικών Δώρων 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
ΑΣΤΟΡΙΑΣ 

31-12 23rd Ανe. (κοντό στιlν 31st Street) 
Τηλέφωνα (718) 721-9190 κai (718) 721-9191 

'Εκλεκτή συλλογή άπό μπουμπουvιέρες, στέφανα, βαπτιστικά, 

ύφσvτά, έργόχειpα, άvτικείμεvα τέχνης, κεραμεικά, βιβλία, 
περιοδικό καί έφημερίδες. - Κάρτες γιο δλες τίς περιπτώσεις. 

ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗ ΣΥ ΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΔΙΣΚΩΝ 

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

Διεύθυνση: -, ~ριστiνα Σαρηyιάννη 
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"Ν ο Lobster or Shrίmp Anymore" 
By PHILIP REVZIN 

ΤΗΕ WALL STREEτ JOURNAL 

MARATHON, Greece- A blazing 
fireplace warms the main dining room ofthe 
beachfront Tymbos Restaurant. Yannis 
Kountouriatίs brings a plate of grilled whίte
fish to the only two dίners ίn the cavernous 
place. 

Normally, he says, on a clear winter Sat
urday afternoon there should be half a dozen 
parties, family groups or tourίsts who've 
been out on the ancient battlefield or 
vίewing the giant mound, or tymbos, which 
contains the bodies of 192 Athenians who 
died repelling the Persians Jong ago. 

"Nobody has any money," says Mr. 
Kountouriatis. "They're all staying home." 
He pokes one of the logs in the fireplace. 
"And ίf they do come, they aren't ordering 
Jobster anymore. Business is off 60%. It's the 
worst it's been for 30 years. Ι don't even 
bother with Jobster or shrimp anymore." 

Economy Stopped Dead 

Merchants and restaurateurs through-out 
Greece are singing the same sad song. The 
austerity program reluctantly put in place 
last October by Prίme Minister Andreas Pa
pandreou and hίs Panhellenic Socialist 
Movement, or Pasok, government has 
pretty much stopped the economy stone
dead. 

Greeks who up uitϊll a few weeks ago were 
enjoying the fruits of ήsing incomes and free 
access to a cornucopia of imports from 
France, Japan, the U.S. and elsewhere have 
woken up to the fact that they now have less 
money to spend on more expensive goods. 

"People are scared," says ·an Ameήcan 
banlcer here. "Ι don 't blame them." The fear 
was Jargely triggered by the recent announ
cement that the first quarter's automatic 
adjustment in most worker's salaήes would 
be only 4.5%, and that the full year's raίse 
would probably be no more than 12%. With 
inflation currently running at 25%, that's a 
hefty cut in living standards. Most people 
see worse coming. 
"Ν obody trusts that the government 

knows where it's steeήng the economy," says 
the Ameήcan banlcer. "'fhe current jolce is: 
Why ίs Pasok like Chήstopher Columbus? 
Answer: Columbus started off not knowing 
where he was going, didn't know where he 
was when he got there, and he did it all on 
public money." 

Cooling the Overheated Economy 

Actually, the aim of the government's 
program ίs to cool down the overheated 
Greelc economy, by squeezing incomes and 
slowing the soaring penetration of imports, 
now more than a quarter of what Greeks 
buy. It seems to have succeeded, at least for 
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the moment, on both counts. The Greek cur
rency, the drachma, was devalued by 15%, 
and a series of restήctions was imposed on 
imported products; it now costs 50% more 
for some imported items than it did in 
October. 

The devaluation should help Greece's 
biggest industry, tourίsm, by making it even 
cheaper for foreigners to visit here. So far, 
though, worries about terrorist attacks and 
hijackings have been holdίng some visitors 
back, and ίf next summer is bad, many small 
busίnesses will suffer. 

Stavros Melissinos, the self-styled poet
sandalmaker of Athens, is one. In better 
times he has shod the feet of the famous, 
from Jacqueline Onassίs to the Beatles to 
Rudolph Nureyev. Now he sits at his paper
cluttered workbench at the back of his 
narrow shop, down an alley from the Acro
polis. 

"The Socialists?" Mr. Melissinos as}'; . 
"First the destroy everything"-he sweeps 
his hands flat across the table- "Then they 
try to rebuil.:l it the way ίt was before they 
destroyed it"- he bήngs his hands up in a 
gentle arc and laughs. 

Rumors of the coming devaluation sent 
Greeks on a wild buying spree that makes 
the current slowdown seem all the more 
striking. Videocassette recorders leapt out of 
stores in October and November, even after 
prices rose well above S 1,500 per machine. 
Some electronics stores reported 30% sales 
increases for November. Car sales boomed, 
too. 

"It's a form of savings," explains an eco
nomist here. "With savings-account interest 
below inflation, people want anything that 
smacks of foreίgn exchange. Υ ou might as 
well have your money in a BMW than ίη the 

bank." 
Those who don't have millions of drach

mas to spare often pool their savings and 
share. Α typical Sunday sees dozens of 
young couples driving through the country
side with a grandmother or maiden aunt in 
the back seat; she owns a piece of the car. 

Austerity makes for odd investments, too. 
Paul Condellίs, a farm-equipment dealer in 
Athens, says a policeman strode ίnto his 
dealership just after the austerity measures 
were announced and bought two tractots, 
for cash. "Α couple of waiters from Rhodes, 
too. Ι suppose they're plannίng to resell them 
at a profit." 

An official at the Ministry of National 
Economy, which mastermίnded the aus
teήty plan, says that shortly after the 
government program was announced, 
departmental employees went on a three
hour protest strίke. "The strike was duήng 
Junchtίme, and after grumbling about low 
pay and austerity the secretaries all went 
shopping," the official recalls. "They came 
back Joaded down wίth three of four expen
sίve Italian sweaters each. Ι don't thίnk they 
really understood the program." 

Dίmitris Chalikias, governor of the Greek 
central bank, says, "These measures were a 
shock to the publίc." The dapper, white
haίred central banker, adds, "They rushed to 
buy ίmports, but wίth lower incomes, con
sumer behavίor wίll change. It will be a very 
painfull, difficult process. 
"Aust~ήty, you know, ίs an old Greek 

word: Austeritita. " 
Does that mean Greeks ought to be good 

at it? 
"Not necessaήly," Mr. Chalikίas replίes. 

"But Ι hope we will learn." 

