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The excitement ... 
The proud architectural heritage from Amerιca 's 

past dynamιcally fuses wιth today·s newest 
ιdeas here withιn WateNιew Estates. a 

communιty of Ιuxurιous sιngle famιly homes. 
and the Woods at WateNιew. a vιllage 

community of attached sιngιe family homes 
Desιgned by archιtects of natιonal stature. these 

distinctιve resιdences offer Ioft balconιes. 
spa-style master bath suites. soaring cathedral 
ceJlings and a host of other innovatιons that 
create an orιgιnalιty uniquely attuned ιο the 

sophιstιcated country lι festyle of the area 

The view ... 
Endowed wιth water and 

woods. the setting is exquisιte ιn 
ιts natural beauty. The clear blue 

waters of Point View Reservoιr 
sparkle in the foreground. whιle 
green hills rιse maJestιcally along 

the horιzon. Α breathtakιng 

envιronmentl 

The location ... 
Wonderfully convenιent and accessιble. WateNιew 

Estates ιs sιtuated in resιdentιal Wayne. New Jersey. 
close to such maJor hιghway Ιinks as 80 and 280. 

3. 23. and 46. and the Garden State 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. 



THEMOSTELEGANTWINESOF GREECE 

AMBELINA 

Α white great wine, without 
resin, extremely light and in
comparable in flavour. lt comes 
from specially RODΠYS sel
ected grapes, which must be 
ferment under careful and 
experienced observation. 

OTHELLO 

Α great red wine of a light 
bouquet and a wonderfully 
slight but not persistent astrin
gent taste. lt is the wine of hap
piness, gaiety and wclfare. 

Our company George Karelas S.A. has been making 
wines and spirits for already 50 years. The know how and 
the experience we haνe gained all these years has been 
used to carry out our fermentation processes with a 
traditional way for the production of high quality wines 
and superb Iiquors. Our Wines, Ouzo, Brandy and 

ROSE KARELA 
Α wonderfully balanced rose 
dry wine with a light bouquet 
and- a superb taste, can be 
drunk with either fish or meat 
and is produced from the fa
mous Greek rose grape Μ 0-
SCHOFLAERO. 

~ 

PATRAS 

Meet the V.Q.P.R.D. perfection 
by tasting "Patras" white dry, 
superb quality KARELA wines. 
Great wines for the unforget
able moments. 

Liqueurs are famous for their unsurpassed quality. The 
recognition of our efforts expressed by medals and 
trophies which we have gained at lnternational Wine and 
Spirit competitions, giνe us the courage to carry on in 
aiming always for high quality, superb taste, bouquet 
and appearance. 
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White cheese in bήne, made from 100% sheep's milk 

-~ 
'~ ll WHiτE BRINED CHEESE 
\ JOD% SHEEP'S MILK 
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WHITE BRINED CHEESE 
100% sHEEP'S,MILK 

• Α cheese malάng tradition from the mediteπanean area. 
• The rich and tangy taste is due to the exclusive use of 100 % sheep's milk. 
• Natural d rainage gives a fine, firm yet soft consistency and creamy texture. 

-

• Several traditional uses : cut in small cubes, with cocktails, or in greek salads and 
also many delicious dishes. 

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

TEL. : (20 Ι) 862-0 160 TELEX: 882230 



"ΤΗΕ HELLENIC HOUSE FOR 
ALL YOUR SHIPPING NEEDS" 

AIR-SEA 

4" 
~, 

HDRIZON AIR FREtGHτ, INC. 
Domestic and International Freight Forwarders 

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

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 δουλειaς 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 ΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ 

Στήν ASTORIA 
CROWN PETERS TRA VEL 

33-06 Broadway 
Astoria, New York ll 106 

(7 ι 8) 932-7800 
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Member 

Στό BROOKL ΥΝ 
CROWN PETERS τRΑ VEL 

8125 5th Α venue 
·Brooklyn, New York 11209 

(718) 680-9200 

Tel. (212) 921-0086 
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Γιa μιa Παρέλαση καθαρώς ~Εθνική! 

ΜΙΑ ΕΠΙΣΙΌΛΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΟΙ dσχημiες που σημειώθηκαν καί στην έφετεινη παρέλαση στην Νέα 
·Υ 6ρκη. μέ τίς δποίες dσχοληθήκαμε στό τεϋχος μας τοϋ 'Απριλίου, 
προεκάλεσαν την κατωτέρω έπιστολη τοϋ διακεκριμένου Ιατροϋ -
καθηγητοϋ στό Πανεπιστήμιο Columbia καl συγγραφέα Δρος Γ. Κυ
ριακοπούλου. την δημοσιεύομε σ. αύτην την θέση δι6τι την θεω
ρούμε σaν μιa dντfδpαση που έκφράζει τa αΙσθήματα τής 'Ομογε
νε/ας καl μπορεί νa συμβάλη σ. αύτό που τa τελευταία χρόνια έχει 
κατ' Απανάληψη τον/σει τό περιοδικό αύτό. Νiι. σταματήση ή κομμα
τικοπο/ηση τών δργανώσεών μας καl ή πολιτικοποfηση τής Παρελά
σεως. Λύτό το πολυ άπλό πρiiγμα δέν εlναι εuκολο νa tπιτευχθη. Γι' 
αύτό καl φοβόμαστε ότι ή dποχη τών δργαvώσεων καi τών κοινο
τήτων dπο την Παρέλαση τοϋ 1987, εlναι το μ6νο μέσο γιiι. νiι. πεισθή ή 
Όμοσπονδ/α νά πράζη το καθήκον της. Έκτός καi ύπάρζη dλλος 

σοβαρός καl ύπεύθυνος φορέας νiι. dναλάβη την Παρέλαση, dφοϋ ή 
'Ομοσπονδία 'Ελληνοαμερικανικών Σωματείων Ν. Ύ6ρκης έχει 
πρό πολλοϋ χρεωκοπήσει καl dπέτυχε νiι. την διατηρήση σiι.ν καθαρiι. 
έθνικη έκδήλωση. 

Dear Mr. Makήas: 
Ι wish to take this opportunity to com

pfiment you on your editoήal which 
appeared in the April issue of Η ΝΕΑ 
ΥΟΡΚΗ, page 9, entitled, «OXI ΣτΙΣ 
ΠΟΛΙτΙΚΕΣ ΑΣΧΗΜΙΕΣ!» 

It is about time that someone in the 
Greek-American press takes a respon
sible position on decrying these dis
graceful, politίcally motίvated demon
strations whίch have despoίled the sym
bolίc meanίng of our annual Greek In
dependence Day parade in New Υ ork 
City. 

There are so many ways for the 
Greek-Ameήcan in the United States 
(be he American-bom or Greek-bom) 
to show our fellow Ameήcan citizens 
the wonderful glory that was and still is 
Greece; to show our fellow Americans 
how stoically and heroically the Hel
lene of 1821 suffered under the yolk of 
Ottoman enslavement; to show how 
G reek religion and Greek letters pre
vailed over the barbaήc four hundred 
years of Turkish occupation. 

That is the ultimate meaning of Greek 
Independence Day, 1821. That is what 
should be emphasized during the 
annual Greek Independence Day 
parade along Fifth Α venue ίn Ν ew 
York. 

There is no justification for the type 
of politically dίrected demonstrations 
that prevailed durίng this year's parade, 
(as you so well noted in your editorial), 
or which have undercurrently prevailed 
in the parades of recent years. Such dis
graceful demonstrations serve no 
purpose for they do not illuminate the 
splendor and glory of Greek Indepen-
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Οί dπόψεις τοϋ διακεκριμένου έπιστολογράφου μας έχουν /δια/ 
τερη σημασία όχι μόνο δι6τι διετέλεσε έπi σειρiι.ν έτών πρόεδρος το 
Καθεδρικοϋ Ναοϋ Άγfου 'Ιωάννου θεολόγου, Tenafly, Ν. Jersey 
καl εlναι στέλεχος τοϋ Τάγματος τών 'Αρχόντων τοϋ Οlκουμενικο 
Πατριαρχείου, άλλιi καi δι6τι έκφράζει καi dπόψεις έπi άλλων έπικαf 
ρων θεμάτων που συμμεριζόμαστε dπόλυτα καί προσυπογράψουμε 
Ή έπιστολη τοϋ Δρος Κυριακοπούλου προς τον έκδότη τής ΝΕΛ 
ΥΟΡΚΗΣ έχει ώς έζής: 

• dence, 1821. lndeed, they detract from 
it, and 1eave a bίtter taste amongst our 
fellow Americans. 

Such demonstrations, few that they 
are, use the parade as a platform from 
which to expound political grievances 
most oftentimes crίtical of anything 
American. 1t becomes not just an overt 
act of poιitical expression but rather a 
covert political mentality. 

It is that same political mentality that 
denounces Ameήcan retalίation against 
teπorist acts upon its citizens, yet 
remains silent when these same ter
rorists slay Ameήcans abroad. 

It is this mentality that demonstrates 
against Ameήcan invo1vement in 
nuclear energy, but remains silent when 
the recent Russian tragedy spread 
nuclear radiation over half the world. 

It is that political mentality that crit
icizes and demonstrates against the 
American distribution of missiles 
amongst its European ΝΑΤΟ allies for 
their defense, but remains silent when 
reference is made to the multiplicity of 
Russian missiles existant behind the 
borders of the Eastem Bloc nations. 

lt is this same mentality that 
condemns Ameήcan-involved interest 
in Central America, yet remains si/ent 
when reference ίs made to the Russian 
brutal invasion of Afghanistan. 

It is this same mentality that explo
sively toppled the statue of President 
Harry Truman in Athens (page 13, Η 
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, April) for the statue 
stood as a symbol of American assist
ance to Greece in Greece's struggle 
against communist oppression four 
decades ago! 

And, it is this same mentalit 
amongst the majoήty members on th 
Council that governs the city of Athens 
that refused the restoration of this sam 
desecrated statue of Truman to it 
pedestal. 

Now, this same mentality has hone 
its ugly fangs to infuse anti-Ameri 
venom into our glorious Greek In 
dependence Day parade. For shame! 

Who is at fault? 
υ ndoubtedly, the president of th 

OMOSPONDIA, the president of th 
parade committee, and the parade co 
mittee must share the responsibility ι 
letting it happen! Perhaps this is th 
reason why many church and organ · 
tional groups refrain from active part 
cipation in the parade. Perhaps that 
the reason why each year there are l 
and less people in attendance. 

Let us restore the Greek lndepe 
dence Day parade to its real glory- t 
glory of 1821, and to the heroes an 
heroines who fought for Greece's i 
dependence, liberation, and freedo 
from the Turkish oppressor. 

Sincerel 
Dr. G.C. KIRIAKOPOULO 

Professor, Columbia Universit 
Fort Lee, N.J. 

Γιa τiς Τυπογραφικες 

έργασίες σας 

Η ΝΕΑ YORKH 
Tel. (2 J 2) 92 J -0086 
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ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: 

"ΕΤμαι ύπερήφαvος γιό τόν κ. Μακέδο" 
'Ο Πρωθυπουργός τi'jς 'Ελλόδος κ. 
'Ανδρ. Παπανδρέου, υΙοθέτησε δσα 
εfπε tναντίον τi'jς • Ομογενείας 'Αμερι
κi'jς ό πρώην 'Αεροπορικός· Ακόλουθος 
τi'jς 'Ελληνικi'jς Πρεσβείας στην Ούό
σιγκτων κ. Φ. Μακέδος, κα1 τόνισε δτι ό 
σημερινός άρχηγός τi'jς ΚΥΠ εΤναι καλός 
πατριώτης. 

ΟΙ πρωθυπουργικέ.s δηλώσεις ~γιν~ν 
στην Βουλή, δταν ό κ. Παπανδρέου, ά
πευθυνόμενος στούς aρχηγούς -·των 
Κομμάτων, τούς εΤπε νά άποταθοϋν 
στόν ύπουργό Δ. Τάξεως ι'\ στόν άρχηγό 
τi'jς ΚΥΠ, όν ι'jθελαν περισσότερα στοι
χεία γιό την τρομοκρατία. Στό σημείο 
αύτό όκούστηκαν διαμαρτυρίεςάπό την 
πλευρό τί'jς Νέας Δημοκρατίας κα1 ~γινε 
ό άκόλουθος διάλογος: 

Α. riΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: 'Επειδη ό Μακέδος 
εfπε μερικές όλήθειες, δέν θέλουμε τίς 
άλήθειες κύριοι τi'jς Νέας Δημοκρατίας; 
Τό θέλουμε κρυφό κάτωάπότότραπέζι. 

ΜΗΗΟΤΑΚΗΣ: •γβρισε τοι'.ις Έλλη
νοαμερικανούς. 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Δέν σδς διακόπτω κύ
ριε Μητσοτάκη. η κακή συνήθεια εΤναι 
αι'.ιτή! Δέν σδς διακόπτω tγώ, σεβαστεί
τε τόν όμιλητή, διότι δλλως δέν θό ~χετε 
καi σείς τό δικαίωμα νό ύπόρξη σεβα
σμός. 

ΜΗΗΟΤΑΚΗΣ: Σείς μδς προκαλέ-

σα τε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥ ΛΗΣ: Παρακαλώ 
κύριε Μητσοτάκη. 

ΕΝΑΣ ΒΟΥ ΛΕΥrΗΣ ('Από την πτέρυγα 
τi'jς Ν.Δ.): 'Υβρίζει . 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ποιός ύβρίζει; 

ΕΝΑΣ ΒΟΥ ΛΕΥΤΗΣ ('Από την πτέρυγα 
τi'jς Ν .Δ.): Ό Μακέδος. 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Εfμ9ι ύπερήφανοςγιό 
τόν κύριο Μακέδο. ΕΊ'ναι ·Ελληνας πα
τριώτης. Αύτό νό τό βόλετε βαθιά μέσα 
στην καρδιά σας. Εfναι • Ελληνας πατρι
ώτης καί ξέρετε τΙ σημαίνει αύτό σέ μία 
χώρα δπου έιμαστε πραγματικό δορυ
φόρος τών 'Ηνωμένων Πολιτειών γιό 
τόσες δεκαετίες. Μέ τίς ·Ηνωμένες Πο
λιτεiες θέλουμε καλές σχέσεις, τJς tπιδι
ώκουμε άλλό Ισότιμα, δχι ώς άποικία ι'\ 
δορυφόρο. Αι'.ιτη εΤναι ή διαφορά μας, 
όν θέλετε. 

'Απαντών στόν Πρωθυπουργό, ό 
άρχηγός τi'jς άξιωματικi'jς • Αντιπολιτεύ
σεως κ. Κ. Μητσοτάκης εJπε μεταξύ 
δλλων: 

«' Εμεiς άπό τόν κύριο Μακέδο, κύριε 
Πρωθυπουργέ, δέν θό δεχθοΟμε νά tνη
μερωθοΟμε, γιατί τόν κύριο Μακέδο τόν 
θεωροΟμε τόσο φανατικά τοποθετημέ
νο, ώστε tγιl.ι δέν tμπιστεύομαι την πρό
θεσή του. 

·Ο μ ως, πέραν _!Wν δλλων, tμεiς δέν κα
τηγορήσαμε τόν κύριο Μακέδο γιό ό,τι-

δήποτε δλλο. Τόν κατηyορήσαμε γιά μ ιό 
συγκεκpιμένη άναφορό την όποία ~κανέ 
ό ίδιος καi μέ τήν όποία επιτίθεται καί 
ύβρfζει τούς • Ελληνοaμερικανούς, την 
έλληνική κοινότητα, τοι'.ις έλληνικi'jς κα
ταγωγf'\ς 'Αμερικανούς, αύτοι'.ις στούς 
όποΙους, στό τέλος-τέλος, στηριζόμα
στε. Καi πιστεύαμε δτι εΤναι ζήτημα εύ
αισθησίας προσωπικi'jς καJ δικi'jς σας καi 
τi'jς κυβερνήσεώς σας νό μη τόν προ
αγάγετε κα1 νό το Ο δώσετε άνώτατα άξι
ώματα, δταν βεβαιώθηκε αύτό. 

ΚαΙ δέν θέλω νό πιστεύω δτι δέχεσθε 
δτι ή 'Αμερική tπιδιώκει τήν ύποτέλεια. 
«Νό πάψη τό καθεστιl.ις τf'\ς ύποτέλειας». 
'Ενεστώτα έχρησιμοποιήσατε, κατά λά
θος ίσως, γιό τό καθεστwς τi'jς ύποτέ
λειας. 'Εγw νομίζω δτι οϋτε ύπi'jρχε, οϋτε 
ύπόρχει, οϋτε 6 κύριος Μακέδος εΤναι 
όρμόδιος γιό νό άντισταθf'Ι έναντίον τέ
τοιου πνεύματος ύποτέλειας κα1 όν 
άκόμη ύπόρχη κόπου σ' αι'.ιτη τη χώρα, 
οΙ άποδεlξεις εJναι σωστές». 

• • • 
Ή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ tχει ι'Jδη άσχοληθεί 

κατ' έπaνάληψη μέ τlς (Jβρεις το Ο κ. Μα
κέδου κατά τής Όμογενεfας καl τό 
θεωρεί περιπό νό σχολιάση τό λεχθέν
το άπό τόν Πρωθυπουργό. ~Ας κρfνουν 
μόνοι ol άνσγvώστες μσς. ΘCι περιορι
σθούμε σ' σύτό ποiι γράψαμε δτσv γιά 
πρώτη φορό έπιβρσβεύθηκε ό κ. Μακέ
δος γιό τlς ύβρεις του: 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΒΡΕΩΝ 

ΠΩΣ τόνισε ή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, τό θέμα Μσκέδου παρα
μένει άνοικτό γιο τιΊν Όμογένεισ, πολύ περισσότερο 

άλιστσ τώρα ποu ό ύβριστιΊς άμοίβετσι μέ τfιν τοποθέτησή 
υ σt καίριο θέση τού Γενικοϋ "Επιτελείου Άεροπορfσς ... 

ΣτιΊν tπίσημη έκθεσή του πρός τiς προϊστάμενές του 
ρχtς κσί τιΊν Κυβέρνηση, ό ταξίαρχος Φ. Μσκέδος μίλησε 
τfιν άρχή γιο μιο πλειοψηφία όμογενών πού ε1ναι άκαθο
ήγητη, ιιιφστιέτσι έντεχνο έξω άπό κάθε διοικητικfι δρσ
τηριότητσιι κσί «γίνεται άντικείμενο tκμετάλλευσηςάπό τι'ιν 
κκλησίσ, τiς Κοινότητες καί τοuς Συλλόγους>ι. 

'Ένα 6λλο ποσοστό 35% ιιάποτελοϋν οί μεαοαστοίιι. Ή 
τηγορίσ αuτή lχει ιιάλλοτριώσει τήν έλληνικότητά τηςιι. Οί 
θρωποι σuτοί άποφεύγουν τήν ύπόμνηση τijς καταγωγής 
υς καί ή προσπάθειά τους τούς όδηγεi«σt δλο καi πιόάντι
ατικtς καί μερικές φορές άνθελληνικtς θέσεις καi τοuς έχει 

ΥΝΙΟΣ. 1986 

φορτώσει μt τό άνάλογο κόμπλεξ». 

(( Καi προσθέτει ό άνώτατος 'Έλληνας άξιωματικός: 

"Ετσι προσπαθούν νό άποδείξουν δτι εΤνσι γνήσιοι άμε
ρικάνοι κσί κσταντοϋν άρνητικο στοιχεία δσον άφορά τά 
. Ελληνικό συμφέροντα. Πέραν τούτου, lχουν έξαρτήσει τό 
υυμφέροντά τους άπ' εύθ.είας μt το άντίστοιχσ τού άμερι
κάνικου καπιταλισμnύ κσi συχνό γίνονται πολέμιοι τών κά
ποιων προσπαθειών κοινωνικοποίησης στιΊν Πατρίδα γενό
μενοι βέβαιο φορείς τών άμερικανικών συμφερόντων καί 
τοϋ άόίστσκτοu κεφαλαίου. 

ιιΣτήν πολιτική τους έκφραση, έίτε διότι εχουν 
tμποτισθεί άπό τιΊν πλύση έγκεφάλου, ε'ίτε λόγω συμφέ
ροντος, παρουσιάζονται λάτρεις τοϋ ψυχοπολεμικοϋ μιλι
ταρισμού καί άποπνέουν μία άπαράδεκτη φασιστική νο
οτροπία, ή όποία ύπερακοντίζει τιΊν άντίστοιχrι τών άμερι
κανών, οί όποϊοι σt τελική άνάλυση ύπεpασπίζονται τό σύ-
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στημα καί τά συμφέροντά τους δπως αύτοί τά άντιλαμβά
νονται. 

»τέλος ύπάρχει ένα ύπόλοιπο 5% περίπου, τό όποίο 
ταξικά άνήκει στήν πιό πάνω κατηγορία, συμπεριλαμβανο
μένων καί τών όσχολουμένων μi: τήν πολιτική, μi: τά προ
αναφερθέντα χαρακτηριστικό. Στήν όμάδα αύτή ύπάρχουν 
όρισμένοι oi όποίοι εΤναι 6μισθα ή έμμισθα όργανα διαφό
ρων άμερικάνικων ύπηρεσιών, άλλά βέβαια ύπάρχουν καί 
κάποιες μετρημένες δυστυχώς έξαιρέσεις, άγνά προσφερο
μένων, οί όποίες δμως άπλά έπιβεβαιώνουν τόν κανόνα. 
Γενικά εΤναι οί 6νθρωποι πού κινούνται στό προσκήνιο τής 

έκκλησίας, τών σωματείων, τών κοινοτήτων κ.λ.π., μηδi: 
έξαιρουμένου τού περιβάλλοντος τής πρεσβείας, τών προ
ξενείων καί τών έκδηλώσεων πού γίνονται στά σπίτια τού 
προσωπικού τής 'Ελληνικής άποστολής. ΟΙ 6νθρωποι αύτοί 
μπορούν νά χαρακτηρισθούν έπικίνδυνοι, όφ · ένός γιατί 
παρουσιάζονται δτι έκπροσωπούν τήν όμογένεια, άλλά 
κυρίως καί άνάλογα μt τίς πολιτικές τους πεποιθήσεις, τά 
συμφέροντά τους καί τίς έπιδιώξεις τους, παίρνουν αύτό
βουλα ή ύποβολιμαία θέσεις πού ναρκοθετούν τήν έλληνική 
έξωτερική ή οίκονομική πολιτική καί ύποβαθμίζουν τι) ν άξιο
π ιστία τής Κυβέρνησης τής Χώρας μας. " 

«ΕΠΙΚΙΝΔ ΥΝΟ)) ΤΟ ... LOBBY 

Γιά τούς προασπιστές τών έλληνικών καί κυπριακών 
σιJμφερόντων στήν Ούάσιγκτων: 

Ι t .. . Δυστυχώς ol πιό πάνω όναφερθέντες ώς κινού
μενοι στό προσκήνιο, άποτελούν τό έπιλεγόμενο Lobby. θ
ναι μερικές έκατοντάδες 6νθρωποι, πού ύποστηρiζουν τίς 
έλλη'νικi:ς θέσεις καί έπιδιώξεις, μόνον έφ · δσον αύτi:ς εΤναι 
σύμφωνες μi: τίς πολιτικές τους πεποιθήσεις καί τά συμφt-

ροντά τους, ύπό τήν dίρεσιν τών έξαιρέσεων. 

»Κατά τήν όπόψή μου τό lobby τής μορφής αύτής εΤναι 
τό χειρότερο τού έιδους καί καταντά έπικίνδυνο. ~ Εχοντας 
ύπόψη όφ · έvός δτι, ή κάποια έπίδρασή τους όναφέρεται 
στά νομοθετικά όργαv τώv ΗΠΑ, άφ · έτέρου ότι οί όποφά
σεις παίρνονται όπό 6λλο κέντρα έξουσίας, εΤvαι συζητή
σιμη καί ή πραγματική ώφέλεισ πού έχουμε. 11 

ΝΑ ΦΕΡΩΜΕ ΠΙΣΩ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ 

Σ το προηγούμενο τεύχος μας έιχαμε έπισημάνει τι}ν παθητικι} στόση τής Όμογενεfας στι}ν άπόφαση τού Συμ
βουλfου τού Δήμου ·Αθηναίων νά μήν έnσνατοποθετήση τό 
6γαλμα Τρούμαν έκεί δπου ή ΑΗΕΡΑ, σt συνεργασία μέ τι)ν 
έλληνικι} Κυβέρνηση, τό έστησε, τό 1963. Στό μεταξύ, "σημει
ώθηκαν μερικές άντιδράσεις πού κατέδειξαν πόσο αΙσθάν
θηκαν μειωμένοι of όμογενείς άπό τι} ν κατάπτυστη άπόφαση 
τών μαρξιστών συμβούλων τού Δήμου, μέ τι}ν όποΙα tπε
βραβεύθη ή πράξη τών τρομοκρατών. 
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«Σάν ράπισμα στό πρόσωπο της 'Ελληνοαμερικανικι'jς 
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The finesι seafood resιauranι in New York. 
Eνen ιhe fish know. 11ιe Delegate. 

l.uncheon. l)inner. Mι1ndaν ιhru ~· rida\· • R<'"'""ι"'"' ~7-{Ν~() 
21 I Ε . 4.\rd Scre<t (Bcι,.·orn .\;d and 2nd A\cnur<) 

f~rι't' ι/i,flι'r μαrλιtι.ι:. uι κιιrυκ•· ,,,.,, ιlιΨr 

Κοινότητος» χαρακτήρισε τήν άπόφαση ό ύπατος πρόεδρος 
τής ΑΗΕΡΑ κ. George Gabriel. ΚαΙ tστάλη άπό τι} ν Α Η ΕΡΑ τη
λεγρόφημα διαμαρτυρίας στό Δημοτικό Συμβούλιο, τόν Δή
μαρχο κ. Μπέη καί τόν Πρωθυπουργό κ. Παπανδρέου. 

Τήν άποδοκιμασία τους γιά τι}ν άπόφσση τού Δημοτικού 
Συμβουλίου διετύπωσαν ό Κυβερνήτης της Μασσαχουσέτ
της Michael Dukakis, ό πρώην Γερουσιαστής Paul Ε. Tsongas, 
of πρώην πρόεδροι τής ΑΗΕΡΑ William Chirgotis καΙ Peter 
Derzis καί ό Βουλευτι}ς κ. Ν. Μαυρούλης. 

Μετά τό πρώτο •ράπισμα» κατά τής 'Ομογενεfας, ήρθε 
καί δεύτερο. 'Ο πρέσβυς τής ·Ελλάδος στήν Ούάσιγκτων κ. 
Γ. Παπούλιας πληροφόρησε τήν λΗΕΡΑ δτι ή έλληνική Κυ
βέρνηση θό στείλη τό 6γαλμα γιά tπισκευή στήν ... Γερμα
νία κα) δτι θό στηθή (μετά τΙς δημοτικές tκλογές βέβαια ... ) 
σέ 6λλη, tξ ίσου περίβλεπτη, άλλ • άσφσλή θέση (ίσως σέ 
κάποιο Μουσείο). Καί προσεκλήθη ό πρόεδρος τής λΗΕΡλ 
στήν 'Αθήνα γιά συνομιλfες tπJ τοΟ θέματος . 

·Ο κ. Gabriel δέν άντελήφθη, ι'j έκαμε δτι δέν ένοιωσε τό 
νέο ράπισμα καί έσπευσε νά tκφράση τήν Fκανοποίησή του 

NEOPHYTOS GANIARIS 

• dr9.lP~l$!7kΔι.#nc. 
ESTABLISHED 188Τ 

Members New York Stock Exchange, lnc. and 
Other Leading Exchanges 

55 ESSEX STREEY • MILLBURN, NJ 07041 

(201) 467-3404 
NEW YORK: (212) 517·9282 
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γιά τΙς νέες διαβεβαιώσεις τής έλληνικijς Κυβερνήσεως. Τό 
ζήτημα δμως εΤναι πολύ σοβαρότερο. Καί νομίζομε δτι θά 
πρέπει νά συζητηθίj ατό προσεχές συνέδριο τi}ς 
όργανώσεως. 

