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ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ 

ΑΤLΑΝτΙCCΠγ ΜΑγ 14, 15Resorts International Hotel 
& Casino (7 Ι 8) 721-7990 

BOSTON ΜΑ γ 17 Orpheum Theatre (617) 426-2111 
NEWγORK ΜΑ γ 18 Queens College Go1den Center 

(7 18) 721-7990 
NEW ΗΑ VEN, CT. ΜΑ γ 21 Pa1ace Theatre (203) 624-8497 

Auditorium Theatre (312) 275-5000 
Masonic Temple (216) 221-4003 

CHICAGO ΜΑ γ 24 
CLEVELAND ΜΑ γ 25 
MONTREAL 
TORONTO 
DETROΠ 

ΤΑΜ ΡΑ 

LOSANGELES 

ΜΑ γ 26 P1ace Des Arts (514) 272-5771 
ΜΑ γ 27 Roy τhomson Hall (416) 461-7000 
ΜΑ γ 28 Ford Auditorium (313) 445-8585 
ΜΑ γ 30 Roth Elchert Theatre (813) 785-4983 
ΜΑγ31 Paul Sexson Auditorium 

(213) 478-3423 

ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΥ 
ΡΕΝΑ ΠΑΝΤΑ 

καί ή ΙΟμελής όρχήστρα τους 

άπό τήν · Ελλάδα 

10th ANNIVERSARY TOUR '86 

Γιορτάζουμε τά 10 μας χρόνια συνεργασίας 
μέ τόν Γιάννη Πάριο, γι · αύτό έτοιμάζουμε 

τήν ώραιότερη συναυλία καί περιοδεία 
πού lγινε ποτέ!! 

Γιά πληροφορίες σχετικά μέ μιά συναυλία 

στήν πόλη σας, τηλεφωνήστε στό 

(718) 721-7990 
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~ΠΡΙΛΙΟΣ, 1986 

Προσαρμογη στο πνεuμα τfiς έποχfiς! 
Με τό νέο αύτό σήμα 

anτιs 
QUALI1Y FOOD PRODUCTS 

βρίσκετε τώρα τα έκλεκτής ποιότητος προϊόντα 
μας σ' δ λα τα έλλ ηνικa παντοπωλεία καi ύπερ
αγορές. 'Ένα σfjμα έμπιστοσύνης . Του άρχαιό
τερου έλληνικοί> είσαγωγικοί> Ο'ίκου. 

F ΑΝτΙS FOODS, Inc. Ι 79 Franklin Street 
New York, Ν.Υ. 10013 

Tel. (212) 966-5186 
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Ό Έπίσκοπος Βοστώνης κ. Μεθόδιος 
<Ο Σύνδεσμος τwν <Ιερέων «Α ΓI ΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

Τό 'Επισκοπικό Συμβούλιο 

<Η Φιλόπτωχος καΙ οί 'Οργανώσεις της Νεολαίας 
εύχονται 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤ ΑΣΗ 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Mr. andMrs. 

Emmanuel J. Couloucountis 

Dr. and Mrs. 

CHRISTOS D. PYRROS 
Wίsh α// theίr frίends 

Happy Easter 

Ό ίατρος καi ή Κα 

ΔΗΜΉΤΡΙΟΥ ΚΟΤΣΙΛΙΜΠΑ 
Εϋχονται σ· δλους τοuς φίλους τους 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 
30-41 36th Street 

Astoria, Ν.Υ. ιΙΙΟ3 
Tel. 278-2422 

Complίments of 

133 East 73rd Street 
New York, Ν.Υ. 10021 

Tel. 861-9000 

John Α. Vassilaros & Son, In-c. 
C ojjee - Tea - S pίces 

29-05 120th Street, 
Flushing, New Υ ork Ι 0054 

Phone: TU 6-4140 

Tel. (212) 921-0086 
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ΤΗΕ MOSTELEGANΓWINES.·OF GREECE 
are now available in Ν ew Υ or k & Ν ew J ersey 

SMOOTH, DRY ELEGANΊ' 

DR Υ RED WINES 
APPELLAτiON OF ORIGIN 

OF HIGH QUALiτY 
COMPARABLE ΤΟ 

FINE FRENCH BORDEAUX 

FULL BODIED &: DRY 

ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΑΣΙ 

ΝΕΜΕΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ 

APPELLA τιΟΝ D ORIGINE ΟΕ ΟUΑLιτΕ SYPERΙEURE 

ΚΡΑΣΙΑ 

ΠΡΟΤΟΝΤΑ 
ΟΙΝΟΠΟΙΗτιΚΟΥ ΣΥΝΕτΑΙΡΙΣΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ 
ΝΕΜΕΑ ΚΟΡΙΙ'όΘΙΑΣ ΤΗΛ (0746)22210 

ROBUST, FRUiτY, DELICIOUS 
DRY RED WINE 

CRISP, CLEAR, FLAVORFUL 
DRY WΗΙτΕ WINE 

LIGHT, CRISP, REFRESHING 
DRY ROSE WINE 

IMPORTEDBY: NESTOR IMPORTS, INC. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 1986 

ι901 Ε. LINDEN AVE., SUiτE ι9 
LINDEN, N.J. 07036 

(2Οι) 862-8335 

800 ANNADALE RD. 
STATEN ISLAND, Ν.Υ. ΙΟ3ι2 

(7 1 8) 948-06 ι ι 
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ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

NICK MIHALIOS 
BUJLDER and LA N D DEVELOPER 

23-50 31 st STREET 
ASTORIA, Ν.Υ . 11105 

Tel.: (718) 932-6100 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

For Deck, Engine and Provisions 

GULF MARINE And 
INDUSTRIAL SUPPL Υ, Inc. 

40 Ι St. Joseph Street, New Orleans, La. 70130 
Tel. (504) 525-6252 

SHVE KOUTSOURADIS, Man~r 

• Ο κ. JOHN VITELAS 
ίδιοκτήτης τοϋ 

ARGONAUT RESTAURANT 
εϋχεται σ · δλους 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

1020 3rd Avenue, New York , Ν.Υ. 10021 
Tel. 838-6554 

Ό κ. ΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ 

Ίδιοκτήτης τής 

GALANOS SHIP 
SUPPLY CO. 

Εύχεται στον έφοπλιστικο κόσμο, 
καί όλους τούς ναυτιλλομένους 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 
559 SOUTH CONCEPτiON sτREET 

POST OFFICE ΒΟΧ 96 
MOBILE, ALABAMA, 36601 - T EL. (205) 433-1816 

ΗΑΡΡΥ EASTER 

Orion and Global 
Chartering Co., lnc. 

29 BROADWAY, NEW YORK, Ν .Υ. 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 
Arena 

R estaurant-D iner 
GUS VETSAS - MICHAEL SHOREMAS 

250 Essex Street, Hackensack, N.J . 07601 
Tel. (201) 342-2275 

Mr. and Mrs. 

frank Parlamίs 
Wish all their friends 

ΗΑΡΡΥ EASTER 
Cliffside Park, Ν .J. 

Happy Easter 

GUS PAPPAS 

KAFENIO 
163 NORTH MIDDLETOWN RD. 
PEARL RIVER, Ν.Υ. 10965 
TEL. (914) 735-3337 

Σε δλα τό Μέλη τοϋ 
' ΑρχιεπισκοπΙκοϋ Καθεδρικοϋ Ναοϋ 

Άγίας Τριάδος Νέας 'Υόρκης 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Ο ΙΕΡΑΊΙΚΩΣ ΠΡΟ·J ·ΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥ Λ/0 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



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, 
through;)ut the nation; and, 

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

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

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

We at Adelphi University look forward to 
welcoming you. 

ADELPHI UNIVERSITY 
OFFICE OF ADMISSIONS 

South Aνenue 

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

/ iDELJ?lii UNIVERSITY 
'/., u n ,/' ,/ I Χ 9 fi 

ΑΠΡΙΛIΟΣ, J986 7 
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IN ΑΝ INDUSTRY WBERE 
Α DAY'S WAIT IS Α DAY ΤΟΟ LATE, 

LIAMAR IS ΤΒΕ CBANDLER OF ΤΒΕ BOUR 

Liamar has a commitment to marine 
supply. lt is a commitment rooted in a 
generation of dedicated service to the 
shipping industry. 

We understand every critical need, and 
we are well prepared to meet them. 

Our multi-lingual staff stays ready for 
the unexpected, and anticipates the 
diνersified needs of our many customers. 

Our buyers settle for nothing less than 
quality, and pay not a penny oνer fa ir market 
prices. 

Most important , our three warehouses 
are strategically Ι ocated and our trucks are 
always ready to roll. 

From Boston to Norfolk, A labama to 
Texas ... Liamar has become the indust ry"s 
fail-safe source for cabin, deck and engine 
supplies; steward and general provisions. 
Eνerything from safety equ ipment to spare 
parts; from paint brushes to ri ng buoys. 

This is Liamar. Α tradition of 
uncompromised serνice in the world of 
marine supply. 

MARINE AND INDUSTRIAL SUPPLIES 

NEW ORLEANS 
122 lndustrial Aνenue 
Jefferson, La. 70121 

Telephone: (504) 832-3994 

Cable: LIAMAR NLN: Telex 6711102 LIANL 

NEW YORK 
4100 West Side Avenue 

North Bergen. N.J. 07047 
Telephone: (201) 864-1800 

Cable: LIAMAR Ν Υ.: Telex 6711065 LIANY 

HOUSTON 
5922 Harvey Wilson Driνe 

Houstor1. Texas 77020 
Te lcphor1e: (7 13) 672-1000 

Cable: LIAMAR HOU: Telex 67 11038 LIAHU 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



ΕΥΣΤΟΧΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 

Γιa την διαστροφη του πνεύματος τijς 25ης Μαρτίου 

τΟ ΕΦΕΤΕΙΝΟ μήνυμα τοϋ 'Αρχιεπισκόπου Άμερικijς κ. Ία
.1. κώβου. γιa την 25η Μαρτίου, εlναι μιa έντονη διαμαρτυρία γιa την 
συνεχιζομέvη άπόπειρα -cώv έχθρών τijς θρησκείας καi τοίJ Γέvους 
μας, νa διαστρέψουv τηv Έλληvικη '/στορfα καi νa την έρμηvεύσουν 

μΊ:. την άποτυχημένη θεωρία τοίJ μαρξιστικοί) ύλισμοίJ, . όπως πολv 
εύστοχα έvτοπίζει ό συνεργάτης μας καθηγητης κ. Εύστ. Μπουρο
δήμος στο έξαίρετο κείμενό του γιa το «Νόημα καi το Μήvυμα τοίJ 21 » 

ποv δημοσιεύομε σε aλλη σελίδα. 

Στο έμπνευσμένο κείμενό του, ό Σεβασμιώτατος έρωτii: 

«Ποιος τώπε πως ή θρησκεία εlναι το «ΟΠιον» τού λαοϋ; Πrος 
τον άφιονίζει, πως μουδιάζει το μυαλό του, πως τον μεταβάλλει σε 
aβουλο καi σε tρμαιο ii έκμεταλλεύσιμο ύλικό γιd τοiις πονηρούς; 

" ... Κανένας στi)ν ίστορία του λαου μας δέν έννοιωσε τόσο 
πλέρια το χαρούμενο αύτό μήνυμα καί κανενός ή καρδιd δεν 
έστησε χορό, καi κανένας δεν άγωνίστηκε να το μεταδώση γνήσια 
στον συνάνθρωπό του δσο ενας έπίσκοπος, που aναψε φωτια στα 
στήθη τών άνθρώπων, ό Παλαιών Πατρών Γερμανός. 'Όσο ενας 
Πατριάρχης, που κρεμάσθηκε σε μια πόρτα, γιa ν' άνοίξουν δλες 
οί θϋρες, καί για να μαρτυρηθη ή άλήθεια του Χριστοϋ, δτι οϋτε «αί 
πϋλαι τοϋ ιϊδου θα κατισχύσουν» τής Έκκλη.'7ίας Του. 

" ... Φθάνουν πεια oi θλιβερες ρητορείες, που ύποβαθμίζουν το 

μυστήριον, που λοιδωρουν τήν 'Εκκλησία, σαν τήν τάχα έχθρq 
τής έλευθερίας του άνθρώπου, σαν τήν νερομάνα του μεσαιωνικοη 
σκοταδισμου, σαν τi)ν παράταξη δεσποτάδων καi κοτζαμπάση. 
δων, ποiι έστησαν στ' άπόσπασμα τi)ν ψυχή τών σκλάβων. Αύτώy 
που κήρυξαν ταξικό πόλεμο ένάντια στην τυραννία καί τi)ν κατα~ 
δυνάστευση. 

.. το «οπιο» αύτό, διότι αύτο ε[ ναι πραγματικό όπιο, έχασε τήγ 
δύναμη, που ε[ χε να κοιμίζη τους λαους καi να τους μεταβάλη σ; 
ύπνοβάτες άσύλληπτων όνείρων. τα μάτια τών άνθρώπω~ 
σήμερα, όρθάνοιχτα, φρικιουν μπροστα στον έσκεμμένο δόλο κqJ 
τό ψευδος έκείνων, ποiι ύποσχέθηκαν τον παράδεισο κι' έκαναy 
μόνιμη κατάσταση τi)ν λαϊκi) ψευδο-δημοκρατία, . το _σημερινή 
κράτος του φόβου καi του τρόμου, κάτω άπ • το όποίο σφαδάζει ι\ 
ψυχi) τοϋ άνθρώπου». ,, 

• • • 
(Στό μήνυμά του πρός rouς · Αποδήμους για τήν 25η Μαρ

τίου, δ ύφυπουργός κ. Γ. Α. Παπανδρέου, ένώ δέχεται δτι ήτανr 
έθνικοαπελευθερωτικός δ άyώνας τοϋ 1821' σημειώνει οη 

" ... ή έπανάσταση τοϋ 1821 ύπήρξε το άποτέλεσμα σειρaς οίκο~ 
νομικών, κοινωνικών καi πολιτικών διεργασιών ...... Δεν μiiς τq 
λέει καλα δ κ. ύφυιrουργός). 

ΟΧ/ ΣΤ/Σ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΧΗΜΙΕΣ! 

ο Ι ΠΑΡΑΠΑΝΩ φωτογραφίες έλήφθησαν δχι σt καμμιά . .. όντιπυρηνικfι ι'j έργατικr'ι διαδήλωση, όλλά στr'ιν πα
ρέλαση τής · Ομογενείας γιά τόν έορτασμό τής 25ης Μαρ
τίου, στfιν 5η Λεωφόρο τής Νέας · Υόρκης. Τό τί σχέση έχουν 
τό συνθήματα αύτά μt τr}ν 25η Μαρτίου μόνο ό πρόεδρος 
τής · Ομοσπονδfας ·Ελληνοαμερικανικών Σωματείων, ό πρό
εδρος τής Παρελάσεως καi τό Συμβούλιο τής 'Ομοσπονδfας 
γνωρfζουν. Καi όφείλουv νά δώσουν μιά έξή γη ση στr'ιν 'Ο
μογένεια. 

Εlναι κρίμα nou ή Παρέλαση χρησιμοποιείται όπό τοuς 
όλίγους γιά τfιν έξυπηρέτηση κομματικών καi πολιτικών · 
σκοπών. Δtν εlναι ή πρώτη φορά πού έγινε αύτό, ούτε ή 
πρώτη φορά πού όσχοληθήκαμε με τiς όσχημίες αύτές, πού 

.ΠΡΙΛΙΟΣ, 1986 

κρατούν μακριά σημαντικό μέρος τής 'Ομογενεfας. Γι' αύ
τό, παρά τον tξαίσιο καιρό, καi ή έφετεινr'ι παρέλαση ύστέ
ρησε σημαντικό σt δγκο καΙ έλειψε παντελώς ό ένθουσια
σμός ποu χαρακτήριζε παλαιότερα τf'ιν έθvικr'ι έκδήλωση. 

'Εκφράζομε καi πάλι τr}v εύχr'ι νά σταματήσουν ol 
aσχημίες. ΚαΙ σ' αύτό έχουν καθήκον νά βοηθήσουν ol Σύλ
λογοι, ol Κοινότητες καΙ τό Σχολεία πού λαβαfνουν μέρος 
στfιν Παρέλαση, θέτοντας σΟν δρο τ~ς συμμετοχ~ς τους 
τήν άnαyόρευση τιϊιν nολιτικιϊιν συνθημάτων. Αύτό πρέπει 
νό ζητήση καΙ ή 'Αρχιεπισκοπr'ι όπό τr'ιν 'Ομοσπονδία 'Ελ
ληνοαμερικανικών Συλλόγων. "Αν ή Διοfκηση τής 'Ομο
σπονδίας δtν θέλει, ι'j δtν μπορεί νά τό κόμη, τότε κόποιος 
δλλος φορεύς θά πρέπει νά όναλάβη τr}ν εύθύνη τής Παρε
λάσεως. fιά νό ιaναy,νη ΕθΝΙΚΗΙ 
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Η ΑΤΛΑΝΠΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΝΑΝΠΟΝ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 
ΤΑΞΙΔΙΩΠΚΩΝ ΠΡΑΚΤΌΡΩΝ 

ο I • Ε~ληνοαμει;ικανοί ταξι?ιωτικοί πράκτ_ορες καΙ οΙ άντι
προαωποι των έλληνικων ταξιδιωτικων όργανισμών 

στήν Νέα Ύόρκη, εΤναι τόν τελευταίο καιρό άναστατωμένοι 
μέ τήν δημιουργία άπό τήν 'Ατλαντική Τράπεζα μιός θυγα
τρικής ταξιδιωτικής έταιρίας, ή όποία, σίιμφωνα μέ πληρο
φορίες, έπιδιώκει νό έπιβληθή εΙς βάρος τους_ χρησιμοποι
ώντας τό άπεριόριστσ κεφάλαια τής Άτλαντικής καΙ προσ
φέρουσα πλεονεκτήματα ποu συνιστοuν άθέμιτο συνα
γωνισμό. 

Ή όνομασ(α τι'jς έταιρfας αύτή ς εΤναι ASτiR TOURS. Πρό
κειται γιά έταιρfα ποι) λειτουργεί ήδη μέ κεφάλαια τής Άτ
λαντικής Τραπέζης καΙ στεγάζεται στό ίδιο κτίριο μέ τό 
κεντρικό κατάστημά της. 

Δίιο άπόπειρες τής ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ νά έλέγξη τήν άκρfβεια 
τών πληροφοριών καί τών φημών ποu κυκ.λοφοροϋν στήν 
έλληνοαμερικανική ταξιδιωτική 'Αγορά, δtν εlχαν άποτέ
λεσμα. Σέ τηλεφωνική έπικοινωνία μας στ/ς άρχtς Μαρτfου 
μt τόν πρόεδρο τοϋ νέου ταξιδιωτικοu όργανισμοϋ κ. 
Μόσχο Σκουλή, ό όποϊος φέρεται ώς κομματικό στέλεχος 
τού ΠΑΣΟΚ, μός έζητήθη νό περιμένωμε λίγο καΙ δτι ό Διοι
κητής τής 'Εθνικής Τραπέζης κ. Παναγόπουλ_ος πού άνεμέ
νετο έκείνες τίς ήμέρες στήν Ν. · Υόρκη, θό έκανε άνακοι
νώσεις πρός τόν Τύπο, ή όίδιος ό κ. Σκουλής θό Μινε συνέν
τευξη γιό νά άπαντήση στά σχετικό έρωτήματα. Ούτε τό ~να, 
ούτε τό όλλο συνέβη. Στ/ς 27 Μαρτίου έγιναν τό έγκαfνια τοϋ 
Γραφεfου άλλό δέν έκ.λήθησσv δημοσιογράφοι. Γιό νό πλη
ροφορήσωμε σωστά τό άναyνωστικό μας κοινό, ξσvαζητή
σαμε τηλεφωνικώς άπό τόν κ. Σκουλή, τήν 28η Μαρτίου, 
πληροφορίες σχετικό μέ τόν νέο όργανισμό. ·Ο κ. Σ κουλής 
άρνήθηκε, μέ δυσφορία, καΙ μός δήλωσε δ τι δέν εΤναι •οϋτε 
λοyικό, οϋτε nptnoν• νό άπσvτήση σέ τέτοια έρωτήματα. ·Η 
έξακ.ρ(βωση τών σχετικών πληροφοριών εΤναι άδίινατη διότι 
άπό τότε πού άνέλαβε πρόεδρος ό κ. Κωστακόπουλος, 
κανε/ς στήν 'Ατλαντική Τράπεζα δέν εΤναι πλέον σέ θέση νό 
δώαη πληροφορfες στόν Τίιπο καΙ ό ίδιος δέν άπαντό τηλε
φωνήματα δημοσιογράφων. 

Ε1ναι προφανές δτι τόσο ή μητρική δσο καί ή θυγατρικi') 
έταιρfα, εΙσάγουν νέα νοοτροπfα, τελεfως ξένη πρός τίς 
άρχές_ τ/ς παραδόσεις καΙ τά συναλλακτικά ήθη τής άνοι
κτι'jς άμερικανικι'jς Άγορός, δηλητηριάζοντας έτσι καΙ τΙς 
σχέσεις τής 'Ομογενεfας μt τi'jν Μητρόπολη. 

Αύτή, όλλωστε, ή μυστικότης καί ό κομματικός 
χαρακτήρας τι'jς δλης πρωτοβουλfας, εΤναι πού προβλημα
τίζει τούς Tours operators, τοι)ς Έλληνοαμερικανούς πρά
κτορες καΙ τούς όργανωτές ναυλωμένων πτήσεων (charters) 
πρός τήν 'Ελλάδα. "Ολοι αύτοί ol έπαγyελματίες ποu έχουν 
έπενδίισει τεράστια χρηματικό ποσά καΙ πολύ μόχθο γιό νά 
προσελκύσουν · Αμερικανοuς τουρίστες στι'ιν ·Ελλάδα, αΙ
σθάνονται τώρα δτι ή 'Ατλαντική Τράπεζα, μt στελέχη τό 
όποία προφανώς άπεχθάvονται τήν έλείιθερη 'Αγορά καΙ 
τήν Ιδιωτική πρωτοβουλία, έχει άρχίσει έκστρατεfα γιό νό 
διαλίιση τΙς έλληνοαμερικανικtς Ιδιωτικές ταξιδιωτικές έπι
χειρήσεις μέ τι)ν νέα ήμικρατικι) τουριστικι) έταιρfα, πού 

εlναι άνάλογη τι'jς σοβιετικής INTOURIST. 01 ταξιδιωτικοi 
πράκτορες πιστείιουν δ τι ή νέα έταιρfα έπιχειρείνό θέση ύπό 
πλήρη έλεγχο καΙ νά έκμεταλλείιεται άποκλειστικό τήν δλη 
τουριστική κίνηση άπό τr)ν Άμερικr) στήν Έλλάδα. 

01 'Ελληνοαμερικανοί τουριστικοί παράγοντες ύποψιά
ζονται δτι δλα τά ύποκαταστήματσ τής Άτλαντικής Τροπέ-
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ζης θά χρησιμοποιηθούν γιά νό ένισχίισουν τόν θυγατρικό 
ταξιδιωτικό όργανισμό, μέ διάφορα incentiνes - προσφορές 
καί πλεονεκτήματα σέ δσους προτιμούν τόν θυγατρικό του
ριστικό όργανισμό. 

Τά παραπάνω ένδεχόμενα συζητήθηκαν σέ πρόσφατες 
συσκέψεις τών τουριστικών παpαγόντων, οΙ όποίοι άνέθε
σαν ήδη σέ δικηγόρο νό έξετάση τήν νομική πλευρό τής δλης 
ύποθέσεως. Παραλλήλως, οίίδιοι παράγοντες μελετοϋν δια
βήματα πρός τήν μητρικrΊ τής Άτλαντικής, τήν 'Εθνική Τρά
πεζα καί τι'ιν 'Ελληνική Κυβέρνηση, ζητώντας τήν διάλυση 
τού ταξιδιωτικοu όργανισμοϋ, ό όποίοςχαρακτηρίζεται ι'ίδη 
ώς "PASOK-ASτiR TOURS" . Προτfθενται, έξ δλλου, άν δέν 
διαλυθή άμέσως ή έταιρία αύτή, νά διακόψουν κάθε τρα
πεζική συναλλαγή μέ τήν χαρακτηριζομένη ι.ίις "ΠΑΣΟΚ
Α ΠΑΝΤΙC" καί νά καλέσουν δλους τούς όμογενείς νό 
πράξουν τό ίδιο, μέ τό έπιχεfρημα δ τι τό άλλοτε άκομμάτι
στο όμογενειακό αύτό ίδρυμα, έγινε κέντρο κομματικής 
δραστηριότητος καΙ πολέμιος τής όμογενειακής Ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας στόν τουριστικό χώρο. 

' Υπάρχουν, έξ όλλου, πληροφορίες δ τι ώρισμένα μέλη τού 
Διοικητικού Συμβουλίου τής Άτλαντικής Τραπέζης (τά δ
ποία διορίζονται άπό τόν ΔιοικητrΊ τής 'Εθνικής) έξέφρασαν 
άντιρρήσεις γιά τήν ύπόθεση αύτή καί δτι άπειλήθησαν πα
ραιτήσεις. 

ΠΟλες αύτές τΙς πληροφορίες δημοσιεύομε μέ έπιφίιλαξη, 
άφοιJ δέν εlναι, έξ άντικειμένου δυνατr) ή έξακρίβωσή τους, 
λόγω τής νέας νοοτροπίας πού διαπνέει τούς άρμοδίους οΙ 
όποϊοι άρνούνται νά τiς έπιβεβαιώσουν ή νά τίς διαψείισουν. 
Γι· αύτό, στήν συνέχεια, διατυπώνομε μερικό μόνο έρωτή
ματα μέ τήν έλπίδα δτι θό λυθή ή ύποπτη σιωπή καΙ θό δια
λυθοϋν οΙ τυχόν άνακριβείς φήμες πού τόσο ζημιώνουν τήν 
'Ατλαντική Τράπεζα καί τόν 'Ελληνικό Τουρισμό, στr)ν χει
ρότερη ώρα του. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Μ Ε Ρ ΙΚΑ όπό τά έρωτήματα στο όποία καλούνται νό άπαντήσουν :ό πρόεδρος τής 'Ατλαντικής Τραπέζης κ. Χ. 
Κωστακόπουλος καΙ ό σύμβουλος τής Τραπέζης καί πρόε
δρος τού ASτJR TOURS, INC. κ. Μόσχος Σκουλής_ εlναι τό 
άκόλουθα: 

1. Ποιός εlχε τήν πρωτοβουλία γιό τr)νίδρυση τοϋ νέου τα
ξιδιωτικού όργανισμού; 

2. Ποιό τό μετοχικό κεφάλαιο τής νέας έταιρίας; Κατεβλήθη 
τούτο άπό τήν Άτλαντικr) Τράπεζα; 

3. Δέν συνιστό ιιάσυμβfβαστο» ή διπλή Ιδιότης τού κ. Σ κουλή; 

4. Εlναι ό κ. Σ κουλής. δπως ψιθυρfζεται, " governor" τοϋ ΠΑ
ΣΟΚ στήν Νέα 'Υόρκη; • Η ταν παλαιότερα μέλος τού ΠΑΚ, 
δπως ό πρόεδρος τής Άτλαντικής κ. Χ. Κωστακόπουλος; 

S. Μισθοδοτείται ό κ. Σ κουλής καΙ όπό τήν 'Ατλαντική Τρά
πεζα (στήν όποία τοποθετήθηκε μετά τr}ν όνοδο τού ΠΑΣΟΚ 
στr)ν έξουσία) καΙ άπό τόν νέο όργανισμό, ή μόνο άπό τήν 
'Ατλαντική; 

6. Ε1ναι άλήθεια δτι Γενικός Διευθυντής τού νέου ταξιδιω
τικού όργανισμού εlναι ότομο πού συμβαίνει νά εΤναι ό Γενι
κός Γραμματεuς τίjς κομματικήf; έπιτροπής τού ΠΑΣΟΚ στήν 
Νέα Ύόρκη; 

7. 01 προσληφθέντες ύπάλληλοι τού ASτiR TOURS INC. εΤ
ναι μέλη τής τοπικής έπιτροπής τοϋ ΠΑΣΟΚ; 

8. Γιατί στό έγκαίνια (μέ άγιασμό) τών γραφείων τού ASτiR 

ocNEA ΥΟΡΚΗ» 



TOURS, τfιν 27η Μαρτίου, δέν έκλήθησαν άντιπρόσωποι τών 
όμογενειακών μέσων ένημερώσεως καi κανεiςάπό τοuςόμο
γενείς ταξιδιωτικούς παράγοντες ένώ ήταν έκεί ό κ. Νίκος 
Παπανδρέου, έκπρόσωποι τών έδώ κρατικών ύπηρεσιών καi 
πολλοl 6λλοι κομματικοί παράγοντες; 

9. 'Αληθεύει δτι ή 'Ολυμπιακfι 'Αεροπορία καθιέρωσε 
είδικό, μειωμένο τιμολόγιο γιά τον νέο οργανισμό, ό όποίος 

θά μπορεί έτσι νά συναγωνίζεται άθεμίτως τά Ιδιωτικά τα
ξιδιωτικά Γραφεία καί τοuς Tours operators; 

10. Ε!ναι άλήθεια δτι ή έτοιρία ASTIR TOURS INC. θόσυνα
γωνισθή καί τά έλληνικά ξενοδοχεία, μέ τό νά έξασφαλίζη 
χαμηλότερες τιμές ατά ξενοδοχεία τού συγκροτήματος 
ASτiR, ποu aνήκουν σέ θυγατρικfι έταιρία τής 'Εθνικής Τρα
πέζης, δπως καί ή Άτλαντικfι Τράπεζα; 

ΟΙ ΘΙΓΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

ο I Tour operators έναντίον τών όποίων στρέφεται ή έλλη
νική ήμικρατικι) έταιρία ASTIR TOURS, θυγατρικι) τής 

Άτλαντικής Τραπέζης, ποu εfχαν πρωτοστατήσει στι)ν 
κίνηση γιά τήν 6ρση τής προεδρικής ταξιδιωτικής συμβου

λής πρός τοuς 'Αμερικανούς τουρίστες, εfχαν έκδώσει είδικό 
φυλλάδιο μέ δαπάνες τους καί εΤχαν προβεί σέ παραστάσεις 
στήν aμερικανικι) Κυβέρνηση, εΤναι -μη συμπεριλαμβανο
μένων τών κανονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων - οί άκό
λουθοι: 

HOMERIC TOURS 
TOURLIΊE INΠRNAIIONAL 
TRAVELINE, INC. 
FREEGAΠ TOURISM, INC. 
ZEUS TOURS 
GP TOURS- ATHENS 
GUARANΠED TRAVEL 
HELLAS TOURS 
HELLENIC MEDIΠR
RANEAN LINES 

ΕΡΙRΟΤΙΚΙ LINES 
TRAVEL DYNAMICS 
TOPLINE TRAVEL 
CLOUD TOURS 
OL YMPIA TOURS 
SUN LINES CRUISES 
TRIAINA TOURS 
UL YSSES TOURS 
VOYELLAS INHRNATIONAL 

ΝΑ ΠΑΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ! 

Α ΠΟ ΠΣ πληροφορίες πού έχομε, ή έφετεινfι χρονιό θά εlναι ή χειρότερη γιά τον έλληνικό τουρισμό σ' ο, τι άφο
ρά τήν κίνηση άπό τr}ν 'Αμερική. Ένώ κατά τίς ύπάρχουσες 
ένδείξεις, ή τουριστικι) κίνηση πρός τι)ν ·Ελλάδα άπό τίς εύ
ρωπαϊκές χώρες, θά εΤνοι ηύξημένη σέ aξιόλογο βαθμό, ή 
κίνηση όπά τΙς 'Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπεται οτι θά ε Τ ναι 
σημαντικώς μειωμενη καί θά γiνη fδιαίτερα αΙσθητή. Πολλοl 
'Αμερικανοί θά άποφύγουν έφέτος όχι μόνο τi)ν Έλλάδα, 
aλλά καΙ τΙς ύπόλοιπες εύρωπαϊκές χώρες. 'Ωστόσο, κατά τΙς 
έκτιμήσει ς ταξιδιωτικών παραγόντων, οί Άμερικσνοl του
ρίστες θά άποφύγουν έφέτος τi)ν ·Ελλάδα, όχι μόνο έξ αΙτίας 
τής περυσινής προεδρικής προειδοποιήσεως γιά τούς κιν
δύνους πού άντιπροσώπευε ή διέλευση άπό τό άεροδρόμιο 
τού ·Ελληνικού, άλλά καΙ έξ αίτίας τής άνατινάξεως τού ά
γάλματος τού Τρούμαν καi 6λλων έκρήξεων βομβών καΙ τών 
άπεργιών ποu δίνουν τήν έντύπωαη οτι ή γενέτειρα άναp
χείται καΙ όέν εΤνσι άσφαλi)ς χώρα γιά τοuς έπισκέπτες της. 

Παρa τήν διαφημιστικι) έκστpατεία γιά τi)ν προσέλκυση 
'Αμερικανών τουριστών, τό κλείσιμο θέσεων γιά τον Μάρτιο 
ήταν μειωμένο κατά 15-80%. 
Άλλa ή μεγάλη πλειοψηφία τών όμογενών δεν φαίνεται 

νa lχη έπηρεαστεί καΙ κατa τίς ύπάρχουσες ένδείξεις δέν θa 
ε Τ ναι σημαντικά μειωμένος ό aριθμός τών 'Ελληνοαμέρικα
νών πού θa έπισκεφθούν τr}ν πρώτη πατρίδα. Οf'ίδιοι ούτοΙ 
όμογενείς, άνεξαρτήτως τού βαθμού θαυμασμού, ι'j τού 
άποτροπιασμού πού αΙσθάνονται γιa τr}ν συντελουμένη σο
σιαλιστική "' Αλλσγήιι (πού τίναξε aτόν άέρα τι)ν έλληνικr} 
ΟΙκονομία κai έχει κατεβάσει τοuς πόντος ατό άπεργιακό 

\ΠΡΙΛJΟΣ, 1986 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

1122 SOUTHERN BLVD., BRONX, Ν.Υ. 10459 

Phone: (212) 893-2500 

·Εξαίσιας ποιότητος παγωτό για 

εστιατόρια, ξενοδοχεία, Diners, Super
markets, Luncheonettes, Groceries. 

FULL LINE OF ΝΟ VELT/ES 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑ 

ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, L. ISLAND, 
Ν. JERSEY & WESTCHESTER COUNTY. 
ΕΦΟΔΙΑΖΟΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑ 

ΕΝτΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ 

JOSEPH KOLOGLOU 
President 

THEODORE KATSOGLOU 
Vice President 

and Managing Director 

ΤΗΕ HALFWAY HOUSE 
Superb Dίnίng 

RT 22 EAST BOUND 
MOUNTAINSIDE, N.J . 