FOR SALE: Paleon Psyhico, Athens, Gίasemiou Νο. 3. 
3 Floor Villa suπounded by garden. Totalland suήace 9.000 ft.2. 
Ground floor: 2 garages, 2 maid rooms, 2 WC, Ι laundry room, I room for the central heating 
installation. Total suήace 1600 ft2. 
Ist Floor: Apanment consisting of 3 bedrooms, big entrance ha\1, living room-dinίng room, 
2 bathrooms, I WC, kitchen with extra din. rm., suπounded by verandas. Total suήace 3.300 ft2. 
2nd Floor: Same as the Ist floor. Central heting sepaιate for each floor. Total building suήace 
8.200 ft2. Built in 1956, concrete construction, very good condition. Price: 380.000 U.S. Dollars. 
Information: Tel. OJ-8084256 ATHENS GREECE, Mr. KALOGRIDIS or Mr. ARIS 
TASIOU in New Jersey (201) 330-1715. 
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ΗΑ TCAST (Hel/enic-Americά~ Taxpayers and Civic Association of Southo/d Township) 
officers and members had α successful Vasilopita aι the Korais Bui/ding in Woodside on 
January 25th. Se//ing raffles and announcing winners are (lejι to right) Ste//a Roustas; 
George and Magda Liakeas; Presidenι Kostas Roustas and Chairlady Angie Megdanis. 

exclusively fram , _ 

ΕΛΗΝΙΚΗ ΜΠΑΦΟΡΙΚΗ HAIPIA 

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

Η ΓΕΦΥΡΑ 
ΕΑΛΑΔΑΙ - AMEPIKHI 

Η ΠΑ/Ρ/Α ΠΟΥ ΜΠΑΦΕΡΕΙ ΟΛΟ 
ΣΑΣ ΤΟ ΣΠΠΙΚΟ ΠΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΠΑΟΥ ΛΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΚΡΥΠΑΛΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΟΠΟΥΑΟΣ 

Συσκευασία σε ξύλινα 

καi σιδερένια Containers 

HATZIS FURS inc. 
364 SEVENTH AVE. 73Β 3273 
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The ιwο new/y appointed members of the 
Board of Trustees, Mrs. He/en Hadjiyan
nakis-Bender and Dr. Michae/ Sideris are 
shown fo/lowing their insta//aιion with 
Board president Theodore Ο. Prounis and 

Father Robert Stephanopou/os. 

The Yίannίs Parίos 
10th Anniversary Tour '86 

Yiannis Parios, Anna Vissi, Rena Panta 
and their 10-piece ensemble will conduct 
more than 14 performances throughout the 
U.S. and Canada. The calaiber of a 
performer such as Parios, along with the 
refreshing ta1ents of Vissi will combine to 
assure the attendants of an exciting and 
heart-warming musical voyage. The perfor
mances will take place as follows: 

Washington, D.C.: May ι ι, Constitution 
Hall. 

At1antic City: May 13, ι4, Resorts lnter
nationa1 Hotel and Casino. 

Boston: May ι7, Orpheum Theatre. 
New York: May 18, Queens College -

Colden Center. 
New Haven, Ct.: May 2ι, Palace Theatre. 
A1sip, 111.: May 22, Contessa Del Mar. 
Chicago: May 24, Auditoήum Theatre. 
Montreal: May 26, Place Des Arts. 
Toronto: May 27, RoyThomsonTheatre. 
Detroit: May 28, Ford Auditorium. 
Tampa: May 30: Ruth Ekhert Theatre. 
Los Angeles: May 31 , John Sexson 

Auditoήum. 
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τhe "Plato" Greek-Λmerican Schoo/ he/d its annua/ dinner-dance at the Coti/lion Terrace 
in Brooklyn on Feb. 1st. The schoo/ is under ιhe directίon of Sιelios Schoursidis and has 
over 350 students attending ίts afternoon classes, the Jargest student body in the Brooklyn 
area. The program arranged and choreographed by Mrs. Sophia Schoursidis ίnc/udedafine 
presentation of Greekfo/k dancesfrom Chios, Epiros and Pontos which the students per
formed with great skill.Jn the above photo are the members ofthe BoardofDirectorsofthe 

P/aton Schoo/. 

Έγγραφήτε Συνδρομηταi 
στην ·~Νέα 'Υόρκη•) 

Θ 
MOLF~TA5 4~ 

presents 
an exciιing lnternational 

Floor Sho~v Nitely 

Featuring 
Greek and lnternational Singers 

and Exotic Belly Dancers 

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

ΟΡΕΝ 5:30 Ρ. Μ. 
CLOSED TUESDA YS 

370 RlΌ 46- SOUTH HACK 
S1LVER FORK AWARD 
Reservations (20 I) 440-177 I 

Major Credit 
Cards Α ccepted 

FOTI GONISisback 
from BROADWA Υ 

Ready to perform 
at your next 

specίal occasion 
Foti Gonis (Express) 

718/762-2212 • 718/7626222 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 

· Ασφάλειες δλων τών είδών 
• Αύτοκιvήτων, • Ζωής. • Καταστημάτων. 

8 Σπιτιών, • Φωτιδ.ς κ.λ.π. 

Τό γραφείο της πλήρους έμπιστοσύνης 

ΠΡΟΘΥΜΙΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ 
ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥ ΛΕΣ 

Τηλ. : (718) 274-5100 

PILOT'S 
AUTO DRIVING and FL YING SCHOOL 

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΠΙΛΟΤΩΝ 
ΡΕRΜΠ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ 

Πεπειραμένοι δάσκαλοι όδηγήσεως 

σaς παίρνουν άπό τό σπίτι σας. 

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ 

ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ 

Τάξεις άρχίζουν ι<άθε μήνα . 

NATIONAL 
GREEK RADIO PROGRAM 

Θάλεια Μοσχάκου 

Μέ τούς dγαπητούς σας 

ΜΙΚΕ ΖΑΡ/Π καf θΑΛΕΙΑ 

ΜΟΣΧΑΚΟΥ πού σδ.ς κρα

τοϋν συντροφιά έδώ καί πολ
λά χρόνια. 

'Εκπέμπουν τώρα Δπό 

Δευτέρα εως Παρασκευή 

4-5 π.μ. καί 8:30-9:00 π.μ . 

WNWK 105,9 F\f 
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 

All Language Video Tapes Production 
·Η μεγαλύτερη συλλογή άπό έλληνικές 

καί ξένες βιντεοκασέτες 
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Growing Up Greek- American: 
Α Family and Personal Memoίr 

By Professor CHARLES C. MOSKOS Jr. 

(Excerpts from his book .. Greek-Ameήcans
Struggle and Success - published by Prentice Hall) 

Those of us born between the two wars occupy a special place 
in Greek America. Perched between our immigrant parents who 
came oνer in the early decades of the century and our own mostly 
middle-class and suburbanized progeny, we are the middle genera
tion-the only group that can touch upon both the historical 
beginnings and the contemporary range of the Greek ethnic 
experience in this country. Ν ο single family memoir co uld capture 
the many different ways Greeks haνe encountered America, but a 
personal νantage can help trace the connections between societal 
forces, communal factors, and indiνidual biographies. 