·Η καλύτερη λύση τοϋ προβλήματος εlναι ή μεταφορά του 
έδώ στι'ιν 'Αμερική καi ή τοποθέτησή του στό προαύλιο τής 
βιβλιοθήκης Τρούμαν, στt}ν πόλη lndependence, Missouri, 
δπως εlπε στι'ιν ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ό κ. Τσιργώτης, πρόεδρος τοϋ 
Truman Foundation. 'Ο pιακεκριμένος όμογενής, πού ήταν 
καί ό άρχιτέκτων πού σχεδίασε τήν διαμόρφωση τοϋ χώρου 
δπου tστήθη τό <'iγαλμα, προσεφέρθη νά καταβάλη τήν 
δαπάνη γιά τήν μεταφορά καΙ έπισκεuι'ι πού θά χρειασθή. 
· Επειδι'ι <'iλλοι τρομοκράτες μπορεί νά άνατινάξουν τό 6γαλ
μα στι'ιν τυχόν νέα θέση του, εlναι καλύτερα νά τελειώση 
αύτι'ι ή θλιβερή Ιστορία δπως εΤχε προτείνει άρχικά ό κ. 
Ντέρζης καΙ προτείνει τώρα καΙ ό κ. Τσιργώτης. 

ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Η ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΠΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

Β ΑΘΥτ Α ΤΑ άπογοητεuμένοι καί πικραμένοι - άλλά κai 
άποφασισμένοι νά μr} tνδώσουν - tπέστρεψαν όπό τr}ν 

·Αθήνα ό πρόεδρος τής Πανηπειρωτικής 'Ομοσπονδfας 
κ. 'Ηλfας Μπέτζιος καi ό ταμίας κ. Βασίλειος Μικέλης, μετά 
άπό τΙς συνομιλίες πού εlχαν μέ τόν Πρωθυπουργό κ. Α. Πα
πανδρέου καί τόν ύπουργό 'Εξωτερικών κ. Κ. Παπούλια. ~Ο
πως γράψαμε ατό τεϋχος τοϋ Μάιου, of δυό άξιωματοϋχοι 
τf1ς Πανηπειρωτικής μετέβησαν στήν 'Ελλάδα μετά τήν 
άνακοινωθείσα άπόφαση τής Κυβερνήσεως νά 6ρη τt}ν tμ
πόλεμη κατάσταση μέ τήν 'Αλβανfα, χω ρις νά tχουν 
tξασφαλισθή τά άνθρώπινα δικαιώματα τών 400.000 'Ελλή
νων Βορειοηπειρωτών πού ζ ο Ον uπό τό τυραννικό καθεστώς 
μόνοι, καταδιωγμένοι, άπροστάτεuτοι καί λησμονημένοι 
όπό τά άδέλφια τους, πού tνδιαφέρονται π~ρισσότερο γιά 
τήν παραβfαση τών άνθρωπfνων δικαιωμάτων στr}ν Χιλή!!! 
01 κ. κ. Μπέτζιος καί Μικέλης έξέφρασαv τr}ν άντfθεσή τους 
καί ύπέβσλαv έμπεριστατωμένο ύπόμνημα tξηγοϋντες τούς 
λόγους και τούς δρους ύπό τούς όποfους έπρεπε νά γfνη ή 
<'iρση τοϋ έμπολέμου. Π συνέντευξή τους πρός τά όμογε
νειακά μέσα ένημερώσεως έξέφρασαν τήν έλπfδα, δτι εΤναι 
άκόμη πιθανό, και τήν τελευτα(α ιίJρα, νά άλλάξη τήν άπό
φασή της ή σημερινή Κυβέρνηση, δ πως εΤχαν κάμει καί 6λλες 
προηγούμενες Κυβερνήσεις. "Αν δμως προχωρήση ή Κυ
βέρνηση στήν <'iρση τοϋ tμπολέμου, of Βορειοηπειρώτες θά 

,αfαθανθοΟν δτι έπροδόθησαν και tξηπατήθησαν και θά 
παύσουν συνεργαζόμενοι μέ τΙς έλληνικές Κυβερνήσεις. Θά 
μεταθέσουν τόν άγώνα τους, ένωμένοι δλοι σάν lνας <'iν
θ~πος, aτόν χώρο πού ύπαγορείιει τό 6ρθρο lvα τοϋ Κα-

COR. RT. Ι 
& FORD AVE. 

WOODBRIDGE, 
NEW JERSEY 

Ι (101) 549-7557 

Restaurant and CocktaiiLounge 
L/VE ENTERTAINMENT N/GHTLY 

Your Hosts: C. LEONTARAKIS & SON 

ΟΥΝΙΟΣ, 1986 

FOR ALL KINDS OF PRIV ΑΤΕ 
AND SOCIAL FUNCYIONS .•. 

If you simply decide to drop in alone or you 
come wίth a small or large party, to us ίt 
makes no difference because we are geared to 
accommodate one and all in the same 
fabulous manner. Our fifteen lavishly decor
ated rooms sit up to 3,500 people who gather 
for all kinds of social functions, Banquets, 
Weddings, Chήstenings, Dinner Dances, 
Celebrations, Community Events - Υ ou 
Name lt ... Besides, we have a Restaurant 
and a Night Club where a paradise of food, 
drinks, live show, merry tunes and dance 
music from an orchestra of top performers 
guarantee a "Good Time" for you and your 
party. Service is supeήor and parking easy. 
In short, Pines Manor is the place for you, 
your family and your club or community 
for all social needs. 

F or Information Call: 
(101) 187-1111 

Υοιu Hosts 
C. LEONTΛRΛKIS & SON 
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ταστατικού τι'jς Πανηπειρωτικι'jς, τό όποίο λέγει δτι σκοπός 
τί}ς ύπ6ρξεώς της εΤναι ή «6πελευθέρωσις» τι'jς Βορεfου 'Η
πεfρου. Βεβαfως, dπως πρόσθεσε ό κ. Μπέτζιος, αύτό δέν 
σημαfνει δτι θό όργσνωθfj καμμιά εΙσβολή, άλλά θά τεθή 
στοuς διεθνείς όργανισμοuς θέμα αύτοδιαθέσεως τής 'Ελ
ληνικfjς Μειονότητας στήν 'Αλβανία. Τό θέμα θό όπασχο
λήση τό συνερχόμενο όπό 25 lως 28 'Ιουνfου, 24ο Συνέδριο 
τfjς Πανηπειρωτικfjς στήν Βοστώνη. 

01 προαναφερθέντες, καθώς καί ό Γεν. Γραμματεuς τfjς 
όργσνώσεως κ. Φώτης Γκλίτσης, περιέγραψαν τά δεινά τών 
όδελφών μας στήν • Αλβανfα καΙ τόνισαν δτι δέν πρόκειται 
ποτέ νά έγκαταλεfψουν τόν άγώνα γιά τήν όποκατ6σταση 
τών όνθρωπfνων δικαιωμάτων στήν Μειονότητα καΙ δτι 
κανε/ς δέν δικαιοΟτσι νά tγκαταλεfψη τΙς έθνικές διεκδική
σεις. Τόνισαν, tπfσης, δτι δέν θεωρούν καθόλου 1κανοποιη
τική τήν δήλωση τοΟ Πρωθυπουργούδτι ή Κυβέρνηση κάνει 
δ, τι μπορεί γιά τήν εύημερfα τών ·Ελλήνων στήν ·Αλβανία 
καΙ tπέμειναν δτι ή 6ρση τής tμπολέμου κσταστάσεως θό 
ήταν όποδεκ τ ή μόνο dν όπεκαθfσταντο μέ διμερή συμφωνία 
τό όνθρώπινα δικαιώματά τους, δπως εΤναι διεθνώς 
όποδεκτ6. 

Έτονfσθη, tπfσης, δτι ή Πανηπειρωτική Όμοσπονδfα θό 
fλθη σέ tπαφή μέ τ/ς 6λλες όμογενειακές • Ομοσπονδfες καΙ 
Όργσνώσεις, δπως εΤναι ή ΑΗΕΡΑ γιά νά ζητήση τήν συμπα
ράστασή τους στήν όντfθεση γιά τήν 6ρση τού tμπολέμου. 
01 όργανώσεις αύτές τηρούν μέχρι στιγμίjς μιά σιωπή πού 
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ΠΑΓΩΤΑ 

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

Phone: (212) 893-2500 

'Εξαίσιας ποιότητος παγωτό για 

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

FULL LINE OF NOVELTIES 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑ 
ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, L. ISLAND, 
Ν. JERSEY & WESTCHESTER COUNTY. 

ΕΦΟΔΙΑΖΟΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑ 
ΕΝτΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ 

JOSEPH KOLOGLOU 
Presidenι 

THEODORE KATSOGLOU 
Vice Presίdenι 

and Managίng Dίrecιor 

δέν εΤναι λιγώτερο δικαιολογημένη όπό tκείνη τών όμογε
νειακών μέσων ένημερώσεως. 

ΤΟ t(OXI>> ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΛΕΜΟΥ 

Δ ΕΝ tσιώπησε, δμως, ό ·Αρχιεπίσκοπος 'Αμερικής κ. 'Ιά
κωβος, ό όποίος μέ πολύ όκρfβεια διεβίβασε aτόν Πρω

θυπουργό τής ·Ελλάδος τά αΙσθήματα τής • Ομογενείας, μέ 
τό όκόλουθο τηλεγράφημα, μέ τό όποίο καταγράφεται ή 
όντfθεσή μας στήν 6ρση τοΟ tμπολέμου. Τηλεγράφησε όΣε
βασμιώτατος: 

8 Ηπειρωτικός κόσμος Άμερικ~ς καΙ Καναδδ καΙ δ
nασα Όμοyένεια 'Αμερικ~ς. θεωροϋν ώς όπεμnόλησιν 
tθνικών δικαιων δρσιν tμnολέμου καταστάσεως μεταξύ 

· Ελλόδος καΙ 'Αλβανιας ώς αϋτη tμ~νιζεται. · Εnιθυμkι 
nόντων εlναι. νό yινη συνθήκη εΙρήνης ύnό δρους ώστε 
νά nροστατεύωνται τά άνθρώnινα δικαιώματα τών 'Ελ
λήνων Βορειοηnειρωτών, κατοχυρωμένα διό nαλαιών 
διεθνών συνθηκών. Προκειμένου, λtyουν. μή yfνουν σε
βαστά δικαιώματα Βορειοηπειρωτών, nαραμεινει tμnό
λεμος κατάστασις μέχρι δικαιώσεως δικαιων αΙτημάτων 

·Ο 'Αμερικ~ς 'Ιόκωβος 

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 

ΣΗΜΑΝΠΚΗ πρόοδος fχει σημειωθεί στ/ς σχέσεις Έλλά
δος - 'Ισραήλ. Στήν Νέα 'Υόρκη 6ρχισαν πρό τριμήνου 

περfπου όπό τόν έδώ ύπεύθυνο τού ΕΟΤ κ. Σίμο Δήμα, 
έπαφές γιά τουριστική συνεργασfα, καΙ συνομιλίες fγιναν 
στήν 'Αθήνα τόν περασμένο μfjνα μέ τήν εύκαιρία τfjς έπι
σκ.έψεως tκεί τού 'Ισραηλινού ύφυπουργού Τουρισμού -
ήταν τό πρώτο μέλος τίjς Κυβερνήσεως τοΟ ' Ισραήλ πού tπε
σκέφθη τήν 'Ελλ6δα. Κατά τήν tπfσκεψη αύτή ύπεγράφη 
τριετούς διαρκείας πολιτιστική καΙ tπιστημονική συμφωνία 
καΙ ή έλληνική Κυβέρνηση ύπεσχέθη νά tξετ6ση τά στοιχεία 
πού fχει ατά όρχεία της γιά τίς δραστηριότητες τού πρώην 
Γενικού Γραμματέως τού ΟΗΕ κ. Κοuρτ Βαλντχάίμ, κατά τήν 
διάρκεια τού πολέμου καΙ τόν ρόλο του στήν μεταφορά ·Ε
βραίων τής Θεσσαλονίκης σέ στρατόπεδα συγκεντρώσεως. 

Πολu tνδιαφέρουσα εΤναι, tπfσης, ή πρόταση τού Πρω
θυπουργού τού 'Ισραήλ νά συναντηθfj μέ τόν Πρωθυπουρ
γό τfjς 'Ελλ6δος, πρδγμα πού σημαfνει δτι μπορεί νό tπί
κειται ή άναγνώριση τοΟ 'Ισραήλ - πράξη όδικαιολογήτως 
καθυστερημένη - καΙ ή όποκατόσταση διπλωματικών 

REALTORS-BUILDERS 
46-20 HOLLIS COURT BLVD. 

FLUSHING, Ν.Υ. 11358 

Serving North Queens Since /972 

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

718 939-6363 

-ΝΕΑ 



σχέσεων μεταξύ τών δύο χωρών. Αύτό θό όνοίξη τόν δρόμο 
γιό μιό αυνεργααfα πολύ περισσότερο καρποφόρο, όπό 
έκεfνη πού . . . δέν έξσσφόλισε ή ·Ελλάς μέ τiς όδελφικές 
σχέσεις πού όνέπτυξε μέ όναξιοπfστους ~ Αραβες, 
τρομοκράτες καΙ μή ... 

Τ ό ' Ισραήλ καΙ of όνά τόν κόσμο ' Εβραίοι μποροίιν νά γf
νουν of καλύτεροι φfλοι της 'Ελλάδος, δπως τό όπέδειξαν 
Ιjδη, μέ τι'ιν ύποστήριξη τών έλληνικών έθνικών δικαίων στή~ 
Ούάσιγκτων. Θά ύπενθυμίσωμε δτι έβραϊκής καταγωγής 
~ταν ό βουλευτfις μέ τfιν πρόταση τοίι δ ποίου εΤχε διαιωπεί ή 
στρατιωτικι'ι βοήθεια πρός τι'ιν Τουρκία. Έβραίκijς καταγω
γής ήσαν καΙ τό στελέχη τών 'Επιτροπών τοίJ Κογκρέσσου 
πού συνεργάσθηκαν μέ τό έλληνικόλόμπυ. Κι' δμως, πολλοi 
όπό έμδς, όντ/ νό έιμαστε εύγνώμονες πρός τό έβραϊκό στοι
χείο, καΙ νό ύποστηρίζωμε τό Ιδικά του θέματα, καταφερό
μαστε έναντίον του, tπηρεασμένοι όπό τήν σοβιετική προ
παγάνδα καΙ άπό γελοίες προκαταλήψεις τοίJ παρελθόν
τος ... ~Ας μ ή ξεχv6με, 6λλωστε, δ τι of 'Εβραίοι στήν γενέ
τειρα ύπήρξαν πάντοτε of καλύτεροι ΝΕλληνες. 

Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ 

Μ ΠΟΡΕΙ νό κερδfση ή Έλληνικι'ι Μουσική. Άλλό ούτε ή 
Βουλή τών ' Ελλήνων, ούτε ό πολιτικός κόσμος τής 'Ελ

λάδος έχασε τfποτε μt τήν παραίτηση όπό τό βουλευτικό όξf
ωμα τοίJ διασήμου μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. Πα
ρητήθη, δπως δήλωσε, γιά νό ήγηθij κινήσεως έναντfον τfjς 
πυρηνικfjς ένεργεfας δχι μόνο γιό στρατιωτικούς, όλλό καf 
γιό εΙρηνικούς σκοπούς. Δικαfωμά του. 

'Ο κ. Θεοδωράκης διευκρίνησε δ τι παραμένει μέλος τοίJ 
Κ.Κ.Ε. καΙ αύτό όντανακλάται καΙ στόν λόγο γιό τόν όποίο 
παρητήθη όπό τό βουλευτικό όξίωμα: 

• Τ ό 'Ελληνικό Κοινοβούλιο - εlnε - εlνοι άνfκονο νά 
4'έpη τι)ν άnοιτούμενη πολιτική άλλοyή•. 

Δηλαδή, κομμουνιστική δέν γfνεται ή 'Ελλάδα, δσο 
ύπάρχει έλευθερία καi πολυκομματισμός. Ό κ. 
Θεοδωράκης ίσως κουράστηκε νά περιμένη τήν κόλλαγή» 
καΙ διοχετεύει τώρα τήν δραστηριότητά του ύπέρ της εΙρή
νης, έλπίζοντας προφανώς δτι θά έξυπηρετήση έτσι καλύ
τερα τήν Ιδεολογία του . .. 

COSMEΠC 

DENΠSTRY 

'Επιστημονικη 
όδοντιατρικη 
έπίβλεψη 

Ο Πλήρης όδοντιατρική φροντίδα 

Ο Ίδιαίτερη φροντίδα στήν ύγεία τών οuλων 

Ο Μέ μικροσκοπική έξέταση σέ όθόνη βίντεο μποροuμε 

νά δοϋμε στό στόμα σας βακτηρίδια πού πιθανόν νά 
δημιουργήσουν προβλήματα στά ούλα σας 

Ο Δωρεάν βιβλία γιά πρόβλεψη καί tγκαιρη διάγνωση 
Ο Διαθέτουμε δλοκληρωμένες όρθοδοντικές ύπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένων άόρατων braces 

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΙΔΗΣ 
Dr. John J. Lampidis 
32-17 Broadway, Astoria, Ν.Υ. 11106 

Τηλ. (718) 278-1123 
Δε-χόμαστε Medicaid καί τίς περισσότερες άσφάλειες 

χωρίς προσωπική σας επιβάρυνση. 

ΥΝΙΟΣ, 1986 

<<ΑΓΚΥΛΩΜΈΝΟ>> 
0/ΚΟΝΟΜ/ΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Σ Ε Μ /Α στιγμι'J πού διακηρύσσεται ή άνάγκη καΙ καταβάλλονται προσπάθειες γιά τήν προσέλκυση tπενδύσεων 
όπό τό έξωτερικό, ή έλληνική Κυβέρνηση δέν κάνει τfποτε 
γιά τfιν 6ρση τών όμέτρητων περιορισμών καi τών ποικίλων 
tμποδfων πού 6ρχισαν πολλά χρόνια πρiν όναλάβη τήν 
'Αρχι'ι καί όλοκληρώθηκαν τήν τελευτσfα πενταετία. Τόσο
σιαλιστικό πεfpαμα όποθαρρύνει τΙς tπενδύσεις διότι κατα
πνίγει τι'ιν Ιδιωτική πρωτοβουλfα καΙ θεωρεί σάν «έχθρό» τό 
κεφάλαιο. Κα/ όντί νά τό tνθαρρύνη, τεfνει νά τό κατσστρέ
ψη πλήρως. 

Μέσα στό όσφυκτικό γιά κάθε tπιχεfρηση κλίμα, ή Ιδιω
τική πρωτοβουλία tξοντώνεται καί πολλές περισσότερες tπι
χειpήσεις θά εΤχαν κλεfσει dν τούς ~ταν ... tπιτρεπτό/ 

'Ο πλέον άρμόδιος νά βεβαιώση τήν άντιεπιχειpηματικι'ι 
φιλοσοφία πού tπικρατεϊ στήν 'Ελλάδα εlναι ό Σύνδεσμος 
'Ελληνικών Βιομηχανιών. Στήν πρόσφατη tτήσια συνέλευση 
τοίJ Συνδέσμου, ό πρόεδρός του κ. Θεοδ. Παπαλεξόπουλος, 
προέβη στΙς άκόλουθες tπισημάναεις: 

•Ή tλληηκή οlκονομlα ό~υκτιδ μtσο σ' Ινα nλiyμα όντ.:ι
νήτρων, noo 6ημιουρyήθηιιιε όnό τις συνιχιις nαρ&μβόσεις στήν 
λtιτουρyΜι τc'iJνμηχανιαμιίtν τlk όyορδς,όnό σcιιρεlα tλtνχιιιν καΙ 
κανονισμGιν noiΊ n&ριορfζουν τήν 16ιιιιτιιcή ίnιχ&Ιρηση, όnό την 
διtύρuνση μονοnωλfιιιν m nολλοi'ις τομdς, όnό τήν nλfιρη nιό 
κομματιιcή tξάρτηση τοϋ tρyατικοϋ κινήματος, 01 nολιτιdς καΙ 
κοινωνικi:ς 6μό6tς 6tν μnόρεσον, ώς τώρα τουλάχιστον, νάκα
τανοήσουν δ τι τό κρότος Ιχιι Ινα συyuκριμtνο καi όναντικατό
στατο ρόλο νά nαfξη. Ρόλο τόν όnofo nαραμtλιf δ ταν npoσnaβfl 
νά όντ.:αταστήση τοi'ις μηχανισμούς τlk όyορδς στόν δικό τους 
ρόλο, noiΊ ούτοΙ τόν tκnληρώνουν nολiΊ όnοτtλ&σματ.:ώτtρα. 
Δεν μπόρεσαν όκόμη νά κατανοήσουν καΙ νά όnο6ιχθο0ν δτι 
μόνο οΙ nροcmόθtιες τGιν ότόμιιιν δημιουρyοΟν tόημ&ρfα καΙ 
nλοΟτο, tνGι τό κρότος, όντfθ&τα, τόν καταναλώnι. 

•Τό όyκυλιιιμίνο αίπό οΙκονομικό nιριβόλλον δεν μnop&l mά 
νό nαρακολουθήση τtς ταχύταnς όλλαyi:ς nou συντtλοΟπαι 
στήν 6ιιθνl\ οlκονομlα καΙ όnοτtλ&f Ιτσι τό κύριο ίμnό6ιο στήν 
όνόκαμ.η. Δtν Ιχουμt όιι:όμη όναnτύξ&ι καΙ καλλιιρyήσ&ι καΙ τόν 
tκσυyχρονισμό τιίtν θεσμών μας καΙ οΙ nροcmόθειίς μας tξαν
τλοΟνται m δνwθ&ν tnιτaykς ,. δσκοnους n&ιραματιαμούς, noU 
εfναι tκ τών nροτtριιιν κατα6ικασμίνοι-. 

ΤΕΡΜΑ ΣΤΗΝ SALT 11 

Η δήλωση τοίι Προέδρου Ρfjγκαν δτι ή • Αμερική θό παύση νό αύτοδεσμεύεται καΙ vό tφαρμόζη τήν άνεπικύρωτη 
άπό τήv Γερουσfα συμφωνfα SAL Τ 11, τοίJ 1979, προκάλεσε 

~n1~ 
Pastry ShoP'--J 

Το Καλύτερο 
~Ελληνικο 

Ζαχαροπλαστείο 
στην Νέα ~Υόρκη 

32-20 BROADW Α Υ 
ASTORIA, Ν.Υ. ι ι ιΟ6 

Tel. (7ι8) 274-6650 (7ι8) 728-9024 
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άρχετές άντιρρήσεις tδώ κο/ πολu περισσότερες στι)ν Εύ
ρώπη. 'Όλα τό 6λλσ μέλη rfjς Άτλσντιχής Συμμσχfσς συμ
φωνούν δτι ή προεδρικι) άπόφσση εΤνσι λανθασμένη. Κα/ δ τι 
ή tγκστάλειψη τής συμφωνfσς σύτής θό tχη άρνητικά άπο
τελέσματσ στiς δισπρσγμστεύσεις γιά τι) ν μείωση τών πυρη
νικών έξοπλισμών. 

'Η όμοφωνία δμως ούτι) τών Εύρωπσfων δέν σημσfνει δτι 
tκείνοι έχουν δfχηο καΙ δτι σφάλλει ό κ. Ρfjγκαν. 'Η 6ρνηση 
αύτών τών ίδιων συμμάχων νά ύποστηρfξουν τήν άμερικα
νιχι) έπέμβαση στι)ν Λιβύη, δέν ήταν ο(Jτε όρθή, ο(Jτε πρέ
πουσα. Κάνουν κο/ λάθη. ~ Αλλωστε, ή 'Αμεριχή εlναι ύπο
χρεωμένη νά φροντfζη γιά τήν άσφάλειά της μακροπρόθε
σμα, 6χι πάντοτε μέ τόν τρόπο πού βολεύει τούς Εύρωπαί
ους. ~Ηδη πληρώνει τό μεγαλύτερο μέρος χα/ γιά τήν Ιδιχή 
τους 6μυνσ . .. 

~ Αλλωστε, of εύθύνες τής ·Αμερικής γιά τήν διατήρηση τής 
έλευθερfας σ ' αύτόν τόν κόσμο ε Τ ναι πολύ μεγαλύτερες κάθε 
6λλης χώρας. ·Ας τήν άφήσουν λοιπόν of Εύρωπαίοι νά προ
χωρήση στήν σύναψη μιός 6λλης συμφωνfας γιά τόν περιο
ρισμό τών στρατηγικών πυρηνικών δπλων - διότι αύτό έπι
διώχει ή 'Αμεριχή. Καi τό γvωρfζουν κάλλιστα. ·Ας τήν βοη

θήσουν λοιπόν σ · αύη:) άντi νά τήν άντιστρστεύωνται καΙνά 
ύποστηρfζουν τίς θέσΕ:ις τού Κρεμλfνου . . . 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΛΛΗΣ 

Μ Ε ΤΟΝ πρόωρο θάνατο τού Δημητρfου Κέλλη, ή 'Ομογένεια Άμερικfjς έχασε lναν ύπέροχο πατριώτη κσί 
άνένδοτο άγωνιστή τών δικαίων τής Κύπρου καi τής 'Ελ
λάδος. Ό άλησμόνητος, Χιαχής καταγωγής, Έλληνοαμερι
χανός ήταν άπό τούς πρώτους πού κινητοποιήθηχαν μετά 
τι)ν εΙσβολή τών Τούρκων στήν Κύπρο καΙ συνέβαλε άποφσ
σιστικό στήν δημιουργfσ τοϋ έλληνιχού λόμπυ, στήν ύπη
ρεσίσ τού όποΙου άφιέρωσε άμέτρητες ώρες χαί έπίπονες 
προσπάθειες. 'Ο Δημήτριος Κέλλης ήταν πρόθυμος ύποστη
ρικτής δλων τών 'Ελληνοσμερικανών πολιτικών, τοuς 
όποΙους βοήθησε πολλαπλώς. Πfστευε δ τι ή 'Ομογένεια 
όφείλει νό άνσδεfξη καΙ 6λλα τέκνα της στήν πολιτική κσί νό 
συμπαρίσταται ήθιχώς καi ύλικώς χα/ στοuς 'Αμεριχανοuς 
πολιτιχούς πού ύποστηρfζουν τΙς έλληνικές καΙ τ/ς κυπριαχές 
ύποθέσεις στό Κογκρέσσο. 

Μετέσχε σέ πολλές tπιτροπtς ύπtρ τής Κύπρου χα/ τού 
Αiγαίου καθώς κο/ γιά τήν ύποστήριξη ύποψηφίων γιά τό 
Κογχρέσσο. Κα/ εfχε άμέτρητες προσωπικές έπσφές μέ βου
λευτές καΙ γερουσιαστές καί μέλη τής άμεριχσνικfjς Κυβερ
νήσεως γιο τήν προώθηση τών έλληνικών θέσεων καΙ τήν 
κατάλληλη ένημέρωσή τους. 

'Ο Δημήτριος Κέλλης ήταν καλός u Ελληνας χα/ καλύτερος 
'Αμερικανός. τ Ηταν ύπερήφσνος σόν πολfτης τής 'Αμερικfjς 
τήν όποΙα ύπηρέτησε ώς άνώτατος άξιωμσrικός καΙ άνώτσ
τος έκτελεστιχός τής O.A.S., προδρόμου rfjς C.J.A. καΙ θεω
ρούσε άπαράδεχτη τήν χομμστικοποfηση τών όργανώσεων 
καi τήν άνάμιξη τών πολιτικών κομμάτων τής 'Ελλάδος στά 

:flthenian 
~ΉOL. ESA l.E 

.·O 'D R E T4 /l. 

