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Ελληmδ τραπεω«tντρο τηc: όhμθ. 
Σαν μέλη της. tλληνικής Κοινότη:rας, 

συχνό έχετε τραπεζικές ανάγκες εδώ και 
στην Ελλάδα. Και υπάρχουν φορές 
nou προτ)t:Ι(];rε νcrχειριστήτε υποθέσεις 
στηδικιf οα.ς γλώσσα με εnαννελματίες που 
γνωρίζουvο όλες τις λεπτομέρειες της το
πικής και της διεθνής συναλλαγής. 

Η Chase το γνωρίζει. Το Ελληνικό Τραπε
ζικό Κέντρο της Chase είναι η εύκολη και 
κι;ιτόλληλη λύση για σας να κάνετε όλες σας 
τις τραπεζικές συναλλαγές εδώ ή εκεί. 

Το Ελληνικό Τραπεζικό Κέντρο της Chase 
σας προσφέρει μια σειρά τραπεζικές υπη
ρεσίες, τοπικές και διεθνείς, από ένα 
δίγλωσσο με πλήρεις γνώσεις προσωπικό 
υπό τη διεύθυνση του κ. Δημήτρη Χάλαρη 
που ήρθε πρόσφατα από τη Chase Αθηνών. 
Η Chase είναιοΦιερωμένη στις τραπεζικές 

σας ανάγκες. Εδώ ή εκεί. 

~Jι 
CHABE 

Το Ελληνικό Τραπεζικό Κέντρο της Chase 
22-45 31 δρόμοι 

Αστόρια, Νγ 
(71.8).:S56-0541 ' 956-1861 < 
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ewEra. 
It begins here. It begins now. Α new era of distinctive liberallearning

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 to Adelphi. 

• College of Arιs & Sciences 
• School of Business Adminisιraιion 
• School of Banking and 

Money Management 

Peter DiamanckJpoukJs, Ι'r~sι(/~ιιι 

• Marion Α. Buckley School 
of Nursing 

• Insιiιuιe fOrTeaching & 
Educaιion Sιudies 

• School of Social Wurk 
• Gordon F. Derner Ι nsιiιute of 
Adνanced Psychological Sιudies 

• Uniνersiιy College fOr Adulιs 

"NEW YORK" 



«"Ας πίiμε μιά ρομαντική κρουαζιέρα σέ 
έξωτικά μέρη δπως τό Μεξικό, τήν Καραϊβική, 
ή τήν Νότιο 'Αμερική. Χωρίς νά ξοδέψωμε 

πολλά χρήματα)). 

«Αύτό δέν εΙ ναι κρουαζιέρα, εΙ ναι φαντασία! )) 

Why settle for a cruise 
when you can have a fantasy? 

If you think discoveήng faraway places ίs exciting, 
wait tίll you see how we pack every moment aboard 
our magnίficent ships with fun. Sunny actίvity all day, 
glamorous night club shows, dancing, the casino aU 
night. Great food and lots of it from morn till mίd
night. Wonderful service, comfortable cabins and the 
charm of sailing summer-soft waters under a tropic 
moon. AU at a pήce that keeps you beautίfully afloat. 

5-Night Cruise 
From Miami to Mexico 

Including Air Fare 

from s520. 
ss Galileo 

Sail Sunday from Miami. Begin 
your fantasy in coloήul Kcy 
Wcst. Thcn spcnd a day on thc 
silky sands of Playa del Car
mcn. Or take an optional tour 
of the fun of Cancun. Ν ext, 
Cozumel for a day and thcn 
back to Miami. 

7-Day Cruise 
From Montego Bay to 

Aruba, Cartagena, San Blas 
and Panama 

Including Air Fare 

from s699. 
ss Britanis 

We11 fly you to Montego Bay 
on Saturday. And lct you wann 
in thc Jamaica sun and grow 
wanncr to the reggae bcat. 
Then weΊI sail you to Aruba's 
vclvct-soft bcachcs, to Carta
gcna's livcly Latin days, to the 
historic wonders of San Blas 
and Panama. And takc you 
back to Montego Bay where 
youΊI fly home fillcd with 
memorics. 

7-Day 
Carribean Cruise 

From San Juan 
Including Air Fare 

ss Amerikanis 

Fly to San Juan on Monday. 
And every day we11 sail you to 
anothcr fantasy island. Α world 
of delicious accents, flavors, 
scents and sounds in St. 
Thomas, Guadeloupc, Bar
bados, St. Lucia, Antigua, St. 
Maarten and thcn back to San 
J uan. (Like to linger longer in 
the Carribcan? Ask about our 
spccial 13-day cruise!} 

Carribean Cruise 
From San Juan 

Includίng Air Fare 

from s799* 
ss The Victoria 

F or a completely different 
Carribcan expcricnce let us 
takc you to St. Thomas, Mar
tinique, Grcnada, Barbados, 
La Guaira, just a short distance 
from Caracas in South Amer
ica, and the sandy bcaches of 
Curacao. And a world offlavor 
and cxcitement in islands that 
give thc sophistication of their 
mother country a livcly island 
bcat. 

Call your Travel Agent or 
(212) 750-0044/8()()-621-3446 

It's not just a cruise, it's a fantasy. 

-Per ρcιιοn, doubl~ oα:upancy, 
includinι round-ιήp air f~ 
from New Yorlι. Rateι shown 
~ for minimwn accommoda· 
tions. Ρήceι νary from $S20-
S Ι 299 for S/7 niaht cruises based 
on cabin choi". Ροrι ιaχ and 
serνicc: c:tιarae additional. 
Panamanian Reaiιtry 
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GREEK AMERICANS FOR SENATOR 

D'AMATO 

Ό άνυπέρβλητος, μαχητικός καί ενθερμος ύποστηρικτής τών tλληνικών 
έθνικών θεμάτων στήν 'Αμερικανική Γερουσία καί στό διεθνές βfjμα τών 

'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Καθfjκον όλων τών δμογενειακών όργανώσεων καί σωματείων καί όλων τών 
δμογενών νά ύποστηρίζουν τήν έπανεκλογή τοϋ γερουσιαστή D'Amato 

GREEK AMERICANS FOR SENATOR D' ΑΜΑΤΟ 
23-1 5 31st STREET 

ASTORIA, NEW ΥΟRΚ 1 1 105 
(7 18) 545-3533 

Paίd for by Greek Ameήcans for Senator ο• Amato 
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Truman, Papandreou ... and Hίstory 

By Prof. ROY C. MACRIDIS 
Brandeis U niversity 

'Ήe who controls the present controls the past; and he 
who controls the past controls the future", wrote Orwell in 
his ''1984." The combinatίon of the political control 
PASOK is establishing over Greece and the interpretation 
of the past by some historians will not only seal the fate of 
Harry Truman and cast hίm into the ash-bin ofhistory as an 
impeήalist monster that subjugated and used Greece to 
advance his anti-Soviet designs, but wίll also shape the 
future of Greece-away from democracy and from ίts 
western and Atlantic Alliances and brίng ίt gradually ίnto 
the fold of the Socίalist fatherland- the Soviet Union. 
These are the tragic implications of the anti-Truman cam
paίgn; these are the hopes of the "revisionist" histoήans who 
see the world in black and white and attribute all th.:. blame 
for the conflict that emerged between the USA and the 
Soviet Union after World War ΙΙ to the USA. 