TEL. (201) 232-2171 

ι 

Your Host NICK ΜΛSΤΛΚΛS 
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πεζοδρόμιο) μπορούν, όπως ξαναγράψαμε, νά γίνουν οί 
άποτελεσματικώτεροι κήρυκες aτούς Άμερικανοuς φίλους 
τους. ΕΊμαστε βέβαιοι ότι κανείς δέν θά άρνηθι'j νά τό κόμη. 
Ούτε tκείνοι - of έλάχιστοι - πού μέ έπικεφαλι'jς τfιν σημε
ρινι'ι ύπουργό Πολιτισμού κ. Μελίνα Μερκούρη, εlχαν κηρύ
ξει έπί των ήμερων τής χούντας μποϋκοτάζ κατά τού έλλη
νικού τουρισμού, γιό νά . . . πλήξουν τοuς συνταγματάρχες, 
ούτε καί έκείνοι πού ε χουν σήμερα κάθε λόγο νά δοκιμάζουν 
ναυτία ατό 6κουσμα των σοσιαλιστικων κηρυγμάτων καί 
των 6λλων άηδιαστικων είρηνraτικων καί λοιπων μαρξιστι
κων συνθημάτων πού συνεχίζονται. Νά πάμε όλοι στfιν 

'Ελλάδα- όχι βεβαίως μέ τι'ιν έταιρία τι'jς Άτλαντικι'jς Τρα
πέζης. Καί νό καθησυχάσωμε δσο μπορούμε τούς 'Αμερι
κανούς φίλους μας πού άνησυχούν yιά τfιν τρομοκρατία καί 
τfιν tχθρική στάση τι'jς ' Ελλάδοςάπέναντι στήν ·Αμερική. Νό 
τό κάνωμε αύτό δλοι, άνεξαρτήτως πολιτικων προτιμήσεων 
καί προσανατολισμων. Τό χρωστάμε ατή ν γενέτειρα ... 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ κ. ΣΟΥΛΤΣ 

ο 
f ΣΥΝΟΜfΛfΕΣ πού ε Τ χε ατή ν • Αyκυρα καί στfιν ·Αθήνα 
ό ·Αμερικανός ύπουργός κ. Σού λ τς, όέν εlχαν εύτυχr'ί έκ

βαση, ον καί φαίνεται δτι σημειώθηκε κάποια πρόοδος ατά 
θέματα πού tνδιαφέρουν καi τίς δυό ιισυμμαχικi:ς» πρωτεύ
ουσες. Στήν • Αγκυρα, ό ύπουργός διεμαρτυρήθη δτι τού 
έβαλαν περίστροφο aτόν κρόταφο, ζητώντας του αύξηση 
τής βοηθείας κατά . . . 50% καί αύξηση των tξαyωyων των 
τουριστικων ύφαντουρyικων προϊόντων στίς ΗΠΑ. 'Αρνή
θηκε νό ύποσχεθή τό ε να ι'j τό 6λλο, καί έφυγε γιά τήν 'Αθή
να χωρiς νό έπιτύχη άνανέωση τής συμφωνίας yιά τίς 15 άμε
ρικανικές βάσεις πού λειτουργούν στfιν Τουρκία. 

Στήν ·Αθήνα, τό πρωτο πράγμα πού συνέστησε ό κ. 
Σούλτς στfιν έλληνική Κυβέρνηση, ήταν νά λάβη σκληρότε
ρη γραμμfι έναντί ον τι'jς «δολίας άπειλι'jς τής τρομοκρατίας», 
τονίζοντας δτι οί σχέσεις μεταξύ των δύο χωρων θά έχουν 
6μεσο άντίκτυπο καί aτόν τουρισμό καi aτούς 6λλους οίκο
νομικούς δεσμούς μεταξύ ·Ελλάδος- ΗΠΑ. Καί έζήτησε τfιν 
έλληνικfι ύποστήριξη γιό τήν άμερικανική στρατιωτική 
ένέργεια aτόν κόλπο τής Σύρτας, άλλά δέν τήν έλαβε. 'Αντι
θέτως, δπως σημειώναμε σi: 6λλο σχόλιο, τό ΠΑΣΟΚ κατε
δίκασε τfιν άμερικανικrΊ παρουσία. Καί δεκάδες χιλιάδες 
κομμουνιστές έλαβαν μέρος σέ μιά άντιαμερικαvική διαδή-

Πόση 'Ασφάλεια Ζωής 
Χρειάζεστε 

ΥΠΟΛΟΠΖΟΜΕ ΤΗλ' 

ΛΣΦΛΛΕΙΛ ΠΟΥ XPEJAZETA! 
ΠΑ ΤΗΝ ΠΕΡJπτΩΣΗ .!:Α.: 

Α ΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

ΖΩΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ 
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λωση διαμαρτυρίας μέ ύβριστικά συνθήματα κατά ri'jς 'λ-
μερικής καΙ ύπέρ τών κ.κ. Καντάφι καί . .. ·Ορτέγκα, ληαι:ο

νώντας, όπως ~ταν φυσικό, τό 'Αφγανιστάν καΙ rόν «πατριώ
τηιι Γιαρουζέλσκι ... 'Η Κυβέρνηση καΙ τό ΠΑΣΟΚ δέν υΙοθέ
τησαν τήν συγκέντρωση αύτή, άλλά, όπως διεπίστωσε ό άπε
σταλμένος τών Ν.Υ. τimes (δtν εΤναι τόσο βλάκες τά ... 'Α
μερικανάκια) τά έλεγχόμενα άπό τήν Κυβέρνηση μέσα ένη
μερώσεως (Ραδιόφωνο καΙ Τηλοψία) μετέδιδαν συνεχώς 
πληροφορίες γιά τόν τόπο έκκινήσεως τής πορείας ... 

Βεβαίως, rό θέμα τών βάσεων κυριάρχησε στiς συνομι
λίες τού κ. Σοuλτς μέ τόν Πρωθυπουργό κ. Παπανδρέου καΙ 
τόν ύπουργό 'Εξωτερικών κ. Παπούλια. Ό κ. Σοuλτς δέν 
πέτυχε δημόσια άνακοίνωση τών προθέσεων τού κ. Παπαν
δρέου γιά τό φλέγον αύτό θέμα, άλλά δέν φαfνεται ότι οί 
συνομιλητές του τού έβαλαν κανένα περίστροφο aτόν κρό
ταφο. Κα/ ό ίιπουργός, ποu τόσο πολu έπείγετο νά έχη μιά 
έλληνικr'ι άπάντηση γιά τό τΙ θά γίνη μέ riς βάσεις μετά τό 
1988, άναχωρών άπό τr)ν 'Αθήνα, δέν έδωσε τήν έντύπωση 
ούτε βιαστικού, ούτε δυστυχισμένου άνθρώπου . .. 

Αύτό σημαίνει ότι έλαβε συγκεκριμένη ύnόσχεση δτι θό 
μείνουν οΙ βάσεις στ ή ν 'Ελλάδα καί ότι ol λεπτομέρειες τής 
σχετικής συμφωνίας θά ρυθμισθούν. Δέν έπί'jγε, λοιπόν, 
τελεfως χαμένο τό ταξίδι τοϋ κ. Σούλ τς. Μένει τώρα ή τήρηση 
τής ίιποσχέσεως τού κ. Παπανδρέου ό όποίος φαίνεται άπο
φασισμένος νά άκολουθήση τόν σωστό δρόμο- νά κρατήαη 
τίς βάσεις, που άποτελούν τr)ν καλύτερη έγγύηση άσφαλείας 
γιά τr)ν 'Ελλάδα. νΟχι βέβαια μόνο άπέναντι στόν ύ.ιστό
μενο nόντοτε άπό Βορρ6 κίνδυνο . . . 

ΘΑ ΜΕΤΑΣΧΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ! 

Μ Ε ΜΕΓ ΑΛΗ iκανοποίηάη πληροφορηθήκαμε ότι ή · Ελ
λάς θά μετάσχη στον έορτααμό γιά τά 100 χρόνια τού 

άγάλματος τής ·Ελευθερίας. Χαιρόμαστε πού πραγματο
ποιείται ή εύχή πού έιχαμε τελευταίως διατυπώσει σε σημεί
ωμά μας. ·Η έλληνική παρουσfα θά γίνη μέ ένα καταπλη
κτικό σε πιστότητα όμοίωμα τού πλοlου τής Κηρύνειας. Πρό
κειται γιά τό άρχαιότερο σκάφος(300 π.Χ.) πού άνεκαλίιφθη 
πρό έτών σε πολύ καλή κατάσταση καΙ άνεσίιρθη σχεδόν 
άνέπαφο, μέ τήν συνεργασία 'Ελλήνων καΙ 'Αμερικανών 
άρχαιολόγων. 'Η συμμετοχή τού σκάφους στr)ν παρέλαση 
μιάς τεράστιας πανηγυρικής νηοπομπής στόν ποταμό 
Hudson, τήν 4η 'Ιουλίου, ή μέρα τής Άμερικανικfίς Άνεξαρ
τησlας, θά χειροκροτηθfί άπό έκατοντάδες χιλιάδες άνθρώ
πους καΙ θά ύπενθυμlση 6χι μόνο rό άρχαίο μεγαλείο τής 
·Ελλάδος καΙ τήν ναυτιλιακή της παράδοση, άλλά καΙ τήν 
προέλευση τών 'Αξιών καΙ τών ' Ιδεωδών πού συμβολίζει ή 
ίιπέροχη Κυρία τού νεοϋορκέζικου προλιμένας ... 
~Οπως έχομε ξαναγράψει, ή συμμετοχr'ι τfίς γενέτειρας 

στόν έπιιc.είμενο έορτααμό, ~ταν έπιβεβλημένη. Κα/ άξίζουν 
συγχαρητήρια στήν έλληνική Κυβέρνηση γιά τήν άπόφασή 
της. Διότι ή 'Αμερική δέν έχει λησμονήσει τr)ν άπουσία τής 
·Ελλάδος άπό τον έορτασμό τής 200ετίας της, rό 7976 .. . 
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 1986 

ΠΡΑΞΗ ΜΗ ΕΛΛΗΝΩΝ! 

ΤΟ ΑΓ ΑΛΜΑ τού Προέδρου Τρούμαν πού έστησε ή Α Η ΕΡΑ στr'ιν 'Αθήνα τό 1963 σt fνδειξη τιμίjς καl αlωνlας εύ
yνωμοσύνης τοΟ Πανελληνlου πρός τόν άείμνηστον πολιτι
κόν ήγέτη πού τόσο βοήθησε στό νά σωθί'j ή 'Ελλάς άπό τόν 
κομμουνισμό, έγινε κατ ' έπανάληψη άντικ.είμενο κακομε
ταχειρίσεως κ.αi άσχημιών. Γράφτηκαν πολλές φορές στήν 
βάση του άντιαμερικανικά συνθήματα καΙ 6λλες δυό φορές 
τοποθετήθηκαν έκεί βόμβες. · Η πρώτη, τόν Νοέμβριο τού 
1970 καΙ ή δεύτερη τό 1971, μέ άποτέλεσμα τόν φόνο ένός 
άστυνομικού. Πρό έτους, περίπου, διαδηλωτές ιιπακετάρι
σανιι τό 6γαλμα γιά έξαγωγή στήν 'Αμερική καΙ ό πρώην 
πρόεδρος τfίς ΑΗΕΡΑ κ. Πfίτερ Ντέρζης πρότεινε τήν μετα
φορά του στήν 'Αμερική, άφού ol έλληνικέςάρχες δεν ~ταν 
σέ θέση νό τό προστατεύσουν άπό τ/ς άσχημlες καΙ τ/ς βομ
βιστικές έπιθέσεις, όπως αύτή, ή χειρότερη, πού τό έρριξε 
άπό τr)ν βάση του τόν περασμένο μήνα. 

Κα/ ή τελευταία αύτr) ένέργεια δεν εlναι δυνατό νό προέρ
χεται όnο VΕλληνες, δπως πολύ εύστοχα τόνισε ό 'Αρχιεπί
σκοπος 'Αμερικής κ. 'Ιάκωβος, λίγο πρΙν τήν παρέλαση, 
στόν καθεδρικό, διερμηνεύων τά αΙσθήματα άγανακτήσεως 
καΙ άποτροπιασμού, όχι μόνο τών μελών τής ΑΗΕΡΑ, άλλά 
όλόκληρης τής Όμογενείας στήν 'Αμερική. Τά αΙσθήματα 
αύτό διεμήνυσε ό Άρχιεπlσκοπος στόν Πρωθυπουργό τfίς 
'Ελλάδος μέ τηλεγράφημά του. 'Ανάλογο τηλεγράφημα 
έστειλε στόν κ. Παπανδρέου καΙ ό ύπατος πρόεδρος τfίς 
ΑΗΕΡΑ κ. G. Gabriel. 

• • • 
Γιό τήν ' Ιστορία σημειώναμε ότι μόλις έγινε έδώ γνωστή 

ή άνατfναξη τού άγάλματος, ό άρχιτέκτων τού μνημείου, 
πρώην ύπατος πρόεδρος τfίς ΑΗΕΡΑ κ. William Chirgotis, 

REALTORS-BUILDERS 
46-20 HOLLIS COURT BLVD. 

FLUSHING, Ν.Υ. 11358 

Servίng North Queens Sίnce 1972 

"Currently building custom single 
family mother Ι daughter, multi-family 
residences and professional office space" 

718 939-6363 
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προσεφέρθη νά καλύψη τι} ν δαπάνη τής έπισκευής καΙ άνα
στηλώσεως. nς ίδιες διαθέσεις ε Τ χε καΙ ή όργάνωση. ·Αλλά 
ή έλληνικι} Κυβέρνηση έπραξε άριστα μΕ: τό νά πληροφο
ρήση τήν ΑΗΕΡΑ δτι ή άναστήλωση θά γίνη- καΙ έγινε στό 
μεταξu- μέ δαπάνη τού Δημοσίου. Ό κ. Τσιργώτης, ό ό
ποϊος εlναι Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Harry 
S. Truman Award Foundatίon, θά έπιδώση στόν Πρόεδρο τής 
Βουλής κ. Iip O'Neal, τό Βραβείο Τρούμαν, στiς Β Μαίου, στό 
ξενοδοχείο Vista lnternational, Kansas Cίty, Μο. (Εμείς χτί
ζομε, έκεϊνοι γκρεμίζουν ... ). 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ 

ο Πρωθυπουργός κ. Α. Παπανδρέου πρότεινε τόν περασμένο μήνα στά κόμματα τής «Παραδοσιακής 'Αριστε
ρός» νά άφήσουν στήν άκρη τΙς «δευτερεύουσες άντιθέσειςιι 
καΙνά συνεργασθούν μΕ: τι}ν Κυβέρνηση καΙ τό ΠΑΣΟΚ γιά 
τήν όλοκλήρωση τής σοσιαλιστικής 'Αλλαγής. Τ ό ΚΚΕ καΙ τό 
Κ. Κ. 'Εσωτ. διετύπωσαν έπιφυλάξεις καΙ έντονεςάντιρρήσεις 
στήν πρόταση, άλλά τίποτε δέν άποκλείει στό μέλλον τήν 
συνεργασία τών Σοσιαλιστών μέ τούς Κομμουνιστές. 

Στι}ν ·Ελλάδα, ή πρόταση δεν προκάλεσε Ιδιαfτερες άνη
συχfες ούτε στόν χώρο τής λεγομένης Δεξιός. Διότι, δυστυ
χώς, πολλοl ΟΕλληνες δέν έχουν συνειδητοποιήσει τό τί θά 
στοίχιζε στούςίδιους καΙ στήν χώρα, μιό τέτοια άνοικτή συ
νεργασία, πού άσφαλώς θό έφερνε καΙ τούς Κομμουνιστές 
στήν έξουσία άν τό ΠΑΣΟΚ έχανε τήν αύτοδυναμία του στό 
Κοινοβούλιο. ~Αν τό θέλη δμως αύτό ό έλληνικός λαός, μέ 
γειά του καΙ χαρά του. Διαθέτει ήδη, άρκετή πείρα άπό τό 
σοσιαλιστικό πείραμα καΙ γνωρίζει πού ώδηγήθηκε ή ΟΙκο
νομία. Αύτήν άκριβώς τήν ώρα, πού ή Κυβέρνηση συνάπτει 
νέα δάνεια καΙ έπιδιώκει άγωνιωδώς έπε ν δύσεις άπό τό έξω
τερικό, βρήκε ό κ. Παπανδρέου νό κόμη τό fστορικό άνοιγμά 
του πρός τό κόμμα τού «έγκλήματος καΙ τής προδοσίας» (Γ. 
Παπανδρέου). Δικαfωμα καί τού κ. Παπανδρέου νά πολι
τεύεται δ πως θέλει. 'Αλλά άφού τώρα, λόγω Σοσιαλισμού, 
δχι μόνο δέν προσελκύονται κεφάλαια, άλλ' έκπατρίζοντσι 
τά έγχώρια, δικαιούται ό οΙκονομολόγος Πρωθυπουργός νό 
έλπfζη δτι μετά τό άνοιγμα πρός τούς Κομμουνιστές θό σχη
ματιστούν άτελείωτες ούρές άδημονούντων ξένων κεφα
λαιούχων, fκετευόντων νά έπενδύσουν στήν 'Ελλάδα; ... 
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The finest seafood resιaurant in New York. 
Eνen the fish know. Ί1ιe Delegate 
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ΜΝΗΜΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

ΤΟΝ περασμένο μήνα συμπληρώθηκαν 50 χρόνια άπό τόν 
θάνατο ένός μεγάλου ~Ελληνα, ένός έμπνεuσμένου f.θνι

κού ήγέτου, τού 'Ελευθερίου Βενιζέλου. Μέ τήν εύκαιρία, 
μεταφέρομε έδώ τόν σύντομο λόγο πού f.ξεφώνησε στr)ν 
Βουλή τών 'Ελλήνων, τr)v 22α 'Απριλίου 1936, ό Γεώργιος Πα
πανδρέου. Πρόκειται γιο λόγο σύντομο καΙ f.πιγραμματικό, 
ποu aξιολογεί τό έργο καΙ τr)ν προσωπικότητα τού θρυλικού 
ήγέτη. Εlπε ό Γεώργιος Παπανδρέου: 

Υ Οσοι εύρίσκονται εΙς τός πλαγιός τών ύψηλών βουνών, 
δεν κατορθώνουν νό βλέπουν τr)ν κορυφήν των. Μόνον ή 
όπόστασις επιτρέπει τήν θέαν τοΟ μεγαλείου των. 

Συμβαίνει περίπου το ίδιον μf: τοuς μεγόλους δνδρας τfjς 
'Ιστορίας. ΟΙ δνθρωποι τi'jς γενιάς των τοuς έννοοΟν όλιγό
τερον. Μόνον ό θόνατος καi ό χρόνος παρέχουν τήν 
όπόστασιν, ή όποία έπιτρέπει εΙς τήν Ίστορίαν νό όναλόβη 
τό tργον της .. . 

' Αλλό ύπόρχουν καί ύψηλαi κορυφαί, εΙς τήν όνόβασιν 
τών όποίων όποκόμνει καi ή 'Ιστορία. Καi εΤναι τότε ό 
θρΟλος, ό όποίος διηγείται τήν δόξαν των . .. 

ΕΙς τήν περιοχήν τοϋ θρύλου όνήκει πλέον καi ό 'Ελευ
θέριος Βενιζέλος. 

·Η διαβασίς του όπό τήν ζωήν της ' Ελλόδος προκαλεί τήν 
θρησκευτικήν εκστασιν τοΟ θαύματος. 'Όπως εΙς τήν ΚαινrΊν 
Διαθήκην οΙ παραλυτικοί dίρουν τόν κρόββατον καi περι
πατοuν, τοιουτοτρόπως καi ή παραλυτική • Ελλός τοϋ 1897, 
εΙς τό πρόσταγμα τοϋ Βενιζέλου, περιπατεί, μετέχει είς τός 
εύγενεστέρας όθλήσεις, εΙσέρχεται εΙς τόν στίβον της δόξης, 
στέφεται 'ΟλυμπιονfκηςΙ ... 

'ο ·Ελευθέριος Βενιζέλος πραγματοποιεί έντός δέκα έτών, 
δσα, εΙς μότην, στενάζον, έπi αΙώνας, έπόθε ι τό Γένος ... Γίνε
ται ό Προφήτης καi ό Δημιουργός καi τό Σύμβολον τί'jς Με
γόλης 'Ελλάδος. ' Αλλό γίνεται όκόμη καi ό μεγαλουργός κυ-

AGAPI 
REALTY & 

TRA VEL AGENCY 
28-05 24th Avenue, Astoria , Ν.Υ. 11105 

Tel. (7 Ι 8) 278-4544 
'Ιδιοκτήτες Ο{κιών, Πολυκατοικιών 

Νέας 'Υόρκης καί περιχώρων 

'Αναθέσατε τήν διαχείριση τής πολυκατοικίας σας 

στό εμπειρο γραφείο 

AGAPI REALTY & MANAGEMENT. 
'Ο κ. 'Αθανάσιος Χαλκιάς πού εχει πολυετή πείρα 

καί σάν ιδιοκτήτης, άναλαμβάνει τήν διαχείριση , 

συντήρηση τοϋ άκινήτου σας. Είσπράξεις ένοικίων, 

εξοδα, έπιδιορθώσεις, άσφάλεια τοϋ άκινήτου. 

Home Improνement, apartment registration, άνανε
ώαεις λίστας landlordίfenant Court, superitendent 
κ.λ.π. Οί καθαρές είσπράξεις άποστέλλονται σέ 

όποια πολιτεία καί νά βρίσκεστε καί σέ όποιο μέρος 

τής ·Ελλάδος. 

Ή άμοιβή μας εlναι πολύ λογική. 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 



βερνήτης. Εlπε: Γεννηθήτω κρότος. Καί tγένετο κρότος! 

·Από την πίστιν της ψuxi'jς του μεταγγίζει πίστιν εΙς την 
ψυχήν τοΟ Εθνους καί τήν περίοδον τi'jς παρακμi'jς διαδέ
χεται ή δνθησις τi'jς ·Αναγεννήσεως! ... ·Ο Βενιζέλος ένσαρ
κώνει τόν όρτιώτερον τύπον το Ο μεγαλοφυοΟς κυβερνήτου. 
Διότι συνδυάζει την τολμηροτότην πτi'jσιν μέ την όσφαλε
στάτην προσγείωσιν. ΕJναι ό κατ' έξοχην 'Ιδεαλιστής- Πραγ
ματοποιός. 

· Εγκαταλείπων τόν φuσικόν βίον δ 'Ελευθέριος Βενιζέλος 
εΙσέρχεται εΙς τό Πάνθεον τών μεγίστων όνδρών τf'jς 'Ελ
ληνι κi'jς 'Ιστορίας. Γίνεται λαμπρότατον δστρον τi'jς α Ιωνίας 
·Ελλάδος. ·Η έλληνικη φυλr'ι θό εJναι ύπερήφανος κα1 θό 
καταυγάζετα ι, εΙς τοuς αΙώνας, όπό την λάμψιν του. 

Καi ήμείς, οί δνθρωποι τi'jς σημερινtjς γενεάς, κλίνοντες 
εύλαβώς ένώπιον τi'jς μνήμης του, εύγνωμονοΟμεν την 
όγαθην μοίραν, δτι έζήσαμεν εΙς την tποχήν του! ... 

.. .. .. 
Στόν μεγάλο 'Έλληνα πολιτικό άναφέρεται καί ό tξαίρε-

Ι τος φίλος καΙ συνεργάτης τfjς ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ Δρ. • Αχιλλεuς 
Σακελλαρίδης, ατό άπόσπασμα άπό τό νεοεκδοθtν βιβλίον 
του, πού δημοσιεύομε σε 6λλες σελίδες καί συνιστούμε σ ' 
~λους νά διαβάσουν. 

ΠΡΟ7ΙΜΟΤΕΡΗ Η ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΣ 
'Ελληνισμός στι)ν Άμερικfι θά ι'jθελε ή Έλλός νό ύπο-

στηρίξη χωρ/ς καμμιά tπιφύλαξη, άλλά σάν καλός σύμ
μαχος κσί πιστός φfλος, τfιν άμερικανική ναυτικη παρουσfα 
aτόν κόλπο τfjς Σύρτας. Καί νό διεuκολύνη μέ κάθε τρόπο τ/ς 
ΗΠΑ στην προσπάθειά τους νό κατοχυρώσουν yιc'ι δλες τtς 
ναυτικες χώρες τό δικαfωμα τής tλεύθερης ναυσιπλοίας 
στήν περιοχή ποu διεκδικεϊ ό αfμοσταγης άρχιτρομοκράτης 
Καντάφι. 'Η έλληνικη Κυβέρνηση δέν τό έκαμε βέβαιααύτό, 
άλλά, μt μιά άνακοίνωσή της, έλαβε ούδέτερη θέση, ποι) 
ε1νσι nολύ προτιμότερη άπό tκεfνη τού κυβερνώντος κόμ
ματος. Τό ΠΑΣΟΚ (δπως καΙ τό Κ.Κ.Ε.) καταδίκασε έντονα 
τήν άμερικανικfι tνέργεια σον μ ιό προσπάθεια tνόπλου tπι
βολfjς μιός νέας "Pax Americana". ~Οπως μετέδωσε άπό τι)ν 
'Αθήνα ό συνοδεύσας τόν ύπουργό 'Εξωτερικών κ. Σοuλτς 
άπεσταλμένος τών New York Times, Άμερικανοi καi ~Ελλη
νες tπfσημοι ε1παν δτι of δυό άντίθετες άνακοινώσεις ~ταν 
χαρακτηριστικές τής συνήθειας τού 'Έλληνα πρωθυπουρ
γού νο έπιχειρfj νό Τκανοποιή τι)νίδια στιγμή, δυόά vτfθετα 
μέρη. 

'Οπωσδήποτε, ή tπίσημη στάση τfjς 'Ελλάδος στfιν ύπό-

~on~~ 
Pastry ShoP'.-.J 

Το Καλύτερο 
t!Ελληνικο 

Ζαχαροπλαστείο 
στt)ν Νέα t!Υόρκη 

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

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

ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 1986 

Ί 
. Ι 
· ι 

· θεση αύτι) πρέπει νά καταγραφή σάν nρόοδος, συγκρινο
μένη μt τ/ς παλαιότερες διακηρύξεις περ/ «fμπεριαλιστικfjςιι 
·Αμερικής. Κα/ νά σημειωθfj στό tνεργητικό τού κ. Παπαν
δρέου, παρά τήν tχθρική στάση ποu έλαβε τό κόμμα του. 

«ΕΛΕΝΗ>> ΠΡΟΒΛΗΜΑ 7/ΖΟΥΣΑ 

Η ΤΑ/ΝΙΑ «ΕΛΕΝΗιι, βασισμένη στό δμώνυμο βιβλfο τού Ελληνοαμερικανού δημοσιογράφου καΙ συγγραφέα 
Nicholas Gage, συνταράσσει αύτή τfιν tποχr'ι τfιν 'Ελλάδα, 
καθι.iJς χιλιάδες θεατές προσέρχονται στοuς κινηματογρά
φους. 

'Η ταινία ξαναζωντανεύει τι)ν πιο τραγικι) περίοδο τfjς 
πρόσφατης έλληνικfjς Τστορfας, στfιν όποία tκτυλίσσεται ή 
τραγωδία μιός μάνας ποu βασανίστηκε άπάνθρωπα καί 
έκτελέστηκε tπειδι) φυγάδευσε τό παιδιά της γιο νά τά γλυ
τώση άπό τό παιδομάζωμα - lναν. . . θεσμό ποu of Ρώσοι 
άvτιγράφουν σήμερα στό • Αφγανιστάν. 

Εύχόμαστε ή «Έλένηιι νά προβληματίση τοuς ~Ελληνες-

FITCO ELECTRONIC 
EXPORT 
ΟΡΕΝ 7 DAYS 

ALL MAJOR APPUANCES ΟΝ DISPLAY 
194 6 Ανe. (Coner 32nd SL) Ν. Υ., Ν. Υ. 10001 

212-889-0888 τ.ν. 
PHILIPS VRC 
GRUNDIG SrEREO 
SONY REFRIGERATOR 
SHARP WASHER 
Ηιτ ACHI DRYER 
SANYO DISHWASHER 
G.E. SUN GtASS 
ΑΜΑΝΑ WATCHES 
WESτιNGHOUSE WALKMAN 
PANASONIC SMALL APPLIANCES 

10 System T.V. & VCR to play& record inallcountries 
Conversion of Video Tapes from any System or 

Format to the others 
TYPEWRITERS (ENGLISH and GREEK) 

Warehousing, Carting lnsurance and Shipping Wor/dwide 

OUR SERVICE DΡΜτ. WILL ΤΑΚΕ CARE 
OF ALL YOUR AUDIO OR VIDEO REPAIRS 

SATELLΠE DISH ΛΝΤΕΝΑ 

--------------------------------------, 

P/NOCCH/0 
RESTAURANT 

Specίalίzίng ίn Greek Cuίsίne 
STEAKS-CHOPS-BURGERS - SEAFOOD 

SOUVLAKI - GYRO - DONER ΚΕΒΟΒ 
GREEK and CYPRUS DISHES 

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

I 
I 

' ~-------------------------------------~ 
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ιαΙ κυρίως τούς νεώτερους - δσο ή περίπτωση έπιβάλλει. 
Διότι πολλοί λησμόνησαν, ι'j δεν δκουσαν δπως έπρεπε τΙς 
ttυμφορες πού προκάλεσε στόν τόπο τό «Κόμμα τοϋ έγκλή
~ατος κσi τής προδοσίας», στiς προσπάθειές του νά ύπο
δουλώση τι'jν Έλλάδσ. Λησμονήθηκε τό παιδομάζωμα. Τά 
βασανιστήρια καΙ ol έκτελέσεις, 01 άνστινάξεις καΙ ol κστσ
στροφες όλόκληρων χωριών. Οί δολοφονfες lερέων. ~ Εγι
νσv, βεβαίως_ καΙ άπό τήν δλλη πλευρά άκρότητες, έξίσου 
κστσδικαστέες, άλλά δεν συγκρίνονται ούτε σε άγριότητα, 
ούτε σέ έκταση. 'Αλλά ή κομμοuνιστικΓι προπαγάνδα πέτυχε 
νά διαστρtψη τfιν ' Ιστορία καΙνά τιμώνται σήμερα ol προ
καλέσαντες τόσες συμφορές στό ~ Εθνος_ σάν «ιϊρωες τής 

άντίστασης» καΙ νά έπιβραβεύωνται μέ συντάξεις, δωρεάν 
διακοπές καΙ διάφορες δλλες τιμές. • Οχι μόνο στήν ·Ελλάδα, 
άλλό καi έδώ, σπ'ιν Άστόρια, στό όικημα πού παραχωρεί 
ή 'Ομοσπονδία Χιακών Συλλόγων γιά τόν έορτασμό της 
Ε. Π. Ο. Ν., τοϋ ΕΛΑΣ καΙ τοϋ ΕΑΜ ... 

• • • 
Τ ό βιβλfο ιι ' Ελένη» - άποσπάσματα τοϋ όποfου έιχσμε δη

μοσιεύσει δτσν πρωτοεξεδόθη τό βιβλίο ατά έλληνικά (καΙ 
νομfζομε δτι άξίζει νά κσταχωρήσωμε καΙ άποσπάσματσ 
στΓιν άγγλικfι) σημειώνει άκόμη τρομερfι έπιτυχίσ. Στήν • Ελ
λάδα κατέρριψε τό ρεκόρ τών 70.000 άντιτύπων ένώ έχουν 
πωληθή δλλα 4.700.000 άντίτυπα μεταφρασμένα σέ 76 
γλώσσες. 

Σε μιά πρόσφατη συνέντευξη τοϋ Προέδρου καΙ τι'jς κ. 
Ρι'jγκαν πρός τΓιν Barbara Walters, δήλωσαν καί ol δυο μαζί, 
χωρlς κανένα δισταγμό, δτι ή καλύτερη ταινία τής χρονιάς 
ήταν ή «'Ελένη». 

Στι'ιν άρχή, ol κομμουνιστές στήν ·Ελλάδα εΤχαν προτι
μήσει νά άγνοήσουν τό βιβλίο. Τό ένδιαφέρον δμως τοϋ 
κοινού γ ιό τι'jν ταινία, τούς έκαμε νά άλλάξουν τακτική. ·Α
ποδεικνύοντες τήν ... δημοκρατικότητά τους, κυκλοφόρη
σαν προκηρύξεις, καί όμάδες κομμουνιστών έπεχείρησαν νά 
έμποδίσουν τfιν είσοδο θεατών στοιlς κινηματογράφους, μέ 
άποτέλεσμα νά σημειωθούν συγκρούσεις. 'Απείλησαν καi 
άνατίναξη αΙθουσών καΙ ύπεχρέωσαν τfιν διακοπr'ι τής προ
βολής σε ώρισμένους κινηματογράφους. Περιττό βέβαια νά 
λεχθf] δ τι δ ταν έπl σειρά έτών προβάλλονταν στ Γιν 'Αθήνα 
τσινfες εύνοϊκές μόνο γιά τήν κομμουνιστική ύπόθεση (διότι 
μόνο τέτοιες εΤχαν γυριστεί) κανένας «ΦΟσίστας» δεν 
έμπόδισε τr'ιν προβολή τους . .. 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

ocJams 
23 Ε. 74th STREH 

23 Ε. 74th Street, New York 

Tel. 535-2112 

Specia/ties: Roast Beej, Λuthentic 
Ceasar Sa/ad and Fresh Fish Daily 

exclueively fron1 

HATZIS FURS inc. 
364 SEVENTH AVE. 73Β 3273 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



Τιμη στόν κ. Χρ.Μπάστηάπότόν Καθεδρικό 

Μιd dvαμvηστικfτ φωτογραφία άπό την χοροεσπερίδα. Άπό dριστερά. ό Γεν. Πρόξενος τής Έλ
λάδος καi ή κ. Γ. Άσημακοπούλου, ή κ. Προύνη, ό τιμηθεiς κ. Μπάστης. ό Πρέσβυς τής Έλ
λάδος κ. Παπούλιας, ή κ. Παπούλια, ή κ. Κυριακίδου, ό Γr.vικός Πρόξενος i:ης Κύπρου κ. Πλά
των Κυριακίδης, ό ίερατ. προϊστάμενος τοv Καθεδρικοί) α/δ. Ρόμπερτ Στεφανόπουλος, ή κ. Λ. 
Άμοpάτη, ό πρώην πρόεδρος τοv Καθεδρικοv κ. Λούης Άμοράτης καi ή πρεσβυτέρα κ. Στε-

φανοπούλου. (Athens Intemational - D. Kessoglides) 

·Ο τιμηθείς κ. Μπάστης μ'έ δυό φίλους του. τόν tφοπλιστΠ κ. Σπϋοο Μυλωνά, dpιστερά. καί τόv 

χρηματιστfι κ. Γιώργο Δρούλια, δεξιά. (Athens Intemationa\ - D. Kessoglides) 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 1986 

(Athens Intemational - D. Kessoglides) 

Ό πρώηv Κυβερνήτης τής Ν. Ύόρκης κ. Κά
ρεϋ, ό Σεβασμιώτατος, ή κ. Κάρεϋ καί ό κ. 
θεοδ. 1ίρούνης, στfιν έκδήλωση γιά τόv κ. Χ. 

Μπάστη. 