Stefana . Q s 
Vaptistik.a. ft h~~ 
Book.s. Records ' ~ J:" 
lmported Ceramics fr om Greece 

323 WEST 42nd STREΠ . \'f\1.' YO RK . :"Υ Ιι)ύ .'<-
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όμογενεισκά. 

Τό 1978 έθεσε ύποψηφιότητα γιό όμοσπονδιαχός βουλευ
τής στήν Μασσσχουσέττη καi συνέχισε άγωνιζόμενος γιά τά 
έθνικά θέματα, άκόμη χα/ μετά τήν άποχώρησή του άπό τήν 
έργασία του τό 1980, λόγω σοβαρός άσθενείσς, ή όποία τόν 
κράτησε aχρηστευμένο γιά όλόχληρη πεντσετfσ. 'Αλλά χα/ 
στήν άπομόνωσή του, ό Τζiμ Κέλλης συνέχισε νά μιλa στό 
τηλέφωνο καΙνό γράφη σέ μέλη τής Κυβερνήσεως καi τού 
Κογκρέσσου καθώς καΙ σέ άξιωματούχους ύπηρεσιών ποu 
έχουν σχέσεις μt τίς έλληνικtς καlχυπρισχtς ύποθέσεις. ΕΤχε 
στό τέλος άπογοητευθεί άπό ώρισμένες δραστηριότητες το Ο 
λόμπυ, άλλά δtν ήθελε νά δοθή δημοσιότητα σ' σύτό γιά νό 
μι) άπειληθή μεγαλύτερη διάσπαση . .. 
Ό Τζiμ Κέλλης ήταν συνεργάτης τής ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ. Το 

γραπτά του άντσναχλούσαν τήν άγάπη του καΙ πρός τΙς δυό 
πατρfδες. Καί of προσωπικές συμβουλές του ύπήρξαν πολύ
τιμες στήν χάραξη τών {δικών μας θέσεων πάνω σt πολλά 
θέματα. τ Ηταν aνιδιοτελής καΙ άγνός πατριώτης, εύθύς καi 
συνεπής καΙ έντιμος. ΚαΙ μός λεfπει ήδη πολu ό έκλεκτός 
φfλος καΙ συνεργάτης. Στήν διαλεκτή σύζυγό του καΙ στούς 
οlκεfους του, ή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ άπευθύνει θερμά συλλυπη
τήρια. 

Γιο τίς Τυποyροφικες 
έρyοσίες σος 

Τηλ. (212) 921-0086 

Hf\fA 
ΥΟΡΚΗ 

DINNER 

110 WAVERLY PLACE 
NEW YORK ClτY 

Just West of 
Washington Square 

CLOSED ΜΟΝDλ Υ 

(212) 777-0303 - 777-0349 

COACH·HOUS 
«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



ΙΣΥΟΡmΣΤΟΥΠΟΛΕΜΟΥ 

Τά «προεόρτια» καί ή άρχή 
Τοϋ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 

Μέρος Α' 
Ξενητεμένος καΙ φτωχός φοιτητής στήν Άγγλία γιά προχωρημένες 

σπουδές.- Κοινωνία φοιτητών άπό δλον τόν κόσμο. Φιλίαμέ τούς 
Τούρκους γιά τό . .. πιλάφι!.- Οί "Ελληνες φοιτητές καί οί φιλfες 

πού διατηροϋνται μέχρι σήμερα.- Σκοτεινά σύννεφα στόν διεθνή 
όρfζοντα. Προετοιμασίες γιά πόλεμο.- Ό Χίτλερ «καλαθιάζει» τόν 
Τσάμπερλαιν καί ξεπούλημα τής Τσεχοσλοβακfας.- ΕΙσβολή καί 
κατάληψη τής Τσεχοσλοβακίας. Ή βλακεία τοϋ Πολωνοϋ πρω
θυπουργοϋ. ·Ο πόλεμος άναπόφευκτος. Έντατικές προετοιμασίες. 

- Σύμφωνο Χίτλερ-Στάλιν καί είσβολή καΙ κατάρρευση τής Πο
λωνίας. - Ό Τσάμπερλαιν κηρύσσει τόν πόλεμο έναντfον τής Γερ

μανίας καί ό πρώτος συναγερμός βομβαρδισμοϋ.-

Γράφοντας στό παρελθόν διάφορα έπει
όδια τοϋ πολέμου σέ σκόρπιες ιστορίες, 

μερικά μαθήματα στή σχολή Μπέρλιτς έπί 
δυό-τρείς μήνες, θά 'χα καί κανά-δυό μήνες 
στήν 'Αγγλία πρίν νά άρχίσουν τά πανε
πιστημιακά μαθήματα, κι' ε{χε δ Θεός! 
VΕμεινα 2-3 μέρες στό Λονδίνο πρίν πάω σέ 
μιά μικρή πόλη στή βόρειο 'Αγγλία, τό 
Χάρτλεπουλ, όπου ναυπηγοϋνταν μερικά 
βαπόρια γιά τήν έταιρία Λιβανοϋ μέ τήν 
όποία συνεργαζόταν τότε δ μπάρμπας μου. 
Θά €μενα έκεί παρακολουθώντας τίς ναυ
πηγήσεις καί βελτιώνοντας τά έγyλέζικά 
μου μέχρι ν · άρχίσουν μαθήματα στό Πα
νεπιστήμιο τοϋ Νιουκάστελ, μιάς σχετικά 
μεγάλης πόλεως καμμιά ώρα μέ τό τραίνο 
άπό τό Χάρτλεπουλ. 

Ή πρώτη χρήση πού εκανα τής άγyλικής 

κέφθηκα δτι ίσως θά ήταν ένδιαφέρον yιά 
ολλούς άναγνώστες νά δοϋν πώς 
ξελίχθηκαν τά γεγονότα πού ώδήγησαν 
τή μεγάλη συμφορά τής άνθρωπότητας, 
αί είδικώτερα τής 'Ελλάδος, πού άποκα
έσαμε «Β' Παγκόσμιο Πόλεμο». 

Sunderland Echo t ::~~.~;;.~~; 
SUNOAY. SEPTEMBER 3. 1030. JUPLINGS · · · Η 

Πιό ένδιαφέρον άκόμα θά ε{ναι γιά 
σους δέν εζησαν τίς ήμέρες έκείνες ή 
σαν μικρά παιδιά τότε, καί πού σήμερα, 
ετά άπό 47 χρόνια, άποτελοϋν τή μεγάλη 
λειονότητα τών άνθρώπων. τέτοιες συμ
ορές πλησιάζουν συνήθως σιγά-σιγά, καί 
φου άρχίσουν νά έξελίσσωνται, τότε προ
ω ρουν μέ άστραπιαία ταχύτητα καί κα
αστρεπτικά άποτελέσματα. ~Ωστε άς μέ 
υγχωρήσει δ άναγνώστης άν μερικά 
ημεία τής Ιστορίας αύτής, πού περιγρά
ει κυρίως τήν άρχή τής συμφοράς καί πού 
{ναι γραμμένη άπό τή σκοπιά ένός ξενητε
ένου 'Έλληνα φοιτητή, του φανουν κά
ως μονότονα καί χωρίς ειδικό ένδια-
έρον. 

Γεμάτος αισιοδοξία καί όρεξη γιά 
ουλειά €φυγα άπό τήν 'Ελλάδα τόν Ίού
ιο του 1938, άφοϋ πήρα τό δίπλωμά μου 
πό τό Πολυτεχνείο ' Αθηνών, γιά τήν ·Α γ
λ ία, όπου θά εκανα παραπάνω σπουδές σέ 
ολή Ναυπηγών πού δέν είχαμε τότε στήν 

Ελλάδα. ·Ο μπάρμπας μου ·Απόστολος 
εζάς,Θεός συγχωρέσει τον, θά μέ βοη
οοοε οικονομικά γιά τέτοιες σπουδές, 
ιατί του πατέρα μου δ μισθός, Έπιθεω
ητου τής Δημοτικής 'Εκπαιδεύσεως, δέν 
ά εφτανε οϋτε γιά μένα μοναχά, χώρια ή 
πόλοιπη οίκογένεια άπό εξη παιδιά, καί 
εξη πηγαίνοντας, 1\ ετοιμα νά πάνε, σέ 

ανεπιστήμιο. 

Εlχα μάθει κάτι ψευτο- 'Εγγλέζικα άπό 

ΥΝΙΟΣ. 1986 

USHING 
.OUGH 
: Minister 
of Men 

MORE STATES ΤΟ 
SτΑΥ NEUTRAL 
SPECIAL POSiτiON OF 

ITALIANS 

LOCALIZING WAR 

δι.tuύ,J. 

ri.AG$ 0"' .ιaιιw;ι;. 

t.ιtιιtι.ιι.ι...-.tl~ &φt.ιr .. :t:JWSΙ» 
·;;.~o.o;·,_-c-:o"·::.··--""1 11<1 ι\ο0ΙΙ'1'Ι «~ ιt.ι ""'*" ιn a .-:Uon 

flr•r:, •...-.ιιto••....,. .. ι.ι.. Η.,_, 
rrv., Μ it!ιι:Κ. ιιι·•~ Ιι.ι.t Ι.lflιt, 

~·~~:~·±:Ξ">:!;;, Ξ'~;όΞ': ~~JJ~,..:.onι:~ ·~ ~..;:~~ 
•lrl'8dyl_..,ι..,~ II..U 

::c..,··=- ·•:...::~· =~· ~~~~ ~r~. ι:,:'\,~:r~.n:! 

STOP-PRESS NEWS Rocin< Α USTR A 
SHOCK SUCCESS OF 

VΑLΕΝτιΝ DAN( 
SMART DECISIDN DVER 

MANCHESTER RIVALS 

ALLURE Α POPULAR 
JUVENILE WINNER 

... :...,...,. 
t.t-JΙALE T\\.0-\'tλa..Oι.n 1\(I.U..'\'G 

t'I.AΠ ο: 2ιDΟ..:wι.. 't'H :ι.ιt:qι 
tιιraiιHJ. 

"lt Could ( 
Wsnted : 

"ΜΟΊΉΕR 

ΑΙ 

Τό φύλλο της tφημεpiδας " Ήχώ του Σόvτερλαvτ» μ.έ τήv έπf του πιεσ.τηplοv dvαγγελiα ότι κη
ρύχθηκε πόλεμος. 01 όπογpαφές Σαλιάρη, Πιτέλλοv καf δική μοv dπό κάτω. 

13 



γλώσσας ύπήρξε λίγο άποθαρρυντική γιά 
μένα. Στό ξενοδοχείο πού εμεινα στό Λον
δίνο όταν 1\φθασα, τό «Μπέϋζγουώτερ Ό
τέλ», δταν μοϋ εφεραν τή σούπα, παράγ
γειλα νά μοϋ φέρουν καί λίγο ψωμί σάν 
'Έλληνας πού ήμουν. Στραβοκατάλαβαν 
τά γκαρσόνια καί μοϋ πήραν τή σούπα νο
μίζοντας δτι δέν τήν ήθελα. 'Από τότε δέν 
άφηνα τό λεξικό άπό δίπλα μου! Πάει τό 
καϋμένο αύτό ξενοδοχείο πού ήταν χαρι
τωμένο καί φιλόξενο, άπάνω στό Χάϋντ 
Πάρκ. Ήταν άπό τά πρώτα πού καταστρά
φηκαν άπό τούς βομβαρδισμούς τοϋ Λον
δίνου δυό χρόνια άργότερα. 

Στό Πανεπιστήμιο τοu Νιουκάστελ, καί 
μάλιστα στίς σχολές Ναυπηγών καί Ναυ
τικών Μηχανολόγων ήταν μαζεμένοι φοι
τηταί άπό δλο τόν κόσμο. '"Ελληνες ( οί πιό 
πολλοί), Δανοί, Νορβηγοί, Πολωνοί, 
Τοϋρκοι (όχι γιά ναυτικές δούλ.ειές αύτοί), 
Αίγύπτιοι, Σιαμέζοι, 'Ολλανδοί καί δ ,τι 
άλλη έθνικότητα μποροϋσε νά φανταστεί 
κανείς. 0{ w Αγγλοι φοιτηταί ήσαν οί 
λιγώτεροι άπ' δλους! Τό περίεργο ήταν δτι 
παρέα κάνανε τά πιό άλλοπρόσαλλα στοι
χεία. Π.χ. oi 'Έλληνες μέ τούς Σκανδι
ναυούς, οι όποίοι μάθανε άπό έμίiς νά ξεφω
νίζουν καί νά τσακώνουνται, κι ' έμείς άπ ' 
αύτούς νά τά .. . κοπανίiμε λίγο στά μπάρ. 
Τό φαγητό στήν 'Αγγλία ήτανε, καί εlναι 
άκόμα σέ πολλά μέρη άγευστο καί μονό
τονο. WΕτσι δημιουργήθηκε καί «δεσμός 
κοιλιίiς», δπως τό λέγαμε, μέ τούς Τούρ
κους φοιτητάς, 4-5 τόν άριθμό. Ό Ναίμ 
Καραοσμάν, δ Σάντι Γκένσερ, ενας άξιω
ματικός τοϋ στρατοϋ Τουρκο-Κρητικός 
καί δυό-τρείς άλλοι πού δέν θυμοϋμαι τά 
όνόματά τους. ΥΟλοι τους μιλοϋσαν 
άρκετά καλά Έλλη νικά γιατί ήταν άπό τήν 
Κωνσταντινούπολη καί ε{χαν παραμάνες 
καί δασκάλες · Ελληνίδες δταν ήσαν μικρά 
παιδιά. Ό Τουρκο-Κρητικός μιλοϋσε τά 
έλληνικά σάν κι' έμiiς, μέ δλους τούς Κρη
τικούς lδιωματισμούς, προφορά, παροιμίες 
κ .λ. π. Μαζευόμαστε λοιπόν ποϋ καί ποϋ οί 
'Έλληνες καί ο{ Τοϋρκοι, άγοράζαμε ρύζι 
καί φτιάχναμε ενα λασπο-πίλαφο, τό πατη
κώναμε καί μέ κάμποσο βούτυρο καί 
σάλτσα ντομάτα «Κέτσοπ», - ποϋ νά 
βρεθεί φρέσκια ντομάτα στό Νιουκάστελ 
- κα{ άπολαμβάναμε φαt πού οϋτε ό Έ
σκοφιέ δέν θά 'φτιανε στό Παρίσι! Κρίμα 
πού σαν άτομα WΕλληνες καί Τοuρκοι, τών 
μορφωμένων τάξεων τουλάχιστον, τά πίiνε 
τόσο καλά, ένώ σά εθνη τρωγόμαστε σάν 
τή γάτα μέ τό σκύλο. Μόνο ενας Βενιζέλος 
καί ενας Κεμάλ εβλεπαν τόσο μακριά καί 
καθαρά όταν κάνανε τή συμμαχία, άλλά τε
λικά τίποτα δέν βγήκε κι· άπ' αύτήν. 

'Η έλληνική . παρέα των φοιtητών ήταν 
ένδιαφέρουσα καί πολυποίκιλη, ώς έπί τό 
πλείστον άπό ναυτικές ο{κογένειες. Μόνο 
πού έγώ ήμουν άπό τά κατσάβραχα τής 
Πελοποννήσου καί τής Ρούμελης. Τούς 
όνομάζω παρακάτω γιά νά δ"εί, κανείς τήν 
έξέλιξη τής ζωής μέσα άπό τήν άναταραχή 
τοϋ πολέμου. Πάντα κρατήσαμε τήν έπαφή · 
μεταξύ μας μέχρι σήμερα: 

Ό Νίκος Πίττας, άπό τή Χίο. Χρυσό 
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Παληοί συμφοιτηταί στήv Άγyλfα. Μπροστά: Χρήστος Πιτέλλος, Χρήστος Σαλιάρης. Πίσω: 
Έγώ καf ό Μκος Πίττας. Παρμένη τό 1940. 

n PACIAC 

ounιeys 

Alro ka Sea the Alaska most people never see. 
Epιrutikι's yacht-like jason takes you inside the 

lnside Passage. Το the spectacular bays, glaaers, as "'""' '"d ·~,·· th't big •hiP' ""'' "'"~" iotα And "''here others turn tail for home, we sail you on r-----------------------, 
Epirotiki Lines, 551 5th Ave , New York, ΝΥ 10176 ι 
(800) 221-2470; in Ν.Υ (212) 599-1750. ι 

Ο Please seι>d )ason journ.,ys Το Alaska b rochure. ι 
ι 
ι 
ι 
I 

Λddress 

Cit~jSt.ΙIΙ•jZφ 

fuvel Λgent 

ι 
ι 
ι 
ι 
ι 
ι 

to Kodiak Island and Anchorage itself. All this w ith 
expert Jccturers on nature, geology, eskimos and 
fishing along with full amenities on our 3-star 
Jasun. one of the woήd's must popular cruise ships. 
Complet(' airfsea packages are just $2050 to $3095 
from New York, May 23 through Sept. 21. CaH 
travel agent or Epirotiki now at 800-221-2470; ιn 
New Yurk (212) 599-1750. 



'Υπηρετούσαμε στόv 'Ελληνικό Στόλο. Μπροστά: Πίττας, Μάρκος Μάρκου. Πίσω: Πιτέλλος, 
έγώ, Αύγουστης Πολέμης. (Ποζάραμε σάv Ναπολέοντες γιά άστείο!). Παρμένη τό 1942 στήv 

ΆλεC:άντρεια δπου ήταν ή βάση τοϋ Έλληvικοϋ Στόλου. 

παιδί καί καλός άθλητής. "Εχει σήμερα 
έφοπλιστικό γραφείο στό Λονδίνο , άγαπώ
μενος καί έκτιμώμενος άπό δλους έκεί, 
"Ελληνες καί • Αγγλους. Συνυπηρετήσαμε 
στόν ·Ελληνικό Στόλο έπί 4 χρόνια στή 
Μέση ·Ανατολή καί συμπεθερέψαμε κι ' 
δλας, δταν δ άνεψιός μου παντρεύτηκε τήν 

κόρη του. 

Ό Γιώργος Μαυρολέων, Κασιώτης τήν 
καταγωγή καί «μικροπαντρεμένος» άπό 

φοιτητής μέ μιά πολύ καλή κοπέλλα, 'Εγ
γλέζα, τήν Εύα, πού έχασε τά δυό της άδέλ
φια δταν τό θωρηκτό «Χούντ» τινάχτηκε 
στόν άέρα άπό τό Γερμανικό «Μπίσμαρκ» 
τό Ι 94 Ι. Ζοuν στό Λονδίνο μέ τά δίδυμα 
παιδιά τους πού ε{χαν άποκτήσει άπό τά 
φοιτητικά τους χρόνια. 

Ό Χρήστος Πιτέλλος, άπό τήν Αίγυπτο, 
άπό μιά άπό τίς !:λληνικές οiκογένειες έκεί 
πού μίiς δέχτηκαν καί μίiς περιποιήθηκαν 
σάν παιδιά τους δταν φτάσαμε έκεί σάν 
πρόσφυγες κυνηγημένοι, μέ τά ύπολείμ
ματα τών !:λληνικών δυνάμεων μετά τήν 
κατάρρευση τής 'Ελλάδος τό 41. Περάσα
ε πολλά μαζί κατά τά χρόνια τοϋ πολέμου 
έχρι τό I 945. Εύχάριστο παιδί, ftταν 
άντα ή καρδιά τής παρέας μέ τ' aστεία του 
αί τά πειράγματά του. οικογενειάρχης 
ήμερα ζεί στήν 'Αθήνα. 'Η άδελφή του 
χει παντρευτεί τόν Νiκο Πίττα πού άνά
ερα παραπάνω, κι' Ι:τσι !:χω κι' tγώ 
μπεθερέψει μέ τό Χρήστο μέσω του άνε
ιοu μου! 

·Ο Τάσης Βάτης, άπό τή Σύρα, ζεί σήμερα 
τή Νέα 'Υόρκη κα{ ήταν 6 πιό ... παρα-
ωγικός άπ ' δλους μας, μέ δχι λιγώτερα 
πό ... 9 παιδιά! Σωστός δανδής καί γόης, 
{ κοπέλλες τρέχανε άπό πίσω του. Γιά 
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τούς ύπόλοιπους έμίiς . . . δ, τι περίσευε! 
Ό Αύγουστής Πολέμης, άπό τήν "Αν

δρο, ό νεώτερος γιός άπό οικογένεια πού 
ήταν δλοι ναυτικοί άπό παράδοση. Καλός 
οικογενειάρχης καί καλός επιχειρηματίας 
μέ τά βαπόρια, έζησε ώς επί τό πλείστον 
στή Νέα ·Υόρκη καί Λονδίνο. Δυστυχώς 

πέθανε μίiλλον νέος, πέρυσι, άλλά άφησε 
τά τρία παιδιά του νά συνεχίσουν τίς παρα
δόσεις τής οικογενείας. 'Υπηρέτησε κι. 
αύτός στόν • Ελληνικό Στόλο καί πέρασε 
πολλά στά χρόνια τοϋ πολέμου. θεός συγ
χωρέσει τον. 

Ό Τάκης 'Αντύπας, άπό τήν Κεφαλονιά, 
εφυγε γιά τήν 'Αμερική άπό τήν . Αγγλία 
λίγο πρίν άρχίσουν ο{ βομβαρδισμοί. 'Υ
πηρέτησε στό 'Αμερικανικό Ναυτικό καί 
στό ·Ελληνικό. Τόν έχω δεΙ μόνο δυο-τρείς 
φορές άπό τά φοιτητικά μας χρόνια καί 
νομίζω δτι ζεΙ στήν Γερμανία δπου !:χει τίς 
δουλειές του. 

Ό Χρήστος Σαλιάρης, άπό παληά καί 
γνωστή ναυτιλιακή οικογένεια τής Χίου. 
Καί μ' αύτόν συνυπηρετήσαμε στό 'Αγ
γλικό κα{ • Ελληνικό Ναυτικό κατά τόν πό
λεμο. "Ενα ενδιαφέρον επεισόδιο έγινε τό 
1942 μέ τήν άδελφή του Καίτη, πού ε[ναι 
σήμερα άγαπητό μέλος τής !:λληνικής πα
ροικίας τής Νέας Ύ όρκης: Ταξίδευε μέ ένα 
επιβατικό πλοίο, τό «Ζάμ-Ζάμ», στόν 
Νότιο ·Ατλαντικό προσπαθώντας νά γυρί
σει στήν 'Ελλάδα άπό τήν 'Αμερική. "Ενα 
Γερμανικό επιδρομικό, δηλαδή εξωπλι
σμένο εμπορικό πλοtο, τό «'Ατλαντίς», 
έπιασε καί βούλιαξε τό «Ζάμ-Ζάμ» παρ' 
δλο πού ε[χε ούδέτερη σημαία, Αιγυπτια
κή. Ή f(αίτη πιάστηκε αιχμάλωτη μαζί μέ 
τούς άλλους επιβάτες καί μιά άλλη κοπέλ
λα 'Ελληνίδα. Ήταν καί ο{ δυό τους σπου-

Βοηθηστε 
τό καρκΙνοπαθη 

r Ελληνόπουλα 

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

Eνery year, a number of Greelι. chίldre_n 
come for treatment . Upon theιr 
arriνal they and their families are con
fronted by many une:ιιpected difficulties 
beyond the adjustmentto the lreatmenl of 
cancer. Some of the problems they face 
are: fίnding housing, arranging appro
priate transportation, commu~icat~g in a 
foreign language, and settlιng ιnto a 
routine in an unfamiliar enνironment. 

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

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

Please make your check payable to: 

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

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

Memoriιl Sloιn-Kettering 

Cιncer Center 
1275 York Aνenue 

New York, Ν.Υ. 10021 

I 
ι want ιο help. Enclosed is my con- Ι 
tribution: 1 
D$50 
Ο$500 

D$100 Ο$250 

Ο$1.000 Other 
I 
I 
I 

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

I 
City . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 

State Zip Code I 
ι.----~---------· 
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δασμένες νοσοκόμες καί βοήθησαν πολύ 
στή νοσηλεία τραυματιών καί άρρώστων 
πάνω στό " 'Ατλαντίς». Τό 'Αγγλικό Ναυ
αρχείο διάταξε τή δίωξη του έπιδρομικου 
άπό δλα τά πολεμικά πού βρίσκονταν τότε 
στόν Νότιο 'Ατλαντικό, καί μαζί μ· αύτά 
καί τά δικά μας. Τελικά τό βούλιαξε &να 
'Εγγλέζικο καταδρομικό πού ε{ χε άποκρυ
πτογραφήσει τόν Γερμανικό ναυτικό κώ
δικα, άλλά μερικές ήμέρες πρίν δλοι ο{ αίχ
μάλωτοι, καί μαζί καί ή Καίτη, εlχαν 
σταλεί στήν Γερμανία μέ &να άλλο Γερμα
νικό καράβι, &να άπ' αύτά πού τριγυρίζουν 
κρυφά στούς ώκεανούς καί έφωδίαζαν τά 
Γερμανικά ύποβρύχια. ·Από τή Γερμανία ή 
Καί τη τά κατάφερε νά τήν άφίσουν οί Γερ
μανοί νά γυρίσει στήν 'Ελλάδα, άφου τούς 
ε{πε κάμποσες ιστορίες, άληθινές καί ψεύ
τικες. Νά φανταστεί κανείς δτι παρά λίγο, 
ι'ί.ν βουλιάζαμε έμείς τό "'Ατλαντίς», θά 
εϋρισκε ό Χρήστος τήν άδελφή του 
άνάμεσα στούς αιχμαλώτους. 'Αλλά δέν 
ήταν γραφτό! Κρίμα τόν Χρήστο τόν καϋ
μένο , άφου πέρασε κινδύνους καί περιπέ
τειες κατά τόν πόλεμο καί γλύτωσε καί άπό 
τήν νάρκη πού χτύπησε τό άντιτορπιλλικό 
μας "'Αδρίας» καί άπό τήν μάχη πού Ι:δωσε 
μέ τίς ίταλικές τορπιλλάκατες, σκοτώθηκε 
λίγο μετά τό τέλος του πολέμου άπό εκρη
ξη σέ &να πετρελαιοφόρο πού μετέφερε 
πετρέλαια του 'Αμερικανικοί> Πολεμικου 
Ναυτικου. Πάντα !:χω κάπως σάν τύψεις 
συνειδήσεως γιά τόν χαμό του παιδιου 
αύτου, γιατί προοριζόμουνα έγώ γιά τή 
δουλειά αύτή, άλλά τήν τελευταία στιγμή 
παρουσιάστηκε &να έμπόδιο καί μέ 
άντικατέστησε ό Χρήστος. Θεός συγχω
ρέσει τον. 

'Ο Μάρκος Μάρκου, άπό τή Σύρα, ήταν δ 
πιό κοινωνικός καί κοσμικός άπ ' δλους 
μας. Πάντα ντυμένος στήν τρίχα καί μέ τίς 
τελευταίες μόδες σέ ροϋχα, παπούτσια, 
στολές ίππασίας κ.λ.π., σωστός δανδής, 
άλλά βασικά καλό παιδί καί πολύ εύσυ
νείδητος στίς σπουδές του. Τοϋ άρεσαν 
πολύ τά προχωρημένα μαθηματικά καί γι · 
αύτό τοϋ είχαμε κολλήσει τό παρατσούκλι 
«έξίσωσι Μπέσελ». 'Υπηρέτησε κι· αύτός 
στόν 'Ελληνικό Στόλο στή Μέση 'Ανα
τολή μέχρι τό τέλος του πολέμου. WΕχει 
έφοπλιστικό γραφείο στό Λονδίνο, δπου 
ζεί μέ τήν οικογένειά του. 

Τελευταίο άναφέρω τό στενό μου φίλο, 
Δημοσθένη (Δήμο) Δημάδη, άπό ναυτική 
κι· αύτός οΙκογένεια τής Χίου. 'Η ταν μο
νiιχοπαίδι, λεβεντόπαιδο καί πάντα γεμii
τος ζωή . Ήταν καί δ μόνος τfjς παρέας πού 
εlχε καί αύτοκίνητο. Μεγάλη ύπόθεση 
αύτή τόν καιρό έκείνο! Μείναμε μαζί πολύ 
καιρό γιατί δουλεύαμε στό ίδιο ναυπηγείο 
γιά τήν πρακτική μας έξάσκηση. ΗΟταν 

βγήκε ή 'Ελλάς στόν πόλεμο, μέ τήν άδεια 
τής Πρεσβείας μας τοϋ Λονδίνου, κατα
ταχθήκαμε έθελονταί στίς ·Αγγλικές δυ
νάμεις. Δέν μπορουσαν νά μας στείλουν 
στήν ·Ελλάδα γιατί ή Μεσόγειος ε{ χε 
κλείσει. Ό Δήμας πήγε στήν 'Αγγλική 
άεροπορία, τήν «Ράφ», εγινε πιλότος κα
·.αδιωκτικοϋ Σπιτφάϊαρ, καί σκοτώθηκε τό 
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1943 κοντά στό Νιουκάστελ δπου ύπηρε
τουσε. ·Ο πατέρας του πέθανε πρό άρκετών 
έτών καί ή μητέρα του πού πάντα ζοί>σε μέ 
τόν καϋμό καί τήν άνάμνηση τοϋ χαμένου 
παιδιοϋ της, πέθανε πέρυσι. -Ετσι ένώθη
καν ο{ γονείς μέ τό μονάκριβο παιδί τους 
στόν ούρανό, άφοϋ ή σκληρή μοίρα δέν 
τούς άφησε νά ζήσουν ένωμένοι στόν 
κόσμο τοϋτο. 