The νagaries of Balkan history interwine with my family 
origins. My parents were born Ottoman subjects of Greek ethnic 
stock in what is today Albania. 

During the Ottoman period Argyrocastro, in northern Epirus 
(my father's birthplace in 1898), was a regional center of moderate 
importance in the western reaches of the empire. In the decades 
following the collapse of the Ottoman Empire, Argyrocastro 
declined into a backwater town. But duήng my father's youth Ar
gyrocastro, with a population of about twelνe thousand, was con
sidered an important center for that part ofthe world. Along with 
commercial establishments of all kinds, the town had schools, 
newspapers, and eνen a telegraph line. Automobiles were not 
unknown. 

The villages surrounding Argyrocastro were predominantly 
Greek Orthodox. In the town itself, howeνer, Albanian Muslims 
outnumbered Greek Christians by about three to one. Christians 
dominated the commerce of the city, but Muslims owned most of 
the real estate. Many of the Christians spoke Albanian, but they 
identified with other Christians in 'Ίiberated Greece" across the 
border to the south. This was the type of environment in which my 
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father grew up. 
For a peήod during 1914 Argyrocastro was the nominal 

capital of the "autonomous goνemment of northem Epirus," 
which sought to distance itself from the newly created Albanian 
state in anticipation of eνentual union with Greece. History was 
not to be kind to the Hellenes; the entire region of northem Epirus 
was destined to remain outside the Greek nation. False hopes were 
raised in the winter of 1940-41 when the Greekarmy thrust backan 
inνading Italian force and occupied most of southern Albania. (As 
a six-year-old my memory of the Greek 1iberation of Argyro
castro is more νίνίd than that of Pearl Harbor Day a year later, 
because of my father's joy). Northern Epirus was to be controlled 
by the kingdom of Ita1y, the monarchial regime of the A1banian 
chieftain Zog, fascist Italy, Nazi Germany, and the rigid1y com
munist state ofEnνer Hoxha. Although my parents always identi
fied as Greek, it was ironic that my family could neνer harken to a 
Greek homeland. 

ΑΗ sides of the Moskos family Were Greek Orthodox and 
identified as Greek. Yet my father's mother, Helen, spoke only Al
banian, and it was Albanian that was the language ofthe home. My 
father's father, John, was bilingual, speaking both Greek and 
Albanian fluently. Owing to the beneficence of Epirotic philan-
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thropists, who made their fortunes and residences abroad, a free 
Greek school system had been established in the towns of Epirus 
even though the region was Ottoman. My father had eight years of 
formal schooling, which gave him a sound background in arith
metic, reading and writing Greek, and a smattering of French. 
Greek history and patήotic songs were a\so taught in school, but 
with the understanding that such seditious \earning be kept under 
wraps outside the classroom to avoid antagonizing the Turks. Re
markably for that time period and Iocale, girls also attended the 
free Greek schools, a privilege not accorded girls in the Muslim 
schools of Argyrocastro or, for that matter, Greek girls in most of 
"liberated Greece" either. Thus my father's three sisters, unlike 
their mother, were literate. 

My father's father was a shoemaker, as was his father before 
him. This was the same trade his sons-my father and my two 
uncles- would follow in the United States. (Yet when the genera
tions-long Moskos tradition of cobbling was to disappear with his 
American-born sons, there was neither regret nor nostalgia on my 
father's part.) My father's first and on\y job in Argyrocastro, how
ever, was not in shoemaking. At age fιfteen he obtained employ
ment inthe Greek-managed telegraph office. But in 1916, when 
Italy occupied northern Epirus, the Greek-speaking telegraph 
employees were abruptly rep\aced by an ltalian staff. My father 
was now eighteen years old and without ajob or a future. His own 
father's marginal shoemaking business could not afford another 
hand. His two older brothers and a maternal uncle were already in 
Chicago. The decision to emigrate to America was inevitab\e. 

An agent in Argyrocastro arranged for passage and an Italian 
passport. The ticket was purchased with the severance pay my 
father received from the Greek management at the telegraph office. 
First he traveled by stagecoach to a port on the Adriatic, then by 
local ships to Nap\es νίa Corfu and Patras. At Nap\es he boarded 
the ltalian ocean liner Caserta. The crossing was stormy. But he 
was not concerned with the waves, but with the German sub
marines lurking underneath. In December \916 my father- who 
was born under Ottoman ru\e, who spoke Albanian as his first 
tongue, who was ethnically Greek, who was presumamb\y 
recorded as an Italian immigrant, and who was to become an 
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American citizen-arrived at Ellis Island. 
But to aπive at Ellis Island was not the same as to be admitted 

to the U nited States. All arrivals first had to pass a physical exami
nation, a requirement many did not anticipate. Denial of entry was 
indicated by the examiner placing a chalked "Χ" on one's back. 
The fear of U-boats during the crossing was nothing compared to 
the stark teπor of that cursed "Χ." Α compatήot of my father, a 
man who had been his companion all the way from Argyrocastro, 
was one of the unfortunates. Rather than admit complete defeat, 
he changed his destination to South America. My father was never 
to know whether his fellow argyrocastritis ever found a new home. 
Happily my father passed the examination in routine fashion. 

After being processed through Ellis Island my father took a 
train to Chicago. The next day he was shining shoes in his brother's 
stand. Soon he decided that he needed a more suitable first name. 
His baptismal name- Photios- sounded too foreign to Amer
ican ears. Slips with appropriately American-sounding first names 
were placed in a hat. "Charles" was drawn, and this was the name 
under which he became a U.S. citizen in 1925. 

My father's uncle Constantine and two older brothers, Evan
gelos and Spiros, had arrived in America several years before my 
father. Although they were good men, he felt they would always be 
stuck in old country provincialism. Learning only the rudiments of 
English, they found their companionship among fellow Epirots in 
Chicago. The Iarger Greek-Ameήcan community, not to mention 
American society, were beyond their understanding. Evangelos, 
the o\dest brother, had assumed the mantle of family head in the 
traditional style. (My grandparents in Argyrocastro had died in the 
1918 influenza epidemic). At times my father would chafe under 
Evangelos's heavy patriarchal hand. There was the time when 
Evangelos forbade the purchase of a suit, cut to the \atest fashions 
of 1919 America, which had caught my father's eye. ln disgust, my 
father ran offto Wichita, Kansas. He stayed there several months, 
shining shoes, until a chastened Evange\os brought him back to 
Chicago. But my father had made his point-he would not be a 
bumpkin in Chicago. Υ et whether out of fear or respect, my father 
wou\d never smoke in front of Eνangelos. 