Let us remind ourselves of the state of Ameήcan "im
peήalism" ίο March 1947- when the Truman doctήne was 

Σfiς βοηθοϋμε στόν προσδιορισμό 
τής άσφάλειας πού χρειάζεσθε 
μέ βάση τά είσοδήματά σας. 

LITSA GRISTEA 
136-25 37th Α ve. 

F1ushing, Ν.Υ. 11354 
Tel. (718) 539-4400 

Σάββατα (718) 784-3475 

NOVEMBER, 1916 

• Personal lnsurance 
• Group Major Medical 

Hospitalization - Disability 
• Commercial Loans 
• Pension Plans. Keogh, IRA 
• Mutual Funds, Tax Exempt. 
• Retirement Fund 

M(;)NV 
FINANCIAL 
SERVICES 

ΛΙΊ'ΣΑ ΧΡΙΣΤΕΑ 
Άσφαλfστρια 

announced. Poland, East Germany, Hungary, Rumania, 
Bulgaria, Yugoslavia (and soon Czechoslovakia) came 
aunder the tight control of Stalin's political and nilitary 
forces from which only Yugoslavia escaped. The Russians 
had also made demands for the control of the DardaneUes 
and for Libya. The Greek Resistance, silenced after the 
Battle of Athens ίn December 1944, had began its insur
rection that was soon to become a Civil War under the 
leadership of the Communists. Where were the Ameήcan 
"impeήalist" forces? The Armed forces that had fought in 
Western Europe were dismantled-Roosevelt had told 
Stalin at Teheran that he could not keep them in Europe for 
more than two years; although the revisionist historians 
claim that the atom bomb was used in Hiroshima to intimi
date the R ussians-no threat was ever made to use it and to 
blackmail the Russians. As a matter of fact the Russίans 
consolidated their position in Eastern Europe when the 
USA had a nuclear monopoly! In Asia the Chinese Com
munists were emerging as the most powerful political and 
military force and received support from the Sovίet 
U nion-more than the Kuomintang received from the USA. 
In fact if you look at Eastem Europe, the Balkans and far 
away in Asia it was the Soviet strength that prevailed, with 
the Soviets establishing their puppets and their bridgeheads 
while the USA remained uncertain- almost everywhere. 

lt is worthwhile to remember these things- when we 
continue to talk of Ameήcan imperialism. 

The Truman aid saved Greece from the fate of East Ger
many, Poland, Hungary, Czechoslovakia, Rumania and 
Bulgaήa. lt saved Greece from the political trials of 1948-49 
and the executions and the political oppression that spread 
everywhere in Eastern Europe and the Balkans. The US 
policy was often heavy-handed there is no doubt; that the 
milίtary junta that came to power in 1967 was a disgrace
nobody can contest. But if we blame the junta on the USA 
why not praise tbe USA also for the present Socίalist 
government?! This is an irony on whίch revisionist histo
rians should ponder-when it comes to Greece. Where the 
Papandreous-father and son-would be today bad it not 
been for the Truman doctήne? There is no doubt the father 
would be dead one way or another but the son would be at 
the Unίversity of California in San Francisco! Greece would 
be a member of the Warsaw Pact. Truman simply stopped 
the Soviets from adding another pawn in their attempt to 
domίnate Europe-just as he sιopped them from taking 
over Berlin. This is why his statue must come down! Will it 
be replaced by that of Dimitrov or Stalin? This is the 
question for the future shaped by those who try to control 
the past. 
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Dinner Dance 
of St. Paraskevi 

Greek lndependence Bill 
Passes U. S. Η ouse 

The Saint Paraskevi Church of Green
lawn, Ν.Υ. will havc its 30th Anniversary 
Dinner Dance on November 22, 1986. The 
dance, honoring the Philoptochos for all 
their contήbutίons and support to the 
Church wίll be held at the Huntίngton Town 
House (Jeήcho Turnpike, Huntίngton, 
Ν.Υ.). Music will be provided by the Mike 
Daniels Orchestra and donation is $50 per 
person ίncluding dinner and cocktails. 

Α resolutίon commemorating March 2.5, 
1987 as "Greek Independence Day" in the 
U.S., and calling for appropήate celebra
tions, unanίmously passed the U.S. House 
of Representatives Wednesday, October Ι. 
The resolution notes that the ancient Greeks 
developed the concept of democracy, tbat 
the Founding Fathers of the U.S. drew 
heavily upon the ancient Greeks ίη founding 
the U.S., and that the ideals of democracy 
"have forged a close bond" between the 
Greek and Amerίcan nations and people. 

For inforrnation: Angel Tsiunis499-7907, 
Donnie Feπaro 423-33.50 and St. Paraskevί 
261-7272. 
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ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
"Ο ΠΛΑΤΩΝ" 

Μέ τήν εύκαιρία τών Δέκα Χρόνων του διοργανώνει 
τιμητικό Δείπνο γιά τόν Διευθυντή του 

κ. ΣΤΕΛΙΟ Θ. ΣΧΟΥΡΣΙΔΗ 

Τό Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 8:00 μ.μ. στήν αίθουσα του 
Hollywood Teπace (7725 New Utrecht Ave.) στό Brooklyn 

ΟΙ Γονείς, οΙ Μαθητές καΙ oi Φfλοι τοϋ ΈλληνικοίJ Σχολεfου Ο ΠΛΑΤΩΝ, 
σiiς προσκαλοίJν στήν tκδήλωση αύτή σάν μιά μικρή προσφορά στήν Ι Οχρονη 

προσφορά τοϋ κ. Σχοvρσfδη, στήν 'Ελληνική Παιδεfα του τόπου μας. 

Γιά κληιιο.ορ(ες κα( ε(σιtήρια τηλε~νίlcπε cnόν Τcrαiρμαν t1lς έκδηλc&σεως 
ιc. Σάρρα Διακοyιcίννη. Τηλ. (718) 768-5SOO. 
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MEDITERRANEAN 
GENERAL CONTRACT/NG 

Remodeling and Contracting 
COMMERCIAL- INDUSTRIAL- RESIDENTIAL 

Homes- Stores- Offices- Kitchens & Basements 
Specialized Work 

Lίcense #998906 

Home lmprovement Financing 
Λ rchitectural ιuul Engineering S ervices 

21-13 ASTORIA BLVD., ASTORIA, Ν.Υ. 11105 
TEL. (718) 728-8600 

CON11NENTAL 
CUISINE 

Exce_llent Serνice 
Seafood Specialties 

Moderate Prices 

jer ry Mendelson 
at the Piano and Organ 

Entertains Nightly 

CLOSED ΜΟΝΟΑ YS 

CAHRING FACILiτlfS 

(201) 327-1020 
30 Ν. SPRUCE STREH 

RAMSEY, N.J. 