Πολύ μου στοίχισε δταν &μαθα τό 
θάνατο τοϋ Δήμου, δταν ύπηρετοϋσα σέ 
&να άπό "τά άντιτορπιλλικά του στόλου μας 
στή Μεσόγειο, στίς νηοπομπές τής 
Μάλτας, τό 1943. 

w Ας μέ συγχωρήσει καί πάλι δ άναγνώ
στης πού κάνω τήν παραπάνω παρεκτροπή 
άπό τό θέμα τής ιστορίας, γράφοντας τόσες 
λεπτομέρειες γιά τούς συμφοιτητές στό 
Πανεπιστήμιο, άλλά δσο μεγαλώνει κανείς 
στά χρόνια τόσο γίνεται πιό ρωμαντικός 
καί νοσταλγεί τά χρόνια τής νεότητος! 

·Η φοιτητική μας ζωή περνοί>σε εύχά
ριστα καί άμέριμνα, κι· έγώ τουλάχιστο 
ήμουν κατενθουσιασμένος πού βρισκό
μουνα σέ ενα περιβάλλον νέο, σ' ενα τόπο 
πολιτισμένο κεί έξελιγμένο τεχνικά σέ 
βαθμό πού δέν είχαμε κάν άμυδρή ίδέα στή 
φτωχή μας ·Ελλάδα. Σιγά-σιγά δ μ ως άρχι
σαν νά έμφανίζω·νται σκοτεινά σημεία 
στόν διεθνfj όρίζοντα. Στήν άρχή δέν κρα
τουσαν γιά πολύν καιρό καί ξεκαθάριζε δ 
ούρανός. Ό Χίτλερ επαιζε τό παιχνίδι του 
μέ μεγάλη πονηρία, παρά τήν τρέλλα πού 
τόν εδερνε. Πέρασαν οί κρίσεις τοϋ Σάαρ 
καί τής Αύστρίας, καί φάνηκε δτι κάπως 
ήσύχασαν τά πράγματα. Ξαφνικά •<μπάμ!», 
ή Τσεχοσλοβακία μέ τούς Σουδήτες Γερ

μανούς. 

'Ένα πρωϊνό βγήκαμε νά πίiμε στή δου
λειά μας καί βλέπουμε νά σκάβουν κάτι 
έργάτες λάκους στό πάρκο τής πόλεως. 
Τούς ρωτήσαμε <'iν θά βάζανε καινούργιους 
σωλήνες τοϋ νερου, γιατί ή περιοχή 
ύπέφερε άπό τό δίκτυο πού εlχε σαπίσει 
πιά . .,wΟχι, φτιάχνουμε άντιαεροπορικά 
καταφύγια γιά τούς βομβαρδισμούς», μaς 
άπάντησαν ο{ 'Εγγλέζοι έργάτες χωρίς τήν 
παραμικρή άνησυχία ή ταραχή στή φωνή 
τους. 

Δέν μiiς άρεσε καθόλου αύτή ή έξέλιξ η, 
ξένοι έμείς καί τόσο μακριά άπό τήν πα

τρίδα μας. Στό Πανεπιστήμιο κλήθηκαν ο! 
-Αγγλοι φοιτηταί πού άνήκαν στήν έφε
δρεία των ένόπλων δυνάμεων γιά γυμνάσια. 
Τά πράγματα δλο καί άγρίευαν, άλλά δταν 
φάνηκε δτι ε{ χε φτάσει δ κόμπος στό χτένι, 
κάνει ό Πρωθυπουργός τής 'Αγγλίας, δ 
Τσάμπερλαιν, τά δυό περίφημα ταξίδια του 
στό Μόναχο, δπου μαζί μέ τόν Γάλλο Πρω
θυπουργό Νταλαντιέ καί τόν Μουσολίνι 
ξεπουλήσανε τήν κακομοίρα τήν Τσεχο
σλοβακία στόν Χίτλερ. Τούς έκαλάθιασε 
γιά καλά! Γύρισε λοιπόν στήν 'Αγγλία δ 
Τσάμπερλαιν καί μέ ένθουσιασμό &δειχνε 
στόν κόσμο τό χαρτί τής συνθήκης πού 
εκανε μέ τόν «Χέρ» (κύριο) Χίτλερ. (Μόνο 
τό «Κύριος» του tλειπε τοϋ άνθρωπόμορ
φου αύτοϋ κτήνους!). Καί &λεγε ό Τσάμ-

περλαιν δτι τό χαρτί αύτό έσήμαινε είρήνη 
κατά τή διάρκεια τfjς ζωής μας. Πολύς κό
σμος δμως τό καταλάβαινε δτι ή περίφημη 
αύτή συνθήκη στά μάτια τοϋ Χίτλερ δέν 
ήτανε τίποτα παραπάνω άπό &να κ ... χαρ
το, μέ τό συμπάθειο! Πάντως σταματή
σανε τά σκαψίματα στά πάρκα καί ή ζωή 
φάνηκε γιά λίγο νά γυρίζει πίσω στήν δμα
λότητα, Στά ναυπηγεία δμως πού δουλεύα
με τίς διακοπές, παρατηρήσαμε δτι εδωσαν 
βιαστικές δδηγίες νά &λθουν τό δυνατόν 
συντομώτερο δυό προπέλλες πλοίων ύπό 
ναυπήγηση, πού ε{χαν παραγγελθεί στό 
· Αμβοϋργο. Θά πληρώνανε διπλές ύπερω
ρίες γι· αύτό, άλλά φαίνεται πώςεlχαν κάτι 
μυριστεί! 

Τρείς-τέσσερις μηνες άργότερα, κατά 
τόν Μάρτιο τοϋ 39, ξαφνικά καί σχεδόν 
χωρίς καμμιά προειδοποίηση, μπουκάρουν 
τά στρατεύματα τοϋ Χίτλερ στήν Τσεχο
σλοβακία δλόκληρη, πήρανε τήν πρωτεύ
ουσα Πράγα καί καταλύσανε δλο τό 
κράτος καί τό κάνανε σχεδόν καθαρή Γερ
μανική άποικία. 

Κοκαλώσαμε δλοι στήν ·Αγγλία. 
WΕβγαλε άμέσως λόγο δ Τσάμπερλαιν καί 
τά ε{πε στό ραδιόφωνο εξω άπό τά δόντια 
πιά. «Μέ έξηπάτησε δ Χέρ Χίτλερ!», ε{πε 
μέ μεγάλη πικρία καί θυμό στή φωνή του, 
άλλά πάντα μέ τούς καλούς τρόπους, έξα-
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κολουθώντας νά τόν λέει «Χέρ ... 'Όλος ό 
κόσμος κατάλαβε δτι ε{χαν τελειώσει πιά 
τά ψέμματα καί τραβούσαμε γιά πόλεμο, μέ 
τήν Πολωνία έπόμενη στήν σειρά, άφοϋ τό 
ε{ χε πεί καθαρά ό Χίτλερ. Καί τότε συνέβη 
κάτι τό άπίστευτο: "Ο πως προχωροϋσαν τά 
Γερμανικά στρατεύματα πρός δλα τά μέρη 
τής Τσεχοσλοβακίας , μπήκε καί ό Πολω
νικός στρατός μέσα, γιά ν ' άρπάξει κι' 
αύτός μερικά έδάφη, συγκεκριμένα τήν 
περιοχή τfjς Ρουθηνίας πού ήταν έπαρχία 
του Τσεχοσλοβακικου κράτους. 

Πρωθυπουργός τότε τfjς Πολωνίας ήταν 
ό Συνταγματάρχης Μπέκ (ό έθνικός ijρως 
τfjς Πολωνίας Στρατάρχης Πιλσούδσκυ 
ε{χε πεθάνει πιά), καί ώς φαίνεται τοϋ άν
θρώπου αύτου ή βλακεία δέν ε{χε δρια. 
·Από παιδί, μαθητής τής 6ης Δημοτικοϋ, 
θυμiiμαι στά μαθήματα ίστορίας πού μiiς 
λέγανε δτι τό Πολωνικό εθνος, παρ' δλο 
δτι ήταν πάντα μεγάλοι πατριώτες καί γεν
ναίοι, ποτέ δέν μποροϋσαν νά κυβερνη
θοϋν καλά, γιατί ποτέ δέν συμφωνοϋσαν 
μεταξύ τους. Καί γι· αύτό τόν λόγο σχεδόν 

συνεχώς ήταν κατειλημμένοι άπό άλλα 
εθνη, κυρ:ως άπό τούς Ρώσους καί τούς 
Γερμανούς. Τδχουμε κι · έμείς οί 'Έλλη
νες τό έλάττωμα αύτό, άλλά παρ· δλο ~τι 
εχουμε άρκετή τρέλλα, δέν είμαστε 
βλάκες! Έπί πλέον, δπως ελεγε καί δ Κο
λοκοτρώνηςτό 1 82Ι,είμαστετρελλοίάλλά 
εχουμε γνωστικό Θεό πού μιϊς προστα
τεύει καί μiiς ξελασπώνει δταν κάνουμε 
κουταμάρες. 

Τήν άλλη μέρα άπό τόν λόγο τοϋ Τσάμ
περλαιν πιάσαν δουλειά πάλι οί έργάτες νά 
σκάβουν στά πάρκα άντιαεροπορικά κατα
φύγια. Τά ελεγαν «Καταφύγια • Αντερσον», 
έπειδή τά ε{χαν σχεδιάσει έπί τής ύπουρ
γίας τοϋ • Α ντερσον. 'Η ταν φτιασμένα άπό 
χοντρό καί αύλακωτό τσίγκο καί τά θά
βανε στή γή μέχρι τό μισό ϋψος τους, 
κάπου ένάμισυ μέτρο. Τό ύπόλοιπο πού 
προεξείχε άπό τό εδαφος άλλο ένάμισυ 
μέτρο περίπου, τό σκεπάζανε μέ σωρό άπό 
χώμα ή μέ μπετόν, γιά δσους ε{ χα ν τά χρή
ματα νά τό πληρώσουν. Μιά οΙκογένεια 
άπό 5-6 άτομα χωροϋσε εύκολα μέσα, νά 
περάσει τή νύχτα τοϋ βομβαρδισμοϋ. 'Εν

νοείται δτι άν μιά μπόμπα επεφτε άπ' εύ
θείας άπάνω στό καταφύγιο, δέν εμενε οuτε 
ρουθούνι, δσο μικρή καί νά ήτανε ή 
μπόμπα. ·Ακόμα βλέπω ποϋ καί που στήν 
'Αγγλία τέτοια καταφύγια πού τά χρησι
μοποιοϋν oi 'Εγγλέζοι γιά νά φυλιϊνε μέσα 
έργαλεία κηπουρικής, πατάτες, κρεμμύδια 
κ.λ.π. πού θέλουν ύγρασία καί δροσιά. τί
ποτα στόν κόσμο αύτό δέν πρέπει νά πε
τιέται! 

Ή κυβέρνηση εβγαζε καθημερινά άγγε
λίες καί δδηγίες τί νά κάνει δ κόσμος, νά 
έτοιμάσουν μαϋρες κουρτίνες γιά τά 
παράθυρα, άν χρεαστεί νά συσκοτίσουν τίς 
πόλεις, νά πιϊνε δλοι νά πάρουν άντιασφυ
ξιογόνες μάσκες, νά ετοιμάσουν σταθμούς 
πρώτων βοηθειών, πυροσβεστικά μέσα στό 
κάθε σπίτι κ.λ.π., κ.λ.π. Αύτά γίνονταν 
σιγά-σιγά, δσο άγρίευαν τά πράγματα. 
Μέχρι άργά τόν 'Ιούλιο, φαινόταν δτι 

ΟΥΝΙΟΣ, 1986 

Οί . .. παληοί πολεμισταί! 'Από άριστερά: Πολέμης, Πίττας, έγώ καί ό Πιτέλλος. Παρμένη τό 
1982, στήν Κινέτα, δηλαδή 40 χρόνια άργότερα. 'Όπως λέει καί τό τραγούδι, -.πώς καταντή

σαμε Λοχία . .. f, 

ύπήρχαν έλπίδες νά άποφευχθεί δ πόλεμος. 
Ή Άγγλία ε{χε δώσει έγγύηση άνεξαρτη
σίας καί συμμαχίας στήν Πολωνία, άλλ' 
αύτοί τόν χαβά τους, κύτταζαν άκόμα τί νά 
άρπάξουν άπό τήν Τσεχοσλοβακία πού κά
πως χαροπάλευε άκόμα σέ μερικά μέρη. 
«Δρυός πεσούσης πιϊς άνήρ ξυλεύεται!». 

τέλη Αύγούστου, έντελώς ξαφνικά καί 
άναπάντεχα άναγγέλθηκε τό σύμφωνο 
Χίτλερ- Στάλιν. Πάσα έλπίδα είρήνης χά
θηκε πιά καί οί έτοιμασίες γιά πόλεμο προ
χωροϋσαν άλματωδώς. Πολλοί άπό τούς 
ξένους φοιτητάς εφυγαν άπό τήν 'Αγγλία 
καί γύρισαν στίς χώρες τους. 'Από τούς 
~Ελληνες μερικοί φύγανε γιά τήν • Αμε
ρική. Έγώ καί άρκετοί άλλοι μείναμε, 
γιατί καί τά μέσα μας δέν μiiς έπέτρεπαν νά 
πiiμε στήν ·Αμερική γιά συνέχιση τών 
σπουδών μας καί τήν ·Αγγλία είχαμε 
άγαπήσει τόν ενα - ένάμισυ χρόνο πού εί

χαμε μείνει έκεί. 

τίς ήμέρες έκείνες δούλευα γιά τήν πρα
κτική μου έξάσκηση στά Ναυπηγεία Ντόξ
φορντ στό Σόντερλαντ, κοντά στό 
Νιουκάστελ, ενα άπό τά καλύτερα τfjς 
'Αγγλίας. "Εμενα οίκότροφος σ' ενα 
σπίτι, τής κυρίας "Αντριους, μιiiς γρηiiς 

καμμιά όγδονταπενταριά χρονών καί σχε
δόν τυφλής ποϋ ζοϋσε μέ τήν κόρη της, 
καμμιά έξηνταριά χρονών πού τήν πρό
σεχε καί τήν περιποιόταν. Ή κόρη εlχε 

μείνει άνύπαντρη κι' c'iμα ήταν νά συμπλη
ρώσει κανένα χαρτί πού επρεπε νά δηλώσει 
τό έπάγγελμά της, εγραφε «γεροντοκόρη» 
(Σπ!νστερ). Μου φαινόταν άστείο έμένα, 
άλλά μου έξηγουσε δτι ~τσι άπαιτοϋσε ό 

δημόσιος κώδιξ. 

~Ε να βράδυ δόθηκε άπό τό ραδιόφωνο γε
νική διαταγή νά κρεμαστοϋν οί μαϋρες 
κουρτίνες του «μπλάκ-άουτ» άμέσως. Ση
κώνεται ή «Δεσποινίς» "Αντριους άπό τήν 
καρέκλα της λέγοντας, «νά πάρει ή εύχή, 
πάλι τά ίδια εχουμε», άνοίγει ενα παληό 
σεντούκι καί βγάζει άπό μέσα ενα σωρό 
μαuρες κουρτίνες. τίς κρεμάει στά παρά
θυρα καί ταίριαζαν άκριβώς. Έγώ τήν ε-
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βλεπα σάν άποβλακωμένος. «Ποϋ το ξέρα
τε δτι θά ε'ίχαμε πόλεμο καί τίς φτιάξατε έκ 
τών προτέρων;» ρώτησα. «τίς φύλαξα άπό 

τόν περαμένο πόλεμο .. , μοϋ άπάντησε, «καί 
είμαστε στό ίδιο σπίτι άπό τότε». Σκέφθη
κα δτι ή γυναίκα αύτή εlχε πιό πολύ μυαλό 
άπό δλους τούς μεγάλους πολιτικούς 

άνδρες του κόσμου. Δέν πιστεύω νά ζεί 
άκόμα, άλλά άν ζεί εlμαι βέβαιος δτι οί 
κουρτίνες θά εlναι άκόμα στό σεντούκι φυ
λαγμένες γιά τόν επόμενο πόλεμο (eξω άπό 
δώ καί μακριά!!!). 

Ξαφνικά πάλι εσκασε άλλο κανόνι! Ό 
Γερμανικός στρατός είσέβαλε στήν Πο
λωνία καί ή Γερμανική άεροπορία βομ
βάρδιζε άπάνθρωπα τή Βαρσοβία καί άλλες 
πόλεις, ώς έπί τό πλείστον άπροστάτευτες. 

Ή 'Αγγλία ί:δωσε άμέσως τελεσίγραφο 
δτι άν δέν σταματοϋσαν οί έπιχειρήσεις 
αύτές καί άποσυρθεί ό Γερμανικός στρατός 
άπό τήν Πολωνία μέσα σέ 3 ήμέρες , μέχρι 
τίς 11 τό πρωί τής 3ης Σεπτεμβρίου, ή 'Αγ
γλία θά κήρυσσε πόλεμο έναντίον τής 
Γερμανίας. Ή άπειλή επεσε σέ κουφά 
αύτιά. Ή βάρβαρη είσβολή συνεχιζόταν 
χωρίς καμμιά άνάπαυλα στή στρατιωτική 
προέλαση ij στούς άπάνθρωπους βομβαρ
δισμούς. 

Καί eφτασε ή μοιραία ήμέρα , Κυριακή , 
3η Σεπτεμβρίου 1939. ΗΟσο κόντευε ή ιi>ρα 
11, τόσο χανόταν ό κόσμος άπό τούς δρό
μους καί μαζευόταν γύρω άπό τά ραδιό
φωνα. Είμαστε τρείς φίλοι μαζί έκείνο τό 
πρωί. Εlχαν ερθει νά μέ έπισκεφθουν δ 
Χρήστος Πιτέλλος καί δ Χρήστος Σαλιά
ρης πού δούλευαν κι ' αύτοί σέ κάτι άλλα 
ναυπηγεία στό Σάντερλαντ. 

Νεκρική σιγή έπικρατοϋσε κι· ενα ρίγος 

μίiς πέρασε δλους, δταν άνάγγειλε δ δμι
λητής δτι «ή αύτοϋ έξοχότης ό κ. Πρω
θυπουργός τής Κυβερνήσεως τής Αύτοϋ 
Μεγαλειότητος» θά εκαμνε μιά σημαντική 
άνακοίνωση πρός τούς ύπηκόους τής Αύ
τοκρατορίας καί πρός τό κοινόν έν γένει. 
Καρφίτσα νά eπεφτε θά τήν άκουγες! 

Ό κ. Τσάμπερλαιν ε{πε δτι ή Γερμανική 
κυβέρνησις δέν άπήντησε στό τελεσίγρα
φο καί οuτε σταμάτησε τίς επιχειρήσεις 
εναντίον τής Πολωνίας. Ή φωνή του ήταν 
ψύχραιμη κ:αί στακάτη. Μετά 5-6 δευτε
ρόλεπτα διακοπή συνέχισε: «Κατά συνέ
πεια, άπό τής στιγμής αύτfjς ή Κυβέρνησις 
τής Αύτοϋ Μεγαλειότητος θεωρεί τόν 
εαυτό της είς κατάστασιν πολέμου εναν
τίον τής Γερμανίας». ν Αλλ η μιά διακοπή 

πάλι, μερικών δευτερολέπτων: "'Η ταν πε
πρωμένο νά έπιπέσει στήν άνθρωπότητα ή 
συμφορά αότή κατά τή διάρκεια τής ζωής 
μου καί τfjς πρωθυπουργίας μου". Ή φωνή 
του κατά τήν τελευταία αύτή φράση eτρεμε 
λίγο άπό συγκίνηση. Τόν λυπήθηκα τόν 
γέρο-τ σάμπερλαι ν ο 

Κυτταχτήκαμε οί τρείς φίλοι καί σταθή
καμε όρθοί δταν τό ραδιόφωνο επαιξε τόν 
'Αγγλικό εθνικό uμνο. Εlχα τό συναίσθη
μα δτι ή 'Αγγλία τή φορά αύτή δέν εμπαινε 

σέ πόλεμο γιά κατακτητικούς σκοπούς, 
οϋτε γιά κούφια εθνικιστικά ψωρο-φιλό
τιμα. VΕμπαινε γιά νά σταματήσει ενα eγ-
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κλημα πού διέπρατταν άνθρωπόμορφα τέ
ρατα, καί γιά νά σώσει τήν εννοια τής έλευ
θερίας καί τfjς άνθρώπινης άξιοπρέπειας 
σέ δλο τόν κόσμο. ΗΟ,τι άκολούθησε στά 5 
χρόνια του πολέμου μέ επεισε δτι τό συναί
σθημα έκείνο ijτανε σωστό. 

Πρίν τελειώσει καλά-καλά ό έθνικός 
ϋμνος, "·Ο Θεός νά σώζει τόν Βασιλέα 
μας», άρχίζει ε να ούρλιαχτό άπό τίς σειρfj
νες συναγερμοϋ γιά άεροπορικό βομβαρ
δισμό. ΗΟλος ό κόσμος ξαφνιάστηκε. τί 

διάβολο, περίμεναν τά Γερμανικά άερο
πλάνα εξω άπό τίς 'Αγγλικές άκτές, ετοι
μα, μέχρι νά βγάλει τόν λόγο του ό Τσάμ
περλαιν; Οuτε μέχρι σήμερα δέν εχει ξεκα
θαριστεί τό θέμα αύτό, δηλαδή ήταν άλη
θινός συναγερμός ή τό εκαναν επίτηδες οί 
·Αρχές γιά νά καταλάβει δ κόσμος δτι 
σωθήκανε πιά τά ψέμματα. Πάντως καμμιά 
μπόμπα δέν ί:πεσε στήν 'Αγγλία τήν ή μέρα 
εκείνη, οϋτε κανένα άσφυξιογόνο άέριο 
πού φοβοϋνταν περισσότερο. 

UΟλοι τρέξαμε άμέσως καί άρπάξαμε τίς 

μάσκες μας. ·Ο Χρήστος Σαλιάρης εlχε ξε
χάσει τήν δική του στό σπίτι του καί πε
τάχτηκε τρέχοντας εξαλλος νά πάει νά τήν 
πάρει. Ήταν άρκετά μακριά καί πήγαμε 
κ:ι' έγώ κι· ό Πιτέλλος μαζί του τρέχοντας 
νά του κάνουμε συντροφιά. Βρήκαμε όμως 
κάτι παιδάκια πού τριγύριζαν σάν χαμένα 
στό δρόμο, κλαίγοντας, καί τά πήραμε 
μέσα στό σπίτι γιά προφύλαξη. 'Αργό
τερα τά πήγαμε στά δικά τους σπίτια δπου 
οι μανάδες τους ήταν τρομοκρατημένες 
γιατί δέν ξέρανε ποϋ βρίσκονταν τά παιδιά 
τους, σέ τέτοιες ώρες! 

Έν τώ μεταξύ ε{χαν βγεί στούς δρόμους 
οί περιπολίες τών είδικών σωμάτων εναν
τίον τών άσφυξιογόνων, έφωδιασμένοι μέ 
είδικές μάσκες καί μουσαμάδες πού τούς 
σκέπαζαν δλο τό σώμα άπό τό κεφάλι μέχρι 
τά πόδια. Ήταν γιά προφύλαξη έναντίον 
τοϋ «άερίου μουστάρδας» ή «'Υπερίτη», 
δπως τό λέμε έλληνικά. Αότό σκοτώνει τόν 
άνθρωπο καί μόνο νά τόν άγγίξει στό δέρ
μα, εστω καί άν δέν τό άναπνεύσει. Τό δνο
μα 'Υπερίτης τοϋ δόθηκε γιατί πρώτη φορά 
τό μεταχειρίστηκαν ο{ Γερμανοί κατά τόν 

πρώτο πόλεμο, τό 1917, στή μάχη του 
ΗΥπρ, στή Φλάνδρα. 

Τέλος πάντων, κουκουλωθήκαμε μέ δτι 
μουσαμάδες βρήκαμε κι· έμείς, κατεβή

καμε στά ύπόγεια, κλείσαμε δλα τά πορτο
παράθυρα καί περιμέναμε νά άιωύσουμε τίς 
πρώτες έκ:ρήξεις άπό τίς μπόμπες, μέ ενα 
μίγμα φόβου καί περιεργείας. 'Αλλά τίπο
τα δέν εγινε καί μετά μιά ιi)ρα περίπου οί 
σειρήνες χτυπήσανε τέλος τοϋ συναγερ
μου. Σάν τό Χριστός 'Ανέστη άντήχησε 
στ· αύτιά μας! Βγήκαμε σιγά-σιγά στούς 
δρόμους, άπ' δπου τραβιοϋνταν οί περιπο
λίες καί τούς άντικατέστησαν οί έφημε
ριδοπώλες φωνάζοντας «πόλεμος, πόλε
μος!! ... », κι' ό κόσμος άγόραζε τίς έφη
μερίδες γιά νά διαβάσει τό νέο! Φαίνεται 
δέν πίστευαν τ· αύτιά τους .Ρ{ άνθρωποι γι' 
αότό πού άκουσαν στό ραδιόφωνο καί 
θέλαν νά τό διαβάσουν κι' δ λα γιά νά βε
βαιωθοϋν. 'Αγοράσαμε κι· έμείς τρία φύλ
λα καί κάτω άπό τήν άναyγελία τής κηρύ
ξεως του πολέμου πού εlχε τυπωθεί τήν τε
λευταία στιγμή έπί του πιεστηρίου μέ λίγες 
γραμμές, γράψαμε κ:ι ' έμείς: «11.30. Άντι
αεροπορικός συναγερμός στό Σάντερ
λαντ», καί ύπογράψαμε καί ο{ τρείς μας. 
Τήν εχω άκόμα τήν έφημερίδα αύτή σάν 
ένθύμιο. 

Κι' ί:τσι μπήκαμε κι' έμείς στή μεγάλη 
περιπέτεια, χωρίς βέβαια νά eχουμε τήν 
παραμικρή {δέα γιά τό τί θά άκολουθοϋσε 
καί τί έπίδραση θά εlχε στή ζωή μας. 

Σήμερα, καί δσο περνίiνε τά χρόνια, ή 

περιπέτεια αύτή πού άρχισε τότε καί κρά
τησε 5 χρόνια, «συμπυκνοϋται» δσο πάει, 

καί μοϋ φαίνεται σάν έπεισόδιο πολύ 
εντονο βέβαια άλλά μικρότερο σέ χρονική 
διάρκεια καί σημασία. Ε[ναι ίσως ή πρό
νοια τfjς φύσεως, νά σκεπάζει δ χρόνος 
κάπως τά παληά eντονα συναισθήματα, γιά 
νά μήν χάσουν ο{ άνθρωποι τά λογικά τους 
τόσο εϋκολα δσο μεγαλώνουν καί γερνάνε. 

(Συνέχεια στο προσεχf.ς) 

BANQUET CENTER 
FOR ALL OCCASIONS 

Accom.ιdaιίons from 10 ιο / ,200 
12 ROOM S ΤΟ CHOOSE FROM 

For Reservaιions 
CALL 

(201) 636-27~ 
BANQUET MANAGER 

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

•ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



Blue Dawn Diner-Restaurant-
1860 VETERANS MEMORIAL HIGHWAY, CENTRAL ISLIP, Ν.Υ. 11722 

TEL. (516) 234-6001 ή (5 16) 348-9708 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Exit 57 στό δεύτερο φrος, στήν Veterans Highway δεξιά μέχρι τήν 
B1ue Dawn Diner. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ Τ ΑΞΙΔΕΥΟΝΤ ΑΣ ΣΤΟ LONG ISLAND 

'Ελληνικά φαγητά γιά τούς "Ελληνες καλοφαγάδες (σουβλάκια, μουσακάς, πα

σrirσια, σπανακόπιτες κ.ό..). Ψάρια φρέσκα σέ μεγάλη ποικιλiα γι· αύτούς πού 
dγαποϋν τά θαλασσινά, Sa1ad Bar γιά τούς . .. χορτοφάγους, breakfast γιά όλους, 

σπιτίσια γλυκά κα( ψωμιά καf βέβαια ποτά πολλά. 