Στόν γνωστότατο σττ]ν 'Ομογένεια καΙ 
στους καλλιτεχνικοuς κύκλους τής Νέας 
Ύ όρκης κ. Χρήστο Μπάστη άπενεμήθη 
έφέτος τό έτήσιο τιμητικό βραβείο τοϋ Κα
θεδρικοί> Ναοί> τής ·Αγίας Τριάδος Νέας 
Ύ όρκης γιά τ τ] ν δλη προσφορά του στ'τ]ν 
Κοινότητα καΙ στΙς Καλt:ς τέχνες. ·Η έπί
δοση του βραβείου, που εΙ ναι lνα άνάγλυ
φο όμοίωμα του ναοί>, έγινε άπό τόν 'Αρ
χιεπίσκοπο κ. 'Ιάκωβο κατά τfιν διάρκεια 
της 58ης χοροεσπερίδας τοί> Καθεδρικοί> 
στό ξενοδοχείο «Πλάζα ... 
Πάνω άπό 450 c'iτομα παρεκάθησαν στό 

μεγαλύτερο δείπνο της τελευταίας δεκα
ετίας, στό όποίο προσηλθαν δ Πρέσβυς της 
Έλλάδος καΙ ή κ. Γ. Παπούλια , δ Γεν. 
Πρόξενος της ·Ελλάδος καΙ ή κ. Γ. · Αση
μακοπούλου , δ Γεν. Πρόξενος της Κύπρου 
καi ή κ. Πλ. Κυριακίδου, δ πρώην Κυβερ
νήτης της Ν. Ύ όρκης καί ή κ. Χιοϋ Κάρεϋ, 
δ πρόεδρος της Κοινότητος τοϋ Καθεδρι
κοί> καΙ ή κ. Θεοδ. Προύνη καΙ πολλt:ς 

Το έξώφυλλό μας 
·Ο ·Αρχιεπίσκοπος · Αμερικης κ. 'Ιάκωβος 
έπιδίδων η'ιν τιμητικη πλάκα στόν κ. 
Χρήστο Μπάστη. ·Αριστερά, δ δραστή
ριος Πρόεδρος της Κοινότητος κ. Θεόδ. 

Προύνης. 
(Ath<ns Inιcm.ιιioιuιl • Ο. Kcwιlidcs) 

Άπό άριστερά. ή κ. Προύνη. ό Γενικός Πρό
ξενος τής Έλλάδος κ. Γ. Άσημακόπ.ουλοι;. 
ή κ. Μ π. άστη, ό τιμηθεiς κ. Μπ.άστης λ·αi ό Γε
vικός Πρόξενος τής Κύπρου λΌ Πλάτωι• Κυ-

ριακίδης. 

(Athens lntemational- D. Kessoglides) 
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ΑΓΟΝΗ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ 
Στό χιόνι πού σκεπάζει τό κατώφλι μου, 

γροικώ τά βήματά σου πού περνοϋνε 

καi ή καρδιά στή σκtψη γοpγοκτύπησε· 
ίσως κα/ νάλπιζε τήν πόρτα πώς θ · dνοίξης. 

Μ · ά.λοίμονο! τό φεγγαpόφως λfγο στάθηκε 

νά σέ φωτfση, κ ' lφυγες γιά πάντα ... 
Μακpαfνει στό δρόμο τ • dργό βήμα σου 
καί τήν καρδιά τυλfγουν μαύρα πtπλα. 

Μά όταν σάv διάβηκες τήν πόρτα άνοιξα 

μπήκε ό 1σκιος σου μαζύ μου, 

κ • iv άρωμα ξεχύθηκε όλόγυpα 
πού γtμισε μ ' tλπfδες τή ψυχή μου. 

ΧΡΥΣΊ'ΛΛΛΕΝΗ ΛΟΥΚΛ·J·ΔΟΥ 

/iλλες προσωπικότητες τής Κοινωνίας τής 
Νέας Ύ όρκης. 

την εύθύνη τής ώραιοτάτης έκδηλώ
σεως ε{χε ή κ. ν Αννα Πήτερς. 

Μεταξiι των /iλλων, διεκρίναμε τόν πρώ
ην πρόεδρο τοϋ Καθεδρικοί) κ. καi κ. Φ. 
Άλεξάκη, τόν πρόεδρο τής Άτλαντικής 
Τραπέζης κ. Χ . Κωνσταντόπουλο, τόν 
πρώην πρόεδρο τής ίδιας Τραπέζης κ. καi 
κ. Σ . Κατσούλη, τόν πρόεδρο τοϋ Hcllcnic 
Dcνclopmcnt Corρ. καi τήν κ. Ν. Παπαδο
πούλου, τόν κ. Γ.Π. Λιβανό, τον κ. καi κ. Γ. 
Δρούλια, τόν lατρό καί τήν κ. Μι χ. Σιδέρη, 
τον ιατρό καί τήν κ. Δημν. Κοτσιλίμπα, τόν 
ιατρό καί τήν IC. Γ .• Αργυράκη, τον ιατρό κ. 
Μαρίνο Πετράτο, τόν ιατρό κ. Α. Ταμπά
ση, τόν κ. καi κ. William Tavoulareas, τόν 
κ. I. Α&yερι νό, τήν κ. 'Αθηνci Μπουμπάρη, 
τόν κ. καi κ. Μανώλη Κουλουκουντή, τόν 
κ. καί κ. Τόμ Καλαμαρά, τόν κ. καi κ. θ. 
Καμπούρη, τόν κ. καi κ. Π. Καρρά, τόν κ.Ι. . 
Κατσιματίδη, τον κ. Σπ. Μυλωνά, τόν κ. 
καi κ. Δημ. Κόντου, τόν κ. καί κ. G. Dia
mond, τον κ. καί κ. Χ ρ. Δαφνίδη, τόν κ. καί 
κ. Κ . Λογοθετίδη, τόν κ. καi κ. Π. 
Κωστάλα, τόν κ. καί κ. Σ. Κουτσοδόντη, 
τόν Κ. καί Κ. νΕβανςΣάUπρους, τόνκ.καί Κ. 
• Αθαν. Πεσλή, τόν κ. καi κ. Σ ταμ. Λύκος, 
τόν κ. καi κ. Ι. Μοσχαχλαtδη, τόν κ. καi κ. 
Τζόζεφ Λεοντής, τόν κ. καί κ. Ι. Λεοντή, 
τον κ. καi κ. Gcorgc Douris, τόν κ. καi κ. 
'Αντ. Βασίλαρου, τόν κ. Stam Pcrry, τόν κ. 
καi κ. Γ. Ψαθci, τόν κ. καί κ. Α. Όρφανοϋ, 

τόν κ. καi κ. Ή λ. Σι τινά, τόν κ. 'Α ρ. Σ ταυ
ράκη, τόν κ. καi κ. θ. Σαμούρκα, τον κ. καi 
κ. τ. Παπαχρίστου, τόν κ. καi κ. Ν. Φαρασ
λή, τόν κ. καi κ. τ. Μεταξά, τόν κ. καi κ. π. 
Μακριά, ηΊν κ. Μαρία Λύρα, τόν κ. καί κ. 
Λ. Λιανίδη, τόν κ. καί κ. Α&yουστο Μιχα
ηλίδη, τόν {ατρό καί κ. Α. Καρφοπούλου, 
τόν κ. Ρ. Δάμπαση, τόν κ. καί κ. Ε. 
Κοντοκώστα, τήν κ. Θέμιδα Χατζηγιάννη, 
τόν κ. καί κ. Χρ. οιιcονομοπούλου, τόν κ. 
καί κ. Μ . Ζαχάρη, τόν κ. καί κ. Ι. Χαραμή, 
τόν κ. καi κ. Γ. Καράλη, τόν κ. Πήτερ Κου
ρίδη, τόν Dr. καί τήν κ. J. Nicholas, τον κ. 
καί κ. Β. Μαυρολέων, τον κ. καί κ. Α. Καμί
λοιι, τόν κ. ιcαί κ. 'Αλ τομεριανοϋ, τόν κ. καi 
κ. J. Aνlon κ.ά. 
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Νέοι μέτοχοι στό 
Hellenic Development 
Corporation 

· Η · Εθνικη Τράπεζα τής ·Ελλάδος καi ή 
Έμπορικη Τράπεζα lγιναν μέτοχοι του 
Hellcnic Dcνclopmcnt Corporation τό 
δποiο έδράζεται τήν Νέα ' Υόρκη με σκοπό 
την προσέλκυση έπενδύσεων στην Έλ
λάδα. 

Ή έταιρία αύτή, πρόεδρος τής δποίας 
εlναι δ οικονομολόγος κ. Νίκος Παπαδό
πουλος, ιδρύθηκε τόν Μάϊο τοϋ 1984 με με
τόχους ηΊν Έλληνικη Τράπεζα Βιομηχα
νικής 'Αναπτύξεως καί την Άyροτικη 
Τράπεζα τής Έλλάδος. 

Μεταξiι των ύπηρεσιών πού προσφέρει ή 
HDC στοiις έπενδυτες πού θέλουν νιΙ ορ
γανώσουν έπιχειρήσεις σττΊν Έλλάδα εΙ
ναι: Γνωμοδότηση σε θέματα έπενδύσεων, 
παροχη πληροφοριών,lρευνα τής άγοράς 
καi βοήθεια yιa χρηματοδότηση. 

Ή συμμετοχτΊ τής Έθνικής καί Έμπο
ρικής Τραπέζης, δύο άπό tίς μεγαλύτερες 
τράπεζες, δίνει στην έταιρία την δυνατό- , 
τητα νά προσφέρη στούς έπενδυτες μιιΙ · 
σειρά ύπηρεσιών καί πληροφοριών δχι · 
μόνο γιιΙ μακροπρόθεσμα άλλιΙ καi βραχυ
πρόθεσμα προγράμματα άναπτύξεως. 

ΕΜΜΕΤΡΛ ΠΛΣΧΛΛΙΝΛ 

ΧΡΙΣΤΌ Σ ΑΝΕΣ1Ή! 
ΚΟΚΚΙΝΟ κρατiiς ΑΥΓΟ! 

ΚΟΚΚΙΝΗ καί ή καρδιά σου! 

ΚΟΚΚΙΝΗ μιά παπαρούνα 

θά πετάξω στήν ποδιά σου! 

* 
ΠΡΆΣΙΝΟ κρατii.ς Α ΥΓΟ! 

ΠΡΆΣΙΝΗ καί ή χαρά σου! 

ΠΡΆΣΙΝΗ μιά ήλιαχτfδα 

δiνει f.λπfδα στά όνειρά σου! 

* 
ΚΠΡΙΝΟ κρατii.ς ΑΥΓΟ! 

ΚΠΡΙΝΗ κάθε σου σκέψη! 

ΚΠΡΙΝΗ μιά κάποια ώρα 

τήν Q.γάπη σούχει κλiψει! 

* 
ΑΣΠΡΟ σ' εlδα vά κρατii.ς! 

ΑΣΠΡΟ αύγό ήθελα νάχα! 

ΑΣΠΙΛΗ, άγνή, πώς εlσαι 

ποιός θά τό πιστέψει τάχα; 
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ΤΟ Νόημα καi τΟ Μήνυμα του 21 
Τοϋ Καθηγητοϋ Ε.Λ . Μπουροδήμου- Rutgers University, 
'ΑντεπΙστέλλοντος Μέλους τfiς 'Ακαδημίας 'Αθηνών 

(Συνθετικη περίληψη όμιλίας γιιi την<< Έπανάσταση τοϋ 21» στό 6ο έτήσιο συνέδριο Έλλήνων 
γονέων στο Δημοτικό Σχολείο P.S. 17 τής Άστορiας, Νέας 'Υόρκης, την 22 Μαρτfου 1986) 

lον 

« . . Μάθε ότι εΙς τοvς χοροvς 
τών πολέμων ώς έσωσεν 
ή dνδρεία τόν στρατιώτην, 
οϋτω είς αύτοvς ή όμόνοια 

σώνει τιi έθνη . . » 

Α. Κάλβου- ••Το Φάσμα» 

Γιορτάζουμε σήμερα τήν έπέτειο τής 'Επανάστασης τοϋ 21. 
Εlναι ή γενέθλια ήμέρα τής 'Ελληνικής 'Ελευθερίας, ή 
συμβολικη ώρα τής 'Ιστορίας μας πού μάς χάρισε μέσα στήν άστρα
π ή τής θυσίας τήν έθνική μας άνεξαρτησfα, τήν πολιτική μας 
συγκρότηση ώς κράτους εύνομουμένου καί τήν κοινωνική μας 
όλοκλήρωση ώς Πολιτείας - μέλους τής Εύρωπαϊκής κοινό
τητος . 

Αύτές ε{ναι οί σεισμικές, οί κοσμογονικές ώρες τής 'Ιστο
ρίας. 'Εκεί ζυμώνεται, πρέπει έκεί νά ζυμώνεται ό έπιούσιος Ιiρτος καf 
οίνος τής έθνικής μας ζωής. 'Εκεί πλαστουργείται καί χαλκεύεται, 
πρέπει έκεί νά πλαστουργείται καί νά χαλκεύεται, ένα νέο ήθος 
ήθικοu προβληματισμοί; καί πνευματικοϋ βίου στή βαθύτερη, τήν 
οιJσιαστική του διάσταση καί ποιότητα. ΝΟπως χαλκεύεταιμέχτυπή
ματα βαρειά καί καταλυτικά τό πυρωμένο άλέτρι. στό d.μόνι καί στό 
καμίνι τής φωτιάς τοϋ γύφτου. τοu τεχνίτη καί δημιουργοϋ. Τότε καί 
μόνο τότε, δταν ή έπανάσταση τοu 21, ή πύρινη φλόγα της, γίνει 
φώς «στήν ά>ρα τήν πρώτη, δταν ή ψυχή ζητάει σηματωρό καί 
κήρυκα" - δπως λέει ό ποιητής 'Ελύτης στό ••w Αξιον Έστί»
μόνο σάν ή 'Επανάσταση γίνει σήμερα πηγή φρονηματισμοί) καί 
έστία έμπνευστική άρχών καί άξιών όρθής κοινωνικής καi 
έθνικ ή ς μας ζωής, θaχει νόημα καί μήνυμα στή δημιουργία άξιου 
βιώματος γιά τόν πολίτη, τόν 'Έλληνα πολίτη γιά τήν Πολιτεία , 
τήν ·Ελληνική Πολιτεία. 

-Οί κενές ρητορείες, οί άπνευμάτιστοι πανηγυρισμοί, ή ά
παράδεκτη ίστορική νοθεία καί ήθική βαναυσία, δλα τά κηρύγ
ματα τοϋ πεφυσιωμένου έγωϊσμοu, ε{ ναι δ,τι μίiς €χουν δοθεί στίς 
πλείστες περιπτώσεις, δ,τι μάς εχουν συνηθίσει άπ ' τά μαθη-
τικά μας χρόνια . .. Οί καθιερωμένες ρήτορες τής ήμέρας δέν 
βοηθοϋν στή γνώση τοϋ μεγάλου νοήματος καί μηνύματος του 21 
καί κυρίως στήν έπίγνωση εύθύνης δλων μας γιά τό σήμερα καί 
τό αiJριο τοϋ Έλληνισμοu. 

Δί:ν μcθοuμε πιά σήμερα άπ · τό άθάvατο κρασί τοϋ 21 - πού 
προστάζr.ι ό Παλαμάς . . wΕχουμε πολύ νερώσει «τόν Ιiκρατον οίνον» 
τοι) 21 άλλοίμονο. Χρειαζόμαστε σήμερα - άκριβώς στήν ciSρα 

τής μεγάλης κρίσεως πού άντιμετωπίζει δ 'Ελληνισμός, ό 'Ελ
λαδικός - καί 6Jς €να σημείο καί δ ·Απόδημος- σέ μιά ήνωμέ
νη δυνατή Είιρώπη, δπου ή 'Ελλάδα ε{ναι δ πιό άδύνατος έταί
ρος, νά κοιτάξουμε μέσα μας, «ένώπιοι ένωπίοις». Καf ν · dπαλ
λαrοίΊμι: άπό μι)ριcς ψωδα.ισθήσr.ις καί αιJταπάτες. Νά άναθεωρή
σοιψι: τή (νd1ση μας γιά τά δεδομένα, τά γεγονότα, τά λάθη, τίς πα
ραί.ι:ίψι:ις καί ν' d.παντήσουμι: τήv άλήθι:ια, όση πικρή κι ' li'ν εlναι, 
τήν άλήΟι:ια τήν λυτρωτική. Π:λος, vά βρούμε τή ψυχική δύναμη νά 
διορΟdJσοιψι: τri λriθη καί μαζι) νά διορΟωθοίJμr. κι' tμείς. WΕτσι μόνο 
Ori προχωρήσοιψι: μπροστri. Τότε, καί μόνο τότε θ· άρχίσει ή Ι:πώδυ
vη διαδικασία lθvικής αι)τογνωσίας, tθvικής σωτηρίας καί tθνικής 

ΑΠΡΙΛJΟΣ, 1986 

προκοπής. Ζοϋμε σήμερα πέρα άπό τά μέτρα μας. Στηριζόμαστε 
σέ ψεύτικους μύθους μιίiς Ιiβαθης καί άβασάνιστης ιστορικής 
γνώσης, μιίiς σειρίiς άστήριιcτων γενικεύσεων καί τό χειρότερο 
μιίiς στρεβλωτικής «μαρξιστικής» ερμηνείας καί νοθείας του με
γαλύτερου έθνικου συμβάντος άνθρωποπλασίας καί ίστοριο
πλασίας του νεώτερου Έλληνισμου. Ε{ναι αύτά τά καίρια, τά 
γενεσιουργά α'ίτια καί ο{ προϋποθέσεις δημιουργίας άτόμων μέ 
~ντονη ύπερφίαλη άτομικότητα, μέ άλύγιστο τραχύ ύπερεγώ, μέ 
ύπερτροφικό έγωϊσμό καί φιλαυτία, πού τέλος κορυφώνονται 
aτήν tδέα τοϋ ••περιουσία λαου, πού πρέπει νά «τίθεται» καί νά 
άναγνωρίζεται ώς πρώτος ••τii ίστορική τάξει» , λόγω τής 
μεγάλης εtσφορίiς αίώνιας διάρκειας πού φαίνεται νά μήν ••έξο
φλείται» πολύ .. Αύτοί ε{ ναι μύθοι άστήρικτοι, παραπλανητικοί, 
άβαθείς καί έπικίνδυνοι. 'Υπάρχουν κι · Ιiλλοι μεγάλοι λαοί, μέ 
λαμπρές είσφορές. Πνεύματος καί άλήθειας καί όμορφιίiς στό 
Πολ.ιτισJ,ίό, στό πορεία του γίγνεσθαι τής ιστορίας. Δέν ε'ίμαστε 
μόνο οί "Ελληνες! Αύτό δέν σημαίνει γιά μίiς καθόλου ύποβι
βασμό, ••ύποστολή» καί «ύποχώρηση" άπ' τούς Ιiξιους στόχους 
τής έργασίας, δημιουργίας καί εtσφορίiς τοϋ Έλληνισμοϋ. Ι<αί 
ούτε μειώνει τήν ύψηλή παρουσία τοϋ Έλληνικοu Πνεύματος 
στή δημιουργία άξιών βίου καί Πολιτισμοϋ. 'Αντίθετα μέ τ~ν 
άκριβή γνώση τών συμβάντων, μέ τήν άληθινή έπίγνωση τών 
εύθυνών, μέ ταπείνωση καί άκεραιότητα, όλοκληρώνεται χωρίς 
κενές θριαμβολογίες καί δείχνεται μεγαλωμένη ή άκτινοβολία 
τής 'Ελληνικής προσφορίiς. Τοϋτο θά συμβεί άσφαλώς χωρίς 
κοϋφες διακηρύξεις, δταv οί σύγχρονοι "Ελληνες εlναι σκεπτόμενοι 
Ιiνδρες καί όχι έτερόκλητοι όπαδοi τοϋ κόμματος ή τής Ιδεολογίας, 
δταν οί 'Έλληνες τής σημερινής γενεάς ε[ ναι κλητοf ώς δημιουργοί Ί
στορίας καί οχι ώς κληρονόμοι ένός τοϋ Ιστορικοί; παρελθόντος. 

··Υ στερα τά έλαττώματά μας, τά δεινά μιίiς ρηχής άγωγής, μιiiς 
άπνευμάτιστης κομματικής προπαγάνδας καί μιdς άπαράδεκτης 
κοινωνικής συμπεριφορίiς, μέ πρώτη καί καλύτερη τήν εντονη 
άτομικότητα - ίδία τών «ήγετών» κατά ενα μεγάλο ποσοστό
πού θυσιάζει τά πάντα στό στενά προσωπικό συμφέρον-ό ύπερ
φίαλος έγωϊσμός, ή φιλαυτία, ή φιλαρχία, ή φιλοπρωτία, τέλος ή 
άχαλίνωτη ο1ηση όδηγοϋν κατά κανόνα σέ άντιθέσεις, σέ συγ
κρούσεις όλέθριες καί σέ ύπονόμευση έπικίνδυνη τής κοινω
νικής άλληλεγγύης. Καί τρέφουν τήν ύποκρισία, τό ψεϋδος, τή 
μικρότητα καί μικροψυχία, τέλος τή διχογνωμία καί διχόνοια 
σέ κλίμακα κοινωνική άπειλητική. Εlναι ο{ δυνάμεις ο{ πανίσχυ
ρες, οι καίρια έξουθενωτικές τής θέλησης καί τής δύναμης γιά 
έργασία καί προκοπή, οί δυνάμεις ο{ άνατρεπτικές τής έθνικής 
tνότητος καί τής έθνικής όμοψυχίας. 

Αύτές οί σκοτεινές πλευρές, οί βαρειές σκιές ύπήρχαν άκέραιες 
καί σέ βαθμό έθνικά θανάσιμο κατά τή διάρκεια τήι; 'Επαναστάσεως 
του 21, δiπλα άκριβώς στό μεγαλείο τών μεγάλων πράξεων. μαζύ μέ 
τούς φωτειvούς μετεωρισμούς τής μεγάλης θυσίας τοϋ Μεσολογγιού, 
τών Ψαρών, τοv Ζαλόγγου καί τοϋ Μανιάκι. • Ηταν d.κριβώι; lκείνει; 
ol d.διανόητες lκτροπέι;, οί άπαράδεκτες παραλεfψεις, ή αiματηρή 
διχόνοια, πού λίγο έλειψε νά άνατρέψουν καί κυρίως νά καταστρέ
ψουν δ, τι εlχε κερδηθεί μέ αίμα σέ μάχες πολύνεκρες, σ' dγώνει; 
σκληρούς καΙ άνισους. Μόνο σά γνωρίσουμε «ξύνδλη τή ψυχή»-
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όπως καθορίζει δ Πλάτων- τίς μεγάλες έκτροπές τής διχόνοιας, 
καί τών όπονομεύσεων τής έθνικής μας ένότητος καί δμοψυχίας, 
θά μπορέσουμε νά ζυγώσουμε στό uψος τοϋ άληθινοϋ, τοϋ σωτή
ριου έθνικοϋ φρονηματισμοί>, σ' όλες τίς μορφές, σ· όλες τίς 
έκδηλώσεις του έθνικοu μας βίου. Χρειάζεται - γράφει δ φιλό
σοφος G. Santayana- νά μαθαίνουμε καλά τά μαθήματα καί τό 
Μάθημα τής · Ιστορίας, γιατί άλλοιώς θά χρειασθεί νά τό έπανα
λάβουμε . . Καί τό μάθημα τής ·Ιστορίας πρέπει νά διαβάζεται 
στήν ώρα του πολέμου καί τοϋ ·Αγώνα, άλλά καί στήνάνάπαυλα 
τής Είρήνης. Γιατί μέ τόν τερματισμό τοϋ μεγάλου άγώνος του 2 I 
καί τή δημιουργία του πρώτου μορφώματος Κράτους κα{ τήν 
άφιξη του Κυβερνήτη, του Ι. Καποδίστρια, τά προβλήματα τής 

Εipήνης δπως ή συγκpότηση - διοικητική, στρατιωτική, οi
κονομική, πνευματική - του Έλληνικοϋ Κράτους, παρουσίαζε 
φοβερά άδιέξοδα, διλήμματα καί τραχειές έπιλογές. . "Τά 
μελλοντικά καθήκοντα- γράφει δ 'Α. Βακαλόπουλος- καί 
χρέη τους, στή πυξίδα του Γένους, τούς τά ύποδείχνει ενας 
μεγάλος καί άγνός πατριώτης δ Γεώργιος Τερτσέτης άπό τά πιό 
ζωντανά πνεύματα τής έποχής του: «Μέ τές άνάπαυσες τής εiρή
νης, τούς φωνάζει, μή πλανεθείτε θαρρώντας, δτι παύουν oi 
κόποι σας. ~Οχι κατώτερος άγώνας άρχίζει, δ άγώνας άοκνης 
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άρετής. Δέν ε{ναι πάρεξ είς τές δεσποτικές διοικήσεις, πού οί 
κακίες τών ύπηκόων εlναι άδιάφορες, άβλαβες διά τό κράτος. 

• Αλλά είς τές έλεύθερες κυβερνήσεις ή άμέλεια καί τά άμαρτή
ματα τοϋ πολίτου γίνονται θανατερά καί όλέθρια διά τήν 
πατρίδα. Ό κόσμος δέν άκαρτερεί, ώ ΗΕλληνες, άπό έσaς νά 
μιμηθείτε τούς προγόνους σας, άλλά νά τούς διαβείτε εΙς τό 
άμεμπτο ν φρόνημα καί εΙς τήν άμίαντη δόξα. . . νά άγαπaτε τήν 
πατρίδα μέ καρδιά καί ή τόλμη σας νά άγρυπνεί διά τήν 
έλευθερίαν της, σά νά tζούσατε εΙς παραμονή πολέμου καί νά άγναν
τεύατε άπό τά κάστρα σας καί άπό τ(ς χώρες σας τά τσατίρια έχθρικοίJ 
στρατεύματος». 

• 
~Ας άρχίσουμε λοιπόν τήν άπομυθοποίηση καί άπόρριψη τών 

όλέθριων μύθων τής νεώτερης ιστορίας μας, πού &χουν τίς ρίζες 
τους στή περίοδο τών τελευταίων βυζαντινών χρόνων καί τής 
σκλαβιaς πρίν άπό τήν 'Επανάσταση, κατά τήν διάρκεια τijς 'Ε
πανάστασης καί σήμερα έκατόν έξή ντα χρόνια μετά τό 21. ~Ετσι 
μόνο θά στηρίξουμε καί θά φωτίσουμε τόν μεγάλο, τόν άκέραιο 

Μύθο καί Λόγο τοϋ 21. 
Ε{ ναι κατ' άρχήν πρώτοι καί παραπλητικοί ο{ μύθοι - σέ 

μιά σειρά πολλών ιiλλων πού· πρέπει νά έντοπίσει μιά άκριβής 
έπιστημονική ίστορική έρευνα - δ μύθος τοίι «Περιούσιου 
λαοί>» , δ μύθος τών iσχυρών προσωπικοτήτων - πού φέρνουν 
λόγω φυλετικής καί {στορικfjς δfjθεν κληρονονομίας - μιά «αΙ
ώνια» σφραγίδα δωρεaς . . , δ μύθος τοϋ «δαιμονίου τής φυλής» .. 

Δέν ε'ίμαστε δ περιούσιος λαός . .. 
Δέν είμαστε δ περιούσιος λαός τfjς οΙκουμένης, iδιαίτερα 

σήμερα όπως δδεύουμε νωχελικά τό δρόμο ένός παχυλοί> εύδαι
μονισμοϋ καί μιάς πνευματικfjς ραστώνης καί άδιαφορίας, καί 
μή συμμετοχijς στή δημιουργία άξιων πολιτισμοί> καί άρετijς. 
Μοιάζουμε σέ μερικές κρίσιμες στιγμές καί συγκυρίες, τούς 
άβροδίαιτους Πετρώνιους τfjς Ρώμης στά χρόνια τοϋ ξεπεσμοί> 
της .. Δέν μπορουμε σοβαρά (καί χωρίς νά γελοιοποιηθοί>με) νά 
«ίσχυρισθουμε» πώς έπειδή είμαστε ΗΕλληνες, άπόγονοι των δη
μιουργών τής Κλασσικής 'Εποχής καί τών άξιων πολεμάρχων 
του 2 I, είματστε οί περιούσιοι .. Πώς άνεξάρτητα άπό τά εργα 
καί τά «πεπραγμένα» μας, άσχετα καί χωρίς άναφορά στήν ό~οια 
έργασία μας ώς πράξης δημιουργίας καί εiσφορaς στό χώρο τής 
έπιστήμης τής τέχνης, του στοχασμοί>, πώς μόνο ώς έπίγονοι 
έκείνων πρέπει νά «άπαιτουμε» καί νά ζοϋμε τό θαυμασμό τής ΟΙ
κουμένης ώς «περιούσιος λαός», μπροστά στόν όποίο δ καθένας 
πρέπει νά άποκαλύπτεται καί ν' άνοίγει τό δρόμο γιά νά περ
νaμε έμείς. Ή μεγάλη, ή άνεπανάληπτη δημιουργία τής έλλη- . 
νικής κλασσικής, τής βυζαντινfjς καί τής νεώτερης έποχής ε{ ναι 
σήμερα κληρονομιά όλου του Κόσμου. Oi τίτλοι iδιοκτησίας καί 
μεταγραφής τοϋ Έλληνικου Πνεύματος, καί του Λόγου τής 
έπιστήμης καί τής τέχνης άνήκουν δικαιωματικά στούς πιστούς 
καί στούς πνευματικούς θεράποντες καί έργάτες όλου του 
Κόσμου .. v Αν θέλουμε νά γίνουμε δ περιούσιος λαός (καί νά 
κρατήσουμε τόν τιμητικό τίτλο τής ιστορίας .. ) πρέπει σήμερα 
καί αϋριο νά δώσουμε στόν κόσμο δείγμα γραφής - δικής μας 
γραφfjς καί δημιουργίας, ό,τι καί όπως έδωσαν έκείνοι, πρέπει νά 
πράξουμε πράξεις dξιες καί πρέπει νά ποίJμε τό δικό μας άξιο λόγο, σέ 
γλώσσα 'Ελληνική καθαρή καί άπλή, μέ σεμvότητα κι · έγνοια, μέ έπί
γνωση άρετής καf ήθους 'Ελευθερίας ό.ληθινών δημιουργών. ~Ας στο
χασθοίJμε πώς ή ίστορία εlναι τό μεγάλο καθαρτήριο τών άξιών: tκεί 
καfγονται, γfνονται στάχτη οί σκουριές καί μόνο τό άσήμι καί τό 
χρυσάφι γfνεται μiσα στίς φλόγες όμορφότερο κα( άξιώτερο. 

Πρέπει νά σβήσουν oi κάλπικοι μύθοι, οι ψεύτικοι καί οί 
κομπαστικοί άκκισμοί, πού ταιριάζουν σέ έκπεσμένους καί 
εύτελείς γραικύλους, σέ ραγιάδες ήθικά καί ψυχικά έξουθενω
μένους, σέ έπιλήσμονες καί παραχαράκτες τfjς ίστορίας μας . 
Πρέπει νά καοϋν οί μύθοι ο{ θρασείς, οι ήθικά μειωτικοί τών άλη
θινών ήγετών, ο{ μύθοι πώς τάχατες οι Ισχυρές προσωπικότητες, 
oi «ήγέτες» του ~Εθνους σήμερα καί αϋριο ε{ναι ο{ χαρισμα-

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ" 



τικοί λαοπλάνοι, ο{ άδίστακτοι ψεϋτες, οί άσεβείς θεομπαίχτες 
μέ τόν ύπερτροφικό έγωϊσμό καί τήν ύποτονική, τήν ρηχή, τήν 
άνύπαρκτη συνείδηση, έκείνοι πού δέν όρρωδοuν πρό ούδενός 
ήθικοϋ ή κοινωνικοu φραγμοϋ άρκεί νά ίκανοποιήσουν τό συμ
φέρον καί τή φιλαρχία τους. 

~Ας στρέψουμε γιά μιά στιγμή τά μάτια μας στή σημερινή • Ελ
ληνική πολιτική σκηνή- καί πέρα άπ' αύτή στή Δικαιοσύνη, 
τήν Παιδεία καί τήν Έκίcλησία- καί άς άναζητήσουμε δεξιά, 
άριστερά (καί στό κέντρ6!) κάτω άπό τίς παραπλανητικές ση
μαίες καί άφίσες τών {δεολογιών καί -ισμών, νά βροuμε ενα άξιο 
ήγέτη μέ όρθια γρηγοροϋσα συνείδηση, μέ ήθικά κατακόρυφη 
στάση καί ένόραση έθνικοί> χρέους, κοινωνικοϋ καθήκοντος καί 
πνευματικής εύθύνης. Μάταιος κόπος καί μάταιη άναζήτηση .. 
ΕΙναι πολύ λιγώτεροι άπό τά δάκτυλα του /:νός χεριοϋ .. 'Ιδού 
ενας λόγος- όχι μικρός καί δχι ό μόνος- τής κακοδαιμονίας 
τής πατρίδος μας καi τής κακής πορείας του Έλληνισμοϋ. Παν
τοίί πρώτοι καί καλύτεροι, oi ύποκριτές οί άναρριχώμενοι μέ 
κάθε τρόπο όσφυοκάμπτες, δσοι κιβδηλοποιοί μποροίίν ν · άλλά
ζουν ύψηλά ίδεώδη καί μεγάλους στόχους τής πολιτικής καί πο
λιτιστικής μας ζωής, μέ μέσα εύτελή καί έπαίσχυντα. Ό μύθος 
τοϋ «/:λληνικοϋ δαιμονίου» πού κάνει τή νύχτα μέρα, πού λογα
ριάζει μέ πονηριά καί εύτέλεια, πού παραθέτει ώραtα ψεύδη ώς 
άλήθειες ε{ναι ήθικά καί έθνικά έπικίνδυνος, γιατί δημιουργεί 
μιά κατάσταση πτώσης, μιά άτμόσφαιρα σήψεως καί δυσοσμίας 
στόν κοινωνικό κορμό καί ; στόν έθνικό μας χώρο. Μιά τέτοια 
στάση άδυνατίζει τή βούληση καί μειώνει τή θέληση καί τή δύ
ναμη γιά έργασία καί δημιουργία. Καί ύπονομεύει τή πίστη γιά 
τόν έντιμο όλυμπιακό άθλο, δπου ή νίκη ε{ ναι ταυτόσημη μέ τήν 
έλευθερία καί τήν ισονομία, μέ τήν δικαιοσύνη , τήν άλήθεια καί 
τόν άνθρωπισμό. Αύτή ε{ ναι σέ γενικές γραμμές μιά πλευρά (κι ' 
δχι δλες) τfjς άπομυθοποίησης του 21 , πού μοιάζει σάν ένας 
άσφυκτικός κλοιός πνιγμοu καί άνακοπής τfjς πορείας τοίί Νεώ
τερου · Ελληνισμοί>. 

Βεβαίως στό μεγάλωμα τών μύθων βοήθησε καί εθρεψε ή 
τουρκική σκλαβιά τεσσάρων α{ώνων. "Ολοι έκείνοι πού μελέ
τησαν καί εγραψαν γιά τό ραγιii έκείνης τfjς έποχής, περιηγη
τές, στοχαστές καί έπιστήμονες, έδωσαν μιά σκοτεινή καί 
μiiλλον άποκρουστική περιγραφή τοίί χαρακτήρος τοu Νεο
έλληνας πού συνοψίζεται δπως όρθώς παρατηρεί ό καθ. Α. Βα
καλόπουλος - στήν έργα σία του "Ό Χαρακτήρας τών 'Ελ
λήνων»- άνιχνεύοντας τήν έθνική μας ταυτότητα - ώς ί:ξής: 

« .. Ή συνηθισμένη άμυνα τών ραγιάδων άπέναντι τών κατα
κτητών ήταν ή ύποχωρητικότητα, ή ύποκρισία καί τό ψέμα, τά 
μόνα δπλα, γιά νά μπορέσουν νά έπιζήσουν μέσα στό περιβάλ
λον τών ποικίλων καταπιέσεων, τής άγωνίας καί του φόβου. Ή 
συνείδηση λοιπόν καί ή έκφραση του λόγου καταπιέζονταν. Τό 
πνεί>μα γενικά ε{ χε ύποδουλωθεί. Μέσα σ' αύτή ν τήν άτμόσφαι
ρα άνατρέφονταν ο{ ραγιάδες. "Ετσι δημιουργείται ενας νέος 
τύπος γραικύλου, ό τύπος τοϋ ραγιά (πρβλ. καί τό παράγωγό του 
ραγιαδισμός), ό τύπος τοϋ εύτελοί>ς, του χαμερποϋς σκλάβου, 
πού τρέμει έμπρός στόν κατακτητή, πού τόν κολακεύει καί ε{ναι 

πρόθυμος νά του φανεί χρήσιμος μέ κάθε τρόπο, άρκεί νά τοίί 
αποσπάσει τήν ύψηλή του εϋνοια. Ό τύπος αύτός, πού έξακο
λουθεί άκόμη νά ε{ναι πολύ ζωντανός γιά τόν Ι:λληνικό λαό, 
στιγματίζεται σάν ενα μισητό άτομο, πού τοϋ λείπει κάθε ίχνος 
άνδρισμοίί καί άξιοπρέπειας. ·Η λέξη ραγιάς κλείνει μέσα της, 
άκόμη καί σήμερα, άρκετό βάρος άπό τήν κακή άπόχρωση πού 
ε{χε πάρει κατά τή διάρκεια τής τουρκοκρατίας. 