Θ 
MOLF~T J>..S 4~ 

presents 
an excίtίng lnternatίonal 

Floor Show Nίtely 

Featuring 
Greek and lnternational Singers 

and Exotic Belly Dancers 

Be Greek Tonight 
Dance the nίte away to fabulous 
music cνcry nite but Tucsday. Savor 
the tastes of authentic Greek cuisine 
ίη this exciting supper club. 

ΟΡΕΝ 5:30 Ρ.Μ. 

CLOSED TUESDA YS 

370 RT. 46- SOUTH HACK 
SIL VER FORK Α WARD 
Reservations (20 I) 440-1771 

Major Credίι 
Cards Accepιed 

Γεώργιος Κ. Φωκός 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ . ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 

ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 12 - ΨΑΡΡΩΝ 17 
ΑΘΗΝΑΙ 

Τηλ.: :J60..9086- 522-()260 
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«~Αμερικανική Παιδεία 
καί ό Εύρύτερος Κόσμος» 
"Α world η ο longer narrow: 
International Education at American Universities" 

By Dr. JOHN BRADEMAS 
President, New York University 

ADDRESS ΟΝ ΤΗΕ OCCASION OF HIS ΙΝDυCτΙΟΝ AS Α CORRESPONDING MEMBER 
OF ΤΗΕ ACADEMY OF ATHENS 

Ι shaJI first spcak bήcfly of classical Grcek studies in thc υ nited 
States. 

Although the great crcative period of ancient Greece cover~d 
but four centuries, the eighth through the fιfth, B.C., Greek ideas 
and Greek civilization have shaped the world of millenia. 

Think of our ancestors and their enduήng works: the epics of 
Homer and poetry of Sappho; the histories of Herodotus and 
Thucydides; the plays of Aήstophanes and Sophocles; the 
sculpture of Phidias; the philosophy and politics of Aristotle and 
Plato. 

Indced, Ι need not tell this audience how in lίterature,art and 
philosophy virtually all later ages followed Greek models. 

lf love of Greece shaped other cultures for two thousand years, 
philhellenism was a centraJ force in the young Ameήcan republic. 
Certainly the grcat American universitίes, like their Europcan 
counterparts, revered the classics. Classίcal Greek studies have 
flouήshed at my alma mater, Harvard, since its foundίng nearly 
350 years ago, in 1636, and at Princeton since its establishment in 
the foHowing century. 

And in 1832, in order to qualify for admission to the "fuH clas
sίcal and scientific course" at New York υniversίty, students were 
required by the Governing Councίl to .. be acquainted with a Greek 
grammar" and "to have read ... the Greek New Testament, the 
books of Xenophon and two books of the Iliad." 

So powerful was the legacy of ancient Greece that it over
shadowed later periods, the contrίbutions of which seemed less 
dazzlίng than the radiant gloήes of the classicaJ age. 

REALTORS-BUILDERS 
46-20 HOLLIS COURT BL VD. 

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 
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Ameήcans, including persons of Greek ancestry, were slow to 
recognize that both Byzantium and modern Greece were also 
worthy subjects of study. 

U ntil the present century, there were, in face, few Byzantine and 
modem Greek scholars in the υ nited States, and η ο vigorous 
tradition in these disciplines. 

Tbe Beιfnnlng of Modern Greek Studies 

There was, however, in the nineteenth century some evidence of 
interest ίη Byzantίne cίvilization and modern Greece. lndeed, the 
Greek War of Independence captured the Ameήcan ima_gination 
and began to change the course of Hellenic studies in the υ nίted 
States. Statesmen, scholars and writers were ίnspired by the Greek 
cause. 

Speeches were made befor~ Congress by President James 
Monroe and Senators Daniel 'Webster and Henry Clay. Like 
Byron and Shelley in Europe, Ameήcan poets such as Willίam 
Cullen Bryant praised the Greeks in their struggle for freedom. 

Several Ameήcans actuaJiy fought alongside the Greek 
insurgents. Among them was Dr. Samuel Gήdley Howe, a profes
sor at Harvard. In his book, An Historicol Sketch of the Greek 
Revolution, published ίn 1828, Howe expressed the sentiment of 
many Ameήcan intellectuaJs: "τhe Greek Revolutίon was one of 
the most important, and certainly the most interesting polίticaJ 
event of our age." 

Ι must note here, of course, that the Greek revolutionaήes also 
found spiritual sustenance for their struggle in the Ameήcan Revo
lutίon. 

1t was then, not surprisingly, that this tίme marked the 

... 

NEOPHYTOS GANIARIS 

• d@.tf~tl~~ 
ESTλiLISHED 1887 

Members New Yor't( Stock Exchange, lnc. and 
Other Leading Exchanges 

55 ESSEX STREEY • MILLBURN, NJ ΟΊΟ<ι1 
(201) 467-3404 

NEW YORK: (212) 517·9282 
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beginning of modem, in addition to classical, Greek studies at 
colleges and universities in the United States. 

Let me again cite Harvard. As Ι have said, scholars, students 
and polίticalleaders, inspired by the Greek War of Independence, 
produced a burst of philhellenic writing. These materials were a 
significant factor ίη the development of the Modern Greek 
Collection ofthe Harvard University Library, which today is one 
of the leading resources for such studies ίη the world. 

Then, as now, both Americans of Greek descent and those who 
were not supported Greek studies. Among the early benefactors of 
the Harvard Greek collection were the Greek-American scholar, 
Evangelinos Apostolides Sophocles, and American philhellenes, 
Cornelius Felton and Edward Everett. 

Even as Harvard was building its Greek library collection, it 
began in the 1920s to offer courses in the modern Greek language. 
Later in the nineteenth century, under the aegis of Evangelinos 
Sophocles, Harvard became a world center for the study of modern 
Greek. Professor Sophocles not only wrote the fιrst modern Greek 
grammar and first modem Greek lexicon but also a Byzantine 
dictionary. Yet his attempts to establish a permanent program in 
neohellenic studies failed. 

The truth is that although courses on classical Greece haνe 
consistently thήνed in the U nited States, it has not been until 
recent years that either Byzantine or contemporary studies haνe 
taken hold. 
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ΠΑΓΩΤΑ 

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

Phone: (212) 893-2500 

'Εξαίσιας ποιότητος παγωτό γιa 
εστιατόρια, ξενοδοχεία, Diners, Super

markets, Luncheonettes, Groceries . 

• 
FULL LINE OF ΝΟ VELTJES 

• 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑ 

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

ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ 

JOSEPH KOLOGLOU 
Presίdent 

THEODORE KEΊ'SOGLOU 

Vice Presidenι 
and Managing Director 

Byzandne Studies 

Let me look then for a moment at the deνelopment of 
Byzantine studies in America. 

The eminent Greek translator, Kimon Friar, was able to 
observe only three years ago: 
Μ ost educated persons have some awareness of ancient Greece 

as the cultur?.l wellspring of the Western world or some apprecia
tion of contemporary Greece as an enchantment of sunwashed 
shores and ruins bu t the more-than-two-thousand year interim 
between these two worlds often is, to them, a blank or blurred page. 

On that page should go at the νery least the achieνements of the 
Byzantine Empire, founded in 330 A.D. and brought down in 1453. 