24 ΩΡΕΣ ΑΝΟΙΧΤ Α - ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ 

1~ 
~ 

lmporters and Installers of 

MARBLE & GRANITE 

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

marnιaro 
OFFICES ΙΝ NEW YORK & WASHINGTON, DC. 

22-17 Astoria Blνd., L.l.C., Ν.Υ. 11102 
Tel. (718) 956-1441 

Νίrιa 

Maria 

Venus Fashίonlmports, Inc. 
35-05 Ditmars Blνd . 
Astoήa, Ν.Υ. 11105 
Tel. (718) 278-8554 

Τ ο κατά στη μα • Ελληνικών Δώρων 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
ΑΣΤΟΡΙΑΣ 

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

·Εκλεκτή συλλογή όπά μποuμποuνιέρες, στέφανα, βαπτιστικά, 
ύφαντό, έργόχειpο, όντικείμενα τέχνης, κεραμεικά, βιβλία, 
περιοδικό καί tφημερίδες. - Κόρτες γιο δλες τίς περιπτώσεις. 

ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ 

καi TAPES, VIDEO CASSHHS 

'Ανοικτό Δευτέρα- Σάββατο 10 π.μ. - 8 μ.μ.- Κuριοκες 12-6 μ.μ . 

Διεύθυνση: Χριστίνα Σαpηyιόννη 

1986 

"Ε να dπό τά μεγαλύτερα άστέρια τής Metro
po1itan Opera, ή Teresa Stratas, θά πρωτα

γωνιστήση καί στό Broadway, στην μουσικη 
δημιουργiα "Rugs" που θά dνέβη στiς 7 Αύw 
γούστου στό Mark Hellinger Theatre. Ή 
Στράτας ύποδύεται τόν ρόλο τής Ρεβέκκας, 
μιάς νέας γυναίκας που έρχεται στην Άμε
ρικη τό 1970 νά βρή dσφάλεια γιά τόν έαυτό 
της κai τόν δεκάχρονο γιό της. Μερικά dπό 
τά μεγαλύτερα όνόματα rοϋ Broadway συνερ
γάστηκαν γιά τό μουσικό αύτό έργο στό όποίο 
ή Στράτας πρωταγωνιστεί με τόν Larry Kert. 

Το έξώφυλλό μας: 
Ε{ναι &ργο του γνωστοίί δμογενοϋς ζω

γράφου καί γλύπτου Μενέλαου Καταφυ
γιώτη , δ δποίος τόν 'Οκτώβριο θά έκθέση 
την τελευταία έργασία του στην γκαλερί 
"'Αργώ», Μέρλιν 8, στην' Αθήνα. Θa ε{ ναι 
1'ι πέμπτη άτομική του εκθεση στην tλλη
νικfι πρωτεύουσα. Ό διαλεκτός καλλιτέ
χνης, &ργα τοϋ δποίου &χουν έκτεθη σε πό
λεις της ·Ελλάδος καί σε εύρωπαϊκές πρω
τεύουσες, ση)ν Μόσχα, στην Βραζιλία, 
·Αργεντινή , Μοντρεaλ καi πολλές άμερι
κανικtς πόλεις, διακόσμησε πέρισυ την αί
θουσα συνεδριάσεων τοϋ Δήμου Τρικά
λων, άπό δπου κατάγεται, μέ έξαιρετικ:ής 
τέχνης τοιχογραφία 35Χ7 ποδ .ών καί μέ 
μια άλλη 22Χ8 ποδrον τό γραφείο τοϋ Δη
μάρχου. Πέρισυ, έπίσης, &γιναν τα άπο
καλυπτήρια προτομfις του 'Ιπποκράτους, 
στην Ίατρικη ΣχολtΊ τοϋ Πανεπιστημίου 
τi'jς Πολιτείας Βιρτζίνια, στό Ρίτσμοντ. 
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STEVENS FOOD 
SERVICE, INC. 

Dίstrίbutors to the 
Food Serνίce Industry 

Serνing Restaurants, Dίners, Institutions, Hospίtals, 
Schools, Nursίng Homes, Coffee Shops, Luncheonettes, 

Delίs, Camps and Ships. 
W e service our customers with quality merchandise 

at the most competitive prices. 

STEVEN J. SFUGARAS, President 
480 MAIN AVENUE, WALLINGTON, N.J. 07055 

Tel.: (201) 778-0400 

KALODIS INTERNATIONAL 8 FOODS, INC. 
Υ ου Cet the Best for Less 

Διαθέταμε τά έκλεκτότερα προϊόντα άπό τήv 'Ελλάδα 
καί τήv Κύπρο σέ μεγάλη ποικιλία. 

ΑΠΟΠΕΛΛΟΜΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΕ ΤΟ UPS, ΠΟ ΣΠΠΙ ΣΑΣ, 
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 

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

(718) 380-0200 

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

(718) 204-6579 

r-------------------------------1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ 

Ι άπό τον καλλιτέχνη φωτογράφο' 
I ΔΗΜΉΤΡΗ ΚΕΣΟΓΛΙΔΗ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

ιδιοκτήτη τών φωτογραφείων 

ATHENS INTERNATIONAL 
35-04 BROADWAY, ASTORIA 

τει. (718) 728-{)806 

ASTRO ΡΗΟΤΟ 
1
1 

35-25 30th Α VENUE, ASTORIA 
TEL. (718) 721-1550 

L----------------------~-------~ 
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-Ενα άπδ τά τρfα ταχύπλοα περιπολικά τύπου 
«Παναγόπουλος» έλαβε μέρος γιά πρώτη 
φορά σε έπιχείρηση όταν μαζί με άλλα δύο πε
ριπολικά έσπευσαν προς βοήθεια κινδυνεύ
οντος έλληνικοϋ άλιευτικοϋ, σε έλληνικά ύ
δατα, κοντά στην Κώ. Το περιπολικό αύτο 
εlvαι lνα άπο τά τρία ποv σχεδfασε καί δώ
ρησε στο Έλληvικο Πολεμικό Ναυτικο ό 
γνωστος έφοπλιστης καί συνεργάτης τής «Νέ
ας Ύόρκης» κ. Εύγένιος Παναγόπουλος. 
Στον παραπάνω παραστατικό χάρτη άθηvαϊ
κ;;ς έφημερfδος διακρίνεται ή άλιευτικη λέμ
βος, τό τουρκικό πολεμικό ποv την πλησιάζει 
καl τά δύο άπό τά τρία έλληvικά περιπολικa 
ποv ύποχρέωσαν τό τουρκικό πολεμικό vd 

άπομακρυνθή άπδ την περιοχή. 

fHOMERϊCl 
l REAL ΤΥ, lnc.l 
l 

. 
40-14 Astorίa Bouleνard 

l 
long lsland Cίty, Ν.Υ . 11103 ιl 

Tel. 718/ 204-7400 

l 
MANAGEMENT - INVESTMENTS l 

MORTGAGES 

EMANUEL MORAΠIS i. Licensed Real Estate Broker 1 
~-----~~.-...J 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 



Δραστηριότητες 
τοϋ Παγκυπρίου 
·Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος ·Αμερικής 

τιμa τόν χοροδιδάσκαλο του Παγκυπρίου 
Χορευτικοί> Συγκροτήματος, ·Ανδρέα • Α
ναστασίου, η'} ν ·Αρχηγό τών Λυκοπού
λων τοί> Προσκοπικοί> Σώματος τοϋ Παγ
κυπρίου ·Ελένη Τιμοθέου καi τόν ποδο
σφαιριστή τής ποδοσφαφικfjς όμάδος 
Κώστα Πέτσα, σε χοροεσπερίδα μετα δεί
πνου πού θα γίνη την Παρασκευή, 20 'Ιου
νίου, στό νυκτερινό κέντρο "·Αστέρια» 
τής 'Αστορίας. Έκτός άπό τό καθιερω
μένο πρόγραμμα του κέντρου, θα 
παρουσιαστοϋν εtδικά για την χοροεσπε
ρίδα τοϋ Παγκυπρίου δ Κύπριος κιθαρί
στας καi τραγουδιση'ις Πανίκος Χαρα
λάμπους καi δ Τ ρύφωνας. Θά κυκλοφο
ρήση ε{δικό άναμνηστικό Λεύκωμα για τα 
11 χρόνια άπό τήνϊδρυση τοϋ Παγκυπρίου. 
Τό καθιερωμένο έτήσιο έλληνικό 

φεστιβάλ-παζάρι τοϋ Παγκυπρίου θά γίνη 
δπως καi κάθε χρόνο στό Μποχήμιαν 
Χώλλ, τής 'Αστορίας. Θά άρχίση την Τε
τάρτη, 25 'Ιουνίου καi θά τελειώση ηΊν 
Παρασκευη 11 ·Ιουλίου. 

Λευκώματα 
·Οργανώσεων 

καΙ Κοινοτήτων. 

Η ΝΕΑ YORKH 
130 W. 42nd Street, Suίte 704 
New York, Ν.Υ. 10036 
Tel. (212) 921-0086 

RESTAURANT 
• Εξαιρετικη έλληνικη 

κουζίνα σε τιμες 
όσυναγώνιστες 

117 East 15th Street 
New York City 

Tel. (212) 254-0960 

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

Te l. (212) 243-7442 

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

Greek Cuisine 
• Facilities for Parties 
• Caterίng for All Occasίons 

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

FREE DELIVERY 

ΜΕ το 

PETERS TOURS 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ 
Τ ΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Χωρiς Ταλαιπωρίες καi Τρεχάματα 

Ταξιδέψετε με τa κανονικa 
δρομολόγια τfiς 'Ολυμπιακής 
με JUMB0-747 χωρiς σταθμόν. 
Γιά τήv κράτηση θέσεων καί κάθε πληροφορία 

Άποταθήτε στο διλ·ό σας: 

566 7th Ave., Suite 701, New York, Ν. Υ. 10018 Tel. (212) 391-0200 
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~Υψηλότοκες άξίες 
~ , ~ , , 
εγγυημενες απο το , 

κρατος 

Τά πιστοποιητικά GNMA εχουν γίνει μιά άπ' τίς πιό δη
μοφιλείς έπενδύσεις τοϋ σήμερα, λόγω τής άσφάλειας καί 
τής ύψηλης άπόδοσης πού παρέχουν. 'Υπάρχει τώρα ~να 
άμοιβαίο κεφάλαιο - τό ντοσιέ GNMA της Πέϊν-Γουέμ
περ - τό όποίο έπενδύει κατά κύριο λόγο σέ GNMA καί 
παρόμοιες άξίες ύπό τήν έγγύηση της κυβέρνησης. 

GNMA 
Fund 

1·------------------ι 
ι 
ι 
ι 
ι 
ι 
ι 
ι ι 

f----------~-~:~~--------1 

GNMA 
Fund 

Τό ντοσιέ αύτό, ενα άπό τά τρία άμοιβαία κεφάλαια 
σταθερής εΙσοδηματικής άπόδοσης εχει σάν στόχο νά 
παράσχει εγκαιρες μηνιαίες πληρωμές τόκων κάθε μήνα, 

καθώς καί νά διατηρεί τό κεφάλαιο καί τή ρευστότητα. 
ΗΕνα άμοιβαίο κεφάλαιο τής GNMA, μέ έπαyyελματική 

διαχείρηση, μπορεί νά έπωφεληθεί άπό καινούργιες κατα
στάσεις στήν άγορά, μέ τό νά συμπληρώνει τό ένεργητικό 
τοϋ κεφαλαίου καί μέ ιiλλες έπενδύσεις, συνήθως κυβερνη
τικές άξίες. Αύτό έπίσης καθιστά δυνατό νά δίνεται στα
θερότερο μηνιαίο μέρισμα, τό όποίο εχει λιγότερη μηνιαία 
άπόκλιση άπό τά σκέτα GNMA. 

'Ελάχιστη πρώτη συνεισφορά ε{ναι μόνο Sl,OOO. 'Επι
πρόσθετες δόσεις άπό S I 00. 

'Εάν τό ντοσιέ σaς ένδιαφέρει, ταχυδρομήσετε τό κου
πόνι γιά προσπέκτους. 

Τήεφωνήστε Collect 
(201) 487-1050 ii (201) 662-5225 

••.. ;[1)~11······ • YL.:~ bb • : rίUJιe e er : • • 
8 

Mr. Andrew Savas, Paine Webber Continental Plaza, 8 
8 

433 Hackensack Ave., Hackensack, N.J . 07601 8 
8 OYIS,plea••ncl-ιao~ίnf...-ιiononhi~'aGNMAI\ιιodiacludίnιa 8 
8 

proopoctua. 8 
ΟΝΟ. όon't a.nd ι Μ pro.pectuι.. but Ιι"ρ mf' .in mind forother ίrtYHtawnt opport.uniιtN. • • . -- . • • . ~ . 

• ~.--..~ ριιu .. ιrόι,ιdιt • 

• fOJI ............. (~·- ..... $« • 

••••••••••••••••••••••• 
·Ακόμα έχουμε ΑΑΑ 100% άφορολόγητα investment 

Α preospcctus contaίning more compleιe ίnformation about t.hc Paίne Webber Fi:ιcd 
lncome Ponfotios (which includcs thc Paine Webber GNMA Ponfotios) includinι charιes 
an!-<lexpenscs. will be scnt upon receipt of this coupon. Read ίι carcfutty beforc you inνcst 
or send money. 

This represcnts thc yield for the Paine Wcbber GNMA Portfolio from Jan. 1.86 ιο Moy 
30.86. Ι ι is bued on ιhe offcrring pri«, indudinι maxίmum sates of 4.25% Sales cbarιcs 
and the actual yicld rcolizcd by indiνidual inνeston may vary dependin& on the cosu 
app1ίcablc to their indiνiduaι inνc:stment. or course, ρast pcήormance ιhou ld not be con-
sidered an indication o f the futurc resutιs. 

Additίonally. the net ....ι value of sbarcs of the GNMA Ponfotio wίll fluctuate in 
ιccordanc:e wίth the market, ιhus the pήce ι ι wh.H:h you redecm your shares maybe more 
or 1ess than your oήainal cost. 

NOW /Ν PAPERBACK ΒΥ Α VON BOOKS! 

The international best seller 

ΤΕΝ DA YS ΤΟ DESTINY -
The Battle for Crete 
By G.C. Kiriakopoulos 

•-best seller throughout the United States 

• translated into four languages to date 
• now circu/atίng ίn Great Britaίn, West Germany, 

Ausιralίa, New Zealand, Canada, South Amerίca, 
and the Phίlίpίnes. 

Λnd Now in Pαperbackjrom Λ νοn Books! 
Look for it at your local bookstore. 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



'Έκθεση του Διοικητοu τής ~Εθν. Τραπέζης 
κ. Στ. Παναγοπούλου γιά τήν χρήση 1984 

·Απευθυνόμενος στούς μετόχους ό Διοικητής 

τής 'Εθνικής Τραπέζης κ. Στέλιος Παναγόπου
λος κατά τήν γενική συνέλευση τόνισε, μεταξύ 
άλλων: Κύριος άξονας τijς πιστωτιιcijς πολιτι
κijς τής Τραπέζης ήταν καί πάλι ή κάλυψη των 
πιστωτικών άναγκων bγιων έπιχειρήσεων, μέ 
Ιδιαίτερη έμφαση σ ' αύτές πού έμφανίζουν άνα
πτυξιακές προοπτικές καΙ έξαγωγικό προσα
νατολισμό. 

Μέ τήν έφαρμογή άνάλογων κριτηρίων συνε
χίστηκε συστηματικά καΙ ή χρηματοδότηση μι
κρομεσαίων έπιχειρήσεων καΙ βιοτεχνιών, τίiΊν 
όποίων oi προοπτικές τής μελλοντιιcijς τους άνα
πτύξεως έξασφαλίζουν τήν έπιθυμητή άναδιάρ

θρωση καί έπέκταση τής μεταποιητικής ύπο
δομής τijς Χώρας. 

Στόν κρίσιμο τομέα τίiΊν ύπερχρεωμένων έπι
χειρήσεων, εύνοϊκή έξέλιξη μέσα στό 1984 
ήταν ή δραστηριοποίηση καί άλλωνφορέωντοϋ 
Δημοσίου καί τοϋ πιστωτικοϋ συστήματος γιά 
τήν προσωρινή πιστωτική στήριξη έπιχειρή

σεων, πού t:χουν ύπαχθεί στόν Ν. 1386/83, μέχρι 
τήν πλήρη έξυγίανση τής χρηματοοικονομικής 
δομής τους. Ταυτόχρονα, φαίνεται νά δριστικο

ποιείται τό πρότυπο τής λύσεως γιά τήν έξυγί
ανση των προβληματικών έπιχειρήσεων. Στήν 

λύση αύτή, μαζί μέ τήν Τράπεζα, σημαντική 
συμβολή θά προσφέρουν καί άλλοι φορείς τοϋ 
δημοσίου τομέα. 

Παράλληλα, ή Τράπεζα έξαντλεί κάθε δυνα
τότητα ώστε, μέσα στά πλαίσια τίiΊν άποφάσεων 
τίiΊν νομισματικών άρχων, νά άποτρέψει τήν έπι
δείνωση τής χρηματοοικονομικής δομης άλλων 
βιώσιμων έπιχειρήσεων, γιά τίς δποίες άν δέν 
ληφθοϋν γρήγορα μέτρα, κινδυνεύουν νά κατα
στοϋν ύπερχρεωμένες. 

Ττjν Διοίκηση τής Τραπέζης έξακολούθησε 
ν' άπαχολεί έντονα ή άνάγκη στηρίξεως καί δια
τηρτjσεως σέ λειτουργία ώρισμένων μεγάλων βι
ώσιμων έπιχειρήσεων, πού χαρακτηρίζονται 

άπό ύπέρμετρη bπερχρέωση καί δέν διαθέτουν 
τά μέσα γιά αύτοδύναμη οiκονομική έξυγίανση. 
Παράλληλα, έπιδίωξη τής Τραπέζης παραμένει 
ή πρόληψη μέ κάθε δυνατό μέσο της ύπερχρέ

ωσης άλλων μεγάλων καί μεσαίων έπιχειρή
σεων, γιά τίς δποίες ύπάρχουν ένδείξεις γιά 
ένδεχόμενη άνατροπή της χρηματοοικονομικής 
τους Ισορροπίας. 

Γιά τίς έπιχειρήσεις αύτές, ή δριστική έξυ-
ίανση άπαιτεί τήν μετοχοποίηση τοϋ συνόλου 

• τοίι μεγαλύτερου μέρους των ύφισταμένων δ
ειλών τους κι ' αύτό πρέπει νά ύλοποιηθεί μέ 

' ν συνεργασία καί άλλων φορέων τοίι δη-
οσίου τομέα. 

Έξ άλλου, στ ή ν δεύτερη περίπτωση, μέσα στά 
λαίσια πού ~θεσε ή ύπ · άριθ. 341 'Απόφαση τοϋ 
ιοικητοϋ τής Τραπέζης της 'Ελλάδος, tγιναν 
α! γίνονται ρυθμίσεις σέ μακροχρόνια βάση 
ών ληξιπρόθεσμων ύποχρεώσεων έπιχειρή
εων, μετά άπό προσεκτική στάθμιση των δυ
ατοτήτων τους γιά τήν έξυπηρέτηση τίiΊν νέων 
σεων καί , όπου κρίθηκε άναγκαiο, συνδuά

ονται μέ πρόσθετες χορηγήσεις. 

Ή συνολική πιστωτική έπέκταση της Τρα
έζης κατά τό 1984, δέν ήταν άνάλογη μέ τήν 
νοδο τών πιστωτικών διαθεσίμων της. Γιά τήν 

κτίμηση όμως τοίι πραγματικοϋ μεγέθους της 
ιστωτικfjς έπεκτάσεως της Τραπέζης μέσα στό 
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1984, θά πρέπει νά ληφθοϋν ύπόψη ο! επόμενοι 
κύριοι παράγοντες πού i:πηρέασαν σέ άξιόλογο 
βαθμό τήν διαμόρφωσή της. "Ετσι , έπιβράδυν
ση στήν αύξηση των ύπολοίπων τών χρηματο
δοτήσεων άσκησαν οί χειρισμοί τής Τραπέζης 
έναντι ώρισμένων ύπερχρεωμένων έπιχειρτj
σεων, πού άποσκοποϋσαν κυρίως στήν άνακοπη 
τής περαιτέρω έπιδεινώσεως τής κεφαλαιαιcijς 

τους δομής. Στά πλαίσια αύτά δέν λογίζονται 
τόκοι καί δάνεια επιχειρήσεων πού, κάτω άπό τίς 

σημερινές συνθήκες, έκτιμiiται δτι δέν μποροϋν 
νά τούς καταβάλουν οϋτε τώρα οϋτε στό μέλλον. 

Θετική έπίδραση στά άποτελέσματα άσκή
θηκε άπό τήν αύξηση τίiΊν έπιτοκίων των 
έντόκων γραμματίων τοϋ Δημοσίου, σέ έπίπεδα 
πού καλύπτουν τό κόστος συγκέντρωσης των 
τραπεζικων κεφαλαίων. Έξάλλου, ή έν!σχυση 
τής άποδόσεως τών ύψηλότοκων προθεσμιακων 
καταθέσεων, οί δποίες t:φθασαν ν ' άποτελοϋν τό 
31 % τοϋ συνόλου των άποταμιευτικων καταθέ
σεων καί δέν ήταν μέχρι τώρα Ι:λκυστικές, ε! χε 
ώς συνέπεια τό κόστος συγκεντρώσεώς τους νά 

πάψει νά έπηρεάζει άρνητικά τά άποτελέσματα 
τής Τραπέζης. 

Οί εύνοϊκές έπιπτώσεις άπό τίς ρυθμίσεις αύ
τές πάνω στά άποτελέσματα τής τραπέζης έξου

δετερώθηκαν σέ μεγάλο βαθμό άπό άντίθετες 
έπιδράσεις, πού προήλθαν κατά κύριο λόγο άπό 
τήν μεγάλη διεύρυνση τών δεσμευμένων 
κεφαλαίων στήν συγκέντρωσή τους. Στούς πα
ράγοντες πού έπέδρασαν μειωτικά στήν δια
μόρφωση τής άποδοτικότητας της 'Εθνικής 
περιλαμβάνεται καί ή προσπάθεια πού καταβάλ

λει ή ίδια γιά τήν έξυγίανση τοϋ χρηματοοικο
νομικοϋ κόστουςύπερχρεωμένων έπιχειρήσεων. 

Στήν προσπάθειά της αύτή ή Τράπεζα παύει νά 
λογίζει τόκους γιά δάνεια πρός έπιχειρήσεις γιά 

τίς όποίες φαίνεται δτι δέν ύπάρχουν προοπτι
κές νά τούς καταβάλουν οϋτε στό άπώτερο 
μέλλον. ' Η διεύρυνση τών περιθωρίων τής Τρα
πέζης άποτελεί άπαραίτητη προϋπόθεση καί γιά 
τήν ταχεία δραστηριοποίησή της στήν προσφο
ρά νέων ύπηρεσιίiΊν πρός διαφόρους τομείς τής 
οΙκονομίας καί ίδιαίτερα γιά ττjν πρωτόβουλη 
προώθηση νέων έπενδύσεων καί τήν όλοκλη
ρωμένη έξυπηρέτηση των βιοτεχνικων έπιχει
ρτjσεων. Στούς τομείς αύτούς ε!ναι Ι:κδηλη ή 
άνάγκη γιά τήν προσφορά νέων ύπηρεσιων -
πέρα άπό τίς κλασικές τραπεζικές, πού καλύ
πτονται Ικανοποιητικά άπό τήν Τράπεζα - γιά τίς 

όποίες όμως χρειάζεται ή δημιουργία νέας ύπο
δομης, έξαιρετικά ύψηλοϋ κόστους. 

Τό ένδιαφέρον της Τραπέζης συγκεντρώθηκε 
τό 1984 στήν κατά προτεραιότητα χρηματοδό
τηση ύγιων έπιχειρηματικων πρωτοβουλιών. 

"Ετσι, -ή 'Εθνική άνταποκρ!θηκε Ικανοποητικά 
στήν σχετική ζήτηση πιστώσεων, ή όποία δμως 
ήταν γενικά συγκρατημένη. 'Η πιστωτική έπέ
κταση τfjς Τραπέζης ήταν τό 1984 ταχύτερη σέ 
σύγκριση μέ τό 1983, παρά τούς παράγοντες πού 
προαναφέρθηκαν καί έπέδρασαν περιοριστικά 

στήν διαμόρφωσή της. 

Ε!δικώτερα, ό ρυθμός αύξήσεως τίiΊν πιστώ

σεων πρός τήν βιομηχανία σημείωσε έπιτάχυν
ση στό 1984 σέ σύγκριση μέ τόν άμέσως 
προηγούμενο χρόνο. 

Ή Τράπεζα ε!ναι άποφασισμένη καί ύποχρε

ωμένη νά έξαντλήσει καΙ τά τελευταία περιθώ-

ρια των δυνατοτήτων της yιά τήν δριστική έπί
λυση τοίι έθνικοϋ προβλήματος τών ύπερχρε
ωμένων έπιχειρήσεων. 

Έξάλλου, ή Διοίκηση, μέσα στά όρια τών δυ
νατοτήτων τijς Τραπέζης, συνεχίζ~ι παράλληλα 

νά καταβάλει προσπάθειες γιά τήν βελτίωση της 
χρηματοοικονομικής δομής μεγάλου άριθμοϋ 
έπιχειρτjσεων, ο\ όποίες άντιμετωπίζουν ταμει

ακές δυσχέρειες πού όφείλονται , κατά βάση, στή 
σημερινή οiκονομική συγκυρία. 

Στόν τομέα τής βιοτεχνικής πίστεως, ή Τρά
πεζα συνέχισε μέ συνέπεια καί κατά τό 1984 τήν 
πολιτική ένίσχυση ύyιών καί δυναμικων έπι
χειρήσεων, μικροϋ καί μεσαίου μεγέθους, οί 

όποίες ε!ναι βιώσιμες καί έμφανίζουν άναπτυ
ξιακές προοπτικές. 

Γενικώτερα, ή Τράπεζα σταθμίζει προσεκτικά 
τήν πολιτική της εναντι τijς βιοτεχνίας, μέ 
σκοπό νά προστατεύσει κυρίως τήν τελευταία 
άπό τίς δυσμενείς έπιπτώσεις μιιiς μελλοντικής 

ύπερχρέωσης, πού θά ήταν δυνατόν νά δημι
ουργηθεί άπό τήν πιστοδότηση τοϋ κλάδου πέρα 
άπό τίς εϋλογες άνάγκες του σέ ξένα κεφάλαια. 

'Η άσκηση τής πολιτιιcijς αύτή ς εχει σημαν

τικό κόστος γιά τήν ίδια τήν Τράπεζα άν λ ηφθεί 
ύπόψη ότι εχει ώς άποτέλεσμα νά παραμένουν 

δεσμευμένα στήν Κεντρική Τράπεζα, μέ άπό
δοση πολύ χαμηλότερη άπό τό κόστος συγκέν
τρωσής τους, άξιόλογα πασά διαθεσίμων της, 

πού μποροϋσαν νά ε{χαν διατεθεί σέ βιοτεχνικές 
πιστώσεις. 

Ή ζήτηση βιοτεχνικών πιστώσεων τό 1984 
φαίνεται ν' άποκαταστάθηκε σέ έπίπεδα, πού 
άνταποκρίνονται περισσότερο στίς πραγματι
κές πιστοληπτικές άνάγκες τοίι τομέα, μετά τήν 
μεγάλη ~ξαρση πού σημείωσε κυρίως τό 1982 
καί δευτερευόντως τό 1983. Ή 'Εθνική Τράπεζα 
έξυπηρέτησε καί τό 1984 σέ Ικανοποιητικό 
βαθμό δλα τά εϋλογα αΙτήματα γιά πιστωτική 
στήριξη βιοτεχνιων. ΗΟπως προκύπτει άπό τή 
διερεύνηση τ&ν σχετικών της στοιχείων, άπορ

ρίπτεται ποσοστό κατώτερο άπό τό 2% τών αΙ
τημάτων, πού ύποβάλλονται γιά βιοτεχνικά δά
νεια στό σύνολο τών μονάδων της. Παράλληλα, 
ή Τράπεζα tχει θέσει στή διάθεση των βιοτε
χνιών εναν άποτελεσματικό μηχανισμό, πού κα
λύπτει γεωγραφικά δ λ η τήν Χώρα, ένω έπιπλέον 
όργανωτικά καΙ λειτουργικά ~χει τήν δυνατό
τητα νά /:ξ υπηρετεί όλο καί πιό άποτελεσματικά · 
τίς άνάγκες τους, μέ σύγχρονη τραπεζική άντί

ληψη . Εlναι χαρακτηριστικό ότι τό 1984, χάρη 
στήν άποτελεσματικώτερη διοικητική άποκέν
τρωση καί τήν λειτουργία τίiΊν Περιφερειακών 

Διοικήσεων, δ μέσος χρόνος γιά τήν έξέταση 
ένός βιοτεχνικοίι α!τήματος άπό Καταστήματα 
τής άρμοδιότητάς τους καί τήν λήψη της σχε
τικfjς άποφάσεως ~χει περιοριστεί σέ 10 περίπου 
μέρες. 

