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It begins here. It begins now. Α new era of distinctive libeΓ.ιl learning
no matter what your educational or professional objectives. 

For the enlightened life, for the productive life, with a sense of moral 
purpose- now and for the 21st century- come ω Adelphi. 
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White cheese in bήne, made from Ι 00 % sheep's milk 

F 

ΥrΟΥΣΤΟΣ, 1986 

·~ 
'iι WΗΠΕ BRINED CHEESE 

, 100% SHEEP'S MILK 

-·--~-1'fiiJIIM n~• 

---'" _.φι,. _ _.. ... 

• Α cheese making tradition from the mediteπanean area. 
• The ήch and tangy taste is due to the exclusive use of I 00 % sheep's milk. 

-

• Natural drainage gives a fine, firm yet soft consistency and creamy texture. 
• Several traditional uses: cut in small cubes, with cocktails, or in greek salads and 

also many delicious dishes. 

ΕΝΕΧ DISTRIBUTORS 
Χ 4070 3401-Α TREMLEY ΡΟΙΝΤ ROAD, LINDEN, NJ 07036 

TEL.: (201) 862-0160 TELEX: 882230 
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Έπιστολες J 

The Tragedy of Cyprus 
Τ ο the Editor: 

For the last twelve years Turkey has occu
pied 40% of Cyprus, a sovereign nation. The 
invasion and occupation began in 1974 using 
American weapons, which were given to 
Turkey as a member of ΝΑΤΟ, to be used 
only in self-defense, according to υ nited 
States laws and agreements. The υ.s. Con
gress imposed an arms embargo on Turkey 
for viol&ting these American laws. In 1978, 
the embargo was lifted on the recommenda
tion of then President Carter, because the 
lack of progress in withdrawal of Turkish 
occupation was blamed on the arms embar
go. Eight years have passed since then and 
Turkey still occupies 40% of Cyprus, Ι 600 
Cypriots are still missing, 200,000 refugees 
have not yet returned to their homes, and the 
violation of human rights has not been 
corrected. 

Just picture for comparison, that a 
country which claims 15% ofthe American 
population as its own people, decides to 
ίnvade the υnited States. They proceed to 
occupy 40% of the land and force 80 million 
Americans to become refugees, 3 million are 
killed, and I million are missing. These are 
the staggering numbers in comparison to the 
Cypriot population of 600,000. 

The υ .S. taxpayers underwrote the 
Turkish invasion and continue to 
underwrite the 35,000 Turkish soldiers who 
still occupy Cyprus. The υ.s. is the only 
country which Turkey would listen to, 
because its economic and military strength is 
solely dependet upon U.S. aid. 

Turkey remains in Cyprus in νiolation of 
all international laws. In spite of the 
numerous resolutions of the υΝ Security 
Council calling for its immediate withdrawal 

Στοιχειοθεσία yιό βιβλία, 
περιοδικά, 

διαφημιστικό κείμενα, 
κάθε έιδους εκδοση. 

Hf\&1 
ΥΟΡΚΗ 

{212) 921-0086 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ• 

from Cyprus. 
As leader of the free world, let us set an 

example and speak out for freedom and 
justice in the world. If we do not haνe any 
influence with our allies, whose economies 
we subsidize and whose armed forces we 
equip, then we do not have any influence in 
the world, period. 

Α.Ε. Manessis 
Past President 

Federation of American 
Hellenic Societies of 

Greater New York 

Έπi ένος σχολίου μας 

' Αγαπητέ κ. Μακριά, 

Ή «Νέα 'Υόρκη» μάς ~χει συνηθίσει σέ 
σοβαρη καί ύπεύθυνη άρθρογραφία. Γι' 
αύτό, μ' ~κπληξη διάβασα τό σχόλιό σας 
"'Ασυναρτησίες γιά τό Βορειοηπειρω
τικό» στό τευχος του 'Ιουλίου. Ή έπίθεση 
κατα του καθηγητή κ. Σταύρου μου φαί
νεται τελείως άδικαιολόγητη. Εlχα δια
βάσει τό άρθρο του στον «' Εθνικό Κή
ρυκα» καί δμολογω δτι τό ε{χα βρεί πολύ 
πατριωτικό, ρεαλιστικό, θεμελιωμένο σε 
Facts δπως λέμε έδώ. 
~Οταν διάβασα τό σχόλιο τής «Νέας 'Υ

όρκης» για μιά στιγμτ) ύπέθεσα πώς δέν 
ε{χα διαβάσει προσεκτικα τό άρθρο του κ. 
Σταύρου. Τό ξαναδιάβασα. Πολύ προσε
κτικά. Καί πάλι δf:ν μπόρεσα νά καταλάβω 
γιατί δ κ. Σταύρου μf: τό άρθρο του «άπέ
δειξε γιά μια άκόμη φορα πόσο καλλίτερα 
ε{ ναι νά μη πιάνει ττ)ν πέννα στa χέρια του 
καi πολύ περισσότερο να μτ)ν άσχολείται 
μf: σοβαρα θέματα καi μάλιστα έθνικά» . 

Φυσικα οϋτε μπόρεσα να βρώ τι:Ι. «μισό
λογα καi ύπονοούμενα» στα όποία άναφέ
ρεται δ κ. Ήλίας Μπέτζιος στην έπιστολτ) 
πού συνοδεύει τό σχόλιο τής «Νέας 'Υόρ
κης». Δέν ξέρω που όφείλεται ή έπίθεση 
κατα τοί:ι κ. Σταύρου. 'Αλλα πιστεύώ άκρά
δαντα δτι δf:ν προωθουνται τά έθνικα θέ
ματα όταν άφίνουμε προσωπικές άντιπά
θειες να συσκοτίζουν την εύθuκρισία καi 
τόν πατριωτισμό μας. 

'Από ~γκυρη πηγη πληροφοροϋμαι δτι 
κυβερνητικός έκπρόσωπος βρίσκεται πίσω 
άπό την έπίθεση αύτη κατα τοϋ καθηγητοίι 
κ. Σταύρου ... 

Alexandήa, Va. 

Μέ έκτίμηση 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΛΗΣ 

Σημείωση Συντάξεως: Ή πληροφορία άπο 
τfιν "fγιαιρη πηyή .. σας εΙ ναι άκριpης μόνον 
έν μέρει. Έκτος τοϋ ιαιpερνητικοϋ έκπρο
σώπου, πίσω άπο τfιν .. tπίθεσή.. μας 
pρίσκονται ή C.I.A., το Έθνικο Συμpοίιλιο 
'Ασφαλείας, το Σταίητ Ντηπάρτμεντ καi ό 
Πρόεδρος Ρήyκαν . 

Tel. (212) 921-0086 

Hf\&1 
ΥΟΡΚΗ 

(ISSN 0742-4728) 

"NEW YORK" 
Greek-American 
Monthly Reνiew 

AUGUST, 1986 
Vol. ΧΧΧΧΙ Νο. (462) 

'Ή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ" 

130 W. 42nd Street- Suite 704 
New York, Ν.Υ. 10036 

Tel. (212) 921-0086 

• Editor and Publisher 
PETER S. MAKRIAS 

Founder 
SPYROS M!NOTOS 

Conιribuιίng Edίιors 

Prof. E.L. 80URODEMOS 
Prof. D.G. KOUSOULAS 
Prof. ROY MAKRIDIS 

EUGENEPANAGOPOULOS 
808 NIKOLAIDES 

DΙMtτRIS IOANNIDES 
GIANNIS KOUNADIS 

ELIAS GRIVOGIANNIS 
STAVROS GRAMMAτJKOPOULOS 
CHRYsτALENNI LOUKAIDOU 

Dr. ACHILLES SAKELLARIDES 
LtτSA ΚΑΜΑ TSOS 

Αrι Ediιor 

CHRISτiNE NERRIE 

• Represenιaιive in Greeι·e 
GIANNIS L. KOUNADIS 
Solonos 11 6 - Tel. 3606307 

• 
Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (New York) the Greek
A;n.:rican review is published monιhly by 
the HELLENIC' H ERtτAGE LTD .. 130 
West 42nd Street (Suite 704). Nev.· York. 
Ν. Υ . \0036. Second Class postage paid 
a t Ncw York. Ν.Υ. 

POSTMASTER: Scnd addrcss changes 
to: Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. 130 W. 42nd Strect 
(Suiιc 704). New Yorlι. Ν . Υ. 10036. 

Α nnuσl Subscriplion: 115.00 Jor USA ιιιrd 
Cturσda. Air Μσίl Ιο Εwοικ ιuιd lM r~sl 
of lM world, 150.00. 

4 



Το σύνδρομο τής <<έξάρτησης>> 
.. και δλα αύτα για ποια βοήθεια έντιμό

τατε κ. Κ{λι; Στt)ν ούσίασάς δώσαμε, δε μιiς 
δώσατε βοήθεια. Γνωρίζετε καλα δτι ή Έλ
λας θυσίασε για τον κοινό άγώνα 12 δισεκ. 
δολλάρια της έποχης έκείνης καi πήρε ώς 
βοήθεια 2 δισεκ. δολλάρια μόνο. Σείς δε μιiς 
έμποδίσατε να πάρουμε τiς έπανορθώσεις, 
πού δ l:λληνικος λαός έδικαιοϋτο. Καi μt)ν 
ξεχνάτε δτι το έλλειμμα τοϋ ισοζυγίου πλη
ρωμών σάς το καλύπτουμε με τις πιστώσεις 
μας έμείς καi οί λοιπi:ς χώρες στον κόσμο, 
πού σt1)ν ούσία έχουν κάνει fνα De Facto 
σχέδιο Μάρσαλ για τiς ΗΠΑ. Δεν πρέπει τέ
λος νά λησμονείτε δτι κάθε α(Ιξηση τής τι

μής τοϋ πετρελαίου βαρύνει τις στερούμε
νες τοϋ πολύτιμου αύτοϋ ύγροϋ χώρες, πού · 
ούσιαστικά έπιδοτοϋν την 'Αμερική, γιατί 
το ποσοστa τοϋ κέρδους τών άμερικανικών 
έταιριων τοϋ πετρελαίου ύπολογ{ζονται πά
νω στην αύξανόμενη κάθε φορd τιμή», 

• Τά παραπάνω δέν προέρχονται άπό τόν 
Πρωθυπουργό τής 'Ελλάδος. Καί δεν άπο
τελοίίν μέρος νέων έξαγγελιών τοίί ΠΑΣΟΚ 
πρός τόν 'Ελληνικό λαό. "Οσο κι' aν φαί

νεται άπίστευτο. ή πατρότης του κειμένου 
αύτοίί, μέ τό όποίο δέν συμφωνοίίμε καθόλου, 
άνήκει σέ έναν διακεκριμένο μετριοπαθή ~Ελ
ληνα πολιτικό. στέλεχος τοϋ κόμματος τής 
Άξιωματικής Άντmολιτεύσεως, τής «Νέας 
Δημοκρατlας», τόν γνωστό οΙκονομολόγο, 
συγγραφέα καΙ δημοσιογράφο, κ. Θανάση 
Κανελλόπουλο. Με βαρυσήμαντο κατά τd άλ
λα άρθρο του στην «Καθημερινή» ό πρώην 
ύπουργός ζήτησε νά χαρακτηρισθή ό 'Αμερι
κανός πρέσβυς κ. Ρόμπερτ Κήλυ ώς «dνεπι
θύμητο πρόσωπο» καΙ νά ζητηθή ή άναχώρη
σή του άπό την 'Ελλάδα. Σ ' αύτό συμφω
νούμε. 

Γιατi; Διότι ό κ. Κήλυ, σε συνέντευζή του 
πρός την « Έλευθεροτυπfα», διετύπωσε άπό
ψεις που έξαγρίωσαν την άντιπολiτευση, dλλά 
έγιναν δεκτές μέ ήδονισμό άπό την Κυβέρ
νηση. ·Ο 'Αμερικανός διπλωμάτης ή ήλίθιος 
εlναι -καΙ δέν τό εlχαν ά.ντιληφθfι μέχρι τώρα 
οί προϊστάμενοί του - ή /;ν γνώσει τους έπι
διώκει νά στρέψη έναντlον τής 'Αμερικής 
τοDς ~Ελληνες που δεν ήταν μέχρι τώρα ... 
ΚαΙ στην μιά περfπτωση όμως καΙ στην άλλη, 
ό κ. Κήλυ δέν πρέπει νά παραμεfνη περισσό
τερο στην 'Αθήνα. ~Οχι γιατl τά όσα εlπε 
εlναι, ή δεν εlναι ά.κριβή, ά.λλά διότι δεν bιρεπε 
νά τά εlχε πεί, ά.φου τό ΠΑΣΟΚ κατηγοροίiσε 
πάντοτε την «Δεξιά» γιά «ύποτέλεια» στήv Ά
μερικη καΙ ά.φοϋ τώρα ή «Δεξιά,. κατηγορεί τό 
ΠΑΣΟΚ γιά τόν ίδιο λόγο . .. 
·Ο κ. Κήλυ δήλωσε μεταξυ τών άλλων, κάτι 

παρόμοιο μέ /;κείνο που εlχε καταθέσει στήν 
dκρόασή του στήν άρμόδια 'Επιτροπή τής 

Α ΥΓΟΥΣΤΟΣ, 1986 

ΤοΟ κ. ΠΑΝ. Σ. MAKPIA 

Γερουσiας που lνέκρινε τήν τοποθtτησή του 
στήν 'Αθήνα: 

«Δεν νομίζω - εlπε - δτι μπορείς νa 
fχης μια ισότιμη σχέση, δταν ύπάρχη σχέση 
έξάρτησης, λόγω ξένης βοηθείας, καθε
στως πού δεν iσχύει πλέον». 

Εlναι προφανες ότι ό κ. ·Κήλυ λησμόνησε 

·Η προσπάθεια τοϋ πρέσβυ 

Κήλυ νά κάμη · Αντιαμερι
κανους δσους .Έλληνες δεν 

ήσαν μέχρι τώρα .. . 

την μικρη λεπτομέρεια τής συνεχιζομένης 
στρατιωτικής βοηθείας τών 500 έκατομμ. 
1ολλ. 

Μπορεί ό κ. Κήλυ νά εlχε κατά νου τήν οΙ
κονομική βοήθεια. που δεν ύπάρχει πλέον. 
άλλά όπως παρατήρησε ή «Νέα Δημοκρατlα» 
σέ dνακοlνωσή της, ή άμερικανικη οlκονομι
κη βοήθεια tδίδετο στήν 'Ελλάδα κατa την 
περίοδο 1947-1952, έπi Κυβερνήσεων τοϋ 
Κέντρου (Σοφούλη, Διομήδη. Βενιζέλου. Πλα
στήρα, Γ Παπανδρέου) γιά νά μειωθή ση
μαντικά μετά τό 1952 καΙνά έκμηδενιστή σχε
δόν ά.πδ τό 1955. όταν άνέλαβε τήν πρωθυ
πουργlα δ Κ. Καραμανλής. 

* • * 

Άλλά ό κ. Κήλυ lπεχεfρησε στήν ίδια συνέν
τευξή του vά θεμελιώση την θέση ότι εlναι 
dπολύτως έν τάξει. άλλα νa λέγη κανεiς καΙ 
άλλα νά κάνη καΙ νά δικαιολογήση lτσι τόν 
κ. Παπανδρέου. Στήν κατάθεσή του στην Γε
ρουσlα, ε[χε δηλώσει ότι: 

•Δεν νομίζω δτι πρέπει νά δίνουμε τόση 
σημασία στiς ρητορείες τοϋ παρελθόντος». 

Έρωτηθε/ς ά.πό τήν « Έλευθεροτυπlα», ποιά 
εlναι ή ούσlα στην δποία δlνετε σημασlα. δ 
πρέσβυς ά.πάντησε: 

.. 'Η,διαφοροκοίηση πού προσπαθοίίσα νa 
κάνω εlναι ~ έξης: 'Ενδιαφερόμαστε πε
ρισσότερο για το τ( κάνουν οι 4λλες χ; ώρες, 
tί πολιτιιdι άκολοtιθοϋν ο{ κuμερνήαεις καi 

δχι ποια ε{ ναι ή ρητορική τους και ή γλώσσα 
πού χρησιμοποιούν. Αύτα τα δύο δεν πάνε 
ποτε μαζ(. Στt)ν Άμεριιcη λέμε: .. κοίταξε τί 
κάνω και δχι τί λέω ... Αύτο εi ναι ή βασιιdι 
άρχt) της διπλωματίας. 'Όλοι οί διπλωμά
τες χρησιμοποιοϋν μερικες φορες διφο
ρούμενη γλώσσα». 

Δηλαδή: Μπορείτε vάμάς σκυλοβρίζετε, νά 
μάς χαρακτηρίζετε «Iμπεριαλιστές .. , νά ύπο
νομεuετε την ένότητα τής Ά τλαντικής Συμμα
χίας, νά dγκαλιάζετε τοDς «ά.δελφους .. που κα
τευθύνουν τήν τρομοκρατlα. νά ύποστηρίζετε 
τήν πολιτικη τών έχθρών τοίί lλευθέρου κό
σμου καi νά θαυμάζετε τόν «ύπαρκτδ Σοσια
λισμό» ΚαΙ όλους τοDς κομμουνιστοφασίστες 
δικτάτορες (Γιαρουζέλσκι, Κάστρο, 'Ορ
τέγκα). Δέν πειράζει παιδιά. 'Εμείς, ol 'Αμε
ρικανοί, δέν δίνομε μεγάλη σημασiα σ ' αύτά. 
Φτάνει νa μiiς δίνετε τά πράγματα που μάς 
lνδιαφέρουν καi την ρητορική τήν λησμο

νοϋμε . . . 
Ώραlα θεωρlα. Ώραiα προαγωγή τών 

ά.ρχών τής Δημοκρατlας καi τής 'Ηθικής που 
ύποτiθεται ότι πρέπει νά χαρακτηρlζη τήν έ
ξωτερικη πολιτική. 'Ωραίο μάθημα καi γιά 
τήν έλληνική 'Αντιπολίτευση καi γιά τούς 
λαοDς όλου του κόσμου. Αύτή εlναι ή έξω
τερικη πολιτική τοϋ Προέδρου Ρήγκαν; 

• • • 
·Ο κ. Κήλυ συνέβαλε άποφασιστικά μέσα 

στόν χρόνο που πέρασε νά θεμελιώση την έν
τύπωση ότι ό κ. Παπανδρέου όχι μόνο δέν 
εlναι ά.νεπιθύμητος, ά.λλά ό εύνοούμενος τής 
Ούάσιγκτων. Γι • αύτό, dpθρογράφοι σοβαροl 
καΙ πολιτικοi τής Άντιπολιτεύσεως, συμμε· 
ρiζονται Ιfδη αύτή την τερατολογiα. ·Ο τα
κτικός συνεργάτης τής έπιθεωρήσεως ΠΟ
ΛΠΙΚΑ θΕΜΑΤΑ κ. Μιχ. Μελάς. dσχολού
μενος μέ τό θέμα Μακέδου, σημειώνει στό τεi>
χος 18-24 'Απριλίου 1986: 

.. Στην fξαραη τοϋάντιαμεριιι:ανισμοϋ του 
δ κ. ταξίαρχος ύπέπεσε καi σ ' fνα θεόρατο 
ΙjΙεϋδος, ποi> άγy{ζει τα δρια της κακοή
θειας. Διότι, δχι μόνο δtν χ;ρησιμοποιοϋν ο{ 
ΗΠΑ κανένα μέσο γιa νa άνατpέljlουν τον κ. 
Παπανδρέου (σύνδρομο 'Αλιέντε), άλλά 
κάνουν σε κάθε περίπτωση κάθε τι δυνατόν 
για νa τον στηρίξουν. 'Εξοργίζονται μάλι
στα, δταν με το καμώματα t'l με τα λεγόμενά 
τοu δυσχεραίνουν αύτή τους την προσπά
θεια, έκθέτοντας και τον l:αυτό τους ιι:αi 

έκείνους ...... 
..... Χαίρουν ιι:αi άκολαμβάνουν οι 'Α

μερικανοi δταν fχουν νa κάνουν μ. fναν 
ξένο πολι τι κο που fρκει στα πόδια τους 
έκλιπαρώντας με κάθε μέσον τη συμπάθειά 
τους κι' fνα νεϋμα φιλικό, στέλνοντας σU-



ζυyο καi tέκνο κάθε tόσο σάν έμισσάριους 
προσωπικούς του yιά προσκύνημα! Πώς, 
λοιπόν, συγκρίνοντας νά μfιν προτιμοiίν 
ξεκάθαρα tόν κ. Παπανδρέου σάν πολιτικό 
που toiJς έξασφάλισε καi θά toiJς έξασφαλί
ζη έξακολουθητικά κάθε tους άξιόλοyη έπι
θυμία, δπως π.χ. tό θέμα tών βάσεων». 

Διέπραξε λοιπόν σοβαρότατο λάθος ό κ. 
Κήλυ όταν μίλησε γιά έξάρτηση» σέ lνα λαό 
πού τήν άπεχθάνεται καΙ μάλιστα σε μιa έποχή 
αύζανομένης άλληλοεξαρτήσεως μεταf,ύ κρα
τών καΙ Ήπεfρων . .. Γι • αύτό, ή όλη συζή
τηση πού άκολούθησε τίς άστοχες δηλώσεις 
τοϋ Άμερικανοϋ πρέσβυ, εlναι χαρακτηρι
στική τής άνωριμότητος, τής άσυναρτησίας 
καί τής συγχύσεως πού έπικpατεί στον έλ
ληνικο χώρο. Αύτο έπιβεβαιώνεται καi dπb το 
γεγονός τών έκδηλουμiνων τελευταίως ... 

ΑΝΠΡΡΗΣΕΙΣ 

άντιαμερικανικών ·τάσεων τής άξιωματικής 
Άντιπολιτεύσεως, ή όποlα. βοηθοϋντος καί 
του κ. Κήλυ, φαlνεται ότι ~φθασε στο σημείο 
νa πιστεύη ότι ή Ούάσιγκτων ... «θέλει τον 
'Αντρέα», χωρlς ό τελευταίος νa δυσαρεστεί
ται μέ τόν . .. βλάσφημο Ισχυρισμό. Μήπως ή 
«Νέα Δημοκρατfα» έπείσθη ότι με τόν .. . 
άντιαμερικανισμό της εlναι εύκολώτερο νa 
d.νέβη στήν έξουσfα - όπως συνέβη με το 

ΠΑΣΟΚ; Πώς νa έξηγηθή άλλοιώς καί ή προ 
τριμήνου περ/που σύσταση του κ. Κ. Μητσο
τάκη προς τον κ. Παπανδρέου, έν όψει τής 
d.φfξεως στήν 'Αθήνα τοϋ Άμερικανου ύ
πουργοϋ 'Εξωτερικών κ. Σούλτζ, νa μή ... 
ύποκύψη σε τυχον πιέσεις «γιa νa μή πώ έκ
βιασμο» σχετικaμi; τίς βάσεις; Βεβαlως, όταν 
άνεχώρησε ό κ. Σούλτζ, ό ΝΕλλην πρωθυ
πουργος δήλwσε κατηγορηματικa ότι δέν ύπέ
στη καμμιaν άπολύτως πίεση, πρiiγμα που έπι-

βεβαιώνει τήν . .. άνεξαpτησfα τής 'Ελλάδος. 
νΕρχεται στήν συνέχεια δ κ. Κήλυ γιa νa 

δώση πιστοποιητικό . .. dνεξαρτησίας σέ μιa 
κυβέρνηση που άξαpτiiται dπο τήν 'Αμερική 
όσο καi όλες oi μεταπολεμικες - ιϊν όχι πε
ρισσότερο ... 

• • • 

ΚαΙ ή σύγχυση έπιτεlνεται σέ lνα τόπο πού 
περισσότερο dπο ποτέ χρειάζεται σοβαρό
τητα, ύπευθυνότητα, λογική, tfρεμfα καΙ 
δουλειά. Γιa νa μπορέση κάποτε νa dπαλλαγή 
dπο το σύνδρομο τής έξαρτήσεως καi νa dνα
λάβη ό λαΟς τΙς εύθϋνει; του, χωρίς vd τίς 
φορτώνη σέ ιfλλους . 

ύπενθυμίζοντας και μερικό πράγματα πολύ γνωστά : 

Σ ΗΜΕΙΩΣΑΜΕ δτι δtν συμφωνούμε μt τίς παρατηρήσεις τού κ. Α. Κανελλοπούλου πού μεταφέραμε στι'Jν όρχι'ι τού 
προηγουμένου 6ρθρου. 'Εξειδικεύαμε τίς όντιρρήσεις μας, 

1. ·Η ·Ελλάς μπήκε aτόν πόλεμο όφού δέχθηκε τ!)y 
Ιταλική tπίθεση καί δχι γιστl της τό tζήτησε ή Άμερικ.ή.Τόν 
πόλεμο δtν τόν 6ρχισε ή 'Αμερική, ή όποία tνεπλόκη σ' 
αύτόν fνα χρόνο κσl πλέον όργότερα. Κερδήθηκε ό πόλεμος 
χάρη στι'Jν όμερικανικ.ή συμμετοχή. Μετό τόν πόλεμο 
βοήθησε νικητές κ.αί ι'ιττημένους νά όνοικοδομήσουν τίς 
πόλεις και τίς οΙκονομίες τους και γιό νό μεfνουν tλεύθεροι 
καl νό εύημερήσουν. Οι'Jτε πρΙν, ο()τε κατό τι'Jν διάρκεια, 
οι'Jτε μετό χρωστοϋσε τinοτε σέ κανένα. 'Αντιθέτως, τής 
χρωστούν δλοι , 
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ΠΑΓΩΤΑ 

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

Phone: (212) 893·2500 

·Εξαίσιας ποιότητος παγωτό για 
εστιατόρια, ξενοδοχεία, Diners, Super

markets, Luncheonettes, Groceries. 

FULL LINE OF ΝΟ VELT/ES 

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

ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ 

JOSEPH KOLOGLOU 
Presidenι 

THEODORE KEτsOGLOU 
Vice President 

and Managing Director 

2. Τά δύο δισεκ. δολλ. πού lλαβε μέχρι τώρα ή ·Ελλάς δtν 
εΤναι καΙ τόσο μικρό ποσό δσο τό προσδιορfζει ό κ. Κανελ
λόπουλος, χωρίς νό ύπολογlζη και τι'ιν άξΙα πού όντιπροσω
πεύουν οΙ όποστολές όπό Ιδιώτες, κρατικούς όργανισμούς 
και Ιδρύματα δεμάτων τροφlμων, φαρμάκων καί ρουχι
σμού. Ούτε ύπολογlζει τ/ς δωρεές καΙ τό lργα πού lγιναν μέ 
δαπάνες όμογενών, ο()τε τις tπενδύσεις τους .. . 

3. Θό θέλαμε νά πληροφορηθοDμε μέ ποιό τρόπο •έμπό
δισε» ή 'Αμερικι'J τι'Jν ·Ελλάδα νό λόβη τίς έπανορθώσεις πού 
«έδι καιοϋτοιι. 

4. Δtν εΤναι όκ.ριβές δτι τό lλλειμμα τοD Ισοζυγlου πλη
ρωμών τών ΗΠΑ τό •καλύπτει» . . . ή • Ελλός καl «OI λοιπές 
χώρες τού κόσμου». 'Αντιθέτως, βοήθησε όποφασιστικ.ά 
πολλές χώρες τό lλλειμμα αtίτό. 

5. Ούτε De Facto, οι'Jτε De Jure σχέδιο Μάρσαλ γιά τ/ς 
ΗΠΑ ύπόρχει, lf εΤνσι σέ θέση νά προσφέρη κ.σμμιό χώρα, ι1 
πολλtς μαζf. 'Η μετανάστευση κεφαλαfων πρός τι'Jν 'Αμερι
κή, τό τελευταία χρόνια όφεlλεται δχι στήν . . . μεγαλοψυχlα 
καμμι6ς χώρας, lf όμάδος κρατών, tπιθυμούντων νό . .. σώ
σουν τήν · Αμ~ρική, άλλά σt δύο παράγοντες όπό τούς 
όποΙους όπουσιόζει ό ... ο} κ τος γιό τι'ιν όνθούσα οlκονομfα 
της. ·Ο πρώτος εΤναι τό κέρ6ος πού έξσσφάλισαν γιό άρκετό 
διάστημα τό ύψηλό tπιτόκια. και ό δεύτερος, ή όνα~εια 
τών κεφαλαlων στΙς σοσιαλιστικές, lf σοσιαλfζουσες οlκο
νομlες. 

6. Πράγματι, ή α()ξηση τής τιμής τών ύγρών καυσfμων βα
ρύνει τlς χώρες πού δέν lχουν Ιδικό τους, όλλό τά κέρδη πη
γαfνουν πρώτα στ1ς χώρες πού τό παράγουν καί κατά 
δεύτερο λόγο στις έταιρ/ες πετρελσfων πού δiν dναι δλες 
όμερικσνικές. 'Αλλό καΙ τήν 'Αμερική lπληξαν- και μάλιστα 
σοβαρότατα- οΙ μετό τό 1974αtίξήσεις. "Αν ληφθfl μάλιστα 
ύπ · δψιν δ τι οΙ όμερικ.σνικtς έταιρlες tλέγχοuν τώρα 
μικρό μόνο μέρος τ,ς παγκόσμιας παρσγωγ,ς και διακινή
σεως πετρελαιοειδών, ό Ισχυρισμός τοD κ. Κανελλοπούλου 
δτι «Οtίσιαστικό» γlνετσι «tπιδότηση» τ!Jς 'Αμερικής, εΤναι κ.αί 
ύπερβολικός καl όνσκ.ριβής. Δέν πρέπει, 6λλωστε, νό λησμο-

"ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 



νήται δτι ή παραγωγη πετρελαιοειδών εΤναι ιφατικοποιη
μένη και σε άραβικές άλλά καΙ σε 6λλες χώρες, δ πως στ τ) ν Λι
βύη, Ρωσία, Νορβηγfα, 'Αγγλία, Νιγηρfα κ.λ.π., κ.λ.π. καΙ δτι 
τiς αύξήσεις δεν τΙς καρπούται ή 'Αμερική, άλλά τά κρατικό 
μονοπώλια. Σ' δ, τι μάλιστα άφορδ την 'Ελλάδα, θά ~ταν .. . 
άμαρτία νά διακατέχεται κανείς άπό τό άισθημα δτι με την 
βενζίνη πού καίει τό αύτοκίνητό του πλουτίζει κάποιον 
χοντρό 'Αμερικανό, άφού τό μεγαλύτερο μέρος τών καυσί
μων εΙσάγεται άπό τι} ν χώρα τού «άδελφούιι Καντάφι καί ττ)ν 
Σοβιετική ΝΕνωση. Κανε/ς δμως δέν κατηγόρησε τούς VΕλ
ληνες δτι . .. tνισχύουν «Ούσιαστικά» τι} ν λιβυκη τρομοκρα
τfα, ι'f τήν θεμελfωση τοϋ μαρξισμού . .. 

'Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ θά διαθέση τουλάχιστον τρείς σελfδες γιά 
τυχόν άπάντηση τού πολυγραφότατου καθηγητού κ. Κα
νελλοπούλου στiς παρατηρήσεις μας. 

ΑΙΣΘΗΤΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ 

ΤΟ πόσο ή σημεριντ) έλληνικι} Κυβέρνηση άπεχθάνεται και περιφρονεί ττ)ν 'Ομογένεια 'Αμερικής (τι}ν όποfα θυ
μδται δταν την χρειάζεται γιο νά ύποστηρίξη τά θέματα ποu 
τι}ν tνδιαφtρουν), μδς τό ύπενθύμισε ή άπουσία έκπροσώ
που τt1ς Κυβερνήσεως στό Κληρικολαϊκό Συνέδριο ποu 
συνήλθε τόν περασμένο μfjνα στό Ντάλλας. Δέν παρου
σιάστηκε ούτε ό ύφυπουργός 'Αποδήμου Έλληνισμού κ. Γ. 
Παπανδρέου, ό όποίος πηγαινοέρχεται στι}ν Άμερικη δσο 
περfπου συχνά of συνάδελφοfτου στι}ν Βουλι} tπισκtπτον
ται τις tκ.λογικtς τους περιφέρειες. Ούτε κανένα dλλο μέλος 
τής Κυβερνήσεως ήρθε στό Ντάλλα~ tνώ δέν περνδ μήνας 
χωρlς τήν tπfσκεψη κάποιο.υ ύπουργού . .. Ούτε ό πρέσβυς 

"Where Frίends Meet" 
8Τ ό μεγαλύτερο 

eτό κομψότερο 

eτό ώραιότερο 
e τό μόνο στό εlδος του 

έλληνικό ζαχαροπλαστείο 

στήν Νέα ·Υόρκη 

24-30 SτEINWAY STREH 
ASTORIA, NEW YORK, 11103 

τΕL. (718) 278-1550 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ. 1986 

τt1ς 'Ελλάδος προσι1λθε. Παρουσιάστηκε κάποιος νεαρός 
πρόξενος τι1ς περιοχή~ γιά νά διαβάση lνα μήνυμα τού ύφυ
πουργού 'Αποδήμων. Βεβαίως, ή Κληρικολαϊκι} Συνέλευση 
δέν lχει άνάγκη άπό τήν παρουσία κανενός UΕλληνα tπισή
μου, παρά τό γεγονός δτι εΤναι πάντοτε εύπρόσδεκτοι ol έκ
πρόσωποι τής έλληνικι1ς πατρfδος δταν καταφέρνουν νά μι} 
μδς προσκομfζουν κομματικά μηνύματα ι'j έλληνικη έξυ
πνάδσ. 

Ή Έλλάς lστειλε lνα προξενικό ύπαλληλίσκο στό Συνέ
δριο τού Έλληνισμού τών ΗΠΑ, άλλά ή Άμερικι} τόν Άντι
πρόεδρό τη~ ή Πολιτεία τού τtξας τόν Κυβερνήτη τη~ ή 
Βουλη τών 'Αντιπροσώπων τόν ήγέτη τt1ς Πλειοψηφfας καΙ 
μέλλοντα Πρόεδρο τt1ς Βουλι1~ ή Γερουσία τόν κ. ΠιiJλ Σαρ
μπάνη καΙ dλλες 'Εκκλησfες Καρδιναλίους καί 'Αρχιεπισκό
πους. 'Η 'Ομογένεια δέν lχασε τfποτε μt τι) ν άπουσία 
tκπροσώπου τής έλληνικής Κυβερνήσεως. Εύτυχώς, στό έπί
σημο δείπνο παρεκάθησσν δυό μέλη τού tλληνικού Κοινο
βουλfου, of κ. κ. Ν. 'Αναγνωστόπουλο~ περαστικός τiς ήμέ
ρες tκείνες άπό τiς ΗΠΑ καΙ ό βουλευτής κ. Σωτ. Κούβελα~ έκ 
μέρους τής «Νέας Δημοκρατίας» πρδγμα πού κατέστησε λι
γώτερο αlσθητι} στούς 'Αμερικανούς έπισήμους τι) ν 
άπουσία τών 'Ελλήνων όμολόγων τους. 

• • • 
'Αλλό και τό Πατριαρχείο δέν lστειλε άντιπρόσωπο στι}ν 

Κληρικολαίκι} Συνέλευση, πρδγμα πού προεκάλεσε πολλά 
έρωτήματα καί τι}ν γενικι} δυσαρέσκεια τών συνέδρων -
κληρικών καΙ λαϊκών. Μήπως έχει και τό Πατριαρχείο έπη
ρεαστεί άπό την lκθεση Μακέδου και μδς θεωρεί καΙ αύτό ... 
πράκτορες τι1ς CIA καi τυφλό δργανα τού άμερικανικού Ιμ
περιαλισμού πού έχει κυκλώσει τι}ν εΙρηνόφιλη Σοβιετική VΕ
νωση μέ βάσεις; ΝΩρα νά άκούσωμε δτι καί ό Πατριάρχης 
εΤναι ύπερήφσνος γιά τόν άρχηγό τής ΚΥΠ, δπως ό 'Ελληνο
αμερικανός πρωθυπουργός τής 'Ελλάδο~ ό όποϊος έπέδειξε 
έτσι το αΙσθήματα λατρεfας καΙ θαυμασμού πού τρέφει γιά 
δλους έμδς τοuς φσσfστες ... 

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΗ Ε=ΑIΡΕΣΗ 

ο κ. Θεοδόσης Γεωργίου, ύπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων καΙ 'Αποδήμου 'Ελληνισμού τού κόμματος τής «Δημο
κρατικfjς 'Ανανεώσεως» τοϋ κ. Στεφσνοπούλου, σέ 
συνέντευξη τύπου πού Μωσε τόν περασμένο μήνα σττ)ν Νέα 
'Υόρκη, εΤπε μεταξu dλλων γιά τό πρόβλημα τής κομματι
κοποιήσεως τής 'Ομογενεfας: 

«Στο τιλευτοlα χρόνια μk τό πρόσχημα τf\ς tνημι:ρώcnως, 

NEOPHYTOS GANIARIS 

/#.@.<f~t/~#'nc. 
ESTABLISHED 1887 

Members New Υοι1< Stock Exchange, lnc. and 
Other Leading Exchanges 

55 ESSEX STREEτ • MILLBURN, NJ 07041 
(201) 467-3404 

NEW YORK: (212) 517·9282 
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Superb 
Continental Cuisine 

Banquet Facilities Α νailable 
All Major Credit Cards 

Lunch-Dinner 11 am ιο 10 pm Mon.-Fri. 

165 Water Street, New York, Ν .Υ. 10038 
Tel. (2 12) 509-5252 

Γιά όλες τfς ταξιδιωτικές σας όvάyκες 

29-11 DΠMARS BLVD., ASTORIA, Ν.Υ. 11105 
TEL. (718) 932-3232 

ΤΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Μέ κανονικές άεpογραμμές 
καί μέ πτήσεις Charters 

γιά τό έσωτεpικό τής 'Αμερικής 
καί όλο τόν κόσμο 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ 

yfνεταιwροcmάβεια κομματ•οwοιήστως τf\ς όμοyενεlας, 4λλοτε 
μεγαλύτερη, δλλοτε μικρότερη. Κατά την yνώμη μου καΙ λ6yω 
των οuχνων two.-;ν μου μk τοι)ς όμοyενεfς αύτό δu Ιχει καΙ 
μεyόλη άντοwδκριαη άwό μίρους των όμοyενων. Αύτη ή wρο
cπιάθειο ylνετοι τόσο όwό τό ΠΑΣΟΚ δσο καΙ όwό την Ν .Δ. κοθciJς 
καΙ τά δύο κομμουνιστικά κόμματο. Μtχρις tνός σημεiου εlwαι 
σιιιοτό νά nλη~Οντοι οΙ όμοyενεfς yιά τiς θtσεις τοΟ κόμ
ματος. Δέν θεωροΟμε δμως σωστό νά δ..,ιουρyοΟμε τοnικkς 
όρyονώσεις κομμάτων•. 

Τό περιοδικό σύτό πού (μόνο του) tχει tπσνειλημμένως 
έκφράσει τήν άvτfθεσή του στήν άνάπτυξη πολιτικής δρα
στηριότητος άπό τά έλληνικά κόμματα έδώ στήν 'Αμερική, 
σημειώνει μέ Ιδιαίτερη 1κσνοποίηση τήν άπόφσση τής 
ΔΗΑΝΑ νό μή δημιουργήση έδώ κομματικούς πυρήνες, 
δ πως tκσμσν τά 6λλσ κόμιJατσ. 'Υπενθυμfζομε μέ τήν εύ
κσιρfσ τήν δήλωση τοϋ άρχηγοϋ τι'jς ιιΝέσς Δημοκρατίας» κ. 
Κ. Μητσοτάκη δτι τό κόμμα του θά δισλύση τίς 'Επιτροπές 
αύτές 6ν κόμη τό ίδιο καΙ τό ΠΑΣΟΚ. 'Αλλά τό κυβερνών 
κόμμα δέν lδειξε κανένα .. . ένθουσισσμό μέ τήν πρόταση. 
Καi ή aπαράδεκτη προσπάθεια συνεχίζεται μέ όλέθρισ άπο
τελέσμστσ. 

ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 

ΤΟ έβδομσδισίο περιοδικό ΠΟΛΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ δημοσίευσε τελευτσfως μιάν 6κρως ένδισφέρουσσ συνέντευξη 
τοϋ Πρωθυπουργού τής Τουρκίας κ. 'Οζόλ πρός τόν 'Ελλη
νοσμερικσνό καθηγητή κ. Δημ. Κούσουλσ κσί τόν πολιτικό 
συντάκτη τοϋ ίδιου περιοδικού Α. Πολιτάκη, τfιν όποία, δυ
στυχώς, δέν έπρόσεξσν δσο lπρεπε, ούτε ή έλληνική Κυβέρ
νηση, ούτε καΙ ή 'Αντιπολίτευση. Κα/ ίσως νά lχη χαθεί μιά 
εύκσιρίσ γιa τήν tνσρξη ένός νέου 'Ελληνοτουρκικού διαλό
γου, ό όποίος θό ιiτσν δυνατό νό μεfωνε τήν lντσση στΙς 
σχέσεις μεταξύ τών δύο χωρών. 

Τόίδιο περιοδικό lχει συστήσει μέ τfιν aρθρογραφία του 
τήν άνάληψη σχετικής πρωτοβουλίας άπό τον u Ελληνσ πρω
θυπουργό, άλλa ό κ. Παπανδρέου συνεχίζει μιάν 6ρνηση 
πού εΤνσι δύσκολο νa δη κανείς κ ατό ποιόν τρόπο έξυπηρε
τοϋντσι μέ σύτήν τa μακροπρόθεσμα συμφέροντα τής • Ελ
λάδος. 

Άρθρογρσφικώς ατά ΠΟΛΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ό κ. Κούσου
λας γράφει, μεταξύ 6λλων, τά aκόλουθσ σχετικό μέ τfιν πρό

ταση Όζάλ: 

•Στη οuνομιλkι woiι 6χαμε μk τόν ΤοΟρκο nρωθυwουρyό την 
Τ ρlτη 24 'Ιουήου, ό κ. 'Οζάλ tnρότεινε τό ιnάyωμα• των διενtξεων 
yύρω όιrό τό Alyolo yιά τρlο - τtσσερα χρόwιο. Φυσικά Ινο τtτοιο 
ιwάyωμα• θά οuνεwήyετο την κατόwουση κάβε δραστηριότητος 
noiι θεωρεlτοιwροκλητ•η όnό τη μ ιό 11 την δλλη πλευρά. ΚαΙ μtσο 
ατό διάστημα ούτό, οΙ δύο κυβιρνήσεις θά Ικοναν nροcmάθεια μt 
σοβαρότητα καΙ tντιμότητο νά cΜκο6ομ(tσουν yί.,ρες όμοιβαfος 
tμnιστοσύνης. Νά nροχωρήσουν1σως καΙ σε μιά οuμ.-ινtο yιό τη 
μεlωση τών tξοnλιομων noiι οΙ δαwάνες τους σήμερο όnοτελοΟν 
δυσβάστακτο ~ρτiο yιό τΙς οlκονομlις τους. Κι δν οΙ ΤοΟρκοι 
μwλ~ρουν; ·Αν θtλουν τό ιnόyωμα• ούτό μόνο καΙ μόνο yιά νά 
κερδlσουν χρόΥο καΙ νά μwοΟν στην ΕUρωnαΙκη Κοινότητα; Τό 
tρώτημα αύτό τό θέσαμε κατ' εύθεlον στόν ΤοΟρκο nρωθυwουρ
yό. · Αnό τΙς όιιοντήσεις του ιtοiνετοι δτι τό ιιιάyωμα• δtν θά δδη
yήση σt διwλcιιιμοτικη dικινησfα. • Αντfθετο θά όρχiση χωρiς καθυ
στtρηση ή διαδιιιοσkι yιά τή βιλτlωση των σχtσεων. "Αν οΙ ΤοΟρ
κοι δkν εlνοι dλικρινεlς, cM δικοl μας bnρόσωnοι θά τό διοmστώ
σουν wολύ yρήyορα. Καl τότε θά μwορtσουν νά wορουσιάσουν καΙ 
στοiις tτοlρους τf\ς ΕΟΚ καΙ σ' δλο τόν κόσμο τiς όnοδεξεις τf\ς 
τουρκικf\ς κοκοwιστfος. Ό κ. 'Οζάλ λtει: cΔοιι:ιμόστε την εlλιιφi
νειο των wροτάσεών μας•. 

•Μόνο μιά συνάντηση nρόσωnο μ~ nρόσωnο, μάτι μk μάτι, 
ιίνώnιος tνωnlω• μnορεl νό όnοκαλι;.,η στόν ·Ελληνα nρωθυ
nουρyό τΙ σκέπτεται nραyματ•ά ό ΤοΟρκος όμόλοyός του.· Η wρό
ταση yιό τό cnόyωμα• όwοτελεl μιά nρακτ•η μtθοδο yιό νά pρεθfi 
μιά λύση ατό σημερινό tmκlνδυνο όδιίξο6ο. θά 1\τον λάθος δν ή 
κυptρνηση, όντl νά την διερευνήση όθόρυpο, την θά•η κάτω όnό 
μιά χωματοστοιΡόδο οuνθημότων•. 
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ΤΟ ΣΥΝΕΔΡ/0 ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΠΚΗΣ 

ΤΟ 24ο Συνέδριο τής Πανηπειρωτικ.ής 'Ομοσπονδfας 'Αμερικ.fjς, Καναδά κ.αί Αύστρσλfας, που συνήλθε τόν περα
σμένο μήνα στι'ιν Βοστώνη, lδωσε τήν εύκαιρία στούς 
συνέδρους νά διακηρύξουν γιά μιάν άκ.όμη φορά, κατά τόν 
πλέον κατηγορηματικό τρόπο, τι'ιν όντίθεσή τους στήν όπο
φσσισθείσα όπό τήν έλληνική Κυβέρνηση άρση τi'jς 
tμπολέμου καταστάσεως μέ τό τυραννικό καθεστώς τής 
'Αλβανfας χωρίς τι'ιν προηγουμένη έξασφόλιση τών όνθρω
πίνων δικαιωμάτων τής tλληνικfjς Μειονότητος. Τό έγκριθέν 
ψήφισμα τής Γενικής Συνελεύσεως, τό όποίο διεβιβάσθη 
στι'ιν έλληνική Κυβέρνηση, τονfζει την όπόφσση τών συνέ
δρων νά συνεχίσουν τόν όγώνα ύπέρ τών σκλαβωμένων 
άδελφών, τους όποΙους lχουν λησμονήσει οΙ ~Ελληνες τfjς 
Μητροπόλεως. Αύτό τόνισαν οΙ περισσότεροι όμιλητές, 
κατά τήν διάρκεια τοu Συνεδρfου καΙ στό tπίσημο δείπνο, 
μεταξυ τών όποfων ό φλογερός πατριώτης κ.αl όνένδοτος μα
χητής Μητροπολfτης Δριϋνουπόλεως, Πωγωνιανi'jς καΙ Κο
νίτσης κ.. Σεβαστιανός, ό όποίος κατασυγκίνησε τούς συνέ
δρους στό tπίσημο δείπνο, γιά νά προκ.αλέση μιά ώργισμένη 
όντfδρσση τού πρέσβυ τfjς ·Ελλάδος κ.. Γ. Παπούλια. ·Ο συ
νήθως ψύχραιμος κ.αί μετρημένος διπλωμάτης, σέ lνα ξέ~ 
σπασμα θυμού διεβεβσίωσε δτι ή 'Ελλάς δέν ξεχνά κανένα 
παιδί της και άπέδωσε σt διάθεση δημαγωγίας τά περl τοϋ 
όντιθέτου λεγόμενα. Καί ύπεστήριξε δ τι πρόκειται περl όγώ
νος «ύπάρξεως» καί δ τι μόνο μέ τΙς διμερείς σχέσεις εΤναι δυ
νατό νά προστατευθούν τό δικαιώματα τών ·Ελλήνων στι'ιν 
'Αλβανία. 

'Απεγοήτευσε βαθύτατα τούς συνέδρους ό πρέσβυς τής 
·Ελλάδος, δ χι μόνο μέ τήν tπιχειρηματολογfα πού lτεινε νά 
δικαιολογήση τους χειρισμους τi'jς tλληνικ.i'jς Κυβερνήσεως, 
όλλό καΙ μέ τό lντονο ϋφος του που tσχολιάσθη δυσμεμέ
στατα. Σέ όντfθεση μέ τόν κ. Παπούλια, δλοι οΙ άλλοι όμι
λητές, μεταξύ τών όποίων ό Κυβερνήτης τής Μασσαχουσtτ
της κ.. Μι χ. Δουκάκης, ή Dr. Erica-lrene Daes,ό~γέτηςτών Ρε
πουμπλικανών τfjς Πολιτείας κ. Andrew Natsiόs, ό δημοσιο
γράφος - σuγγραφευς κ. . Nicholas Gage καΙ ό βουλευτης κ.. 
Gus Yatron ύπεστήριξαν τίς θέσεις τi'jς Πανηπειρωτικfjς Ό
μοσπονδfας. 

Ο ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΤΖΙΟΣ 
ΟΙ σύνεδροι άκουσαν μέ Ιδιαfτερο tνδιαφέρον τόν 

άπολογισμό τοϋ τέως Προέδρου κ.. · Ηλfα Μπtτζιου, ό όποίος 
κατά τά τέσσερα χρόνια τi'jς προεδρfας του όνtπτυξε μεγάλη 
δραστηριότητα στήν προβολή τοϋ θέματος στόν όμερικανι
κό καΙ στόν παγκόσμιο χώρο. ' Επί προεδρfας του ή Πανη
πειρωτικ.ι'ι ίδρυσε τήν όναγvωρισθεϊσα ύπό τοu ΟΗΕ lnter
n~nal Federation for th~ Protection of Human Rights, τοϋ _ 

COR. RT. 1 
& FORD AVE. 

WOODBRIDGE. 
NEW JERSEY 
(201) 549-7557 

Restaurant and Cocktai/Lounge 
LIVE ENTERTA /NMEN T N/GHτLY 

Υ our Hosts: C. LΕΟΝτ ARAKIS & SON 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, 1986 

Rt. 27 South (Corner Talmage Rd.) 
Edison, N.J. 08818 

FOR ALL KINDS OF PRIVATE 
AND SOCIAL FUNCτiONS . . . 
If you sίmply decίde to drop ίη alone or you 
come wίth a small or large party, to us it 
makes no dίfference because we are geared to 
accommodate one and all ίη the same 
fabulous manner. Our fifteen lavίshly decor
ated rooms sίt up to 3,500 people who gather 
for all kίnds of socίal functions. Banquets, 
Weddings, Chήstenίngs, Dinner Dances, 
Celebrations, Community Events - Υ ou 
Name It . .. Besίdes, 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. 

For Information CaU: 
(201) 287-2222 

ΥοΙU Hosts 
C. LEONTARAKIS & SON 
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όποίου νέο Διοικ. Συμ{3ούλιο έξελέγη ύπό τού Συνεδρίου ατή 
Βοστώνη. 'Επίσης, κατά τι'ιν διάρκεια τής θητεfσς τού κ. 
Μπέτζιου, γιά πρώτη φορο ήσχολήθη μέ τήν τραγωδία τών 
Βορειοηπειρωτών Ύποεπιτροπή τού Κογκρέσσου μέ δυό 
όκροόσεις κσi ϋστερα όπό δισ{3ήμστα τής Πσνηπειρωτικής 
κσί τών tλληνικών {3ορειοηπειρωτικών όργσνώσεων, ή Άλ
{3σνίσ κστεδικόσθη τρείς φορές σέ όρμόδισ δργσνσ τού ΟΗΕ 
στι'ιν Γενεύη, γιά πσρσ{3ίσση όνθρωπίνων δικαιωμάτων. 'Α
κόμη, τό προεδρείο τι'jς Πσνηπειρωτικής εΤχε συνομιλίες μέ 
τόν ύπουργό 'Εξωτερικών τής ·Ελλάδος κ. Πσπούλισ κσi 
6λλους ύπηρεσισκοuς παράγοντας καΙ δυό συναντήσεις μέ 
τόν Πρωθυπουργό κ. Α. Παπανδρέου κσί τόν Πρόεδρο τής 
Δημοκρατίας κ. Σαρτζετάκη. Τόν κ. Μπέτζιο διαδέχεται στήν 
προεδρία τής Πσνηπειρωτικfjς ό μέχρι τώρα στενός συνερ
γάτης του, Ταμίας κ. Βάσίλειος Μικέλης_ γιά τόν όποίο 
γράφαμε σέ 6λλη σελίδα. 
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Α. Ν. TSIRINTANES 

Modern 
Times 
in the light of Christianity 

Essays and articles 

• ΙΝ ΤΗΕ FACE OF MODERN TIMES 
• PROBLEMS OF ΤΗΕ YOUNGER GENERAτtON 
• Α SPIRITUAL APPROACH ΤΟ POLITICS 

«SYZETESIS PUBLISHERS» ATHENS 1986 

The illuminating ideas of a prominent 
Christian thinker ο η spiritual questions today 
Price: $5.50 (including postage) 

Orders and remittances to: 

Union for Hellenic CiviJίzation 
Lycabettou 11, 

GR-106 72 Athens, Greece 

ΚΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΟΣ 

Θ Α ~ταν παράλειψη 6ν δέν σημειώναμε δτι τίς tργσσίες τού Συνεδρίου διηύθυνε ό παλαίμαχος όγωνιστής καΙ 
θερμός πατριώτης, διακεκριμένος Ιατρός κ. Βασίλειος 
Φώτος. ·Η πσρουσlσ του ατό Συνέδριο, μέ τήν πλούσια, πο
λυετή πείρα του ώς πρώην προέδρου τής Πσνηπειρωτικής_ 
προσέδωσε lδισlτερο κύρος στήν διεξαγωγή τών έργσσιών. 
·Ο κ. Φώτος έξσκολουθεί νό πσρακολουθι'j τό έθνικό θέμα, 
γιά τό όποίο κανείς 6λλος δέν ήγωνίσθη δσο έκείνος. Kai 
παρά τιΊν {3σθυτότη πικρία του γιά τόν τρόπο ποu aντιμετώ
πισαν μέχρι τώρα τό Βορειοηπειρωτικό of έλληνικές Κυβερ
νήσεις, έξσκολουθεί νό πσρσμένη στήν Πσνηπειρωτική 
όνεκτίμητο κεφάλαιο κο/ παράδειγμα όγωνιστικού πνεύ
ματος, εύθύτητος κσί ύψηλού, όκάμπτου ι'jθους . . . 

ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΣ 

ΜΗΑ τήν {3ουλευτfνσ 'Ολυμπία Σνόου, ή Helen Boosalis 
εΤνσι ή δεύτερη ·Ελληνοαμερικανίδα πού καταλαμβά

νει τό έξώφυλλο τι'jς ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ. 'Αλλά εΤνοι ή πρώτη 
έλληνικής καταγωγής 'Αμερικανίδα ποu κέρδισε τήν ύπο
ψηφιότητο τού Δημοκρατικού Κόμματος yιό τήν θέση Κυ
{3ερνήτη τfjς Νεμπράσκα. ~Αν έκλεγή, θό εΤνσι ή πρώτη 
γυναίκα Κυ{3ερνήτης σιίτής τής Πολιτείας. Koi μετέχει σέ μιά 
tκλογική μάχη, στήν όποίο γιο πρώτη φορά δυό γυναίκες 
διεκδικούν τό ύπατο όξfωμο μιδς Πολιτεfσς. 

·Η ·Ελένη Γισννσκοπούλου Μπούσολη γεννήθηκε, μεγά
λωσε κσί έργόστηκε στήν Μιvνεόπολη κο/ σπούδασε ατό 
Πανεπιστήμιο τής Μινεσσότα. ·Ο πατέρας της George Gean
koplis γεννήθηκε στόν Θεολόγο Σπάρτης κο/ μετανάστευσε 
στiς ΗΠΑ τό 1895 σέ ήλικίσ 17 tτών. 'Η μητέρα της Bertha 
Florest (Φλογερδ) γεννήθηκε στι'ιν Άγιόvνη Σπάρτης κσί 
~ρθε στην Άμερικr'ι μέ τήν οΙκογένειά της τό 7909 σέ ήλικίσ 
έννέσ έτών. Σάν μέλος τfjς 'Ελληνορθόδοξης 'Εκκλησίας 
στr}ν Μιvνεόπολη, ή ύποψήφιο Κυ{3ερνήτης_ πού θό εΤνσι ή 
κύριο όμιλήτρισ ατό tφετεινό συνέδριο τf!ς ΑΗΕΡΑ, δlδσξε 
στό Κατηχητικό καΙ ήταν μέλος τής χορωδίας. 'Ο πστέρσς 
της ήταν μέλος τής Α Η ΕΡΑ κο/ ή μητέρα της μέλος τών Θυγα
τέρων τf)ς Πηνελόπης κσί τής Φιλοπτώχου. 

Τό 1945 παντρεύτηκε τόν Μιχσι'ιλ Μπούσσλη όπό τό 
Φόριμπολ τ τής Μινεσσότο τοϋ όποΙου of γονείς κστήγοντο 
έπlσης όπό τr}ν περιοχι'ι τfjς Σπάρτης κσί ήλθαν έδώ τό 1908. 
VΟτσν ό κ. Μπούσσλης lλσ{3ε τό διδακτορικό του δίπλωμα 
ατό Πανεπιστήμιο τής Μινεσσότσ, τό ζεύγος μετεκόμισε ατό 
Lincoln, Nebraska, δπου ό Μόίκ δίδαξε ατό 'Αγροτικό Κολ
λέγιο τοϋ Πολιτειακού Πανεπιστημίου. Στήνίδισ πόλη, ή κ. 
Μπούσολη 6ρχισε 26ετfj δημόσια ύπηρεσfσ ώς δημοτικός 
σύμβουλος_ δήμαρχος κσi ε/ς 6λλες σημαντικές θέσεις. Τό 
ζεύγος Boosalis lχει μ ιό παντρεμένη κόρη κσi δυό έγγονόκισ. 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Μ Ε διαφήμισή της πού καταχωρείται σέ 6λλη σελίδα, ή Ατλσντικι'ι Τράπεζα προσφέρει δάνειο γιο μεταχειρι
σμένο σιίτοκίνητα, ήλικlος μέχρι κο/ τριών tτών, μέ tπιτόκιο 
13%. Κο/ καλεί τοuς όμογενείς νά τό συγκρfνουν μέ τό tπι
τόκισ τών 6λλων τραπεζών, •και 80 δ"τε τΙ δια~ ύιιόρ
χει•. 

ffνσι προφανές δτι of πpοσδιορfσσντες τό tπιτόκιο σιίτό, 
δέν εΤδσν κσί δέν 6κουσσν δτι of 6λλες τράπεζες προσφέ
ρουν δ χι μεγαλύτερα, άλλο πολύ χαμηλότερο έπιτόκισ. ~Η 
έν γνώσει τους θέλησαν νό έξσπστήσουν τό Κοινό. Χσρσ
κτηριστικό όνοφέρομε, δτι ή Chase Manhattan Bank, τr'ιν 
όποΙο Ιδιαιτέρως προτιμούν οΙ όμογενείς λόγω τών ε/δικ-ών 
ύπηρεσιών πού τούς προσφέρει, παρέχει δάνειο aτούς πελό
τες της γιά μεταχειρισμένο - 3 έτών - σιίτοκlνητο μέ τόκο 
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10,90%. Ή lrνing Trust δίνει δάνεια μΕ: 12% καί άλλες Τράπε
ζες μΕ: χαμηλότερα έπίσης έπιτόκια άπό τήν 'Ατλαντική. Ή 
διαφήμισή της λοιπόν συνιστδ άθέμιτο συναγωνισμό. Καί 
εlναι δυνατό νά έπιβληθή σοβαρό πρόστιμο στfιν Τράπεζα, 
άφοϋ έπιδιώκει τήν προσέλκυση πελατείας μΕ: έσφαλμένη 
διαφήμιση ποu στρέφεται έναντίον τών6λλων Τραπεζών καί 
τείνει νά έξαπατήαη τό Κοινό. 