'Η τάση πρός τό ψέμα καί τήν απάτη ήταν ή μεγαλύτερη 
κατάρα πού έπεσε στή ράχη τών 'Ελλήνων στά χρόνια τής 
σκλαβιiiς, ή διαστροφή πού ύπέθαλψε τήν έπίδοση καί πολλών 
άλλων έλαττωμάτων, τής πονηριiiς, τής ύποκρισίας, τής διπρο
σωπίας κ.λ. • Η ύποκρισία ίδιαίτερα πρέπει νά προχώρησε βαθιά. 
Τά ποσοστά τής ψευδολογίας καί τfjς ύποκρισίας- πρώτα αύτά 
- αύξήθηκαν στόν μέγιστο βαθμό μέ άντίστοιχες βέβαια έπι
δράσεις καί άναλογίες καί σέ άλλα φαινόμενα τοϋ ψυχικοϋ βίου. 
·Η τουρκική κατάκτηση έδωσε τή χαριστική βολή στούς ξεπε
σμένους άπογόνους των άρχαίων 'Ελλήνων, μιά έξοντωτική 
γροθιά στό μαραζωμένο τους πρόσωπο. Στίς έπιδράσεις τοϋ 
μουσουλμανικοί> καί τουρκικοϋ δεσποτισμοίί πρέπει ν· άποδο
θεί καί ή κατάπτωση τοίί πνευματικοί> έπιπέδου τών ·Ελλήνων. 

«~Αλίμονο! Γιά ποιό πράγμα νά κλάψω .. . » 

Πέρα δμως άπό τή γενική αύτή παρατήρηση, διαπιστώνουμε 
πολλά τρωτά στόν κοινωνικό τους βίο καί στίς άνθρώπινες 
σχέσεις, κατάπτωση πού τήν συνοψίζει έπιγραμματικά σέ δύο 
γραμμές ό πρώτος μετά τήν "Αλωση πατριάρχης Γεννάδιος ό 
Σχολάριος "'Αλίμονο! γιά ποιό πράγμα νά κλάψω; γιά τή 
σωματική &ποδούλωση τών 'Ελλήνων ή γιά τή φθορά στίς ψυχές καί 
σ' αύτές dκ6μη πού φαfνεται ότι έχουν μείνει dλώβητες;». Στήν 
Κωνσταντινούπολη σαλεύουν λίγα μόνο κορμιά μέ άκόμη λιγό
τερ~ άρετές. Σέ κάθε βήμα καί κάθε στιγμή προβάλλουν ο{ ει
κόνες καί ο{ άσχήμιες τής Πόλης, ή φτώχεια τών κατοίκων της 
πού περιφέρουν έδώ κι' έκεί τά κουρέλια τους, ή ήθική άποχα
λίνωση τών άλλων πού κάθε μέρα γίνονται καί χειρότεροι καί 
γενικά ή εύδοκίμηση δλων τών λουλουδιών τοϋ κακοϋ, ίδίως ή 
ένταση τών γνωστών έλαττωμάτων τής dχαριστlας καί τfjς συκο
φαντίας. Ό πατριάρχης συλλαμβάνει άμέσως τά πρώτα μηνύ
ματα τής σκλαβιάς, πού αΙώνες τώρα τά γεύονταν ο{ σκλάβοι τfjς 
μικρασιατικής καί τfjς ήπειρωτικfjς 'Ελλάδας. Ή ήθική έξα
χρείωση καί ό έκφυλισμός προχωρεί σέ βάθος. 0{ νέες συνθήκες 
τfjς ζωfjς δημιουργοϋν άνώμαλους χαρακτήρες καί πληθώρα 
κακών καί φθονερών. 'Υποκρίνεται καί μεταμφιέζεται ό σκλα
βωμένος, ό ήττημένος, πού φτιάχνει σιγά-σιγά τό νέο του 
πρόσωπο, τήν προσωπίδα του. Καί ετσι συμπληρώνεται ό νέος 

κώδικας συμπεριφοράς. ·"· 
Εlναι άκριβώς αύτό πού ό Ε. Παπανοuτσος /:χαρακτήρισε ώς 

τό «δισυπόστατο τής φυλής» πού περιλαμβάνει «έλεύθερους» 
πού μπορεί νά ε{ ναι τήν ίδια ώρα καί «δοϋλοι» (ή τό άντίστρο
φο .. ) ετοιμοι γιά πράξεις «μεγάλες» καί «μικρές». 

Τά εϋλογα έρωτήματα πού άμεσα τίθενται έδώ ε{ ναι τά /:ξής: 

Πρώτο: ΕΙ ναι άραγε σωστό καί πρέπον σήμερα ήμέρα έθνικής 
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tορτής καί tθνικοϋ παντJΎυpισμοϋ νά μνημονεύουμε δλες αύτές 
τίς κακές πλευρές, καί νά άναφερόμαστε στίς σκοτεινές πτυχές 
τοϋ χαρακτήρα μας; Ειναι άνάγκη τή χαρμόσυνη αύτή rορα νά 
κάνουμε άνίχνευση τfjς έθνικής μας ταυτότητας μέ βύθισμα τοϋ 
νυστεριοϋ βαθειά στή πληγή τοϋ σώματος καί τfjς ψυχής τοϋ 
Νεοέλληνος; 

Δεύτερο: Ποιό μπορεί νά εΙ ναι τό όφελος καί τό κέρδος μέ μιά 
τέτοια άμείλικτη άνατομία καί όδυνηρή έγχείρηση, πέρα άπό τή 
μείωση καί τήν άμαύρωση τοϋ δ, τι πιστεύουμε καί νοιώθουμε ώς 
μεγάλη μας κληρονομιά ντυμένης τό φωτοστέφανο τfjς άρετής, 
δ,τι fχουμε ύψώσει - καί στεφανώσει - σάν πράξη λεβεντιάς: 
τό 21 καί τούς πρωταγωνιστές του; 

Kai τ6 τρfτο tρώτημα: Καi πώς μποροϋσε νά γίνει, μέ τέτοιους 
«χαρακτfjρες» καί πώς εγινε ή μεγάλη 'Επανάσταση, δ ήρωϊκός 
ξεσηκωμός τοϋ 21; Ποιοί ήταν ο{ άνδρείοι- χωρίς τά έλαττώ
ματα πού περιγράφονται - πού μπόρεσαν νά σταθοϋν μέ 
άψηφισιά όρθιοι καί άλύγιστοι μπροστά σέ μιά πανίσχυρη 'Ο
θωμανική Αύτοκρατορία, κι · άκόμη πιό άλύγιστοι, καί 
άτρόμητοι (θεία άποκοτιά .. ) μπροστά στήν 'Ιερή Συμμαχία, πού 

. μετά τό Συνέδριο τής Βιέννης τό 1815.- πού άκολούθησε τήν 
συντρψή τοϋ Ναπολέογτος - καθιέρωσε στόν Εύρωπαϊκό χώρο 
·ενα έmσημο καθεστώς άπόλυτου δεσποτισμοϋ, τυραννίας καί 
.ώμής βίας στή κατάπνιξη κάθε κινήματος έθνικοϋ καί άπελευ
·θερωτικοϋ; 

'Απάντηση πρώτη: 'Η άκέραιη γνώση τοϋ χαρακτήρος μας, ή 
άνίχνευση καί δ διακαθορισμός τής έθνικfjς μας ταυτότητος 
ε{ ναι «μέγα άγαθό καί πρώτο» - δπως λέει δ ποιητής μας. Ε{ναι 
τό θεμέλιο τοϋ «Γνώθι σαυτόν» στό χώρο, στή κλίμακα τοϋ Γέ
νους τών 'Ελλήνων. Χωρίς αύτή τήν άσφαλή καΙ άκριβίj αύτογνω
σlα - πού μοιάζει ιd σώτειpα tγχείρηση καpδιδ.ς - δέν θά ύπάρξει 
προκοπή σέ κανένα τομέα τοϋ tθvικοv μας β/ου. Ποτέ Ιiλλοτε ίσως δέν 
ήταν τόσο dπ6λυτη κai τόσο αύθεντική ή άνάγκη Ισχύος τίjι; tντολης 
τοϋ Α. Κάλβου, ώς tθvικίjς κατηγορικής προσταγής: .. θέλει άρετήν 
καi τόλμην ή Έλευθεpfα . . 
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'Απάντηση δεύτερη: Τό όφελος άπό τήν άπομυθοποίηση, τήν 
άποτίναξη νεκροϋ φορτίου άπαξιών καί ψεύδους, καί τήν 
άνακοπή συντήρησης νεκρών συμβόλων, ψευδών σχημάτων καί 
ρηχών βιωμάτων καί στρεβλώσεων, συνθέτει σήμερα πράξη 
έθνικής προνοίας, σωφροσύνης καί σωτηρίας. Τότε μόνο μποροi>
με νά βαJfσουμε «καθαροi τfl καpδίψ•, καΙ ιd καθαρό μέτωπο ψηλά 
όταν Ι;έρουμε τήν dλήθεια, όλη τήν dλήθεια καί μόνη τήv άλήθεια. 

'Απάντηση τpfτη: Στή μεγάλη πράξη τfjς 'Εθνεγερσίας πρωτα
γωνιστές ύπήρξαν οί λίγοι, oi έκλεκτοί, ο{ άλώβητοι, οί πιστοί, 
δσοι ε{χαν κλείσει στή καρδιά τους τήν άγάπη τfjς Πατρίδος καί 
τοϋ Έλληνικοϋ Λαοί), έκείνων πού ή ζωή καί ή πράξη στά 
χρόνια τής σκλαβιάς ήταν ή ένσάρκωση τής 'Ελληνικής 
δημιουργίας καί τής άφθιτης 'Ελληνικής άρετfjς. 0{ ξενητε
μένοι, ο{ WΕλληνες τfjς διασποράς- δεκαπλάσιοι ίσως σέ άριθ
μητικό μέγεθος τών 'Ελλήνων τοϋ ' Ελλαδικοϋ χώρου- πού δέν 
tφταναν στά χρόνια τής έθνεγερσίας τό ενα έκατομμύριο ψυχών 
-ο{ δάσκαλοι τοϋ Γένους, ο{ λόγιοι, oi πρωτοπόροι τοϋ Νεο
ελληνικοί> Διαφωτισμοϋ, ο{ tμποροι, oi ξωμάχοι τής θάλασσας 
καί των κάμπων, δσους δέν άγγιξε - καί δέν άλλαξε καί δέν 
άλλοίωσε- ή πανώλης τής Όθωμανικfjς τυραννίας, οί ταπεινοί 
παπάδες, ο{ άξιοι WΕλληνες κληρικοί καί οί άληθινοί ποιμενάρ
χες τής 'Ορθοδοξίας, τέλος ο{ κλέφτες κaί ο{ κλεφταρματολοί 
όλοι αύτοί ήταν ο{ στρατιώτες, ο{ πολέμαρχοι, οί μαχητές τής 
'Επανάστασης τοϋ 21. 'Ιδού πώς περιγράφει τό ήθος τών 
κλεφτών δ Α. Βακαλόπουλος: 

" .. Στήν 'Ελλάδα, δίπλα στόν τολμηρό πραματευτή, στόν 
1\μπορο, δροϋν στίς όρεινές τους πατρίδες οί άνυπότακτοι κλέ
φτες ή κλεφταρματολοί, πού πρίν άπό τήν "Αλωση κιόλας βρί
σκονταν σέ έμπόλεμη κατάσταση μέ τόν κατακτητή καί οί δποίοι 
άποκαθαίρουν, δπως tγραψα άλλοτε, τόν ρύπο τοϋ ραγιαδισμοϋ 
καί συντελοϋν στήν ήθική άναγέννηση τοϋ tθνους: μέ τή στάση 
τους αύτή έμπνέουν γενναία α{σθήματα καί δείχνουν σέ δλους 
τόν δρόμο τής τιμής καί του καθήκοντος. · Αποτελοϋν ζωντανά 
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άδέλφια μας τής άκριτικfjς Χίου 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ"' 



παραδείγματα καί προκαλοϋν τή μίμηση. Μέσα σ· αυτη τήν 
άτμόσφαιρα, μέσα σ' αότόν τόν κόσμο τών !δεών άνατρέφονται 
τά παιδιά τών όρεινών περιοχών καί γενικότερα τής 'Ελλάδας. 
Γι· αύτό δένε{ ναι καθόλου παράξενο, ιiν ο[ άνυπότακτοι έκείνοι 
ιiνδρες ελαμψαν μέσα στή θερμή φαντασία τοϋ τυραννισμένου 
λαοϋ καί tγι ναν Ινδάλματα, άν δ λαός δημιούργησε τόν μύθο τοϋ 
παλληκαριοu, ιiν δηλαδή δίπλα στόν ραγιά επλασε τή μορφή του 
!δανικοί> νέου τής έποχής: τή μορφή πού ένσαρκώνει τά 
αισθήματα τής άντρίκειας περηφάνειας, τής δικαιοσύνης, τής 
συμπάθεια προς τοuς καταπιεσμένους · καί τής άδίστακτης καί 
άδιάλλακτης άντιστάσεως έναντίον τών τυράννων, τών κατα
κτητών, μορφή πού κρύβει άκόμη ώς σήμερα πολύ φώς άπό τό 
παρελθόν. Καί δ θαυμασμός του έλληνικοϋ λαοϋ εγινε τραγούδι 
ήρωϊκό, τό ξακουστό κλέφτικο τραγούδι, πού μέ τόν άρρενωπό 
τόνο του {κανοποιοuσε κάπως τήν τραυματισμένη καρδιά του 
σκλάβου, σκόρπιζε τόν ένθουσιασμό καί εκανε άβάσταχτη τή 
σκλαβιά, μέ λίγα λόγια, μόρφωνε έλεύθερους aνθρώπους. 'Η 
άνάγκη γενικά γιά τήν ένεργητική άντίσταση ε{χε κιόλας 
ριζωθεί άπό τόν 16ο αίώνα στίς ψυχές πολλών 'Ελλήνων του 
έξωτερικοϋ, ol δποίοι δέν μποροϋσαν νά ίκανοποιηθοϋν μόνο μέ 
τά οΙκονομικά τους έπιτεύγματα. «Τά εργα τών έλευθέρωy 
άνδρών, εγραφε ενας άπ' αύτούς, ε{ναι νά μαλάσσουν σκουτάρια 
καί κοντάρια, όχι πετσιά καί μαλλιά, διατί μέ κείνα φυλάσσει 
τινάς τήν έλευθερίαν καί τήν έδικήν του καί τής πατρίδος 

του .. ·" · 

Παραχάραξη καi διαστροφfι τής Ίστορίας 

Ή άλλη μορφή aπομυθοποίησης καί aποκατάστασης τής 
επιστημονικής άλήθειας στό άλλο άκρο του φάσματος μιaς πα
ραχάραξης καί διαστροφής πού ζοϋμε καίδιαβάζουμε σήμερασέ 
έπίσημες καί ανεπίσημες διακηρύξεις 'Ελλήνων «στοχαστών» 
καί 'Υπουργών καί 'Υπουργείων ('Εθνικής Παιδείας καί Θρη
σκευμάτων συμπεριλαμβανομένου!) ε{ναι ή έννοιολογικά ρηχή , 
ή ιστορικά ψευδής καί «έπιστημονικά» μυωπική άνάγνωση τής 
' Ιστορίας τών πραγματικών περιστατικών - καί ή έφαρμογή 
τών άρχών μεθοδολογίας του διαλεκτικοί> ύλισμοu ιcαί τής μαρ
ξιστικfjς Ιδεολογίας, στήν κοινωνιολογική έρμηνεία του 
έθνικοu ξεσηκωμοϋ καί ή άποκατάσταση τοu δfjθενώς «Ταξικοϋ 
φαινομένου»! 'Η έθνεγερσία- ισχυρίζονται οί δογματικοί ιερο
διάκονοι του δόγματος καί της μαρξιστικfjς θεωρίας- ήταν φαι
νόμενο καί γεγονός μιaς δήθεν ••πάλης τών τάξεων» τών 
πλούσιων έμπόρων, ναυτικών καί κοτσαμπάσηδων - κατά 

κανόνα συνεργατών τοϋ Όθωμανοϋ δυνάστη καί κατακτητη -
καί τοϋ Λαοϋ τών πτωχών καί δυναστευομένων άπό τή πλούσια 
τάξη τών έκμεταλλευτών! Σ' αότό τό ψευδές σχfjμα έγκλημα
τικής πλαστογραφίας τής νεοελληνικής ίστορίας, ή δουλεία καί 
ή τυραννία τεσσάρων αίώνων τών άγροίκων όθωμανών δορυ
κτητόρων καί σφαγιαστών κοντεύει νά ξεχασθεί .. γιά νά παρα-

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Ionίan Transport, Inc. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 1986 

964 THIRD Α VENUE 
NEW YORK, Ν.Υ. 10022 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ 

ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ 

. Από όλους μας στο 

MARCOPOLO 

R estaurant & Tavern Ιϊιc. 

SOCRATES KYRITSIS 
JOHN CHAMBOUS 

PERICLES KYRITSIS 

527 MORRIS AVE. 
SUMMIT, N.J. 
(201) 2774492 
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μείνει [σχυρό τό έπιχείρημα τής <<Πάλης τών τάξεων»! 

Ή πράζη αύτή, ή σκέψη αύτή καΙ ή θέση αύτή τών Έλλήνων μαρ
ξιστών εlναι άμάρτημα όλέθριο, σφάλμα έπιστημονικό ίστορικfις 
έρμηνείας καίριο, πράξη ϋβρεως προς τήν Έλληνική Ίστορία καί 
τούς ήρωες πού μiiς χάρισαν μέ τό αίμα τους τήν έθνική μας έλευθερία 
καί dνεξαρτησiα. Εlναι άκόμη μεγίστη φενάκη τής ·Ιστορίας- ή 
όποία μέ τά άληθινά συμβάντα μαρτυρεί άκριβώς περί τοϋ άντι
θέτου - καί μαζύ έξαμβλωτική διαστρέβλωση τοϋ ίεροϋ πόθου, 
τοϋ θείου έτασμοίι καί ερωτος 'Ελευθερίας τοϋ δουλωμένου ~Ε
θνους .. · Η ίστορία- καί τά δεδομένα τής · Ιστορίας- μαρτυ
ροϋν καί καταμαρτυροϋν πώς δλοι οί "Ελληνες, οί πλούσιοι καί 
οί φτωχοί, oi λόγιοι καί οί λαϊκοί, έντός καί έκτός 'Ελλάδος, οί 
έγγράμματοι καί οί άγράμματοι, οί ναυτικοί, οί γεωργοί, οί 
κληρικοί δλων τών βαθμίδων, οί άπανταχοϋ της • Ελλάδος, τών 
Βαλκανίων καί τής Εύρώπης, Πανέλληνες πίστευαν, ζοϋσαν ΚΌ.i 
φλέγονταν dπό ένα lερό σκοπό καί βαθύ βίωμα: Νά καiαλ~~ ή 
τυραvνfα τών 'Οθωμανών. Νά γίνουμε πάλι Κράτος Έλλήνωμ καί 

πολιτών έλευθtρων. 

• Εκατοντάδες ύπήρξαν οί πλούσιοι ναυτικοί, οί εμποροι, oi 
γαιοκτήμονες, οί καπεταναίοι πού εδωσαν τά πάντα στό μεγάλο 
άγώνα: τά καράβια τους, τά σπίτια τους, τά άμπάρια μέ τούς 
θησαυρούς καί τό χρυσό- πού ε{ χ αν θησαυρίσει μέ τό έμπόριο 
στή διάρκεια τών ναπολεοντείων πολέμων - πού εδωσαν τέλος 
τή ζωή τους- καί τή ζωή τών οΙκογενειών τους - στό μεγάλο 
άγώνα τής' Ανεξαρτησίας. Βεβαίως κάθε επανάσταση- έθνική 
καί άπελευθερωτική - σέ δποιαδήποτε χώρα καί σέ δποιαδή
ποτε ώρα τής ' Ιστορίας - ί':χει πάντα ε να τόνο κ οι νωνικοϋ άγώ
νος καί μιά προσδοκία κοινωνικής δικαιοσύνης πού εlναι βαθύ
τατα δεμένη μέ τήν έθνική έλευθερία καί άνεξαρτησία. ·Η πα
ραποιητική δμως γενίκευση μιiiς μικρής συνιστώσης, στή · 
μεγάλη δέσμη τών άλλων καίριων συνιστωσών τής 'Εθνικής 'Α
νεξαρτησίας καί 'Ελευθερίας, <<τό πρώτον κινοϋν., τής 'Ελλη
νικής 'Εθνεγερσίας, μέ σατανική ψευδοεπιστημονική μεθό
δευση συμπερασματικοϋ χαρακτηρισμοϋ της, ώς <<ταξικοϋ 
φαινομένου», άποτελεί πράξη πνευματικοϋ βιασμοϋ, έθνικά 
άνάξια καί ήθικά άπαράδεκτη. Οί λίγες έξαιρέσεις έμπόρων καί 
έκμεταλλευτων τής περιόδου τής 'Επανάστασης τοϋ 21 -κο
τσαμπάσηδων ή μ ή .. - ύπάρχουν παντοϋ στήν · Ιστορία καί σέ 
κάθε μεγάλο κοινωνικό καί πολιτικό γεγονός. Καί οί έκτροπές 
αύτές, πολύ λίγες στήν 'Επανάσταση τοϋ 21 - επιβεβαιώνουν 
τόν κανόνα καί τοϋ λόγου τό άσφαλές. ~Ετσι θά μποροϋμε τώρα 
νά συνοψίσουμε σέ τέσσερες κύριες ένότητες τά μεγάλα διδάγ
ματα πού συνθέτουν τό νοημα καί τό μήνυμα τοϋ 21 καί μαζύ τίς 
βαθύτερες εντοπίσεις καί έντολές του. ·Αναδύονται άκέραιες καί 
φωτεινές μέσα άπό τά ίστορικά δεδομένα, τίς μαρτυρίες, τίς 
θυσίες τών ήρώων καί τών άφανών, τά κείμενα τών πολεμάρχων 
καί τά έπίσημα κείμενα άρχείων έλληνικών καί ξένων.(" Ας τά 
μελετήσουν οί φωστήρες τοϋ μαρξιστικοϋ δόγματος). "Ο λα συγ
κροτοϋν τό άγλαϊσμένο καί ίερό μήνυμα καρτερίας καί παλλι
καριiiς, τό φωτεινό νόημα ιστορικής καί πνευματικής αύτογνω
σίας, μάθημα τής ιστορίας μας «μέγιστον» .. 

(Συνέχεια στο τrροσεχ'ές τεϋχος) 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Mr. andMrs. 

Eugene Panagopoulos 
andFamily 

LARCHMONT, Ν.Υ. 

ΗΑΡΡΥ EASTER 

Transoceanίc 
Marίne Inc. 

New York, Ν.Υ. 

Ό ίατρός κai ή Κα 

Γεωργίου Χαζίρη 

εύχονται aτούς φίλους τους 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

άπο τοuς Άδελφοuς ΚΩΣΤΑΛΑ 

ESSEX WORLD 
112 Liberιy Street, New York, Ν.Υ. 10006 

Tel. (212) 227-0006 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 
WORLD WIDE 

DETECTIVE BUREA U 
JOHN C. CHIOΠS, Dire('{or 

260 5th Aνenue. New York. Ν.Υ. 10001 
Tel. (212) 475-8910 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Plaza Dίner-Restaurant 
2045 LEMOINE AVENUE 

FORT LEE. N.J. 07024 
TEL. (20 I) 944-8681 

..ΝΕΑ YOPI\H» 



Η ΔΙΑΛ ΥΣΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ 

Το εγκλημα του Κ. Κ. Ε. κατa τijς Β. ~Ηπείρου 

Πναι τραγικη εΙρωνεία της Μοίρας τό 
γεγονός δτι , ένώ κατά τόν νικηφόρον 
αγωνα τών Έλλήνων έναντίον τών 

Ί ταλών επιδρομέων ε!χεν άνατείλει διά 
τούς άδελφοίις μας της Βορείου Ή πείρου ό 
ijλιος τής έλευθερίας, άργότερον, ύπό την 
πίεσιν τής Γερμανικής είσβολfjς, δταν ό 
Έλλ ηνικός στρατός έξηναγκάσθη νό. έγ
καταλείψη τό. ίερά εκείνα έδάφη , ή Βόρειος 
'Ήπειρος περιέπεσεν εiς μίαν χειροτέρας 
μορφής τυραννίαν - μίαν τυραννίαν ποu 

την περισφίγγει έξουθενωτικώς έπί μακρό. 
ετη . Καi ε!ναι πρός τιμην τών έκεί ύπο
δοί>λων άδελφών μας δτι, παρά τi]ν βαναυ
σότητα τών εχθρών της έλευθερίας των, δεν 
έλύγισαν ύπό τa πλήγματα τοίι κομμου
νιστικοί) καθεστώτος τής ·Αλβανίας, δπως 
δέν ε!χον λυγίσει καi κατά την προηγηθεi
σαν περίοδον τfiς διαβοήτου Ίταλο- Άλ
βανικfiς «Προσωπικfiς ένώσεως" ή όποία 
κατ· έξοχη ν διηυκόλυνε τό. έπιθετικά σχέ
δια τών 'Ιταλών εναντίον της Έλλάδος. 

Ε!ναι γνωστόν δ τι, έν όψει τfiς ·Ιταλικής 
είσβολ ης είς τήν χώραν μας, συμμορίαι 
'Αλβανών προεκάλουν έπεισόδια είς τά 
σύνορα τfiς έλευθέρας 'Ηπείρου, έν συνε
χεία δέ, κατό. τόν πόλεμον, μετέσχον ούτοι 
τών έπιθετικών έπιχειρήσεων τών 'Ιταλών, 
ενταχθέντες εiς τi]ν «Στρατιάν Σκεντέρ
μπεψ• καί τi]ν · Αλβανικην «μιλίτσια" , εύ
ρεθέντες πολλάκ ις άντιμέτωποι τών 'Ελ

λήνων. 'Όχι δέ μόνον τοlιτο , άλλό. καί ή 
σωβινιστικi] 'Αλβανικη όργάνωσις <<Μ πά
λι Κομπετάρ", δσον καί τό νεοσύστατον, 
άπό Νοεμβρίου J940 Κομμουνιστικόν 
Κόμμα τής ·Αλβανίας, ύπό τόν τέως 
καθηγητηv τοlι Λυκείου Κορυτσάς Έμβiφ 
Χότζα, ε!χον έξαπολύσει πραγματικόν 
διωγμόν, μέ δολοφονίας καί διαρπαγάς, 
έναντίον τών ciλυτρώτων 'Ελλήνων της 
Βορείοιι 'Ηπείρου. 

Κατά τό τέλος τοlι Β· Παγκοσμίου Πο

λέμου, μέ τήν συνεργασίαν τών Γιοιιγκο
σλαύων παρτιζάνων ύπό τόν στρατηγόν 
Σβετοζάρ Βοιικμάνοβι τς (έκ τών έπιτελών 
του τί το, ποiι ένεφανίζετο μέ τa ψευδώνψα 
«Μπλάνιτς" καί «τέμπο"), συνεκροτήθη 
ένια ίον μέτωπον τών ·Αλβανών κομμου
νιστόJν, τών βουλ γαριζόντων Σλαυομακε
δόνων τής ΣΝΟΦ καί τοlι Ε.Α .Μ.-Ε.Λ.Α.Σ. 
ί;πό τi]ν αίγίδα τοlι όποίου άνέπτυξαν 
ί:ντοvον δρiiσιν Άλβανικαί κομμουνιστι
καί σιιμμορίαι. Καi τοϋτο, διότι ε!χεν 
ίδριιθfj, ήδη, άπό τοϋ 'Ιουλίου J 942 ή όργά
νωσιffς Μ.Α.Β.Η. (Μέτωπον 'Απελευθε
ρόισεως Βορείου 'Ηπείρου), ή όποία άνε
(Jέρμανε τον άσίγητον πόθον τοϋ Βορειο
ηπι:ιρωτικοϊ, · Ελληνισμοlι διa την έθνι ιο')ν 
άποκατάστασίν τοιι. Ή πρωτοβουλία συγ
κροτήσι:ως της l:Ονικfiς αύτfϊς έπάλξεως 
ιι'ιφείί.ι:το r.iς πί:ντι; ένΗουσιόιδεις πατριώ
τας Τι':ιν i: κ Χι:ιμάρρας ε Ισαγγελέα Άνα-

ΛΙIΡΙΛJΟΣ, 1986 

Του κ. Τ. Παπαγιαννοπούλου 
('Αναδημοσιεύεται άπό ηΊν «ΕΣτΙΑ») 

στάσιον Κακαβέστην, τον έκ Τιράνων εμ
πορον Ήλίαν Κιωστii , τόν εξ Άργυρο
κάστρου πρόκριτον Βασίλειον Σαχίνην 
καi τόν έκ Κορυτσfiς βιομήχανον Γεώρ
γιον Τάσον, οί όποίοι ciνεπέτασσαν την 
σημαίαν του άγώνος μέ σύνθημα την άπο
λύτρωσιν της Βορείου Ή πείρου έκτου Ί

ταλικοlι καi 'Αλβανικού ζυγοίι. 

Οί εν λόγω έθνικοi άγωνισταi είχον 
όδυνηρaν πείραν τών άγριοτήτων πού διε
πράττοντο εiς βάρος τών πληθυσμών τής 
Θεσπρωτίας άπό τaς ύπό τi]ν καθοδήγησιν 
τών 'Ιταλών δρώσας ληστοσυμμορίας τών 
Τουρκαλβανών Τσάμηδων. 'Εναντίον τών 
συμμοριών αύτών, πολλάκις έπετέθησαν, 

μέ αίφνιδιασμούς τμήματα τών έθνικών 

όμάδων τοίι Ε.Δ.Ε.Σ .• εν δέ έξ αύτών, ύπό 
τόν εφεδρον λοχαγόν Μιχαηλ Μυριδάκην, 
είσέδυσεν εiς τi]ν Θεσπρωτίαν, δπου έτό
νωσε τό φρόνημα τοίι δεινώς δοκιμαζομέ-

ATHENS CENTER HOTEL 
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

• Κεντρικός κλιματισμός - 136 δωμότια, 
λουτρό, τηλέφωνο, ραδιόφωνο, βερόντα. 
• 'Εστιατόριο πολυτελείας, μπόρ, ροuφ 
γκόρντεν, πισίνα γιό δλες τiς tποχi:ς όντi 

λογικfiς χρεώσεως. 

· Ano 15 Μαρτίου -31 'Οκτωβρίου 

Τιμαi δωματίων: Μονόκλινα 3.986 δραχμ. 
Δίκλινα 5.696 δραχμ. Τρίκλινα 7.075 δραχ. 
Συμπεριλαμβόνεται κονηνέντολ μπρέκ

φαστ. Διό ρεζερβέσιονς άποταθl\τε στη Ν. 

. Ύ όρκη (212) 483-0642 κ. 'Αρσένη~ γρόψατε 
Sophocleoυs&.A.thenas26,Athens,Greece. 
Tel. 524-8511-7 Telex 4488 ALCY. 

AMATHUS 
1RESTA URANT1 

ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕJΑΚΟ 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 

ΣΤΟ QUEENs· 

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΉ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΚΟΥΖΙΝΑ 

ΑΠΟ ΜΑΓΕΙΡΑ ΜΕ ΠΟΛ ΥΕΤΗ ΠΕΙΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΘΑΛΛΑΣΙΝΑ • STEAKS 

Οίκογενειακο περιβάλλον με aψογη έξυπηρέτηση 

Προσφέρεται δωρεaν Κρασi. μi: το Δείπνο. 

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ κάθε Παρασκευiι καί Σάββατο 

ANOIKTO ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 11 π.μ.- I μ.μ. ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΕvτΕΡΑ 

Κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ καί ΣΑΒΒΑ ΤΟ 

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΛΑΖΟΣ καί ΦΑΝΗ ΠΟΛ ΥΜΕΡΗ 

ΧΑΡΗΣ ΚΑΛΟΥ ΔΗΣ, 

'Ίδιοκτήτης 

82-75 Parsons Blvd. 
Jamaica, Ν.Υ. Tel. (718) 380-6616 
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νου 'Ελληνικοί) πληθυσμοί), κατ επα
νάληψιν δέ, άντάρται τοί) Ε.Δ.Ε.Σ. ί';πλη
ξαν, είς σειράς μαχών, Ίταλικάς καi 'Αλ
βανικάς δυνάμεις. 

Ή δρίiσις του Ε.Δ.Ε.Σ. ε!χεν εύμενή άπή
χησιν είς τους πρωτεργάτας καi τά στελέχη 
του Μ.Α.Β.Η., περi τάς άρχάς δε τής άνοί
ξεως τοu 1943, κατόπιν έξουσιοδοτήσεως 
τοί) άρχηγείου τής οργανώσεως αύτής, ό 
Βορειοηπειρώτης Ιατρός 'Ιωάννης Γκινά
λης, διολισθήσας διά μέσου τών 'Ιταλικών 
φρουρών καi τών 'Αλβανικών συμμοριών, 
κατηυθύνθη είς ττΊν περιοχτΊν Πωγωνίου, 
προτιθέμενος να ί';λθη έίc έπαφτΊν μετά του 
συνταγματάρχου Ναπολέοντας Ζέρβα. Καi 
τοuτο, διότι έπεβάλλετο δπως αί έθνικαi 
άντιστασιακαί όμάδες του πατρώου έδά
φους άναλάβουν άμεσον δρίiσιν πρός ένί
σχυσιν τών Βορειοηπειρωτικών πληθυ
σμών, που ύφίσταντο άπηνείς διωγμοuς όχι 
μόνον άπό τό Ε.Α.Μ. τής Άλβανίας, άλλά 
καi άπό τάς όργανώσεις ψευδοαντιστά
σεως τών 'Αλβανών κομμουνιστών, που 
έλυμαίνοντο τάς όρεινάς Ιδίως περιοχάς. 
'Αλλά καi γενικώτερον, ήτο άνάγκη νά 
έπεκταθή ό άγών τής 'Ελληνικής Άντι
στάσεως είς ττΊν Βόρειον "Ηπειρον, προς 
διασφάλισιν τών έκεί aπαραγράπτων έθνι
κών μας δικαίων, έν όψει τής βεβαίας, πλέ
ον, νίκης τών Συμμάχων, δοθέντος δτι ώς 
συνέβαινε καi είς ηΊν 'Ελλάδα, α{ κομ
μουνιστικαi συμμορίαι του Έμβtρ Χότζα, 
άδιαφορουσαι διά ττΊν δραστηριότητα τών 
'Ιταλών καi τών συνεργατών των 'Αλβα
νών φασιστών - μετά τών όποίων συχνά 
σuνηλλάσσοντο - είς ττΊν ουσίαν δεν 
διεξήγαν άντιφασιστικόν aγώνα, ώς διεκή
ρυσσαν. ·Ως πρώτιστον στόχον των εlχον 
την έξόντωσιν παντός Βορειοηπειρώτου ά
γωνιστοu, προς παρεμπόδισιν άναπτύξεως 
έθνικιστικών τάσεων μεταξυ τών • Ελλή
νων τής Βορείου Ή πείρου καi κατάπνιξιν 
του ίδανικου τής ενώσεως με την 'Ελλάδα. 