Γενικά ή Τράπεζα καταβάλλει συνεχή 
προσπάθεια γιά ττjν βελτίωση τής συνεργασίας 

της μέ τήν βιοτεχνία . 

Τά κύρια χαρακτηριστικά τής δραστηριό
τητος της Τραπέζης ήταν τό 1984 τά άκόλουθα: 
Τό συνολικό bπόλοιπο τών καταθέσεων έσωτ!:
ρικοϋ σέ δραχμές ~φτασε στό τέλος τοϋ έτους τά 
986,6 δισεκατομμύρια, ποσό ύψηλότερο άπό τό 
άντίστοιχο τοϋ 1983 κατά 239,1 δισεκ. ή 32,0% 
(αύξηση 1983: 123,2 δισεκ. ή 19,7%). Μέ ύψηλό 
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~.ιιί!J tB.ιιlhA, [ψμ. 

& C.Jυzu(l Cn., !Jm:. 
lnstitutional Grocers and Food Purveyors 

RHAURANTS 8 MOIELS 8 HOIELS • HOSPΙTALS 

SHIPS 8 AIRLINES • SCHOOLS e FACIORIES 

DIRECTORS: VOUYIOUKLIS BROS. 

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

· Εξυπηρετοuμε κάθε είδους έστιατόρια γιά δλες τίς άvάγκες τους, 
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έπίσης ρυθμό αύξήθηκαν καί oi καταθέσεις σέ 
συνάλλαγμα. Τό μεγαλύτερο μέρος τής αύξή
σεως τών καταθέσεων έσωτερικοu σέ δραχμές 

προt;λθε άπό τίς Ιδιωτικές καταθέσεις καί είδι
κώτερα τίς άποταμιευτικές (219,8 δισεκατομμ.). 

Άναλυτικώτερα, θά πρέπει νά ληφθεί ύπόψη 
δτι ή 'Εθνική ήταν ή πρώτη τράπεζα πού δρα

στηριοποιήθηκε εντονα στόν τομέα τών βιοτε
χνικών δανείων ό.πό τά τέλη του 198 ι' αύξάνον
τας τό συνολικό ύπόλοιπο τών σχετικών λογα
ριασμών. "Ετhι, μεγαλύτερο, σέ σχέση πάλι μέ 
τίς ίiλλες τράπεζες, τμijμα τών δανείων της βρί
σκεται σέ προχωρημένο στάδιο ώριμότητας, μέ 

aποτέλεσμα νά ύπάρχουν ύψηλότερες εΙσπρά
ξεις σέ σύγκριση μέ τά ϊδια δάνεια ίiλλων τρα

πεζών, πού i:iρχισαν άργότερα τήν προσπάθειά 
τους γιά τήν προώθηση τών βιοτεχνικών δα
νείων. Άπό τά στοιχεία προκύπτει δτι κατά τό 
1983 καί 1984 oi ρυθμοί αuξησης τών νέων 
χορηγήσεων τijς Τραπέζης πρός τήν βιοτεχνία 
δέν διαφέρουν αίσθητά (1982:52,6 δισεκ. δραχ
μές, 1983:60,2 δισεκ. η +14,4%, 1984:67,3 δισεκ. 
η +11,8%), 

Στό 1984 βελτιώθηκαν πολλά ό.πό τά βασικά 
μικροοικονομικά μεγέθη, γεγονός πού έπηρέ

ασε εύνοϊκά καί τίς συνθήκες κάτω άπ' τίς όποί
ες λειτουργεί τό τραπεζικό σύστημα. Ώστόσο, 

σημαντικά προβλήματα τής οικονομίας καί τών 
τραπεζών έξακολουθοuν νά παραμένουν καί 

χρειάζονται ο! συντονισμένες προσπάθειες 
δλων μας γιά νά μποϋν στό δρόμο τής σωστής 

καί όριστικής έπίλυσής τους. 

Μέσα στόν ϊδιο χρόνο σημειώθηκε πρόοδος 
στίς συστηματικές προσπάθειες τijς Δr οική
σεως γιά τήν προσαρμογή τfjς διοικητικής καΙ 
λειτουργικής δομής τής Τραπέζης στίς σύγ
χρονες άνάγκες των συναλλαγών καί τίς σχε
τικές προοπτικές πού διαγράφονται. Ή άνα
μενόμενη βελτίωση των οικονομικών συνθηκων 

κατά τό 1985, σέ συνδυασμό μέ τά θετικά άποτε
λέσματα άπό τήν έπέκταση τfjς άναδιοργάνω
σης τijς Τραπέζης, έλπίζεται δτι θά όδηyήσουν 
σέ αuξηση τών έρyασιων καί τijς παραyωyι
κότητος. 
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"Learnίng for the Fίnest Life; 
Α Ν ew Era of Dί~tίnctίve Lίberal Educatίon '' 

By Dr. Peter Diamandopoulos 
President, Adelphi University 

Following are excerpts jrom the Λddress by Dr. Peter Diαman
dopoulos on the occasion oj his imιuguration as S eventh President 
of Λdelphi University, on Λprί/18. 

"Ι begin with a personal reflection. 
On aπ island I was born to an island Ι have returned. 
On Crete Ι grew up in the land of Minos, the creator of Europe's 

first ciνilization. 
Ι saw the. ruins of labyrinthine palaces, the outlines of a sur

passing social architectonic, eνidence of political power and 
wisdom, and the incomparable frescoes of Knossus. 

Ι was captiνated by the legends of the brilliant engineer 
Daedalus and his imprudent son Icarus - the first man to be 
tempted to fly and who in doing so defied the laws of Kings and 
Nature. 

And Ι came to realize that only through enterprise and bold 
intelligence and imagination are ciνilizations born and so they 
attain their apogees. 

Ι came to realize that on islands, despite geographic limits and 
restricted resources, unlimited possibilities for adνancing ciνiliza
tions exist when intellect and imagination are helped to flourish. 

And now on Long Island Ι see what America at her best is 
accomplishing, in freedom, and with pride and enterprise. 

Ι see this island teeming with some of the nation's most gifted 
and imaginatiνe citizens, tackling some of this century's most 
intractable problems - such as urbanization, transportation, en
νironmental degradation, and demographic explosion - while at 
the same time endeavoring to determine the Island's ciνilizing role 
for the next century. 

And Ι haνe been wondering about what Adelphi ought to do to 
help Long Island and the nation meet their needs for greater intel
ligence, bolder imagination and a new sense of risk-oriented en
terprise. 

' 'I haνe been pondering what Adelphi should do to assist Long 
Island and America achieve an even more thriνing economy and a 
social renaissance, showing the rest of the world, as Minoan Crete 
did four thousand years ago, what it takes to become the best and 
live the finest life. 

Ι visualize today ιhe mission of Adelphi in this dynamic setting 
to be none other than that of nurturing the best intellect, firing the 
imagination, and preparing gifted minds for a life of enterprise, 
reflectiνeness and cultural refinement ... in essence, helping such 
minds to inνest models for a new ciνilization. 

But Ι am ahead of myself; for, besides declaring a new era at 
Adelphi today, we are celebrating Adelphi's Ninetieth Anniνer
sary. 

* • * 
Ι believe that Adelphi has no other opt.ion, under the present 

circumstances, but to· reappraise its entire arts and sciences cur-
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riculum, and to specify tt.e reιeνance of that curriculum to the 
education offered by its professional schools. 

The educational aims of majors, minors, electiνes, general edu
cation and basic skills haνe to be re-examined. All courses haνe to 
be re-eνaluated and re-conceiνed in the light of new intellectual 
breakthroughs and the student's altered sensibili'ties. The rela
tionship among courses has to be made clear. The connection 
between courses and degree requirements has to be justified. 
Finally, the issue of an appropriate pedagogy useful to a new 
philosophy ofliberallearning, and responsiνe to the needs of al\ the 
students, has to be addressed. 

Ι η order to achieve the desirable reappraisal, Adelphi must take 
inspiration from its earlier curricular strategies and build the cur
riculum it must haνe. 

Adelphi must recognize that today's world needs a new ιype of 
educated person; an indiνidual capable of comprehending and 
coping with the world's complexities. 

What is needed at Adelphi today is a new sense of liberal inner 
direction and new professional principles of selective responsiνe
ness to the world's νastly complicated and changing needs. 

Only then can Adelphi claim that it has the educational philo· 
sophy to enable its graduates to \ead the enlightened and 
productive life, and to succeed in their moral endeaνors. 

If a balance between Adelphi's sense of educational inner 
direction and its selectiνe responsiνeness to the needs ofthe larger 
world is to be struck, the uniνersity itself will have to be restructur
ed, reoήented and transformed. 

Ι belieνe we can do all that, and more. 
Adelphi's present organization - with the College of Arts and 

Sciences being the home of the basic disciplines and its six 
distinguished professional schools preparing graduates for today's 

'Ά VERITABLE DEMIOURGE" 
From remarks delivered at the inauguration of Dr. 
Peter Doamandopoulos as President of Adelphi Uni
versity, by Dr. John R. Silber, President of Boston 
U niversity: 

" . .. Ν οι only courαge but joy is engendered by ιhis 
reαlizαtion: α courαge andjoy mαrvelously personified in the 
man you hαve chosen as your president. Ι know ιhaι in the 
short time he hαs been here you will αlreαdy have come ιο 
know Peter Diαmαndopoulos αs α font of life, physicαl, 
spiritual, intellectual. ln choosing Peter Diamαndopoulos, a 
veritαble Demiurge, Λdelphi hαs chosen for the durαtion of 
his presidency αfruitful and rejlectiνe /ife. Under his leαder
ship and with your help, Adelphi will meet the challenge of 
liberal education. Ι salute you both. " 
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basic occupations - has for decades served this university well. 
But, as we have seen, the world has changed. Therefore, 

Adelphi must deal with these changes by establishing a university
wide strategy that integrates imaginatively professional education 
with liberal learning. 

Within such a strategy, appropriately-structured Divisional 
curricula composed of kindred disciplines will provide students an 
intellectual comprehension of today's world through, for example, 
historical understanding, economic analysis, political interpreta
tion, mathematical and symbolic configurations, physical theory, 
artistic creation, and the pondering of moral dilemmas. 

These alternative modes of intellectual comprehension will 
require each student to know the fundamentals of several kindred 
disciplines. Each student, therefore, will become both knowledge
able in the use of ideas, and responsible for their interpretation 
not simply exposed to them or overcome by them. Α separate block 
of course called "general education" will be dispensed with because 
each Division will now be so structured as to resonate with the 
critical and reflective considerations of the other Divisions. In 
brief, a new concept of liberallearning, distinct from the old one of 
"general education"- cum majors - will have been defined. 

With an eye to that educational purpose, Ι envision the 
structure of Adelphi's College of Arts and Sciences being reor
ganized into five academic Divisions, each responsible for its own 
thematic core curriculum. I propose that the themes of these 
Divisions might be: (!) Sciences and Techno!ogical Transforma
tions; (2) Social Change, Politics and Moral Critique; (3) Litera
ture, Art and The Modern Sensibility; (4) Global Developments 
and World Survival; and (5) Beliefs, lnsights and Religious Faiths. 

Within each of these themes, students will be exposed to 
knowledge of increasing significance and complexity. Issues of 
method, subject, intellectua1 purpose, and mode of comprehen
sion, intrinsic to each theme, will be defined by the basic disciplines 
involved within the sponsoring Division. 

Appropriately structured Divisional curricula will provide 
students an intellectual comprehension of today's world through, 
for example, historical understanding, economic analysis, political 
interpretation, mathematical and symbolic configurations, 
physical theory, artistic creation, and the pondering of moral 
dilemmas. 

The structure of each thematic core and its disciplinary 
specializations will cover four years of study. 

All students will be required to take a specially designed course 
of study that, at the Freshman and Sophomore years will draw 

~ateria 
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upon a small 1ist of e1ementary courses supp1ied by all five 
Divisions, and at the Junior and Senior years will concentrate on 
advanced courses from one Division only. The selection of the 
Division within which a student will pursue his or her stυdies 
duήng the Junior and Senior years will depend upon the student's 
past performance and the facu1ty's a pproval. 

With the he1p and advice of the faculty, the discernίng student 
will be ab1e to re1ate the intellectual achievements investίgated 
within one Division to se1ect issues under study in the other 
Divisions. The net accomplishment wίll be liberal 1earning of the 
subtlest and most sophisticated knowledge- an education that is 
both specialized in economica1 ways and comprehensive in 
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coherent modes. 
Ι η the end, every undergraduate of Adelphi will have acquired, 

both a working acquaintance with the essentials of today's main 
intellectual pursuits, and a specia1 understanding of what the 
pioneers in the frontiers of knowledge are accomplishing. 

Through such liberal Jearning the student - beyond the 
mastering of any single subject, and independently of the student's 
individual ίnterests will acquire the capability to be reΩective1y 
crίtίca1 of everything he has 1earned - or will learn. The signi
fίcance of this capability cannot be overstatcd in today's wor1d. 

The advantages of rcconstίtutirιg Ade1phi's 1iberal arts and 
sciences curricula along thematic cores will be many. 

The proposed restructuring wίll ensure inte11ectual economy; 
will focus on the critical concept of"mode of comprehension "; will 
bypass the disputes about general and specialized ~ducatiuon; ~nd 
will de-emphasize the disjunction between theoretιcal and applιed 
know1edge. 

Within this restructuring, liberal education and professiona1 
education no Jonger will be viewed as antithetical. U ndergraduate 
and graduate educatίon will form a continuum. And, the basic 
sciences will have the opportunity to present advanced work in 
elementary forms to the largest number of stimulated students. 

Thus, a Freshman will be able to comprehend difficult ideas, 
and a Senior wi11 be ab1e to master their proper use, and the 
embarassing proliferation of courses and programs will have come 
to an end. 

But beyond these benefits accruing to the College of Arts and 
Sciences, the proposed thematic modes of comprehension will a1so 
prove to be invaluab1e in invigorati~g Ade_lphi's professiona! 
schools. Each professional school wιll provιde to all Adelphι 

students, independent1y of the students' professional interests an_d 
accidents of ear1ier education, an intellectual framework that ι s 
indispensab1e in the practice of every profession today - metho
dologica1 perspective. 

Specifically, the professional schoo1s will enable students to 
approach practica1 prob:ems in intellectually creative and icono-
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clastic ways, and will empower them to redefine their professional 
tasks in provocative ways. Graduates of the new professional 
schools, will, thereby, be educated to transform and lead their 
professions. 

Beyond the benefits to students, the thematic modes curricu
lum will also induce the basic disciplines, from anthropology ιο 
sociology, to rethink their offerings along problematic, dialectic, 
historical or experimentallines, and to redefine their offerings. As 
this transformation takes place, Adelphi's professional schhools, 
themselves, also will be identifying new areas for the development 
of new professional expertisea and practice. 

Ι η brief, the whole university will be reoriented and transform
ing itself. 

Clearly such an achievement, while indebted to the early 
Adelphi's philosophy - whose Ninetieth Anniversary we celebrate 
today - will be much more. 

By becoming once more intellectually inner-directed, but ίη a 
new way; and by resolving to prepare professionals selectively only 
for those needs of today's world that lend themselves to rational 
treatment, but with new strategies, the new Adelphi will be striking 
the new balance needed for purposeful higher education in 
America for the 21st Century. 

With that balance, Adelphi's students, upon graduating will 
have acquired the powerful capability that only true higher educa
tion 1=an give them - the critical reflectiveness without which no 
one may claim to understand, or hope to change, the worlds of 
today and tomorrow. 

Το offer any Jess to our students would be to cheat them. Το 
promise any more would be to deceive them. 

With the dedication of our distinguished faculty, with the 
~upport of our trustees, and with the munificent help of philan
thropists - Adelphi wi/1 give our students what they deserve and 
must have. 

Mr. Chairman, in the presence of this auspicious assembly, Ι 
pledge to do my utmost to honor that commitment - to Adelphi, 
and to America - so help me, God. 

:Ζ8 
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Mrs. Hatziyiannίs, Dr. Eng/e, Mrs. Ν. Moshonas and Mrs. Pappas, President ofthe Phi/o
ptochos Societies of the Greek Orthodox Church. (Morήs Warrnan) 

Dr. Mary Allen Engle, Noted Pedίatric 
Honored at Reception in New York 
When Dr. Mary Allen Engle, chief ofthe 

Division of Pediatric Cardiology at the New 
York Hospital, was honored recently at a 
reception ίη New York City, she surprised 
guests with samples of her work - two 
lovely young ladies - Linda and Alizia -
whose hearts had been repaired by Dr. Engle 
when they were little tots. 

The buffet, hosted by Mrs. Themis 
Hadjiyannis in her New York City residence, 
was attended by New York Hospital direct
or, D r. David Thompson; Mrs. John Pap
pas, of Boston, National Philoptochos 
leader; Mrs. Maria Lyras, of New York's 
Holy Trinity Cathedral Philoptochos So
ciety; Dr. Kathryn Ehlers, Professor of 
Pediatrics at Cornell and Associate Director 
of Pediatric Cardiology at the New York 
Hospital, and many other well known mem
bers of the Greek-American Community. 

parents, and hospital treatment for the 
children. It is reported that all the physi
cians contribute their services to the 
program at no charge. 

Support for the children 's program also 
comes from The John Hadjiyannis Founda
tion, an organization founded by Mrs. 
Hadjiyannis in memory of her late husband, 
a Greek shipping entrepreneur. Mrs. Hadji
yannis gives generously of her time and 

energy in the support and implementation of 
the foundation's work. 

"I have been fortunate to be in the right 
place, at the right time," Dr. Engle told 
guests. At John Hopkins Medical School, as 
a fourth year medical student, she witnessed 
her first "blue baby" operation. 

"Ι had known before medical school that Ι 
wanted to be a pediatrician," she said, "but 
now (after the 'blue baby' operation), Ι knew 
Ι wanted to be a pediatric cardiologist." 
Eventually, Dr. Engle became one of the 
first fellows of Dr. Helen Taussig, the 
pioneer in the "blue baby" operation at John 
Hopkins. 

Dr. Engle described the great amount of 
work, especially ίη the experimental surgery 
laboratory, to perfect a technique that was 
used to correct Linda 's heart condition. 
"Linda became part of the sharing of new 
medical knowledge when we reported this 
new form of surgery at the American Heart 
Association convention," Dr. Engle pointed 
out. "The research results were published for 
other physicians over the world to help their 
patients." 

Linda is now a healthy young woman with 
a career ofher own, engaged to be married in 
May. 

Aliza, who also benefited from heart 
repair work, is a high school senior, pretty 
and energetic and into dramatics and many 
other extra-curricular activities. She plans 
to go to college next year, according to Dr. 
Engle. 

"What a major medical center does best is 
vividly illustrated by Linda and Aliza," Dr. 
Engle emphasized. "Research and training 
training that leads to continuing improve
ment of medical care . . . that translates into 
happy a nd healthy hearts for our children." 

Dr. Engle who is also a professor of 
pediatrics, is the first Stavros S. Niarchos 
Professor of Pediatric Cardiology at Cornell 
U. Medical College. She said that she was 
inspired to initiate a program for the treat
ment of congenital heart disease among 
children after a visit to Greece in 1973, when 
she became a 'Ώreek-American." This 
program brings Greek children with severe 
heart defects, and their parents to the United 
States. According to Dr. Engle, the Greek 
Children's Cardiac Program has success
fully treated 170 babies and children ίη its 
first ten years. Private individuals and the 
Philoptochos Society have provided funds 
for t ransportation, accommodations for 

From L to R, Dr. Μ ary Al/en Eng/e, the gracious hostess Mrs. Hatziyiannίs and Dr. 'Γhomas 
Meik/e, Dean of M edical Co//ege of Cornell Medica/ Center. 

(Morήs Warman) 
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Masterpίeces from Greece and Italy ίn Queens 

Afrodίιe 
from Melos. 
C 200-100 B.C. 

JUNE, 1986 

Exhibition funded 

by the 

Chase Manhattan Bank 

The Queens Museum recently opened a 
new permanent exhibition - the first in its 
14-year history. Feaιuring 22 rare 19th- \ 
century casts of classical sculpture, the 
exhibit traces the development of some of 
the fundamental artistic concepts in the 
Western figurative trad ition. 

lt is the culmination of a three-year resto
ration program funded by the Chase 
Manhattan Bank, Ν.Α., and the realization 
of the Museum's decade-long efforts to 
present this unique collection of casts to 
New York art-lovers. 

It wou\d require a grand tour of Europe, 
visiting museums, chape\s and palaces to 
actually see first-hand the c\assical sculpture 
that forms the touchstone of Western art. 
Only once has an original Michelangelo 
marble sculpture been seen in the U.S. , and 
that was over 20 years ago when the Vatican 
permitted the Pieta to be shown at the 
1964-65 New York World's Fair. By a 
remarkab\e coincidence, the Museum is 
situated on the very site occupied bythe Fair. 

Now, a generation Iater, the Queens Mu
seum offers viewers the unique opportunity 
to see and experience not only the splendor 
of the Pieta, but such other famous works as 
the Venus de Milo , the Borghese Warrior, 
and Hermes by Praxiteles, assembled in one 
location. 

These extraordinary casts are significant 
for many reasons. Casts such as these have 
been used for centuries as a means of 
conveying both art history and artistic 
principles. They offer an opportunity for 
scholars, students and the general public to 
study and enjoy works of art to which access 
is normally quite restricted. For example, 
eνen today, not one original marble sculp
ture by Michelangelo can be found in the 
collection of any museum in the United 
States, and the Queens Museum is one of 
only a few institutions to display high 
quality casts of his work. Other casts, such as 
the fήezes and pedimental sculpture of the 
Parthenon, will permit curators to reas
semble oήginal decorations which were 
disturbed by war and conquest centuries 
ago. 

lt is impossible today to make casts from 
the original masterpieces - it wouldn 't be 
permitted by the institutions that own them. 
Most casts, therefore, are second and third 
generation, copies of copies made in a far
from-exacting rr:ethod. The casts in τhe 
Heroic Spirit exhibition represent the finest . 

Bacchus. 1496-98 
By Michelangelo 
when he was only 2 Ι 
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quality in both craftmanship and replica
tion. 

The exhibit, curated by Dr. Barbara 
Matilsky, is divided into five segments. Four 
of these represent the central themes that 
were developed by the Greeks and became 
the focus of Western aesthetics for centuήes: 
the depiction of the human form in a 
natural style; the ideal of beauty; the intro
duction of emotive expression and psycho
logical content; and the integration of 
sculpture and architecture in civic buildings. 
Each of these four themes is illustrated by 
casts of ancient sculpture. Α model of the 
Acropolis, including the Parthenon, enhan
ces the exhibition, and serves to portray the 
importance of the integration of full-scale 
sculpture and the architecture of the Greek 
civic buildings of the classical era. Casts of 
the original Aphrodite and Dione from the 
east pediment of the Parthenon, as well as of 
the friezes depicting the Panathenaic Pro
cession, intήcately detail the importance of 
this concept. 

The fifth segment of the exhibition con
centrates on the work of Michelangelo, 
whose l6th-century sculpture demonstrates 
a deep understanding and personal 
revitalization of classical ideals. Rare casts 
of such works as Bacchus, the Pieιa and the 
Tomb of Lorenzo de 'Medici reveal 
Michelangelo's unique ability to enunciate 
the figure in space. 

So important were these sculptures to 
19th-century Ameήcans that The Metro
politan Museum of Art devoted an entire 
wing to its collection of 2000 casts. But with 
the onset of the 20th century, art moved 
away from classicism, the casts fell out of 
fashion and the Metropolitan stored its 
entire collection in an underground ware
house. In the 1970s, the Metropolitan en
trusted several of the casts to The Queens 
Museum - to restore the damages wrought 
by time and water seepage, and to eventually 
exhibit them. 
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Dr. James Nίcholas 
Dr. James Nicholas, head of the ortho

pedic department at Lenox Hill Hospital in 
New York has been good enough to tell all 
about his involvement in athletics and what 
made his reputation. 

Q. Dr. Nicholas you have been connected 
with Lenox Hill since your intemship. For 
the past flfteen years you have been the 
director of the orthopedic department. How 
did your involvement with professional 
athletics came about? 

Α. Many years before Ι came to Lenox 
Hill. Ι first got interested when as a young 
man Ι played the sports. Later when Ijoined 
the army Ι got νery curious about a condi
tion called osteoporosis, which today has 
become a very popular subject. lt was very 
apparent that exercise was an important link 
in osteoporosis. Ι decided to look at football 
players, athletes, dancers and that's what got 
me inνolved, not thinking that it would lead 
me into another tangestial career. 

Q. Wbat gave you the idea to be tbe 
founder of tbe well known lnstitute of 
Sports Medίcine and Athletic Trauma, lo
cated ίο the Hospital? 

Α. That was a dream that deνeloped 
gradually by exposure to the problems. γ ou 
see, we did not have in this country an in
stitute where traumatic accidents could be 
treated by specialists and research for 
improνed techniques tested. The idea came 
from the fact that the body is not just a knee, 
just a neck or just a heart, but there is a brain 
tied into the heart, tied into the fuel system 
which are the muscles and the tendons that 
move us. So Ι decided that we should haνe a 
place where doctors can study how to over
come inertia and put the body to movement. 
The Institute was formed. It consists of 
twenty two people, all scientists of various 
degrees and specialties. We all get together 
so often and assert the new deνelopments. 
γ ou will be surprised at the tremendous 
improvements in this field in later years. 

Q. Υ ου are the chiefsurgeon ofthe Ν.Υ. 
Jets and the Rangers. Do accidents occur 
often and must you be on hand every time a 
game ίs on? 

Α. Yes, accidents happen frequently. 
There is always one of our team, the sur
gical team Ι mean, that is around"'-Y ou see, 
our group consists of sixty doctors, all 
specially trained in microsurgery. W e take 
care of football, basketball, baseball and 
rugby players. But also we get a score of 
ballet dancers with torn ankles or toes. The 
famous one million dollar basketball player 
Bernard Κ.ing whom we operated on last 
year made an official announcement lately 
that he is in full shape and ready to play 
again. That of 1=ourse made the owners and 
the insurance company very happy. γ ou see 
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the outcome of those operations is not the 
success that we look for on a regular patient. 
Remember that those players have to go 
back and play a complicate sport which 
represents a great amount of money to their 
owner. 

Q. Did all thίs started with the still talked 
about peήect rehabilitation of the famous 
player Joe Namath? 

Α. Νο. The first of what you call my 
: $Uccesses was President ·κennedy when he 
was a Senator in 1955- who hurt his back 
playing rugby and had a spine surgery. And 
from that time on people kept coming in. 
However, television contracts did not 
become important until networks fought 
each other for priorities of the sports news. 
A.B.C., C.B.S., and N.B.C. were at perfect 
war and that enhanced our popularity with 
the case of Joe Namath who in those days 
represented a huge investment in television 
contracts. J oe Ν amath became famous and Ι 
kind of went along with him. 

Q. ls it because ofthe spec:ial surgery and 
especίally mic:rosurgery that your team of 
twenty two specialίzed surgeons peήorm 
that you have invented a series of surgical 
instruments that bear your name and your 
special braces for faster rebabilitation train
ning? 

Α. New techniques were inνented in 1930 
by orthopedics in this country but were 
given up and were taken over by the Japan
ese. My idea was that, to perform those tech
niques, we needed new tools. Ι had them 
made and so we were the first in America to 
put them in use. The brace called Lenox Hill 
brace is my pride and joy as it has improved 
tremendously the recuperating time. 