Θά θέλαμε πολι) νό έπιαημάνωι.:ιε τfιν παρανομία αuτfι 
στήν Τράπεζα, άλλά τό κομματικό στελέχη τοϋ ΠΑΣΟΚ ποu 
τήν διοικοϋν ούτε σε τηλεφωνήματα δημοσιογράφων, ούτε 
σε σχόλια τοϋ τύπου άπdvτοϋν . .. 

• • • 
Θά θυμούνται οί άναγνώστες μας τά έρωτήματα ποu 

ύποβάλλαμε στήν ύπό κομματικό έλεγχο, περιθωριακή 
διοίκηση τής Τραπέζης, άλλά άπάντηση δΕ:ν μaς έδόθη άκό
μη, γιό τόν πολu άπλό λόγο δτι τά παιδιό διαπνέονται άπό 
φασιστική νοοτροπία. Καί περιφρονοϋν τήν 'Ομογένεια καί 
τά δημοσιογραφικά όργανά της. 

Η ((ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ>> 

ΗΧιακή 'Αδελφότης Κυριών ι< Αγία Μαρκέλλα» έώρτασε 
προσφάτως τό πενfjντα χρόνια της μΕ: μιά χοροεσπερίδα 

πού συγκέντρωσε πολu καί έκλεκτό κόσμο. ΚαίμΕ: lνα λεύ
κωμα ποu ύπενθυμfζει την πλούσια φιλανθρωπικη καί πα
τριωτική δράση, γιά την όποία δικαίως ύπερηφανεύονται 
τά μέλη τής οργανώσεως. Μεταξu τών πολλών έργων τής 

OYSTER ΒΑΥ 
CR YST AL Ρ ALACE 

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

~ Ανετες, πολιτισμένες dΊθοuσες γιά δλες 
τiς κοινωνικές σας έκδηλώσεις, ίδιωτικές 

καΙ συλλογικές. 

'Αδελψοl ΤΟΜ kol ΠΩΛ kΑΛΑΜΑΡΑΙ 

09JonιA 

Pas~) 
Το Καλύτερο 
ι!Ελληνικο 

Ζαχαροπλαστείο 
στfιν Νέα Ι!Υόρκη 

32-20 BROADWA Υ 
ASTORIA, Ν.Υ. 11106 

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

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ. 1986 

uΆγίας Μαρκέλλας» εlναι ό έπισκοπικός θρόνος καί τά ίερά 
σκεύη τfjς θείας λειτουργfας τοϋ ναοΟ τής Κοιμήσεως τής Θε
οτόκου ατό Μπροϋκλυν. Ή 'Αδελφότης βοήθησε, έπίσης, 
στην άνοικοδόμηση τοΟ ναοΟ, ένισχύει τό Σώμα τών Προ
σκόπων καΙ εΙσφέρει γιά την έθνικr) παρέλαση, οργανώνει 
έκδρομtς γιά τοuς μαθητtς τής Κοινότητος καί άναλαμβάνει 
τά δfδακτρα τών άπόρων. Βοηθό τό Νοσοκομείο Χίου, τό 
'Ορφανοτροφείο καί τό Γηροκομείο Καρδαμύλων. 'Απο
στέλλει χρηματικά ποσά, φάρμακα καί κλινοσκεπάσματα σt 
διάφορα εuαγή Ιδρύματα, ένισχύει Μονές στην 'Ελλάδα καΙ 
φροντίζει άπορους άσθενεϊς ποu έρχονται άπό την 'Ελλάδα 
γιά θεραπεία. Καί κατά καιροuς έχει βοηθήσει τό Γηροκομείο 
τοϋ 'Αγίου Μιχαήλ, την 'Ακαδημία τοΟ 'Αγίου Βασιλείου, 
τήν 'Ιερατικη Σχολι1 το Ο Τιμfου ΣταυροΟ. Καί, τέλος, άπο
στέλλει χρηματικά ποσό at άπόρους άσθενείς, στr)ν 'Ελλά
δα. Στην πρόεδρο κ. Δέσποινα Δεληγιάννη, σ' όλόκληρο τό 
Συμβούλιο καί σ' δλες τ/ς κυρίες μέλη τής 'Αδελφότητος, ή 
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ άπευθύνει θερμά συγχαρητήρια, εύχομένη συ
νέχιση τοϋ ώραίου έργου, γιά τό όποίο ό 'Αρχιεπίσκοπος 
κ. 'Ιάκωβος, έγραψε ατό προεδρεϊοτfjς«'ΑγίαςΜαρκέλλας»: 

•Εiναι άιιοσημεfωτο δ τι στΙς εύyενικές σας προσπάθειες tμnνέ
εσθε άπο τή χάρι τ~ς 'λyfας Μαρκέλλας της Χιοπολfτιδος. 'Εκεfνη 
τονώνει την πfστι σας στΙς παραδόσεις τοlί rtνouς καΙ τf\ς '&ι:κλη

σfας σας. Σδς θυμfζει την Ιδιαfτερη πατρf6α σας. Δυναμώνει τούς 
δεσμούς σας μt τον τόπο τ~ς yεννήσεως. 'λνοfyει μπροστά σας 

νέους όρlζοντες θε~λοϋς δράσεως. 

•Σδς συyχαfρω μt την εύκαιρfα της εύλοyημένης tπετείου τf\ς 
· λδελ4Ιότητός σας καΙ σδς εύχαριστιίι διότι σδς θεωριίι καΙ εJσθε 
συνερyάτριες τl'\ς Ίερδς Άρχιεπισκοπiiς στον άyιίινα της yιά την 
διαιώνιση τιίιν όσfων καΙ τών Ιερών μας•. 

~@~ 
$~ 

Delicacies 
An Adventure ίn Taste 

COOK/E ODYSSEY 
1501 Broadway 
New York Ν. Υ. 10036 

τΕL.3821083 

ODYSSEY CAFFE 
401 1'1 Ανe. 
New Yorlι Ν. Υ. 10010 

TEL. 8891732 

COOKIE ODYSSEY 
1113 6"' Ανe. 
New York Ν. Υ. 10036 

TEL. 7199361 

C' EST DELICIOUS 
ΟrΗΙ Hflrald center 
New York Ν. Υ. 10001 

TEL. 947tι866 
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Γράμματα άπό τήν ~Ελλάδα 
τοίι Λονδίνου εΙναι κατά ενα τρίτο φθηνό
τερα. Βεβαίως πολύ πιό άνετο τό ψώνιο μέ 
τήν πληθώρα καταστημάτων πού εχει 
πλημμυρίσει ή ·Αθήνα. Δέν εlμαι δυνατή 
σέ στατιστικές. 'Αλλά μόλις έπιστρέψω 
στήν Νέα 'Υόρκη θά μετρήσω τά παπου
τσάδικα τοίι Fifth Α venue. Ε{ μαι βεβαία ο τι 
ε{ ναι λιyώτερα άπό τά 39 πού μέτρησα γύρω 
άπό τήν πλατεία Κολωνακίου. Μου λένε 
δτι στά Πατήσια, Φωκίωνος Νέγρη , Παγ
κράτι ε{ναι περισσότερα. Λές νά ε{ναι ο! 
' Αθηναίες σαρανταποδαροϋσες καί δέν τό 

είχαμε πάρει είδηση ; 

~Ελάτε ... 
Τής Κας ΙΡΙΔΟΣ ΛΙΛΛΥΣ 

Γράφω 'Ελληνικά. Διότι κάτω άπό τόν 
οuρανό τής πατρίδας μας-καίε{ ναι πάντα 
ώραίος δ οuρανός μας - δέν μοϋρχεται νά 
μεταχειρισθώ ξένη γλώσσα. Παρ ' δλο πού 
έχω ζήσει στήν 'Αμερική τά περισσότερα 
χρόνια της ζωής μου, έχω παραμείνει άδι
όρθωτα ... Ρωμηά. wlσως πιό πολύ κι' άπό 
τούς 'Αθηναίους φίλους μου μέ τήν αΙώνια 
ξενομανία τους. Λατρεύω τόν τόπο, παρ· 
όλα του τά στραβά. Καίε{ ναι πάμπολλα τά 
στραβά του. 

w Ας άρχίσουμε άπό τήν γκρίνια τών 'Ελ
λήνων. ·ολατούςφταίνε. Πρώταάπ' δλαδ 
καιρός. Μου λένε δτι τόν Γενάρη χιόνισε 
γιά ... τρείς ώρες. Καταστροφή . Παρέλυ
σαν τά πάντα. Βρέχει; Μά πώς ε{ναι δυ
νατόν! Λές καί έχουμε συμβόλαιο μέ τά 
στοιχεία τής φύσεως νά μή διαταράσσουν 
τήν ήσυχία τοϋ καλοπερασόπουλου ·Ελ
ληνα. 

Τό καλοκαίρι τό πρόβλημα ε{ναι άλλο. 
Μέ τό καλημέρα έχεις άμέσως τήν άπάν
τηση - οϋφ ζέστη άδελφέ! Σάν νά έπρεπε, 
'Ιούνιο μήνα , σέ Μεσογειακή χώρα νά 
έχουμε κλίμα ... βορεινό. Καί τό νέφος ποϋ 
τό πάτε; Τά τελευταία χρόνια ε{ναι δ έφι
άλτης τών 'Ελλήνων. Συνεχής γκρίνια σάν 
νά μήν ύπάρχει ρollution σέ άλλο μέρος τής 
γi'jς. 

Φέτος όμως στήν ·Αθήνα - ιcαί σέ δλη 
τήν 'Ελλάδα μοϋ λένε - τό πρόβλημα 
εlναι άλλο: Πάσχουν ολοι άνεξαιρέτως 
άπό όξεί<i μορφή Τσερνομπιλίτιδα. Καί ύ
ποφέρουν φρικτά. Στεροϋνται των πάντων. 
Θαυμάσια φροίιτα στόν μανάβη . Ούδείς τά 
άγγίζει. Μαρούλι; Μή τό άναφέρεις, λές 
καί ή ραδιενέργεια μόνο πού τό κυττάζεις 
θά σου μπεί στό μεδούλι καί θά σοϋ έπι
σπεύσει τήν άναχώρησή σου άπό αύτό τόν 
πλανήτη (άρχίζω νά ύποψιάζομαι δτι οί 
·Ελληνες έχουν κληρονομήσει άπό τούς 
Θεούς τοϋ 'Ολύμπου τήν Ιδέα τi'jς άθανα
σίας καί άρνουνται νά συλλάβουν τό μόνο 
βέβαιο καί χωρίς έξαίρεση γεγονός - τήν 
άναχώρηση άπό τή γi'j). 

'Αλλά γιά νά ξανάλθουμε στήν ραδιε
νέργεια, έχω άποκτήσει τήν σφραΎίδα τής 
τρελλοαμερικάνας διότι δέν φοβάμαι καί 
τρώω τά πάντα. Καί τό χειρότερο δείγμα 
άμυαλοσύνης, κατά τούς φίλους μου, ε{ ναι 
δτι ήλθα άπό τήν 'Αμερική χωρίς νά φέρω 
μαζί μου τό μερίφημο Geiter. Ξέρετε τί 
ε{ναι; Έγώ βέβαια δέν εlχα Ιδέα άλλά 
έσπευσαν νά μέ μορφώσουν ολοι τριγύρω 
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μου. Geiter λοιπόν, μηχάνημα άμερικα
νικi'jς προελεύσεως , έλέΎχει κάθε 
φαγώσιμο άλλά καί άλλα είδη νομίζω, γιά 
τήν ποσότητα ραδιενερΎείας πού περιέχει. 
Μ' άλλα λόγια τσεκάρισμα πρίν άπό κάθε 
μπουκιά ... 
Εύτυχώς πού δλα περνοίιν γρήγορα στόν 

τόπο μας καί δ κόσμος άρχισε δειλά δειλά 
νά τρώει τό . .. γιαουρτάκι του. 'Ιδίως άρ
χισε νά διασκεδάζει καί πολύ μάλιστα. 
Κίνησις παντου. Θά μοϋ πείς: Δέν εlναι αί
σθητή ή tλλειψις τοϋ τουρισμοί'>; των 
'Αμερικανών, ναί. Σπανίζουν έφέτος. Φαί
νεται δτι οί συγχωριανοί μας ε{ναι περισ
σότερο φοβι τσιάρηδες άπό τούς Εύρω
παίους. Σέ όσα νησιά πήγα εχει γεμίσει δ 
τόπος Έλβετογερμανούς, Σκανδιναυούς, 
Όλλανδέζους. Ήχητικώς, ίδιος πύργος 
τής Βαβέλ. Δέν καταλαβαίνεις λέξη εστω 
καί άν προσπαθοίιν νά συνεννοηθοϋν 'Αγ
γλικά. 'Υπάρχει . δμως ενα μεγάλο καλό 
γιά τόν τόπο. Ψωνίζουν μετά μανίας. Καί μέ 
τό δίκη ο τους. Διότι παρ' δλη τήν άκρί
βεια γιά τήν δποία δλοι παραπονοίινται, ή 
'Ελλάς Ύιά τούς ξένους έξακολουθεί νά 
ε{ ναι, μέ τήν • Ισπανία, δ φθηνότερος τόπος 
τής γής. ·Αλλά στό θέμα αύτό οί • Αμερι
κανοί κάνουν πάντα ενα τεράστιο λάθος. 
Συγκρίνουν τό είδος πού άγοράζουν, δχι 
τήν ποιότητά του. 

Τό ίδιο κάνουν καί μέ τά ξενοδοχεία καί 
τά ~στιατόρια πού συγκρινόμενα μέ τά έφά
μιλλα τi'jς Νέας 'Υόρκης, του Παρισιοίι ή 

• • • 
'Ελάτε στήν 'Ελλάδα. Άφήστε τούς φό

βους καί τίς φανταστικές άηδίες. Ό τόπος 
ε{ναι παράδεισος παρόλα τά στραβά πού, 
έδώ πού τά λέμε, ε{ ναι εργο τών ίδιων τών 
'Ελλήνων καί ήταν πάντοτε άπό τόν καιρό 
τών άρχαίων ήμών προγόνων. ·Αλλά εύτυ
χώς ύπi'jρχε, καί ε{μαι βεβαία δτι ύπάρχει 
άκόμη δ άπό μηχανi'jς Θεός τών 'Ελλήνων 
πού τήν τελευταία στιγμή διορθώνει τίς 
καταστάσεις πού έμείς ο{ ίδιοι δημιουρ
γοϋμε . Ό Θεός τής 'Ελλάδας δταν θά ξα
ναζωντανέζει , θά μaς βάλει μυαλό καί θά 
μaς προστατεύσει άπό τά βρωμερά στοι
χεία πού έπιδιώκουν νά καταστρέψουν τόν 
πλανήτη μας. Έλaτε στήν 'Ελλάδα, έδώ 
ε{ναι οί ρίζες μας. Δέν μποροίιμε νά τίς 
άπαρνηθοϋμε τώρα πού περνάει μιά δύ
σκολη περίοδο. Εlναι σαν νά έyκαταλεί
πουμε τόν γονηό μας σέ μιά βαρειά του 
άρρώστεια. Έξ άλλου, οί τρομοκράτες 
βρίσκονται παντοίι. Αύτό τουλάχιστον δέν 
εlναι λάθος του τόπου. 'Όλη ή yή εlναι άνω 
κάτω. w Αν παραδοθοίιμε στό φόβο καί στήν 
έγωϊστική προφύλαξη του ~αυτούλη μας 
κάνουμε άιφιβώς αύτό πού θέλουν τά βρω
μερά στοιχεία: Τήν διάλυσή μας καί τήν 
έπικράτησή τους. 

Μή φοβaστε , έλaτε στήν 'Ελλάδα. Ή 
πίστις σας θά σaς προφυλάξει. 

ΙΡΙΣ ΛΙΛΛΥΣ 

Τό κατάστημα Έλληνικών Δώρων 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
ΑΣΤΟΡΙΑΣ 

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

'Εκλεκτή συλλογή όπό μποuμποuνιέρες, στέφανα, βαπτιστικό, 
ύφαντό, έργόχειρα, όντικείμενα τέχνης, κεραμεικ6, βιβλία, 
περιοδικά καi έφημερίδες. - Κάρτες γιά δλες τiς περιπτώσεις. 

ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΔΙΣΚΩΝ 
καί TAPES, VIDEO CASSHHS 

'Ανοικτό Δευτέρα - Σ6ββατο 10 π.μ. -Β μ.μ. - Κuριακες 12-6 μ.μ. 

Διεύθυνση: Χριστίνα Σαρηyιάννη 

ocNEA ΥΟΡΚΗ .. 



t Ο κ. Βασίλειος Μικέλης, νέος 
Πρόεδρος τijς Πανηπειρωτικijς 
UΟπως yράφομε στά Θέματα τοϋ Μηνός, 

νέος Πρόεδρος της Πανηπειρωτιιcής 'Ο
μοσπονδίας έξελέγη άπό τοuς άντιπροσώ
πους στό Συνέδριο της Βοστώνης, ~νας lδι
αί τερα άγαπητός δμογενής, δ κ. Βασίλειος 
Μικέλης. 

ιcτης κάθε πρωτοβουλίας ποu άποβλέπει 
στην ύποστήριξη των έθνικών θεμάτων της 
·Ελλάδος καi τής Κύπρου. 

Ό κ. Μικέλης ήταν μέχρι τώρα Ταμίας 
της Πανηπειρωτικης καi στενός συνεργά

της τοϋ κ. 'Ηλία Μπέτζιου καi τοϋ έπανε
κλεγέντος Γεν. Γραμματέως ιc. Φώτιου 
Γιcαλίτση. Πρώην άξιωματοϋχος τοϋ Ή
πειρωτιιcοu Συλλόγου «Πύρρος», δ ιc. Μι
κέλης ύπόσχεται νά συνεχίση την μέχρι 

Ό κ. Μικέλης εlναι lδιαίτερα γνωστός 
ση) ν ·Ομογένεια, δχι μόνο σάν ~νας έπι
τυχημένος έπιχειρηματiας, άλλα ιcαi στέ
λεχος της Πανηπειρωτικijς ιcαi ύποστηρι-

~Απο το Συνέδριο τής Παλλακωνικfίς 

Ό Μητροπολίτης Μονεμβασiας καί Σπάρτης κ. Εύστάθιος καί ό 
dρχιμ. κ. θεοδ. Νεδέλιος, έκπροσωπών τόν 'Αρχιεπίσκοπο 'Αμε
ρικής κ. 'Ιάκωβο ό όποίος εύρίσκετα .. στό Ντάλλας γιιi την Κληρι
κολαϊκη Συνέλευση, παρέλαβαν τό άπονεμηθ'έν στόν ΟΙκουμενικό 
Πατριάρχη κ. Δημήτριο Λεωνiδειο Βραβείο τής Παλλακωνικής Ό
μοσπονδiας, στiιν έπίσημη χοροεσπερίδα στό Prospect Hall του 
Μπρουκλυv. Άριστεριi ό Πρόεδρος κ. Παναγούλιας κα1 δεζιιi. ό 
τσαίρμαv τής χοροεσπερfδος κ. Βασ. Σταθiiκος. Στό βάθος, Jλόλιc 

Δυό στιγμιότυπα dπό τήν δεξfωση ύποδοχής τών συνέδρων τής Πολ
λακωνικής Όμοσπονδfας στο Ξενοδοχείο Sheraton Center τής Ν. 
Ύόρκης. Στην πρώτη φωτογραφ(α, dπό dpιστερά, ό κ. l Λαμπρια
νiiκος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Λακωνικών Σωματείων, ό Πρό
εδρος τής Παλλακωνικής κ. Παν. Παναγούλιας, ό κ. Ντίνος Παπα
δiiκος, πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου Σπαρτιατών καi ό κ. Βασιλ. 
Σταθiiκος, Πρόεδρος του Συνεδρiου καΙ Πρόεδρος του Συλλόγου 
Σπαρτιατών. Στiιν δεξιιi φωτογραφ(α, ή οΙκογένεια Βουγιουκλή μ'έ 

Α ΥΓΟΥΣΤΟΣ, 1986 

διακρινόμενος, ό Πρέσβυς τής Έλλάδος κ. Γ. Παπούλιας κα1 . ό Γε
νικός Πρόξενος κ. Γ. Άσημακόπουλος. Στήν δεξιιi. φωτογραφiα: ·Ο 
ταγματάρχης Robert Ε . Johnson, έκπρόσωπος του άντιστρατήγου 
Scott, διοικητου τής Στρατιωτικής Σχολής του West Point, μ'έ τό 
dπονεμηθeν γιιi. πρώτη φοριi Βραβείο Έλευθερiας στην Σχολη, ε/ς 
μνήμην τών 300 Σπαρτιατών. 'Αριστερά, ό Έλληνοαμερικανος εύ
ελπις Χαρίλαος Κούρλης καi ή Πολυξένη Τσιγγούνη, μιιi dπο τΙς Έλ
ληνοαμερικανίδες στο West Point, ένώ δέχεται τιi συγχαρητήρια του 

κ. Σταθάκου. 

τόν Μητροπολίτη Μονεμβασίας καl Σπάρτης. Καθήμενοι, ό κ. 'Ε
λευθέριος Βουγιουκλής, πρώην ϋπατος Πρόεδρος τής Παλλακω
νικής καl του Συνδέσμου Λακεδαιμονfων, ό Σεβ. Μονεμβασiας καl ή 
κ. Έλ. Βουγιουκλή. WΟρθιοι dπο dριστερά, ό κ. Δημ. Βοvγιουκλής, 
ό κ. Κ. Βοvγιουκλής, δ κ. Σωκράτης Βουyιουκλής. ή δiς Δωροθέα 
Βουγιουκλή, ό κ. Συμεών Βουγιουκλής, Πρόεδρος του Συνδέσμου καl 
ό κ. Τόμ Βασιλiiτος, Ιδιοκτήτης του Kings Plaza Diner, στό 

Μπρουκλυν. 
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τοϋδε πολιτιιο') τής Πανηπειρωτικής στό 
έθνικό θέμα, ή όποία άποβλέπει βασικα 
στήν προστασία τών aνθρωπίνων δικαι

ωμάτων τών 400.000 'Ελλήνων στήν 'Αλ
βανία. 

ΣΕ συνομιλία του μέ τήν ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ , ό 
κ. Μικέλης τόνισε δτι τό Συμβούλιό του, τό 
όποίο περιλαμβάνει πεπειραμένους καi 
άφωσιωμένους άγωνιστές, θα παρακολου
θήση μέ άγρυπνία τίς έξελίξεις του έθνικοu 
θέματος καi θα συνεχίση τήν άντίθεση τής 
Πανηπειρωτικής σηΊν άνευ δρων liρση τοϋ 
έμπολέμου. Παρά την ανακοινωθείσα πρό
θεση της ~λληνικης Κυβερνήσεως να προ
χωρήση σ' αύτό, δ κ. Μικέλης πιστεύει δτι 
πρέπει να συνεχισθη ή πίεση , για να άναγ
κασθή ή ' Αλβανία στην κατοχύρωση τών 

βασικών άνθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμ
φωνα μέ τiς ύφιστάμενες συνθήκες καi τόν 
καταστατικό χάρτη τών άνθρωπίνων δικαι
ωμάτων τοϋ ΟΗΕ. 

Ό κ. Μικέλης δέν θεωρεί ίκανοποιητικη 
τήν διαβεβαίωση τής ~λληνικής Κυβερ
νήσεως δτι τα δικαιώματα τής ~λληνικής 

Μειονότητας θά προστατευθοϋν σύμφωνα 
μέ τό Σύνταγμα τής 'Αλβανίας, άφοϋ τό 
Σύνταγμα αύτό τα καταπνίγει. Πιστεύει δτι 
μόνο μιά συμβατικη άναγνώριση τών δι
καιωμάτων ε[ναι άπαραίτητη προϋπόθεση 
γιά τήν liρση τοϋ έμπολέμου καί έλπίζει δτι 
ή έλλ ηνική Κυβέρνηση θα προβλ ηματισθή 

περισσότερο. 

~Αν δμως τελικα πραγματοποιηθή ή άρση 
τής έμπολέμου καταστάσεως, δ κ. Μικέ
λης πιστεύει δτι θα διακοπή ή συνεργασία 
μέ τήν έλληνική Κυβέρνηση καi δτι δtν θα 
ύπάρξη liλλος δρόμος γιιl ηΊν Πανηπει
ρωτική άπό νά στηρίξη τόν άγώνα της στό 
άρθρο I τοϋ Καταστατικοϋ της καi νά ζ η-

τήση τήν έφαρμογή του δικαιώματος τής 
αύτοδιαθέσεως για την ~λληνικη Μειονό
τητα. « ·Η έντολ η τοϋ Συνεδρίου τής Βο

στώνης ε{ναι νά συνεχίσωμε τόν ό.νένδοτο 
άγώνα, χωρίς συμβιβασμοi'Jς ποu θα έπιση
μοποιήσουν την σκλαβιά τών άδελφών μας 
καί θα σημάνουν την έγκατάλειψη τών ά
παραγράπτων δικαιωμάτων μας στήν γή 
τών πατέρων μας» , τόνισε δ κ. Μικέλης. 

Γι. αuτό, συνέχισε, "χρειάζεται aρρα
γές μέτωπο δλων τών Βορειοηπειρωτών καί 
ίδιαιτέρως ήμών έδώ στήν ·Αμερική. Οί 
προσωπικές καί οι δποιεσδήποτε liλλες 
διαφορtς δέν εχουν θέση στόν άγώνα. Θά 
έργασθώ μέ δλες μου τiς δυνάμεις για τήν 
~νότητα καί την όμόνοια στiς όργανώσεις 
μας καi καλώ δλους σέ δημιουργικη συνερ

γασία". 

Ό νέος Πρόεδρος πιστεύει στην άνάγκη 
μεγαλύτερης δραστηριοποιήσεως τοϋ ln
ternational Federation, μέλος τοϋ δποίου 
έπανεξελέγη δ ίδιος καi τοϋ δποίου ήταν 
ταμίας. τα έκλεγέντα άπό τό Συνέδριο τής 
Βοστώνης μέλη θα συναντηθοuν άρχάς Σε
πτεμβρίου γιά νά έκλέξουν νέο Πρόεδρο 
τοϋ International Federation καi νά καταρ
τίσουν πρόγραμμα δραστηριοτήτων. 

Τό έκλεγέν νέο Συμβούλιο τής Πανη
πειρωτικής εχει ώς ~ξής: Πρόεδρος Βασ. 
Μικέλης, Α· 'Αντιπρόεδρος Δημ. Τσούμ
πανος, Β ' 'Αντιπρόεδρος Δη μ. Μάκος, Γ ' 
'Αντιπρόεδρος Πέτρος Πετράνης, Γεν. 
Γραμματευς Φώτιος Γκαλίτσης, Ταμίας 

Νίκος Κάτσης ιcαi ΓραμματεUς Εύθύμιος 
Πάππας. Μέλη τοϋ Συμβουλίου εlναι ο{ 
κ.κ. I. Ράμμος, Βασ. Τσιόπος, 'Ανδρέας 
Κολιός, Σπί>ρος Δερδεμέζης καi ή κ. ΕU

δοξία Κουμπή. 

NOTHING IMPRESSES ΑΝ 
EMPLOYER UΚΕ 

DROPPING OUJ OF SCHOOL. 
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After years of intense study, a lot of college graduates fιnally leam 
something. They're not qualified for the job they wanL 

Ίnat's why there's a nationwide program for coUege students called 
Cooperatiνe Education. It allows students to altemate studies at the 
ι:>Uege of their choice with paid, practical work expeήence in the career 
of ~heir choίce. 

Το partίcipate, you don't need to fit into any partίcular socio
econoι'1ic group. You don't need to be a straight 'Ά" student either. AII 
you reaJ;y need to be, is smart enough to leaνe sclιool. 

You eam a futurc when you eam a dcgree. 

b.t Ι For a fτce booklet write : UHJP Edu<Ation •1'.0. Ηιιχ 999 • Hoston, ΜΑ 02115 
LOυiCΙ Α Publιc SeMce nt ThO. NAw<Mn•" • ._ 1 9Α.ς Na110nal Commιss.oo fοι' Coooera1ινc Educaιιon 

Γιά νά σωθfι 
εva παληκάρι 

Στό Memoήal Hospital τοϋ Μαν
χάτταν ενα νεαρό παληκάρι, μόλις 14 
έτών, δ Γιώργος Μαγουλάς, δίνει τήν 
μεγάλη μάχη μέ τόν θάνατο. τ ό liν θά 
νικήση η δχι , σέ ενα μεγάλο 
ποσοστό έξαρτdται καί άπό τόν κα

θένα μας . 

·Ο Παγχιακός Σύλλογος Νέας ·Υ
όρκης «Κοραής» ~χει άνοίξει &να λο
γαριασμό (Panchiaki Korais George 
Magoulas Special Account) καί κάνει 
εκκληση σέ κάθε φιλάνθρωπο νά 
βοηθήση νά σωθη αύτό τό liτυχο πα
ληκάρι. Βάλτε τό χέρι στήν καρδιά 
καί κάνετε αύτό πού θά θέλατε νά κά
νουν σέ σaς ο{ liλλοι άν άντιμετω
πίζατε τήν ίδια περίπτωση. 

Γιά πληροφορίες τηλεφωνήσατε 
στούς: Στέλιο Τάτση (718-224-8772) 
καί Στέλιο Γεραζούνη (5 16-326-6792) 
Παρακαλοϋμε γράψατε τήν έπιτα

γή σας στήν: Panchiaki Korais 
George Magoulas Special Account 
Νο. 11007759 καί ταχυδρομήσατέ 
την στήν διεύθυνση; 

Atlantic Bank of New York 
196-21 Northern Blvd. 
Flushing, Ν.Υ. 11358 

~Ο λες ο{ δωρεές ε{ ναι Taxdeductible. 

·------------------------· 
••• I Three Star Rating in The Ν.Υ. Timc:s 

9~At,ee~ 
~~ American and Continental Cuisine 

Weddings - Christenings 
ΑΖ/ Socia/ Functions 

BANQUET FAC/LlτJES 
ΤΟ SERVE 15 ΤΟ 400 

1714 EASTON AVE. 
SOMERSET, N.J. 
Route 527 Off 287 
Tel. (201) 469-2522 

·------------------------
"ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



eΟδοιπορικό στα t, Α για Μέρη 

·Ένας Κληρικός καί ενας • Αρχιτέκτων στα Μύρα 

Το όρθρο πού άκολουθεί άναδημοσι
εύεται άπο το μηνιαίο έκκλησιαστικο 
περιοδικο «Ο ΠΟΙΜΗΝ», το όποίο ίδρυ
σε δ Μητροπολίτης Μυτιλήνης κ. 'Ιάκω
βος. 'Ο Σεβ. έξελέγη τελευταίως μέλος 
τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. 