The greatest contributions of Byzantium to the world were in 
law, literature, religion, and, above all, art. The Byzantines elabor
ated Roman law, and their lίturgy exercised great influence on the 
churches of Eastern Orthodoxy. Byzantine icon painting, fresco 
decoration, mosaics and magnificent architecture such as the 
Hagia Sophia in Constantinople continue to astonish us. 

Americans, who began after 1900 to study this period, haνe in 
fact done major work in Byzantine art history, as well as Byzantine 
history and literature generally and, of course, American bene
factors haνe proνided significant financial support for the conser
νation and restoration of Byzantine churches in Cyprus, Greece, 
Egypt and Turkey. 

Princeton has the oldest tradition in the United States of the 
study of Byzantine art. The Princeton lndex of Christian Art, 
started by the early Byzantinist Charles Rufus Morey, is a vast 
resource for students of medieνal art and iconography. Another 
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towering figure at Pήnceton was Kurt Weitzemann who,like other 
leading Byzantine art historians in the United States, had fled Nazi 
Germany. 

Another German emigre, Richard Krautheimer, trained 
seνeral generations of Byzantinists at the lnstitute of Fine Arts of 
New Υ ork University. Ι am pleased, ίndeed, to be able to say that 
our Institute has produced more Byzantine curators, professors 
and archaeologists than any other American uniνersity. 

In history and literature, the founding fathers of Byzantine 
studies in the United States were Robert Blake and Alexander 
Vasilieν, both trained in Czarist Russia. It was Blake who intro
duced at Harvard for the first time in America the study of Byzan
tίne history and lίterature as a systematic disciplίne. 

Α watershed yearfor Byzantinestudίes in the United Statesand 
the world was 1940 when Robert and Mίldred Bliss established, as 
part of Harvard, in Washington, D.C., the Dumbarton Oaks Re
search Lίbrary and Collection as a center for research in Byzantine 
studies. Also ίη Washίngton, Ι must note, is another highly 
regarded branch of Harvard, The Center for Hellenic Studies. 

The founding of Dumbarton Oaks gaνe great impetus to 
Byzantine scholarship in America, and this emίnent institutίon fast 
became a hub of scientίfic actίνity, ίncluding research, publica
tions, symposia and archaeological expedίtίons. 

Today, Dumbarton Oaks- and Ι may say that Ι am proud to 
serve on ίts Board of Adνisors - houses the finest Byzantίne 
library ίη the world, with nearly 100,000 volumes, and supports 
about a dozen research fellows ίη Byzantine studίes annually. The 
center also produces a seήes of highly regarded publicatίons: the 
Dumbarιon Oaks Papers, Studies and Texts. 

Τ oday, the number of Byzantinists ίη Ameήca ίs rising and the 
maturity of the disciplίne ίη the Unίted States is indicated by the 
fact that the I 7th International Congress of Byzantίne Studies will 
be held at Dumbarton Oaks and Georgetown Uniνersity next 
summer, the fιrst time this organization wίll meet in the Unίted 
States. 

Although the foundation for Byzantine studies in America was 
laίd in the first half of this century, only ίη the past twenty years 
have we seen the emergence of modern Greek studies at our 
colleges and universίties. 

Α New Foc:us On Modern Greece 

Seνeral factors in recent years helped stimulate a new interest in 
contemporary Greece. 

First, the works of modem Greek writers such as Nikos 
Kazantzakis, Constantine Cavafy and the Nobel Laureates ίn 
poetry, George Sefeήs and Odysseus Elytis, became available in 
English. Kίmon Frίar's English translation in 19S8 of The Odyssey: 
Λ Modem Sequel was haίled as one of the lίterary events of the 
decade. There followed translatίons of rnany of the Greek poets by 
Frίar, Rae Dalven and my Oxford contemporary and longtίme 
frίend, Professor Edmund Keely of Pήnceton University. 

Professor Keely has done as much as anyone ίn the United 
States to rnake Ameήcans aware of modem Greek lίterature. Α 
former Fulbright scholar in Greece, whose brother, Robert, has 
just become United States Ambassador to this country, Professor 
Keely has produced definitive translations of Cavafy, Seferis, 
Elytis and several other modem Greek writers. 

More popular fare in bookshops, cinemas and theaters has also 
featured Hellenic themes and subjects. 

Attention to modem Greece has been further encouraged by 
what has been called the .. roots" syndrome of the sίxties and 
seventies. Greek-Ameήcans, like other ethnic groups in the U nited 
States, began to feel a new pήde ίn theίr identity. 

And finally, more and more Ameήcans, of Greek and other 
ancestry, have been travellίng to Greece. 

Here Ι believe ίt approprίate to pay tribute to the contήbutίons 
of the U nited States Educatίonal F oundatίon, better known as the 
Fulbήιht program. U nder Fulbήght auspίces, people like 
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Edmund Κ.eely, John Κ.oumoulides, and my own brother, James, 
now a professor at the U niversity of Illinois, were able to come to 
Greece. 

ln a climate increasingly conducive to modern Greek studies, 
American colleges and universities began two decades ago to offer 
courses and lectures on contemporary Greece. 
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And as Charles C. Moskos of Northwestem University 
explains in his book, Greek Americans: 

The driving force behind such efforts has been . .. Greek-born 
scholars who have settled in (the United States), second-genera
tion Greek-American professors and modern Greek literary critics 
of non-Greek origin. 

The first formal attemt to bήng modem Greek studies to 
American college campuses was the Center for Neo-Hellenic 
Studies founded in 1965 at the University of Texas by the late 
George Arnakis. This Center, like many subsequent endeavors, a 
one-man enterpήse, did not survive the death of Professor 
Amakis. 

Hopes for building a sustained interest in contemporary Greek 
society and culture advanced significantly with the formation in 
1968 of the Modern Greek Studies Association. 

One of the founding mem bers of Μ GSA and later its president, 
Peter Bien, a professor of English at Dartmouth College, reveals 
the passion behind this effort. Wήting in 1972, Bien speaks of: 

Athens in the Golden Age, Florence at the time of Dante, the 
London of Shakespeare, the Vienna of Mozart and Beethoven, the 
Paris of the lmpressionists, Emerson's Boston, and the Dublin of 
Yeats and Joyce ... (and observes that) although an equally extra
ordinary cultura1 floweήng occurred in modern Greece, centered 
in Athens, unfortunately it has not been examined to the same 
degree, especially outside Greece itself. 

Today, MGSA is an organization of approximately 500 
scholars and philhellenes devoted to the promotion of modern 
Greelc: studies in the United States and Canada. The Association 
seelc:s to stimulate the study of the language, literature, history, art, 
politics, economy and society of modern Greece. 

Α leading objective of MGSA is the establishment of 
professional chairs and of programs and departments in modem 
Greelc: studies at American universities. But building a completely 
new field of scholarship has been far from easy. 

Wήting in the late seventies, Professor Κ.eely and Bien, both 
former MGSA presidents, both non-Greelc:s and ardent philhel
lenes, poignantly descήbed the struggle to develop modern Greek 
studies as an academic discipline. 

Said professor Keeley: 
Working in modern Greek literature is a lonely enterprise; few 

know its ήches, very few teach the subject, even fewer come to the 
literature as scholars or cήtics, especially in the United States . . . 