In 1919 the three Moskos brothers opened up their first shop 
with shoe repair services as well as a shoeshine stand. In the mid-
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1920's Evangelos and Spiros, feeling that they had accumulated 
enough money, returned to the old country. They Ieft the shop in 
my father's hands. ΑΙ\ my father's business actiνities in Chicago 
were located in the near North Side, the area immortalized in Zor
baugh's The Gold Coast and the Slum. Whateνer the sociological 
cachet of the area, the work hours were excruciating long. My 
father worked twelve hours daίly. Sundays offered a respite when 
the shoρ was oρen for only four hours. 

Uρon returnίng to Argyrocastro my uncle Spiros invested his 
earnings wisely in a tannery. He rebuilt the family home-with 
running water~ no \ess-and enjoyed the role of comfortable 
burgher until World War Il. Evange!os, on the other hand, found 
his American savings insufficient to sustain an aρpropriate Iife 
style. In 1927 he retumed to America illegally-having neglected to 
acquire American citizenshiρ during his first sojourn-for a 
second try. My father turned the shop over to Evangelos and set up 
his own place of business. Evangelos was finally turned in to the 
immigration authorities by a fellow Greek with whom he had 
argued and was deported in 1930. My father's efforts to bribe the 
immigration officers on his brother's behalf were unsuccessful. 

In 1929 my father opened up a shoe repair shop in the art deco 
Michigan Square Building, one ofthe last large buildings to go up 
in Chicago before the Depression. The building faced prestigious 
Michigan Α venue and the Iandlord allowed a shoe repair store on 
the back of the building facing Ruth Street. It was my father's 
intention- in which he succeeded- that the Michigan Square 
store would not be an ordinary immigrant's hole-in-the-wall shop. 
Its well-appointed fixtures included an elevated shoeshine stand 
made of marble and semienclosed booths for"while-you-wait"ser
vice. Others in addition to my father included another shoe repair-
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man, a hatter, a clothes presser, and two shoeshiners. Except for 
some of the shoeshiners, all the employees were Greeks. During the 
Depression and the war my father made a good though not 
munificent 1iving. He was now solidly ensconced in the lower 
middle class. His working hours also became more reasonable. My 
father's week at the shop was down to a mere sixty hours, or ten 
hours a day with Sundays completely off. 

My father's maternal uncle, Constantine Zisos, had been the 
first of the family to arrive · in America, Coming to Chicago about 
1905, he worked continuously at only one place, the Armour 
packinghouse. After twenty-fiveyears of labor atArmour, he was 
summarily laid off in 1930. Speaking only a few words of Eng!ish 
and without the wherewitha\ to earn a living, Constantine became 
his nephew's charge. My father paid his uncle's modest 1iving 
expenses and used him as a handyman in the shoe repair shop. My 
great-uncle suffered a stroke in 1935, which led to his moving into 
our home. He lived with us as an invalid until his death ten years 
\ater. 

Like most Greek immigrants, my father had originally intend
ed to make his fortune and then return home to lead a leisured and 
respected Iife. Again as in the case of most of his fellow immigrants, 
circumstances did not work out as they had been originally 
p1anned. Although life in America cou1d be hard, id did have its 
compensations. My father enjoyed himself at amusement parks 
and on Lake Michigan cruises. lntroduced to baseball, he became a 
Cubs fan. He Iiked American dancing and often went to the great 
ballrooms of that era, the Aragon and Trianon. He enjoyed big city 
life. 

My father became active in the Ahepa, the .1odge whose 
membership consisted largely of Greek small business entrepre
neurs. Α nation-wide fraternity, the Ahepa sought to transcend the 
homeland regionalisms within the Greek immigrant community as 
well as to work for t he acceptance of Greeks by the 1arger American 
society. In addition to the Ahepa, the Greek immigrant scene was 
enlivened by a multitude of organizations, the topika somateia, 
whose constituency came from one particul~r regjo!l in _ the o1d 
country. 1t was at an affair sponsored by one such organization that 
my father met Rita Shukas. She was to become his wife and my 
mother. 

My mother's father, Harry Shukas, was born in 1887 in the 
village of Chatista in northern Epirus, a day's walk from Argyro
castro. Chatista was an entirely Greek-speaking village; and, 
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unlikc thc Moskos sidc of thc fami1y, thc Shukases were ncvcr 
cxposed to the Albanian 1anguagc. The dance at which my parcnts 
mct was sponsored by the Chicago diaspora of Chatista. By thc 
1930s there wewe more chatίstanoi in Chicago than in the o1d 
country. Thus, a1though my parents met and married in America, 
theirs was an Epirotic union. 

Around the turn of the ccntury Chatista was a village of some 
four hundred pcop1e. Many of the men eamed a living by making 
baπe1s and working as itinerant carpenters. Most of the villagers 
supp1cmcnted their incomes by grazing anima1s as well. Harry 
Shukas 's father was a shepherd but also served a term as muktar, or 
vi1lagc headman. My great-grandfather died a vio1ent death, 
murdered by an A1banian Mus1im in a revenge killing. Despite the 
backwardness of the village, it did have a primary school supported 
by local assessments and Greek Epirotic philanthropy. My grand
fathcr completed that school with six years of education. 

At age fourteen, like many of the young men of the vi11age, 
Harry Shukas went to Constantinop1e to seek his fortunc. he 
stayed therc cight years, working in stores owned by relatives. My 
grandfather wou1d 1ated wax e1egiac over the Constantinop1e of his 
youth. He readi1y adapted to urban ways and took pleasure in the 
cosmopo1itan character of the city. Quick-witted and now in 
command of Turkish, he saw himself becoming an estab1ished 
merchant in his own right. But my grandfather's optimism for a 
future !η Constantinople was cut short by the Υ oung Turk revo1t of 
1908. With the old Uttoman order teetering, my grandfather was 
prescient enough to see that the new Turkish nat.ionalism would 
soon tum against the non-Turk.ish minorities, especially the Greek 
merchant community. When the new government changed the 
draft law to include- for the first time- non-Muslim men, this was 
cause enough for my grandfather to make a hurried departure from 
Constantinople. He had decided to go to America. 

First, however, Harry Shukas returned to Chatista to marry a 
comely village gir1, A1exandra Soulios. My grandmother's physio
gnomy ~as definite1y Orienta1, revealing some Mongol anccstry 
somewhere in the family lineage. Her father was a small merchant 
who rotated between Chatista and Constantinople. He was pleased 
to give his daughter's hand to the ambitious young man who 
seemed to have a bήght future wherever he went. Τ ο avoid the 
Turkish draft, my grandfather 1eft for the United States in 1910. 
His new bride, already pregnant with my mother, remained 
behind. 