'Ένα δδοιπορικό πού έγινε άπό εναν 
κληρικό καί εναν λαϊκό σέ εναν άπό τούς 
ίερώτερους καί πρώτους χριστιανικούς να
ούς στήν άναζήτηση λεπτομερειών yιά τήν 
ζωή /;νός άγίου, σεβαστοϋ καί άπό τήν όρ
θοδοξία καί άπό τόν καθολικισμό, κορυφώ
θηκε μέ τήν συνάντηση τών όδοιπόρων μέ 
τίς κεφαλές καί τών δύο θρησκευτικών δογ
μάτων. 'Επίσης εΙχε σάν άποτέλεσμα τήν 
άπόκτηση πολύ μικρών τεμαχίων άπό τό 
σώμα τοϋ σεβαστοϋ άγίου. Ό αίδεσιμώ
τατος Μάξιμος ΜωUσής, δ πνευματικός άρ
χηγός τής 'Ελληνικής όρθοδόξου έκκλη
σίας τοϋ ·Αγίου Νικολάου τής Βαβυλώνος 
στό Long Island καί ό 'Αρχιτέκτονας έκ
κλησιαστικών κτισμάτων Στέφανος Π. 
Παπαδάτος ξεκίνησαν τόι Σεπτέμβρη γιά 
ένα ταξίδι στά Μύρα τής Λυκίας στήν 
Μικρά Άσία. Ήταν ένα ταξίδι, πού δια
σφαλίστηκε άπό τήν κοινότητα τοϋ Long 
Island γιά τόν λόγο τfjς συλλογής όσο τό 
δυνατόν περισσοτέρων πληροφοριών, καί 
τήν συλλογή δσων περισσοτέρων μυστι
κών ήταν δυνατόν άπό αύτό τό άρχαίο 
μνημείο, τό όποίο δ χρόνος δέν εχει κα
ταστρέψει. Αύτό ήταν καί τό πνεϋμα αύτοϋ 
τοί> ταξιδιοϋ άφ' ής στιγμής ή κοινότητα 
δίνοντας τήν έντολή στόν Στέφανο Π. 
Παπαδάτο νά δημιουργήση τόν καινούρ
γιο οlκο λατρείας τοϋ Θεοϋ στήν περιοχή 
τους, έπέμειναν νά περιέχη κάθε λεπτο
μέρεια πού εκανε τό μνημείο τών άρχαίων 
Μύρων τόσο μοναδικό. 

Τά Μύρα βρίσκονται στήν νοτιοδυτική 
άκτή τής Τουρκίας στόν κόλπο τής · Ατ
τάλειας, κοντά στήν νέα πόλη Ντεμρέκ καί 
ήταν δ Θρόνος τής έπισκοπής τοϋ ·Αγίου 
Νι~<:ολάου. 'Εκεί ήταν πού ό σεβαστός έπί
σκοπος διαφυλάχθηκε μετά τόν θάνατό του 
καί δέν μετακινήθηκε μέχρις δτου Νορ
μανδοί έμποροι βρίσκοντας τόν ναό χωρίς 
προφύλαξη τό 1087 πήραν τό σώμα του καί 
τό μετέφεραν στό Μπάρι τής ·Ιταλίας. 

' Αφοϋ περιηγήθηκαν τήν άρχαία 
έκλησία γιά τρείς μέρες οί δύο δδοιπόροι 
άποκρυστάλλωσαν τίς ίδέες τους στόν 
τρόπο μέ τόν όποίο τό έσωτερικό τής νέας 
έκιcλησίας θά επρεπε νά διακοσμηθή. οι 
κολώνες Κορινθιακοϋ ρυθμοϋ, ο! όποίες 
δημιουργοϋν τήν σειρά κιόνων τής κυρίας 
είσόδου, τό μωσαικό δάπεδο τό όποίον εΙ
ναι φτιαγμένο άπό έσωτερικά τοποθετη
μένες μαρμάρινες πλάκες πολιών χρωμά
των καί τά Τρίλοβα τοξοειδή παράθυρα, ό 
τροϋλος δημιουργημένος άποκλειστικά 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, 1986 

Ό άρχιτέκτων κ. Στ. Παπαδό.τος 

άπό τουβλο , ή έπιμαρμάρωση τών παραθύ
ρων, άκόμα καί ή άπ' όλων τών έποχών 
άποκαταστάσεις του θολωτοϋ ταβανιου τοϋ 
ν~ου_ένθουσίασαν τούς έπισκέπτες άπό τίς 
ΗΠΑ καί ίσχυροποίησαν τήν όπτική τους 
άντίληψη πάνω στό έσωτερικό του νέου 
ναου. 'Οπλισμένοι μέ δλη αύτή τήν γνώση 
πού μόλις έλαβαν οι ταξιδιώτες ξεκίνησαν 
γιά καινούργια άποστολή διαφορετική σέ 

πίστη άπό τήν άρχική τους. 

Τώρα ήξεραν δτι ή άποστολή τους ήταν 
μεγαλύτερη άπό τήν άπλή δημιουργία ένός 
άλλου ο1κου λατρείας του Θεοϋ. "Ηξεραν 
δτι ό προορισμός τους καί ή τύχη τούς 
διάλεξε γιά νά δημιουργήσουν ενα 
χριστιανικό μνημείο στόν νέο κόσμο, ενα 
ίερό, τό όποίο δχι μόνο θά άνήκε στούς 
όρθοδόξους Χριστιανούς, άλλά καί σέ 
όλους τούς άδελφούς έν Χριστώ. Τόσο 
μεγάλα νέα θά έπρεπε νά μεταφερθοϋν, 
προσωπικά, είς τήν κορυφή των άρχηγων 
τοϋ κάθε ένός χριστιανικου δόγματος. 
'Αφ' ής στιγμής, λοιπόν, ήταν ήδη στήν 

Τουρκία οί όδοιπόροι έκαναν τόν πρώτο 
σταθμό στήν Κωνσταντινούπολη. 'Η Κων
σταντινούπολη εΙναι ή εδρα του Οίκουμε
νικοϋ Πατριαρχείου άπό τό όποίον ή 'Αγι
ότης του δ Πατριάρχης Δημήτριος δ Α' 
άσκεί τήν θρησκευτική του έξουσία έπί 
τών περισσοτέρων όρθοδόξων στόν κόσμο 
καί τόν παλιό καί τόν καινούργιο. Μετά 
άκολούθησε ή έπίσκεψη στήν Μοναστική 
τάξη τών Δ ο μι νι κανών ciδελφών στό Μπάρι 
τής 'Ιταλίας, δπου τό σώμα τοϋ 'Αγίου 
Νικολάου, ό,τι έχει μείνει με πολu πίστη 
διαφυλάττεται σέ μία κρύπτη μέσα στό 
εδαφος, αύτό βρίσκεται κάτω άπό τό ίι:ρό 
τής έκκλησίας πού φέρει τό δνομά του, πού 
κτίσθηκε γιά τόν άποκλειστικό λόγο τής 
διαφύλαξης τοϋ σώματός του. Ό 'Αρχι
τέκτων Παπαδάτος καί δ ·Α γιος πατήρ 
Μωϋσής εlχαν συνομιλίες μέ τόν · Αβά τής 

Μοντέλλο του vαου του • Αγίου Νικολάου, Babylon, Ν. Υ. Λεπτομέρειες rής νέας αύτής tκκλη
σlας ε/ναι παρμένες άπό τόν ·Λ γιο Νικόλαο Μύρων καί τόν ·Λ γιο Νικόλαο του Μπάρι, 'Ιταλίας. 
·ενας ύπέροχος συνδυασμός γιά τfιv δημιουργία μιας νέας έκφράσεως έκκλησιαστικής άρχι

τεκτονικής άπό τόv κ. Παπαδάτο. 

ιs 



Μονής γιά νά δοθή στούς ταξιδιώτες ή 
εύκαιρία ένός μεγάλου περιπάτου καί ξε
νάγησης στό μοναστήρι, στό ίερό, στήν 

άγία τράπεζα, κάτω άπό τήν κυρία άγία 
Τράπεζα καί στήν κρύπτη, στήν όποία δ 
iiγιος άναπαύεται άπό τό 1987 μ.Χ. 
WΕγιναν οί άπαραίτητοι διακανονισμοί 

καί ενα πολύ μικρό πακέτο άπό μέρη άπό 
τόν "Α γιο θά μετεφέροντο στήν έκκλησία 
τής περιοχής τοϋ Syffolu, ετσι πού ενα 
μέρος άπό τό πανάγιό του σώμα αίώνια θά 
μποροϋσε νά παραμένη μέσα σ · αύτόν τόν 
καινούργιο ίερό ναό τής Χριστιανικής πί
στεως. ·Εκεί ήταν πού εγινε καί ή άπόφαση 
άπό τόν κληρικό καί τόν άρχιτέκτονα, δτι 

ή έκκλησία τής Βαβυλώνος θά επρεπε νά 
εχη πλατύτερο σκοπό. ·Εάν μερικά χαρα

κτηριστικά τοϋ μοναστηριοϋ τοϋ Μπάρι 
συμπεριλαμβάνοντο στά άρχικά σχέδια, δ 
καινούργιος οίκος λατρείας μποροϋσε 
πραγματικά νά γίνη ενα μνημείο τής χρι
στιανικής ένότητας. 

Μέ αύτή τήν σκέψη οί δύο δδοιπόροι ε
φθασαν στήν Ρώμη, δπου εγιναν δεκτοί 
άπό τόν "Α γιο πατέρα Πιέρ-ντουπρέ, δ 
δ ποίος εΙ ναι δ ύπεύθυνος τοϋ γραφείου χρι
στιανικijς ένότητας τοϋ Βατικανοϋ. Ή συ
νάντησή τους εγινε άιφιβώς κάτω άπό τήν 
εικόνα τοϋ 'Αγίου Πέτρου καί τοϋ 'Αγίου 
·Ανδρέα, δώρου τοϋ tελευταίου Οtκουμε
νικου Πατριάρχη • Αθηναγόρα στόν Πάπα 
·Ιωάννη Παϋλο συμβολίζοντας τό πνευμα 

της άδελφότητας, ή όποία ύπάρχει σήμερα 
μεταξύ τών Χριστιανικών 'Εκκλησιών. Μέ 
αύτό τό πνευμα καί δ Ποντίφηκας συνε
φώνησε νά δεχθfi τούς ταξιδιώτες σέ Ιδιαί
τερη άκρόαση. 

· Η άγιότητά του πραγματικά έντυπωσι
άσθηκε βαθειά καί ένθουσιάσθηκε άπό τό 
δλο σχέδιο, τούς εδωσε τήν εύλογία του καί 
ύπεσχέθη νά έπισκεφθη τήν τελειωμένη tκ
κλησία κατά τήν διάρκεια τοϋ άναμενό
μενου ταξιδιοϋ στίς Η.Π.Α. 

Ό 'Αρχιεπίσκοπος 'Ιάκωβος, δ προκα
θήμενος τής έλληνικής όρθοδόξου έκκλη
σίας Βορείου καί Νοτίου 'Αμερικης καί 
εξαρχος τοϋ 'Αγίου Πατριαρχείου τijς 
Κωνσταντινουπόλεως ε{ ναι δ τιμής ενεκεν 
πρόεδρος τοϋ εργου κατασκευijς αύτοϋ τοϋ 
μνημείου τοϋ άνατολικοϋ καί του δυτικοϋ 
κόσμου. 

ΒιοΎραφικό σημείωμα: 
· Ο Στέφανος Π. Παπαδάτος, Ιδρυτικός 

μέτοχος τής 'Αρχιτεκτονικijς καί έσωτε
ρικης διακόσμησης έταιρείας μέ τήν έπω
νυμία Papadatos Moudis Associates, P.C. 
Νέας Ύόρκης έργάζεται σάν ιδιώτης άπό 
τό 1969. Γεννήθηκε τό 1941 στήν πόλη τής 
Νέας Ύόρκης δπου καί έμορφώθη. Ε{ναι 
άνεψιός τοϋ σεβ. Μητροπολίτου Μυτιλή
νης κ. 'Ιακώβου. Ή καριέρα του φωτί
ζεται ά'πQ. τήν δημιουρΎία πολύ μεγάλων ά
γαλμάτων καί τήν σχεδίαση αύθεντικών 
Βυζαντινών καί συγχρόνων έκκλησιών. 
Μερικά άπό τά τελειωμένα εργα του εΙ ναι ή 
Βασιλική έκκλησία του 'Αγίου Γεωργίου 
στό Norwalk, Connecticut, ε{ναι ή έκκλη-
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'Ο Καθεδpικος τοϋ Εύαγγελισμοί:ι στο Columbus, Ohio, όπως σχεδιάσθηκε άπο τον dpχιτέ
κτοvα κ. Steven Ρ. Papadatos. 

σία τοϋ 'Αγίου 'Ιωάννου στό B1ue Point, 
Long Island, δ Εύαγγελισμός τής Θεοτό
κου στό γ ork, Pennsylνania, τό έσωτερικό 
τών ΆΎίων Κωνσταντίνου καί Έλένης 
στό Newport News, Virginia καί δ "Αγιος 
'Ελευθέριος στήν πολιτεία της Νέας 'Υ
όρκης. Ή έκκλησία τών 'Αγίων Κων
σταντίνου καί Έλένης, ενα σύγχρονο κό
σμημα, στό West Nyack, στήν Νέα Ύ
όρκη, πλησιάζει τήν τελείωσή της καί 
ε{ ναι ή μόνη έκκλησία στίς 'Ηνωμένες 
Πολιτείες, μάλιστα ίσως στόν κόσμο τijς 
δποίας δ καθαρός τροϋλος θά λειτουργεί 
σάν ενα ήλιακό σύστημα ένεργείας. 

Εlναι έπίσης στήν διαδικασία σχεδία
σης μιιϊς .αύθεντικijς Βυζαντινής έκκλη
σίας μέ δυνατότητα έξακοσίων καθισμά
των στό Columbus, Ohio. 
'Ο Στέφανος Π. Παπαδάτος, δ όποΙος · 

ε{ναι συμβουλευτικός άρχιτέκτονας Ύιά 
τήν 'Αρχιεπισκοπή Βορείου καί Νοτίου 
·Αμερικής, καί ε{ ναι δ δέκτης !:νός άρκετό 

μεγάλου άριθμοϋ ευφημων μνειών καί 
βραβείων καί εχει λάβει τόντίτλοτοϋ w Αρ
χοντος τijς τάξεως τοu ' Αγίου 'Ανδρέου, 
τήν άνωτάτη τιμητική διάκριση, ή όποία 
μπορεί νά δοθεί σ ' εναν λαϊκό, άπό τήν 'Α
γιότητά του, τόν ΟΙκουμενικό Πατριάρχη 

τfίς Κωνσταντινουπόλεως τόν Δημήτριο 
τόν Α '. Ε{ ναι έπίσης δέκτης μιiiς εϋφημης 
μνείας άπό τόν Κυβερνήτη τi'jς πολιτείας 
τi'jς Νέας 'γ όρκης, τόν Μaήο Cuomo, γιά 
τίς σχεδιάσεις του τών 'Ορθοδόξων 'Εκ
κλησιών. Προσφάτως εχει λάβει καί 
τιμητικό δίπλωμα της • Αρχιτεκτονικfiς 
άπό τό Ίνστιτουτο σχεδιάσεων καί κατα
σκευών της Νέας Ύ όρκης. 

Γράψετε fνα φίλο σας 
συνδρομητfι 

στfιν ••ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ•• 

BANQUET CENTER 
FOR ALL OCCASIONS 

Accomodaιions from 10 ιο 1.200 
12 ROOMS ΤΟ CHOOSE FROM 

For Reservations 
CALL 

(201) 636-17~ 
BANQUET MANAGER 

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

«ΝΕΑ γοpκu .. 



· ~ Ομογενειακη παρουσία στa <<Ποσειδώνια>> 

Ή ·Ομογένεια 'Αμερικής έκαμε καί tφέτος αΙσθητή τήν παρουσία της 
στήν μεγάλη ναυτιλιακή έκθεση «Ποσειδώνια» πού συγκεντρώνει 
κάθε δυο χρόνια στόν Πειραιa tκλεκτούς tκπροσώπους τοϋ ναυτι
λιακοί) κόσμου καi βιομηχανfας καθιΩς καl tπαγγελματίες συνδεο
μένους μl τό έμπόριο καi τήν θάλασσα. Καί στα πολλα πάρτυς πού δί
νονται στα πλαfσια τής έκθέσεως ήταν καl tφέτος έκείνο τοϋ γνωστοϋ 
δικηγόρου τής Νέας Ύόρκης κ. Κώστα Βαγιωνfj στο πολυτελi:ς ξε
νοδοχείο Intercontinental, στό όποίο lδωσαν το «Παρών» όχι μόνο 
φfλοι του dπό τήν 'Αμερική, dλλd καi πολλtς προσωπικότητες τής 
Ναυτιλfας. Οί φωτογραφfες που dκολουθουν εfναι χαρακτηριστικi;ς 

Άπδ dριστερά. ό tφοπλιστής κ. Ν. Άνούσης, ό Τοϋρκος tφοπλιστής 
κ. Yilmaz Dagci καl δ κ. Σταμ. Μπαχδ.ς, του έφοπλιστικοϋ οίκου 
Union Commercial. Μεσαfα φωτογραφfα: Ό κ. Ζαχαρfας Κόντος, 
έκτελεστικός τής Oceania Maήtime καi δ κ. Νίκος Κοτζιάς, του 

Άπό d.ριστερά, δ κ. Ά vδρέας Κάζος, Γενικός Διευθυντής τής έταιρfας 
World Courier, δ δικηγόρος τfjς Νέας Ύόρκης κ. Μιχ. Πατεστlδης, 
ό έφοπλιστής κ. Νικ. Κοτζιaς καl ή κ. Πα τεστ/δη. Στήν μεσαlα φωτο-

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, 1986 

του κεφιου που tπικράτησε στό πάρτυ του πάντοτε καλόκαρδου καl 
φιλόξενου οΙκοδεσπότη. Στήν ΠΡΩΤΗ φωτογραφfα, dπο dριστερά. 
ή κ. O'Shea, δ κ. Κ. Βαγιωνfjς, δ John Hadad, tπιχειρηματlας στήν 
Νότιο 'Αφρική καl Λονδίνο καΙ ή σύζυγός του. Στήν ΜΕΣΛΙΛ_ φωτο
γραφfα, δ κ. Βαγιωνfjς ύποδέ-χεται τούς πιλότους κ. 1. Μαvάρα. dρι
στερα καi τον κ. Κ. Κανελλία, dξιωματούχους τοϋ Ταμεfου Συντά
ξεως τής 'Ολυμπιακής Άεροπορlας. Δ ΕΞ! Λ, δ κ. Βαγιωνής μi: τόv κ. 
Κώστα Άργύρη. διευθυντή τουριστικοί) γραφείου. dvάμεσα στό 
TRIO KREZOS, πού διασκέδασε τούς έκλεκτούς προσκεκλημένους. 

δμωνύμου έφοπλιστικου οίκου. Δεξιά: Ό κ. Βαγιωvής ύποδέχεται 
τον διευθυντή του American Bureau of Shipping στήv 'Ελλάδα καί 
τήν κ. William Burkhart. Μεταξύ τους μόλις διακρινόμενος, ό πρό-

εδρος του ίδιου όργανισμοϋ κ. William Johnston. 

γραφ(α, dπό dριστερά. ή κ. Γ. Λώ, ή κ. Υ. Dagci, ή κ. Μ. Σκουφάλου, 
ή κ. Ν. Άvούση καl ή κ. Στ. Μπαχίi Δεξιά. δ κ. Ν. Κοτζιό.ςκαlόtπι

χειρηματfας κ. Άvτ. Μολυβιάτης. 
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Άπο dριστερά, ό ταζιδιωτικοι; tπιχειρηματίας κ. Γ. 'Αλεβίζος, ό οΙ
κοδεσπότης καi τιi έf,αδέλφια του Παϋλοι; καi Σοφία Βαγιωνή, τής 

βιομηχανlας ELCO V AGIONIS. Δεf,ιά: Ό κ. Β~γιωνfίι; ύποδέ~εται 
τον διευθυντη τής Kenya Airways καi την κ. Β. Αλεζανδροπουλου. 

Ό δικηγόρος καi ή κ. Γ. Μπαίpακτάρη, στο 
πάρτυ τοϋ κ. Κ. Βαγιωvή. 

Ό κ. Βαγιωνήι; ύποδεχόμενοι; τον πτέραρχο καi την κ. Πατρ. θωμαδάκη. 

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

TEL. (516) 234-6001 ή (516) 348-9708 

ΟΔΗΠΕΣ: Exit 57 στό δεύτερο φώς, στήν Veterans Highway δεξιά μέχρι τήν 
Blue Dawn Diner. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ Τ ΑΞΙΔΕΥΟΝΤ ΑΣ ΣΤΟ LONG ISLAND 

Έλληνικά φαγητά γιά τούς ~Ελληνr.ι; καλοφαγάδες (σουβλάκια. μουσακάς, πα

στίτσια, σπανακόπιτες κ.ά.). Ψάρια φρέσκα σt μεγάλη ποικιλία γι ' αύτούς πού 
dγαποϋν τά θαλασσινά, Salad Bar γιά τούς . .. χορτοφάγους. breakfast γιά όλους, 

σπιτίσια γλυκά καl ψωμιά καl βέβαια ποτά πολλά. 

24 ΩΡΕΣ ANOIXTA- ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ 

ΗΝ=Α 
ΥΟΡΚΗ 

Στοιχειοθεσία yιο βιβλία, 
περιοδικά, 

διαφημιστικό κείμενα, 
κάθε έίδους εκδοση. 

(212) 921-0086 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,. 



Το commemorate the Centennia/ of the 
Statue of Liberty, l/ias La/aounis has 
created α pendant in 18kt. gold or ster/ing 
si/ver representing the glory offreedom. The 
design is ίnspired by Liberty's diadem. 

Λευτεριά! 
τι νά σημαίνει Λευτεριά, 

εlν · ή ψυχή στό σώμα. 
εfν' ή ζωή στόν άνθρωπο 

εlν ' ή φωνή του άκόμα. 

Εlναι τό φώς στά μάτια του 
εlναι ή dκοή του 

εlναι πολυτιμότερη 
πολύ dπ ' τή ζωή του. 

Elv ' κάτι πού γεννήθηκε 
μέ αίμα καf Ιδρώτα 

στή χώρα πού έσκόρπισε 

σ ' δλη τή yfί τά φώτα. 

ΧΡΥΣΊΆΛΛΕΝΗ ΛΟ ΥΚΛ ·Ι·Δ ΟΥ 

Γ Ας έλπίσουμε πώς θά βρεί τό δρόμο 
της καί στήν άδικομοιρασμένη Κύπρο μας) 

Λευκώματα 

·Οργανώσεων 
καi Κοινοτήτων. 

Η ΝΕΑ YORKH 
Tel. (2 ι 2) 92 ι -Q086 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, 1986 

marrπaro 

lmporters and Installers of 

MARBLE & GRANITE 
Specialίzίng in Churches, foyers. 

marble tops, fireplaces, etc. 
OFFICES ΙΝ NEW YORK & WASHINGTON, DC. 

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

ΕΣΕΙΣ ΘΑ 

ΖΗΤΟΥΣΑΤΕ ΔΑΝΕΙΟ ΓΙΑ 

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ AYfOKINHTO 
ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΕΔΩ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ; 

13 00~ Θά ~ρέ~ει, ιϊ~ Ψάχνετε να Βρειτε την πιο 

• Κατάλληλη Εύκαιρία 
'Ετήσιο 'Επιτόκιο νά Δανεισθείτε! 

Σέ μερικές τράπεζες, οί τόκοι στά δάνεια γιά μεταχειρισμένα αυτο
κίνητα είναι ύψηλότεροι aπό δ,τι θά επρεπε νά ήταν. Καί αύτός είναι 
δ σημαντικώτερος λόγος νά πάρετε τό δάνειό σας aπό τήν Atlantic 
Bank. Μάλιστα! Τό 'Ετήσιο 'Επιτόκιο στά δάνεια τfjς Atlantic Bank 
γιά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα πού εlναι μέχρι καί τρία χρόνια παλαιά 
εlναι τώρα μόνο, 13.09%. Συγκρίνατε τό χαμηλό αύτό έπιτόκιο μέ τίς 
Cίλλες τράπεζες ι;cαί 'ύά δείτε τί διαφορά ύπάρχει νά πάρετε τό δάνειο 
γιά τό τελευταίο μοντέλο τοϋ μεταχειρισμένου αύτοκινήτου σας aπό 
τήν Atlantic Bank. 

Γιά περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε η επισκεφθείτε τό 
πλησιέστερο ύποκατάστημα της Atlantic Bank. "Αν προτιμάτε, μπο
ρούμε νά πάρουμε τήν αίτησή σας καί ciπό τηλεφώνου καί νά τήν 
κρατήσουμε , άφοϋ εγκριθεί, μέχρι κ:αί 100 ήμέρες ωσπου νά βρείτε 
τό κατάλληλο αύτοκ:ίνητο. 

ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΑΝΕΙΩΝ 

1-718-204-2613. 

ATLANTIC ΒΑΝΚ 1:3~ 
OF NEW VORK I .. .., 

Mαnho"on: Q6() ~.venu~ of l'le Amerιcos. New \'Qrl(. ΝΥ 10001 [212) 69ti-S400 •15 Moιderι Lane. @ 
New Vork. ΝΥ 10038 (212) 608 6430 Queenι: 29-'Κ:Ι Dιtmars Boulevard Ast0 (10 , ινγ 11105 
[718) 721280C • 33-12 3Jtt' Avenuc:. Astorιo. 1\. Υ 11'()3 {718) Q-32-2300 • 36-'(1 Broodwu~ 
Λstorra. ΝΥ 1110ό (718) 20.:2-2600 • 1Q6-2"ι Norlt\ern Bou evora ΓΙushιF\g, ΝΥ 11358 
(7'18) 357-7150 lrooklyn: 8010 F ιlttι Aver.ue. Brook!γn. ι\Ι.Υ tΊ239 (718} 148-6400 

fv'cmber Fooercl Deposit nsuronce Corpororκ::r, 
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Νέες Θερμοπύλες 
~Εμπρός άδέλφια 

, , 
οσοι πιστοι . .. 

Ή Κύπρος δέν μοιράζεται 

στό αίμα τών παιδιών της βουτηγμένη 
βουλιάζει, γfνεται έρείπια, κόλαση, 

μά όλόκληρη κι • άδιαίρετη πεθαίνει. 

Σπάσαμε μέ τά δόντια τά δεσμά 
τό αίμα μας κυλίσθηκε στούς δρόμους 

ε'ίδαμε τούς ναούς νά βεβηλώνονται 

τά σπίτια μας νά γίνονται ρημάδια. 

Γιά τή γλευκειιί μας Κύπρο πολεμήσαμε· 

καί τώρα πού αiματοβαμένη στέκει 
δέ θά τής κόψουν τά παιδιά της τό κορμί 
νιί δώσουν στά θεριά γιά νιί χορτάσουν. 

Κάλλιο μaf,f της πέφτουν στή φωτιά, 
καινούργιο Άρκάδι γίνεται καί πάλι, 

ή φλόγα άς dνεβεί στόv ούρανό 
ή ίστορfα Θερμοπύλες ξαναγράφει. 

ΧΡΥΣΊΆΛΛΕΝΗ ΛΟΥΚΑ·Ι·ΔΟΥ 

ovge(l1os 
Sρecializing in Greek Catering 
for home and business ρsrties. 

10 

Tel. (212) 688-8828 

EAHNIKH ΜΠΑΦΟΡΙΚΗ ΠΑΙΡΙΑ 
266 54th STREH, BROOKL ΥΝ,Ν.Υ.11220 

(716) 236-3771 

Η rΕΦΥΡΑ 

ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
Η ΠΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΜΠΑΦΕΡΕΙ ΟΛΟ 

ΣΑΣ ΤΟ ΣΠΠΙΚΟ ΣτΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΠλΟΥ ΛΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΚΡΥΠΑΛΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΙΙΜΗΣΗ 

rΕΩΡrΙΟΣ ΚΑΦΟΠΟΥ ΛΟΣ 

Συσκευασία σε ξύλινα 
καi σιδερένια Containers 

Ιkτνcιτ ΙιaιwεΙΙπι: 
32-17 Broadway, Astoria, Ν.Υ. 11106 

Τηλ. (718) 204-8380 

υ nder the direct.ion of the well known entertainer 
ANDREAS MODINOS 

to serve you in all aspects of travel 
Τό νέο ταξιδιωτικό γραφείο τής όμογένειας εlναι ετοιμο 

νά έξυπηρετήσει κάθε σας ταξιδιωτική σκέψη. 