Q. As broken legs are not kept a secret as 
other _infermίties ofttn do, do you mind 

telling me about a few of the prominent 
people you have reajusted! 

Α. Baryshnίkov, Makarova, Peter Mar
ten. One of my first patients was Leslie 
Caron and lately Laureen Bacall who at the 
time was acting and dancing on Broadway. 
Innumerable celebrities went through our 
clinique from all oνer the world and we did 
our best to rehabilitate them. 

Q. And now, lets go to your personallife. 
Υ ou were born in V irginia, a second genera
tίon Greek. Where did your parents come 
from? 

Α. My mother was born in Κ.aterina in the 
heart of the Peloponnese, and my father -
Κ.aranikolas - in Tripolis, not too far away. 

Q. Your beautiful wίfe Kikί was born in 
Aegion and ίs Ωuent in Greek. You are doίng 
very well with your Greek patients. What 
about your three children? Do they have any 
resped for their Greek heritage? 

Α. γ es, all three can speak Greek, go to 
the Orthodox church and are νery pro
Greek. And of course Ι am very proud to be a 
Greek. Ι have said it again and again. After 
all we haνe Asclepius, God of medicine, 
Herodicus, Asclepiades who were the first to 
talk about exercise and of course Hippo
crates whose name is used nowadays on the 
football field whenever we inflict the Hippo
cratic maneuver consisting in putting a dis
located shoulder into place by knee pressure. 

Q. Greece has ~tstowed upon you the 
Order of Phoenix which you cherίsh as we 
know more than any otber award that you 
bave been given. Tbis last season you were 
tbe recipient in Ν.Υ. of the Mr. Sports 
Medicine Α ward. Wbat was your reactίon? 

Α. Pride, 1 must admit. It is a νery presti
gιous award which represents the recogni
tion of your peers in the country, rather than 
television's recognition. 

..... 
Dr. James Nicholas at work, on the field 
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Ionίan Odyssey: Το Amerίca and Back 
By HENRY ΚΑΜΜ 

The New York rimes. March 29, 1986 

ERRIKOUSAI, Greece-'-On a wind
battered knoll on this quiet island noήh of 
Corfu stand the remnants of an old mill. Ο η 
them, in bold blue letters, someone has 
written, "U.S.A." 

Errikousai and its neighboring islands, 
Othonoi and Mathrake, are "the other 
state," a hotel clerk ο η Corfu said, meaning 
they were paή of the United States. 'They 
should tly two tlags there, 'hesaid ofthe dual 
loyalties of their inhabitants. 

The three small Ionian islands, whose 
permanent populations do not exceed 300 
each, form the extreme nonhwestern corner 
of Greece. They have a long tradition of 
migration to the United States, and Greeks 
have an equally lasting custom of coming 
home when they have earned enough money 
to assure their old age. 

Last year, the Aφerican Embassy in 
Athens, said, it sent Social Security or other 
benefit checks to 80 percent of the popula
tion of e·ach of the three ίslands. The number 
is deceptively low as a measure of how 
American the islanders are, because the 
people who consider the islands home but 
live in the United States are much more 
numerous than _their permanent residents. 

American Sons and Daughters 

Α visitor met not only the elderly, who 
have returned because they own homes and 
land in the country where they earned them, 
but also their American sons, daughters and 
grandchildren. 

The jet age has made of migrants, whose 
fathers left the islands young in years and 
returned only once to get married and a 
second time to stay for good in retirement, 
frequent ocean-crossers, who keep a foot in 
each country. 

Sitting on the porch of his newly reno
vated house on Mathrake, Costas Mastoras, 
who is 26 years old, said he had come home 
for Christmas, taking_ time off from his 
restaurant job in Queens, and would soon go 
back. 

He was imprecise on when this might be, 
but his wife, Eleni, said it would be well 
before July, when their first child is due. 
They want the child to be born an 
American citizen. 

Mrs. Mastoras met her husband in New 
γ ork, where her parents stilllive. "My father 
sells franks from a pushcaή at Columbia," 
she said. And her mother? "She sells them on 
the other side of the street, on Amsterdam 
Α venue, from her caή." 

The New γ ork catering business - push
cans, restaurants and doughnut shops -
appears to have absorbed most of the 
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islanders, those from Mathrake mainly in 
Queens and those from Errikousai in the 
Bronx. 

The first generation of migrants went as 
seamen and jumped ship, finding· work in 
trades like painting. With a little capital of 
thir own, many founded family-owned 
diners and restaurants. Their relatives, who 
went to America more recently, found 
employment there. 

Βuι their American-born children, Tomis 
Catehis said, are becoming businessmen, 
doctors and lawyers, speak scant Greek and 
come here only on vacation. lt is they, he 
said, with a chuckle, who painted "U.S.A." 
on the ruined mill. 

'ΆΙΙ Born in America" 

"My four children are all born in 
America," J im Manessis said, stopping from 
work in his potato field. "They and the seνen 
grandchildren come here every summer." 

Mr. Manessis, who is 69, painted the 
bridges of New γork when he first went 
there 39 years ago. Then he staned the 
Telstar Donut Shop on White Plains Road. 
Η is children run it now, but he said he would 
soon go back. 

"Ι don't like too quiet," he said. ΉΊ like 
plenty people." 

But down the road, which is lined by 
houses that are mainly new and far surpass 
usual Greek village homes in comfon and 
equipment, Aristides Catehis, who shares in 
a restaurant on Jerome Avenue in the 
Bronx, said while pruning a tree, "We come 
back here to clean up our minds." 

Tomis Catehis works in a restaurant and 
has temporarily come back to turn the 
family home ίnto a guesthouse for vaca
tioners and part of the yard into a snack bar. 
As he took a visitor on a walk through Er
rikousai village, he pointed out where in the 
Bronx or on the West Side the residents own 
their restaurants and how many dollars each 
house cost. 

Catehis is a common name on this island, 
and the two men are not related. 

'Ίf eνerybody came here from New York 
there would be six, seven hundred people 
here instead of about 100," Mr. Mastoras 
said ο η Mathrake. 'Ίt's a sweet life here," he 
said, explaining his lack of haste in return
ing to his job and illustrating at the same 
time the generational differences in motiva
tion among migrants. 

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

Τηλ. (718) 204-8380 

υ nder the direction of the well known entertainer .. 
ANDREAS MODINOS 

to serve you in all aspects of travel 
Τό νέο ταξιδιωτικό γραφείο τής δμογένειας εlναι ετοιμο 
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Two Unusually Beautiful Weddίngs 
Two young couples were married recent

ly. The one couple in New York City, the 
other in San Juan. Yet they had a few things 
in common. The bride of the first wedding 
and the groom · of the second were born in 
Athens. They both married non Greeks. 
And they both had stupendous weddings. 

The fιrst ceremony took place in St. 
Bartholomy church and has beencoνered by 
all New York press. Liz Smith called it "a 
wedding of Byzantine splendor". Suzy of the 
"Post" labeled it "the wedding of the year". 
They wcre referring to the marriage of 
famous writer and lecturer Arianna Stas
sinopoulos to Michael Huffington, heir to a 
Texas oil fortune. lt was an enchantment of 
flowers and music, a real concert with organ, 
trumpet and harp playing Handel, Shubert 
and Gounod. From the Orthodox church, 
Arianna borrowed the exchange of crowns 
and the impressiνe "lsaia horeve". She wore 
a Galanos wedding gown. Ann Getty was 
matron of honor and hostess to a three 
hundred and fifty dinner guests at the 
Metropolitan Club. Barbara Walters was 
maid of honor together with Lucky Roose
velt, Terry Huffington and the bribe's sister 
Agapi Stassinopoulos. Her. father Con
stantine Stassinopoulos flew oνer from 
Athens where he resides, her mother from 
California where she has made her home 
together with Arianna. 

Mrs. Huffington who will retain her 
maiden name professionally is the author of 
fiνe books, the two last ones the biography 
of the famous singer Maria Callas and the 
Gods of Greece have been best sellers. 

The other wedding was Greek the other 

Author Arianna Stassinopou/os and oil
fortune heir Michae/ Huttignton. 

JUNE,1986 

way around. This time the groom was Greek 
Son of Ambassador Nicholas Macrides, 
Alexander became the happy husband of 
Sylνia de Monserrat de Ortiz. Young, tall 
and handsome the lovely couple has been 
studying law in Yale from where they will 
graduate next month and start their careers 
with top firms in New York. Alexander is 
also the son of beautiful Irini Dubuquoy, 
born Chryssafides from Athens who liνes in 
Paris with her husband, the director of the 
firm of Chystofle. 

The brides parents Mr. and Mrs. Emilio 
de Ortiz, originally from Cuba, have 
brought to Porto Rico the very sophistic
ated way of life that their native country was 
famous for. They chose to have their 
daughter's wedding in San Juan and give it 
all the grandeur that their tradition requires. 
The ceremony took place in San Jose, the 
oldest church in the Western hemisphere 
with old fashion dignity. Two hundred fifty 
guests attended. The grooms relatives and 
friends from Athens, Paris and New York 
joined the brides'friends in Porto Rico. The 
pomp of the ceremony was carried in the 
Cuban tradition. The wedding gown made 
of guepure lace had an impressive three yard 
long train attended by four flower girls 
dressed in white taffeta with pink bows. The 
six year old brother of the groom was de
lightfully impressive in his velvet breeches. 
The ushers and brides maids were an inter
national mixture of school mates of the 
couple. Panos Kammenos of Athens and 
Washington was best man. 

The rare event in this wedding were the 
three mothers in law. The brides' mother, 
just seventeen years older than her daughter, 
made her look like her twin sister. Alexan
der's mother known for style was competing 
with her very good fήend also very beauti
ful and stylish Brazilian born Tony Mac
rides, the favorite stepmother ofthe groom. 
They were alllovely and very happy and this 
wedding in every respect was something to 
remember by those who have attended. 

Στοιχειοθεσία yιό βιβλία, 
περιοδικό, 

(212) 921-0086 

avge[il1os 
Sρecializing in Greek Catering 
for home and business ρarties. 

Tel. (212) 688-8828 

Sylvia and Alexander Makrides 

Έλληvικής ίδιοκτησίας 

Long Island's Newest 

Seafood Restaurant 

49 Glen Cove Road, Greenvale, L.I. 
1.5 mile from L.I. Expressway, Exit 
39Ν, one light past Northern Blvd. 

Tel. (516) 621-1980 

Facί/ίtίes avaίlable for al/ types of 
prίvate parties at affordable prίces 

SUNDAY BRANCH: 12 p.m. - 3 p.m. 
ΟΡΕΝ SEVEN DAYS 
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Restorίng Buίldίngs ίn New York 
The Plano Restoration Corporation was 

founded two years ago by two dynamic 
young men who have demonstrated their 
skills in restoring the exteήor of many 
buildings around New York. 

The president, J ohn Kalafatis, 30, is a 
Greek-bom architect who studied at CCNY 
and has a wide range of expertise in en
gineering and construction. His wife Maria 
assists in the administrative actiνities at the 
office which is based in Long Island City. 

His partner Daniel Wacks, 33, is a civil 
engineer with extensive experience in heavy 
construction involving buildings, roads and 
bridges. Both men have taken the "Restore" 
courses at Columbia University. Together 
this talented team supervises a sales force of 
10 field representatives and a labor force .:ιf 
40 skilled craftsmen and artisans. The firm 's 
earnings last year grossed over $2 million 
dealing with such pr9minent clients as 
Helmsley-Noyes, Kuchner-Wakefield, J. 
Raynes Inc., Sinvin Realty, Kisseley Corp. 
to mention only a handful. Plano is an 
organization of highly skilled professionals 
who apply a maximum level of attention to 
any project that they undertake from a 
private residence to a high rise skyscraper. 
As Daniel Wacks says, "We try to find out 
what the client wants and how to deliver it." 
According to their satisfied clientele they do 
indeed deliver! 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΗ 

John Ka/afatis (above /eft) and Danie/ 
Wacks, the two partners who own and 
operate the Plano Resιoration Corporation, 
at their headquarters in L. /sland City, Ν. Υ. 

PLANO 
·RESTORATION 

32-()8 38th Ave., L.I.C., Ν.Υ. 11101 

Hellenic Festίval 
ίn Brooklyn, huge success 

The Hellenic Festival of Holy Cross 
Greek Orthodox Church, Ridge Bouleνard, 
Brooklyn, New York, terminated on May 
25, 1986 with a lovely luncheon and fashion 
show. Bazaar items featured embroidered 
blouses from Greece as well as costume 
jewelry and noνelties from various parts of 
the globe. 

High1ight of the fashion show was the 
comeback of the pillbox hat- reminiscent 
of the fifties, at which time it had been 
popularized by Jacqueline Kennedy Onas
sis - only this time it featured a giant der
riere bow in constrasting color. 

Representatiνes in attendance were the 
former President of the Holy Cross Philo
ptochos, Mrs. Joyce Frangos, who super
vised the preparation of the Greek pastry, 
and, in particular, the delectable "diples," 
Mrs. Stella Panagakos, President ofthe Mr. 
and Mrs. Club, and her assistant Mrs. Sue 
Vavas. Chairman of the Bazaar was Mr. 
Theodore tettonis, who worked assiduously 
with the President of the Community, Mr. 
Dean Rasinya, to make the event a 
tremendous success. 

Upcoming happenings at Holy Cross will 
be the Elephant Sale, scheduled for June 6th 
and 7th, 1986 and the 10-Year Testimonial 
Luncheon to be given at Hollywood Ter
race on June 22, 1986. This will be in honor 
of Pastor Constantine Xanthakis. 

JOHN KALAFAτiS 
President 

MASONRY REPAIRS - WAYERPROOFING - ROOFING 
BRICΚFACING - POINΠNG - SYEAM CLEANING 
SANDBLASΠNG - CAULΚING - GRAFFΠI REMOVAL 
CΕΜΕΝΠΠΟιιS & ΝΟΝ CEMENΠΠOUS SYUCCO 
LOCAL LAW 10 & ENGINEERING REPORYS 

(718) 706-7400 
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The New Jersey Scene ByPETERκovAτιs 

PER/CLEΛN AWARD. Λt the annual ΛΗΕΡΑ banquet ofthe 
55th district convention of Distrίct Ν ο. 5, at St. Barbara Greek Or
thodox Church community cenιer, Toms River, are, from /eft, 
Charles Μ. Georgeson of C/inton, Mass., Λ Η ΕΡΑ supreme vice 
president; Rep. James J. Florio (D-N.J.), recipienι ofιhe Periclean 
Award "for unsιinting efforts to resolve the current Turkish-Cyp
rioι issue and in he/ping to improve relations between Greece and 
the United Sιates ·;· and ouιgoing district governor Cosιas Ρ. Sid
ereas, of Randolph, N.J. Λt righι: NEWLY ELECTED 

OFF!CERS. Shown here are newly e/ected officers of ΛΗΕΡΛ 
District Lodge Νο. 5, from left, (fronι row): /ieutenanι governor 
John Λ. Mehos, Jersey Ciιy; governor Ernesι J. Tsaptsinos, Toms 
River; (back row ): secreιary Ju/ίan (Woody) Wesι, Merchantvί//e; 
and warden Chris W. Λnagnost, Dover. Λbsenι when photo was 
taken: marsha/1 Nick Skope/ίιis, Toms River: ath/etίc dίrector 
Cosιas Ρ. Sidereas, Rando/ph; and treasurer Ed Laskeris, Wi/-

mington, Del. 
(Koνatis Photo) 

ΑΗΕΡ Α District #5 Convention W as 
Hosted by Ocean County Chapter 

Cyprus in January, pointed out that rela
tions between Greece and the United States 
could be improved "if our nation were to 
play aπ active role in negotiating a just peace 
for Cyprus." 

"The most vital issue in the preservation 
of our national security interests in the 
Eastem Mediterranean is by ensuring that 
this area is free of conflict and imbalance," 
Rep. James J. Florio (D-N.J.) told close to 
500 members of the American Hellenic Edu
cational Progressive Association (ΑΗΕΡΑ) 
meeting at St. Barbara Greek Orthodox 
Church community center, Toms River, 
N.J. last month. 

Rep. Florio, who was the recipient of the 
Periclean Award by ΑΗΕΡΑ District Ν ο. 5, 
was honored for his "unstinting efforts to 
resolve the current Turkish-Cypriot issue 
and in helping to improve relations between 
Greece and the United States." 
Duήng the annual banquet on the second 

day of the 3-day conclave, Rep. Florio said 
that an important component of national 
security interests is maintaining the tradi
tional 7 to 1 Ο ratio of military aid to Greece 
and Turkey, "thus preventing future threats 
to the Greek people." He derided the Ad
ministration 's "continuous opposition" to 
such a ratio, despite Congress' repeated ad
monition that the Administration's foreign 
aid requests would only give the Turkish 
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government unfair military advantage over 
Greece. 

Rep. Floήo, who visited Greece and 

The 5-day convention of ΑΗΕΡΑ District 
Ν ο. 5, which compήses 20 chapters ίη New 
Jersey and Delaware, was hosted by Ocean 

OFF!CERS, DΛUGHTERS OF PENELOPE. New/y elected offίcers ofthe Daughtersof 
Penelope, Disιrίcι Lodge Ν ο. 5, jrom /eft: marsha/1, Freda Sakas, Dover; advisor, Mary 
Boyadjis, ' Convent; governor (re-elected) Marion Economo, Rockaway; and Maids of 
Λthena advisor, Li//ian Boyadjis, Morristown. Absent when photo was taken: secreιary 
Eve/yn τsaidis, Voorhees; ιreasurer /rene Wilcox, Elizabeιh; lieutenanι governor Evelyn 
Vardakis, Jersey City; and co-advisor to Maids of Λthena. Penny Capetan, New Brunswick. 

(Koνatis Photo) 
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WYCKOFF. Fr. James C. Moulketis, 
pastor of St. Nicholas Greek Orthodox 
Church, has just returned from a tour of 
duty with the U.S. Navy. Fr. Moulketis is a 
Commander in the U.S. Naval Reserve . .. 
June 8th was a red-letter day for the local 
community as it marked cornerstone laying 
ceremonies by His Eminence, Archbishop 
lakovds. The morning program was fol
lowed by a banquet in the parish commu
nity center. Α record crowd turned out for 
the affair, according to reports ... ΑΗΕΡΑ 
Day was celebrated on May 18th, with Fr. 
Moulketis paying special tribute to the 
ΑΗΕΡΑ for its longtime contributions to 
the Greek Orthodox Church and U.S. Hel
lenism ... Elaine Bacalakis, chairperson of 
the traditional mayeritsa supper, reports 

County Chapter Νο. 467, of Toms River. 
Convention chairman was Nicholas Sko
pelitis of Toms River, who is also the local 
chapter president. 

Ernest J. Tsaptsinos, 48, of Toms River, 
who was eleνated from the post of lieutenant 
governor, was elected governor. He succeeds 
Costas Ρ. Sidereas, of Randolph. 

Tsaptsinos, 48, owns and operates Tassos, 
a Toms River restaurant. He is a member of 
Eagle Rock Chapter 375, Orange, and 
resides with his wife, Toula, in Toms River. 
They have two sons. 
Α native of Newark where he attended 

public schools, Tsaptsinos served in the υ .S. 
Air Force following WWII and was dis
charged a staff sergeant. he is a 32ο Mason 
and a member of the Shήne. Α member of 
the Pan-Lemnion Society, he also served on 
the building fund of St. Barbara Greek 
Orthodox Church, Toms River. 

Other district lodge officers elected: lieu
tenant governor, John Α. Mehos, Jersey 
City; secretary, Julian (Woody) West, 
Merchantville; treasurer, Ed Laskeris, Wil
mington, Del.; athletic director, Costas Ρ. 
Sidereas, Randolph; marshall, Nicholas 
Skopelitis, Toms River; and warden, Chris 
W. Anagnost, Dover. 

Site and dates of next year's convention 
will be selected by the district Iodge "in the 
next several weeks," according to governor 
Tsaptsinos. 

Among District Νο. 5's many philan
thropic and charitable activities has been the 
donation of over $25,000. over the last four 
years to the Deborah Heart and Lung 
Center in Brown Mills, N.J. Other AHEPA
sponsored projects include over $50,000. 
annually in scholarships to high school 
students by ΑΗΕΡΑ chapters, fund-raising 
for AHEPA's Cooley's Anemia Founda
tion, construction of ΑΗΕΡΑ School and 
Boys' dormitory at St. Basil's Academy, in 
Garrison, Ν. Υ., construction of a number of 
hospitals and health centers in Greece, and 
fund-raising for the establishment of a 
special Elytis Chair at Rutgers υ. for the 
study of Greek art and culture. 
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another successful post-midnight Easter 
event. 

The Philoptochos Society sponsored 
another successful Chinese Auction on May 
13 at the community center. Many hand
some prizes and home-baked goodies 
featured the eνent which was chaired by 
Frances Dimitrion ... The first of 26 weekly 
drawings of the "300 Club"was held on May 
18. Prizes range from SlO. to SI ,OOO. Phone 
Kay Mandas (201) 447-5482 or Ethel Paras 
(201) 472-3495 for a "winning ticket." 

Sunday School Graduation is slated for 
June 15th while Greek School gradυation is 
scheduled for Sunday, June Ist. 
The: annual banquet and dance of Ramapo 

chapter 453, ofthe Order of ΑΗΕΡ Α, will be 
held on Saturday evening, June 21st, at the 
parish community center. The banquet will 
feature an open bar, prime ribs of beef, hot 
and cold hors d'oeuvres for $30. per person, 
and $18. a person ·ror youngsters under 18. 
Greek and American music will be provided 
by a "name" Greek band. Co-chairmen of 
the affair are Nick Gagis and John Zanikos. 
For further information and reservations, 
phone Jίm Dimitrion (201) 791-7447. 

ORANGE. Saints Constantine & Helen 
Greek Orthodox Church observed 
'ΆΗΕΡΑ Day" on June 18, with Fr. James 
Alexandrou extolling the contributions of 
ΑΗΕΡΑ to the Greek church and Greek
Americans. Prayers were said for deceased 
Eagle Rock chapter members ... Mother 's 
Day was celebrated on May Ι lth with a 
special dinner in the Sumas Community 
Center, preceded by the naming of Mrs. 
Ourania Zicopoulos, of Caldwell, as 
mother-of-the-year during morning church 
services. . . Α total of 52 Goyans, their 
parents and adνisors attended a 'Ύery 

powerful" anti-drug retreat in Tenafly at St. 
John the Theologian Greek Orthodox 
Church. . . Four gold medals, 10 silver 
medals and seven bronze medals were won 
by local Goyans in the Swimming Olympics 
held recently. They placed second in a field 
of 10 churches who took part. The relav 

EVELYN 
Fashion Furs 

CUSTOM OR READY MADE 
REPAIRS AND REMODELING 

DONEON PREMISES- CLEANING 
GLAZING AND STORAGE 

737 ANDERSON Α VENUE 
CLIFFSIDE PARK, N.J. 
(201) 943-8210 or 568-9394 
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~-~~TRAVEL SERVICE 
(201) 792-5515 

672 SUMMΠ AVENUE, JERSEY CΠΥ, NEW JERSEY 07306 

· Ομογενείς το Ο New Jersey τώρα δέν ε Τ ναι π ιό όνόγκη νό τρέχετε στ ή Νέα 
Ύόρκη γιό τίς ταξιδιωτικές σας όνάγκες. 

ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣΑΠΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ MEJUMBO 
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Cherry Hίll's Katsίkίs Twίns Wίn Hoop 
Scholarshίps to Different Colleges 

an average of 6. I rebounds per game. 
Cgerry Hill East's hoop coach, John J. 

Vallore, had high praise for the Katsikis 
twins. "Nick and Tom were two of the best 
at hletes ever to attend Cherry Hill East High 
Schoo1," he said. ''τhey excelled in other 
sports but chose to concentrate on basket
ball. They shou1d continue to be stand-outs 
in college." 

It took basketball scholarships to two dif
ferent colleges to separate the identical 
Katsikis twins of Cherry Hill. 

Nick and Tom Katsikis, star front-court 
hoopsters of Cherry Hill East 's High School 
team have accepted fu ιl scholarships to New 
Jersey and Philadelphia schools. 

Nick, the 6-ft., 6-ίη., 190 lb. leader of the 
powerful Cherry Hill East High School 

team conφrising Nick Peepas, Chris Grim
bilas, John Pappas and George Sgourdas 
placed first in the senior boys freestyle relay. 

The Parents-Teachers Organization 
(ΡΤΟ) sponsored a trip to the Montclair 
Museum of Art for the first to fourth grades 
of Greek school in April. During the same 
month the pτο sponsored a trip to the 
Montclair Whole Theatre for the fifth, sixth 
and seventh grades of Greek and Sunday 
schools to see 'Έiectra." 

The HARA Club (formerly the Mr. & 
Mrs. Club) re-elected Tom Geannakakes 
president. Others elected for the coming 
year: Jim Paleologos, vice president; Ma
tina Larres, corresponding secretary; Kath· 
erine Giνelis, recording secretary; and Takis 
Dionisos, treasurer ... This year's barbecue 
is being held at the home of Socrates and 
Ronnie Kyήtsis, Chatham Township, on 
Sunday, June 22nd. 

Fr. Germanos Staνropoulos, chancellor 
of the New Jersey diocese, will address high 
school and college graduates at a special 
luncheon sponsored by the Eagle Rock 
chapter of ΑΗΕΡΑ on Sunday, June 15th. 
Appropriate certificates will be presented to 
the graduates at that time. 

Congratulations to Nicholas G. Pappas, 
of West Caldwell, son of George and Kay 
Pappas, who received his ΒΑ degree in Poli
tical Science with academic honors from 
Amherst College last month. Α graduate of 
James Caldwell High School, he has already 
been offered - and he has accepted - the 
position of analyst with First Boston Group 
of New Υ ork. Nick served as camp coun
selor at the Ionian Village, in Greece, the last 
two summers. He was an altar boy at Saints 
Constantine and Helen Greek Orthdox 
Church and was active in GOY Α, achieving 
honors with that organization. During his 
junior year in college, he served as Resident 
Counselor. 

Dr. S. Randy Sarantos, DDS, MS, ofthe 
investment firm of Sarantos & Compa ny, 
Cedar Knolls, will conduct a seminar on 
'Ήοw to lnvest in Today's Financial Mar
kets" at the Nicholas J. Sumas Community 
Center, Orange, on Tuesday, June 17, 
starting at 9 p.m. Dr. Sarantos, who retired 
from a successful dental practice in Basking 
Ridge five years ago, is a registered stock
brocker. 
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basketball team, will join the Seton Hall U. 
hoop team this fall. Tom has signed to play 
at Temple U. Nick and Tom combined for 
3,053 points in three years at Cherry Hill 
East which compiled a 69-15 record in that 
span. 8oth received all-conference and other 
honors. Nick finished the season for a game
high of 20.3 points. He shot 52 percent from 
the floor and grabbed an average of 8. 1 
rebounds to earn the Star Ledger (Newark) 
Group 4 second team honors. 

Brother Tom, a 6-ft., 5-in., 190 lb. for
ward, no slouch on the court either, finished 
the season with a game-high of 34 points, 
averaging 20 points a game, shooting a 
respectable 51 % from the floor and grabbing 

Stephen D. Savas Cίted 
for Book ίn Computers 

Stephen D. Savas, a 1983 graduate of 
Tenafly High School and currently majoring 
in computer science at Co1umbia U., was 
cited by the Tenafly Board of Education 
recent1y "for constructing a helpful guide to 
teaching chi1dren to use computers and his . 
willingness to share this knowledge with 
others." 

Savas, who also works as a computer con
sultant, has co-authored ''τeaching Child
ren to Use Computers, a Friendly Guide" 
with his father, E .S. Savas, a professor and 
chairman of Management at the City 
University of New York. 

In his undergraduate years at Tenafly 
High School, Savas conducted a computer 
course for children at Smith School. 

T he book, published in paperback by 
Teachers College Press, Co1umbia U. in 
1985, is 111 pages long and sells for $7. 95. 

The twins, who just turned 19, plan to 
pursue courses in business administration. 
Although they hope to p1ay in the profes
sional ranks after college, their life-1ong 
objective is to enter restaurant management. 
Proud mother and dad - Donna and Zane 
- own and operate The Penn Queen D iner, 
in Pennsaucken. 