Professor Bien commented: 
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F or seventeen years Ι have been sneaking modern Greek works 
into my courses by hook or by crook in no less that three depart
ments .. . (We) who profess neglected literatures are beggars ίn our 
universities. 

Fortunately the sίtuatίon for modem Greek studίes has 
brίghtened ίn recent years, with several encouraging signs of 
progress. 

First, the George Sefeήs Chair of Modem Greek Studies was 
created at Harvard in 1975, the first such endowed professorship in 
the United States. As you know, the establishment of endowed 
chairs elevates the prestige of a discipline, helps attract and retain 
fιrst-class scholars, and ensures the continuation of courses in a 
particular field. 

It may occasion further interest if Ι tell you that one of the 
champions of such a chair at Harvard was my philosophy profes
sor when Ι was an undergraduate there, also a member of The 
Academy of Athens, the late Raphael Demos. 

As you are all also aware, Professor Demos was an outstanding 
authoήty on Plato. Early in the Administration of another of his . 
students, J ohn F . Κ.ennedy, Professor Demos and Ι were ίnvited by 
the President to a White House luncheon in honor of Archbishop 
Makarios. Professor Demos greeted me, then a young Congress
man, with warm enthusiasm and, eyes sparkling, said, "John, Ι see 
that you are now a philosopher-kίng!" 

Many of you are acquainted with ProfessorDemos's widow, a 
cherished friend who has for many years lived in Greece, Mrs. Jean 
Demos. 

Ι note that other Ameήcan universitie.• are in variou~ stages of 
planning or establishing chairs ίn Greek studics. 

Ι am also pleased to tell you. as Ι bring you this report on the 
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evolution of modem Greek studies in Ameήca. that tbere baι been 
an improvement in the infrastructure for sucb efforts with. for 
example, the appearance of publicatίons ίn the field of markcdly 
higher quality and the development of stronger library resourceι. 

Respected universίty presses have joined Greek-Aιneήcan 
-,ublishers in producing books on relevant subjects, and several 
~plendid modem Greek library collections are now to be found in 
the U nited States. 

The third point Ι should like to make is that there baι been a 
sharp upsurge in enrollments in Greek language counes at Amer
ican colleges and universities, from nearly 700 studentι. both 
undergraduate and graduate, in 1977 to almost 1000 studentι in 
1983, an increase of over 40 percent. 

Finally, there is a rise in 1he numDer of programs and counes 
that deal with contemporary Greece. Ι cannot here describe all 

· these initiatives but let me comment on two or three. 
It is no surprising that the largest program is in Ν ew Υ ork City 

at Queens College where approximately 2,000 Greek-Ameήcan 
students provide a natural constituency for Greek ιtudies 
programs. Ι think it more surprising that Pήnceton, with fewer 
than one percent of its undergraduates of Greek anceιtry, allowι 
students to fulfιll their language rcquirements by learning modern 
Greek. 

Or consider Ball State University, ίn the town of Muncie, 
Indiana, which has but two Greek-Ameήcan families. lne Hellenic 
Studies Program at Ball State and the Stephen J ., Sr., and Beatήce 
Brademas Lectures there, established to honor my parentι, have 
attracted the world's preeminent scholarly authoήties on Greece. 
That these activities have been so succeιsful is due to tbe inspira
tion and tenacity of one man, a native of Atbens, Profesιor John 
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:Κoumoulides, who is here today. 
Ι may note in this respect that the Brademas Lecture Series was 

inaugurated by a di5tinguished Byzantine 5cholar and a Corres
ponding Member of the Academy of Athens, Sir Steven 
Runciman, and that another Corresponding Member and eminent 
Byzantinist, Profes5or Sir Dimitή Obolensky, is next year to 
deliver the thirteenth lecture. 

Απ Asseιsmeιιt of Modern Greek Studies 

From what Ι have 50 far said, it must be obviou5 that the 
United States has made remarlι:able progress in bringing the study 
of modem Greelι: civilization and culture to our college and 
uniνersity campu5es. 

Nevertheless, we still haνe far to go. These 5ubjects are not yet 
fully in the academic mainstream. 

Only one Ameήcan ίn5tίtution of higher leaming offers an 
undergraduate major in modern Greek 5tudies, and none a 
graduate degree in the field. At too many univer5ίtίe5, the 
existe.nce of modem Greek 5tudies is 50 dependent upon one 
person that if he or she should leave, the program would disappear. 
And despite the examples Ι have cited earlier, mo5t of the5e courses 
depend upon Greek-Ameήcan student5 for 5urvival. 

Beyond these problems are challenges that face the founder of 
any new academic discipline- feelings offrustration and isolation 
aggravated by the indifference and opposition of other depart
ments as well as the parent institution. Certainly, the kind of 
programs of which Ι have been speaking deserve the attention and 
support of thoughtful Greek and non-Greek Americans. F or such 
efforts as these help in important ways preρare our people for work 
and life in a world that will never be narrow again. 

Now Ι have spok:en tonight of the need for international educa
tion in the United States and Ι have told you of some of the 
advances we bave made, with particular attention to encouraging 
Greek studies there. 

Before Ι conclude, Ι 5hould like to mak:e one other point. 

Α Hellemc Cultural Ceιιter in New York City 

As an Ameήcan ofGreek oήgin, as a citizen ofNewYork City, 
with the largest Greelι: ρopulation in the world outside the mother 
country, and as president of a leading institution of higher learning 
in that city, I have a 5pecial dream that Ι 5hould like to 5hare with 
you. 

Ι have told you of a variety of Greelι: studies program5 at 
colleges and universities across the U nited States. At my own 
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university, New York Uniνersity, we have a Greek. Student A55o
ciation called Aristotelis which is one of the most active clubs on 
campus and which supports a variety of ρrograms about modern 
Greece. The club has sρonsored lectures on contemporary Greek 
history, art and politics; festivals of modern Greek films; and 
concerts by Greek performing artists. Aristotelis is a focus for 
several hundred students of Greek origin at New γ ork University, 
and Ι think it equally significant that the club is a respected cultural 
resource for many non-Greek students who want to learn fιrst hand 
about the glory that is Greece. 

You will not be surprised, therefore, when Ι tell you that my 
dream is to see established in Ν ew γ ork. City a Hellenic Cultural 
Center which would offer to all the peoρle ofN ew γ ork, Greek. and 
non-Greek, the kinds of programs our New γork University 
student association, Aristotelis, provides our own university 
community. 

Such a center might present lectures, music, dance, drama, and 
art exhibitions that reflect the creatiνe vitality of modern Greece. 

Α Hellenic Cultural Center could stimulate still greater interest 
among young people in the formal academic study of modern 
Greece and could comρlement university-based courses in the 
modern Greek language and Greek history, literature and politics. 

New York City already has many centers that reflect the 
cultures of other nations, including at my own university and 
others, such entίties as La Maison Francaise, Casa Italiana and 
Deutsches Haus. 

I look forward to the establishment of a Hellenic Cultural Cen
ter in Ν ew Υ ork City as actiνe and luminous as any of these. 

Ι believe that such a center, in America's greatest city, would 
represent a significant contribution to the cause of international 
studies which Ι have exρounded to you this evening. 