Κρουαζιέρες - Ταξίδια - Διακοπές γιά 
Έλλάδα - Κύπρο καί δλο τόν κόσμο 

CITY DINER====w 
163 WEST 23rd STREE1, Ν.Υ. CITY 
(Between 6th and 7th Avenues) 

Tel. (212) 243-7442 

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

Greek Cuisine 
• Facilities for Parties 
• Catering for All Occasions 

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

FREE OELIVERY 

KALODIS INTERNATIONAL 8 FOODS, INC. 
You Get the Best for Less 

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

ΑΠΟΣΗΛΛΟΜΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΕ ΤΟ L!PS, ΠΟ ΣΠΙτι ΣΑΣ, 
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ AMEPIKH 

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

(718) 380-0200 

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

(718) 204-6579 

•ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ" 



ΠΑΡΑΓΩΓΉ «ΕΓΓΡΆΜΜΑΤΩΝ» ΑΓΡΆΜΜΑΤΩΝ 

~Η πτ<Οση τής έκπαιδεύσεως στfιν ~Ελλάδα 

Του κ. ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΚΑΡΓΑΚΟΥ 
(·Αναδημοσιεύεται άπό τήν «Καθημερινή>>) 

w Αποψη του γράφοντος ε{ ναι πώς ή παι
δευτική πολιτικοu του ΠΑΣΟΚ ε{ ναι ή πα
ραγωγή «έγγραμμάτων» άγραμμάτων, δη
λαδη άγραμμάτων μ/: πτυχίο. Καi εiδικό
τερα, σ' δ,τι άφορα στη γλωσσική πολι
τική, εχουμε άπό καιρό έπισημάνει πώς 
στόχος του εlναι ή ύπονόμευση τfjς έλλη
νικής γλώσσας, γιά νά περάσει τή δική του 
«γλώσσα», πού πέρα άπό τήν άκαλαισθη
σία (τό λαϊκιστικό μπαρόκ), εlναι μιά 
γλώσσα-μπετόν, πού άνάλογα πρός τό 
καλούπι προσαρμόζεται στίς άνάγκες τής 
εκάστοτε πολιτικής σκοπιμότητας, ώστε 
σέ καμιά περίπτωση τό «σημαίνον» 
(=λέξη) νά μήν ταυτίζεται μέ τό «σημαι
νόμενο» (=νόημα). WΕτσι δημιουργείται 
μιά γλώσσα ά-νόητη, πού διευκολύνει τήν 
έξουσία νά διοχετεύει άνετα στό λαό τήν 
πολιτική της άσυναρτησία, τήν οίκονο
μική της άβελτηρία, μ. εναν τρόπο χωνευ

τικό, μιά καί αύτά πού ε1παμε, δέν τά ετ
παμε ή κι ι'iν τά ε1παμε, δέν τά ε1παμε, δέν τά 
έιπαμε ετσι. 'Επιπλέον ή κυβέρνηση του 

ΠΑΣΟΚ, προωθώντας μέσω έντύπων ή τη
λεοπτικών μέσων τό δικό της γλωσσικό 
μοντέλο, μπορεί νά έμφανίζει τά πράγματα 
δπως θέλει , άφοu εχει τήν εύχέρεια νά βα-

φτίζει τή φτώχεια σέ οικονομική άδυνα
μία, τούς άπεργοσπαστικούς μηχανισμούς 
σέ δικαίωμα έργασίας, τή χρήση τών ΜΑ Τ 
σέ έλευθερία διακινήσεως, τό έκπαιδευτι
κό μας χάλι σέ δικαίωμα στήν άμάθεια καί 

τή διαγραφή στελεχών σέ έθελούσια 

εξοδο. 

« Ή ύπονόμευση Κf!.ί τελικά ή κατα
στροφή μιaς έλεύθερ'ης καί δημοκρα
τικής κοινωνίας, ξεκινάει άπό τήν ύπο
βάθμιση καί κατασυκοφάντηση τών 
μηχανισμών καί λειτουργιών πού 
έπιτρέπουν τήν έλευθερία καί τή δημο
κρατία. Στόχος λοιπόν τών dνθρώπων 
του όλοκληρωτισμοϋ στίς δημοκρατι
κές κοινωνίες εlναι ή πνευματική έξα
χρείωση τής νεολαίας καί ή διαπόμπευ
ση τής Ιδιωτικής έπιχείρησης ... ». 

'Όλα αuτά, φυσικά, εlναι λογικό νά έπι

δροϋν στό νεανικό πληθυσμό, πού χρησι
μοποιεί ενα λεξιλόγιο, πού κάθε μέρα 
φυραίνει - 'ίσως περισσότερο άπό τό κα
λάθι τής νοικοκυράς - ή ενα άθροισμα 
ήχων, πού συγκοινωνοuν μέ τό λαρύγγι 
άλλ · όχι μέ τόν έγκέφαλο, ή φράσεις έπι
στημονικοφανείς, πού ε{ναι προϊόντα τε
ρατογένεσης ή δ ρους δήθεν λαϊκούς (βλ. τό 
πρωθυπουργικό «άφουγκράζομαι»), πού 
εlναι γελοιοποίηση καί τοϋ λαϊκοu καί 
κακοποίηση τής γλωσσικής μας εύαισθη

σίας. 

Στήν έκγενίκευση τής γλωσσικής ά
καταστασίας καί άκαταληψίας συνέβαλαν 
καί συμβάλλουν τά νέα σχολικά βιβλία, 
πού μέ τό πρόσχημα του δημοτικοu ή του 
έπιστηι:ονικοφανοuς νεολογισμοu προω~ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΚΡΠΣ 

(Ή πορεία πρός τήν 
όλοκληρωτική κοινωνία) 

-----Θλιβερες δια~ιστώσεις-----

τ ό κεiμενο nou άκολουθεί εlναι άηδσηασμα tμηεριστα
τωμένου δρθρου τοϋ κ. 'λθ. Χ. Παηανδροηούλου, συνερ
yάτου τοϋ «Οiκονομικοϋ Ταχυδρόμου• τ~ς 6ης Μαρτiου, 
1986, μt τiτ λο «Τ ά σχολεlο καΙ τά tλληνικά ηροίόντο•. Τό όηό
σηοσμα δlνει μιό yενικiι καΙ Ιδιαlτερο άνησυχητικι) εΙκόνα 
της καταστάσεως τί\ς Παιδεfος στiιν ·Ελλάδα. 

«ΣΤ Α έλληνικιi σχολεία, δυστυχώς, έδώ καl άρκετd χρόνια 
τώρα, dντi νιi προάγεται ή οlκονομικη σκέψη καί νd καλ

λιεργείται στον μαθητfι ή δημιουργικότητά του, συμβαίνουν άκρι
βώς τd dντίθετα πράγματα.. 

Πρώτον, οί μαθητές, μαθαίνουν νιi μήν. . . έχουν γλώσσα 
καi άρα νa μην μποροvν νd έκφράζουν τη σκέψη τους. 

Δεύτερον, ύφίστανται καθημερινη πλύση έγκεφάλου πάνω 
σέ θέματα πού άφοροϋν την dρνητικη τοποθέτηση έναντι τής βιο
μηχανίας, έναντι τής έπιχε/ρησης, έναντι τής παραγωγικότητας. 
έναντι τής έργασίας, έναντι τής άτομικής έλευθερίας, έναντι τής 
έλεύθερης σκέψης. έναντι τής κριτικής, έναντι τής dνάπτυζης κρι
τικού πνεύματος. Μ· άλλα λόγια δηλαδή. στόχος καί σκοπος τής 
χειρότερης έπιδρομης πού γνωρίζει ό έλληνισμος τόν 22ο αΙώνα 
καί ή δποfα έγκειται στην πνευματικη χειραγώγηση τουλάχιστον 
δύο γενεών νέων άνθρώπων εlναι ή δημιουργ/α μιiiς κοινωνίας 
άνεγκέφαλων μαζανθρώπων, οΙ δποίοι στd πλαiσια μιiiς πιθηκο
ποιημένης κοινωνίας μέσα στfιν όποία θa ζοϋν, θd ύπακούουν 
μόνον στοvς ήχους τών φλάουτων καί τών ντεφιών πού θa παl
ζουν αύτοί που θa τfιν έξουσιάζουν. 

Τρfτον, ύπονομεύεται στη σημερινη νεολαία κάθε τάση αύτό
νομης καί δημιουργικής δράσης καί έπιχειρηματικότηται;, γιατί 
κάτι τέτοιο βέβαια δεν βρίσκεται εύθυγραμμισμένο μέ το ίίπατο 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, 1986 

ονειρο τών σημερινών «δασκάλων» καί άλλων «Καθηγητών» που 
ε/ναι ή ύλοποίηση τής. . . έλληνικής φάρμας τών ζώων 
(Όργουελ). 

» ~Ολα δείχνουν λοιπόν ότι ένώ οί ΑΛΛ ΟΙ νέοι τής ΕΟΚ 

μυοϋνται σε θέματα καi προβλήματα πού άφοροvν τiς κοινωνfες 
τοv αϋριο καi τiς δημιουργικές τους δυνατότητες, στη χώρα μας. οί 
νέοι κατηχούνται στίς διαδικασίες ύπονόμευσης αύτών τών κοι
νωνιών. Κατd συνέπεια, όταν τό χάσμα μεταξb τών 'Ελλήνων καi 
τών ιϊλλων Εύρωπαίων θa εlναι πάλι τεράστιο σε 20 με 25 χρόνια 
οί βρυκόλακες του παρελθόντος θιi άρχfσουν πάλι νιi έρμηνεύουν 
τιi γεγονότα μέσα άπδ τiς Ιδιότητες τής μαγείας καi τής διεθνοϋς 
συνωμοσίας κατa τοv έλληνισμοϋ. ~Οταν ή Έλλάδα τοϋ 2000 θd 
βρίσκεται καθυστερημένη τεχνολογικd καί ύπανάπτυκτη έπιχει
ρηματικά, οί σημερινοl βιαστ'ές τών νέων θά κάνουν λόγο γιιi τd 
«τεχνάσματα τοϋ διεθνοϋς Ιμπεριαλισμού». 

»Δυστυχώς ή χώρα μας ύπήρξε το λίκνο τής φιλοσοφίας yιa 
νa καταντήσει σήμερα ό άδειος τάφος της. 'Η έλληνικη παιδεία 
βρίσκεται σε τέτοια χάλια, ποv διερωτάται κανεiς ποιο θd ε[ ναι τό 
μέλλον τών παιδιών του liν τ ' άφήσει στην Έλλάδα. Οί νέοι μας. 
όταν πηγαίνουν έξω. δεν στεροϋνται μόνον στοιχειωδών έyΙ<:υ
κλοπαιδικών γνώσεων καi πνευματικών έφοδίων. Το χειρότερο 
γι· αύτοvς ε/ναι ότι δεν διαθέτουν συντονισμένη κριτικη σκέψη 
που νd μπορεί νa έκφράζεται μέσα άπδ μιιi συναφή γλώσσα. • ο 
σημερινδι; νέος στfιν ·Ελλάδα τεiνει νιi μήν ε/ναι σε θέση νιi 
σκεφθεί νd διαμορφώσει δηλαδή έναν άντικειμενικό ρεαλιστικό, 

τεκμηριωμένο συλλογισμό». 
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θοίιν στά παιδιά (να άκαλαίσθητο ij άσυ
νάρτητο γλωσσικό όργανο, πού λόγω ύπο
χρεωτικης άπομνημονεύσεως, καλλιεργεί 
μιά ψευδογλώσσα, πού τούς δίνει τήν πλα
ναίσθηση δτι μποροίιν νά όμιλοίιν περί 
παντός έπιστητοu, ij τά κάνει έντελώς 
aγλωσσα. Τά βιβλία, πού περισσότερο εύ
θύνονται γιά τή φλύαρη άσυναρτησία, τό 
παραληρηματικό στοιχείο δμιλίας τών ση
μερινών παιδιών, εlναι κυρίως αύτά πού 
προωθοuν τίς δήθεν νέες tδέες περί πολι

τικής, κοινωνίας καί οικονομίας, τά βιβλία 
πού ύποτίθεται πώς θά εδιναν στά παιδιά 
κάποιες άρχές πολιτικοu, οtκονομικοu, 
κοινωνικοu καί ίστορικοϋ στοχασμοu, μέ 
άλλα λόγια τά βιβλία, πού ύπό κανονικές 
συνθήκες, κάνουν τόν aνθρωπο νά δρa ύπό 
τή μορφή έλλόγου δντος. 

Δυστυχώς τά βιβλία αύτά- πέρα άπό τά 
εtδικοίι χαρακτήρος λάθη - ε{ ναι βιβλία
λάθος καί ώς πρός τή γλώσσα. Διαστρε
βλώνουν ij άλλοιώνουν τήν δποια γλωσ
σική εύαισθησία, πού εχει άπομείνει στό 

'Ελληνόπουλο. Είδικότερα ~ «Κοινωνιο
λογία» τfiς Γ Λυκείου (πού προορίζεται 
γιά τήν 4η δέσμη, τήν όποία παρακολουθεί 
τό 50% τών τελειοφοίτων καί γιά τά έπαγ
γελματικά Λύκεια), προωθεί μιά γλώσσα, 
πού ε{ναι .. υπόδειγμα, κακοποιημένου έλ
ληνικοu λόγου. Πρόκειται γιά μιά γλώσσα 
γριφώδη καί άλγεβρική, άπόκρημνη καί ά
πρόσιτη, σχοινοτενή, κρυπτική καί ύπαι
νικτική, σέ βαθμό πού οuτε οί καθηγητές, 
πού διδάσκουν τό βιβλίο αύτό, νά ξέρουν τί 
διδάσκουν, οϋτε οί μαθητές, πού ύφίσταν
ται τό βιβλίο αύτό καταπιεστικά, νά ξέρουν 
τί διαβάζουν. "Ετσι τά ποσοστά άποτυχίας 
στήν Κοινωνιολογία (βαθμός κάτω άπό τό 
I Ο) χρόνο μέ τό χρόνο κυμαίνεται γύρω στό 
40%, ένώ μόλις ϊνα πενιχρό ποσοστό γύρω · 
στό 7-9% κατορθώνει νά ύπερβεi τό 16 σέ 
βαθμολογία. 

Τό πρόβλημα αύτό μdς εlχε άπασχολή
σει άπό τήν πρώτη χρονιά πού καθιερώ
θηκε ώς μάθημα ή Κοινωνιολογία στά 
σχολεία. Κάποια άγωνιώδη έρωτήματα 
παιδιών ij άπορίες καθηγητών τά άποδώ
σαμε- δπως ε{ναι φυσικό- στίς δυσκο
λίες έντάξεως ένός νέου μαθήματος στό δι
δακτικό κορμό , σέ άντιδράσεις πού προ
βάλλει πάντα τό παραδεδομένο καί κατε
στημένο στήν είσβολή τοίι νέου, άκόμη σέ 
άντίδραση τής «έπάρατης» Δεξιaς, πού άπό 
φόβο μήπως ξυπνήσουν τά παιδικά μυαλά, 
δέν ήθελε τόν έμβολιασμό τής παιδείας μέ 
κοινωνιολογικό στοχασμό. Μετά άπό τήν 
πρώτη όδυνηρή έξεταστική έμπειρία άσχο
ληθήκαμε έπi 3 ετη συνεχώς μέ τό ζήτημα 
τής Κοινωνιολογίας καί διαπιστώσαμε πώς 
τό λάθος δέν εlναι τών παιδιών άλλά τοίι 
βιβλίου. Τά παιδιά δέν ήταν σέ θέση νά 
μάθουν - καί μάλιστα άπομνημονευτικά 
- κάτι πού δέν καταλάβαιναν. WΟποιος 
εχει άντίρρηση γιά τό παραπάνω, άς 
δοκιμάσει νά διδάξει στά παιδιά τό κεφά
λαιο «'Ιδεολογία καί κουλτούρα .. , πού έμ
περιέχεται στίς σελίδες 109-139. Τό πρό
βλημα τής άκαταληψiας εγινε καταληπτό 
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άκόμη καί άπό τό ύποργείο παιδείας, πού 
τήν περασμένη σ-χολική -χρονιά ύπο-χρε
ώθηκε νά προωθήσει στά σ-χολεία 23 πολυ
γραφημένες σελίδες μέ έ ρμηνευτικές 
σημε ιώ σε ις(!) , πού δέν κάλυπταν παρά 
μόνο ενα μέρος του σ-χολικοί> έηειριδίου. 
Καθιερώσαμε δηλαδή στήν έκπαίδευση 
μιά δημοτική , πού -χρήζει πλέον ύπομνη
ματισμών! 

Καί δέν γίνεται πιά άλλιώς. Ό σημερι
νός καθηγητής, δέσμιος τοίι ένός καί μο
ναδικοί> σ-χολικοϋ έηειριδίου, δέν κάνει 
παιδαγωγική λειτουργία , άλλά περιορί
ζεται στό νά διασαφηνίζει ij νά διευκρι
νίζει τά δσα δυσνόητα, άκατάληπτα , ij άνα
κριβη συμπεριέλαβαν στό βιβλίο τους οί 
10!. κοινωνιολόγοι, πού ύπό τήν έποπτεία 
τοίι κ. Β. Φίλια, συνείργησαν στήν κατα
σκευή του. Κι έπειδή ίσως τά παραπάνω νά 
φαίνονται ύπερβολικά - ciν καί ποτέ δέν 
κατηγορώ γιά κάτι, ι'iν δέν ε-χω άμεση 
προσωπική έμπειρία - άρκοίιμαι πρός τό 
παρόν νά έκθέσω στό άναγνωστικό κοινό 
της «Καθημερινης .. κάποια στοι-χεία έρευ
νών, πού προέκυψαν άπό τή διαρκη ένα
σ-χόληση νά «μετοχετεύσω» σέ κάποια παι
διά τά δυσκόλως έννοούμενα καί εύκόλως 
λησμονούμενα της σ-χολικης μας 
Κονωνιολογίας. Κι έπειδή δυστυ-χώς στίς 
έξετάσεις, αύτό πού •<μετράει» δέν εlναι ή 
κρίση άλλ · ή άπομνημόνευση, δλη ή δι
δακτική μου προσπάθεια κατέτεινε στό πώς 
θά μπορέσουν τά παιδιά δ-χι πιά νά έννοή
σουν τά άκατανόητα άλλά πώς θά έκφρά
σουν αύτά τά άκατανόητα μ ' ενα λόγο 
στοι-χειωδώς κατανοητό. Τό ••κέρδος» άπ' 
δλη αύτή τήν προσπάθεια ήταν μιά -χωρίς 
προηγούμενο άπογοήτευση , δταν διαπί
στωσα δτι άπό μιά κακή γλώσσα - τήν 
όποία οί έξεταστικές άναγκαιότητες έπι

. βάλλουν άποστηθιστικά - άναπαράγεται 
στά παιδιά μιά καββαλιστική η κορακι
στική γλώσσα, πού συντίθεται άπό ράκη 
άναγνωστικών άναμνήσεων, άναφομοίω
των λέξεων, άκατάληπτων φράσεων, φλύα
ρης πολιτικολογίας, άκριτου μακαρονι
σμοϋ καί άγονου έπιτηδευμένου έπιστη
μονισμοϋ. Κι άκόμα ή γλώσσα τών παιδιών 
εχει έμβολιασθεί μ. ενα κακό πολιτικό λε
ξιλόγιο, δπου τά πάντα λειτουργοϋν παρα
ταξιακά . 

'Ιδού πώς άπαντοίιν τρείς μαθήτριες στό 
έρώτημα: ••Πώς ήταν διαμορφωμένος δ κα
ταμερισμός τi'jς έργασίας;» . ' Απαντήσεις: 
α) 0{ έργασίες ήταν -χωρισμένες σέ δύο πα
ρατάξεις. ·Η πρώτη παράταξη πού ήταν οί 
δουλειές τοϋ σπιτιοίι εl-χε δοθεί στίς γυναί
κες ...... β) ,, ·Ο δια-χωρισμός τής έργασίας 
ήταν διαχωρισμένος ώς έξής (Sic): άν
τρας - γυναίκα, γέρος - παιδί ». γ) ••Μετά 
-χωρίστηκε σέ δμάδες δ καταμερισμός τής 
έργασίας καί άργότερα σέ φυλές». 

Παρακάτω δίνουμε έντελώς δειγματο
ληπτικά μερικά άπό τά στοι-χεία τών έρευ
νών μας πάνω στήν έγκεφαλοκρηπίδα τών 
μαθητών μας: 

ΕΡΩΤΗΣΗ: τί όνομάζεται ύπερπροϊόν; 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: α) •<' Υπερπροϊόν όνο-

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, 1986 

μάζεται τά διάφορα άγαθά πού παρήγαγαν 
οί άγρότες ...... β) "'Υπερπροϊόν ε{ ναι αύ
τό .. ... . γ) ••Οί πρωτόγονοι τό ύπερπροϊόν 
τό έξουσίαζαν καί τό άνταλάσουν (Sic) με
ταξύ τους•• . δ) <<Τό ύπερπροϊόν μεταβιβά
ζεται στήν θύνουσα (θέλει νά πεί «Ιθύνου
σα») τάξη .. (άλλος τή γράφει «φθίνουσα»). 

Στήν έκγενίκευση τής 
γλωσσικής άκαταστασίας 
καί άκαταληψίας συμβάλ
λουν τά νέα σχολικά βι
βλία . .. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιές ύπήρt,αν οί προϋποθέ
σεις γιά τή γέννηση τής κοινωνικής dνισό
τητας; 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: α) " 'Η άνισότητα αύτή 
ήταν γιά τό ύπερπροϊόν». β) "Τό πρωτό
γονο κοινωνικό σύστημα ήταν ή βάση γιά 
τήν κοινωνική άνισότητα· μέ τό σύστημα 
παραγωγης δημιουργοϋσαι (Sic) άνισότη
τες». γ) .. · ο καιρός τούς εύνόησε καί πήγε 
καλά ή σοδειά καί γίνανε πλούσιοι, ένώ 
τών άλλων δέν πήγε καλά». δ) " ' Η πρώτη 
βάση της κοινωνίας ήταν τό προτόγονο 
(Sic) κοινωνικό σύστημα. Αύτό ήταν ή 
άρχή τής κοινωνικης άνισότητας. Μέ τό 

σύστημα παραγωγής άρχισαν οί άνισό
τητες». 

ΕΡΩΤΗΣΗ: «Στήν πρωτόγονη κοινότητα 

ύπήpχr. κοινωνική άνισότητα»; 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: α) «Στήν πρωτόγονη 
κοινότητα δέν ύπfίρ-χε κοινωνική άνισό
τητα, γιατί δέν ύπfiρ-χαν κοινωνικές 
τάξεις» . β) «Στήν πρωτόγονη κοινότητα 
ύπηρ-χε κοινωνική άνισότητα παρόλα (Sic) 

PACIFIC 

oιrneys 
Alaska SeatheAlaska mostpeople never see. 

Epirotiki's yacht-like jason takes you inside the 
lnside I'assage. Το the spectacular bays, glaciers, 
parks, and fjords that big ships can 't squeeze in to. 

r-----------------------, Epiroιikι Lιnes, 551 Slh Ανe., Νe\ν York, ΝΥ 10176 
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And \νhere others turn tail for home, we sail vou on 
to Kudiak Island and Anchorage itself. AII thls with 
expert Iecturers on nature, geology, eskimos and 
fishing along with full amenities on our 3-star 
jason, one of the wodd's most popular cruise ships. 
Complete airjsea packages are just $2050 to $3095 
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travel agent or Epirotiki now at 800-221-2470; in 
New York (212) 599-1750. 
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τούς δημοκρατικούς θεσμούς πού 
ύπή ρχαν». γ) <<'Υπήρχε κοινωνική άνισό
τητα. Οί πρωτόγονοι aνθρωποι μεταξύ τους 
ε{χαν εναν άρχηγό, πού αύτός διεκπαιρε
ούσαι (Sic) τά πάντα. Γίνονταν δτι ijθελε 
αύτός άντάλλαζαν συνήθως ιiγαθά μεταξύ 
τους, πού ε{χαν σέ μεγάλες aποθήκες». 
δ) << Έπίσης στήν πρωτόγονη κοινότητα 
ύπήρχε μιά ίδιοποίηση στά μέσα παρα
γωγής». 

ΕΡΏΤΗΣΗ: «Ποιά τά έπίπεδα άνισότητας 
τής άρχαιοελληνικής καί ρωμαϊκής κοινω
νίας;» 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: α)«' Ανισότητα άνάμε
σα στήν κοινωνική τάξη καί στούς ελεύ
θερους κατοίκους τής πόλης».<<' Ανάμεσα 
στούς · Αστούς καί Γεωργούς, πού γίνον
ταν θύματα τής ύποτέλειας τών τοκογλύ
φων». β) «'Ανισότητα στήν ταξική άνι
σότητα καί στίς πολιτικές καί κρατικές 
προϋποθέσεις». γ) «lσότητα μεταξύ δού
λου καί δούλου, έλεύθερου καί ελεύθερου, 
έλεύθερου καί άγρότψ>. δ)<< Τά επίπεδα άνι
σότητας εlναι άρχικά οί δοϋλοι, οί όποί
οι ...... ε) ,, ' Ανισότητα στόν πολίτη καί 
στούς έλεύθερους πολίτες πού κατείχαν 
κάποια {διοκτησία , πού συνετέλεσε στήν 
οίκονομική καί πολιτική ζωή τους» . στ) 
,,· ο άγρότης χαρακτηρίστηκε άρχικά άπό 

τόν Σόλωνα καί μετά άπό τόν Κλεισθένη 
σάν άντικείμενο τοκογλυφικής εκμετάλ
λευσης» ! ζ) <<Υπήρχε άνισότητα άνάμεσα 
στούς πλούσιους καί στούς δούλους). η) 
((.ο άγρότης σέ σχέση μέ τόν aνθρωπο τής 

πόλης, πού εlχε σάν κύριο σκοπό τήν έκ
μετάλλευση τοϋ πρώτου άπό τό δεύτερο» , 

ΕΡΏΤΗΣΗ: «Ποιά ήταν τά κύρια χαρα
κτηριστικά τής φεουδαρχίας;», 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: α) " 'Η πολιτική καί 

στρατιωτική αίγλη , ή δικαστική έξουσία, 
η (;). β) «Οί φεουδάρχες ι) ήταν πλούσιοι 
aνθρωποι. ιι)' Εlχαν μεγάλη ίσχύ στό λαό. 
ιιι) WΗτανε σκληροί καί αύστηροί». γ) «Τά 
χαρακτηριστικά τής φεουδαρχίας ήταν δτι 
ήταν άνεπάγγελτοι καί δτι χρησιμοποι
οϋσαν τά δπλα ... ό ήγεμόνας ήταν ενας 
Οεσμός χαλαρής ένότης καί οί άγρότες 
βρίσκονταν σέ συνεχή άγγαρεία» . γ) .<Η 
φεουδαρχική κοινωνία χαραακτηρίζεται 
άπό τήν άπόλυτη εξουσία». ε) •< Η φεου
δαρχική τάξη εlναι κατεξοχήν έμπόλεμη 
τάξη». στ) «Τά κύρια χαρακτηριστικά τής 
φεουδαρχίας ήταν δτι ήταν αύτόνομα, οι ά
γρότες δούλευαν καί δέν πληρωνόντου
σαν» . ζ) << Έπίσης ή φεουδαρχία χαρακτη
ρίζεται άπό τήν παρουσία συγκεντρωτικής 
έξουσίας". η) •<Η άγγαρεία κύρια λάμβα
νε μέρος στήν ζωή τών δούλων καί ή έκμε
τάλλευσή τους άπ ' δλες τίς πλευρές». θ) 

·<Η φεουδαρχία εlχαν έργάτες». 

ΕΡΏΤΗΣΗ: «Γιατί συνέφερε στήν άστική 
τάξη ή δημιουργία έθvοκράτους;» 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: α) ••Συνέφερε γιατί δέν 
θά ύπήρχε ή έλ ειψη (Sic) έφοδιασμου τής 
άγορaς ... β) .<Η άστι«ή τάξη συνέφερε 
στήν έννοια τοϋ ένιαίου συγκεντρωτικοϋ 
κράτους . .. ή κατάτμηση τής έξουσίας σύ
μενε (Sic) γι· αύτούς περιορισμό άγορaς, 
πράγμα τό όποίο δέν τούς συνέφερε κάτι 
τέτοιο», γ) «Οίάστική τάξη (Sic) τήν έποχή 
έκείνη μετά τήν εθνοποίηση καί τήν κα

τάργηση θά λέγαμε τών φεούδων .. ·"· δ) 
"Τήν συνέφερε ... γιατί έχουμε κατάτμηση 
τής έξουσίας καί άνερχόμενη τήν άστική 
τάξψ. ε) «Μέ τή δημιουργία τοϋ έθνοκρά
τους θά μποροϋσε νά πάρει πολλούς μέ τό 
μέρος της. WΕτσι θά μποροuσε νά βάλει 
κάποιο περιορισμό στήν άγορά». στ) «Τή 
συνέφερε ό διαχωρισμός ... τοϋ κράτους». 

STEVENS FOOD 
SERVICE, INC. 

Distributors to the 
Food Servίce Industry 

Serνing Restaurants, Diners, Institutions, Hospiιals, 
Schools, Nursing Homes, Coffee Shops, Luncheonettes, 

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

at the most competitive prices. 

STEVEN J. SFUGΛRΛS, President 
480 ΜΑΙΝ AVENUE, WALLINGTON, N.J. 07055 

Tel.: (201) 778-0400 
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Βοηθηστε 
τό κορκιvοπαθη 

~ Ελληνόπουλα 

Memorial Sloan-Ketteriπg Caπcer Ceπ
ter is a privately operated πoπ-profit 
caπcer ceπter devoted to patieπt care, 
research and educatioπ in the caπcer field. 

Every year, a number of Greek childreπ 
come for treatmeπt . U po n their 
arrival,they aπd their families are cοπ· 
froπted by many uπexpected difficulties 
beyoπd the adjustmeπt to the treatmeπt of 
cancer. Some of the problems they face 
are: fiπding housing, arranging appro· 
pria:te traπsportatioπ, commuπicating in a 
foreigπ laπguage, and settling ίπtο a 
routine ίπ aπ uπfamiliar eπviroπmeπt. 

Ι π aπ effort to meet some of these πon
medical needs and ιο help alleviate the 
hardships resulting from this experience, 
Memorial Sloan-Kettering has established 
The Greek Children 's Fuπd. The goal of 
this fund is to assist and support those 
Greek families that demonstrate these 
πeeds. 

We hope You will also help, by makiπg a 
gift to The Greek Childreπ 's Fuπd. Your 
support will eπsure the continuity of this 
sen·ice. Please fill the form below aloπg 
with your tax-deductible contributioπ. 

Please make your check payable to: 

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

Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center 

127S York Avenue 
New York, Ν.Υ. 10021 

ι wanι to help. Enclosed is my con
tribution: 

D$50 
D$500 

D$ (00 D$250 
ο$ 1,000 Other 

Name .... . .... ...... · · ····· · · · · · · · · 

ι\dd ress ... . . .. ..... . . . . . . . . . . . . ... . 