My grandfather's destination in America was Chicago, where 
some fellow chatίstanoi had already settled. Hc first worked as a 
busboy. Soon he moved on to waiting tables at downtown Loop 
hote1s. By 1913 he had savcd enough money to open, with a 
partner, a short order restaurant and ice cream par1or in 
Maywood, a nearby Chicago suburb. In 1915, on1y five years after 
his arriva1 ίη America, Harry Shukas set up his own Parkview 
Sweet Shop facing Gιtrfield park on Chicago's West Side. With its 
wa1nut booths and marbletop soda fountain, the store was an 
origina1 edition of the classic sweet shop. My grandfather was to 
stay with the store until his retirement forty years 1ater. 

For the first coup1e of years the sweet shop barely broke even. 
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Ι η 1917 my grandfather reccived his draft noticc. he was desperate 
that he would 1ose the store. Fortunately, and to his everlasting 
gratitude, a fellow chatistanos volunteered to manage the store 
during his army stint. While in the servicc he was stationed at 
Camp Grant near Chicago and never left the state of Illinois. The 
army perfectly matched my grandfather's talent to an appropriate 
job- operating the post canteen. He claimed never to have held a 
rifle in his hands. 

In 1917 my grandfather sent for his wife and the daughter he 
had never seen. With the money in hand, Alexandra Shukas and 
her seven-year-old daughter walked the several days it took to 
cross the Albanian border. They then made their way to the Greek 
port of Patras to embark for Ameήca. They aπived in Chicago in 
1918 with no idea that my grandfather-now ίη the army-would 
not be able to meet them. Although my grandmother was to spend 
close to a half-ccntury in this country, she never really learned 
English. But because her husband tutored her, she did becomel 
literate in Greek. She was to become a charming mixture of Ba1kan 
provincialism and Chicago savvy. 

Ι η the 1920s my grandfather's business prospcred. The Shukas 
fami1y filled out with the arrival of two sons, Tom and Peter. My 
grandfather bought the building the store was in and moved his 
family into the flat above. This flat was within reaching distance ο 
the Lake Street elevated train, and the family grew up with th 
rumb1ing vibrations of the "L." In 1927 Harry Shukas went int 
partnership with a German-American friend, Schwanke, and the 
bui1t a magnificent block-long apartment building. The buildin 
was lost in the Depression, thus ending my grandfather's hopes t 
make it really big. Schwanke tήed to persuade my disconso1at 
grandfather to pick up the pieces and go to Oklahoma with him t 
try their Juck in the oi1 fields. But my grandfather thought it bette 
to stay with the Lake Street sweet shop, which at least offered 
familiar living. What would a Greel know about oi1? (Schwank 
did go to Oklahoma and did strike it ήch!) 

Because she came to Ameήca at a young age, my mother' 
English was unaccented and her ways were not foreign. Yet she wa 
raised in the conventional style of the Greek-Ameήcan middl 
class of her time. My grandfather's intentions did not inc1ude con 

NICK BOGDOS, Proprietor 

NOWARD rι 
JΟΝΠSΟΠ~ 

re.ι;taurant.~ 

OPPOSITE GRAND CENTRAL 

ΟΡΕΝ FOR BREAKFAST - LUNCH - OINNER 
7 am - MIDNIGHT 

122 Ε. 42nd Street, N.Y.C. 

(212) 687-0089 

"NEW YORK 



tinued schooling for my mother and she dropped out before 
finishing high school. Her parents assumed that the proper roles 
for a young lady were limited to being a dutiful daughter, a 
competent housewife, and a devoted mother. Rita Shukas was to 
live up to all these expectations, but she was always a woman of her 
own mind. She did not work outside the home anytime in her life. 

My parents were married in 1933. Their courtship was 
romantic dating in the Ameήcan manner. Their wedding, however, 
was old country. My father's best man, a leading confectioner in 
the Chicago Greek community and a prominent member of the 
Ahepa, arranged for the Greek Orthodox bishop of Chicago to 
peήorm the nuptials. After renting a series of apartments, my 
parents bought their own two-building flat. We always lived ο η the 
West Side within walking distance of my grandparents. Ι was born 
in 1934 and my brother, Harry, in 1936. 

Neither of my parents could be described as intellectual. Ι 
doubt if either had ever read a book in their lifetimes. My mother 
enjoyed crime magazines. My father was an avid reader of 
newspapers in both Greek and English. Yet it was expected that 
their sons would do well in school and surely go on to college. Even 
if they had had daughters, they would have had the same academic 
expectations. Although Ι have never been able to pin it down 
precisely, my parents passed on something which fostered 
learning. Perhaps it was their belief that there was more to life than 
making money, or the respect they had for the opinions of their 
children. Perhaps it was a sense of her own educational deficiencies 
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that led my mother to project high academic achievement for her 
sons. 

It was my mother's presumption that one would get a better 
education in a Catholic parochial school than in the public system; 
Ι therefore started school at Our Lady of Angels. Even though Ι 
was the only non-Catholic in my classes, the sisters never tήed to 
convert me. Probably they felt that Greek Orthodox was close 
enough. Ι was treated with affection and leamed my three R 's and a 
lot of religion as well. 

My Chicago neighborhood was lower middle class and over
whelmingly Italian and Iήsh Catholic. Ours was on~ of the f~w 
Greek families around. Ι was certainly aware of ethnιc categorιes, 
as were most people Ι knew. Of course it was before the word 
"ethnic" was in vogue. In those days one would be asked more 
directly, "What is your nationality?" After all, everybody--except 
the Indians-had to come from somewhere else. Perhaps because Ι 
was always short for my age, occasionally Ι would be called a 
'Όirty Greek" and would have to prove myself. Yet such taunts 
seemed to be generated more by a spirit of schoolboy macho than 
any real maliciousness. Besides, it was a cardinal tenet in my family 
upbήnging that Greeks were better than 'Άmericans"-which 
referred, depending on the context, to all non-Greeks or to ~!o
testant Anglo-Saxons. Not only did we Greeks have a tradιtιon 
going back to classical times, but even in the United States was it 
not self-evident that we were more likely to advance, less likely to 
get in trouble, and had a family life superior to most? 