And during my visit to Athens this week, I have been 
encouraged to learn that others share my dream and are willing to 
hasten the day of its realization! 

Certainly, for those of us who are either Greeks of Greek oήgin, 
such an enterprise would encourage knowledge and understanding 
of a heritage we cheήsh. 
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ΟΝ ΤΗΕ CENTENNIAL OF HIS BIRTH 

Α Trίbute to Patrίarch Athenagoras 

By Rev. Dr. Miltiades Β. Efthimiou 
Director-Departrnent Church& Society 
Executive Officer-Order of St. Andrew 

the Archons 

'Ήe was born in the spring! And all the years that have since 
passed he spent in the fervent promise of sprίng; himself a spring, 
wίth the blossoms of his heart and hίs sou1 never wίthered because 
of the dew from which they draw their 1ife and strength ... "These 
words were wrίtten by His Eminence Archbishop Iakovos many 
years ago on the occasion of the bίrthday of the 1ate Patriarch 
Athenagoras. It was a fittίng trίbute and perhaps the best way of 
descrίbing one of the greatest church leaders of the 20th century. 

Athenagoras was the son of a doctor in a lίttle Greek village, 
Vassίlikon. Ηίs baptismal name was Aristoc1es. He had his first 
contact with Western people as chap1ain on the Salonika front in 
the First World War. From 1922 to 1930 he was Archbishop of 
Corfu. It was here that he first had close and continuous contact 
with Roman Catholics. He became a great friend of the Catholic 
Archbishop of the Island, Monseignor Isidoros. From 1931 to 
1948, Athenagoras was the Greek Orthodox Archbishop of the 
Americas, a far cry from the village of V assίlίkon ίn the district of 
Pogonion where he was born on March 25, 1886, and whίch was a 
province of Epirus in Northwestern Greece. His father, Mattheos 
Spyrou, a physician and cίvίc leader, and his mother, Eleni 
Makaroy from Κ.onitsa, Epirus, made sure that his elementary 
education and high schoo1 education in Ioannίna, capital city of 
Epirus was on a high plain since he would be destined to go to that 
great Theological Seminary of the Ecumenical Patriaιchate on the 
Island of Halki where he was sponsored by the then Metropolitan 
of Κ.onitsa V asilios. he graduated Halki in 191 Ο and was ordained a 
Deacon assuming the ecclesiastical name of Athenagoras. 

He was appoίnted to serve as Archdeacon of the Diocese of 
Pe1agonia in Macedonia remaining in this post until 1918, dis
playing great zeal and dedication. ln 1919 he was named Arch
deacon to Archbishop Me1etios of Athens who later became the 
Ecumenical Patriarch of Constantinople. 

Shortly thereafter he was appointed First Secretary of the Holy 
Synod of Greece and ordained a priest receiving the title of 
Archimandrite. He served in this capacity unti11922 when he was 
elevated to the rank of Bishop by the Holy Synod of the Church of 
Greece and named Metropolitan of Corfu and Paxos. he attained 
prominence as one of the leading clerics ίn Greece. His unusual 
administrative and organizational ability led to his election in 1931 
as Archbishop of the Greek Orthodox Church ofN orth and South 
America by the Ho1y Synod of the Ecumenical Patriarchate in 
Constantinop1e, which since 1922 had been taken over by mutual 
consent with the Church of Greece, the ecclesiastical jurisdiction of 
Greek Orthodoxy abroad. 

Athenaιoras as Archbishop of the Americas 

When Athenagoras came to America, the Greek Orthodox 
Church was in great need of a strong, centra1ized Archdiocese, 
which the new Archbishop provided with his great energy, diplo
macy and organizational abilities. During the 18 years he served as 
Primate of the Americas, with headquarters in New York City, 
Athenagoras traveled tirelessly throughout the Archdiocese 
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establishing new parishes, meeting his flock, creating numerous 
parochial schools and organizing institutions and organizations. 
He enlίsted the aid of the Greek American Societies for the Estab
lishment of Greek Orthodoxy in the Americas. He dealt uniquely 
with the many complicated problems that confronted the con
solίdation of his new administration. He founded the Holy Cross 
Greek Orthodox Theological School in Pomfret, Conn. in 1937 
(which later moved to Brookline, Mass. and is now adivision ofthe 
Hellenic College). He established the Academy of St. Basil the 
Children's Home and Teacher's Training School, located in 
Garrison, Ν.Υ. on the former estate ofthe late Jacob Ruppert. He 
ίnitίated the founding of the Ladies Philoptochos Society in 1931 
whίch became the philanthropic agency of the Archdiocese. He 
made strong contacts with religious Jeaders of other faiths and 
gained prestige for the Greek Orthodox Church. He became a 
familiar figure throughout the land, towering well over six feet tall, 
to which his flowing white beard contrasted by his black hierar
chica1 robes b1ended dignity and a prophet-like appearance. The 
most important facet of his ministry was that he brought unity, 
harmony and progress - characteristics long needed and yearned 
for-to-his spiritual flock in the Americas. 

Athenagoras, with his great charisma, was generally recognized 
as the logical choice to become spiritual leader of W orld Ortho
doxy. On November 1, 1948, destiny called him to beelected tothe 
hίgh office of Ecumenical Patriarch ofConstantinople by the Holy 
Synod of the most venerable Orthodox See. President Harry S. 
Truman held Athenagoras in such high esteem, that when he 1eft 
New York to assume his new duties as Ecumenical Patήarch, the 
Presidential plane Airforce Ι was provided for the flight to Istanbul 
in January 1949. (An hour by hour account ofthis tήp as well as 
installation can be found in my 1ate father's book, .. History of the 
Greeks in America" (in Greek) which was an eyewitness account 
since he, the late Basil Efthimίou was the only clergyman from 

Traveling ιο the United States as Archbishop. in February, 1931. 
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America to accompany Athenagoras, his classmate from Ha1ki, on 
this historica1 trip ). 

Since that time he served and inspired with great vision and 
Jeadership his spiritual flock of more than 250 mίllion commu
nicants. He cultivated a new era of recognition and prestige for the 
Greek Orthodox Church on an international and ecumenical 1evel. 
Realizing that the Ecumenical Patriarchate must be active1y 
invo1ved in the ecumenica1 movement, he immediate1y arranged to 
join the Wor1d Council of Churches, and he assigned Bishop 
Iakovos of Me1ίta as the fιrst Ecumenical Liaison-Delegate ofthe 
Ecumenica1 Patriarchate with the W.C.C., which had been 
organized on1y a few months ear1ier in Amsterdam. He established 
c1oser contacts with his sister churches of Orthodoxy and actively 
sought friendlier relations with leaders of other Christian 
Churches. 

These contacts were intensified after the momentous 
announcement of Pope John ΧΧΙΙΙ that he was planning to 
convene a world wide meeting of the Roman Catholic Church in 
1960. In March 1959 he sent Archbishop Iakovos to Pope John. 
The audience took place in the Papal Library March 17, 1959. His 
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All Holiness Patriarch Athenagoras undertook a series of 
precedent breaking visits in December of 1960 to the Ho1y Land to 
confer with the Patriarchs of Jerusa1em, Antioch and Alexandria. 