City ... .......... .. .. ····· ····· ·· · · 

State Zip Code 

ι.-----~--------· 
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ζ) « Γιατί έκτός άπό τήν κατάτμηση τής 
έξουσίας θά είχαμε καί περιορισμό τής ά
γοράς». η) "Τό κράτος εΙ ναι έλεύθερο καί 
άπαλαγμένο (Sic) άπό οίκονομική, κοι
νωνική καί πολιτική άποψη. 'Υπάρχει ό 
έννιαίος (Sic) συγκεντρωτισμός. Καί ή 
άγορά εΙναι έλεύθερη καί αύτό εχει σάν 
άποτέλεσμα νά εΙναι άπαλλαγμένη άπό τό 
πρόβλημα αύτό,.·(;). 
ΕΡΩΤΗΣΗ· «Ποιά εlναι τά χαρακτηρι

στικά τfις καπιταλιστικής όργάνωσης τής πα
ραγωγής»; 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: α) «'Η σχέση τών έρ
γαζομένων δέν στηρίζεται σέ σχέση έξέ
ρεσης (έννοεί έξάρτησης) άλλά σέ άσύμ
βατη(;) έργασία». β) ••' Η παραγωγή διαδι
κασίας κατανέμεται σέ έπιμέρους διαδικα
σίες» . γ) <<Ο έργαζόμενος έργάτης φτιά
χνεται σιγά-σιγά μισθωτός». δ) «Αύτός πού 
βοηθάει στήν έργασία λέγεται μισθωτός», 
ε) <<Ο κάθε έργαζόμενος παράγει ενα τμή
μα τής έργασίας». 

Καί μερικά πιό σύντομα: 

ΕΡ.: <<τί έπιπτώσεις εlχε ή πορεία πρός τή 
βιομηχανική tπανάσταση;». Απ.: «Αύτοκα
ταμερισμός τής δουλειάς». 

ΕΡ.: «τί εlναι σοσιαλιστικό κράτος;». ΑΠ.: 
«Τό σοσιαλιστικό κράτος κατά προσέγ
γιση στή μαρξιστική άντίληψη , έμφανί-

στηκε άπό τή μεταβατική περίοδο τοϋ κα
πιταλισμοϋ στόν κομμουνισμό καί ύπο
στηρίζει τήν έργατική τάξη. Δέν έκμεταλ
λεύεται τή λαϊκή ιδιοκτησία καί δέν δρa 
σάν άναρχική κυριαρχία». <<Ο Μάρξ ελε
γε δτι τό σοσιαλιστικό κράτος ε{ναι κομ
μουνιστικό καί δτι ο{ όπαδοί του πίστευαν 
δτι ο{ έργάτες βοηθοϋσαν τό κράτος». 

ΕΡ.: «Πώς γεννιέται ένας κοινωνικός θε
σμός;». ΑΠ.: «Μέ τή σταθερή έπανάληψη 

τής ίστορίας». 

ΕΡ. : «τί εfναι κοινωνικοποfηση καΙ ποιά τά 
κύρια χαρακτηριστικά της;». Απ.: «Κοινω
νικοποίηση εΙναι ή διαδικασία έκμάθησης 
τών κανόνων μέ τή συμβίωση τών μέσων 
παραγωγής. Χαρακτηριστικά: Δύναμη καί 
λειτουργία ... 

ΕΡ.: «Ποιά τά χαρακτηριστικά τής άγρο
τικής κοινωνίας;>>. ΑΠ.:« Ή άγροτική κοι
νωνία χαρακτηρίζεται άπό μιά σχετική 
αύτάρκεια οίκονομίας, πού δέν διαφορο
ποιεί καί παραγωγή άλλά συμβάλλει στήν 
άγορά πού αύτό ε{ ναι γιά τό καλό δλης τής 
κοινωνίας». 

ΕΡ.: «Π εlναι ταξική πάλη;». ΑΠ.: «Ταξι
κή πάλη εΙ ναι ή πάλη μεταξύ τών κατοίκων 
τής πόλεως καί τής ύπαίθρου». ·<Η ταξική 
πάλη γίνεται δταν ο{ έργάτες γίνονται έ
ξαρτηζόμενοι μισθωτοί». 

ΕΡ.: «Σέ τί διαφοροποιείται ό Βέμπερ άπό 

τόν Μάρξ;». ΑΠ.: «'Ο Μάρξ Βέμπερ διαφέ
ρει στό βαθμόσπουδαιότητας, γιατί εΙχε 
άνώτερη κοινωνική θέση>•. 

ΕΡ.: «Στίς άστικές κοινωνίες, μέ τf περίπου 
ταυτίζεται ή κοινωνική κινητικότητα;». 
Απ. : «Μέ τά μέσα συγκοινωνίας πού διευ
κολύνουν τούς έπαγγελματίες στήν έπαγ
γελματική τους κινητικότητα». 

ΕΡ.: «Τί εfναι προσδοκώμενη ζωή;». 
ΑΠ.: «'Η μεγάλη βρεφική θνησιμότητα 
καί σχετικά ύψηλή γεννητικότητα» . 
« ΕΙναι τό παγκόσμιο μοντέλο άγροτικοϋ 
πληθυσμοϋ». ,(Η προσδοκώμενη ζωή 
ε{ναι 20 μέ 35 χρόνια άπό τή γέννηση καί 
άπό τά 100 παιδιά πού γεννιοϋνται πεθαί
νουν τόν πρώτο χρόνο 20 εως 40, (Αύτός 
άντιγράφει κατά λέξη τό βιβλίο, σ. 24). 

ΕΡ. : «Ποιό τό βασικό στοιχείο ένός dστoiJ 
καπιταλιστικοί) τόπου;». ΑΠ.: «Λειτούρ
γησε άναμορφωτικά στή σφαίρα τών 
μέσων κυκλοφορίας, στοχεύοντας στή 
συνάρτηση τής διαδικασίας τών μέσων πα
ραγωγής». «Ήταν άσκητής, δηλαδή καλό
γερος, γιατί τά χρήματά του τά έπένδυε σέ 
κοινωφελή εργα». 

Αύτά ώς πρώτη γεύση . v Αν ύπάρξει έν
διαφέρον γιά περισσότερα, μποροϋμε νά 
έπανέλθουμε μέ περισσότερο ύλικό, γιατί 
δυστυχώς ό άμητός τών θλιβερών περι
πτώσεων δέν λείπει. Καί δέν εΙναι δυνατό 

rιο τΙς Τυποyραφικες . , 
ερyασιες σας 

ΗΝ=Α 
ΥΟΡΚΗ 

Greek Style Demί -Tasse 

τ η λ. (212) 921-0086 

Στfιν nιό 

ypσφικfι 

nεριοχfι τοϋ 

New Jersey 

Fench-Italian-Continental Cuisine 

Banquet Facilities for Weddings, Receptions, 
Private & Corporate Parties, Anniversaries, Showers 

Entertainment six days α week 

Route 9W, Alpine, New Jersey 
Tel. (201) 768-7640 

5 minutes from the George Washington Bridge 

Α ΥΓΟΥΣΤΟΣ, 1986 

J ohn Α . V assi/aros & S on, Ι nc. 
Coffee - Tea - Spίces 

29-{)5 120th STREET, FLUSHING, Ν. Υ . 10054 
Phone: T U 6-4140 
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lnstitutional Grocers and Food Purveyors 

RΠAURANTS 8 MOHLS e HOHLS • HOSPITALS 
SHIPS 8 AIRLINES • SCHOOLS • FACTORIES 

DIRECTORS: VOUYIOUKLIS BROS. 

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

'Εξunηρετοϋμε κάθε είδους έστιατόρια γιο δλες τίς άvάγκες τους, 
μέ το nιό άvαγvωρισμέvα nροϊόvτα. Μερικές άπό τiς έταιρείες 

nou άvτιnροσωnεύομε: 

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

DURKEE- MMF- SUNSHINE BISCUΠS 
Καi τό Ιδικά μας έξαιρετικό προϊόντα 

SPART Α BRAND 

ΒΑΥ RIDGE 
CHIROPRACTIC CENTER 

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

Diplomates National Board of Chiropractic Examiners 

Serνing Bay Ridge oνer 20 years 

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

MEDICAL PLANS 

Daily by Appointment 

760 I 3rd Α VENUE, BROOKL ΥΝ Tel.: (7 Ι 8) 680-6600 

νά λείψει, δταν ενα βιβλίο, πού προορί
ζεται ν' άποτελέσει πνευματικό στήριγμα 
στήν πνευματική προσπάθεια των παιδιων, 
βρίθει άπό κακόζηλες φράσεις, άπό δύσπε
πτες λέξεις (π. χ. πολιτοκολειτουργία) η ά
κομψους τύπους (π. χ. δοσμένος άντί δεδο
μένος), όταν σέ τελική άνάλυση πάσχει 
άπό εναν λεκτικό φορμαλισμό, πού κάνει 
τούς συγγραφείς νά άποδέχονται τό βαρ
βαρικό «γωνιά παρατήρησης», γιά νά μήν 
πουν τό δήθεν καθαρευουσιάνικο «όπτική 
γωνία», δταν γίνεται κατάχρηση της λέ
ξεως «ποίηση» , ώς δευτέρου συνθετικου, 
γιά τή δημιουργία άλλοπρόσαλλων νεο
κουλτουριάρικων τύπων (π.χ. παγκοσμιο
ποίηση) η δταν άποδίδουμε στόν ταλαί
πωρο Μάρξ (σ. 46, γραμμή 14) τήν «Κα
τηγορία» πώς θεωρεί τήν έπιβίωση του άν
θρώπου ώς άπειλή. 

'Εκείνο δμως πού συνιστa aπειλή σέ 
βάρος του 'Έλληνα άνθρώπου ε{ναι ή 
«έπιβίωσψ• τέτοιων βιβλίων στά σχολεία 
μας, πού εκαναν τά παιδιά νά μισήσουν καί 
τή γλώσσα τους καί τά διδασκόμενα μα

θήματα. 

Τελειώνοντας θά θέλαμε νά προλάβουμε 
κάποια καλοπροααίρετη, ίσως, παρατή
ρηση: τά στοιχεία , δηλαδή, πού παραθέ
σαμε ε{ναι aποκαλυπτικά άδυναμιών δχι 
του συγκεκριμένου βιβλίου άλλά κάποιων 
άδύνατων μαθητών, πού πάντα ύπijρχαν, 
ύπάρχουν καί θά ύπάρχουν. ΝΟμως ύπάρ
χει κάτι πού κανείς δέν μπορεί ν' αμφι
σβητήσει: τό ποσοστό άποτυχίας στίς Γε
νικές 'Εξετάσεις, πού φτάνει σέ δρια 
φρίκης. 'Οπότε τρία πράγματα ε{ναι δυ
νατόν νά συμβαίνουν: η δέν εχουμε ίκα
νούς καθηγητές νά διδάξουν τό μάθημα η 
τό μαθητικό μας δυναμικό ε{ναι άνόητο, η 
τό βιβλίο εΙ ναι άκατανόητο. Έγώ, πάντως, 
κλίνω ύπέρ του τρίτου. 

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

κόσμου, μέ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ 
nτΗΣΕΙΣ ή Charters. 
Προσφέρουμε Κρουαζιέρες, Land 
Packages καί tyγυούμεθα την άνεση 

τών διακοπών σας. 
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ- ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

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

BROOKLYN, NEW YORK 11209 
Tel. (718) 748-0600 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 



The Strange Case of Μ akedos 
- Α Mίlίtary Μ an 

-------- - By Prof. ROY C. MACRIDIS 
Brandeis U niversity 

I do not know much about Makedos - a colonel, a Lt. 
General now. I am nbot sure what his military record has been. Ι do 
not have his "file" and if there is one I am sure it wil\ not be made 
pu blic. All Ι know is that he was and is a military man, in the Greek 
airforce, and that he was a Military Attache in the Greek Embassy 
in Washington. It is a very responsible position especially since 
most of the Greek planes come from the USA and many of the 
Greek pilots have been trained in the USA. Ι have no doubt that 
Makedos, as a military man and an Attache did his job very well . . . 

On the other hand, we all know what Mr. Makedos is ΝΟτ. 
He is not a historian; he is not a sociologist; he is nor a political 
scientist and he is not a political man. Ι do not know why and how 
he can therefore make lengthy reports about the Greek-Ameήcans, 
their feeling or not of Americanism; their attachment or not to 
Greece; the effectiveness or not of their 'Ίobby"; the extent and the 
degree to which they have been "brain-washed" to develop a fascist 
mentality and in general to evaluate their political oήentations. 
This job belongs to the cultural attache of the Embassy; or the 
Political Attache or the Ambassador himself. Noris it thedutyofa 
Military Attache to wήte about foreign policy questions and the 
subjugation of Greece to the USA. lt is not the role of Mr. 
Makedos to concern himself with these issues. But he did 
and apparently the Prime Minister is "proud" of him. 

Everybody including Mr. Mitsotakis is concerned with the 
fact that Μ r. Makedos "insulted" the Greek Americans. This is not 
the issue, however. Everybody also seems to be concerned that 
despite these insults he was promoted and now he occupies the 
highest post in the Greek intelligence services. If he is competent, 
he should; but the ouestion is can he do his job well when many of 

REALTORS-BUILDERS 
46-20 HOLLIS COURT BLVD. 

FLUSHING, Ν.Υ. 11358 

Serving North Queens Since 1972 

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

718 939-6363 

AUGUST, 1986 

his activities require cooperation with the Common Market coun
tries and the USA? The USA is according to him a militarist power 
imbued with a fascist mentality and a threat to Greece. This is an 
issue. Given what he said Ι am sure he wi\1 \ook with favor upon the 
Libyan and other efforts to promote "national liberation move
ments" even with terrorist acts. 

But the major issue - and Ι am surprised that nobody seems 
to have raised it - is that a top Army officer in Greece speaks as a 
political ideologue. For a long time what all democrats complained 
about was the politicization of the Greek Army and its constant 
intervention in political matters. Mr. Papandreou knows this only 
too wel\! The case of Makedos shows that the army may be once 
more highly politicized but this time on the side of Mr. Papan
dreou! How far has this politicization gone? Has the Prime 
Minister managed to purge the army and politicize it in the last five 
years? Is there a PASOK-Army? The Kadafi did it; Khomeini has 
managed it. All populist regimes in the name of nationalism and 
independence have organized side by side with a Party a powerful 
military support. The Presidency in Greece has no power anymore; 
the University and the School has been "liberated" (not brain
washed!); the trade unions have come under the control of the 
PASOK state; so is radio and television; the Party stalwards have 
infiltrated the public services, the farmers cooperatives, the state
directed companies. ls the military now also a part of Ρ ASOK? The 
political and ideological remarks - made by Makedos show that 
this may be the case. This is the major issue! 

Πόση 'Ασφάλεια Ζωfjς 
Χρειάζεστε 

ΥΠΟΛΟΓ!ΖΟΜΕ ΤΗΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΥ XPEJAZET ΑΙ 
ΠΑ τΗΝ ΠΕΡΙΠΓΩΣΗ ΣΑΣ 

Α ΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
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Greece Is Shiftίng Back to the West 
ΤΗΕ WALLSTREET JOURNAL, June2S, 1986 

By JOHN C. LOULIS 
Α THENS-Durίng Secretary of State 

George Shultz's recent visit here, it became 
clear that U.S.-Greek relations have improv
ed. This thaw is directly related to Prime 
Mίnister Andreas Papandreou's PASOK 
party's slow transformation from a socίalίst 
party that admired Moammar Gadhafi's 
"direct democracy" to a much more 
Westem-oriented political entity. 

This change has been forced upon Mr. 
Papandreou and hίs party by economic and 
geopolitical realities. The failure of hίs 
socialist four-year economic policies has 
made him totally dependent on the W est, 
and his filtrations with the Eastern bloc and 
radical Third W orld regimes have offered 
Greece no tangible benefits. 

Mr. Shultz's visit here was a success. He 
h'ίmself undercored that the U.S. had res
ponded positively to Mr. Papandreou's aim 
for "calmer waters" in U.S.-Greek relations 
and that the past year has seen considerable 
improvement. Mr. Shultz wisely did not 
demand an open and formal commitment on 
the thorniest issue on his agenda: the U. S. 
military bases here. 

Yet reliable information from inside 
PASOK indicates that the Greek leader, 
though not formally committing himself, 
implied in his meetings with Mr. Shultz that 
some type of formula would be found to 
keep the U.S. bases. ,Probably some bases 
(e.g., the Hellenίkon airport base, which is of 
little value to the U.S.) will close down, and 
those vίtal to U.S. interests (e.g., the Souda 
base ίη Crete) will continue to operate. 
PASOK sources say that although Mr. Pa
pandreou needs to placate his left-wing 
supporters by closing down some U .S. 
bases, he seems to want an agreement that 
wίll aisό satisfy the U .S. If true - and it 
seems realistic enough- Mr. Shultz's "con
trolled optimism" ίs well founded. 

The U.S. is now dealing with a PASOK 
government whose 'goals are markedly 
different from those it prevίously espoused. 
The economic crisis has forced Mr. Papan
dreou to grudgingly accept that only closer 
ties with the W est together with greater 
economic freedom, can help him ride out the 
storm. This new mood made ίt possible for 
the governor of the Bank of Greece to 
recently propose a radical program for the 
lίberalizatίon of the Greek economy (aboli
tίon of price controls, abolition of wage in
dexation, freedom to hire and fire, closure of 
bankrupt nationalized firms, etc.). The Pa
pandreou government, though initially 
distancing itself from the report, was also 
careful to reiterate its confidence in the 
bank's governor. 

This new climate of greater realism in 
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both foreign and domestic affairs has not 
escaped the State Department's attention. 
Mr. Shultz's statements that Greece is a safe 
place for U .S. tourists and that he has con
fidence in the "dynamism of the Greek eco
nomy" are the sort of public pronounce
ments that the Papandreou government 
desperately needs in its drive to attract 
foreign investment. 

With al\ this in mind, Mr. Papandreou's 
ambivalent stand toward the U.S. appears 
perplexing, since he has much to gain from 
U.S. good will. After the U.S. bombing of 
Libya, the Papandreou government was 
careful not to make explicitly anti-American 
statements; the PASOK party organiza
tion's statements were both anti-American 
and pro-Libyan. lt ίs within the context of 
this bewildering approach that two con
tradictory Greek policies have emerged: On 
the one hand, Greece signed all the Common 
Market communiques implicating Libya in 
terrorist acts; on the other hand, Mr. Papan
dreou claimed in Parliament that his 
government had no proof ofLibyan involve
ment in state-sponsored terrorism. 

The roots of Mr. Papandreou's tightrope 
act here can be traced back to the domestic 
scene. The Greek premier wants and needs 
improved U.S.-Greek relations. Yet he also 
is careful not to alienate his party's left-wing 
cadres, whose radicalism he himself 
nurtured for years. Mr. Papandreou faces 
municipal elections in October, and if his 
socialist party loses, the conservative New 
Democracy Party will demand early 

national elections. Mr. Papandreou believes 
his party can win if it does not lose too many 
votes to the left. As he can hardly abandon 
his austerity program, the only way to 
appease leftists is by maintaining some form 
of radical rhetoric in foreign affairs. 

Though there has been a considerable 
recent improvement in Greek-U.S. rela
tions, a reversal could easily occur if both 
sides do not demonstrate prudence and an 
understanding for the other's sensitivities. 
The Greek premier should be well aware that 
his ambivalence on issues ofvital concern to 
the U.S. (e.g., state-sponsored terrorism) 
could lead to a sudden crisis iι : U .S.-Greek 
relations. This is a development he knows 
Greece can ill afford. 

As for the U .S. the administration should 
turn a deaf ear to all those who are simplis
tically demanding that Mr. Papandreou be 
forced into total "submission" via a con
frontational approach that would include 
disrupting the military balance of power in 
the Aegean in favor of Turkey. Such an 
option would not only enganger peace in the 
area but would also push Greece, probably 
irrevocably, away from the West. As 
PASOK is being gradually transformed into 
a Westernized social-democratic party, the 
U .S. can indirectly aid this development 
while securing its own interests in the area. 

Mr. Loulis is genera/ director of the 
Center for Political Research and Jrifor
mation. α free-market think tank. 
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Ioanna Tsatsos 
An exceptional grand lady 

By IRIS LILL YS 

She is the wite of the ex-President of the 
Greek Republic. She was the daughter of a 
professor oflnternational Law and the sister 
of a Nobel Prize winner. She herself, a law 
graduate, a writer and a poet has become 
internationally known with her book "My 
brother George Sefeήs". 

But Ioanna Tsatsos is much more than 
that. She is an outstanding human being in 
the real Hellenistic sense of the word. Her 
work, according to the French scientist Jean 

Bernard is the story of a soul, a chant of hope 
and faith, an elevation toward light. 
Α statuesque brunette, her imposing 

presence is softened by the warm look ofher 
brilliant black eyes. When she smiles you 
know it's from her heart. Sinceήty and spon
taneity comes out with her every word. 

Mrs. Tsatsos gave me an unforgetable 
lengthy talk. It is regretable that space 
restήcts all the lovely memoήes she volun
teered, all the outstanding literary people 
:ιhe has been in contact, all the coπespon
dence she has had with some of the greatest 
poets of France. 

Ι had to start my questions. 

AUGUST, 1986 

Q. TeU me about the yean of the Ger
man occupatlon. At that tlme you became 
weU known for your υnderιround and 
philanthropic activities. 

Α. As a young woman Ι was only 
interested in poetry. When the disaster 
occured and the occupation army took over 
our country Ι ceased existing. My whole 
world had collapsed under me, my only 
thought was to be of help in this tragedy that 
suπounded me. His Eminence Damaskinos, 
then Archbishop of Greece and later Vice
roy recruited me to organize a cantine for the 
starving children in my neighborhood, in 
Plaka. This was the nucleus of our organiz.a
tion which during the four tragic years of 
war spread all over occupied Greece. It 
primaήly consisted of assisting the families 
of prisoners and especially of the executed 
victims of the Gestapo and the S.S. As 
executions took place every day the work 
became very demanding. The organization 
was always under the auspices of Dama
skinos who had the extraordinary couπage 
to stand up against the Germans in more 
than one instance. He has remained famous 

NIGHT 
Who wi ll speak ο( this night? 
O h World though you cry οuι 
γ ou are a far-ot'f distant ec ho 

1 travel in haste 
O n this night 
Το arrive at the appointed hoυr 

Shall Ι find you '? 

γ ου pιιshed <tside the stone blocks 
That b<trred yoυr gate 
γ ου opened it widc 
Widc yoυr embrac~ 
γ οuΓ fragrant ftowerpots 
And yουι· carnations 

γ οιι laυghed with that r·ind οΓ the moon 
ln the mist. 
Who wi ll spcttk of this night'? 
Thc whole of overwhelming love 
Was drifting on thc breeze 
And 1 was its servant 
Απ angel gιιardcd 
Its sec rct breath 
And chased bίlck the dawn 

Hidden circles of bcauty υnrolled 
As yοιι moved 
Ne<tr yου the world wi ld and gent lc 
Angle and cυΓνe 
Α ftood of joy welled υp 

Fοι· sυch a night Ι wns waiting 
And I remembcr it . 

When the black • .. νind~> dies down 
Let me s til l ωlk with }Όιι 
From the sound ot· m y voicc 
γ ou wi ll sense my carc tΌr yσυ 

It' you <ιre tircd tell me . 
ΙΓ you .ιre grieved come close ω mc 

Within the snowstorm <ΙS it un\.\-·inds 
Time is a mere incident. 
Υ ουr passage 
Α warm red line. 

IOANNATSAτsos 

1'rαns/αιed by JEA-N-DEMOS 
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for his answer to General Altembourg who 
threatened to arrest him. In the Greek tradi
tion, he said, the clergy is not arrested, it is 
executed. 

Q. Το my recollection you have started 
writinι poetry since your early years. or 
course wίth you it was a famίly traditlon. 
Α. γ es the tradition was there but the 

talent is personal. From my father Ι 

inherited the sense and musicality of the 
Ιanguage. He was one of the first poets, 
together with Drossinis, Malacassis, Por
phyras to use the demotiki a beautifullyric 
language superbly suited both for poetry 
and philosophy. Unfortunately t~day the 
language is dead, replaced by an ιlleterate 
speech with the poorest vocabulary and a 
perfect lack of grammar. Of course this helps 
everybody wήte any nonsense they choose. 

My father besides beeing a poet was a 
professor of International Law, both in the 
University of Athens and later after the fall 
of Venizelos and his exile, in France. So for 
him education was a pertinent part of life 
and he has always been very strict about our 
grades. While my brothers wer~ attending 
university Ι was send to boardιng school. 
And something that surprises today's gene
ration, Ι loved my school with gratitude. 
Everyday a new gate would open to put me 
in contact with the enchantment of another 
creation. My teachers will haνe my eternal 
Ιονe and recognition for showing me how to 
absorb and learn and how to think. γ es Ι was 
writing poetry as far back as Ι can remem
ber. It ·was a sort of game between my 
brothers and myself. Α release from our 
νery strenuous studies. But later being 
surrounded by my husband and my brother 
it was impossible for me to publish. It gaνe 
me the feeling of complete inability. The 
only thing Ι did during the years of occupa
tion was to keep a diary of the tragic days we 
were going through probably the same idea 
that the young Dutch girl Ann Frank had in 
Holland. Ι am thankful to God for being 
luckier than she .. . Ι wrote this diary practi
cally eνery night because , Ι could not 
concentrate i~ reading. The days doing, the 
executions, the tragedies of the families, the 
victims left behind, the children dying from 
staΙΎation, the sight of the German soldie~s 
patrolling the streets, even the s~und. of the!r 
heaνy boots hammeήng my braιn wιth theιr 
every step k.ept me awake. 8oth my soul and 
my mind were englobed in a tight black. νeil 
that would not let any other thought penet
rate. Besides Ι was hungry. How can you 
sleep on an empty stomach? Ι was suffering 
as the whole of Greece was suffering. So my 
only relief from that unbearable pit was 
writing. Ι was scήbbling the days events, one 
day more tragic than the other. 

As the organized resistance progressed, 
more Greek.s were caught for sabotage, 
carrying arms, transmitting radio messages 
to the Bήtish. Naturally the price, after 
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inquisition style tortures, was the execution 
platoon. Of course those notes that Ι was 
writing, if found, would mean my torture 
and my death. But nothing matt.ered. 
Husband, children, family, all had vamshed 
in the background. Greece was all that 
mattered and the urge to help the devastat
ing misery scattered around. In a naive 
attempt to protect myself Ι had the idea to 
put my written sheets of paper in a little bag 
and hide it in the folliage of a tree that 
bloomed outside my bedroom window. 
Primitive as· the hiding place was it worked 
. . . and Ι am here today. 

When liberation bells finally tolled, Ι 
organized my bits of paper and in doing so 
realized that those hasty notes did not 
actually belong to me, they were a memoir of 
the heroic victims who sacrificed t.heir lifes 
for their country's honor. Against my 
husband's suggestions that those were per
sonal notes, Ι went to a publisher friend, my 
little bundel under my arm. He knew Ι was 
writing poetry. So he thought Ι took the 
courageous step of having my poems pub
lished. Great was his surpήse when Ι told 
him my brainchild was a realistic day to da~ 
account of the recent Greek. saga. Α suspι
cious look and a promise to look into it was 
his answer. Within a month "The Sword's 
Fierce Edge"was published and took. Greece 
by storm. Shortly after it was ~ra~slated i~to 
French and later on in Amerιca ιn Englιsh. 
Success gave me self assurance. Ι thought of 
all the poems Ι have been wήting all through 
the years and as a very good friend, profes
sor at Oxford was visiting Athens at that 
time Ι sought his advice. Nevertheless Ι had 
a d~finite complex next to my brother's 
work, whom Ι adored and whose work Ι 
greatly admired. Ι thought Ι would trust my 
fήend's sincerety. Professor"s Tripanis crit-

YOU ΗΑ VE LEFT 

You have lcft 

Unbelievi ng I li sten 
Το this sudden deep silence 
The glo rious roses a lifeless sketch 
T he earth gonc dead 

Drop by drop time moves on 
And the humiliation of acceptance. 

Ι SEARCH FOR YOU 

Ι scarch fo r you 

Through winters unending 
ln houΓs of beauty a nd of s ickne ss 
At every touch of the truth , 

Ι struggle to avoid 
The light of your cyes 
In thc fiΓst cyclamen, 

I encirc le my soul 
But Ι do not touch it 
Le st the littl c breath left 
Be lost. 

Translaιed by JΕΛΝ DEMOS 
From ιhe book "POEMS" by 

Joanna Tsaιsos - Λ Nosιos Book, 
Norιh Centra/ Publishing Co., 1984 
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ticism was very encouraging -Υ ou have a 
· very -personal lyric tone, he told me, the 
sense of language, of words. He urged me to 
publish and Ι did. And that's how my first 
book ofpoems "11ιe WordsofSilence"came 
about. In the French translation it is pan of 
"Le cycle de I' horloge" together with 
'Έiegy" and other poerns. ln the States Dr. 
Theofanis Stavrou, professor of history in 
the University of Minessota has published 
the poems translated by Jean Demos and 
Iectured on them in his promotion on Greek 
literature. So ι too became a poet . .. 

Q. Let's c:hange the subject. Your hus
band, a member of the Athens Ac:ademy, 
Constantlne Tsatsos, the fιnt President 
of the Greek Republic: after Klng Con
stantine 's withdrawal, is well known as the 
best orator of Greec:e after Demosthenes. 
For him Andre Malraux saίd ofhisspeec:h 
on the inauguration of light and sound of 
the Ac:ropolis that he outshined him c:om
pletely. TeU us remininc:es about the time 
or your presidenc:y. 