But there was a defensive side to our ethnic smugness-a 
hyperawareness of every Greek who could be sίngled out for 
achievement. (το this day Ι still have the habit of scanning movie 
and television credits for Greek surnames.) Το grow up Greek in 
the 1930s and 1940s meant that household names included Dimitή 
Mitropoulos, Jim ("the Golden Greek") Londos, and Dean 
Alfange, the New York political figure. We were attuned ~ο the 
careers of obscure film personalities like George Coulouns and 
Katina Paxinou. We identified with Babe Didrikson Zahaήas, one 
of the greatest women athletes of modern times, who by marrying a 
Greek wrestler, George Zahaήas, acquired a Greek sounding 
name. There was also the vague sense that Pήnce Phillip, the Duke 
of Edinburgh, came from a Greek family. Α much admired ~gure 
in Greek-American circles duήng World War Il was Cednc W. 
F oster the radio commentator and well known philhellene. All 
this w~s in the era before the advent of Greek-Ameήcan celeb
rities and political figures on the national scene. It was a time 
before movies such as Never on Sunday andZorba the Greek gave 
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being Greek a certain trindiness. 
Τ ο be Greek American in Chicago meant identifying with one 

of the Greek Orthodox churches in the city. Our own church was 
the Assumption on the West Side supported mainly by members of 
the Greek business community. Saint Andrew on the North Side 
was regarded as the church of"rich Greeks." Holy Trinity was the 
more traditional immigrant church in the old Greektown near the 
Loop. (My present church, Saint Demetήos, is located in Chica
go's new Greektown on the Northwest Side). Saints Constantine 
and Helen on the South side was noted for its magnificent edifice 
capped by a dome resembling that of the glory of Greek Orthodoxy 
-Saint Sophia in Constantinople. 

Years Iater, when the neighborhood changed, Saints 
Constantine and Helen became Islamic following its purchase by 
the Black Muslims, who made it their showpiece mosque. Ι always 
thought that there was something histoήcally coπect for a vacated 
Greek church to become Muslim rather that be turned over to 
another Christian body. The transformation of the old "Saint 
Connie 's" from Orthodox to lslamic, Jike that of the original Saint 
Sophia, seemed to recapitulate in the American context the Otto
man heritage in Greek Jife. 

Politics-either Greek or American- were a conversational 
staple in my family circle. The monarchist versus republican 
schism which had characterized Greek politicallife since the turn 
of the century divided the Greek-American community until 
World War 11. My own family was staunchly on the republican 
side. Α small communist group existed in the Chicago Greek com
munity, some of whom were family acquaintances. Ι remember 
these communists as engaging individuals, but also noticed that my 
parents and grandfather treated them with amused condescension. 
Although as a boy Ι was certainly aware of Greek politics, Ι was not 
that interested except in the iπedentist Epirotic cause. It was my 
family's political view of Ameήca which naturally had the most 
meaning to me. 

The politics of my family were consonant with the small shop
keepers we were. All my family-down to the present generation
has consistently held conservative social views. In his later years 
my father became a great supporter of Spiro Agnew, as much for 
the vice-president's political philoso.phy as for his Greek 
background. My family saw advancement in individual terms, not 
through organized collective action. Social altruism in a liberal 
sense was an alient concept. Responsibilities extended to self and 
family. If people took care of their own, there would be no social 
problems. With diligence, some innate talent, and a little Juck, the 
American Dream could be realized. An added ingredient would be 
the esteem accorded by the Greek-American community. 

In 1945 our family moved to Albuquerque, New Mexico, to 
fmd a better climate for my hay fever. My father tήed his hand in 
the restaurant and bar business, but soon decided to keep his old 
trade. He opened up Albuquerque's finest shoe repair shop which 
he operated until his retirement. We chose Albuquerque for our 
new home because of the presence of a Greek community with its 
own church. The Greek population, Iarge for a Rocky Mountain 
city, was the legacy of an Ahepa tubercular sanitorium which had 
attracted Greeks from around the country to Albuquerque. The 
sanitorium had closed by the time we arήved, its failure being 
locally attήbuted to the excessive demands and idiosyncracies of 
its patients. 

The focal point of the Albuquerque Greelc: community was 
Saint George's church. The older men, who mainly ran restaurants 
and bars, found election to the church board and Ahepa offices a 
means of acquiήng some recognition and status in a familiar en
vironment. The older women, almost all housewives, took part in 
vaήous auxiliaήes. The younger American-born generation 
belonged to church youth groups; most served in the choir or as 
altar boys. Efforts to maintain ~ Greelc: language school were more 
sporadic. Social life centered on namedays, baptisms, and major 
religious holidays. Extravagant formal weddings to which the 
whole Greek community was invited were major events. The com-
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munity would be peήodically rent by disputes aήsing out of 
bruised egos and personality clashes. Such disputes became espe
cially bitter when the qualifications of the pήest were questioned. 

The Greek ~ommunity was extremely alert to any straying 
fro11,1 proper bounds. The rare divorce was always cause for gossip. 
One of the more memorable scandals involved a young woman 
who gave birth to a child out of wedlock. Suitably penitent, she 
sought readmission to the church youth group. Despite the pleas of 
the priest and the choir director we self-righteously refused to 
accept her back. If there was a generation gap in those days, the 
young seemed more prudish. 

. ln the Jate 1940s and early 1950s Ι knew each of the several 
hundred members of the Greek community in Albuquerque. The 
community ranged from the old bachelors who went to the pool 
halls near the railroad station to the main body of small business 
people, to a new who had become prosperous through real estate 
investments. Few of them had anything in common with the 
pristine Hellenes in classical Greece whom one read about. Rather, 
they were more Byzantine, more complicated, more like the 
forceful characters in a Harry Mark Petrakis novel. 

There was George Ades, warm hearted but hot tempered, who 
had arrived when New Mexico was still a territory and was pro
bably the first Greek there. He maπied into an old-Jine New 
Mexico family-descended from conquistadores-and learned to 
speak Spanish hirnself. there was Theo Karvelas, compact and 
bald, who was the only adult immigrant in Albuquerque with an 
American high school diploma, acquired in night school back in 
Pitts burgh. Karvelas, the intellectual of the Greek community, was 
a major influence in my life. There was Father Silas Koskinas, 
gentle and ascetic, who was Jater raised to the bishopήc. There was 
Father Peter Remoundos, a bear of a man, who tempered religious 
solemnity with perceptiνe wit. ln what was the most appropriate 
eulogy Ι ever heard, Father Remoundos captured the essence of 
Greek Americana by pronouncing a ocal chef"an artisan with the 
ladle and the knife." 

Στοιχειοθεσία yιό βιβλία, 
περιοδικά, 

διαφημιστικό κεfμενα, 
κάθε έίδους lκδοση. 

(212) 921-0086 

~η~~ 
Pastry ShoP'.-J 

Το Καλύτερο 
4!Ελληνικο 

Ζαχαροπλαστείο 
στήν Νέα t!Υόρκη 

32-20 BROADW Α Υ 
ASTORIA, Ν. Υ. ι ι ιο6 

Tel. (7J8) 274-6650 (7ι8) 728-9024 
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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 on 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. 