CONτiNENTAL 
CUISINE 

Exce)lent Service 
Seafood Specialties 

Moderate Prices 

)erry Mendelson 
at the Piano and Organ 

Entertains Nightly 

ClOSED M O NDAYS 
CAHRING FΑCΙL ιτΙ ΕS 

(201) 327-1020 
30 Ν. SPRUCE STREΠ 

RAMSEY, Ν.) . 

1920's ~ssεx ~ousε 
525 NO RT HFI EI .D AV E. WEST ORΛNGE 

Tel. (20 1) 7.>1 -2222 

W f i)1)J N(iS - (Ί~RISTE~J:\GS 
R US I Γ\ EΞSS M EEτJ NGS - HANQl 1FTS 

( Ί Ο 150 1' 1-: 0I'l.lΞ ) 

οrι: 11 l'o r Ι . ι ι ~<Ί1 11:.\0-.' I' . M. 
[)1, :-.; F R M o n .- f'11u r~ . 5-10 l'}ν1 . 

~' ri.-S.ι t 5- 11. Sιι ι1 . 1-1 0 I'. M . 

Yo ur Hosts: JAMES MARK URIS- MIL.TON PANTAZIS 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 

· Ασφάλειες δλων τών είδών 
• Αύτοκινήτων, • Ζωής, • Καταστημάτων, 

• Σπιτιών, • Φωτιό.ς κ.λ.π. 

Τό γραφείο τής πλήρους έμπιστοσύνης 

ΠΡΟΘΥΜΙΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ 
ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥ ΛΕΣ 

Τηλ.: (718) 274-5100 

PILOT'S 
AUTO DRIVING and FL YING SCHOOL 

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΠΙΛΟΤΩΝ 
ΡΕRΜΠ ΣΤ Α ΕΛΛΗΝΙΚΆ 

Πεπειραμένοι δάσκαλοι όδηγήσεως 

σaς παίρνουν άπό τό σπίτι σας. 

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ 

ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ 

Τάξεις άρχίζουν κάθε μήνα. 

NATIONAL 
GREEK RADIO PROGRAM 

Θάλεια Μοσχάκου 

Μέ τούς άγαπητούς σας 

ΜΙΚΕ ΖΑΡ/Π καί θΑΛΕ/Α 

ΜΟΣΧΑΚΟΥ πού σό.ς κρα

τούν συντροφιά έδώ καί πολ

λά χρόνια. 

'Εκπέμπουν τώρα άπό 

Δευτέρα t:ως Παρασκευή 

4-5 π.μ. καί 8:30-9:00 π.μ. 
WNWK 105,9 F\.f 
WNWK 105,9 FM 

ELLAS TRA VEL 
Γιά δλες τίς ταξιδιωτικές σας 
άνάγκες τηλεφωνήστε μας 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ 
ΚΥΠΡΟΣ - Τ ΑΞΙΔΙΑ 
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
Κανονικές πτήσεις - Τσάρτερς 

Κρουαζιέρες 

All Language Video Tapes Production 
·Η μεγαλύτερη συλλογή άπό έλληνικές 

καί ξένες βιντεοκασέτες 

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

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,. 



Hellenίc Profίles By Thomas Speiios 

ALEXANDER PAPAMARKOU, the 
Hellenic socialliaison with the e1ite of New 
Υ ork society and Ann Getty the oil heiress 
hosted a ga1a dinner at the Four Seasons 
restaurant in honor of Secretary of State 
George Schultz recently. When Schultz 
speaks everyone listens. He addressed the 
celebrity audience informing them of his 
diplomatic efforts to gain support from 
America's European allies in his struggle to 
combat international terrorism. Among 
those who attended the affair were leading 
bankers, dip1omats, educators, lawyers and 
financiers including seνeral Greek-Amer
ican Juminaries such as George Liνanos the 
shipping tycoon, Dr. John Brademas, pres
ident of New York Uniνersity and Peter 
Peterson (Petropoulos) former Secretary of 
Commerce and recently retired chairman of 
Lehman Bros. in New York. 

* 
NICHOLAS NIKJτAS, a Boston 
businessman has won the Republican 
nomination to run for lieutenant goνernor 
of Massachusetts in this fall election. Nikitas 
is a native of Fitchburg, Mass. and attended 
Dartmouth College and Harνard Business 
School. Besides operating his real estate 
business he is an actiνe member of ΑΗΕΡΑ 
and seνeral other political and social organi
zations. He firmly belieνes that 1986 is a year 
of destiny for the Republicans. He says, 
"Working hard together we shall be the 
party of the 21 st Century." Needless to say 
Democratic Goνernor Michael Dukakis has 
νery opposite views as he plans his re
election campaign. 

* 
Dr. NIKOS SPANAKOS, a former Gol
den Gloves boxing champion and an educa
tor for 20 years at SUNY Uniνersity in 
Brooklyn, has been named as president of 
the "United States Olympians" whose mem
bers are all former Olympic athletes. Spana
kos boxed at the 1960 Olympiad in Rome 
and later achieved 18 νictories includίng 7 
Golden Gloνes tit1es. His twin brother Peter 
also collected 10 Go1den Gioνes champion
ships. Spanakos ίs a world traνeler and has 
visited 117 countries during the last three 
decades. 

* 
WILLIAM CATOCOUSINOS, chair
man and president of LILCO (Long Island 
Lighting Corp.) addressed the Hellenic 
American Bankers recently at the New York 
Athletic Club. His distinguished family 
name which was origίnally Cantacouzίnos 
traces its lineage back to the imperial ruling 
famίly of the Greek Byzantine Empire. 
Seνeral branches of the family settled in 
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Rumania, Russia, France and the USA. 
During his talk he admίtted that LILCO has 
been facing some staggering prob1ems dur
ίng the past year since he came to the helm. 
At the center of all the controνersy is the 
company's Shoreham nuclear power plant 
whίch has drawn many local detractors and 
critics. While Shoreham ίs producing no 
income for LILCO, the uti1ίty must pay 
some $50 million in tax money annually to 
the State. The issue of nuclear safety was 
dealt a seνere blow by the recent "meltdown" 
in the Soνiet U nion. This makes the future of 
Shoreham more dubious than ever and rein
forces the critics who are strongly opposed 
to this project. 

DIMITRIS SGOUROS, 16, child 
prodigy and piano νirtuoso gaνe a series of 
concerts sponsored by the United Hellenic 
Amerίcan Congress. Since he made his U.S. 
debut in 1982 (age 12) he has thrilled audien
ces in Europe and Amerίca with his brilliant 
renditions of Liszt, Chopin and Beethoνen. 
This young musical genius is indeed a rare 
phenomenon with his photographic memo
ry and unique artistic style. His extensiνe 
repertoire includes scores of musical pieces 
from concertos to piano solos and chamber 
music. He began hίs career in hίs natiνe 
Greece and went on to win awards in ltaly, 
Bulgaria and the USA. This young Hellene 

The unique designs οΙ Allmilmo and the uniquely capable kitchen 
specialists at Euro Concepts. That's all you need to make your 
next kitchen renovation a success . even a pleasure. Come to 
either οΙ our showrooms. in the Α & D building or in Great Neck, 
lor a free source fi le on the world's most beautiful kitchens. 

euro concepts, ltd. 

150 East 58th Street 
New York, Ν.Υ. 10155 
(212) 688-4910 

SτΕΡΗΕΝ ΚΑΖΑΝΠΙS 

400 Northern Blνd. 
Great Neck, Ν.Υ. 11021 
(516) 487-8988 

GEORGE ΚΑΖΑΝΠΙS 
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is perpetuating a great musical tradition that 
produced such luminaήes as Dmitri Mitro
poulos and Gina Bachauer. 

• 
TELL Υ SA V ALAS, the dynamic detec
tive "Kojak" of television fame has just 
signed a multi-million dollar contract Play
ers Club International. The negotiations 
were handled by George and Philip Mamos, 
a New York law firm that specializes in real 
estate and business transactions. Players 
Club operates gambling casinos from the 
Jersey shore to Europe and the Carήbean. 
lts new adνertisίng campaign is designed to 
offer the small gambler special V.I.P. ser
vice usually reserved for the "high rollers". 
Filming has begun at Harrah's Maήna Ca
sino in Atlantic City. The commercials have 
appeared on television. Telly is scheduled to 
star in another "Kojak" moνie to be filmed 
in New York this summer. This is a sequel to 
his "first film which was an outstanding 
boxoffice success last. year. 

• 
THEODOROS STAMOS, 64, inter
nationally acclaimed painter is presenting an 
exhibit of his major works coνering a period 
of 40 years (1946-1986) at the Kouros Gal
lery in Manhattan. American-bom, Stamos 
has been highly νisible in the art world for 
many years and his unique abstract style 
ranks him with such luminaries as Paul Klee 
and Vasily Kandinsky. Although there are 
many Greek-Ameήcan artists who· have 
achieved notoriety, including Samaras, Wil
liam Baziotes, Athanasios Zacharias, Nas
sos Daphnis and the late Jean Xceron, none 
has achieved the recognition and sustained 
commercial success which Stamos has 
maintained for seνeral decades. His exhibit 
has been drawίng capacity crowds of art 
lovers. 

• 
JAMES PAPOULIS, the very talented 
Greek-American composer of the First 
Earth Run Anthem has been invited to 
several foreign countries including China 
and Costa Rica to bήng his inspirational 
musical message to overseas audiences. He 
composed the theme ιήusic for the historic 
'Άround the World Torch Relay" comme
morating the U .Ν. 's Year of Peace. Papoulis 
is a protege of ν angelis, the Greek com
poser who gave us the award winning "Cha
riots of Fire" theme. As an athlete and a 
marathon runner he plans to participate as 
a good will ambassador on a globaljourney 
to 39 different countήes. Besides his heavy 
travel schedule he is presently composing an 
orchestral work entitled, "Symphony of the 
Earth" and making musical videos. His 
anthem was premiered on the "Good 
Morning Ameήca" τν-show just recently. 

• CONSTANTINE KITSOPOULOS, 
newly appointed musical director at Queens 
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ΤΗΕ MOST ENLIGHTENING BOOKS 
ΟΝ GREEK ORTHODOXY 
ΙΝ ΑΝΥ LANGUAGE 

Α DICτiONARY OF GREEK ORTHODOXY 
by Rev. Dr. Nicon D. Patήnacos 

• It covers the entire religious and cultural experience of the American 
Greek Orthodox. 

• The best graduation and wedding gift. 

• Ν ο other gift is of more lasting value and more enjoyable than a 
book superbly presenting and interpreting one's own Faith. 
HIS HOLINESS ΤΗΕ ECUMENICAL PATRIARCH: 
" .. . monumental, indeed ... " 
ARCHBISHOP IAKOVOS: " ... a thesaurus of knowledge that 
does not merely fιll a vacuum but a need within our Church and 
its congregations." 

ALL ΤΗΑΤ Α GREEK ORTHODOX SHOULD KNOW 
by Rev. Dr. Nicon D. Patήnacos 

• His Faith and Life 
• His questions and problems in today's pluralistic and science

dominated society. 
DR. DENO GEANAKOPLOS, Professor of Byzantine History 
and Orthodox Theology, Yale University: 
"ln my three decades of teaching at Yale and other Ameήcan 
Universities, Ι have not encountered a work so pragmatic and 
valuable for the Greek American Orthodox family as this volume." 

ORDER FORM 

ΤΟ: GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE 
DEPARTMENT OF EDUCAτiON 
8 East 79 Street 
New York, ΝΥ 10021 (212) 570..3553 

Ι enclose $ _____ (Makecheck payable to: Greek Orthodox Archdiocese.) 

Νο. ofcopies __ Α DΙCτJONARY OFGREEK ORTHODOXY. Pήce $18.00 

Ν ο. of copies __ ALL ΤΗΑΤ Α GREEK ORTHODOX SHOULD KNOW 
Price $Ι 2. 50 

Add postage and handling for ΟΝΕ or TWO copies $1.50 (any combinat ion). 
For THREE or more copies add 4% of total purchase price. 

SHIPTO: 

ΝΑΜΕ---------------------------------------------

ADDRESS---------------------------------------------

----------------------------------LIP ______ __ 
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College will conduct the Queens College 
Orchestral Society this season offeήng a 
program of Ravel, Mahler and Beethoven. 
Kitsopoulos is an accomplished pianist, 
accompanist and conductor who studied 
under Vincent La Selvaat the Julliard 
School of Music in New York. In his new 

Θ 
MOLF~TAS 4~ 

presents 
an exc·iting Internationa/ 

Floor Show Nitely 

Featuring 
Greek and lnternational Singers 

and Exotic Belly Dancers 

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

ΟΡΕΝ 5:30 Ρ.Μ. 
CLOSED TVESDA YS 

370 RT. 46- SOUTH HACK 
SILVER FORK AWARD 
Reservations (20 I) 440-177 I 

Major Credit 
Cards Α ccepιed 

position as director he succeeded another 
Hellene, Martin Canellakis who resigned 
last year. 

• 
TIDBITS: 
ΝΑΝΑ MOUSKOURI, celebrated inter-
national singing star gave a concert recently 
sponsored by the , Papoutsy Charitable 
Foundation in Concord, New Hampshire ... 
CHRIS CHELIOS, hockey star playing for 
the Montreal Canadiens has made quite a 
name for himself on ice since he played with 
the victorious U .S. Olympic team in 1984 ... 
PENELOPE SPHEERIS, the only Greek
Ameήcan female who directs and writes 
motion picture productions, has made her 
fourth film entitled, 'Ήollywood Vice 
Squad" . . . CHARLIE CALLAS, the zany 
comic from Fort Lee, N.J. is appearing at 
Harrah's Casino in Reno, Nevada ... 
CHRIS SARANDON, television actor will 
appeare in a new NBC-TV movie entitled 
"Liberty". He was born of Greek immigrant 
parents and the family name was oήginally 
Srandonethes ... JIM HANSEL (a Hellene) 
has been appointed vice president of the 
Chase lnvestment Corp. a division of Chase 
Manhattan... VINIA TSOPELAS, 
gifted young pianist appeared at Lincoln 
Center with her magical rendition of 
Beethoven ... JOHN CHRONOPOULOS, 
movie executive has been appointed vice 
president at the USA Network in 
Hollywood ... CHRISSA KERAMIDES is 
appearing with the American Ballet Theatre 
in Los Angeles and has received rave 
reviews ... MARIANA ZAHAROFF has 
been honored as "Designer of the Year". The 
award was presented by the Fashion and 

Apparel Industry at the Hilton ... 
ANDREW FENADY and his son Duke are 
co-producing a new movie entitled .. Hell to 
Play" in Hollywood ... FRANK DICO· 
POULOS, 29, television star of many soap 
operas has just completed a τν pilot called 
'ΌΉara". His grandparents came from 
Patras and settled in Akron, Ohio, where 
Frank was born. When asked to shorten his 
name, he says he prefers to keep it as is in 
honor of his ancestors... ST ANLEY 
BARNES whose original name was Stavros 
Burnas was born in a small village in Crete. 
Today he is the president of the Pennwalk 
Steel Company in Philadelphia. His 
daughter Demetra is a New York model. .. 
CYPRIEN KATSARIS a Greek-Cypriot 
pianist has begun recording all of Beetho
ven's Nine Symphonies for the piano. This is 
a real musical marathon ... JOHN CON
SIDINE well known Hollywood actor will 
be appearing in a new television series this 
fall. He is the grandson of the legendary 
ALEXANDER PANTAGES, the Greek 
immigrant who built the famous Pantages 
Theatre in Hollywood in 1929. Like his 
fellow Greek Spyros Skouras, he also owned 
a chain of movie houses and was one of the 
early pioneers of filmdom. The Pantages 
Theatre was the site for the Oscar Awards 
for over twenty years and is now a historic 
Landmark in tinsel town. 

Στοιχειοθεσία yιό βιβλίο, 
, nεριοδικό, 

διαφημιστικό κείμενα 

(212) 921-0086 
~~~.....,.~,_.....,....-.c~~~....,.~~~..-..-....-cι- - ,_..._..._._....-....-..~~..-.c~~~~.._..~ 

TITANFOODS 
25-50 31st Street, Astoria, Ν.Υ. 11102 

(Next to Astoria Blvd. - off Grand Central) 

Tel. (718) 626-7771 

ΤΗΕ FIRST 
GREEK FOOD 
SUPERMARKET 
ΙΝ USA ΤΑ ΕΧΕΙ ΟΛΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΕΙ! 

I 
ι 
ι 
ι_ 
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ΠΩΛΉΣΉ ΛΙΑΝΙΚΉ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΉ 

The largest varίety of 
orίgίnal Greek Delίcacίes 

at Supermarket prίces! 

SUPPLIERS OF RESTAURANTS, DINERS, DELIS -_, - __ j 
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Shopping and Dining in Manhattan 
RESTAURANTS 

• 
The Coach House 

110 Waverly Place, N.Y.City 
J ust W est of Washington Square 
Tel. (212) 777~303 - 777~349 

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

Λdam's Rib 
Specialties: Roast Beef, Authentic 
Ceasar Salad and Fresh Fish daily 
23 East 74th Street 
New York, Ν.Υ. 1~21 

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

• 
Avgerinos 

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

New Courtney 
Cateήng - Free De1ivery 
55 W. 14th Street, N.Y.C., Ν.Υ. 
Tel. 255-1268 - 255-2567 

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

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

Keystone li Coffee Shop 
Private Room Avai1able for Parties 
462 2nd Ave., New York City 
Tel. (212) 686-2020 

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

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

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

The Glass Βοχ 
Restaurant - ·coffee House 
875 Ist Avenue, Ν.Υ. 
Tel. 212-752-8855 - 752-8856 

Προσθέσετε 
την έnιχείρησή σας 

στον 

ΧΡΗΙΙΜΟ 
ΟΔΗΓΟ 

-ΕΤναι εύκολο 
-Kai δf:ν στοιχίζει 

~, - ' 
οσο μπορει να 

νομίζετε! 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΙ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΙΕΥΕ: 

(212) 921-0086 

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

Howard Johnson's 
Breakfast - Lunch - Dinner 
122 Ε. 42nd Street, N.Y.C. 
Tel. (212) 687-0089 

Lenox Ηί/1 R estaurant 
Breakfast - Lunch - Dinner 
Ι 105 Lexίngton Α ve. Ν. Υ. 10021 
Tel. (212) 879-9520 

George's Restaurant 
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. 

Big Apple Restaurant 
and Cofjee Shop 

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

Giorgios Express Restaurant 
306 Ε. 86th St., Ν.Υ. 10028 
Tel. (212) 628-9 ι 32 

TRA VEL AGENCIES 

Homeric Tours, lnc. 
595 5th Ave., Ν. Υ. 
Tel. (212) 753-1100 
79-04, 5th Ave., Brooklyn 
Tel. (718) 833-6800 
31-19 Ditmars B1vd., Astoria 
Tel. (718) 721-6400 
906 Ε. Main St., Stamford, cτ. 
Tel. (203) 359-2917 
86 Ν ο. Broadway, Hicksville, LI. 
Tel. (516) 935-3400 
59 Panepistimiou St., Athens 
Tel. 321-4777 

Tourlite International, lnc. 
Ι Ε. 42nd St., Ν.Υ. 
Tel. (212) 599-2727 

101 Broadway, Hicksville, L.l. 
Tel. (5 16) 822-7900 
Paparigopoulou 3, Athens 
Tel. 324-5926 

Cosmorama Tours LTD 
For your trave1 to Greece 
and all over the World 
MIKE KATSANDONIS 
1576 Broadway (Bet. 47 & 48 St.) 
N.Y.C. 10036 Tel. (212) 489-7776. 

Peters Tours 
566 7th Ave., Suite 701, Ν.Υ. 
Tel. (212) 391~200 

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

.. NEW YORK" 



MISCELANEOUS 

Poseidon Greek Bakery 
Over 50 Years- Home Made 
Baklava, Kataifi, Saragli, Strude1s, 
Spanakopita, Tiropita 
629 9th Ave., (near 44 St.), N.Y.C. 
Tel. (212) 757-6173 

Bίll's Glass Co. 
G1ass - Mirrors- Tab1e Tops- P1astics 

Sky1ights - Therma1 Windows 
663 9th Ave. , Ν. Υ. cor. 46 & 9 Ave. 
Tel. (212) 247-0396 

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

Demetrios Cleaners 
Tai1oring and Alterations 
629 Second Avenue, N.Y.C. 
Tel. (212) 685-9734 

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

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

Athenian Gift Shop 
Stefana - Vaptistika - Books 
Records - Wholesale, Retai1 
323 W. 42nd Street, Ν . Υ . 
Tel. (212) CI 7-6244 - CJ 7-6219 

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

Wίnjield Pharmacy 
Drugs - Prescriptions -Cosmetics 
1407 Broadway, Ν.Υ. ΙΟΟ J !ι 
Tel. (212) 921-1221 

Προσθέσετε το κατά
στημα η τιΊν tπιχεfρησή 
σας στον ΧΡΗΣΙΜΟ 0-
ΔΗrΟ τίjς ΝΕΑΙ ΥΟΡΚΗΣ. 

Shopping and Dining ίη Astoria 
RESTAURANTS 

Taygetos Restaurant 
The Best in Greek Specia1ties 
30-1 I 30th Ave., Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 726-5195 

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

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

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

TA5FI 
OYZERI- BAR- RESTAURANT 
29-128 23rd Avenue, Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 956-4159 

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

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

JUNE, 1986 

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

Pinocchίo R estaurant 
Specia1izing in Greek and Cyprus 
Cuisine. 31-18 30th Ave., Astoria. 
Tel. (718) 932-GYRO 

Hίlton Pastry 
and Caje Shop 
Home of Quality Greek 
and International Pasιries 
22-06 31st Street 
Astoria, Ν.Υ. 11105 
Tel. (718) 274-6399 

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

Romano Famous Pizza 
Pizza, Souv1aki, Gyro at its best 
32-21 Broadway, Astoria, Ν .Υ. 

Caje Galini Restaurant 
T he on1y Sidewalk Cafe in Queens 
Greek Cuisine - Gyros - Souvlaki 
32-07 30th Ave., Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 728-8776 

MISCELANEOUS 

Peter 1.ιavel 
Tax Free Cars, European Delivery 
31-08 Broadway, Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 932-3366 

John'sMeatEmporium, lnc. 
Who1esa1e & Retail 
Distributors ofWilde Game 
John Koukoularis 
23-62Α Steinway St., Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 545-5272- (7 18) 545-4843 

Technology oj Today 
Construction, Inc. 

Gus and Tony 
33-06 31st Ave., Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 956-9511 

Deluxe Carpets, Inc. 
Carpets - Lino1eum - Viny1 Ti1es 
George & Fήderiki Georgiou 
36-04 30th Ave., Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 721-4018 

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

Amathus Trave/Service, lnc. 
Complete Trave1 Service 
John Sty1ianou, Gen. Manager 
30- 11 32nd Street, Astoήa, Ν. Υ. 
Tel. (718) 626-0500 
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0/ympus Realty 
Commercia1 - Residentia1 
George A1ikakos Lic. R.E. Broker 
31-13 Ditmars B1vd., Astoria, Ν. Υ. 
Tel. (718) 545-4444 

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

Sojia's Mini Μα// 
29-23 23 Street, Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (7ι8) 728-5829 

Chic Cleaners & Tailoring 
Custom Tailoring - Alterations 
30-05 39th Ave., Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 932-3125 

Panellinion Gijt Center 
Stefana, Wedding & Christening 
Favors, Greek Gifts, Records, 
Tapes, Books 
32-02 Broadway, Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (7ι8) 274-5525 

Bohn's Delicacies 
The Delicatessen in the Heart 
of Astoria - Catering 
29-09 Ditmars B1vd., Astoria 
Tel. (7ι8) 728-2545 

Hercules 
Packing Shipping Co. for all over 
the wor1d. 
23-96 48th St., Astoria, Ν.Υ. ι I 103 
Tel. (7ι8) 278-1058 

Tony Loupakis School 
Karate - Hapkido - Acrobatics 
Gymnastics - Ballet - Tap - Jazz 
Greek Dances 
28-42 31 st St., Astoria, Ν.Υ. ι ι 102 
Tel. (7ι8) 728-8403 

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

Aegean Rea/ Estate 
Irene Ladas, Lic. R. Estate Broker 
Homes, Rentaιs, Mortgages 
Business Appraisa1s 
41-0131 Ave., Astoria, Ν.Υ. 1 1103 
Tel. (718) 278-3838 

Char/es F/ora/s 
Quality Flowers 
32-07 Broadway, L.I.C., Astoria 
Tel. (718) 274-8463- 726-2748 

Τ& S Cabinet 
Equipment Supply Co. 

Kitchen Cabinets - Refήgerators 
Stoves - Bathromm Fixtures 
36-07 30th Avenue, Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 932-0310 - 274-7349 

Kalymnos Co. 
Custom Formica Cabinets 
Genera1 Alterations 
25-35 A1>toria Blvd., Astoria, Ν.Υ. 
Tel.: (718) 274-9580 

John's Meαt Emporiumlnc. 
Excellent qua1ity meats, wholesale 
& retail. John Koukoularis, owner. 
23-62Α Steinway St., Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (7 ι8) 545-5272 

Brooklyn 
Pan-Bros Associates, lnc. 

Rea1 Estate Services of the Pan
Bros Organization 
8806 4th Ave. , Brooklyn, Ν.Υ. 
Tel. (7ι8) 680-7500 

Taygetos Travel Agency 
508 83rd Street, Brooklyn 
Tel. (7 18) 748-0600 

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

He//as-A merican 
Imports, Inc. 

Emm. Tzitzikalakis, Propήetor 
Meats & Groceήes 
8704 4th Ave., Brook1yn, Ν. Υ. 
Tel. (718) 748-2554 • 748-2834 

Shopping and Dining in Ν ew J ersey 
RESTAURANT8 

The A/pine Inn 
French-Ita1ian-Continenta1 
Cuisine - Lunch-Dinner 
Route 9W, A1pine, N.J. 
Tel. (2Οι) 768-7640 

Jeris' Inn 
Catering- 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 Northfie1d Ave., W. Orange 
Tel. (2Οι) 73ι-2222 

MarcoPolo 
Restaurant & Tavern lnc. 
Italian-American ςuisine 
527 Morris Ave. , Summit, N.J. 
Tel. (201) 277-4492 

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

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

Pίer 17 
Seafood Specia1ties 
Continenta1 Cuisine 
Route ι7 North, Paramus, N.J. 
Tel. (201) 967-1079 

Seven Seas 
Continenta1 Cuisine 
Seafood Specia1ties 
30 Ν. SpruceStreet, Ramsey, NJ. 
Tel. (201) 327-1020 

MISCELANEOUS 
Vista International 
Trave/ Servίce 

Free transportation to Kennedy, 
LaGuardia & Newark Airports 
672 Summit Ave., Jersey City, N.J. 
Tel. (2Οι) 792-5515 

National Travel Service 
561 Northfield Ave., 
West Orange, Ν .J. 
Tel. (201) 676-9400 

Stevens Food Servίce, Inc. 
Distributors to the Food 
Service lndustry 
480 Main Ave., Wellington, N.J. 
Tel. (2Οι) 778-0400 

Travel-On lnc. 
For all your trave1 needs 
108 Main Street, Litt1e Falls, NJ. 
Tel. (201) 785-0666 

"NEW YORK" 



At Adelphi, 
our students 

succeed in life. 

Peter Dίamandopoulos, Presίdent 

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 't just offer you 
the option of planning your education from 
the catalog. 

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

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

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

Here's why. 

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

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

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

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

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

We at Adelphi University look forward to 
welcoming you. 

ADELPHI UNIVERSΠY 
OFFICE OF ADMISSIONS 

South Avenue 

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

ADELPHIU VERSIΊΎ 



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

'Αλλάξαμε τΟ πακέττο, 
άλλΟ διατηρήσαμε 

την έξαιρετικιl ποιότητα .. ~ 

Γι' αuτό πάντοτε 
Διαφέρει! 

Πρώτοι f:μείς διαθέσαμε τό φύλλο στήν άμερικανική 
'Αγορά. Τό κατασκευάζομε μέ τό όγνότερα ύλικά. 
Παραμένει πάντοτε φρέσκο. Δουλεύεται εϋκολα 

καί γίνεται ροδοκόκκινο στόν φοΟρνο. 

Φύλλο γιά · μπακλαβδ, καταϊφι καί aλλα γλυκίσματα 
καί ορεκτικά. 

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