'Ατυχώς, ό άπεσταλμένος έκείνος τοί> 
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RESTAURANT 
· Εξαιρετικη έλληνικη 

κουζίνα σε τιμf:ς 
όσυναγώνιστες 

117 East 15th Street 
New York City 

Tel. (212) 254-0960 

Μ.Α.Β.Η., μέ όδηγόν καi συνεργάτην tου 
είς ττΊν aκρως επικίνδυνον έκείνην άπσ-· · 
στολην τόν εκ τών μελών τής διοικούσης 
επιτροπής τής οργανώσεως, Γεώργιον 
Τάσον, ένέπεσαν είς ένέδραν του Ε.Λ.Α.Σ., 
συνελήφθησαν, έβασανίσθησαν καί, άφου 
κατεσχέθησαν δλα τά ί';γγραφά των πού 
προωρίζοντο διά τόν Ζέρβαν ώδηγήθησαν 
δέσμιοι εΙς τά κρησφύγετα τών 'Αλβανών 
κομμουνιστών. Αί άπεγνωσμέναι εκκλή
σεις των δια ττΊν σωτηρίαν του Βορειο
ηπειρωτικοί> · Ελληνισμοu δεν συνεκίνη
σαν τους «καπετανέους» του Ε.Λ.Α.Σ. , που 
έξετέλουν ρητό.ς έντολάς του Κ.Κ.Ε. χάριν 
τών 'Αλβανών όμοϊδεατών των. 

Τον Μάϊον τοϋ 1943, ό Ζέρβας ήλθεν είς 
έπαφην με την όργάνωσιν . Μ.Α.Β.Η. καί 
άφοϋ άπέστειλεν είς Κεραμίτσαν Φιλια
τών όμάδας άνταρτών ύπό τους έκ Βορείου 
'Ηπείρου άξιωματικούς Σπυρίδωνα Λήτον 
καi Ίωάννην Βίδαλην, έπεχείρησε να δη
μιουργήση έκεί άσφαλές προγεφύρωμα, 

πρός τόν σκοπόν δπως προωθήση την 
ί';νοπλον δρίiσιν του Ε.Δ.Ε.Σ. ύπό συνθή
κας έγγυωμένας την άνενόχλητον dνά

πτuξιν τής άπελευθερωτικής δράσεως τών 
άγωνιστών του Μ.Α.Β.Η. ε!ς όλόκληρον 
ττΊν Βόρειον "Ηπειρον. Κατ' έκείνην, 

δμως, την έθνικώς τόσον κρίσιμον 
στιγμήν, παρενέβη ό Ε.Λ.Α.Σ., ό όποίος, 
διά τών συμμοριών τών περιοχών Πωγω
νίου καί Φιλιατών καί ένώ, ταυτοχρόνως, 
ήσκείτο εντονος πίεσις έπi τών δυνάμεων 
τοϋ Ε.Δ.Ε.Σ. καi εiς ττΊν λοιπτΊν "Ηπειρον, 
παρημπόδισε, με συνεχείς δολοφονικός 
επιθέσεις, πάσαν έπαφτΊν τών όμάδων τοί) 
Ζέρβα με τό Μ.Α.Β.Η. Μεταξυ τών 
πρώτων, ό εκ τών ίδρυτών τοϋ Μ.Α.Β.Η., 
Βασίλειος Σαχίνης, ύπέστη μαρτυρικόν 

θάνατον, εκτοτε δέ κατεπνίγετο είς τό αΊμα, 
εν πλήρει συμπράξει μεταξiι Ε.Λ.Α.Σ. καi 
'Αλβανών, οίαδήποτε άπόπειρα άναζω
πυρήσεως του άπελευθερωτικοu κινήμα
τος τών Βορειοηπειρωτών. Έξ α!τίας τής 
aντεθνικής έκείνnc ένεργείας τοu Ε.Λ.Α.Σ. 

CITY DINER 
163 WEST 23rd STREH, Ν.Υ . ClτY 

(Between 6th and 7th Avenues) 
Tel. (212) 243-7442 

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

Greek Cuisine 
• Facilities for Parties 
• Catering for All Occasions 

WE SERVE BREAKFAST, LUNCH AND OJNNER 

ΟΡΕΝ 7 ΟΑ YS Α WEEK FROM 6 ΤΟ 1 Α.Μ. 

FREE DELIVERY 

Τ ο κατά στη μα ·Ελληνικών Δώρων 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
ΑΣΤΟΡΙΑΣ 

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

Έκλεκτfι συλλογfι άπό μπουμπουνιέρες, στέφανα, βαπτιστικό, 
ύφαντό, έρyόχειρα, άντικείμενα τέχνης, κεραμεικό, βιβλία, 
περιοδικό καί έφημερίδες. - Κάρτες yιa ολες τiς περιπτώσεις. 

ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ 

καi Τ APES, Vl DEO CASSHHS 
'Ανοικτό Δευτέρα- Σάββατο 10 π.μ. - 8 μ.μ. - Κυριακi:ς 12-6 μ.μ. 

Διεύθυνση: Χριστίνα Σαρηyιόννη 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



- ή όποία, iiλλως τε, διετυπώθη και εις 
εγyραφον συμφωνία ν 'Αλβανών καi 
Κ.Κ.Ε.- έματαιώθη ή άξιοποίησις τών θυ
σιών του "Εθνους κατa τόν Β ' Παγκόσμιον 
Πόλεμον καί του ένόπλου άγώνος του 
Μ .Α.Β.Η. έπ' ώφελεία μιclς ίερclς έθνικfjς 
διεκδικήσεως. Κλίμα τρόμου έπεκράτη
σεν, εκτοτε, είς τήν Βόρειον "Ηπειρον, 
μετα δέ τό πέρας του πολέμου, ύπό τήν 
άμεσον καθοδήγησιν τριών άπεσταλμένων 
του Ε.Α.Μ. - Ε.Λ.Α.Σ. καi τών 'Αλβανών 
κομμουνιστών, ο! έκεί 'Έλληνες ύπεχρε
ώθησαν να ύπαχθοϋν είς τας κομμουνιστι
κός όργανώσεις. Π aς άντιδρών έσύρετο είς 
στρατόπεδα ή άντεμετώπιζε τόν θάνατον, 
έπί τή βάσει προκηρύξεως ύπογραφομένης 

ύπό τών έκπροσώπων του Ε.Α.Μ.
Ε.Λ.Α.Σ. , οί δποίοι άπεκάλουν τοuς 'Έλ
ληνας τής Βορείου 'Ηπείρου «μειονότη
τα», ένώ είς τήν περιοχην αύτην ήτο συν
τριπτικη ή ύπεροχη τών δμογενών, με ιανό
της δt ήσαν ο! 'Αλβανοί. Προεβλέπετο , 
μάλιστα, διά τής προδοτικfjς συμφωνίας 
δτι άρχηγείον, κατευθυνόμενον ύπό του 
Ε.Α.Μ. 'Αλβανίας θa άνελάμβανε νa έ
ξουδετερώση ••κάθε σωβινιστική ή δια
σπαστικη προπαγάνδα•>, πράγμα ποu έσή
μαινεν δτι θα έπλήττοντο άνηλεώς ο! 
Βορειοηπειτώτα ι ποu θα έπεχείρουν 

έπανεκδήλωσιν του άπελευθερωτικου άγώ
νος των! 

'Η 8η Μεραρχία τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. 'Ηπείρου, 
πανηγυρίζουσα δια τόν ... «θρίαμβο» ώς ε
χαρακτήριζε την έπαίσχυντον έκείνην 
κομμουνιστικl)ν συμφωνίαν είς βάρος τfjς 
Βορείου 'Ηπείρου, έκάλει είς ... άδελ
φικην συνεργασία ν μέ τοuς 'Αλβανοuς 
δημίους των τους άλυτρώτους καί τα πάν
δεινα ύφισταμένους άδελφούς μας. Διότι 
άπό τό Κ.Κ.Ε. έχαρακτηρίζετο ώς «ίμπε
ριαλιστικiJ·• ή άπαράγραπτος διεκδίκησις 
τοϋ Έλληνισμοϋ έπί τής Βορείου 'Ηπεί
ρου, δι · αuτό καi τήν κατεπολέμησεν, συμ
μορφούμενον πρός τaς έντολας τών είς Μό
σχα ν πατρώνων του. Συγκλονιστικαi ύπήρ
ξαν αί συνέπειαι τής διαλύσεως τοϋ · 
Μ.Α.Β.Η., τa στελέχη καί ο! άγωνισταi τοϋ 
όποίου, δσοι διέφυγον τόν θάνατον, διέρ
ρεαν πρός τl)ν "Ηπειρον η έδραπέτευον είς 
τήν Κέρκυραν. 

· Αξιοσημείωτον εlναι δτι , διαρκούσης 
τής Κατοχής, ο! Τουρκαλβανοi Τσάμηδες 
έπωφελούμενοι τής παρουσίας τών Ίτα
λών, έπεξέτειναν την δρίiσιν των καi νοτι
ώτερον, κατασφάξαντες είς τl)ν Ήγουμε
νίτσαν τόν νομάρχην Γεώργιον Βασιλa
κον, ένώ εtς τήν έπαρχίαν Μαργαριτίου 32 
UΕλληνες παρεδόθησαν aπό αύτοuς είς 

τοuς Γερμανούς, ο! δποίοι τοuς έξετέλε
σαν. Έξ 'ίσου τραγική ήτο ή τύχη τών Έλ
λη νικών χωρίων Καρτερίου, · Αργυρότο
πος, 'Αγία Μαρίνα , Πλαταριά, Σπαδα
ραίαι δπου οί Τσάμηδες, βοηθούμενοι ύπό 
τών 'Ιταλικών στρατευμάτων, προέβησαν 
είς λεηλασίας, καταστροφας καi έξετέλε
σαν πολλούς "Ελληνας aγρότας. 'Ανα
τριχιαστική ήτο ή τραγωδία καi τής περι
οχής Φαναρίου, δπου οί Τουρκαλβανοί, 
μετa Γερμανών, έξετέλεσαν άπανθρώπως 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 1986 

Θ 
δεκάδας 'Ελλήνων καi έλεηλάτησαν καί 
έπυρπόλησαν δλας τaς οiκίας τfiς έρημω
θείσης περιοχfiς. τα 'ίδια διεδραματίσθη
σαν καi είς τήν περιοχήν Παραμυθιίiς, 
δπου τα κτίρια τών σχολείων μετεβλή
θησαν είς κέντρα τής ·Αλβανικής φασιστι
κής νεολαίας, τα δέ πέριξ χωρία ύπήρξαν 
στόχοι έπιθέσεων ληστοσυμμοριών, είς 
τρόπον ωστε δ 'Ελληνικός πληθυσμός 
δλοκλήρου τής 'Ηπείρου να ζή ύπό τό 
φάσμα άγριωτάτης τρομοκρατίας. 

MOLF~TA5 4~ 

'Υπήρξε τόσον το άνθελληνικόν μίσος 
τών Τουρκαλβανών αύτών, rοστες καi δταν 
εlχε καταρρεύσει ή Γερμανία καί άπηλευ
θερώθη ή περιοχή Θεσπρωτίας, αύτοi 
έξακολουθοϋσαν να άμύνωνται άνεφοδια
ζόμενοι, πλέον άπό τοuς 'Αλβανοuς κομ
μουνιστάς! 'Όταν δέ οί . πολλά παθόντες 
κάτοικοι έπανήλθον εtς τaςΤστίας τωv καi 
άνεζήτουν τούζ! έγκληματίας.Τσάμηδες διa 
νa τούς συλλάβουν, οί έπί κεφαλής του 
Ε.Λ.Α.Σ., βάσει συμφωνίας μt τό Ε.Α.Μ. 
Άλβανίας , όχι μόνον άπέτρεψαν η1ν 
δικαίαν τιμωρίαν τών δημίων τοϋ Ήπει
ρωτικοϋ λαου, άλλα καΙ έξετέλεσαν μερι
κούς κατοίκους τής Θεσπρωτίας, διότι άπε
τόλμησαν νa έπιτεθοϋν έναντίον τών 
Τουρκαλβανών δημίων των! 

pre.~ents 

an exι·iting lrιternatiυnal 

Floor Show Nitely 
Featuring 

Greek and lnternational Singers 
and Exotic Belly Dancers 

Be Greek Tonight 
Dance the nitc away ιο fabu1ous 
music eνery niιe buι Tuesday. Saνor 
the ιasιes of auιhentic Greek cuisine 
in ιhis cxciting supper c1ub. 

ΟΡΕΝ 5:30 Ρ. Μ. 

Cl.OSED TUESDA YS 

370 RT. 46- SOUTH HACK 
SILVER FORK AWARD 
Reserνations (201) 440-1 77 1 

Ma)or Credίι 
Cards Accepιed 

'Ατυχώς, οί ενοχοι τής διαιωνίσεως τοϋ 
Άλβανικοϋ ζυγοϋ έπί τής Βορείου Ή
πείρου, όχι μόνον δtν έστιγματίσθησαν διά 
τήν άντεθνικήν έκείνην συμπεριφοράν 
των, άλλα καί έξακολουθοϋν, μέχρι σή
μερον, είς πάσαν εύκαιρίαν, να ύπονομεύ
ουν, άρνούμενοι δια τούς Βορειοηπειρώ
τας καi αύτa άκόμη τα άνθρώπινα δικαι
ώματα, περί τών δποίων ύποκριτικώς κό
πτονται δσάκις πρόκειται δια λαοuς τής 
· Αφρικής καi τής 'Ασίας! 

Τ ΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥ ΛΟΣ 

Στοιχειοθεσία yιa βιβλία, 
περιοδικά, 

διαφημιστικό κείμενα, 
κάθε είδους lκδοση. 

(212) 921-0086 
~------------------------------~ 

ΑΜΑΝΑ EXPRESS 
INTERNATIONAL, Inc. 

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

CUSTOM HOUSE BROKERS- JNTL FREIGHT 
FORWARDERS- BONDED WAREHOUSE 

Έκτελωνίζομε παντός είδους έμπορεύματα άπό άεροπλάνα καi πλοία. 

Φορτώνομε παντός είδους έμπορεύματα γιά δλο τόν Κόσμο. 

PACKING-CRA τiNG-SHIPPING 

• · Ιδιοκτfjτες: 
SPIROS and STRATOS EFSTATHIADIS 

FMC License 2153 Custom House 
Brokcr License 6082 ΙΑΤΑ 01.1.0178 

Specia1izing in European Automobi1e 
Custom House Brokers and Bonding 

L----~-------------------------~ 
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΑ 

Διατηρητέα 
Τής Κας ΛΙΤΣΑΣ 

ΚΑΜΑΤΣΟΥ 

Μέσα Μαρτίου μέ μέσα ·Απριλίου εΙ να ι 
ό μή νας πού γιορτάζουν στήν πόλη πού 
ζοίιμε (1\atcher, Mίss.) τά "Pitgrimage." 
Τοιιρίστες ερχονται aπ' δλη τήν 'Αμερική 
νά δουν τήν πόλη π ο\; εχει κρατήσει τό 
παληό της χαρακτήρα. 

Μεταξύ τών πολλών θεαμάτων πού i:χοιιν 
ετοιμάσει οί κάτοικοι τής πόλης γιά τόν 
έπισκέπτη, εlνα ι κα ί τά τούρ στά πενήντα 
περίπου "antebel lum homes", τά ••διατη
ρητέα σπίτια" πο(; λέμε έμείς. Κάθε χρόνο, 
λοιπόν, τέτοια i:ποχή, σκέπτομα ι καί 
συγκρίνω τί γίνεται έδώ καί τί γίνετα ι στόν 
τόπο μας. 

Οί κάτοικοι τής πόλης τούτης μέ τέλειο 
τρόπο εχουν οργανώσει τά «τούρ» στά 

παληά άρχοντικά γ ιά νά διατηροiJν σέ a
ριστη κατάσταση οί ίδιοκτήτες τους τά 
μερικά καί οί σύλλογοι πού εχουν aγο
ράσει τά aλλα. 

Τήν διατή ρηση τοίι έξωτερικοu τών 
σ π ι τιιiΊν καi τοu έσωτερικοiJ τους ποί, μέ 

i:ξοδα, δουλε ιά καί κόπο προσπαθούν νά 
κρατήσουν τέλεια , τήν δ ιακόσμησή τους 
μέ ίιντί κες πού δί,σκολα μπορείς νά δείς σέ 
ϋ.λλα μέρη , τήν αύστηρή γραμμή πού dκο
λουθοC.ν νά φυλάξουν dνέπαφη τήν aρχι
τεκτονική τοιις, σέ κάνει νά τούς θαιι
μάζε ι ς. 

Σέ κάνεις νά θαυμάζεις, νά σκέπτεσα ι , 
καί τέλος νά συyκρίνεις τά δικά μας «δια
τηρητέα σπίτια" ποί, ναί μέν ύπάρχε ι νόμος 
U.π · τό κράτος yιά τήν διατήρησή τους , 
ίιπάρzε ι βοήθεια άπ · τό κράτος γιά τήν έπι
δ ιόρθωσή τους, μπορεί δμως ό καθένας νά 
κάνει δ, τι θέλει καί νά aκολοιιθεί δ ικό του 
νόμο . 

ΠοC. ε{ναι ό νόμος τoiJ .. διατηρητέου 
σ πι τιοiJ., π ο\, δέν έπ ιτρέπει τήν κατεδά
φισή του, τήν προσθήκη η aφαίρεση , 
έπιτρέπει δμως τό ρεζίλεμά του; Γιατί τί 
ϋ.λi.ο ε { ναι οί πολύχρωμες σημαίες στίς βε
ράντες τοϊ; .. διατηρητέοιι σπιτιοiJ,., οί τζα
μαρίι:ς στόν καγκελωτό του περίγυρο, τό 
σφηνωμένο μπάρ στήν σκαλιστή του 

πόρτα, τά χριστοιJγεννιάτικα φωτάκια στά 
δέντρα το\, κήποι, του. 

η ω.i.ο άπό ρεζίλεμα ε{ναι οί ταμπέλες 
μπροστά στήν πόρτα τοιι , οί τέντες σάν 
τσαντήρια τσιγγάνων, οί πολύχρωμοι φω
τισμοί τήν ν\,χτα πο\, προκαλο[;ν; Άλή
Ηεια ποι6ς μπορεί νά φυλάξει τά aρχον
τικά ω'nr1 <'.ιπ' τήν ϋ.γνοια καί τή ν κακο
βοι,ί.ία; Ποι<)ς μπορεί νά ξεΟάψει τόν νόμο 
π οι·, νά i,ποστηρίζει άπ · τό βαθύ του 
σι,ρτr1ρι καί νά τόν παροι1σιάσει ζωντανό 
σi; κrJ.ποιον πο\, νοιάζεται καί μαζί έχει τήν 
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δύναμη νά τόν έφαρμόσει; 

Ποιός ε{ναι αύτός πού θά μιλήσει στόν 
ένδιαφερόμενο ποί; τόσον καιρό κανείς δέν 
τόν εχει ενημερώσει γιά μιά θλιβερή πραγ
ματικότητα ; 

Κάποιος βέβαια θά πρέπει νά ύπάρχει. 
Κάποιος πού θά κλείνει μέσα του aγάπη γιά 
τά όμορφα αύτά κτ ίσματα, κάποιος πού 

θέλει νά τά βλέπει νά στέκονται περήφανα 
σάν νά νοιώθουν τήν aγάπη τών άνθρώπων 
πού κλείνουν μέσα τους, καί όχι μετατρε
πόμενα σέ χορευτικά κέντρα νά δείχνουν 
τήν γερασμένη τους οψη κάτω άπ' τά 
πράσινα, μπλέ, κόκκινα τρεμουλιαστά φω-
τάκια. 

ΛΠΣΑ ΚΑΜΑΤΣΟΥ 

Constellatίon Tours Inc. 
WHEN YOU THINK OF GREECE- CYPRUS 
THINK OF COI\fSTELLATION_TOURS 

ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΜΕ 

OLYMPIC- TW.A.- K.L.M. 
'Επίσης Charters μέ χαμηλό κόστος, κρουαζιέρες & άλλα πολλά 

$520 R/T μέχρι 31 Μαiου 
$300 ΟΝΕ W Α Υ $620 μέχρι 15 Αύγούστου. 

Μπορεί νά μήν ε'ίμαστε τό Νο 1 iαξ,ιδιωτικό γραφείο 
αύτή τήν στιγμή, 

ΑΛΛΑ ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΤΟ Νο I γραφείο 
στήν προτίμησή σας. 

32-03 Broadway, Astoria, Ν.Υ. 1 Ι 106 
Τηλ. (718) 956-8644 

KALYMNOS CO. 
CUSTOM FORMICA 

CABINETS 
MADE ΤΟ ORDER 

CABINETS ΙΝ STOCK 

Specίalizing 

ίn Kίtchen Cabίnets 

GENERAL 
ALTERAT/ONS 

Free Estimates 

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

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



~Η Κοσμική μας Ζωή 

ΑΠΡΙΛIΟΣ, 1986 

'Απροκριάτικος χορός μεταμφιεσμένων 
στην φιλόξενη κατοικία τοίι διακεκριμέ

νου iατροϋ καί τής κ . Τζiμ Σπυροπούλου 
στό Άνατ. Μανχάτταν. Παρόντα . πολλό 
γνωστά μέλη τήςέλληνοαμερικανικής ι..:οι

νωνίας τής Ν. 'Υόρκης. μi; πολύχρωμες. 
σοβαρές καi μη άμφιέσεις, που συνέβαλαν 
στην δημιουργία μιάς εϋθυμης άτμόσφαι
ρας καi προκάλεσαν άφΟονα σπαρταριστά 
γέλια. μεταξύ φίλων καi γνωστών. που με
τέχουν κάθε δυό χρόνια στό πρωτότυπο 

πάρτυ. 

'Η άγαπητi] σi: δλους, χαρισματικi) οίκο
δέσποινα κ . Λένα Σπυροποω.ου. ε!χε στο
λίσει κατό τρόπο ύπέροχο τό διαμέρισμα 
μi; πολύχρωμες Κορδέλλες Καί a\·θη. ΠΟl• 
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συμπλήρωσαν ηΊν άτμόσφαιρα τοίι ιcεφιοίι 
που έπειcράτησε ιcαί πάλι. 

οι φωτογραφίες που άιcολουθοίιν δίνουν 
μιό. ιcαλη έντύπωση ιcαi «μιλοίιν» μόνες 
τους, aν ιcαi πολλοί άπό τους καλεσμένους 
δcν φαίνονται σ' αύτές. Άφήνομε τοuς 
άναγνώστες νa άναyνωρίσουν τοuς εlιcο
νι•ζομένους .. . 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

FORGE ΙΝΝ 
ROUrE 9 NORTH, WOODBRΙDGE, N.J. 07095 

Phone : (201) 634-2444 

~ίθουσες γιό ολες τΙς κοινωνικi:ς 
έκδηλώσεις, vιό ίδιώτες καΙ Συλλόγους 

KOKINAKOS BROS., ΡΠΕR and GEORGE 
Proprietors 

'Αδελφοi 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

σας περιμένουν για ηΊν 

πατροπαράδοτη μα γ ει ρί τσα 

καi σας εϋχονται 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 

MOLFETAS 
RESTAURANT 

307 WEST 47th STREET 
NEW YORK, Ν.Υ. 10036 

TEL. (212) 581-0674 

Οί ~Αδελφοί Μπέτζιου 
Εϋχοvται στήv ·Ομογένεια 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Continental 
Food Products 

31-45 Downing Street, Flushing, New York I ι354 
Tel. (718) 358-7894 

~σ Καθεδρικος Ναος 
f! Αγίου Δημητρίου ~ Αστορίας 

εύχεται στd μέλη τής Κοινότητος 

καi σ~ όλόκληρη τήv Όμογέvεια 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

31 and 30 Drive, Asto ria, Ν.Υ. 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Hellenic Ship 
Supply, lnc. 

BONDED WAREHOUSE 
Custom House License Νο. 37 

CAPTAIN ALEX KORAKIS, Manager 

210 North 13th Street, Tampa, FL. 33602 
Tel. : (813) 229-1507 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



. Ι Ι ΙΕ GREATEST 
CRUISE BROO IUI{E 
EVERL~ CΗΕΩ 

Today, Epirotiki rules the 
seas. With the greatest 
fleet of cruise ships 
ever assembled. 

Our64-page 
brochure details 
19 cruises to 110 
different ports, 
with hundreds 
of sailing dates 
to pick from, and 
durations from a day 
up to a month. 

You'll find cruises to 
the Greek Isles. Το Egypt, 
Israel and Turkey. In the 
Red Sea. All around 
Europe. Το the North 
Cape andNorthAfήca. 
Even transatlantic. 

You can buy complete 
cruise vacations that 

include airfare, 
hotels and 
sightseeing. 

Foryour 
free copy, call 

your travel agent 
or Epirotiki toll free 

800-221-2470 (in 
New York, 599-1750). 

Or mail the coupon. 
If you love the sea, 

it's the greatest. 
Γ------------------1 

~rw~~~!~s~1+ 
Α WORLD OF DIFFERENCE. 

Epirotiki Lines, 551 Fifth Ave., New York, ΝΥ 10176 
Phone (ZI.2) 599-1750. ToJJ Free (800) 221-2470. 
Please send new 1985/86 Sea Europe brochure at once. 

Name _ ____ ___ _ 

Address ________ _ 

City _____ State _ Zip _ _ 

Travel Agent - --- - ---

-------------------~ 



My people came from Lithuania 
at the turn of the century. 
Finally, l'm going home ••• 

to Greece. 
Johnny Unitιιs 

My father Mario came from Sicily 
in 1905. And now 

I'm finally going home •.. 
toGreece. 

Brenda Vaccaro 

Ι was born in London and came 
to Ameήca when Ι was 12 years old. 

Now, at last, l'm going home ••• 
toGreece. 

Roddy McDowαll 

My father came here from Norway 
and my mother from Sweden. 

Now this Scandinavian is going home •.• 
toGreece. 

Harry Morgan 

Ι was born in Hungary. 
Now, darling, 

l'm finally going home ••• 
toGreece. 

My great, great grandpa came 
from Alsace Lorraine. 

Now this French boy is going 
toGreece. 



Greek Natlooal'lburist 
Organizatioιι 
645 FlfJh Ανeιuιe-, 
New York, Ν. Υ. 180%2 
0r φι Ι-(212) 421-sπτ 
Olyιιι.pic Ainntys 
14100-2U..W6 



·Go Home to GREECE 
uvith HOMERICTOURS ••• 'No.1 to GREECE'! 

WE LEAD ΤΗΕ WAY 
• The LOWEST PRICES! 

• MORE CONVENIENT DEPARTURES! 
• ONLY 'JUMBO' PLANES! 

• More 'NON-STOP' flights to Athens! 
• The Most Popular Vacation BARGAINS! 

• UNBEATABLE EXPERIENCE! 

When You're Νο. 1 ••• EVERYTHING 1$ POSSIBLE! 

lnstant CASH .BONUS UP 
το $100 

ONLY HOMERIC TOURS gives you Ιhis INSTANT 
CASH BON US of up Ιο $100, if you ΒΟΟΚ and ΡΑ Υ 
YOUR τΙCΚΕΤ NOW. ACT NOW ... and you can 
SA VE MOREMONEY wilhlheHOMERIC'INSTANT 
CASH BONUS'! 

RfTUfltN ,._ 
ATHINI 

ΛfΝΛtιι ·ATH[NS 

οι,.uιτ: 

APR 03, 05, 10, 12 

APR οι. ι 1. 13 . 11. 20. 25. 2 
MA't 02 
MA't οι. ιι 
MA't 23. 30 
JUN οι. οι. 13, ι5. 20 . 22. 21 . 2ι 
JUL 04. οι. 11 , ι :ι. 11. 20. 25.21 
AUG οι.ο:ι.οι.ιο.12. 1s.11. ιt.22,24.2δ.29,:ιι 
SI!P OS, 07, 12 , 14. 19. 21 . 21,21 
οcτ ο3. ο5. 10, ι2. 11. 11. 2.ιι . 21. :ιι 
ΝΟΥ 02. 07. 09, 14 . 11. 21 . 23 . 21. 30 
οεc " · 01. 12. 14. ιι. 21 . 21 . 21 
J AN· JU Lf 1Μ7 (E"rr FRI ι. SUN) 

APR 17, 19, 24. 26 

....... 20. zs. 27 
ΜΑΥ 02.01. 11 
ΜΑν 23, 30 
.IUN 01. ο&. 13. 15, 20. 22. 27,29 
.ιυι 04, ω. 11. 12. t8, 20, 25.21 
AUG οι.οι..οι,ιο. 12, 15, 11, 19,22.24.21.29.31 
SI:P OS. 07, 12. 14, 11, 21 , 21, 28 
OCT 03, OS. 10, 12, 17, 11. 24, 26. Jt 
ΗΟν 02. 01. οι, 14.. Ι ι, 21 . 2J, 21. ~ 
orc os, οτ. 12. 14, ιι. 2ι . 21. 28 
JAN·JULY 1Μ7 lf.,.,y F'RI I. SUN) 

ΝΥC•J,ιι: ΜΑΥ 01, 03 

RIY'-IIIIIM ·ATHINI 

ΜΑν οι. ιι 
ΜΑν 23, 30 
JUN 01, ο&. 13, 15, 20, 22, 2 7, 29 
Juι. ο.ι. οι. ι ι. 1:ι. ιι. 20. 25. 21 
AUG 01.03,08,1 0,12. 15.17, 11,22,.24,28,3,31 
SI!P 05. 07. 12, 14. 11. 21. 21, 28 
οcτ ω. 05. ιο. 11. 11. ιι. 24. 21. 31 
ΝΟν 02. 01, 09, 14, ιι. 21. 23. 28. 30 
οεc ο5, 01. 12. 14, 1t. 21 . 21. 28 
JAN· JULV 1917 (E't'flJ fAI ι. SUN) 

ΜΑΥ 08, 10 

WΛν 11 
WAY 13, 3 0 
JUN οι, οι, ι:ι . ιs. 20. 22. 21, 21 
JUL 04, 01, 11 , 13, 18, 20, 25,27 
AUQ 01 .0:1,01,10.12. tS,17. 11,22,24,21.D.31 
SI!P 05. 07. 12, 14, ιt. 21, 21, 21 
OCT 03. OS. 10. 12. 11. 11, 24, 21, 31 
ΝΟΥ 02. 07, ot. ι4. 11. 21. 23. 21. 30 
οεc os. 01. 12. ι.ι. tt. 21. 2'8. 28 
.IAN-JUίν ΙΜ7 (Ε•_, FAI & SUN) 

.... ....,..,. ....,..,. 
S52t .... .... .... .... .... .... 

ONI:WAY .... 
ROUNO η•tι" 

SS29 .... ....,..... .......... .... .... .... .... .... .... .... 
ONIWAY .... 

Rot.INO TR
S$41 --· 1521!$4"' .... .... .... .... .... .... .... 

ΟΝΕ WAY , ... 
ROUND T JIIIP .. , ............ ........... ..... .... .... .... .... .... .... 

O(,.Aitt I O(fiAιlllt N YC/.1,-. ΜΑΥ 15, 17, 22, 24, 29. 31 
ONIEWAY I .... Ν'Ι'CΙJΠ( AUG 16, 21. 23. 28, 30 

ΟΝΕ WAY . ... 

I OI,.ART· 
N'tC•JFK 

RHURN 
•om 

ATHINS 

Ι 
ο,,. .. ,., 
NYC t.WJC 

ΜΑΥ 23 . 30 
.ιυΝ οι. οι. ι :ι . ts. to. 22. 21. 29 
.ιuι οc. οι. tt . ι3. tΙ . lO. 2S. 21 
AUG 01.03,08,10.12. tS.17.19.22.24,26.2t,3t 
SEP 05. 07, 12, 14, 19, 21 . 26. 21 
OCT 03. 05, 10, 12, 11, 19, 241 , 26. 31 
HOV 02. 07, 08 , 14, 1fi , 21, 23 . 28, 30 
DEC 05, 07, 12 , 14, 19. 21 , 21 , 21 
JAH~JULV 1Μ7 (E•H"t FRI & SUN) 

JUN 05, 07, 12, 14, 16, 19 

JUN 08, 13 
JUN 15, 20, 22, 27 , 2t 
JUι. 04. οι, tι , ι.:ι . 11. 20. 25·. 27 
AUG οι .ο.:ι.οa. ιο.12. 15.17. 1 t.22.2ι11.2ι.:η . .:ι1 
SI!P OS, 07. 12, 14. tt. 21 . 2δ, 21 
OCT 0). 05 , 10, 12. 17. 11. 24, 21. 31 
ΝΟΥ 0 2. 07 . ot. 14. 115. 21,l3. 21. ::ιο 
οεc ο5. or. 12. ι4 . ι9. 21. ιι. 2ι 
JλH•JUίY 1987 (Ewerr fAI ι S UN ) 

JUN 21, 23, 26, 28. 30 

JUN 27, 29 
.ιuι 04, οι., ι 1, 11, ιι, 20. 25. 27 
AUO 01 ,0.J018.,10,11,15,17,11,22.24.2t.2t.3t 
sι_p 05. 07. 12. 14. "· 11. 21. 28 
OCT OJ, 05. 10. 12. 17. 19, 24. 2t. 31 
ΝΟν 02. 01. οι. 14. ιι. ΖΙ . 23. 28. 30 
οεc os. 01. ι 1. 14. ιι. 21 . ιι. 28 
JAN-JULν 1 t87ΙE-.ry FΛI ι SUN) 

ltOUND "'~~" .... 
s.S41(μ!)9' .... .... .... .... .... .... .... 

AOUNO fiHP 
SS29 .... ,,.. .... .... .... .... .... .... 

fltOU NO T"IP .... . ... 
ιsοι .... .... .... . ... .... 