In September 1961 the Patriarch convened a Pan-Orthodox 
Conference on the Greek Island of Rhodes which was attended by 
representatives from all the Orthodox and Orienta1 Churches. An 
exhaustiνe agenda was discussed which dealt with matters of 
doctrine, ecclesiastical rites, and re1ations with other Christian 
churches. P1ans were formu1ated for a future wor1dwide meeting of 
the Orthodox Church. 

In June 1963, Patriarch Athenagoras attended the I,OOOth 
anniversary of the founding of the famous monastic colony of Mt. 
Athos in Northern Greece, which is under the ecclesiastica1 juris
diction of the Ecumenica1 Patriarchate of Constantinople. The 
Patriarch's journey, which was enthusiastically acclaimed, was 
extended throughout Greece and inc1uded a visit to asmall village, 
Vassilikon in Epirus, Greece. 

The second Pan-Orthodox Conference was convened by His 
Holiness at the end of September 1963 at Rhodes to discuss 
whether or not to send Orthodox observers to attend the meeting at 
the V atican Council in Rome. It was decided that each Orthodox 
jurisdiction would determine individually whether to attend the 
meeting. At this meeting, a proposal submitted by His Holiness 
was unanimously accepted which was the initiation of a "dia1ogue 
on equal terms" with the Roman Catholic Church. 

In his desire to establish better understanding with other 
Christian churcbes, His Joliness welcomed the new1y elected 
Pontiff of Rome, Pope Ρaώ VI wbo was p1anning to make a pil
grimage to the Holy Land. Tbis prompted the Patriarch to propose 
during a sermon on the feastday of St. Ν icho1as, December 6, 1963 
a meeting with Pope Paul to initiate friend1ier relations witb the 
Church of Rome. The Pope eagerly accepted the suggestion and on 
January 5-6, 1964 the historic meeting took place on the Mount of 
Olives. This Jong cherished dream of Patriarch Athenagoras was 
intemationally acclaimed. The Pope of Rome and the Ecumenical 
Patriarch of Constantinople embraced, exchanged a brother1y 
"kiss of peace" and knelt in prayer together reciting the Lord's 
Prayer. 1t was the beginning of a warm relationship between the 
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two ancient Sees of Christendom. 
Perhaps the most ίllustrious highJίght of this great man's con

tribution to the world of Christendom was the nullification of the 
900 year ol(J .. anathema" between the Church of Rome and the 
Church of Constantinople whίch took place ίη 1054 A.D. In simul
taneous ceremonies conducted on December 7, 1965 during 
religious services presided over by Pope Paul in St. Peter's Basilica 
and by Patriarch Athenagoras in the Patriarchal Church of St. 
George in Istanbul, the excommunication between East and West 
was annulled. On J uly 25th and 26th 1967, another historic 
meeting took place in the City of Constantinople where St. Andrew 
the Apostle, Patron Saint ofthe Order ofSt. Andrew, theArchons 
in America, founded the Church of Constantinople. These two 
great champions of Christian U nity embraced in a warm display of 
friendship and brotherly love. In October and November 1967, 
Patriarch Athenagoras made an unprecedcnted journcy to 
Patriarch J ustinian of R umania in Bucharest, Patriarch Germanos 
of Scrbia in Belgradc, and Patriarch Kyrillos of Bu1garia in Sofia. 
On October 28th and 29th, 1967, thc much heraldcd visit to the 
Vatican took place whcrc thcir Holinesses, Athcnagoras Ι the 
spiritual lcadcr of World Orthodoxy, and Paul VI thc spiritual 
leadcr of Roman Catholicism, took place with much pomp and 
ceremony. Thcy once again knc1t in prayer, in asymbolic gesture of 
world of Christendom kneeling beforc the crucified and resuπect
cd Christ, and thcn exchanged the "kiss of peace." Thc great 
Patriarch also mct with the Archbishop of Canterbury, Dr. 
Michael Ramsay at La..rnbeth Palace, and also Qucen Elizabeth 11 
at Buckingham Pa1ace. Hc also visited Dr. Eugenc Carson Blake, 
thc then General Secretary of the W orld Council of Churchcs in 
Gcneva, Switz. and other dignitaries and officials of thc WCC. In 
Chambesy, Geneva, Switz. His Holiness established theOrthodox 
Center of the Ecumcnical Patriarchate and assigncd Η is Eminence 

Mctropolitan Damaskinos ofTranoupoleos to direct its activities. 
Athenagoras I, leadcr of W orld Orthodoxy and protagonist of 

ecumcnism among Christians and Jcws, dicd in Istanbul at the 
Ecumenical Patriarchatc on July 7, 1972. His death was 
announccd to Archbishop Iakovos July 7, 1972 while he was 
presiding at the Houston Clcrgy-Laity Congress. He was 86 years 
old. With his passing, an era came to an end which began in 1931 
whcn hc caφe to Amcrica as the new spiritual leader, meeting 
dividcd communities in the Archdiocese and uniting them in 
Christian love. All people remember his powerful and loving 
embrace gathering all, including the dissidcnt faithful into his 
loving arms bringing peace and tranquility to the Orthodox 
Church in America. Although millions mourncd thc loss of thcir 
spiritual father and leader, many still remcmber thc brilliant mind 
he had, never forgetting any ofhίs lovcd ones during his ycars in thc 
service of Our Lord in Ameήca, and invariably rcmcmbcring all, 
eνcn the first names of those who camc to visίt him at the Phanar. 

This writcr joins thc rank and file of Christians throughout the 
world who will ncνcr forgct him. Still echoing in my cars is the last 
sermon 1· heard him preach when he echoed thosc words ofSt. Paul 
in Ephesians 4, 4-6, which probably will remain as his cpitaph unto 
thc ages: 

''τhere is one body and one Spirit, just as you were cαl/ed 
ι ο the one hope thαt belongs to your cα/1, one Lord, one 
fαith, one baptism, one God αnd Fαther ofus α//, who is 
αbove α/1 αnd through α// in α/1. " 

Γράψετε fνα φ(λο αας 
αυνδρομητη 

ατfιν ccNEA ΥΟΡΚΗ•• 
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Ε/ία Kazan Vίsίts Athens 

They sure made a big fuss about it. Head
lines in all newspapers, radio and television 
news, everybody announced the big event. 
They would not have made more for the 
King of Siam if there was one. The only con
troversy was the reason for his arήval. Some 
claimed he was to make a picturc in Greece. 
Others, that he came for a vacation. lt 
turned out that he arήved as the guest ofthe 
Athens College Theater who chose him to 
inaugurate its winter season, him and his 
pictures of course, a retro idea, very fashion
able these days. Of course one would not 
expect Athens to be behind times, would 
one? 

So. Elia Kazan was coming. Things were 
done in grand style. Α press conference was 
announced to be given at the airpon. As Ι 
have never been to one Ι decided to go for the 
hec\c of it. Having no presscard, Ι used my 
smile instead. lt worked. I sqeezed myself 
among the crowd of reponers - there must 
at least have been over twenty as Greece, in 
compaήson to its population has the 
greatest amount of newspapers and 
magazines. I was surpήsed to find out that 
among the paparazzi there was a Turk and 
an ltalian. Somebody mentioned a Bul
gaήan but I cannot vouch for it. 