Α. When we first visited the Presidential 
Palace we were taken by shock. The building 
was completely delapidated, furnishings in 
bad shape, everything missing. So my first 
job as a first lady was one of a regular house
wife. Supervising eve.rything and speeding 
the workmen as my husband had to receive 
the ambassadors and foreign officials that 
were due to aπive. What ι am very proud of 
is my idea of replacing those boήng dining
room refectory tables with rotondas where 
conversation is much easier and you don't 

haνe anybody sitting at the tail-end of a table · 
feeling and looking miserable. As soon as 
the palace was restored to its previous 
dignity, official receptions started and that 
of course was a full time job. One other thing 
Ι did, to the great disenchantment and 
anxiety of the security officers, was to haνe 
myself available for audiences twice a week 
without petition or previous application, to 
anybody who wanted to see me. So the 
people's problems could be taken care off 
much faster without having to undergo 
bureaucracy. Another very pleasant 
memory of the presidency days was the visit 
of the French writer Jean Guehennot. Ι had 
read ίη the Figaro that this well known 
wήter, regretted that although Greece has 
been in his hean since school days, he had 
never managed to set foot on its glorious 
soil ... Within a week, the professor and his 
wife arrived as our guests. And although 
very old he climbed twice the sacred rock 
and declaimed Renan's famous "Prayer on 
the Acropolis". Shonly after his return he 
passed away and his wife in a moving Ietter 
told me that this was the happiest week ofhis 
life. 

And of course our official visit to Paris 
will always be the shining star of my 
husband's carriere. The than President Gis
card DΈstaign had staged this visit wίth a 
finess that only Frenchmen are capable of. 
Everything that referred to Greece, from 
Delacroix paintings to Victor Hugo's poems 
were assembled in the dining-room and 
staged in white and blue, our national 

· colors. And of course the ancient Greek art, · 
was often mentioned ίη the innumerable 
speeches referring to the glory that was 
Greece. During that memorable visit my 
husband collected medals and astonished 
the French with his eloquence and his im
pecable French. But Ι was not neglected 
either. The then Mayor ofParis and actually 
President of the Government Jacques 
Chirac bestowed upon me the highest award 
for poetry, the 'Άlfred de Vigny" award, 
honoring the publication of my collection of 
poems "Le cycle de l'horloge"which inciden
tally had already brought me the Golden 
Medal of the French Academy. 

Q. Speaking of awards, this last spήng 
you were bonored with the Grammati
kakis-Neuman award. ForιJve my igno
ranc:e and tell me about it. 
Α. Grammatikakis, as athe name 

obνiously shows, was a Greek. Although he 
studied and remained in France eνersince, 
he came to Greece as a volunteer to fight our 
difficult war. Α man of science and philo
sophy he had the culte of the moral 
intellectual and anistic νalues that made the 
glory of ancient Greece. Shortly before his 
passing and ίη association with his life com
panion, Madame Neuman, a sociologist, he 
created an award to be giνen to the wήter 
that would express best those νalues. Ι was 
νery proud to be the first to receiνe it, 
handed to me by the life secretary of the 
Academy of Moral and Political sciences of 
France Bernard Chenot. The location where 
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thc award was prcscntcd was choscn with 
Frcnch flair and sensibility. In thc South of 
France at Beaulieu-sur-mer there is a 
splendid mansion callcd .. Kerylos". Built 
and furnished in perfect ancient Greek style, 
this mansion was constructed in the last 
century by an ardent lover of Greece, 
Theodore Reinach, who donated it to the 
Institut dc France to be used for special 
honorary gatherings. So as a Greek was 
honored in France, for her Greek poems, 
with the price instituted by a Greek, in 
perfect Greek surroundings. Shouldn't this 
be one of the most memorable days of my 
life, ncvcr to be forgotten? 

Q. Knowlnι that your brother's memo
ry is always an emottonal subject for you Ι 
left tbis my last queιtion.lt is well known 
that Georιe Seferis, Nobel Prlze winner 
for poetry 1s considered one of the ιreat· 
eιt poetι of the century. lt wouJd be lnter· 
estlnι to know hls early yean. What do 
you think brouιht out the music of hls 
poetry? 
Α. My brother since childhood has been a 

very scnsitive child. He loved. He loved a lot. 
His family, his country, women. Whenever 
he was away from the object of his love he 
was miscrable. Born in Smyrna as all of us he 
has always missed our vacation, house on 
the seashore. He lived away from Greece for 
many years, studying in Paήs. He loved 
France but he missed Greece. His letters of 
that pe~od show a longing for his family 
which he tήed to bήdge with regular cor
respondcnce. With me it was a continuous 
exchange of thoughts, cmotions, feelings. 
His hurts and disappointments as they occur 
to every sensitive human being have been, Ι 
believe, the sources of his lyric beautiful 
sentences either in prose or in rhyme. His 
thoughts wcre sentimental and philoso
phical at the same time. My answcrs to his 
letters were not anything else, deeply loving. 
W e thought alike, we lovcd alike. Υ ou see 
our father was a disciplinarian anxious 

.. 

DARKN ESS 

At m<lny levels d<irkness 
T he waves the rain 

If lands and level s divide us 
Ι know ηοι , 

We live aι thi s same momcnt 
But Ι c<innot see Ι am blind . 

As I conjure up your t'ace 
Is iι gricf or a smile I sce? 
My heal't does ηοι know 
It is sile nι. 

I look fo r you 
Ι reach out my hands to you 
But a \1 I see is a flat d<irkness . 
I am blίnd. 

about George's progrcss in school. His law 
degree was what mattered most. But his pcr
sistance paid off. George graduated with 
honors from the Sorbonne and shortly after 
was acccpted in the Forcign Affairs. His last 
diplomatic post was as Greek Ambassador 
at the Court of St. Jamcs. 

Our mother was constantly worrying 
about Georgc's well being. So he did not 
want to burden her with his emotional 
problems. Our brother Angclo, a poet 
himself, had an intraverted pcrsonality. It 
was difficult to communicate with him. Un
fortunately he passed away very young so 
one would ncver know if he too would have 
developed a strong poetical talent. So Ι was 
the only one George could relatc to. His 
sistcr, his companion, his fήend. The book Ι 
published in 1973, "My brother George 
Se/eris" is a tribute to his memory with all 
the love Ι had and will always havc for him. 
In it I put what Ι thought Ι knew and the 
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ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
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λογι κ ης χρεώσεως. 

• Αnό 15 Μαρτfοu-31 Όκτωβρfου 

Τιμαl δωματfων : Μονόκλινα 3.986 δραχμ. 
Δίκλινα 5.696 δραχμ. Τρfκλινα 7.075 δραχ. 
Συμπεριλαμβόνέται κοντινένταλ μπρέκ
φαστ. Διό ρεζερβέσιονς όποταθητε στ ή Ν. 
Ύ όρκη (212) 483-0642 κ. Άρσένη ~ γρόψατε 
Sophocleous &λthenas 26,Athens, Greece. 
Tel. 524-8511-7 Telex 4488 ALCY. 

Spίrou Blasts 
Harvard College 
Chήs Spirou the 1984 Democratic 

Nominee for Governor in New Hampshire 
and former Dcmocratic Leader in the New 
Hampshire House of Rcpresentatives has 
blasted Harvard College for its role in pub
lishing an erroncous Chapter on Macedo
nian History. 

Spirou in a letter to President Derek Bok 
charged the College with "sloppy rcsearch 
work" and requested that .. a corrected and 
accurate version of the history of Macedonia 
and thc Macedonian people be compίled by 
Harvard and published." 

Defending the ethnic history of Macedo
nia Spirou told Bok, "Macedonians, were 
and are Greek as the Spartans, the Athe
nians, the Thessalians, the Epirotans, the 
Thebans and the Corinthians were and are." 

feelings Ι had deep in my heart for him. Yet, 
how much more do Ι have to tell my dead 
brother. . . Hopefully in our future re
union . . . 

• • • 
The intervicw ended. But not our conver

sation. We hadjust discovered Mrs. Tsatsos 
and that wc had onc dcep feeling in 
common. Trcmendous, unquest ionable 
faith. Let's hope that somebody some day 
will write a complete biography of her, of 
this unique mystic woman who is in constant 
contact with the universc and who has said 
talking to God "Why wait death to get to 
know you when you are already there". 

Could it be hcr loving heart that elevated 
her to God's sphere? Or is it that because she 
is one of the rare persons who havc sensed 
the real meaning of LOVE? 

RESTAURANT 
·Εξαιρετική έλληνική 

κουζίνα σε τιμές 
άσυναyώνιστες 

117 East 15th Street 
New Υ ork City 

Tel. (212) 254-0960 

"NEW YORK'' 



Atlanta fίrm helps Greece 
to attract foreίgn ίnvestors 

By Maria Saporta 
The Atlanta Joumal ci Constiιuιion, June 23. '86 

Greece is rnaking its economic system 
more attractive to foreign investors, and an 
Atlanta company is helping the Greeks 
attract new American business investment. 

China-Tech Ltd., a joint venture formed 
to exchange and develop technology 
between China and the United States, is 
working with the New York-based Hellenic 
Development Corp. to host business 
seminars in Greece for U.S. and Chinese 
companies. 

"The first thing we will do in November of 
this year is hold two one-day seminars in 
Athens," said Nikos C. Papadopoulos, 
president of the Hellenic Development 
Corp. 'Όne seminar will be for Greek 
government-owned companies and the 
second will be for pήνately-owned com
panies." 

Chinese scientists and U.S. businessmen 
also will attend, to try to create a three-way 
tie linking China, Greece and the U nited 
States, Papadopoulos said. 

Papadopoulos, who was in Atlanta last 
week, said the China-Tech group is only one 
of the companies that has expressed a 
revived interest in Greece. 

"The Greek govemment announced three 
weeks ago that it will allow free repatήation 

of earnings made by foreign companies. It is 
a very big step for liberalization," Papa
dopoulos said. "This was one of the biggest 
disincentives for investing in Greece. 

"The second major disincentive was that 
Greece had price controls," he added ... That 
is something else the government has liber
ated. Within a year, there will be no price 
controls in Greece." 

Papadopoulos said these two actions are 
examples of the Greek government's 
openess to new foreign inνestment, particu
larly U.S. investment. 

"Today, there is a greater amount of 
investment between the two countries," he 
said, adding that Goodyear Tire & Rubber 
Co., Del Monte Corp. and Dow Chemical 
Co. have decided ιο expand their plants in 
Greece. We are getting more people request
ing information about Greece." 

The Hellenic Development Corp. is 
funded by four Greek banks that want to 
attract U.S. investment in Greece. The 
banks are government-owned, but Papa
dopoulos said his agency is a priνate cor
poration. 

While in Atlanta, Papadopoulos a lso met 
with several other Georgia companies to 
interest them in investing in Greece or ex
panding their operations. He met with of
ficials from the Coca-Cola Co., Wilma 
Southeast lnc., Turner Broadcasting 
Systems lnc. and other Atlanta businesses. 

FILOS AGENCY INC. 

AUGUST, 1986 

CONTRACTOR~BONDS 
and GENERAL /NSURANCE 

GUS Ε. COSTANTAKOS, CIC 
President 

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

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

For high-technology and export-oriented 
companies, the Greek government will offer 
a cash grant of up to 50 percent of the foreign 
company's investment in Greece. It also has 
an interest rate subsidy for the remaining in
vestment, offers accelerated depreciation on 
capital investment and other tax advan
tages, Papadopoulos said. 

Demetrios Halarίs 

The Chase 
Greek Bankίng Center 

The prestigious Chase Manhattan Bank 
has established a special department to serve 
the Hellenic community of Astoria and New 
York City. Under the direction of Mr. De
metrios Halaris the Chase Greek Banking 
Center is located at 22-45 31st Street, Asto
ria in the Chase branch near Ditmars Blvd. 
in ~he heart of Astoria. 

Mr. Halaris came to the USA to co
ordinate all the financial needs of Greek 
customers. He will be the laison between the 
three branches in Astoria and the Chase 
branches in Athens, Piraeus and Salonika. 
He and his staff of assistants can serve all 
domestic and international needs of his 
clients, including home and business loans, 
remittances, personal checks, time deposits. 
The prompt service is free of additional 
charges. 

The expertise of Mr. Halaris will be a 
great asset to the dynamic and growing 
business community of Greektown USA. 

Για τiς Τυπογραφικες 

έργασίες σας 

Η ΝΕΑ YORKH 

Tel. (212) 921-0086 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 

'Ασφάλειες δλων τών είδών 
• Αύτοκινήτωv, • Ζωής, • Καταστημάτων, 

• Σπιτιών, • Φωτιiiς κ.λ.π. 

Τό γραφείο τής πλήρους έμπιστοσύνης 

ΠΡΟΘΥΜΙΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ , ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ 

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥ ΛΕΣ 

Τηλ.: (718) 274-5100 

PILOT'S 
AUTO DRIVING and FLYING SCHOOL 

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΠΙΛΟΤΩΝ 
ΡΕRΜΠ ΣΤ Α ΕΛΛΗΝΙΚΆ 

Πεπειραμένοι δάσκαλοι δδηγήσεως 

σας 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 

Μ/ΚΕ ΖΑΡ/τΙ καί θΑΛΕΙΑ 
ΜΟΣΧΑΚΟΥ πού σiiς κρα

τοiίν συντροφιά έδώ καί πολ

λά χρόνια. 

·Εκπέμπουν τώρα άπό 

Δευτέρα εως Παρασκευή 

4-5 π . μ. καί 8:30-9:00 π.μ . 

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

ELLAS TRA VEL 
Γιά δλες τίς ταξιδιωτικές σας 
άνάγκες τηλεφωνήστε μας 

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

Κανονικές πτήσεις - Τσάρτερς 
Κρουαζ ιέ ρε ς 

All Language Video Tapes Production 
Ή μεγαλύτερη συλλογή άπό έλληνικές 

καί ξένες βιντεοκασέτες 

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

.-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



The New Jersey Scene By PETER κοvΑτιs 

The Holy Trίnίty Church of Bargaίntown 

The Greek Orthodox Church, now the 
Holy Trinity Greek Orthodox Church of 
Bargaintown, Ν .1., has but a shorst history. 
Having actiνely held services as a commu
nity for three years, the parish is really just 
beginning, commented Rev. Dr. D.J. Con
stantelos, interim pastor of the compara
tiνely new church of Atlantic and Ν orthern 
Cape May counties. 

"For years, many Greek Orthodox 
families felt the need to establish a church on 
the mainland," said Father Constantelos. 
On January 29, 1982, 15 area faithful met at 
the Point Diner, Somers Point, to exchange 
ideas and discuss the possibility of creating a 
new parish. Attending this historical 
meeting were James Christakos, Tom Tha-

Ground-breakίng ceremonίes, 1982 

nasoulis, Angelo Fotiou, John Plaman
touras, George Patras, Mike Arsenis, Pete 
Mitoulis, Nick Exadaktilos, Mary Karpe
theos, Dino Karagiannis, Paul τjoumaka
ris, James Roumbas, Christ Georges, 
George Arsenis and James Costas. 

James Christakos informed the group 
that there was a 9-acre parcel of land 
available in Bargaintown, in Egg Harbor 
Τ ownship, that could be considered as the 
new church site. Α donation of $100. from 
each of the attendees served as a down pay
ment on the land located at the corner of 
Mill Road and Ridge Avenue. 

Less than a month Jater, on February 18, 

1920's ~ssεx;!lσusε 
525 NORTH Fl EI .D Λ VE . WE S T OR Al\IGE Τι· Ι . (~ΟΙ) 7.1 1-::!::!2::! 

WΓ!)J)Jf'.iιiS - CΊ!RIS ΓΓ'\l\CiS 

Hl JSI'\[SS MEΠ I I\'CIS- HA\'Ql ' ΠS 

( 10 150 ΡΗΗ'ΙΙ· ι 

οrι·ι1 Ιω ι ι·'\ιΊΙ 11 _l0- .11' \1 . 

J)I,,ER Μι>ι1 -llω rs. 5- 10 1'. \1 

l · rι -S;tt 'i- 11. Sιιη 1-10 1'. \1 

Your Hu~ts JAMES MARKURJS-MIL ΤΟΝ PANTAZIS 
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at the Charcoal Pit, Linwood, over 100 
people attended a meeting to start a new 
parish. Four months later, on June 14, the 
land in Bargaintown was purchased. On 
October 12, after receiving Archdiocese 
approval ( canonical recognition), F ather 
John Limberakis, of Elkins Park, Pa., was 
sent by the Archdiocese to preside over the 
first organizational meeting, held at the 
U nited Methodist Church of Linwood, with 
close to 100 people in attendance. 
Οη October 25, the Egg Harbor Town

ship P1anning Board approved the site 
plans, and in short order, the parish received 
official approval from the Archdiocese. This 
was followed by the appointment of Rev. 
Dr. Demetrios Constantelos as interim 
pastor. 

Appropriately, first divine liturgy of the 
Greek Orthodox Mainland Church was held 
on Sunday, November 21, in the Commu
nity Hall of the United Methodist Church, 
Linwood, where only a month earlier, the 
faithful had gathered for its first organiza
tional meeting. 

After all kinds of fund-raising efforts by 
the youth groups, ladies and other 
parishioners, not to mention actual physical 
Jabor in the construction of the church by 
the men of the new community, the 
Mainland Church was a reality - a dream 
come true. 

Ι η a little more than a year since a handful 
of people gathered at Somers Point to 
discuss the building of the new church, the 
first divine Jiturgy was celebrated in the 
church on Palm Sunday, May I, 1983, by 
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Rev. Demetrios J. Constantelos is Profes
sor of History and Religious Studies at 
Stockton State Col\ege, Pomona, New 
Jersey and interim pastor of Holy Trinity 
Greek Orthodox Church, Bargaintown, 
N.J. He was born in Spilia, Messenia, 
Greece. Following his graduation from the 
Gymnasium of Kyparissia, Greece, he 
studied at Holy Cross Greek Orthodox 
Theological School (Β:Α., Th.); Princeton 
Theological Seminary (τh. Μ.) and Rutgers 
University (Μ.Α., Ph.D.) He was a Junior 
Fellow at Dumbarton Oaks of Harvard 
U niversity during the 1964-65 academic 
year. He has taught at Rutgers University, 
Hellenic College, and Boston College and 
has lectured at several U niversit.ies and 
Col\eges, including Boston University, Ber
gamon Center for Ecumenical Renewal of 
the U niversity of Dayton, Dartmouth Col
lege, Colgate U niversity, U niversity of Cali
fornia at Santa Barbara, John Carroll Uni
versity, Bellarmine Col\ege, and before 
many Religious, Academic and Civic 
organizations. He has read papers at Inter
national Congresses of Byzantine Studies, 
the Conference on Medieval Studies, the 
Catholic Historica1 Association, American 
Historical Association, Society for Church 
History, the American Academy of 
Religion, and the Orthodox Theological 

Fathers Demetrios and Andrew Missiras. 
"Our task is not, as yet, complete," parish 

counci1 president Tom Thanasoulis em
phasized. "Our next step, and perhaps the 
most important one, is to move forward to 
finalize additional building plans. With the 
help of God and the efforts of a united com
munity, we will achieve our objectives," he 
said. 

Holy Trinity church receiνed its official 
name on October 14, 1983, followed by a 
formal Theranixia ceremony the next day, 
with Archbishop lakovos presiding. 
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Thomas Thanasoulis, President of the 
Holy Trinity Church, was born in Naphpak
tos, Greece, where he attended high schoo! 
in Athens before coming to the United 
States in 1952. After a2-year stint in the U.S. 
Armed Forces, he continued his education 
in the field of Elecιronics and Computer 
Science at New York U. where he received 
his BS degree. 

He is currently a management official 
with the Federal Administration, Research 
and Development Center, Pomona, N.J., 

Society of America. 
Dr. Constantelos is the author of several 

books and chapters in books including The 
Greek Orthodox Church (Seabury Press, 
1967), Byzantine Phi/anthropy and Socia/ 
We/fare (Rutgers University Press, 1968), 
Marriage, Sexuality, and Celibacy, Α Greek 
Orthodox Perspective (Life and Light Co., 
1975), and Poverty, Society and Philan
thropy in the late Medieval Greek Wor/d(to 
be published in 1986). He has authored 
many studies, articles, and reviews which 
have appeared in τhe Greek Orthodox 
Theologica/ Review, St. Vladimir's Theo
logical Quarter/y, Anglican Theological 
Review, The Jurist, Greek-Roman-and
Byzantine Studies, Kleronomia. Byzantina, 
Aktines, Theologia, Eastern Churches 
Review, The Slavic Review, Catholic Histo
rical Review, Byzantion, Journa/ of 
Ecumenical Studies. Concilium, American 
Historica/ Review, Speculum, Church 
History, The Classica/ Outlook, and other 
journals here and abroad. He edited The 
Greek Orthodox Theo/ogica/ Review from 
1966 to 1971, the vo1ume Encyclicals and 
Documents of the Greek Orthdox Arch
diocese Patriarchal Institute for Patristic 
Studies (τhessalonike, 1976), and Orthodox 
Theo/ogy and Diakonia: Trends and Pro
spects (Brookline, Mass. , 1981). Rev. Prof. 

·constaήίelos is married to Stella Crous
souloudis of New York City and the father 
offour children: Christine, John, He1en, and 
Maria. They reside in Linwood, N.J. 

supervising a large scale project involving 
the modernization of the National Air 
Traffic Computer System. 

For the past 15 years, Thanasoulis has 
served ίη many parish council positions with 
Holy Trinity church. He also was actiνe with 
the St. Nicholas church parish council of 
Atlantic City. 

One of the founders of the new Holy 
Trinity Greek Orthodox Church, he was the 
recipient of the St. Paul Medal for his deνo
tion and services to the Greek Orthodox 
Archdiocese of North and South America. 

Thanasoulis is married, has two daughters 
and a son, and resides in Linwood, N.J. 

EVELYN 
Fashίon Furs 

CUSTOM OR READY MADE
R~PAIRS AND REMODELING 

DONEON PREM/SES- CLEANJNG 
GLAZJNG AND STORAGE 

737 ANDERSON AVENUE 
CLIFFSIDE PARKt N.J. 
(201) 943-8210 or 568-9394 

ΓHOMERιCl 
l REAL ΤΥ, lnc.l 
l 40-14 Astoria Bouleνard l 
l 

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

• MANAGEMENT - JNVESTMENTS 

j MORTGAGES l 
t EMANUEL MORAiτiS 
1 Licensed Real Estate Broker 1 
,~~~~.........r 
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Η ellenίc Profίles By Thomas Spelios 

τhree distinguished Americans of Greek 
descend were among those awarded the 
Liberty Meda/ by the Mayor of New York 
City Mr. Ed Koch during the festivities of 
the Liberty Weekend. Archbishop lakovos 
is very we/l known to our readers. The other 
two were: 

ELIA ΚΑΖ ΑΝ, 76, brilliant director of 
many films including 'Όn the Waterfront", 
'Έast of Eden" and 'Ά Streetcar Named 
Desire" who was honored with many 
'Όscars" during his Hollywood years, also 
receiνed a Liberty Medal from Mayor Koch 
during the Liberty celebration. At a recent 
interνiew Kazan said the following when 
asked about his ethnic heritage: "Ι was born 
in Constantinople (lstanbul). My father was 
Greek and a rug importer. Constantinople 
was an uncomfortable place for Greeks, and 
there wasn't much opportunity. America 
was something that was romantic to us all. Ι 
was 4 years old when we came to America, 
and Ι neνer was the Statue of Liberty. We 
arriνed on the New Jersey side of the riνer. 
That's where Ι made "On the Waterfront". 
"My English was slow in developing, but l've 
always worked νery hard maybe out of 
desperation. Ι waited on tables for four years 
at Williams College and attended the Yale 
Drama School. Always Ι wanted to be a 
director. Ι don't say it's the best film Ι made, 
but 'Άmerica, America" is the film I'm 
fondest of. lt was about my family and how 
it got here; it was also about immigrants, 
something Ι felt strongly about. Ι think 
America is the most exciting, marνelous, 
mixed-up, chaotic, romantic, unusual place. 
America is the place where anything can 
happen. lt's corny as hell to say it 's the land 
of opportunity, but it's true." 

* 
ΤΗΕΟΝΙ ALDREDGE, celebrated 
fashion and costume designer, much 
acclaimed from Broadway to Hollywood 
was the third Hellenic-American to receive 
the Liberty Medal from Mayor Koch. Born 
in Greece, Theoni Vachiotis migrated to 
America where she became a fashion 
designer in New York. Later she started her 
own business with much success and good 
fortune. Α very talented and creative artist 
she has designed the costumes for 165 
musical plays and motion pictures including 
'Ήello Dolly", "Camelot", "Gigi", 'Ά 
Chorus Line", "42nd Street", "My Fair 
Lady" and the present Broadway hit, "La 
Cage Aux Folles" to mention only a few of 
her many triumphs. Theoni Aldredge is one 
of three great Hellenes in the world of 
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fashion, the others being Jimmy Galanos 
and George Staνropoulos. 

* 
Dr. CONSTANJINE MAVROUDIS, 
a surgeon from New Jersey recently 
performed a successful heart transplant on a 
critically ill infant named Baby Calvin in 
Louisνille, Kentucky. The infant was born 
with a congenital defect and needed a new 
heart to survive. Dr. Maνroudis was born in 
Thasos, Greece and came to the USA in 
1947. He studied at Rutgers University, the 
University of Virginia Medical School and 
for eight years at the University of Califor
nia at San Francisco. His life long dream 
was to become a doctor and serve humanity 
in the tradition of Hippocrates, the Father of 
Medicine. His operation on Baby Calvin has 
brought him great notoriety because the 
patient was a small infant. He says, "We 
didn't want any publicity, itjust happened." 
With his great skill his dream to serve 
humanity will indeed be fulfilled. 

Hotel ίη Washington D.C. In many cases he 
has restored the classical beauty of many 
edifices including Corinthian, Ionic and 
Doric columns which had decayed with 
time. Barianos was born in Greece and came 
to America ίη 1967 with his family and 
settled in Washington, D.C. , the national 
capital and home of many Greco-Roman 

* 
JOHN BARIANOS, restorer of many 
monuments works from his studio in 
Rockville, Maryland. Α master craftsman of 
great skill and dexterity he has given his 
artisan's touch to the United States 1 Capitol 
building, the Treasury Building, the 
National Theater, the National Cathedral, 
the White House and the landmark Willard 
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Seafood Specialties 

Moderate Prices 

Jerry Mendelson 
at the Piano and Organ 

Enterta ίns Nightly 

CLOSED MONOAYS 
CA HRιNG FΑCΙLιτιΕS 
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architectural monuments. He says, "My 
dream was to come to America, almost every 
family in Greece has someone in Ameήca, it 
is like a second home for every Greek." 
While working in the Capitol Building he 
saw the works of another Hellene, the great 
Constantino Brumidi, a Venetian-Greek 
who decorated the dome in 1840. Barianos is 
aiding in preserving the great Hellenic 
architectural and artistic tradition in the 
U.S.A. 

* 
PETER CHAHALES, the "honorary" 
mayor of Maspeth, Queens for many years, 
plans to be a candidate for the State 
Assembly of Ν ew Υ ork in the fall elections. 
After many years as a gracious host of the 
elegent Spartan Restaurant his many 
customers and constituants can vote for 
him and grant him an official political title of 
office. Chahales is very active in many social 
and philanthropic organizations including 
the ΑΗΕΡΑ, and other Hellenic societies. 

* 
ANDREW NATSIOS, chairman of the 
Republican Party in the state of Massa
chusetts, has attacked the administration of 
Governor Michael Dukakis over the recent 
sex scandal at Wesfield College which 
involved the president Mr. Pilecki and 
several male students. Natsios claims there 
was a "cover-up" on the part of the school 
board a"d that no action was taken against 
the guilty party. Dukakis has stated that, 
"the whole affair was badly handled." The 
governor has established a panel to investi
gate the entire sordid affair and bring the 
results to the public's attention before the 
fall elections. 

* 
GEORGE PHYDIAS MITCHELL, 64, 
Texas oil millionaire has been listed among 
the I 00 ήchest Americans in e recent article 
in U.S. News and World Report. Mitchell is 
the son of a Greek immigrant who ran a 
restaurant in Houston while his son worked 
his way through Texas Α & Μ University 
selling stationary. Upon graduation he and 
his brother Jimmy became wildcatters and 
struck it ήch in oil and later in real estate. 
Today they own the Mitchell Energy and 
Development Corp. which is valued at $276 
million. This placed him Ν ο. 67 on the list. 
Another Hellene which was among the 100 
super-ήch was ΚΕΝΝΕΤΗ PONYIKES, 
owner of the computer-leasing firm, Com
disco, Inc. valued at $196 million. Pontikes 
was Ν ο. 94. Both millionaires are the sons of 
Greek immigrants. 

* 
HERBERT VON KARAJAN, inter
nationally acclaimed director of the Berlin 
Philharmonic Orchestra was awarded the 
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4th INTERNATIONAL 

St. NICHOLAS 
SYMPOSIUM 

and 
PILGRIMAGE 

UNDER ΤΗΕ SPIRiτUAL LEADERSHIP OF 
BISHOP IAKOVOS OF CHICAGO AND 
ΤΗΕ REV. DR. MILTON EFτHIMIOU 

SPONSORED ΒΥ 
ΤΗΕ ORDER OF SAINT ANDREW ΤΗΕ APOSTLE 

AND 
ΤΗΕ LADIES PHILOPTOCHOS SOCIETY 

NOVEMBER 28- DECEMBER 12, 1986 
DEMRE(MYRA)-ANTALYA 

VISΠING TURKEY AND GREECE 

Since 1983, the symposiurns have attracted large number of visitors from .1\l over 
ther world. This year the scholars and participants from Greece, ltaly, Austria, 
Germany, France, United States and Turkey will participate. Films, slide shows, 
folk dancing, displays and visits to Perge, Aspendos, Side and Myra will be held 
in connection with the symposium. 

TOUR COST: 
•• Double Occupancy: $2,100 per person fro~ New York, (Departures may 

also be arranged from Chicago, Atlanta, Houston and Los Angeles. Pήces 
available upon request.) 

•• Single Supplement: $349 per person (extra) 

TOUR INCLUDES: 
•• Roundtrip transatlantic airfare New Yorkf ίstanbulf Athens/ New York 

aboard KLM Royal Dutch Airlines (Olympic Airways from Istanbul to 
Athens.) 

•• lstanbu1f lzmir and Antalya / Istanbul flights aboard Turk Hava Yollari. 
• • All meals in Turkey and continenta1 breakfast in Athens. 

• • All transfers. 
•• Full sightseeing program in Turkey, half-day tour of Athens and fu\l-day 

tour of Argolis. 
•• Accommodations at deluxe hotels (Hi1ton in Stanbul, Talya in Antalya and 

Hilton in Athens, or similar.) 