·&THIN$ 

I OIPART 

'"~'' C tJ Fι< 

R[fURN ·A fHfN$ 

Af1"UIItN 

ATHEiιtS 

οι,. ... ,., 
N'f'CJJ,K 

AUG tt 22. 24 28. 2t. 31 
SEP OS 07. 12. 14 , tt. 21, 26. 21 
OCT 0 3, 05, 10, 12 . 17, 1, , 24, 21, 31 
ΝΟΥ 0 2, 07, Ot. 14 , 16, 21, 23. 21 , 30 
Df:C 05. 07 , 12. 14. 11, 21 , 26, 21 
JAN·JUίY 1987 ([yery FA I ι SUN) 

SEP 04, 06, 11, 13, 18, 20. 25, 27 

SEP 07. 12 , 14. 19. 21. 2t . 21 
OCT 03. 05 . 10, 12 . 17, 19 . 24, 21 . 31 
ΝΟΥ 02. 01 . οι. 14. ιι. 21 . z:ι. 28 . :ιο 
OEC 05, 07 , 12, 14 , 19. 21 , 28, 28 
JAH·J Ut 'ιΙ 1Ν 7 (t:ν•ry F'A I & SUN ) 

οcτ 02, 04. 09. 11. 16. 18, 23, 25, 30 

OCT 05, 10, 12. 17. 19. 24 . 26. 3 1 
ΝΟΥ 02. 07 , οι. 14. "· 21. 23, 21, )Ο 
οεc os. 01. 12. ι4. 1t. 21. ιι. 21 
JAN·JULν 1917 (fνeιr fRI ι SUN) 

ιtOUNO 'lfiΙP .... 
ssιsι 
SS69 
5549 .... 
5569 

ONI WA'I' I . ... 
AOU ND fAIP 

5549 
sso 
$549 
5549 
$519 

οΗι WAY ι .... 
.. ou~o " " ,. .... .... .... .... 

O HI .AT I 
ΝΟΥ 01,06. 08, 13,15. 20, 22,27. 29 ,.., 

ROUHO TRιllt 
ΝΟΥ 09. 14, ' '· 21 . 23, 28, .JO .. " οεc os. 01. 12. 14, ιι. 21. ι.. 28 $~19 

JAN-JUL Υ ΙΜ7 (E•.,r FΑΙ 8 SUN) .... 
DEC 04. 06, 11, 13 

ONUO•• 
S249 

I otPaaτ· MYCIJJa JUL 03. 05, 07, 10, 12, 1• 
OHfWA't I ,, .. 

οεc 
Aot.INOTRifl' 

or. 12 14. ιι. 2 1 .... 

I DIPAR T; 

NYC!.WK 

A1H( NS 

I οε,..aι:ιτ tιΙΙΎC•Jι:Κ 

Juι. οι. 11. 13. 11. 20. 25, 21 
.ι.uο ο 1 .ο:ι.οι. ιο. t2. tS.17, t t.22.24.2Ι.2t.3 1 
SEP 05. 01. 12. 14, 19 . 21. 26. 21 
OCT 03. 05. 10, 12. 17. tt, 24, 21. 3 1 
ΝΟΥ 02 , 07. ot. ι.ι. 16. 21, 23, 21, 30 
οι:c 05. 01. 12. ι.ι. ιι. 21. :κ. 21 
JAN· JUL ν 1Μ7 (f-., r FAI ι. SUN) 

JUL 17, 19, 21. 24, 26, 28, 31 

JUL 20, 25, 27 
AUC 01 ,03 .01,10. 1 2.1~ . 1 1 .19.22.24 ,28.29 .31 
SfP 05. 07. 12. 14 . 1t. 21 . 26. 2ι 
OCT 03. 05. 10. 12 . 17. 19. 24, 24i, 31 
ΝΟΥ 02. 01. οι. 14. ι ι. 21. 2:ι. 21. 10 
OEC 05. 07, 12, 14 , ιt. 2t , 21, 21 
JAN·J ULY 1987 fE.,. ry FAI ι SUN) 

AUG 02, 04, 07, 09. 14 

ROUNO ΤΛΙΡ .... .... .... .... .... . ... .... 
ΟΗΕ .... ,. I ., .. 

RO UND f AIP 
$599 
$599 
$599 
$599 .... 
5569 
ssat 

O N[ WAY l 
$369 

IIIOUND ΤRΙΡ 

ι.uο οι. 10 . 12. ιs. η. 1t. 22. 2•. ιs. zt. :ι ι ssn 
SEP 05. 07, 12. 14, t t , 2t , tf. 28 SS!n 
OCT OJ. 05. 10. 12, 17, tt. 24, 26, 3 1 S5t9 
ΝΟΥ 02. 07, 01, 14, 11, 21 . 23. 21. :ιο 5519 
DEC 05. 07, 12. 14, 11. 21 . Η. 21 SS69 
J AN·JULY ιΜ7 (f"ry fRI ι $\JN) SS89 

New York: 
595 Fifth Ανe . 

fιfTUfiiN 

οεc 21. 18 .... 
ATH I NI JAN·J UL ν IM7 ΙfwHr fA I ι SVH) .... 
OU AIIIT• ONfWAY 

NYCιJ,I( DEC 18, 20. 25, 27 $31! 

"OUN D l' .. IP 
ft( TUit"'' οεc 21, 21 , 21 .... 

J AN·JUL ν Ιtι7 (EwH' FAI Ι SUN) , ... 
Af HI'NI 

.------- IMPOR1ΆNT INFORMAfiON -----~ 

CHtLDREN: 2 to 12 YtJ8t8 οΙ φ ιwt 8 tnfXImμm or ONLY 1529 (When 
adutt f8rt lt h6ghιH ... OihenriM ft ... hl MIM 81 .ωtt 

ΙNFλHfS ΤΑΑVΕ:ί FAEE. 

F1ASτcι:~J:ιι~r:,.c::~:'~~-O: ~0:. '::; 
All PAW:ES· PLUS 13.00 U.S. 'Ιιιι 8nd S5.00 Gt'Mtι A.lφort Ίιχ 

ΗΚ8Η SEASON CHARτER "SUPPt.EMENT$": 
IE.aιiMund: Adcl S30 trom Μιw νoffl: to A.thenι on theιe dιφ8ήυnι d8t8s: 

June 21. 23, 26, 21. 30 • J uty 03. 05, 07, ιο, 12, ιι .... ncι .. 

w..tbound: Add 130 f'rom AtMM to Nιew 'ι'οιtι on ......., deρ8rtuπt dates~ 
Auguιι 17, 11. 22. 2 4, Μ. 21. :11 • s.pι.mtιιer os, or 

SPf.CIΛ.L. RATES 8nd PAOORAMS FOR GROUPS: 
Churctιn ... C~ .. SchooiL .. ιne.nttν.a. etc:.J 

OEMA1'UAES EVEAY tMUASDAν and SAτuROAY. .. 
Ateo •"'Υ tιiΟΝΟΛΥ durtng JuM. JυiJ. August 

Λtι Ρrιοtι 0\loι.d k'l u .s. Doll«s Ι$) 

Brooklyn: Astoήe: 

79·04 5th Aνenue 3 1 ·1 9 Oitmars Blνd . 

Tel. 212·753·1100 Tel. 71 8·833·6800 Tel. 7 18·721·6400 

Stamford, cτ: Long lsland: Athens, Greece: 
906 Ε . Main St 66 Νο Broadway 59 Paneρistimiou St. 

Tel. 203·359·2917 
H ιcksνιlle . ΝΥ 1 1 60 Ι 

Tel. 321·4777 τeι 5 16·935· 3 400 

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



Σέ δλους τούς συλλόγους καί σέ δλους τούς όμογενείς 
Εύχόμαστε 

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΠΑΣΧΑ 
καί έλεύθερη τήν μαρτυρική μας Κύπρο 

:Παγ\ι:u:n:ρ~ i?.' ς 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

'Από τό Δ.Σ. καί τά μέλη τών όμίλων μας 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ- ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ- ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
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Α Rίpple on the Seas 
By ACHILLES Ν. SAKELL, Ph.D. 

Excerpts from his book, just published 
by Vantage Press, Inc. 

Preface 
O.ften "rιpples build α current thαt cαn sweep down the mightίe.H 

wα/ls o.f oppressίon. " 
- Robert Kennedy, 1966 

The foggy morning of March 15, 1923, saw the Greek steam
ship SS Pαtrίs sailing around Constantinople's promontory of 
Leander, carrying some 500 Greeks fleeing from Turkey in order to 
escape Kemal Ataturk's fury in the aftermath of his victorious 
entry and massacre of Smyrna. 

Ataturk's authority had not yet reached Constantinople; there
fore many Greeks, most of them citizens of Turkey, managed to 
escape impending peril. Allied military planes were constantly 
flying over the city as a reminder that the Allied High Commis
sioners were still in command there and ready to prevent any 
hostilities against the non-Turkish population on the part of 
Turkish hordes converging in Constantinople from asia Minor. 

With misty eyes we saw, receding beyond the horizon, the 
magnificent contours of the Byzantine cathedral of, Saint Sophia, 
with the Moslem minarets jutting up-the minarets that were 
added when the fabulously beautiful church was converted into a 
mosque by theOttoman conquerors ίη 1453. On the left, we silently 
bade farewell to the beautiful Bosporus, which in happier days we 
traversed so many times on business or pleasant excursions. 

Constantinople! The great city on the seven hills, which had 
served so long as the rear guard of Christian civilization-the bul
wark of the West against the assaults of Eastern barbarians. Lying 
on the peninsula between the Sea of Marmara and the harbor 
called the Golden Horn, the city is washed οη three sides by the 
water and, like Rome, enthroned on seven hills. It occupies a site 
justly celebrated as the noblest in the world. It stands in Europe, 
Jooks on Asia, and comrnands the entrance to both the Mediter
ranean and the Black Sea. 

By the fourth century A.D., the Rornan Empire was no Jonger 

headquartered in Rome. In A,D, 330, Emperor Constantine, in a 
rnove to counteract the centrifugal forces pulling the empire apart, 
transferred the capital from Italy to a Greek town οη the Bosporus 
called Byzantium. At its farthest extent, the Byzantine empire 
under Justinian Ι (A.D. 527-565) stretched from Spain to Sudan, 
from Gaul to Persia. Constantine laid out the new city and adorned 
with the choicest treasures of art from Greece and the Orient. Three 
centuries later, Justinian erected the world-farned cathedral dedi
cated to Hagia Sophia ('Ήoly Wisdom"), on cornpletion of which 
the emperor declared that he had surpassed Solomon's Temple. 

For many centuries, Constantinople rernained -t he most 
irnportant city in Europe. When London, Paris and Vienna were 
small and mean towns, Constantinople was a large and flourishing 
metropolis. For eleven centuries, the city was the center of Christ
endom. It was there that the Nicaean Creed and the other dogmas 
of the Church had been forrnulated in the Greek language. The 
Jibraries and museums of Constantinople preserved classical 
learning. Ι η the flourishing schools of that city, the wisest men of 
the daytaught philosophy, Jaw, medicine, and science to thousands 
of students. When kings of western Europe were so ignorant that 
only with difficulty could t hey scrawl their narnes, Byzantine ern
perors wrote books and composed poetry. 

The great city-state declined in strength after the ill-famed 
Fourth Crusade and could ηο Jonger cope with the barbarians 
rnenacing it; and two centuries later, the city fell an easy prey to the 
Turks. Historians agree that the responsibility for the disaster that 
befell Constantinople rests οη the heads ofPope lnnocent 111 and 
the Venetians, whose greed and Just for power turned the Fourth 
Crusade into a despicable enterprise, the sole aim of which was the 
destruction of Byzantium. 

Following the fall of Constantinople, all the Jearning of 
antiquity was transferred ιο benighted Europe, a happy 
circumstance that resulted in the miracle of the Renaissance of the 

----Forword by Senator Sarbanes----
Α chilles Sαke/1 ίs α remarkαble mαn 

who hαs led a remαrkαble life. As α youιh 
he mαde the long journey from Con
stαntίnople to Little Rock, Arkαnsas. 
αnd ona in the United Stαtes αvai/ed 
himself of the best educationαl oppor
tunίtίes thίs country has ro of.fer. With αn 
Μ.Α . .from Lehigh Unίver.tity and α 
Ph. D. from Prinι·eton Univer.tiry, he was 
about ιο begin teαching in Californία, 
when he was αsked to make a brieftrίp to 
Wαshington, and his life took a dramar
ically different directίon. 
Α Ripple ση the Seas is Dr. Sakel/'s 

1\PRIL, 1986 

story of his /ong, distinguished career in 
the O.ffice of War lnformarion and later 
in the State Department. Over thecourse 
of nearly thirty-five yeαrs he wa.t par
ticipant in αns witness to many of the 
great foreign policy challenges thαt faced 
mid-century America, for example, the 
World Wαr /1 propαganda ef.fort αnd the 
birth of the Truman Doctrine. Thi.t 
volume is more than α simple accounting, 
however, for Dr. Sake/1 of.fers entertaίn
ing and even eloquent profiles of public 
figure.t, as in the case of Dr. Albert Ein
stcin, αnd thoughtfuί analyse.t of suι·h 

diverse and complex problems as nuclear 
proliferαtion, the role of rhe United 
Nations αnd the rragedy on Cyprus. 

Finαl/y, these memoirs αre enriched by 
their αuthor's firm grasp of philosophy 
and hisιory, αnd by his profound respect 
for the μrinciples o.f demoaα(y that were 
developed first in αncient Greeι-e and thαt 
ιoday form the bedrock of our own 
nation. They are, to use Dr. Sakel/'s apt 
phrase, a gift ofthe pαst to thefuture, αnd 
readers wi/1 be grateful.for them. 
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West and the years of enlighιenment, progress, and inνentions. The 
name giνen to Constantinople by ιhe Turks, 'Ίstanbul," is still a 
Greek name, haνing been formed from the corruption ofthe Greek 
words eis ιίn polin, "ιο the city." 

At one time there were more than 900,000 Greeks in Con
stantinople. Now only 4,800 Greeks are left in that city. Untold 
oppression and confiscatory policies drove the Greeks away. In 
1955, long bus caraνans loaded wiιh Turks were sent by ιhe goνern
ment to Constantinople from Ankara and committed untold 
depredations against the Greek element. Some 38 Greek Orthodox 
churches were burnt down, and the graνes of some 250 patriarchs 
of the Church were dug up and the bones dispersed in the 
countryside. 

In the blatant νiolation of eνery concept of human rights, the 
Greeks still remaining in Constantinople, as well as those on the 
islands of lmbros and Tenedos, outside the Dardanelles, are sub
jected to cruel persecution. Eνery conceivable act of humiliation is 
daily heaped on the Holy Ecumenical patriarchate, the spiritual 
cenιer of the world's 200 mil!ion Orthodox Christians, which 
presided over the Holy Church Councils that formulated the 
Nicaean Creed and the other holy dogmas and tenets of the 
uniνersal Chrisιian religion. 

On the Road to Freedom 
The SS Patrί5', still flying the Greek tlag, safely entered the Sea 

of Marmara, speedily heading for the straits of the Dardanelles and 
the friendly seas of the Aegean. Its destination was Marseilles. 
With heaνy heart, my late parents, the Reνerend Nicholas Sakel
larides and Malamatenia, and Ι were being torn away from our 
be!oνed Constantinople, where we had established many roots and 
tίes with friends and acquaintances during our fifteen-year sojourn 
there. 

Α profound theologian and philologist, my father had serνed in 
seνeral Greek Orthodox parishes of Constantinople and taught in 
high schools. Thoroughly νersed in canon law, he had also serνed 
on the bench ofthe Ecumenical Patriarchate's Domestic Relations 
Court. Following Smyrna's liberation by the Greeks, he accepted 
an invitation by the late martyr Archbishop Chrysostomos of 
Smyrna to go to that city to assist him in reorganizing the arch
diocese. His friendship wiιh Chrysostomos dated back to the 
period when this disιinguished prelate was archbishop of Drama, 
in then Turkish-ruled Eastern Macedonia. Αι that time, the great 
Greek patriot-statesman Ion Dragoumis, Archbishop Chrysosto
mos, and my father, then chancellor and acting archbishop of 
Maronia, Komotini, Alexandroupolis, and Samothraki, success
fully opposed the Bulgarian Comiιadgi efforts ιο force the Greek 
νillages in Macedonia to abandon their allegiance to the 
Ecumenical Patriarchate of Constantinople and adhere to the 
Russian-dominated Bulgarian Schismatic Exarchate, which had 
been established in Constantinople in 1870. 

Our family has its origins in Kalloni Greνenon, a charming 
νillage in southwestern Macedonia, where, history and Jegend tell 
us, the ancient Doric tribes originated. The Dorians belonged to 
one of the northern tribes that, together with other tribes, eventu
ally formed an inextricable part of the Hellenic world, as attested 
by Homer, Herodotus, and Sιrabo. So rich in glorious historyand 
charming legend, Macedonia brings to mind the famed exploits of 
Alexander the Great, who spread Greek ciνilization and the Greek 
Language throughout the Near East and the Middle East, 
including India. The Greek language, in which some of the greatest 
masterpieces of human thought haνe been recorded, subsequently 
became the means of spreading the Christian ideals and for for
mulating the dogmas of the Church. 

During the pre-Roman times, Macedonia's domain extended 
from the Black Sea to the Adriatic, which, according to Strabo and 
Polybius, at the time was called, "Mare Macedonicum"-the Mac
edonian Sea. When the Roman !Empire was diνide into two parts, 
during Emperor Constantine's reign, Macedonia was attached to 
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Constantinople, the "New Rome. "The Byzantine Empire was later 
completely hellenized, in both language and national conscious
ness. However, the Turks, following the conquest of Constan
tinople and Anatolia "Rum"- i.e., Romans. This, of course, 
perfectly suited Turkish nationalistic purposes. 

Ι η Marseilles, we were temporarily established in the charming 
suburb of Camoins-le-Bains, pending compliance with some U.S. 
immigration requirements, before we undertook our emigration to 
the U nited States. We stayed at a comfortable hotel run by an aged 
Greek from Cephalonia, George Vallianos. Α colorful, Ulysses
type Greek, Vallianos had been living in Marseilles for many, many 
years. His Greek had become rusty, and his French was a mixture 
of Provencal and a bad French dialect. My French was very good, 
but I had a hard time understanding his peculiar mixed lingo of 
Provencal, corrupted French, and archaic Greek. He had had a 
succession of French mistresses over the years, and his latest one, 
Ernestine, was fluent in Greek and could converse with my mother. 

--------------------------------------, 
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Vallianos had a first cousin in Monte Carlo who was one ofthe 
wealthiest man in Europe. He owned the famous Hotel de Paris, in 
Monte Carlo. Ι η the spring of 1923, my mother and I went to that 
fabulous city. the world-renowned Greek statesman Eleutherios 
Venizelos was spending a few weeks there as a guest of Sir Basil 
Zaharoff, the legendary international munitions broker. Α 
telegram from the editors of a Greek newspaper published in Con
stantinople, the Taι·~omυs. gave me the assignement of obtain
ing a series of intervieW's with Vcnizelos. For a while I had been 
connected with this newspaper as a young sports reporter. The 
newspaper identification card they gave me as I departed from 
Constantinople bore the title of Special Correspondent. 

Old Vallianos of Marseilles gave me a letter of introductίon to 
his rich and powerful cousin in Monte Carlo. "Ι am confidenι ιhat 
my cousin wiiJ be of great assistance ιο you," said old Vallianos. 
'Ήe is a good friend ofVenizelos." Indeed hewas. ln MonteCarlo, 
Vallianos was glad to see me and receive greetings from his long
lost cousin ίη Marseilles. 'Ύ ou know something," Vallianos said ι ο 
me at the Hotel de Paris, "I tried to send that rascal cousin of mine 
to our hometown, in Cephalonia, and twice we had him settled ίη 
houses especially built for him. 8oth times, he sold the house he 
occupied at the time and prompιly returned to Marseilles." 

Venizelos happened to be having lunch with Zaharoff in the 
hotel's luxurious dining room. "They'Jl soon be coming out of 
there," said Μ r. Vallianos. "lf you wait here in the lobby, 111 join 
you and int roduce you to both of these gentlemen." 

Venizelos was most gracious. 'Ύ our newspaper is well known 
to me. 1t is a good newspaper. 111 be glad to give you two inter
views, ο η two consecutive mornings," he said. "The hotellimousine 
will pick you up at your hotel and bring you to the Riviera Η otel." 
The Riviera Hotel, one of the most famous hotels in Europe, 
formed part of Zaharofrs vast worldwide possessions. 

The interviews went well, even though a t times the great states
man appeared to be a bit patronizing-or, rather, fatherly- poli
tely suggesting the types of questions I was supposed to ask. At the 
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age of eighteen, even though tall and serious, Ι could ηοι hide my 
youιh. The illusιrious elderly politician seemed ιο Iike me, and, in a 
way, he was guiding me during the course of ιhe inιerview. Ι was 
ηοι at all awstruck in his presence. Ι mentioned Woodrow Wilson's 
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remark onboard ship in New Υ ork, when a reporιer asked his 
impression of ιhe hundreds of sιaιesmen assembled aι ιhe Paris 
Peace Conference. Who among t hem tιad impressed him mosι? 
Wίthout a second 's hesitation, Wίlson sί ngled out Venizelos. of 
Greece, as the statesman who had imprcssed him deepΙ:r·. Venize
los's eyes brightened on hearing this story. He raised his c:r·ebrows 
and wίth a smile said, "Well, even greaι men such as Wilson are 
often given to incredible exaggerat ions." 

In the course of drafting my doctoral thesis a t Princeton on 
"The Hellenic Constitutional Crisis of 19 I 5." Ι had run across 
Admiral Carlo Sforza 's memoirs. According ι ο ιtιίs Italian 
sιatesman and naval officer, he and other d ignita ries v.•ere waiι ing 
in the anteroom of Wilson's office in Paris, ν.•h i le Vcnizelos and 
Wilson discussed at length preliminary plans for establishing Wil
son's pet project , thc League ofNatίons. Sforza imagίned what had 
transpired whcn Venizelos enιered Wilson's office. Busy as t he 
American president was. he received Venizelos cordially. but ιried 
to dismiss him quickly, with a few vague promises regarding 
va rious Greek claims. 

Venizelos, according ιο Sforza, proιested that he was ηοι 
calling to discuss t he matter of Greek claims. "T here are larger 
world consideraιions we should be concerned with ," Venizelos 
said. 'Όrganizing t he League of Nations is the t1aming issue con
frontin all of us." Wilson kept Venizelos ίη his office for fony-five 
minutes. while scores of diplomaιs were cool ing t heir hccls ίη ιhe 
anteroom. As Venizelos emerged from Wilson's office. he joined 
two of his Greek colleagues ν.• hο had been waiting there. According 
ιο Sforza, 'Ύenizelos gleefully rubbed his lιands, and assu red his 
colleagues: "We've got Smyrna. "' 

Incidentally, Carlo Sforza was one ofιhe l talian sιaιesman who 
always o pposed Greek claims and who offered military assistance 
to Kemal Ataturk. As children in I 92 1 and 1922. v.•e could see large 
ltalian barges loaded with arms and ammuniιion. t1 imsil~· 
covered with tree branches and leaves. as ιhey sai led up the Bos
porus ίη ιhe direction of the Black Sea ports controlled by Ata
turk's forces. Italy never liked ιhe idea of a greater Greece. And 
both France and Ita ly found a perfect excuse for turning againsι 
Greece: Αι the moment of Greece's ιriunιph at Versailles a nd at the 
mi litary fronts, the mercurial Greek voters turned out the great 
Venizelos and brought back from exile King Constantine. the 
hated Kaiser's brother-in-law. 

Venizelos, now in exile, did ιhe best he could at ιhe Lausanne 
peace Conference, with Turkey. Μ}' inιerviews with Venizelos 
revolved around the need for improving future Greek-Turkish 
relations. There could never be real amity between these two tradi
tional enemies, but a t least they could strive for a durable. peaceful 
coexistence, he said. He was not bitter over his rejection by the 
Greek electoraιe. Fan1ilies were anxious ιο "bring the bO}'S home." 
he said . He dwelt at some Jength on the Greek people having inher
ited a ll the faults and virtues of thei r ancient ancestors. The 
accursed disunit~· of the nation- even at some crucial junctures of 
its history-had often brought about disastrou'λ-· resul ts. \η that 
connection, he quoted Germany's Iron Chancellor. Bismark. as 
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having remarked when he finished reading Courtious's History of 
Greece, that he was convinced that "had the Greeks succeeded in 
remaining united through history, they would have conquered the 
entire world." 

The ~indness shown me by Mr. Venizelos gave me the courage 
to ask hιm a bold and, at the same time, rather delicate question 
about his close relationship with the international"mystery man" 
Sir Basil Zaharoff, whose international business tactics went 
against the grain of my youthful ideology. Zaharoff had been 
receivin~ large sums for his multifarious and devious doings in 
pror:ιotιng the sale of various munitions of war- especially sub
marιnes. 

Mr. Ve.nizelos conceded that there was little doubt regarding 
the extensιve character of the armament industry, its powerful 
propaganda, its insidious lobby, and its unscrupulousness in 
selling munitions, which are used to deal out death. 'Ήowever," 
Mr. Venizelos said, "it is a mistake to blame the armament manu
facturers for keeping alive the war system, or to imagine that the 
closing of every armament factory in the world would end war. It is 
deeper forces- such as patriotism, chauvinism, imperialism, 
nationalistic education, and capitalistic competition-that cause 
wars. The need also to correct glaring injustices brings about "just 
wars.' Ι agree," said the illustrious Greek statesman, "that the ar
mament propaganda and its serpentine manipulations should be 
exposed, but friends of disarmameπt will have to go further afield if 
they wish to achieve success in ending war." 

Following our first interview, Venizelos and Elena his second 
wife, invited me to have lunch with them. Ι cannot tr~thfully say 
that .out conversation at the Riviera Hotel dining-room table 
ful~ιnated wιth shafts of great brilliaπce; yet it was lively and 
senstble throughout. Elena wanted to know about our life in Coπ
stantinople during and after the war, especially the cultural and 
educational activities. Elena's family had, years earlier, helped 
erect the famed Theological School of Halki, in Constantiπople, 
both ~Υ father's and brother's alma mater. Deferriπg to the 
authorιty of Mr. Venizelos, Ι limited my contribution to the con
versation to current international political events on which Ι 
h~ppened to be adequately grounded. Elena impressed me as a very 
kιnd and tender lady. Τ enderness in women has always beeπ a trait 
that greatly appea1ed to me. Ι never liked women with cuttiπg and 

hurting wits. Ι always believed that a woman's role ίη this world 
should traditionally be to bind up wounds-not to create them. 

My interviews were published in Constantiπople's Tachydro
mos, but the strict ceπsorship that hadjust been imposed in Turkey 
left yawning gaps ίπ the published stories. Entire paragraphs were 
deleted. Followiπg the second interview, Mr. and Mrs. Veπizelos 
graciously iπvited my mother and me to have tea with them ίπ their 
apartmeπt. In aπother unexpected and gracious gesture, Mr. Ve
πizelos invited my mother and me to an opera performaπce of 
Faust in Monte Carlo. Α famous Greek bass baritone, Paschalides, 
was Mephistopheles in that performance. So Venizelos, Eleπa, 
Zaharoff, my mother, aπd myself shared a box in the central circle 
of the opera house-an uπforgettable and most delighful expe
rieπce iπdeed! lt is such memories that really eπrich life on this 
planet. My mother and Ι were on cloud nine as we returned to 
Marseilles from Monte Carlo. 

One morning in Marseilles, Le Petit Marseil/ais carried a story 
about aπ impeπdind visit to Marseilles of former British prime 
miπister David Lloyd George. He was coming through the great 
southerπ city of Proveπce on the way to a conference ίπ Algeciras. Ι 
decided to try to iπterview him for my newspaper, but not before Ι 
had boned up a little about his pet project in Englaπd. Ι kπew that 
securiπg aπ interview with this illustrious personage would be πext 
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to impossible. ι contacted his special assistant, Lord Davis, and 
told him that my newspaper and Ι were very much interested in 
welfare projects for labor, pensions, et cetera. Could Ι see the great 
man for a few minutes? The wartime British prime minister's plans 
for refurbishing antiquated laws in England concerning welfare 
and pensions for coal miners were well known and filled a very soft 
spoι in his heart. On the following day, Davis sent me a message to 
the effect ιhat Lloyd George would be pleased to grant me a ten
minute interview. The opening remarks in the interview were about 
progress made in England on labor welfare. 'Ήave they finally 
installed shower baths at the coalmine pitheads in Wales, as you had 
recommended, Mr. Prime Minister?" I asked for starters. "By 
J ove," exclaimed Lloyd George. "By 1 ove! γ ou, a young man from 
Constantinople, are interested in subjects of that sort? Ι am amazed 
and very pleased." 

The brunt of our conversation that ensued dealt with other 
topics of real interest to my newspaper. Would he continue his 
vivid interest in the future of hellenism? The Greeks had been 
following his efforts on behalf of Hellas for many years and were 
very grateful to him. His efforts were in the best traditions of the 
philhellenic policies ofGeorge Canning and Gladstone. "And don 't 
forget Lord Byron," he said, "and al\ the other Englishmen of the 
Romantic post-Metternichian period. Ι would like to shout this 
from the rooftops," he said, "and you should stress it in your 
newspaper columns: 'By Jove, Hellenes, abandon your traditional 
disunity, remain united and follow your good leaders for the 
benefit of Hellas!'" 
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The inιerview was published in the Tachydromos with a photo
graph of the great man, but, as expected, there were yawning gaps 
beιween every other paragraph of the story bearing my own by-line 
from Marseilles. The Turkish censorship had done its job 
mercilessly. The yelllowing clipping from the Tachydromos con
taining this interview is one of my most prized possessions. 

My father had already left for America, where the position of a 
Greek Orthodox priest in the state of Arkansas was waiting for 
him. The parish of Little Rock was to be the first of several parishes 
in which he later served in the United States. The scope of his 
ministry included Pine Bluff and Hot Springs. 

My mother and Ι began preparations to join him and my 
brother, Demetrios, in the United States. The spring of 1923 was 
one of the loveliest Marseilles had ever known, and it progressed 
gently and radiantly. Mother and ι decided to spend a few days in 
paris. As a boy, it had been my ambition someday to go to Paris, 
take a fiacre, and tell the coach: Α /' Opera! The chestnut trees 
bloomed in profusion, and the bright days were favorable for pro
menades in that city-indeed, the most beautiful city in the entire 
world. The ladies' hats of the period reflected a desire to greet the 
spring in a manner worthy of the great capital. The opera per
formance was perfect, and the Opera de Paris was magnificent with 
the exquisite1y beautiful murals depicting the spread of culture 
from Greece to various parts of the world. Ι could see the 
remarkable resemb1ance in style, theme, co1or, and execution of 
these beautiful murals to those of the Casino of Monte Carlo. 
Small wonder: ι was later informed that t he murals of both these 
renowned edifices were painted by the same artist, Jean Jules 
Victor Clairin. Incidentally, many years later, Ι discovered a 
beautiful paint ing bearing the signature ofthe same great painter. 
It depicted ιhree jolly good monks, rosy cheeked and smiling, ap
parently telling humorous stories to each other in a cellar, wiιh 
huge wine vats in the background. Ι found the painting in-of all 
places- a small antique shop in γ oungstown, Ohio, my 1ate 
father's last parish in the United States. Ι bought the masterpiece 
aι a ridiculously low price. The dealer was evidently unaware of its 
real value. It used to be1ongto an old γ oungstown banker's family. 

The Cunard liner Homeric transported us from Cherbourg to 
New γork, where we arrived on the Fourth of July, 1923. It was a 
beautiful passage under blue skies and friendly seas. Ν ο lady ever 
looked more beautiful to me that the Statue of Liberty Lady, who 
beamed on us warmly and greeted us- the storm-tossed im
migrants-as we came to the shores of the prosperous land of 
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democracy and freedom. 

Ι have often wondered what the future held for one young 
Polish immigrant. On out fίrst visit to the ship's dining room, its 
tables were decorated with bowls of fresh fruit. As soon as we took 
our assigned places, the young Pole grabbed an apple and started 
biting it lustily and noisi1y. Evidentl)', he thought that the fruit was 
all the food he was to be served! I've also often th,ought of the 
gorgeous b1ue-jlray-eyed Hungarian dancer traveling with us. My 
mother sa id that in all her 1ife she had never seen a more beautifu1 
young 1ady. Ι figure that by now she must be eighty! Ι wondered, 
too, whateνer 1ife in America he1d for the Armenian orphan, both 
of whose parents were massacred during the Armenian genocide 
on 1914, and whose grandfather perished in the massacre of 1895 in 
Constantinop1e. He was going to join relatiνes in Philadelphia. 

The train trip to Litt1e Rock, Arkansas, seemed to be end1ess. 
My mother at one point remarked, "Kemal Pasha drove us out of 
our home, and v;e are still running!" As we approached Arkansas, 
we saw vast areas cu1tivated with cotton. My mother thought they 
were vίneyards and was happy in the thought that grapes would 
be plentiful. Grapes and fresh figs are the favored fruits of all 
Greeks. 

I η Little Rock we had quite a reunion with my father and 
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brother, Demetrios, who came from Birmingham, Alabama, 
where he taught at the parochial afternoon Greek-language school. 
We had dinner at the home ofthe president ofthe Greek Orthodox 
community of Little Rock, Mr. Peter Kumpuris. Others invited 
were Mr. and Mrs. J ohn Stathakis, Mr. and Mrs. Constantine 
Kumpuris, Mr. and Mrs. James Dixie, Mr. Tom Johnson, Mr. and 
Mrs. Andrew Makris, of Pine Bluff, Arkansas, and the Zack 
brothers, a1so of Pίne Bluff. Ι am mentioning the names of these 
immigrant pioneers in order to point out ttiat their chi1dren and 
grandchildren today are very distinguished citizens, having 
achieved an enviable status in the professional and business worlds. 
F or instance, two sons of the aforementioned Mr. and Μ rs. Makris 
have achieved remarkable prominence ίη Arkansas some years 
later. 

Others invited to that "welcome to America" dinner at the 
Kumpuris residence were the Episcopalian bίshop of Arkansas, the 
Right Reverend Bishop Winchester, and Mrs. Winchester, and the 
chairman of the Arkansas National Republican Committee, and 
Mrs. Remmel. "Welcome to Freedom" was the gist of Bishop 
Wίnchester's eloquent toast on that occasion. ''lndeed, America 
was built by immigrants such as these," said the bishop. "America 
flourished because it was fed from many cultures and traditions 
and peoples." 
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Μίαmί Beach, Site of 
ΑΗΕΡΑ Convention 

The 1986 ΑΗΕΡΑ Supreme Convention 
will be held from August 10-16 at the Fon
tainebleau Hilton ίη Miami Beach, FL, 
Suprem~ President George Ρ. Gabriel has 
announced. "We are pleased to return to 
Miami Beach for our 1986 convention," 
Gabriel said, "and we are confident that it 
will be one of the best conνentions eνer." 

The conνention was originally scheduled 
for Las Vegas, NV, but was moνed to Miami 
Beach because there was no agreement on 
additional terms of the Las Vegas contract. 

For ΑΗΕΡΑ Family delegates attending 
the convention a special daily rate of$65 per 
room has been set; all others may reserve 
rooms for$75 per night. These rates can only 
be procured through ΑΗΕΡΑ Headquar
ters. Rooms at the Fontaineb\eau normally 
range between $120 to $160 per night. 

"Together, the delegate room rate and 

registration fee represent an excellent con
vention ρackage," said Convention Co
ordinator Louis G. Manesiotis, who added 
that seνeral special events are p\anned for 
during and after the convention, including 
an excursion to the Bahamas. 

Situated οη 16 acres of Atlantic Ocean 
beachfront, the Fontainebleau Hilton has 
I ,224 rooms, including 60 suits in three 
buildings. Α wide variety of dining and 
entertainment experiences a re proνided by 
the hotel' s six main restaurants and four 
lounges. 