ADHPHI UNIVERSΠY 
OFFICE OF ADMISSIONS 

South Aνenue 

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

ADELPHI UNIVERSITY 

MARCH, 1986 



Shopping and Dining ίη Manhattan 
RESTAURANTS 

• The Coach House 
ιιο 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 
165 Water Street, Ν. Υ. 10038 
Tel. (2ι2) 509-5252 

•• 
New Courtney 

Catering - Free Delivery 
55 W. 14th Street, N.Y.C., Ν.Υ. 
Tel. 255-ι268 - 255-2567 

Λ rtemίs R estaurant 
Greek Food- Catering 
76 Duane St. - Ε. of Broadway 
Tel. (2ι2) 964-9475 

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

Bartholomew's of 90th Street 
American Continental Cuisine 
ι 600 Third Α venue 
Tel. (212) 348-1600 

Big Heart Restaurant 
Seafood - Steaks - Chops 
1321 Ist Ave., Ν.Υ. (7lst St.) 
Tel. (2ι2) 772-313ι -772-3133 

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

The Courtney R estaurant 
Continental & Ameήcan Cuisinc 
55 W. 14th Street, N.Y.C. 
Tel. (212) 255-1268 

Delphian Restaurιiίιt 
Specializing in Greek Food 
60 Duane Street - Comer of Elk 
Tel. (212) 267-5463 

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

Chelsea Square 
Sidewalk Restaurant 
368 West 23rd Street, N.Y.C. 
Tel. 212-691-5400- Open 24 Hrs. 

The G/ass Βοχ 
Restaurant - -Coffee House 
875 Ist Avenue, Ν.Υ. 
Tel. 212-752-8855 - 752-8856 

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

Προσθέσετε 
τι)ν έπιχείρησή σας 

στον 

ΧΡΗΣΙΜΟ 
ΟΔΗΓΟ 

-ΕΤναι εύκολο 
-Kai δεν στοιχίζει 

~, Ν ' 

οσο μπορει να 

νομίζετε! 

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

Keystone ll Coffee Shop 
Pήvate Room Available 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 Restaurant 
Authentic Greek Restaurant 
165 Bleeker Street, Ν.Υ. 10012 
Tel. (212) 674-9709 

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

Big Λpple Restaurant 
and Cojjee Shop 

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

Souvlaki R estaurant 
Authentic Greek Cuisine 
102 MacDougal St., Ν.Υ. 
J' el. 1 (212) 533-8753 

Stavy's 
Seafood - Steaks -
Chops- Greek Specialties. 
257 First Ave., Ν.Υ. ιοοο3 

Tel. (212) 673-7629 

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

Χ enia Restaurant 
Continental & Greek Food 
871 First Ave., Ν.Υ. 10017 
Tel. (212) 838-J 191 

Μ eandros R estaurant 
Authentic Greek Cuisine 
ι 18 MacDouga1 St., in the Vi1lage 
Tel. (212) 673-1668 

TRA VEL AGENCIES 
Homeric Tours, lnc. 

595 5th Ave., Ν. Υ. 
Tel. (212) 753-ι 100 
79-04, 5th Α ve., Brooklyn 
Tel. (718) 833-6800 
3 ι-1 9 Ditmars 81vd., Astoήa 
Tel. (718) 721-6400 
906 Ε. Main St., Stamford, cτ. 
Tel. (203) 359-2917 
86 Ν ο. Broadway, Hicksville, LI. 
Tel. (5ι6) 935-3400 
59 Panepistimiou St., Athens 
Tel. 321-4777 
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Τ our/ite Ι nternational, Ι nc. 
Ι Ε. 42nd St., Ν.Υ. 

Tel. (212) 599-2727 

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

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

Peters Tours 
566 7th Ave., Suite 701, Ν.Υ. 
τ el. (2 ι 2) 391-0200 

GREEK FURRIERS 

ALEX FURS, INC. 
130 West, 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, 
Μι Kisco. Tel. (914) 241-0283 
New Jersey: The Mall at Short 
Hills. Tel. (201) 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. (2Ι2) 564-528Ι 

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

SEKAS BROS, INC. 
I50W. 30th Street- 5th Aoor 
New York, Ν.Υ. 10001 

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

MISCELANEOUS 

United Ν ations Η aircutters 

230 Ε. 43 Street, Ν. Υ. ΙΟΟΙ7 

Tel. (212) 986-8842 

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

Λthenian Gijt Shop 
Stefana- Vaptistika- Books 
Records - Wholesale, Retail 
323 W. 42nd Street, Ν.Υ. 
Tel. (2Ι2) CI 7-6244 - Cl 7-6219 

Van Duzer-Kay Florist 
We send flowers everywhere 
103Ι Lexington Ave., N.Y.C. 
Tel. (212) BU 8-0136 

Lex Flower Shop 
Artistic Arrangements 
575 Lexington Ave. (51 -52 St.) 
Tel. (2 Ι 2) PL 9-6070- PL 9-607Ι 

Simpson & Co. Florists 
Flowers & Plants of Distinction 
13Ι8 2nd Ave., Ν.Υ. ΙΟΟ2Ι 
Tel. (212) 772-6670 

U ni~ed Ν ations Η aircutters 
230 Ε. 44th St. (Bet. 2 & 3rd Ave.) 
Tel. (212) 972-5080- 599-9444 

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

Προσθέσετε τό κατά
στημα η τι)ν επιχείρησή 
σας στον ΧΡΗΙΙΜΟ 0-
ΔΗΓΟ της Ν~Σ ΥΟΡΚΗΙ. 

Shopping and Dining in Astoria 
RESTAURANTS 

Kalyva 
For the Best in Greek Cuisine 
36-I 5 Ditmars Blvd., Astoήa, ΝΥ 
Tel. (7Ι8) 932-9229 

Sirena Ristorante 
Seafood & Continental Cuisine 
John, Andy, and Steve Tzoumas 
220-02 Horace Harding Express
way, Bayside- Tel. (718) 224-5593 

ΤΛ5FΙ 
OYZERI -BAR-RESTAURANT 
29-128 23rd Avenue, Astorίa, Ν.Υ. 
Tel. (718) 956-4159 

Lemonia R estaurant 
Greek and Cypriot Cuίsine 
29-19 Broadway, Astorί~t 
Tel. (718) 626-1166 

Κ eystone R estaurant 
Enjoy a Cocktail with Υ our Meal 
30-21 30th Ave., Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 728-9108 
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Mike's Diner 
Steaks - Chops - Seafood 
22-37 31st St., Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 721-9220 

Zygos (Libra) Taverna 
Greek Specίaltίes- St. Papoutsak:is 
22-55 31st Street, Αstοrίιι,, Ν.Υ. 
Tel. (718) 728-7070 · 

Taygetos Restaurant 
The Best in Greek Specialties 
30-Ι Ι 30th Ave. , Astoήa, Ν.Υ. 
Tel. (7Ι8) 726-5Ι95 

Omonia Caje 
The Best ίη Greek Pastήes 
32-20 Broadway, Astorίa, Ν.Υ. 
Tel. (718) 274-6650 
(7 Ι 8) 728-9024 

Hilton Pastry · 
and Caje Shop 

Home of Qua/ity Greek 
and lnternationa/ Pastries 
22-06 31st Street 
Astoria, Ν.Υ. Ι Ι ΙΟ5 

Tel. (718) 274-6399 

ΗΒΗ Bakery 
Greek Pastries 
29-28 30th Ave., Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (7Ι8) 274-1609 - 728-9082 

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

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

MISCELANEOUS 
Λ thenaiki Pitta Co. 