Make checks payab/e ιο: 

~ fι ~ 1 P6T6RS TOURS 
.- OF ΜΑΝΗΑΠΑΝ. INC 

566 SEVENTH Α VENUE (SUiτE 701) 
NEW YORK, Ν.Υ. 10018 

TEL.: (212) 391-0200 • (800) 223-6802 

TRA VEL ARRANGEMENTS IN TURKEY ΒΥ: 

ORION TOURS & TRA VEL AGENCY 
lST ANBUL, TURKEY 

.. NEW YORK" 



Alexander Onassis Foundation Award in 
Athens last month by the Onassis family. 
Von Karajan who was born in Austria · 
recognized his Hellenic ancestry when he 
accepted the award for Sa1zburg, his fami1y 
name Karajannis hails from Macedonia 
where his grandfather was born more than a 
century ago. As a tribute to his musical 
genius he was awarded the title 'Ύ on" in the 
fami1y name quite some decades ago. In the 
wor1d of music Von Karajan follows in the 
footsteps of the ancient Pythagoras who 
eνo1νed the musica1 scales and the music of 
the spheres down to Dmitri Mitropoulos of 
the New γork Philharmonic, Gina Bacha
uer on the piano and the present day Van
ge1is who gaνe us the "Chariots of Fire" and 
James Papoulis, who composed the "First 
Run Anthem" for the Torch Relay Around 
the World. Hellenes are a νery prominent 
force in the world of contemporary music. 

* 
GEORGE ΡΑΝ COSMATOS, Greek
Canadian moνie director who directed the 
current fi1m "Cobra", with Sylνester Stal-
1one and "Ram bo" which won great acclaim 
has been called a "whiz" kid because he is 
fluent in fiνe languages. He was an ear1y 
moνie buff in Greece but he studied inter
nationallaw at his father's insistance. After 
Athens and London he moνed to ltaly where 
he worked with Carlo Ponti in 1973. He was 
a co-director in the moνie "Massacre in 
Rome" and then he directed "Escape from 
Athena" with Telly Saνa1as and Richard 
Burton. Cosmatos is a cosmopo1itan figure 
who has liνed in Athens, Greece, Florence, 
lta1y and Alexandria, Egypt, before he went 
to London to study as a youth. He was an 
assistant director on 'Έxodus" while it was 
fi1med in Cyprus. ln 1983 he made the 
thriller "Of Unknown Origin" while he was 
in Canada. As an international fi1m maker 
he dis1ikes Hollywood and prefers to 1iνe in 
Victoria (near Vancouνer) Canada. 

* 
τJDBJτS: 

ILIAS LALAOUNIS famed jeweler has 
designed a pendar in honor of the Statue of 
Liberty ... Dr. PANCRAτiOS PAPA
COST Α has been chosen as the director of 
the Florida Academy of Sciences ... sγι. 
VIA SOLOMONIDES CONTOVER just 
graduated from Lowell Uniνersity, bache1or 
of arts degree at age 69! ... PENELOPE 
KARAGEORGEjust completed hersecond 
noνe1, "Murder in Soho" ... NIKOS MA5-
TORAKIS of Omega Pictures is directing a 
new fi1m, "Jacuzzi Knights" in Hollywood 
... Senator PAUL SARBANES will be 
honored by the Axios Society of southern 
Calicornia... The "Rags Achieνement 
Award" was presented to Dr. MAJINA 
SOUREJIS HORNER, president of Rad
cliffe Collge and JOHN KAPIOLTAS, 
chairman of the Sheraton Hotels Corp .... 
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V ANGELIS has composed a new UNICEF 
theme for the marathon run in Afήca, en
tit1ed, "Fighting for Time" ... WILLIAM 
V ARKAS is a candidate for Executiνe 
counse1or in Manchester, Ν.Η ... . NICK 
V ANOFF the Hollywood producer plans to 
buy the MGM Studio in Culνer City, Ca1if. 
. . . PANAGIOJIS FASOULAS is the new 
7-foot star of the North Carolina State 
basketball team. . . JAMES ARGEROS 
was appointed president of the Harνard Co
operatiνe Society in Cambridge, Mass .... 
ΤΟΝΥ SPIRIDAKIS of Astoήa, Ν. γ., will 
appear in a new motion picture, "Full Metal 
Jacket" about the Vietnam War ... 
ANDREW Cokinos was recently elected a 
city councilman in Beaumont, Texas ... 
ΤΟΜ CARVEL the legendary "ice cream 
king" of γ onkers, Ν. γ., was recently offered 
$85 million for his company which he 
promptly refused ... PHOJIS MPICKOU
LIS, who sett1ed in Springfie1d, Mass. many 
years ago just turned 100! 

avcιe[il1os 
Specializing in Greek Catering 
for home and business parties. 

Tel. (212) 688-8828 

'Ελληνικής Ιδιοκτησίας 

Long Island's Newest 

Seafood Restaurant 

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

Tel. (516) 621-1980 

Facilities available for a/1 ιypes of 
privaιe parties at affordable prices 

SUNDAY BRANCH: 12 p.m.- 3 p.m. 
ΟΡΕΝ SEVEN DAYS 

~ {~)AΙ>HR"QI>IH 
~ f"1 ΑR'~ι.~ < <> . 

IMPORTERS OF 
CREEK MARBLE 

Our τi les are designed for 
thin set installation. Custom 
Fabrication in our facilities in 
the U.S.A. or Europe. We 
ship anywhere. 

I nterior/Exterior 
* 12 Χ 12 Tiles * Slabs * 

Stairs * Table Tops * Vanity 
Tops * Floors * Fireplaces * 

Bathrooms * 
Many Elegant Colors 

Large lnνentory 
Distributors Wanted 

Route 9, Waretown, NJ 08758 
(609) 693-4450 

TELEX Aphrod 493 - 0163 

§L#ιL#ιL#ιl#ιl#ιl#ιi#ιΙ#ιΕ 

presents 
an exciting lnternational 

Floor Show Nitely 

Featuring 
Greek and International Singers 

and Exotic Belly Dancers 

Be Greek Tonight 
Dance the nite away to fabu1ous 
music eνery nite but Tuesday. Saνor 
the tastes of authentic Greek cuisine 
in this exciting supper club. 

ΟΡΕΝ 5:30 Ρ.Μ. 
CLOSED TUESDA YS 

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

Μ a_jor Crediι 
Cards Accepted 
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Kyreniιlll, rep/ica of the ancient Greek oared ship of which the origina/ ίs housed in α 
museum in the Turkish-occupied parι of Cyprus, represented Greece in ιhe parade of ships 

which sailed in celebration of ιhe S!atue of Liberιy anniversary. 

The Cookie Odyssey 
The Homeric hero Odysseus began his 

adνenturous νoyage from his home island of 
Ithaka about 32 centuries ago. Since then 
thousands of Hellenes haνe pursued their 
indiνidual 'Όdysseys" around the world. 

ln the tradition of Odysseus two hard 
working Greek immigrants from lthaka 
brought their dream to the shores of Man
hattan. The Cookίe Odyssey is a culinary 
adνenture in fine foods, desserts and tasty 
pastries. The four store chain is owned and 
operated by dynamic Angelos Katapodis 
and his partner Christos Fotopoulos. 

This industrious team has achieνed some 
remarkable firsts in a few short years. They 
opened the first croissant shop in Manhat-
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tan in ι 979 featuring the traditional reciepes 
of Regina of Sparta; after winning the 
Cookie Α ward in ι 98 ι the Cookie Odyssey 
was selected as the official bakery duringthe 
Brooklyn Bridge Centennial in ι 983; later 
Angelos, the modern Odysseus, presented 
his delicious pastries on the 'Άfter Seνen
Thirty" teleνision show where he was inter
νie~ed by CBS. 

Today their shops cater to a large clien
tele in Midtown, including two new loca
tions at Herald Center (34th St.) and 44th 
St.) and Aνenue of the Americas. For fine 
food and tasty desserts and cakes the 
Odyssey chain is a gastronomical adνen
ture. . . from the island of Ithaka to the 
island of Manhattan . . . the Odyssey 
continues. 

Α. SPELIOS 

NEWBOOKS 

MODERN TIMES /Ν ΤΗΕ LIGHT OF 
CHR/SτJΛNJτY- Essays and Λrticles 
by Λ.Ν. Tsirintanes, Union jor HeUenic 
Ciνi/ization Syzetesis Publishers), 
Lycabettou 11, GR-106 72, Λtlιens, 
Greece, 1986, pp. 214 ($5.50) 

The book contains a series of selected ar
ticles written by Professor Alexander Ν. 
Tsirintanes (ι 903- ι 977), a distinguished 
teacher of juris-prudence and Christian 
philosopher, which appeared mainly in the 
magazine "Syzetesis", organ of the Union 
for Hellenic Ciνilization, during a period 
from the early sixties to the late seventies. 
The articιes were later translated into 
English and adapted for English-speaking 
readers. 
Τ ο present Christianity not simply as a 

doctrine or religion but as a potential social 
reality that can lead to the solution of 
problems concerning mankind in our age, 
such as the social problem, freedom, peace, 
democracy and particularly the problems 
the younger generation has to face, has been 
the author's main and lifelong effort 
reflected in his copious writings, delivery of 
lectures and interviews both in Greece and in 
other countries. The articles, essays and 
lectures contained in the book reveal also 
Tsirintanes' tireless endeavours to formulate 
a Christian world view that can serve as 
modem man 's orientation amidst the 
problems and vicissitudes of life today. τhis 
world νiew and the entire spiritual struggle 
of the author for a Christian civilization are 
expressed in his works and wήtings, especi
ally in his "magnum opus", "Knowing 
Where We Are Going - Contemporary 
Problems and the Christ.ian Faith", Cassell, 
London, ι977. 

The articles contained in the book have 
been classified into three groups according 
to the kind of problems they deal with: 'Ίn 
the Face of Modern Times", "Problems of 
the Younger Generation" and 'Ά Spiritual 
Approach to Politics". This will give the 
reader the opportunity of systematic con
sideration of the writer's νiews of how con
temporary problems which are becoming 
more and more acute in the face of a 
constantly worsening universal cήsis, can be 
faced in the light of Chήstianity. 

The book makes extremely profitable 
reading that merits the interest not only of 
people with a Christian background, but 
also of any man or woman who is eager to 
know the answer to today's problems from a 
Christian νiew-point. 

George Α. Perris 

"NEW YORK" 



Relίgίous Educatίon Conference 
Το Convene In Boston August 20-23 

The annual Archdiocese conference on 
religious edu· .cation wiJJ convene in Boston 
on the campus of Hellenic College/ Holy 
Cross from August 20 to August 23. The 
opening event will take place in Maliotis 
Center on Wednesday August 23 at 7:30 
p.m. and feature the conference main 
address delivered by His Grace Bishop 
Demetrios of Vresthena who will speak on 
the Bib1ica1 theme of the eνent: "The Fields 
Are White For Harvest" (John 4:35). 

His Grace Bishop Methodios of Boston 
will open the conference on beha1f of His 
Eminence Archbishop Iakoνos and the 
Synod of Bishops under whose b1essings the 
conference annually convenes. The lectures, 
workshops and special events will feature 
speakers from near and far and inc1ude: Fr. 
A1kiviadis Ca1ivas, Dean of Ho1y Cross 
School of Theology who will direct worship 
services and speak on the topic, "Personal 
Growth In Grace and Knowledge of Our 
Lord Jesus Christ," Boston iconographer 
and artist Nicho1as Fotiou who will give an 
audio visual presentation, 'The Spirituality 
of Iconography and Architecture," and Joan 
Phi1osophos, highly creative director of the 
Church school at Annunciation Church in 
Milwaukee who will present the topic, 
"Reaching Children With Storytelling and 

ΕΛΑΗΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Creative Games. " 
Fr. Theodore Stylianopoulos, Professor 

of New Teastament at Ho1y Cross will offer 
~ι; lecture on "Jesus Mission Το Chi1dren", 
and Fr. Frank Marangos, Pensaco1a, F1a. 
who recently comp1eted his doctoral studies 
will address the specia1 subject, "The Spiri
tual Impact of the Holy Friday Lamenta
tions Service." Lisa Wheatley, dynamic 
Sunday School supervisor of Annunciation 
Church in Cranston, RI will discuss, "The 
Christ Centered Teacher and Classroom." 
Other topics of discussion wil1 include Vaca
tion Church School and Peer Ministry. 

These are some of the speakers and events 
that wi11 fill the three-day program, and also 
include a tribute to the late Patriarch Athe
nagoras, a selection of newly released video 
productions, and morning 1iturgies and 
evening vespers with congregational par
ticipation. The conference will close with an 
optional program that includes a tour of 
Boston's historic sites, dinner at Jimmy's 
Harborside Restaurant and shopping in 
Quincy Market. For a conference brochure 
or additional information please contact the 
Religious Education Department at 50 
Goddard Avenue, Brookline, Mass. 02146 
(617) 566-2329. 

PLAHO 
·RESTORATIOH 

32-08 38th Ave., L.I.C., Ν.Υ. 11101 

Μ argeotes Elected 
Assocίate Chairman 

of Deborah Hospίtal 

Spero Steven Margeotes of Bloomfield, 
has been elected Associate Chairman of the 
Executive Board of Deborah Heart and 
Lung Center, Deborah Hospita1 Founda
tion and Deborah Research Institute. 

Margeotes, who a1so coordinates portions 
of Deborah 's wor1d famous Children of the 
World program, has served on the Executive 
Bord since 1984. 

Deborah Hospital Foundation has a 
Regional Office at 7 Centre Drive, Suite 10, 
Jamesburg, where New Jersey Deborah 
Region volunteer, fund raising and patient 
liaison activities are coordinated. 

Deborah Heart and Lung Center, located 
in Brown Mills, New Jersey, is a world 

famous specialty hospital which treats adults 
with heart or lung disease and children born 
with heart defects. Patients are cared for 
without regard to race, re1igion, national 
origin or ability to pay. Since the hospita1's 
founding in 1922, all medical care has been 
provided without cost to the patient or 
family. Third party peyers, such as in
surance or medicare, are accepted. 

This is possible because of the support of 
75,000 volunteers nationwide and 45,000 in 
New Jersey. For more information on 
Deborah call (609) 893-6611. 

JOHN KALAFAτiS 
Presίdenι 

MASONRY REPAIRS- WAYERPROORNG - ROOFING 
BRICKFACING - ΡΟΙΝΠΝG - SYEAM CLEANING . 
SANDBLAsnNG-CAUUONG-GRA~REMOVAL 
CEMENΠΠOUS & ΝΟΝ CEMENΠΠOUS SJUCCO 
LOCAL LAW 10 & ENGINEERING REPORYS 

(718) 706-7400 
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Convince Υ ourself 
Excellent Cuisine • Breathtaking Decor 

Courteous Service • Free Parking 

FRESH SEAFOOD - PRIME STEAKS 
CHOPS- VEAL 

Luncheon - Dinner - Late Supper Seνen Days 

SPECIALIZING /Ν BANQUETS 
Three Beautiful Rooms Sensibly Priced 
Weddings - Anniversaries - Christenings 

Showers- Business Meetings- All Occasions 

~nrbor~ouse 
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RESTAURANT 
1400 PALISADE AVENUE, FORT LEE, NEW JERSEY 

TEL. (201) 944-2700 

MAJOR CREDΠ CARDS ACCEPTED 

NICK BOGDOS, Proprietor 

NOWAAD rι 
JοΝΠSΟΠ~ 

re.~taurant.ι; 

OPPOSITE GRAND CENTRAL 

ΟΡΕΝ FOR BREAKFAST - LUNCH - DINNER 
7 am - MIDNIGHT 

122 Ε. 42nd Street, N.Y.C. 

( 212) 687-0089 

Grand 
Opening 

Ranger 
Supply 

Co. 
Plumbing and Heating Supplies 
Bath and Kitchen Showroom 
Vanities • Faucets • Whirpools • Sinks & Bathtubs 
Accessoήes • Hot Water Heaters • Tools • Valves 
Fittings • Pipes cut to sketch 

Discounts on Name Brands ... 
Kohler • American Standard • Eljer • Delta • Gerber 
Wholesale • Retail - Free Delivery 

193 Verveleen Place (around cor. from Chase Manhattan) 

543-6666 
Daily 7am-6pm Saturday 8am-4pm. 
Visa Mastercard Parking Available 
DAN PAPACHRISTOS 

For αΖΖ your traveZ needs 

TAAVEL-ON lnc. 

ΕΔΜΟΝΔΗ ΜΗΛΙΩτtt 
Travel Consultant 

108 ΜΑΙΝ STREET, LITTLE FALLS, N.J. 07414 
TEL. (101) 785-0666 

Ι-JΉOL.ESA Ι_ Ε 

Α .Η> RET41'-

~::~:~~a . Q,·,;.t 5λo-tJ 
Books. Records j 1 f:' 
lmported Ceramics from Greece 

323 WEST 42nd STREET. "'F~· YORK. :" 'ι l()ιJ.'t-
. Ttl .. ( 212 ) (Ί 7-6~44 ιΊ '-6~1<> 
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ΤΗΕ MOST ELEGANT WINES OF GREECE 

AMBELINA 

Α white great wine, without 
resin, exιremely lighι and in
comparable in navour. It comes 
from specially RODΠYS sel
ected grapes, which must be 
ferment under careful and 
experienced observation. 

OTHELLO 

Α great red wine of a light 
bouqueι and a wonderfully 
slight buι not ρersistent astrin
genι taste. !ι is the wine of haρ
piness, gaieιy and welfare. 

Our company George Karelas S.A. has been making 
wines and spirits for already 50 years. The know how and 
the experience we have 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 liquors. Our Wines, Ouzo, Brandy and 

ι 

ROSE KARELA 
Α wonderfully balaneed rose 
dry wine with a light bouquet 
and a suρerb taste, can be 
drunk with either fish or meat 
and is ρroduced from the fa
mous Greek rose graρe MO
SCHOFLAERO. 

® 

PATRAS 

Meeι the V.Q.P.R. D.perfecιion 
by tasting ·ψaιras" white dry, 
superb quality KARELA wines. 
Great wines for the unforget
able moment.s. 

Liqueurs are famous for their unsurpassed quality. The 
recognition of our efforts expressed by medals and 
trophies which we have gained at International Wine and 
Spirit competitions, give us the courage to carry on in 
aiming always for high quality, superb taste, bouquet 
and appearance. 

IMPORTEDBY: NESTOR IMPORTS, INC. 

AUGUST, 1986 

1901 Ε. LINDEN AVE., SUiτE 19 
LINDEN, N.J. 07036 

(201) 862-8335 

800 ANNADALE RD. 
STATEN ISLAND, Ν.Υ. 10312 

(718) 948-0611 
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Shopping and Dining in Manhattan 
RESTAURANTS 

• The Coach House 
110 Waνerly Place, N.Y.City 
J ust West of Washington Square 
Tel. (212) 777-0303 - 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. 10021 

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

• 
Aνgerinos 

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

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

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 ΙΙ Cojjee Shop 
Priνate Room Aνailable for Parties 
462 2nd Ανe., New York City 
Tel. (212) 686-2020 

Meandros Restaurant 
Authentic Greek Cuisine 
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118 MacDougal St., in the Village 
Tel. (212) 67:1- 1668 

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

Plaka Restaurant 
Authentic Greek Restaurant 
165 B1eeker 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 
τήν έπιχείρησή σας 

στον 

ΧΡΗΣΙΜΟ 
ΟΔΗΓΟ 

-ΕJναι εuκολο 
-Kai δεν στοιχίζει 
δσο μπορεί νό 
νομίζετε! 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΙ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΙΕΤΕ: 

(212) 921-0086 

Oyster Η ouse 
The Ultimate Seafood Resturant 
306 Ε. 49 Street, Ν.Υ. 10017 
Open: Μ ο η. -Sat. (212) 371-7976 

Mo/jetas Restaurant 
Continenta1 Greek Cuisine 
Catering for Social Events 
307 W. 47th St., Ν.Υ., Ν.Υ. 10036 
Tel. (212) 581-0674 

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

George's R estaurant 
Breakfast - Lunch - Dinner 
835 6th Ανe., 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 Coffee Shop 

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

New Α cropolis Restaurant 
Greek Food at its Best 
767 8th Ανe., - 47th St., N.Y.C. 

Tel.: (212) 581-2733 (212) 246-8650 

TRA VEL AGENCIES 

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

Tourlite lnternational, Inc. 
1 Ε. 42nd St., Ν.Υ. 
Tel. (212) 599-2727 

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

Cosmorama Tours LTD 
For your traνel to Greece 
and all oνer the W orld 
ΜΙΚΕ 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) 391-0200 

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

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

Bill's Glass Co. 
Glass- Mirrors- Table Tops- Plastics 

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

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

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

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

Sίmpson & Co. Florίsts 
Flowers & P1ants 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 - Cl 7-6219 

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

John Kikίs 
Precious Stones & Diamonds 
Engagement & Wedding Rings 
114 Fulton Sι, N.Y.C., Ν.Υ. 10038 
Tel. (212) 693-0888 

Προσθέσετε τό κατό
στημα η τfιν έπιχείρησή 
σας στόν ΧΡΗΣΙΜΟ 0-
ΔΗΓΟ της ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ. 

Shopping and Dining in Astoria 
RESTAURANTS 

Taygetos Restaurant 
The Best in Greek Specialties 
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 

ΤΑ 5FJ 
OYZERI-BAR-RESTAURANT 
29-12Β 23rd Avenue, Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 956-4159 

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

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

JULY, 1986 

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

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

Hίlton Pastry 
and Cafe Shop 

Home of Quality Greek 
and lnternaιiona/ Pastries 
22-06 31st Street 
Astoria, Ν.Υ. I I 105 
Tel. (718) 274-6399 

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

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

MISCELANEOUS 

REALTY WORLD · 
Pyrgos Realty 
32-56 Steinway St.,Astoria,NY 11103 

Tel. Sales: (718) 274-0808 
Renta1s: (718) 274-2400 
Commercia1: (718) 274-3300 
Management: (718) 274-1234 

Ν ational Store Front, Corp. 
G1asses, Miπors, Build. Entrances 

23-50 Steinway St., Astoria, ΝΥ 11105 
Tel. (718) 204-6624 

Peters Travel 
Tax Free Cars, European Deliνery 
31-08 Broadway, Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 932-3366 

John's MeatEmporium, Inc. 
Wholesale & Retail 
Distributors ofWi1de Game 
J ohn Koukou1aris 
23-62Α Steinway St., Astoria, Ν. Υ. 
Tel. (718) 545-5272- (718) 545-4843 

Technology oj Today 
C onstruction, Ι nc. 

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

Deluxe Carpets, lnc. 
Carpets - Linoleum - Vinyl Ti1es 
George & Friderik.i 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 

Λ mathus Trave/Service, lnc. 
Comp1ete Trave1 Service 
John Stylianou, Gen. Manager 
30-11 32nd Street, Astoria, Ν. Υ. 
τ el. (718) 626-0500 
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0/ympus Realty 
Commercial - Residential 
George Alikakos Lic. R.E. Broker 
31-13 Ditmars Blvd., Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 545-4444 

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

Α storia Woodworking 
Carpentry - Cabinets - Alterations 
Stelios Lecomples 
25-92 31St., Astoria, Ν.Υ. 11102 
Tel. 718-271-4897 

Agapi Rea/ty and 
Trave/ Agency 

28-05 24th Ave., Astoήa, Ν.Υ. 11105 

Tel. (7Ι8) 278-4544 

Panellinion Gijt Center 
Stefana, Wedding & Christening 
Favors, Greek Gifts, Records, 
Tapes, Books 
32-02 Broadway, Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (7 18) 274-5525 

Venus Fashionlmports, Inc. 
35-05 Ditmars Blvd., Astoria, Ν.Υ. 

Tel. (718) 278-8554 

Hercules 
Packίng Shipping Co. for a\1 over 
the world. 
23-96 48th St., Astoria, Ν.Υ.11103 
Tel. (7Ι8) 278-1058 

Tony Loupakis School 
Karate - Hapkido - Acrobatics 
Gymnastics - Ballet - Tap - Jazz 
Greek Dances 
28-42 3 Ι st St. , Astoria, Ν. Υ. 11 102 
Tel. (7 18) 728-8403 

Μ & Ν Pappas Distributors 
Wholesale Distribuιors of 
Franks, Hamburgers, Ro\ls, Soda 
35..{)2 !54th St., Flushing, Ν.Υ. 
Tel. (718) 886-3425 

Α egean R eal Estate 
Irene Ladas, Lic. R. Estate Broker 
Homes, Rent.als, Mortgages 
Business Appraisals 
41-ΟΙ 31 Ave., Astoria, Ν.Υ. I Ι 103 
Tel. (7Ι8) 278-3838 

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

Τ& S Cabinet 
Equipment Supply Co. 

Kitchen Cabinets - Refrigerators 
Stoves - Bathromm Fixtures 
36-07 30th Α venue, Astoria, Ν. Υ. 
Tel. (7Ι8) 932-0310 - 274-7349 

Kalymnos Co. 
Custom Formica Cabinets 
General Alteraιions 
25-35 Astoria Blvd., Astoria, Ν.Υ. 
Tel.: (7 Ι 8) 274-9580 

Sojia's Mini Μα// 
Sportsewar- Men's & Ladies 
Fashion - Sophia Orkopou1os 
29-23rd Α ve., Astoria, Ν. Υ. Ι 1105 
Tel. (718) 728-7577 

Brooklyn 
Pan-Bros Associates, Inc. 

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

Taygetos Travel Agency 
508 83rd Streeι, Brooklyn 
Tel. (7 ι 8) 7 48..Q600 

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

He//as-A merican 
lmports, Inc. 

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

Shopping and Dining in Ν ew J ersey 
RESTAURANTS 

The A/pine Inn 
French-Italian-Continental 
Cuisine - Lunch-Dinner 
Route 9W, Alpine, N.J. 
Tel. (201) 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 Northfield Ave., W. Orange 
Tel. (201) 73Ι-2222 

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

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

The Landmark Inn 
Banquet Center for a\1 Occasions 
Motor Lodge and Restaurant 
U.S. Rts. 1 & 9, Woodbridge, NJ. 
Tel. (201) 636-2700 

Pier 17 
Seafood Speciaities 
Continental Cuisine 
Route Ι7 North, Paramus, N.J. 
Tel. (201) 967-1079 

Seven Seas 
Continental Cuisine 
Seafood Specialties 
30 Ν. Spruce Street, Ramsey, NJ. 
Tel. (201) 327-ΙΟ20 

MISCELANEOUS 
Vista International 
Travel Service 

Free transportation to Kennedy, 
LaGuardia & Newark Airports 
672 Summit Ave., Jersey City, N.J. 
Tel. (201) 792-5515 

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

Stevens Food Service, Inc. 
Distributors to the Food 
Service lndustry 
480 Main Ave., Wellington, N.J. 
τ el. (20 Ι) 778-0400 

Trave/-On Inc. 
For a\1 your travel needs 
108 Main Street, Little Fa\ls, NJ. 
Tel. (20Ι) 785-0666 

"NEW YORK" 



We leave when it's most convenient: on 
Saturday and Sunday And dock where it's 
most inviting: on Front St. in Hamilton. Right in 
front of Bermuda's loveliest shops, liveliest 
pubs and jazziest clubs. Νο other cruise 
line does. 

ΤΗΕ CONVENIENCE 
OFAHOYEL. 

ΥΗΕ ΑΙΙ UAE OFA CRUISE. 
Join us for 7 days and ννeΊΙ take you there. 
Aboard the Μν Homeric ( Panamanian reg
ιstry). Or the Μν Atlantic ( Liberian registry). 
The Homeric is the newest ship out of -
New York. The Atlantic is the second ' 
newest. 8oth sport yards of open 
deck space. Two splashy swimming 
pools. Larger-than-usual cabins. And 
attentrve ltalian crews to spoil you 
stem to stern. 

ΙΟΥ ΛΙΟΣ. 1986 

ISE 
8oth are beautifully affordable. Pay full fare 
for two passengers in a cabin, and one or 
two others can share it for just $150 each. 
Early purchase discounts are available on 
Atlantic cruises. 

FAEE BAOCHUAE. 
So pick a ship, choose a week between 
April and October. And conιe be our guest. 
For a free brochure, write Bermuda Cruιses, 

One World Trade Center, Suite 
3969, New York, ΝΥ 10048. 
Then see your travel agent 

for the fιnest Bermuda 
cruιses goιng . 

ΗΟΜΕ LltiES 
CELEBRATED 

CRUISES 
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MJ ........ nιιts C8ιRe to Aιoeήca 
frοιιι Jrelaιιd. 

λοd ιιοw tΙύι Όubllner 
ls goiog Ιιοιιιe ••• to Greeee. 

Po11J ΒRJ:«ΙΙ 

Tlιe Weιι.-clulι8Us fl'om 
Seotluιludlreland. 

λnd ιιοw, M'rt all headed Ιιοιne ••• 
toGreece. 

ΙΗnrιίι Weιrwr & Fιrmily 

lf JUΙΙ're lήslι-)'OU're Greek. lf ,οιι're ltallaιι-JUΙΙ're Greek. lf yoa're Nish-JOU're Greek. 
Becaιιse cιιery aspect of Westenι eιιlture wιιs bonι iD Greeee 
(fi'eedom, deιnocracy, pblloιoplι;r. cJraιιιa. arddtedιιre, ιculptare, poetry, ιιιιeclieiιιe-U ιnore!). 
'lbat'ι wlιy ewery Aιnericaιι feels at ΙισιΒe dιe 8ll8ute tlιe)' ιιt teetiD ΙΙιΙι lcMiy ΙιιιιιΙ. 
Υοσ wllllook aroaιιd-eνery ιιιiιιαte-aιιd _.., look- is a ,. ..... 
1'be bistory, tlιe rutιιs, tbe botels, ΙΙιe alr, tbe warmtb, dιe frleιιdslιlp, wlll make dιis tbe trip of J011FIIfe• 
But forgettlnι aU tbat! Where elιe auι JOO baw • unforμttable vllieath8 
where )W feel μllty ewery tίnιe J08 pay sacb hιsaDely loιr prkes? 
Olyιnpk λlrways, tbe oatloιιal carrier of Greeee, wlll fly JU11 Ιιοιιιe la style. 