There are two outdoor pools with three 
whirpool baths and 30 cabanas. The I 8,000 
square foot 368,000 gallon freeform 
swimming pool, located between ιhe hotel 
and the Atlantic Ocean, is situated ίη a 
tropical groνe atmosphere and features a 
huge rock grotto, waterfall, tree-shaded 
restauranιs, a snack bar, and two cockιail 
bars. Among the sports actiνities aνailable 
are windsurfing, ιennis, bowling, golf, scuba 
diving, and fishing. 
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llίas Lalaounίs 
JEWELER- ACADEMICIAN- ARCHON 

Women all oνer the world collect Lala
ounis jewelry. llias Lalaounis himself col
lects awards. 

Two years ago he was decorated by the 
French Goνernment for his contribution to 
the Arts with the lnsignia of the Knight of 
the Order of Arts and Letters. 

Last year his magnificent book "ΜΕΤ A
MORPHOSES" got the price of the French 
Academie des Beaux Arts as the most 
artistic publication of the year. At the same 
time in New York the publishing company 
of U.S.A. Today presented Lalaounis with 
their annual award 'ΈLL Υ" giνen to people 
or organizations who promote elegance in 
America. 

But the acme of honor which reΩects on 
the artist as much as on Greece came last 
March. The French Academy elected him 
"member correspondent" of this most 
prestigious three centuries old institution. 
This was the first time that a goldsmith was 
admitted to a body which traditionally in
cludes sculptors, painters, musicians and 
architects. This, said Lalaounis in a con
ference to the press in Paris, gives to gold
smithery its rightful place among the other 
Fine Arts and is a recognition ofthe creative 
nature of the goldsmith's craft. 

But Lalaounis' friends belieνe that what 
has touched him most is the title of Archon 
ofthe Ecumenical Patriarchate bestowed 
upon him by his Eminence Archbishop Iako
vos in recognition to his contributίon to the 
arts and especially for his devotion to christ-

By IRIS LILL YS 

ianity and his high standards of integrity. 
At the tail end of the congratulating line 

on this memorable day Ι was very happy to 
have a friendly chat with Ilias. 

- Master Craftsman, what is your 
definition of jewelry? 

- Jewelry is a fine a rt as long as its creator 
is able to communicate to the beholder his 
artistic vibrations and can stimulate the 
emotions thaι fine art evokes. 

- This fine art inspired by the myths and 
magic of Greece you have transformed into 
high fashion symbol. How did the inspira
tion first started? 

- Maybe it started with my background. I 
am the fourth generation of a family of 
jewelers who originated in Delphi, home of 
the Oracle. I myself was born under the 
shadow of the Acropolis, facing a charming 
Byzantine church. So the first impressions 
plus the fact that after my degree in law Ι 
worked in the jewelry shop owned by my 
uncle and my father made me ready to start 
my own designs. I conceived the dream of 
reνiving the ancient's goldsmiths art. I 
started initially with examples from anti
quity, pieces of jewelry with the ram 's or the 
bull's head, which since have become the 
trade mark of Greek jewelry to be copied 
down to the most remote parts of Greece. 

- And later on you have created jewels 
based on Prehistoric, Minoan, Mycenean, 

I 

Becoming Archon of the Ecumenical Patriarchate 
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Geometric, Classic, Hellenistic and Byzan
tine art. Anything Ι haνe left out? 

- Yes, the Microcosm and Biosymbols 
where inspiration was drawn from the 
myriad of nature's miracles, such as rain
drops, celestials orbits, spiral nebulea. 

- Could it be possible that your close 
enνironment has something to do with your 
daίly inspirations? Not many people haνe 
the fortune to be surrounded by five beauti
ful women,-your wife, and four daughters. 
-Υ es, you are right. Μ y wife has been my 

constant inspiration both by her taste and 
her positive approach to my work. She is the 
one responsible for my braking away from 
my family so I could give free expansion to 
my designs. As to my daughters all four are 
following in my footsteps. They all have 
studied or are still studying in the States and 
London, majoring in art, design, gemology 
and business administration. So in a few 
years the four "L" as they a re called in 
Greece will take oνer and the tradition will 
continue ... 

-Leaving the artistic part, let's talk 
business. Besides the three Lalaounis stores 
in Athens, your name is spread oνer the 
world. Tell me about your numerous stores. 

-Let's start with the closest on 57th 
Street. Then, Houston, Paris, Hong Kong, 
Tokyo, Geneva, Zurich. And the Jatest 
whose inauguration was only a few months 
ago is at the prestigious New Bond Street in 
London. 

- Would you like to give us a hint as to 
your future productions? 

- Being ίη Ameήca right now I have to 
admit that Ι am fascinated by ιhe American 
Indians, the wide variety of tribes, ritua ls 
and customs. Their naive sophistication in 
connection with nature, their beliefs and 
symbols of adornment are not dissimilar to 
the ancient folklore of Greece. So you can 
never tell ... 
Ν ο. We just wait and see ... And marvel 

again. 
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AHI-PAC Urges Congress to Reconsίder 
Dr. Dean C. Lomis, Chairman of the 

American Hellenic Institute Public Affairs 
Committee, sent a 1etter to each member of 
the House Foreign Affairs and Senate 
Foreign Re1ations Committees, expressing 
concern and outrage over the Reagan Ad
ministration 's proposed aid increase for 
Turkey in Fiscal Year 1987. 

While the Administration has proposed 
$500 million in aid for Greece in Fiscal Year 
1987 (identica1 to Fisca1 Year 1986), Turkey 
is slated to receive $970 million in Fiscal 
γ ear 1987, which is $35 million over the 
Fiscal Year 1986 request and $235.2 million 
over the final Fiscal γ ear 1986 amount. Of 
equa1 concern is the Administration's pro
posed aid package for Cyprus, which is $3 
million in Fisca1 γ ear 1987, an 80% cutback 
from Fiscal Year 1986. The proposa1s, if 
accepted, would e1iminate the traditiona1 
7:10 foreign assistance ratio in existence 
between Greece and Turkey, and send a 
negative signa1 to the Cypriot government, 
whose recent e1ection outcome strengthened 
American influence in the country. Such a 
resu1t would further weaken ιhe Ν Α ΤΟ 
alliance and create opportunities for the 
Soviet υ nion to exploit the po1ϊtica1 destabi
lization of ιhe area. 

Dr. Lomis carefully listed seνera1 specific 
grievances against the Turkish regime and 
its illega1 occupation of northern Cyprus. 
Among those mentioned were: the con
tinuing presence of some 35,000 occupaιion 
troops on Cyprus; the steadily expanding 
number of colonists infiltrated from main-
1and Turkey, whose total is now appro
ximate1y 60,000; the Turkish government's 
refusa1 to cooperate with the υ nited Ν ations 
and the Internationa1 Red Cross in 1ocating 
five missing Americans and the whereabouts 
of 1614 missing Greek Cypriots; the Turkish 
government 's refusal to negotiate seriously 
over the issue of a Cyprus settlement based 
on majority rule with full minority rights 
guaranteed; and the Turkish refusal to 
arbitrate its Aegean Sea dispute against 
Greece at the W orld Court, as that govern
ment agreed to do in 1978. 

Dr. Lomis suggested to each member that 
because of the Gramm-Rudman-Hollings 
balanced budget amendment, it would not 
be wise to authorize an aid increase for an 
"ally" in dollar leveίs which are not com
mensurate with ιhe 4.3% expected cuts in aid 
to other countries. Even more disturbing is 
the fact that Turkey (whose proposed aid 
increase ίs one of the largest in Fiscal Year 
1987) has knowingly and willfully violated 
the terms by which it purchases and receives 
American aid. · 

The peop1e of Cyprus need the full 
support of the American Hellenic Commu
nity in their continuing strugg1e to achieve a 

just and lasting settlement of this tragic 
dispute. In the spiήt of concern we all share 
and feel for the Cypriot ρeople, AHIP AC 
urges you to communicate imήιediate1y with 
your representatives and insist that the in-

terests of the υ nited States and of American 
foreign policy are best served only when the 
ru1e of law is app1ied to the conduct of our 
dip1omacy and foreign aid legislation. 

Nina 
Marίa 

Venus Fashion ίmports, lnc. 
35-05 Ditmars Blvd. 
Astoήa, Ν.Υ. 11105 
Tel. (718) 278-8554 
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TRAVEL SERVICE 
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 
------------------------------------------------------

• Σταθεροί στήν έξυπηρέτηση τών πελατών μας. 

• Σταθεροί στίς ύπηρεσίες μας καί στίς ύποσχέσεις μας. 

• Σταθεροί στήν καλή ποιότητα τής δουλειάς μας. 

• Σταθεροί στήν προσπάθειά μας γιά κάτι καλύτερο στά 

ταξιδιωτικά. 

Τό CROWN PETERS, πάντα στό ϋψος του, 
ΤΩΡΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΤΙΣ ΚΑΛ ΠΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ 

Στήν ASTORIA 
CROWN PETERS TRAVEL 

33-06 Broadway 
Astoria, New York ι ι ιΟ6 

(7 ι 8) 9 32-7800 

Mθmber 

Ε8 Στό BROOKL ΥΝ 
CROWN PETERS τRΑ VEL 

8 ι 25 5th Α venue 
Brookιyn, New York Ι 1209 

(718) 680-9200 
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The New Jersey Scene ByPETERκovAτιs 

PARAMUS. Greek l ndependence Day 
was celebrated on Sunday, March 30, by St. 
Athanasίos Greek Orthodox Church. The 
program under the direction of the ΡΤΟ, 
featured recitations by school children, the 
singing of patrio ic . tunes and refresh

ments . . . The parish recently welcomed 
their new priest, Father George Χ. Gallas 
and his family ... Kathίe Terodemos and 
Toula Langas are the chairladies of the 
annual festival on May 15, 16, 17 and 18. 
Ladies of the community have already 
started cooking and baking but solicit help 
from additional parishioners. Donations are 
also solicited to help defray the cost of 
cooking and baking. . . Junior GO Υ Α 
members placed in the top 1 Ο in the state and 
took Ist place in the singing group, solo 
category, and ink drying and 3rd in string 
art. 

ΗΟΒΟΚΕΝ. The Hellenίc Students As
sociation ofStevens lnstίtute ofTechno\ogy 
will hold their annual dance on Saturday, 
Aprί\ 19, ο η campus. Μ usic and dancing will 
be furnished by the Lίtos Bros. Orchestra. 
For further information, contact Κ. Tsaha
lis, of Ft. Lee. 

WESTFIELD. Wedding bells will ring 
out on Sunday, May 18, for Sandra Masta
kas and Leo C. Whίte. Sandra is the 
daughter of Mr. and Mrs. Nicholas 

Metropolitan Silas 
attends annual retreat 

Metropolitan Silas of New Jersey 
attended the annual retreat of the New 
Jersey Coalition of Religious leaders which 
was held at San Alfonso's Retreat House, 
West Long Branch, New Jersey, recently. 

The 2-day affair, attended by more than 
20 Garden State clergymen, featured dis
cussions with Sen. William Bradley and 
Gov. Thomas Kean. 
Α highlight of the meeting was a 

discussion on pornography by Rev. Bruce 
Ritter, OFM Conv., director of Covenant 
House, New York. 

Other speakers included Rabbi Leon 
Klenicki, who spoke on "The Land of 
Israel." Evening devotions were conducted 
by Rev. Dr. Paul L. Stagg, of the N.J. 
Council of Churches. 

Reports of officers, nominating com
mittee and the installation of 1986 officer 
climaxed the retreat. 

Archbishop Gerety of the Catholic Arch
diocese of New Jersey hosted the retreat. He 
also served as meeting chairman. 

"The New Jersey Scene" mαde its debut 
with our Mαrch issue αnd will become α 
regular, monthly feαture. The column covers 
news of Greek-Americαns and αctivities of 
the various orgαnizαtions and church com
munities of New Jersey. 

With the increased number of subscribers 
and advertisers in the Garden State, it was 
felt thαt such α column was overdue.lt is our 
hope thαt "The Ν ew Jersey S cene "αnd other 
Garden State stories will help creαte α 
renewed sense of Η ellenic pride and ίnterest, 
the rαison d'etre of this Μ agαzine. 

W e invite you to send news of goίns-on in 
your organizαtion or community, personαl 
tid-bits especiαlly. Write "The New Jersey 
Scene" editor, Peter Kovαtis, 60 Bently 
Roαd, Cedar Grove, N.J. 07009 or phone 
(201) 239-0466. Note: Deadline for copy is 
the 15th of the month prior to month of pub
licαtion. 

• 
Mastakas, ofWestfield, and Leo is the son of 
Mr. and Mrs. Leo C. White, Sr., of West 
Paterson. The wedding will take place at 
Holy Trinity Greek-Orthodox Church, 
Westfield, with a reception to follow at the 
Shackmaxon Country Club, Scotch Plains. 
Sandra, a special education teacher at 
Grammon School, Livingston, is a graduate 
of Seton Hall U. Leo, who matriculated at 
William Paterson College, is an administra
tive specialist with Singer-Kearfott, Div. 
of Singer Co., West Paterson. 

Wίlliam White will be the best man and 
Helen Schardίen will be the matron of 
honor. The traditional exchange of crowns 
will be performed by Gus Zaros, Sandra 's 
Godfather, and James Mastakas, the bride's 
brother, will handle the exchange of rings. 

UNION. The Hellenic Post, American 
Legion, has re-elected Michael Paskas, com
mander. The 40-year-old-plus post observed 
a special memorial service recently for its 24 
members who died since the organization's 
founding. Services were held at St. Nicholas 
Greek Orthodox Church, Newark, with 
Rev. James Α. Aloupis officiating. Cur
rently, the Hellenic Post has 75 members. 

ORANGE. Eagle Rock Chapter 375, 
Order of ΑΗΕΡΑ, observed its annual past 
president's and awards night dinner and 
reception at The Hanover Manor. [mme
diate past president Jίmmy Ε. Savνίdes, of 
National Travel Service, West Orange, was 
cited for his leadership during his 1984-85 
tenure and awards were presented to the 
following members: Ahepan-of-the-Year. 
Peter Padakis, Verona; outstanding service. 
Antonios Antoniou, West Orange; Andreas 

Αι α pageanι held at the LaGuardia Mariot t 
Hotel, last month, Joanna KaΙnarinopou
los, of Sommerνille, N.J .. "·as cro"·ned Miss 
Greek lndependence 1986 and led the Gree/.: 
Parade on Fifth Α νenue celebrating Greek 

lndependen(·e Da.ι·. 

CONTI ΝΕΝΤ AL 
CUISINE 

Excel lent Serν ice 

Seafood Specialt ies 
Moderate Prices 

Jerry Mendelson 
at the Piano and Organ 

Entertains Nightly 

UOSιD MONO-'~S 

c " HRΙNG μ,c ιιιτιι s 

( 201) 327-1020 
30 Ν . SPRUCE STREΠ 

RAMSEY. Ν.) . 
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Antoniou, Roseland; Peter Kovatis, Cedar 
Grove; and George Τ. Andresakes, West 
Orange.. . Pres. Bill Maxwell announced 
that the April 15th meeting will feature a 
"fasoulatha dinner," with the Daughters of 
Penelope chapter members invited to par
ticipate in the special fete. 

The following altar boys were tonsured by 
His Excellency, Metropolitan Silas, and 
became Readers of the Greek Orthodox 
Church: George Sgourdas, Anthony Sgour
das, Chris Koutouzakis and John Manis. 
The rite took place at Saints Constantine 
and Helen Church on February 16 ... 

.. . . George Pappas, Development Com
mitιee Chairman of Ss. Constantine and 
Helen Church, is busy these days im
plementing a special economic and 
attitudinal survey among communicants of 
his parish. George, a West Caldwell engineer 
and chairman of Gov. Kean's Ethnic 
Advisory Council finds time not only to 
teach Sunday school, but attends his Blue 
Lodge (West Essex Lodge Νο. 59 F&AM) 
meetings in Caldwell. It's the old story, if 
you want a job done, seek out a busy indi
vidual ... The church's senior citizens calen
dar is a busy one, thanks to president Marie 
Papadopoulos and her capable committees. 
fter an April 22 meeting of the club, the 
senior citizens will make the trek to 
Longwood Gardens on Tuesday, May 13. 
Other events being planned: Tuesday, May 
27 - Smithville lnn & Winery, with Peggy 
Petine in charge; and Tuesday, June 10 -
Waterloo Village, under the direction of 
Millie Kafalas. Bessie Bliziotes is mapping 
plans for a picnic, date and place to be 
announced shortly ... The following new 
members were welcomed to the parish 
family: Constantine Sophos, Mr. and Mrs. 
Α. Zingaro, Angela Hadjimarkos, Mrs. Jean 
Matalas and George and Faith Karis. Dues
paying members approximate 560 in the 
parish, according to reports. 

PARSIPPANY. Congratulations to 
Demetrios and Fanny Drimonis who have 
formed their own real estate agency at 333 
Littleton Road, Parsippany 07054, phone: 
(201) 335-8151. They're communicants of 
St. George Greek Orthodox Church, 
CJifton. 

PERTH ΑΜΒΟΥ. Parish execuιive 
secretary Alexandra Zelmahos reports that 
St. Demetrios Greek Orthodox Church held 
elections of the parish council and the ladies' 
Philoptochos Society recently. Elected 
president of each group: Nicholas Colom
baris, parish council; Mrs. Lee Rangos, the 
ladies' organization. 

Ρ I SCA Τ Α W Α Υ. Η igh lighting St. George 
Greek Orthodox Church's social calendar 
last month was a joint celebration of Greek 
lndependence Day by Monroe Cbapter of 
ΑΗΕΡΑ and the church on March 30. 
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New Jersey and Delaware 
ΑΗΕΡΑ Conventίon on May 16 

Rep. James J. Florio (R-N.J.) will be 
presented with the Periclean Α ward by 
district Ν ο. 5 of the American Hellenic Edu
cational Progressive Association (ΑΗΕΡΑ) 
on Saturday evening, May 17, at the Best 
Western Hote1, Toms River, New Jersey. 
The award will honor Rep. florio for his 
efforts to resolve the Turkish-Cypriot issue 
and ίη helping to improve relations between 
Greece and the United States. 

The 3-day conclave of ΑΗΕΡΑ district 
Ν ο. 5, which comprises 20 chapters in New 
Jersey and Delaware, is being hosted by 
Ocean Counιy Chapter 467, Toms River. 

According to chapter president and conven
tion general chairman Nicholas Skopelitis, 
of Toms River, the convention starts on 
Friday evening, Mat 16, and continues 
through Sunday afternoon, May 18. 

Business sessions and a special Saturday 
luncheon will be held at the Best Western 
Hotel, Toms River, which will serve as the 
official, headquarters hotel for the total 
"ΑΗΕΡ Α family"- Dauaghters of Penelope, 
Maids of Athena and Sons of Pericles. 
However, evening functions will be held at 
St. Barbara's Greek Orthodox Church 
auditorium, Toms River, chairman Skopili-

Nestor lmports lnc. Features Wίnes 
Datίng Back to Ceasar and Hercules 

Aristides Spiliotopoulos, president of 
Nestor lmports, Inc. , of Linden, New Jersey 
and Staten Island, New Υ ork, claims that his 
imported Nemea and Patras wines are part 

Milton Marikakis, local ΑΗΕΡΑ chapter 
president, was chairman of the affair ... 
Parish executive secretary Eleni Andro
nikou reports that the local GOY Α organi
zation won third place in a recent Sights
and-Sounds competition held at Westfield's 
Holy Trinity Greek Orthodox Church. 

TENAFL Υ. The Ladies Phi\optochos 
Society is planning to take part in the an
nual conference of the Diocesan Philo
ptochos group at St. Luke's Greek 
Orthodox Church, in Broomal, Pa., the 
weekend of April 12 and 13. Heading the 
committee organizing the affair is Diocesan 
Philoptochos president Sophia Altin, of Ft. 
Lee . . . The church Boy and Girl Scout 
groups are embarking on a drive to sign up 
more members. For further information, 
phone the church office at (20 Ι) 567-5072 . . . 
The Ladies Philoptochos Society . -has 
finalized plans for its annual dinner and 
fashion show, Wednesday, May 14, starting 
at 7:30 p.m., at Loew's Glenpoint Hotel, 
Teaneck. Contact: President Eva Kontos or 
church office . . . The local Philoptochos is 
also planning to take part in a meeting of 
Church Women United, in Tenafly, shortly, 
and attend a special spiritual retreat at St. 
Basil's Academy on May 31 ... Committees 
for the parish 's annual festival are beginning 
to meet, under chairman Peter Baganakis' 
direction. The affair is scheduled for the first 
week in June, on the church grounds. 

of -Hellenic ancient history. 
For example, he says that according to 

legend, Hercules stopped ίη the town of 
Nemea and decided to stay when he tasted 
the fine red wine. It was here, also, that 
Hercules slew the fabled Lion of Nemea. Ι η 
his honor the following family of table wines 
were introduced: Hercules red, white and 
rose, each dry, full-bodied and flavorful. 
(Produced at Nemea Cooperative Winery, 
Nemea-Korinthos, Greece.) 

In addition, Nemea produces Cava 
Nemea and Special Nemea. Thesearesaid to 
be smooth, full-bodied, elegant, dry and red 
wines comparable to fine French Bordeaux 
wines, but at less than half the price. These 
wines have a unique deep ruby-red color and 
are made from the Agioritiko grape where 
cultivation ofthe wine began over 2500 years 
ago. They are among the few vintage wines 
in Greece designated 'Άppellation of Origin 
of High Quality" which have won many 
awards. 

Another popular Nemean wine is Lais, a 
medium dry white wine with a fruity and 
flavorful taste which is made from a white
skinned grape called Savatiano. 

Spiliotopoulos says that Patras wines also 
date back to ancient times. He said that at 
one time Julius Ceasar cultivated vineyards 
around Patras. Reportedly, he served 
Cleopatra wines from Patras. 

The following four wines are the most 
popular of the Patras region: 

Paιras - a delicate, dry, flavorful white 
wine is made from white-skinned Rodity's 
grapes grown in a few villages οη the slopes 
around Patras. 
Ambe/ίna- a dry, white wine, made from 

Rodity's white-skinned grapes. This wine 
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ιis pointed out. 

Dover Township Mayor Thomas W. 
Renkin is scheduled to welcome delegates at 
the first business session, Saturday morning, 
May 17, at 9, at the Best Western Hotel. 

The program opens with the annual golf 
tournament at the Bay Lea Golf Club, 
Friday, May 16, also in Toms River, 
f ollowed by registration in the evening and a 
gala Greek Taverna N ight featuring live 
entertainment and dancing to Greek and 
American music. 

The remainder of the program: Saturday, 
May 17- registration and business meetings; 
'ΆΗΕΡΑ family" luncheon; cocktails and 
reception, 6 p.m.; annual banquet and grand 
ball featuring continuous Greek and 
American dancing; and Sunday, May 18 -
church services, 10 a.m., business sessions 
and election of d istrict lodge officers. 

The more than 500 delegates and friends 
expected to attend the conνention will 
include national officers George Ρ. Gabriel, 
supreme president, of Allentown, Pa., ofthe 
Order of ΑΗΕΡΑ, and Daughters of 
Penelope national president, Lillian Demit
try, of Trenton, N.J . 

The convention committee, in addition to 
general chairman Skopelitis: Savvas Kar
takas; Wallace Parlapanides, ad journal; 
Angelo Tsolakis, tickets; Norman James, 
registraιion; and Tony Mageros, banquet ' 
a nd entertainment. 

The Tom Riνer chapter is one of 300 
located in the U.S., Canada, the Bahamas, 
Greece and Australia. ΑΗΕΡΑ, founded in 
1922, has a worldwide membership of about 
30,000. lts headquarters are located in 
Washington, D.C. 

District Ν ο. 5 membership approximates 
3,000. Costas Sideras, of Randolph, New 
Jersey is the current Governor. 

has won several international awards. 

Othello -a award-winning dry, red wine 
made from b1ack Mavrodaphne grapes. 

Rose Karela - also a dry and flavorful, 
outstanding rose, made from a rose-skinned 
variety of Roditys grapes. 

Nestor lmports lnc. is 1ocated 1901 Ε. 
Linden Avenue. Suite 19, Linden, New 
Jersey 07036, phone (201) 862-8335; with a 
sales office in Staten Island, New Υ ork 
(718) 948-0611. 

Γεώργιος Κ. Φωκάς 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠλΓΩ 

ΜΑΣΣΑι\ΙΑΣ 12 - ΨΑΡΡΩΝ 17 
ΑθΗΝΑΙ 

Τηλ. : 360-9016 - ~21-0160 

APRIL, 1986 

ΚΑΛΗ ΑΝ ΑΣΤ ΑΣΗ 

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

Tel. (201) 7.~1-2222 

Your Hosts: Oren !"or Ι . t Ι !\ (Ή Ι U0-3 Ι> .J\ ·i . 

D IN 'ER Μι)n.-τtΗιr~. 5-Ι(} J> 1\1 

Fri.-S:ιt . 5-11. Sun. 1- /0 Ρ . Μ . JAMES MARK URIS-MILTON PANTAZIS 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

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

(101) 636-2700 

r-------~-----------------------1 ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 
I άπδ τον καλλιτέχνη φωτογράφο 

ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΕΣΟΓΛΙΔΗ 
ίδιοκ:τήτη τών φωτογραφείων 

ATHENS INTERNATIONAL 
35-04 BROADWAY, AsτORIA 

TEL. (718) 728-0806 

ASTRO ΡΗΟΤΟ 
35-25 30th Α VENUE, ASTORIA 

TEL. (718) 721-1550 
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Eίsenhower Instίtute 
Announces τ. Pappas 
Fellowshίp 

Genera1 Andrew J. Goodpaster, Chair
man of the Dwight D. Eisenhower Wor1d 
Affairs lnstitute, today announced receipt of 
a gift of $100,000.00 from the Thomas An
thony Pappas Charitab1e Foundation which 
establishes the Eisenhower Ι Thomas Α. Pap
pas Graduate Fellowship in the Institute's 
new Eisenhower Graduate Fellowship 
Program. 

The fellowship program will assist young 
scho1ars of exceptiona1 1eadership promise 
to comp1ete their work for doctora1 degrees 
in such areas as goνernment, history, eco
nomics, business administration and inter
nationa1 affairs. Each year1y award will 
carry a stipend of $7,500 or more. 

Mr. Char1es Α. Pappas, son of Thomas 
Pappas and President of the Thomas An
thony Pappas Charitab1e Foundation, 
stated that the gift to the Eisenhower ln
stitute is intended to reflect his father's 
respect and admiration for President Eisen
hower and to encourage and assist young 
Americans in their preparation for leader
ship positions in our democratic society. 

The Eisenhower;τhomas Α. Pappas Fel
lowship will become part ofthe Eisenhower 
Graduate Fellowships. The Eisenhower 
Graduate Fellowship Program was estab-
1ished in October 1985 with a gift of more 
than one-ha1f million dollars from the estate 
of Mr. Clifford Roberts, a c1ose persona1 
friend of President Eisenhower and Thomas 
Α. Pappas. The Thomas Α. Pappas Charit
able Foundation gift marks the first step in 
expanding the origina1 program of fiνe fe1-
1owships annually into a truly nationwide 
program encompassing all fifty states. 

ΗΑΡΡΥ EASTER 

Southern Star 

Shipping Co., Inc. 

New York, Ν.Υ. 
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t!H Κοινότης t! Αγίου Δημητρίου 
Τζαμέϊκας 

84-35 152nd Street, Jamaica, Ν.Υ. 11432 
Tel. (718) 291-2420 

εϋχεται στa μέλη τijς Κοινότητος 

καi σ • δλους τοvς όμογενείς 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Ο ΙΕΡΑΤ ΠΡΟ·Ι·ΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ 

ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 
124 WADSWORTH AVENUE, NEW YORK, Ν.Υ. 10033 

TEL. SW 5-5870 

Εuχονται ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ α' δλα τά μέλη, 

εύεργέτες καί ύποατηρικτές καί 
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ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 

GLEASON PAINT SUPPL γ 
65-01 ROOSEVELT AVENUE 

WOODSIDE, Ν.Υ. 
ΤΗ. 639_4888 

DITMARS PAINT SUPPL γ CO. 
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ASTORIA, Ν.Υ. 11105 
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CEDAR FARMS CO.J INC. 
Wholesale Food Distributors 

2609 EAST YORK STREH 
PHILADELPHIA, ΡΑ. 19125 

τΕL. (215) 739-7100 

ΚΩΣΙΑΙ ΠΑΧΙΔΗΙ, Πρόεδρος 

ΠΗΤΕΡ ΠΑΧΙΔΗΣ, • Αντιπρόεδρος 
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Η ellenίc Profίles By Thomas Spelios 

WILLIAM Τ Α VOULAREAS, 66, the 
gregarious former president and chairman 
of Mobil Oil Corporation, has been elected 
to the board of directors of the Philip Mor
ris Company. Tavoulareas was the first 
Greek-American to reach the summit at a 
Fortune 500 corporation. He still is a 
director of Mobil Corp., an active member 
of the copmpany's executive committee and 
a senior advisor on all Middle East affairs 
which has always been his field of special 
endeavor. During his 40 years with Mobil he 
has been acclaimed for his brilliant Jeader
ship. Α spokesman at Philip Morris stated: 
"We welcome the wealth of knowledge and 
expeήence this outstanding individual 
brings to our board." 

• 
Dr. CHRIS PHILIP, Archon Aktouarios of 
the Ecumenical Patήarchate and Vice-Com
mander of the Order of St. Andrew, the 
Apostle, was recently elected President of 
the Northeastern Society of Orthodontists 
at their 64th Annual meeting. NESO is one 
of the largest societies of the American As
sociation of Orthodontists, having more 
than 1200 active members. This organiza
tion includes all the states in the Ν orth
eastern regional area and the Canadian 
Provinces of Quebec, New Brunswick, 
Prince Edward Island, Nova Scotia and 
Newfoundland. Α graduate of New York 
U niversity College of Dentistry and of 
Columbia University School of Dental and 
Oral Surgery Orthodontic Program. he has 
practiced orthodontics since 1957. He is a 
past president of the Orthodontic Alumni 
Society of Columbia University and a 
recipient of its Distinguished Alumnus 
Award. He is a member ofthe Archdiocesan 
Council and has served on the Board of 
Trustees of St. Basil's Academy. he has been 
on the Parish Council of St. Spyridon for 
approximately thirty years and is a past 
president of this Council and the Schoo1 
Board of St. Spyridon Parochial School. 
In addition, he has taught at Fair1eigh 
Dickinson University School of Dentistry 
since 1970, where he is an Associate Profes
sor of Orthodontics and Clinic Coordinator. 
He also heads the Cleft Palate Program at 
this institution. Α Diplomate of the Amer
ican Board of Orthodontics, and a Fellow of 
the American College of Dentists, the Inter
nationa1 College of Dentists and the New 
York Academy of Dentists, Dr. Philip main
tains a private orthodontic practice with his 
son-in-law, Dr. Chris Kojanis in New York 
City and Tenafly, N.J. and resides in Tenafly 
with his wife Irene and son, Chris, Jr. 

• 
STEPHEN PSINAKIS, a prominent 
attorney in San Feancisco, wcιs a Jong-time 
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enemy of Ferdinand Marcos the fallen ex
dictator of the Philippines. Psinakis in a 
recent interview said that he had spoken 
with members of the new Aquino govern
ment in Manila and was assisting them to 
track down the hidden assets of the Marcos 
family reputed to be worth in excess of S2 
billion most of which is invested in the USA 
in real estate properties. Psinakis is deter
mined to deny Marcos the fruit of his plun
dered Joot which belongs to the Filipino 
people. 

• 
GEORGE LOIS, talented chairman ofLois, 
Pitts, Gershon advertising agency has 
introduced a new television commercial pro
moting tourism for Greece. The very appeal
ing film clip will feature 37 prominent Amer
ican celebrities who mention their ethnic 
background and finish their comments with, 
"I'm going home ... to Greece." The latest 
showings have included Joe Namath, Neil 
Sedaka, Zza Zza Gabor, Lloyd Bridges and 
many other stars of stage, screen and sports. 
Dynamic George Lois is recognized as the 
most creative Greek-American in the New 
Υ ork advertising world. 

* 
Dr. MICHAEL BAKALIS, eminent 
scholar and Dean of the School of Educa
tion at Loyola University in Chicago 
addressed a prestigious group of educators 
recently. The theme of the conference was 
"Cuπent Trends in lllinois Educational 
Reform" and it focused on the impact that 
the state Reform Package of 1985 had on the 
local school system. Bakalis is an outspoken 
champion of new innovations in teaching 
and was wήtten up in 'Ύime" magazine on 
several occasions. In total and impressive 
array of 10 speakers addressed thge large 

audience and dealt with many controversial 
subjects that confront todays educators. The 
gathering was sponsored by the Hellenic 
Council of Education, under the direction of 
its president George Dajiantis. Other groups 
that participated included the Gregorian 
Societ)' and HIP (Hellenic-Italian-Polish) 
symposium. 

* 
DINO ANAGNOST, Musical director and 
conductor ofthe "Little Orchestra Society of 
New York" has presented a series of con
certs at Alice Tully Hall at Lincoln Center. 
His progr~m included Wagner, Schoenberg 
and de Falla in a three concert series. Jusι 
recently Glenn Close, star of Broadway's 
current success "Benefactors"joined Dino in 
a salute ιο Sergei Prokofiev's "Peιer and ιhe 
Wolf" at Avery Fisher Hall. This was Ms. 
Close's Lincoln Center debut. The talented 
maestro's program this season includes a 
musica\ salute to the Statue of Liberty wel
coming the children of many nations ιο 
'Ήello World". This will be presented at 
Lincoln Center during April. Anagnost has 
\ρng been associated wiιh the Greek Or
thodox Trinity Cathedral in New York 
where he has presented many musica\ 
programs including "The Caιhedral Con
certs - Greaι Music under α B.I'Zantine 
Dome" which are under the paιronage of 
Archbishop Iakovos. The schedule this 
season included George Handel's "Theo
dora" and Wolfgang Amadeus Mozart's 
"Requiem in D Minor" which will be 
presented on April 26. The very ιalented 
young maestro Dino Anagnost is following 
in the glorious tradition of Hellenic musical 
genius, such as ιhe unforgeιable Dmiιri M~t
ropoulos who directed the New York Phιl
harmonic Orchestra for many years and the 
renowned Herbert Von Karajan (Karaja-
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nides) who directs the world famous Berlin 
Philharmonic Orchestra. 

* 
HELEN BOOSALIS, the former Mayor of 
Lincoln, Nebraska, was honored by the 
Daughters of Penelope at the biennial 
"Salute to Women" in Washington, D .C. 
Boosalis served as mayor of her city from 
1975 till 1983. Prior ιο this she serνed for 16 
years as a member of the Lincoln City 
Council. She was born in Minneapolis, Min
nesota and settled in Nebraska in 1951. Α 
true reformer and social activist she served 
on the board of directors of the Salvation 
Army, the National Committee for lnnova
tions in State Government and the Harvard 
University Public Policy & Management 
Program. Her many honors include a com
mendation certificate from the National 
Trust for Historic Preservation; an Honor
ary Doctor of Laws degree from Wesleyan 
U niversity and an induction into the Demo
cratic Party Hall of Fame in Nebraska. 

* 
YIANNIS KOUROS, 29, long distance 
runner who achieved great notoriety after 
many athletic triumphs was selected by "U/
traspσrt" magazine as one of the "Uitra 
Fifty" athletes of the year. Kouros establish
ed a world endurance record last September 
during a 24-hour race at New York's Flush
ing Meadows which took place during 
hurricane "Gioria'Ό This masterful achieve
ment included a herculean total of 178 miles! 
Kouros has established many long distance 
endurance records in France, Greece, 
Belgium and Australia. His triumph follows 
in the great tradition ofSpyridon Loues who 
won the Marathon race at the first modern 
Olympic Games in 1896 at Athens. 