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

Λ mathus Trave/Service, Inc. 
Complete Travel Service 
John Stylianou, Gen. Manager 
30-11 32nd Street, Astoήa, Ν.Υ. 
Tel. (7 1 8) 626-0500 



Sojia's Mini Μα/Ι 
29-23 23 Street, Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 728-5829 

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

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

Chic Cleaners & Tailoring 
Custom Tailoring - Alterations 
3(Η)5 39th Ave., Astoήa, Ν.Υ. 
Tel. (718) 932-3125 

Panellinion Gijt Center 
Greek Gifts, Records, Tapes, Books 
32-σ2 Broadway, Astoήa, Ν.Υ. 
Tel. (718) 274-5525 

Bohn's Delicacies 
The Delicatessen in the Heart 
of Astoria - Catering 
29-σ9 Ditmars Blvd., Astoria 
Tel. (718) 728-2545 

Α nnis Florals 
Flowers for All Occasions 
3Ι-σ2 30th Ave., Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 728-3161 

Hercules 
Packing Shipping Co. for all over 
the world. 
23-96 48th St., Astoήa, Ν.Υ. 11103 
Tel. (718) 278-1058 

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

Μ & Ν PappasDistributors 
Who1esa1e Distributors of 
Franks, Hamburgers, Rolls, Soda 
35-σ2 !54th St., Flushing, Ν.Υ. 
Tel. (718) 886-3425 

Α egean R eal Estate 
Irene Ladas, Lic. R. Estate Broker 
Homes, Rerμals, Mortgages 
Business Appraisa1s 
41-σl 31 Ave., Astoria, Ν. Υ. 11103 
Tel. (718) 278-3838 

Charles Florals 
Quality Flowers 
32-σ7 Broadway, L.I.C., Astoria 
Tel. (718) 274-8463 - 726-2748 

Τ& S Cabinet 
Equipment Supply Co. 

Kitchen Cabinets - Refήgerators 
Stoves - Bathromm Fixtures 
36-σ7 30th Avenue, Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 932-σ310- 274-7349 

Brooklyn 
Pan-Bros Associates, Inc. 

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

Η ellex Car R ental, Inc. 
Hel/ex Serνice Center, lnc. 

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

Filos Traνel Agency 
7101 Fifth Avenue, 
Brooklyn, Ν. Υ. 11209 
Tel.: (718) 748-1027 

Taygetos Traνel Agency 
508 83rd Street, Brooklyn 
Tel. (718) 748-σ600 

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

He/las-A merican 
lmports, Inc. 

J;mm. Tzitzikalakis, Propήetor 
Meats & Groceήes 
8704 4th Ave., Brooklyn, Ν. Υ. 
Tel. (718) 748-2554 • 748-2834 

Shopping and Dining in Ν ew J ersey 
RESTAURANT8 

The Alpine Inn 
French-Italian-Coρtinental 
Cuisine - Lunch-tlinner 
Route 9W, Alpine, N.J. 
Tel. (201) 768-7640 

Jeris' Inn 
Cateήng - Wedding Receptions 
Business Meetings - Showers 
Rt. 46, Mountain Lakes, N.J. 
Tel. (201) 627-3636 

1920's Essex House 
Weddings - Christenings 
Business Meetings - Banquets 
525 Northfield Ave., W. Orange 
Tel. (201) 731-2222 

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

Moljetas46 
Restaurant - Night Club 
Authentic Greek Cuisine 
370 Rt. 46, South Hack 
Tel. (201) 440-1771 

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

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

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

MISCELANEOUS 

Ν ational Traνel S erνice 
561 Northfield Ave., 
West Orange, Ν .J. 
Tel. (201) 676-9400 

Steνens Food Serνice, Inc. 
Distributors to the Food 
Service Industry 
480 Main Ave., Wellington, N.J. 
Tel. (201) 778-σ400 

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

Traνe/-On Jnc. 
For all your travel needs 
108 Main Street, Little Falls, NJ. 
Tel. (201) 785-0666 
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'Αλλάξαμε τό πακέττο, 
άλλΟ διατηρήσαμε 

τι) ν έξαιρετικι) ποιότητα ... 

Γι' αuτο πάντοτε 
Διαφέρει! 

Πρώτοι έμείς διαθέσαμε τό φύλλο στήν όμερικανική 

'Αγορά . Τό κατασκευάζαμε μέ τό όγνότερα ύλικά. 
Παραμένει πάντοτε φρέσκο. Δουλεύεται εύκολα 

καί γίνεται ροδοκόκκινο στόν φοΟρνο. 

Φύλλο γιά μπακλαβο, καταϊφι καί aλλα γλυκίσματα 

καί ορεκτικά . 

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



ΤΗΕ MOST ELEGANT WINES OF GREECE 
are now available inNewYork&New Jersey 

SMOOTH, DRY ELEGANT 

DRY RED WINES 
APPELLAτiON OF ORIGIN 

OF HIGH QUALIΠ 
COMPARABLE ΤΟ 

FINE FRENCH BORDEAUX 

FULL BODIED &: DRY 

ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΑΣΙ 

ΝΕΜΕΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΑΝΩτΕΡΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ 

ΑΡΡΕLLΑτιΟΝ ο · ORIGINE ΟΕ OUALITE SYPERIE'URE 

ΚΡΑΣΙΑ 

ΠΡΟΤΟΝΤΑ 
ΟΙΝΟΠΟΙΗτιΚΟΥ ΣΥΝΕτ ΑΙΡΙΣΜΟΥ ΝΕ:ΜΕΑΣ . 
ΝΕΜΕΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΗΛ (0746)222 10 

ROBUST, FRUΠY, DELICIOUS 
DRY RED WINE 

CRISP, CLEAR, FLAVORFUL 
DRY WΗΠΕ WINE 

LIGHT, CRISP, REFRESHING 
DRY ROSE WINE 

IMPORTEDBY: NESTOR IMPORTS,INC. 
1901 Ε. LINDEN AVE., SUΠE 19 

LINDEN, N.J. 07036 
800 ANNADALE RD. 

STATEN ISLAND, Ν.Υ. 10312 
(718) 948~11 (201) 862-8335 