* 
LADY FLEMING, internationally renown
ed scientist a nd wife of Sir Alexander 
F leming, the discoverer of penicillin, died 
recently in Athens at the age of 74. Amalia 
Koutsoί.ιri F leming was born in Constan
tinople of Greek parents and was raised in 
Athens where she studied medicine. During 
the second World War she fought actively in 
Greek resistance helping Allied soldiers who 
were stranded in Greece. After the war she 
conιinued her studies in London where she 
met and married Alexander Fleming in 
1953. Απ actiνe feminist dedicated to many 
humanitarian causes she served on many 
international committees which cham
pioned the rights of,.. women around the 
world. After } he death of her husband she 
returned to Greece where she became active 
in politics. S he served as president of the 
League of Greek Scientists and also directed 
the Alexander F \eming Foundation in 
Ath~. During the years 1977-1986 she 
~erved as a member of the Greek Parliament 
as a socia list deputy. 
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NICK VANOFF, Hollywood tycoon, is the 
owner of three studios producing films and 
television shows. He was born in northern 
Greece and raised in Buffalo, Ν.Υ., where 
his father owned a restaurant. After a tour in 
the Marines and brief career as a profes
sional dancer he became a producer of τν 
s_hows including "The Tonight Show", 'Ήol
lywood Palace," and "The Julie Andrews 
Hour." Vanoff, the movie mongul, says: 'Ίη 
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* 
NICHOLAS KERPOS, stage and screen 
actor is a ppearing in a new Broadway play 
entitled 'Έxecution of Justice" which is the 
tragic story of Dan White who assasinated 
Mayor Moscone of San Francisco. Kerpos 
plays the role of the judge in this drama. He 
was born in Salt Lake City where his Greek 
immigrant father was a grocer. He has 
appeared in many fi lms and plays including 
the stage production of'Άmadeus"in which 
he portrayed Salieri, the arch rival of 
Mozart. Prior ιο this he appeared in over 
fifty different roles in Shakespeare classics 
many of which are based upon ancient 
Greek dramas. 

* 
Dr. CHARLES MOSKOS, 54, eminent 
author and Chairman of the Sociology 
Dept. at Ν orthwestern U niversity in Illinois 
was honored recently by the Axios Society 
in Los Angeles. Moskos is the author of 
several books including, "Greek-Americans: 
struggle and Success" excerpts of which 
were publis hed in ΝΕΑ YORKH. He is a 
highly esteemed authority on military 
history including t he role of the combat 
soldier in the field and has been called upon 
to testify on Vietnam before the U.S. Con
gress. He is listed in the "Who's Who in 
America" and other scholarly biographical 
publications. 

* 
SOPHOCLES PAPAS, 92 guitar virtuoso 
and composer died recently in Washington, 
D.C. Papas opened his guitar shop in 1922 
shortly after migrating from Greece and 
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introduced the guitar as a classical musical 
instrument. As a publisher of guitar music 
he founded the Guitar Society and the Co
lumbia School of Music. Among his many 
famous students are Sharon Marlow who 
called him a "masterful mentor of music and 
a great humanitarian." 

* 
GEORGE HATSOPOULOS, 59, 
Chairman of Thermo Electron Corp. has 
great plans for his company's energy saving 
co-generation systems that convert waste 
heat into electricity. Thermo has built wood
burning plants in New England and plans a 
new $20 million facility in New Hampshire 
for this year. Greek-born Hatsopoulos was a 
professor at ΜΙτ before he and his brother 
J ohn established Thermo Electron in 1956. 
Thermo, located at Concord, Ν.Η., builds 
specialized units to create energy. Most 
popular model is the Techogen, a small unit 
that converts energy from hot-water heaters 
into electric power. Even with plunging oil 
prices the Hatsopoulos brothers are still 
dedicated to sources of "alternative energy" 
and have a $225 million backlog. This is Hel
lenic ingenuity that Archimides would be 
proud of indeed. 

* 
Dr. PETER τiBORIS, musical conductor 
directed the American Symphony Orchestra 
in a concert at Lincoln Center recently of
fering a program ofTsaikoνsky and Beetho
ven. Also in the program were the 400 choral 
voices of Worcester Chorus from Massa
chusetts and Luther College in Iowa. Tiboris 
has been a guest conductor with many 
orchestras and performed with great 
intensity and skill. 

* 
ΓIDBITS: The oldest Greek-American 
Ioctor who was born in Messinia, Dr. 
fOHN HARRIS, just turned 100 years old; 
:::HRISTOS PAPOUTSY of the Papco 
:::orp. has established a charitable fund in 
~ew Hampshire; an ex-grocer from Chicago 
J Ι Μ Μ Υ VREΠOS is now a real estate mil
ionaire; ALKIS PAPOUTSIS is directing 
he classical play "Medea" in New York with 
ιη all Asian-American cast; GEORGE SΑ
•ιοι has been elected executive vice pres
dent of the General Instrument Corp. in 
.Veston, Mass. 
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Where have αΖΖ the powers gone? 

The system of checks a nd balances that 
was protecting Greece fron1 autocratic 
rule has, in the view of the opposition, the 
conservative New Den1ocracy party, been 
upse t by \ast week's revisίon of the constί
tution. New Democracy's members 
walked out of parliament just before the 
ruling Socίalίsts and theίr allies voted the 
revis ίon through in the early hours on 
March 7th. The never excessiνe powers of 
Greece's president have been further re
duced, and mostly transferred to parlίa
ment. The Socialists say the change gίves 
more power to the people ; their oppo
nents insist that, given hίs dominant posi
tion ίη parliament, it in effect gives ωore 
power to the prime minister , Mr Andreas 
Papandreou. 

For the first time since the Greeks 
acquired a written constitution 143 years 
ago, the head of state has lost the right ιο 
appoint the prime minister. He can dis
solve parli aωent only if the fall of two 

ΤΗΕ ECONOMIST MARCH 15 1986 

governments in quick succession shows 
the absence of political sιability. 

If no party has a majority in parlia
ment , the president must offer an oppor
tunity to fo rn1 a governωent to each of 
the four biggest parties' leaders in turn , 
strictly following the order of their parlia
mentary strengths . (τhis could , at least in 
theory, even give the pro-Soviet Commu
nist party's leader a chance of naming a 
government and ruling Greece for a cou
ple of weeks.) Ι f no party leader can fo rm 
a govcrnment. tl1 e president may try to 
assemble an al\-party one; failing that , he 
must appoint a caretaker cabinet , headed 
by a senior judge , to hold a fresh electiόn . 

The ρresident can no Ionger call a 
referendun1 on what he judges to be a 
majo r issue, or address the people direct
ly when his views differ from the govern
ment 's. Nor can he now proclaim a state 
of siege; wl1ereas, if parliament cannot be 
convened iωωediate ly, the goνernment 

can iπφose a state of siege and seek 
parliamentary approval 15 days later. 

Is all this really designed to put more 
power into Mr Papandreou's hands? The 
prime minister has other things on his 
mind at the moment. He is fi ghting a 
rebellion by left-wingers with in his own 
party against his government's efforts to 
repair relations with the United States, 
and to apply ωonetarist remedies to 
Greece's troubled economy. During a 
meeting of his party's central committee 
last \veekend, Mr Papandreou offered the 
Left-wingers a sop. He proposed to open a 
dialogue with the Communists to discuss 
a ten-year ''intermediate" strategy for 
Greece 's ''transition to socialism" . If the 
left -wingers accept this as evidence of his 
eventual commitment to full social ism, 
and tl1erefore stop nagging him in 1986 
about America and the economy , Mr 
Papandreou will have won one of those 
little tactical battles he is so good at . 
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US and Sovίet relatίons wίth Greece 
Over the last two years, the United States 

has greatly improved its security position in 
the eastern Mediterranean by balancing its 
relations more equally. In the past, US 
policy was often seen as narrow, focusing ο η 
Greece or Turkey or Cyprus. Bilateral rela
tions and Ν Α ΤΟ strategy often suffered as a 
result. However, a new maturity now seems 
to be infusing United States policy toward 
the eastern Mediterranean. Secretary of 
State George Shultz has broadened the 
policy focus to one that is now more equally 
Greece and Turkey and Cyprus. 

This more balanced assessment of 
America's priorities, which recognizes the 
rovghly equivalent importance of Greece 
and Turkey as allies, has made America 's 
appeal in the region more persuasive than 
that of the Soviets. The effects are most 
obvious in our relations with Greece. 
Α wide variety of settings illustrate signi

ficant improvement in U.S.-Greek coopera
tion since 1984. 

Prime Minister Andreas Papandreou 
reacted to American information identify
ing Soviet spies in Greece by quickly arrest
ing them last September. American and 
Greek antiterrorist experts have been train
ing together in both countries for several 

Sen. Larry Pressler (R) of South Dakota 
is chairman of the subcommittee on 
European Affairs and α member of ιhe Fo
reign Relations Committee. 
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months, and Greece's minister of culture, 
actress Melina Mercouri, has proposed an 
"American Month in Greece." Each of these 
events is the product of a renewed Greek and 
US determination to revitalize relations. 

US-Greek cooperation heightened even 
further on June 7 when the two nations 
signed the General Security and Military In
formation Agreement. It obligates both 
sides to safeguard information and techno
logy exchanges, and is viewed as an indica
tion of Greek seriousness in improving bila
teral ties. ln response, the US stifled Greece 
on Jan. 11 of approval for the sale of 40 F-
16s to Greece. 

Other talks are also progressing. 
Α greek delegation came to the United 

States in December to discuss a technical 
accord on industrial cooperation in defense, 
and civil aviation talks will resume soon. Ι η 
addition, the United States is now operating 
two powerful V oice of America transmitters 
in Greece under an expired agreement which 
the Greeks still respect. 

In sum, all indications suggest that the 
basic tenor ofthe United States relationship 
with Greece has significantly changed since 
1984. Recent progress ση many fronts seems 
to indicate that when the US baseagreement 
expires in 1988, the renewal could be easier 
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new legislation to support a new agreement. 
In anticipation that real progress can be 
made on this issue, US contact with Greece 
has increased. Undersecretary of State 
Michael Armacost went to Greece in 
October. Secretary of State Shultz met with 
the Greek foreίgn ministe; , and Mr. Shultz 
plans to meet with Papandreou this spring. 

Revitalized US-Greek relations are born 
of three factors: Papandreou's postelection 
recognition of the damage done by excessive 
anti-American rhetoric; Greek interest in 
eliminating the teπorist threat to civilized 
international relations; and an American 
awareness that the period of rhetorical anti
Americanism is past history. 

By contrast, 1985 was a particularly poor 
year for the Soviets. After the Greek spy 
scandal, the Soviets withdrew their ambas
sador, lgor Andropov, son of the former 
premier. The Communist Party also won its 
lowest percentage of the Greek vote in recent 
times (9.89 percent) in 1985. Similarly, on 
Cyprus the Communists experienced an 
even greater electoral setback in recent 
parliamentary elections. 

Only a year ago, Sovίet Ambassador An
dropov was riding high in Athens. The 
Soviets had moved agressively to fill a gap 
perceived to exist in the hearts of Greeks dis
ίllusioned by American actions. 

The Soviets apparently felt that the 
Unίted States had lost Greek support in the 
left and center for embracing the Greek 
junta and that more were disillusioned on 
the right over the United States response to 
the invasion of Cyprus by Turkey. 

Soviet attempts to woo Greece took many 
forms. Thousands of Greeks have been 
embraced by the Soνiets during visits to the 
Soviet Union. Hundreds of Greek and 
Cypriot youths have been provided free col
lege educations at Eastern-bloc universities. 
The Soviets have also moνed tρ inνest in 
Greece. In 1985 Greece and the Soviet U nion 
signed a 10-year economic and technica1 co
operation agreement. 

By contrast, the US association with 
Greece is longstanding. Deep links tie our 
two countries together: similar histories, 
cultures, and philoso)fuies of government, 
respect for the individual, and a stress on 
religion and family. 

It is clear that the US now has another 
chance to reestablish the extremely close ties 
once enjoyed with this strategically situated 
country. 

The compar~tiνe United States adνantage 
over the Soviets in Greece and Cyprus will 
continue if the U nίted States 1earns from ίts 
recent experience in improving relations 
with the area. The Unίted States must not 
allow itself to frame the ίssue as "Turkey or 
Greece or Cyprus." The correct fόrmulation 
for American policy is "Turkey and Greece 
and Cyprus." The U nited States cannot 
make this sort of mistake as it has ίn the past. 
American security interests in the eastern 
Mediterranean depend on it. 
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OHGOLGOTHA 
Oh God, we will crucify you agaίno 
Your steps willleaνe marks on the 
Mounι of Olίνeso 

On ιhαι bitter nighι 
Your prayer ίs goίng to be heardo 
You will beg to the Master of the wor/d 

for all us sinnerso 
P/ease Lord, accept my own prayero 
I am serιding my soul ιο you /ike incense 
And my pain in tears of repenιanceo 
I haνe noιhing of my own to of!er youo 
Ragged is the hody, empty is the hearto 

P/ease God, send your rairι tonight 
ι ο exιirιguish the fire that is dragging 

my mind 
through prisons withouι doorso 
The unseen hand of eνi/ is waiting 
ιο cut ιhe lasι thread oj my wi/1. 
Quick/y come to me Ο Lord, let this bitter 

cup passo 
In the stil/ oj the night ιhe heart trembleso 
The /asι light in my soul is fadingo 
Ι haνe nothing left, the body is bent wίthpaino 
With you Ι wanι to craw/ ιο Golgotha, 
ro be interwined wiιh you on the crosso 

The /ove you so generous/y poured ίnto me, 
Ι scattered it οrι the waves of the sea 

ιο nobody's benefito 
I did not shed my ιears οι your feeι, 
nor did I dry ιhem with my hairo 
I coauld nοι reach you, Ι was too lateo 
Now I expect only your cross 
buι am incapab/e of carrying ίtο 
Υeι I wil/ f o/low you ι ο your torments, 
ιhe nails will pierce my body, 
my sou/'s myrhh shall ιurn ιο νenom 
ln Golgoιha and in my hearto 

Ι wi/1 follow you, Ο Lord, ι ο your graνe, 
Ι will see your disciples 
I wίl/ see ιhe angels roll away the stone, 
Μ ary Μ agdalen inquires where ιhey puι You, 
But alas, my faith is insufficient 
ιο witness your glorious resurectiono 

CHRISTALENI LOUKAJDOU 

ΓHOMERϊCl 
l REAL ΤΥ, lnc.l 
l 

. 
40-14 Asto ria Bouleνard I 

• Long lsland City, Ν ΟΥΟ 11103 ι 
~ Telo 718/ 204-7400 l 
• MA"'-AGEM ENT - INVESTMENTSl 
ι MORTGAGES 

• EMANUEL MORAIIIS I. licen~ed Rea I Estate Broker 1 
.-.-..-.-..-.-..-.....~ 
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ΚΑΛΟΠΑΣΧΑ 

John S. Latsίs (U.S.A.) Inc. 
5 WEST 54th STREET 

NEW YORK, ΝοΥο 10019 

Cl Ο κ. Γιώργος 'Ανδρεάδης 

εύχεται σ' δλους τοuς φίλους 
καi πελότες του 

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΠΑΣΧΑ 

Astoria, New York 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Dr. Kimon Λ. Legakis 
Athens Uniνersity Law School, Master of Law, Harvard Law School, 

Doctor of Law, Greece, Certificate in Hague Academy of lnt'/ Law 

LAW OFFICES 

Attorney At Law 
14 Nikitara Street 

Athens, 142, Greece 
Phone: 36330340, 6461 0016 

Lega/ Consultant 
209 Garth Road 
Scarsda1e, Ν ο Υ ο 

(914) 725-4717, (914) 737-8765 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤ ΑΣΗ 

Σε δλους τοvς φίλους 
καi πελάτες μας 

29-11 Ditmars Blvdo Astoria, ΝοΥ ο 11105 Tel.: 932-3232 
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AIDS and Holy Communίon Blood .. . do this in my remembrance." Luke 
22, 19 and Matthew 26, 26. These words are 
repeated at each Divine Liturgy to this very 
day. "This is my Body and this is my Blood", 
actually refer to the real presence ο 
Jesus Christ in Holy Communion. He is 
there p r e s e n t as He was at the First Holy 
Communion. The elements of bread, wine 
and water are "transubstantiated" to the 
real Body and Blood oftheLordandit 
is not to be taken as it is some of the 
churches as "consubstantiated", a spiritua 
presence. 

The reason for this bήef article on AIDS 
and HOLY COMMUNION is in response 
to the drastic action that appeared in letters 
that threaten to keep theι -r children from 
receiving Holy Communion unless their 
suggestions are accepted. Theirclaim, there
fore, is that the disease AIDS (Acquire Im
mune Deficiency Syndrome) is a deadly 
disease which is communicable and should 
be abolished for the sake of the paήshioners. 

The matter at hand is seήous, but not to a 
point where reasonable precautions and 
measures should be considered. The church 
Hierarchy is well informed and see no reason 
to press the panic button. You can be sure 
that, if there was any reason to remedy the 
age long custom of receiving Holy Commu
nion in order to keep the faithful in the fold, 
the necessary steps and alternatives 
would've reached the communicants by the 
encyclical message as is usually done with 
important announcements and church 
policies. 

AIDS is unquestionably a fatal disease. It 
challenges the faith and spiήt of the average 
christian. It was brought out quite clearly, 
however, by medical science that the only 
way to become a victim of the dreaded 
disease AIDS is through the infusion of 
tainted blood or bodily contact with human 
sperm. 

It is true that quite a segment of our com
municants feel opposed to the ancient 
practice of receiving Holy Communion. 
They resent the method of the past and have 
refrained for other ways to be inaugurated 
for the safety and protection of the paήsh
ioners. But the majority has received the 
Body and Blood of Jesus without reserva
tions and complaints, knowing that in the 
long lines for Holy Communion were ροs-
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~cc~ss 
GREECE 

$469 RT 

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

Tel. 212-333-7280 

sibly christians afflicted with tubercuiόsis, 
venereal diseases, cancer and other forms of 
maladies. Especially duήng the long com
munion lines at Eastertime, Christmas and 
the Fifteenth of August, the day ofholy obli
gation of the Dormition of the Blessed Vir
gin Mary, when people step forward to do 
their duty as religious customs dictated. Yes, 
Ι agree that there were some who refused to 
receive Holy Communion from the mouth 
of others before them. But, by and large the 
great majoήty of the congregants were there 
to be counted as true adherents of the faith. 
They did not question or even have inner 
reservations as to the validity of the Holy 
Sacrament. Several weeks before the great 
holidays of Christendom the local paήsh 
priests as a rule would explain for the 
congregation the institution of the Last 
Supper, where Jesus raising the bread said: 
"Take, this is my Body." Thereafter Christ 
raised the Holy Chalice and said: "This is my 

The practice for many centuries is th 
entire contents in the chalice are consume 
by the Greek Orthodox pήest at the end ο 
the Divine Liturgy. The high Anglica 
Church has it where the priest consumes th 
contents of the chalice in the presence of th 
congregation to attest to the fact tha 
nothing but nothing will harm, affect ο 
transmit a contagious deadly germ. This i 
our very own conception of Hol 
Communion. 

Father Ρ. Ν. PAPAGEORG 
Jamaica Estates, Ν.Υ 

Distributors wanted 

~ 
~ ~' Αr>Η~όι>ΙΗ V rνι ΑR-~ι,( < <>. ΙΝ< . 

Πλούσια συλλογη μαρμάρων έξαι

ρετικής ποιότητος άπο τnv Έλ

λάδα. "Έτοιμα πλακάκια λουστρα

ρισμένα σε μεγέθη 12Χ 12. 6Χ 12, 
12Χ8 γιά εΙσόδους, μπάνια καi κου

ζίνες, γιά πατώματα καί τοίχους. 
and ceramίc tί/es 
ROUTE 9 

WARETOWN, N.J. 08758 
Tel. (609) 693-4450 

Wholesale pήce: $3 sq. ft. and up 

WHOLESALE- RETAIL 

FILOS AGENCY INC. 

CONTRACTORS, BONDS 
and GENERAL /NSURANCE 

GUS Ε. COSTANTAKOS, CIC 
President 

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

Tel. (516) 766-8404 (718) 528-6688 
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Shopping and Dining in Manhattan 
RESTAURANTS 

• The Coach House 
I 10 Waverly Place, N.Y.City 
Just West of Washington Square 
Tel. (212) 777-0303 - 777-0349 

The Delegate 
The finest seafood restaurant 
ίη New York_ 
21 l Ε. 43r Street, Ν. Υ . 
Tel. (212) 687-0980 

Adam's Rίb 
Specialties: Roast Beef, Authentic 
Ceasar Salad and Fresh Fish daily 
23 East 74th Street 
New York, Ν.Υ. 10021 

Skyward Cafe 
Continental Cuisine 
Banquet Facilities 
165 Water Street, Ν.Υ . 10038 
Tel. (212) 509-5252 

• 
Avgerίnos 

Specializing in Greek Catering 
Citicorp Bui1ding- 153 Ε. 53 St. 
Tel. (212) 688-8828 

New Courtney 
Catering - Free Delivery 
55 W. 14th Street, N.Y.C., Ν.Υ. 
Tel. 255-1268 - 255-2567 

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

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

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

Delphian R estaurant 
Specializing in Greek Food 
60 Duane Street - Comer of E1k 
Tel. (212) 267-5463 

APRIL, 1986 

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

Big λpple Restaurant 
and Coffee Shop 

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

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

Προσθέσετε 
την έπιχείρησή σος 

στόν 

ΧΡΗΙΙΜΟ 
ΟΔΗfΟ 

-ΕΙναι εύκολο 
-Kai δεν στοιχίζει 
δσο μπορεί νό 
νομίζετε! 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΠΕ: 

(212) 921-0086 

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

Oyster House 
The U1timate Seafood Resturant 
306 Ε. 49 Street, Ν.Υ. 10017 
Open: Mon.-Sat. (212) 371-7976 

Lenox Hi/1 Restaurant 
Breakfast - Lunch - Dinner 
1105 Lexington Ave. Ν. Υ. 10021 
Tel. (212) 879-9520 

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

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

Plaka Restaurant 
Authentic Greek Restaurant 
165 B1eeker Street, Ν.Υ. 10012 
Tel. (212) 674-9709 

R estaurant 92 
Home Style Cooking- Catering 
92 Fu1ton St. , Ν.Υ. 10038 
Tel. (212) 267-fJ707 

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

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

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

Tel. (212) 673-7629 

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

Χ enia Restaurant 
Continentat"& Greek Food 
871 First Ave., Ν.Υ . 10017 
Tel. (212) 838-1191 

Μ eandros R estaurant 
Authentic Greek Cu.isine 
Ι 18 MacDougal St., in the Village 
Tel. (212) 673-1668 

TRA VEL AGENCIES 
Η omeric Tours, Inc. 

595 5th Ave., Ν.Υ. 
Tel. (212) 753-1100 
79-04, 5th Ave., Brook1yn 
Tel. (7 I 8) 833-6800 
31-19 Ditmars B1vd., Astoήa 
Tel. (718) 721-6400 
906 Ε. Main St., Stamford, CΓ. 
Tel. (203) 359-2917 
86 Ν ο. Broadway, Hicksville, Ll. 
Tel. (516) 935-3400 
59 Panepistimiou St., Athens 
Tel. 321-4777 
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-;· Toi.P'lite International, lnc. 
I Ε. 42nd St., Ν,γ, 
Tel. (212) 599-2727 

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

Cosmorama Tours LTD 
For your travel to Greece 
and al\ over the W orld 
ΜΙΚΕ KATSANDONIS 
1576 Broadway (Bet. 47 & 48 St.) 
Ν.γ.c. 10036 Tel. (212) 489-7776. 

Neon Travel 
Dependable Service 
616 8th Avenue, Ν.γ.c. 
Tel. (212) 354-5511 

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

GREEK FURRIERS 
FURRARI 

New γorlc: 307 7th Ave. (27 St.) 
(2nd Floor) Tel. (212) 255-4800 
Westchester: 36 Main Street, 
Mt. Kisco. Tel. (914) 241-0283 
New Jersey: The Mall at Short 
Hills. Tel. (201) 564-9119 

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

KAITER Υ FURS 
352 7th Ave., 4th Floor, Ν. γ, 
Tel. (212) 564-528 ι 

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

SEKAS BROS, INC. 
ISOW. 30th Street - 5th Floor 
New γork, Ν.γ, 10001 

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

MISCELANEOUS 

Προσθέσετε τό κοτό
στημο ι1 τi)ν έnιχείρησή 
σος στον ΧΡΗΙΙΜΟ 0-
ΔΗΓΟ τίjς ΝΕΑΙ ΥΟΡΚΗΙ. 

Demetrios Cleaners 
Tailoήng and Alterations 
629 Second Avenue, Ν.γ.c. 
Tel. (212) 685-9734 

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

Van Duzer-Kay Florίst 
We send f!owers everywhere 
ι ωι Lexington Ave. , Ν.γ.c. 
Tel. (212) BU 8-0136 

Lex Flower Shop 
Artistic Arrangements 
575 Lexington Ave. (5 ι -52 St .) 
Tel. (212) PL 9-6070- PL 9-6071 

Simpson & Co. Florists 
Fιowers & Plants of Distinction 
ι3ι8 2nd Ave., Ν .γ, 10021 
Tel. (212) 772-6670 

United Nations Haίrcutters 
230 Ε. 44th St. (Bet. 2 & 3rd Ave.) 
Tel. (212) 972-5080 - 599-9444 

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

Στοιχειοθεσία 

(212) 921-0086 

Shopping and Dining in Astoria 
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RESTAURANTS 

Kalyva 
For the Best in Greek Cuisine 
36-15 Ditmars Blvd., Astoria, Νγ 
Tel. (718) 932-9229 

Sirena Ristorante 
Seafood & Continental Cuisine 
John, Andy, and Steνe Tzoumas 
220-02 Horace Harding Express
way, Bayside - Tel. (7 18) 224-5593 

TASFI 
oγzERI - BAR-RESTAURANT 
29-128 23rd Avenue, Astoria, Ν. γ. 
Tel. (718) 956-4159 

Lemonia Restaurant 
Greek and Cypriot Cuisine 
29-19 Broadway, Astoriιt 
Tel. (718) 626-1166 

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

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

Zygos (Libra) Taverna 
Greelc Specialties - St. Papoutsakis 
22-55 31st Street, Astoria, Ν.γ, 
Tel. (718) 728-7070 

Taygetos R estaurant 
The Best in Greek Speciaιties 
30-11 30th Ave., Astoria, Ν.γ. 
Tel. (718) 726-5195 

Pίnocchio R estaurant 
Specializing in Greek a nd Cyprus 
Cuisine. 31-18 30th Ave., Astoria. 
Tel. (718) 932-GγRQ 

Hilton Pastry 
and Caje Shop 

Home of Qualίty Greek 
and lnternationa/ Pastries 
22-06 31st Street 
Astoria, Ν.γ. I ι 105 
Tel. (718) 274-6399 

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

Romano Famous Pίzza 
Pizza. Souνlaki, G)•ro at its best 
32-2ι Broadway. Astoria. Ν.γ. 

Caje Galίnί Restaurant 
The onιy Sidewalk Cafe in Queens 
Greek Cuisine - Gyros - Souvlaki 
32-07 30th Ave .. Astoria. Ν .γ, 
Tel. (718) 728-8776 

MISCELANEOUS 
Α thenaiki Pίtta C ο. 

The Best in Pitta 
21-10 Newtown Α ve .. Astoria. Ν . Υ . 

Tel.: (718)726-7796 • 726-5500 

Amathus Trave/Service,Jnc. 
Compιete Traveι Service 
John Sty1ianou, Gen. Manager 
3()-11 32nd Street. Astoria. Ν.γ. 
Tel. (718) 626-0500 

.. ΝΕΑ γQΡΚΗ 



0/ympus Realty 
Commercial - Residential 
George Alikakos Lic. R.E. Broker 
31-13 Ditmars Blvd., Astoria, Ν. Υ . 
Tel. (718) 545-4444 

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

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

Chic Cleaners & Tailorίng 
Custom Tailoring- Alterations 
30-{)5 39th Ave., Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 932-3125 

Panellinion Gift Center 
Stefana, Wedding & Christening 
Favors, Greek Gifts, Records, 
Tapes, Books 
32-{)2 Broadway, Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 274-5525 

Bohn's Delicacίes 
The Delicatessen in the Heart 
of Astoria - Catering 
29-{)9 Diιmars Blvd., Astoria 
Tel. (718) 728-2545 

Hercules 
Packing Shipping Co. for all over 
the world. 
23-96 48th St., Astoήa, Ν. Υ. l I 103 
Tel. (718) 278-1058 

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

Μ & Ν PappasDίstrίbutors 
Wholesale Distributors of 
Franks, Hamburgers, Rolls, Soda 
35-()2 !54th St., F1ushing, Ν.Υ. 
Tel. (718) 886-3425 

Λ egean R eal Estate 
Irene Ladas, Lic. R . Estate Broker 
Homes, Rentals, Mortgages 
Business Appraisals 
41-()1 31 Ave., Astoria, Ν.Υ. 11103 
Tel. (718) 278-3838 

Charles Florals 
Quality Flowers 
32-{)7 Broadway, L.I.C., Astoria 
Tel. (718) 274-8463 - 726-2748 

Τ& S Cabinet 
Equipment Supply Co. 

Kitchen Cabinets - Refrigerators 
Stoνes - Bathromm Fixtures 
36-()7 30th Avenue, Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 932-()310 - 274-7349 

Brooklyn 
Pan-Bros Λssocίates, Inc. 

Rea1 Estate Services of the Pan
Bros Organization 
8806 4th Ave., Brooklyn, Ν. Υ. 
Tel. (718) 680-7500 

Η el/ex Car R ental, Inc. 
He/lex Service Center, Inc. 

Complete Auto Repaίrs 
Nick Sinopoulos - Denis Co1aitis 
1672 86th St., Brooklyn, Ν.Υ. 
τ el. (718) 236- ι 090 

Filos Travel Λgency 
7101 Fifth Avenue, 
Brook1yn, Ν.Υ. 11209 
Tel.: (718) 748-1027 

Taygetos Trave/ Λgency 
508 83rd Street, Brook1yn 
Tel. (718) 748-0600 

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

Hellas-Λ merican 
lmports, Inc. 

Emm. Tzitzika1alcis, Proprietor 
Meats & Groceries 
8704 4th Ave., Brooklyn, Ν. Υ. 
Tel. (718) 748-2554 • 748-2834 

Shopping and Dining in Ν ew J ersey 
RESTAURANTS 

The Λlpine lnn 
F rench- Ι talian-Continental 
Cuisine - Lunch-Dinner 
Rouιe 9W, Alpine, N.J. 
Tel. (201) 768-7640 

Jeris' Jnn 
Caιering- 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 

ιWarco Ρο/ο 
Restaurant & Tavern Inc. 
ltalian-American Cuisine 
527 Morris Ave., Summit, N.J. 
Tel. (201) 277-4492 

APRIL, 1986 

Moljetas 46 
Restaurant - Nίght 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. I &9, Woodbridge,NJ. 
Tel. (201) 636-2700 

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

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

MISCELANEOUS 

Ν ational Travel S ervice 
561 Northfield Ave., 
West Orange, N.J. 
Tel. (201) 676-9400 

Stevens Food Service, Inc. 
Distributors to the Food 
Service Industry 
480 Main Ave., Wellington, N.J. 
Tel. (201) 778-()400 

Λphrodite Marble Co. 
Quality Greek Marb1es 
Wholesale - Retail 
Route 9 Watertown, N.J. 
Tel. (609) 693-4450 

Travei-On Inc. 
For all your travel needs 
108 Main Street, Little Falls, NJ. 
Tel. (201) 785-()666 
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The excitement ... 
The proud architeaural herιtage from Amerιca·s 

past dynamically fuses with roday's newesr 
ideas here wιrhin WateNiew Estates. a 

community of Ιuχυrιουs single famιly homes. 
and the Woods at WateNiew. a village 

community of attached single family homes. 
Desιgned by architeas of narιonal stature. these 

disrinctive resιdences offer Ioft balconies. 
spa-style masrer bath suites. soaring cathedral 
ceilings and a hosr of other ιnnovations that 
create an originality unιquely attuned to the 

sophisticated country lifesιyιe of the area . 

The view ... 
Endowed w ith water and 

woods. the setting is exquιsιre in 
its natural beauty The clear blue 

waters of Point Vιew ReseNoir 
sρarkle ιn the foreground. while 
green hills rise maJesrically along 

rhe horizon. Α breathtakιng 
envιronmenr! 

The location ... 
Wonderfully convenιent and accessible. Waterview 

Esrares ιs situated in residential Wayne. New Jersey 
cιose ro such major highway links as 80 and 280. 

3. 23. and 46. and the Garden Srare Parkway 

Home ownership from $215,000. for town houses and from $257,000. for _ single family houses. 

Where country comfort & convenience 
is a way of life. 

ANOTHER S. LENAS PROJECT 

Built by C.B.S. Builders - William Cress, Constantine Lenas 
and Spyros Lenas, Jr. For further info, phone (201) 785-8100. 

.. NEW YORK" 



ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Ή έταιρία έφοδιασμοϋ έστιατορίων 

STEVENS FOOD SERVICE, INC. 
παρουσιάζει με ύπερηφάνεια τa έκλεκτa προϊόντα 

τής ίδικής της άποκλειστικής μάρκας 

ΠΡΟ·Ι·ΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ 

CALIFOR~ 

PEAR Τ CALIFORNIA GROUND 

PEAR TOMATOES 
IN PUREE , 

r.,rO c:ιιι•tt 
Ιl'l 1 ·Η't: ι:ιι,) fι.1MJ\T ""Ε~ tOM 

\Αίl Λ"J1' (IJ~ C ΛCIO 

Νετ Wτ. 106 ΟΖ. (6 LB. 10 ΟΖ.)- 3.0t kg 
~~ffi~§§~§§§§~§§§i~ 
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"Αλλα προϊόντα μάρκας OLYMPIC: Full Line ofTomato Products- Vegetables 
Fruits- Mayonnaise- Dressing- Pήces- Dairy and Frozen. 

'Εφοδιάζομε Restaurants, Diners, Coffee Shops, Ξενοδοχεία, Σχολεία, 
Νοσοκομεία κ.λ.π., στiς πιό ΧΑΜΗΛΕΣ, ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ. 

GOOD SERVICE 

STEVEN J. SFUGΛRΛS, President 

STEVENS FOOD SERVICE. INC. 
480 ΜΑΙΝ AVENUE, WALLINGTON, NEW JERSEY 07057 

(20 I) 778-0400 



ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΣ 
καi ίδιοκτήτες Diners, Coffee Shops 

Μπορείτε τώρα va προσφέρετε στοvς πελάτες σας τa lτοιμα, άρίστης 
ποιότητος, περίφημα προϊόντα APOLLO - μπακλαβii καi καταί'φι, 
Τυρόπιττα καi Σπανακόπιττα. Συνηθείστε τους στa νοστιμότατα 

έλληνικa όρεκτικa καi γλυκίσματα. Είδικa συσκευασμένα, γλυτώνουν 
χρόνο άπο τον μάγειρά σας, καi αύξάvουν τa κέρδη σας. 

ΖΗΤΗΣΕΤΕ 

ΤΑ ΠΡΟ·Ι·ΟΝΤΑ APOLLO 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

"Η ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΑ ΤΕ ΜΑΣ 

Α __ 
Fine Fillo Foods 

APOLLO FOODSJ INC. 
18-01 RIVER ROAD 

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