As Ι was standing there, looldng, I am sure 
more curious than competent, a tall blond 
lionheaded man approached me, a puzzled 
look in his face - What on eanh are you 
doing here? was his astonished question. 

1t was Theodore Kήtas, the one and only 
foremost impressario of Greece. This year 
alone he brought over for the Athens Fes
tival the 'Ήoliday on lce," the "Dance 
Theater of Harlem," "Alvin Haley" 
Company, besides the Moscow Symphony 
with lgor Oistraki as solist and many other 
international top anists and entertainers. 
Of course he was in charge of bήnging over 
Elias Kazan. Anyway, Theodore Kήtas, 
who visits New York a few times a year, 
happens to be an old fήend of mine (I 
remember my grandfather saying - lt is not 
what you know in life, it's who you know). 
τms was the case. 
Υ ου goose, he told me. Why didn 't you 

call? 111 get you an exclusive, instead of 
pushing elbows in this mess. He looked at 
me again from up down. You know, he said, 
you look like a sore thumb. Ι was very disap
pointed. Ι had done my best to look like a 
real reponer. Sneakers, blue jeans, no 
makeup, Ι thought Ι fitted the picture. Ι have 
been told Ι goofed. My jeans were Valen-
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By IRIS LILL YS 

tino's and it showed. 
Finally the plane arrived. Elia Kazan 

steped off looking exactly as he did when Ι 
met him yearsssss ... ago. He was no beauty 
then. He is no beauty now. But his expres
sion looked softer. Or was it the sleepless 
night on the plane? 

He gave his press conference. Questions 
were coming from aH sides. Why did you 
come to Greece? He was aslced to make a 
prelude of his pictures in the three day 
festival that the Athens College Theater had 
invited him for.ls hegoingto makea picture 
in Greece? The answer was between yes and 

no. He mentioned Chios and Mytilene and 
the West coast of Turkey in a fashion that Ι 
for one did not understand a thing. Others 
did, but not the same thing as the papers the 
next day had very nice but quite contrary 
information. On one thing though they all 
agreed. When aslced by the Turkish repor
ter if he would like to go to Turkey where he 
was born and even offered him to be the 
guest of his paper the "Huruyet", Elias 
Kazan replied: Only if President Ozal in
vites me personally then Ι shaH go. There 
were no comments. 

What else did Kazan say? Not much that 
we do not already know. He was bom in 
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Constantinople, of course he is Greek, and 
went to the States as a child refugee. In New 
York he became an actor and then he went to 
Hollywood where he started directing. He 
rnade about twenty films among others 
Tennessee Williams "Baby Doll" and Arthur 
Miller's "The Death of a Salesrnan". Then he 
took up wήting. Three books were made 
into fi1m, "τhe Visitors," "Ameήca, Amer
ica" and "East of Eden." 

What he did not say and Ι happen to know 
for sure, is the curtailing of his name. It used 
to be Kazanog1ou. The oglou meaning son, 
was dropped. The Kazan remained. But the 
Kazan is what in Greek we call "kazani" 
whίch in the kings English means"caldron". 
Ι think it is uter1y amusing . .. 

Finally he came out with something un
expected. Elias Kazan was wήting . . . he too 
my God! ... his biography. But what on 
earth was h~ doing all thίs years in all his 
boob? Turkey, Asia Minor's disaster, his 
struggle in New York and later Hollywood? 
That rnade me decide against an exc1usive 
interview. He wou1d never have given me the 
answers Ι wanted. For either he keeps his life 
story until the publication of his book - in 
three months he told us - or he chooses to 
forget about it. It is a shame because his life 
was (and probably still is) very colorful. He 
had a few wives. His cousin in Athens to1d 
me that he must have (she wasn't quite sure), 
about half a dozen children. Only one son 
was mentioned and that because of a scήpt 
he made for a film to be done in the future. 
He has an inclination for vaήety judging of 
all the pretty starlets Ι personally have seen 
him with as far back as Ι can remember. 

Yes, Mr. Kazan isanartist,acreator. You 
cannot create by being stale. ν aήety stimu
lates imagination, imagination produces. 
All the way back in history you wouldn't 
fmd anybody be him a painter, a sculptor, a 
wήter, a poet, a musician with no erotic life. 
Even our Ulisses has been galavanding ten 
years with the girls in Corfou before going 
back to that pathetίc Penelope. Α whole 
book can be wήtten about the love lives of 
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all the people that 1eft a name in the history 
of art or letters. Remember Shakespeare and 
his sixteen year old so-called niece? And all 
the Italians, all the French(those especially). 
And even our famqus Ameήcan painter 
Andrew Wyeth, who believe it or not lives, 
of all places, in the Amish Country, has been 
discovered only last spήng to have painted 
better than forty nudes of his lifetime 
mistress, Helda. And Elia Kazan's imme
diate colleague, Roberto Rosselini who 
managed to get for himself the most mar
velous woman of his time, Ingήd Bergman. 
Yes, artists must be creative and only love 
creates. Directing fιlms is the art of the 
twentieth century and as an artist and in the 
top drawer of his generation, too, Elia 

Kazan needed stirnulation. And good for 
him he had plenty. Would he have the eπo
neous idea to write a biography incomp1ete 
and uneventful? It would be sad. Unless he 
wants to avoid what happened to his famous 
French colleague, Roger Vadim, who got 
sued by his ex-wives and mistresses, among 
others Catheήne Deneuve and Jane Fonda? 

Ι am curious to see his new book. Τ ο my 
humb1e opinion, between the grandfather, 
grandchildren boήng family tales and 
Judith Krantz who made her fortune ex
p1oiting human idiocy ( incidentally she owns 
the largesf estate in the Soίιth of France that 
could be called, why not, the Porno Estate) 
there is an in between way. The camel's 
way ... 
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Η ellenίc Profίles By Thomas Spelios 

CHRISTOPHER JANUS, well known 
Chicago author, publisher and investment 
banker, appeared as a guest for the Chicago 
Pι:.blic Library seήes entitled .. Writers in 
Conversation. Μ Α man of many ta1ents 
Janus was bom in West Virginia of Greek 
parents. He was educated at Harvard and 
Oxford. He has been a businessman, banker 
and author of severa1 books. His latest novel 
entit1ed "Miss 4th of July, Goodbye, Μ is the 
story of a Greek immigrant gir1 who goes to 
West Virginia with high hopes on1y to find 
bigotry and hostility in a coal-mining town. 
lt is based upon the expeήences of his sister. 
In 1963 he founded and published the 
quarter1y .. Greek HeήtageM along with 
Kimon Fήar. His many books include 
essays, novels, and a collection of short 
stories entitled, .. τhe George Quartette." He 
is very active in Hellenic Community socia1 
organizations. 

• 
ANASTASIOS KYRIAΚIDES, 39, 
Chairman and chief executive officer of the 
Mylex Computer Corp. in Miami, Floήda, 
has just donated $200,000 to . the Miami
Dade Community College, his alma mater. 
Α Greek immigrant, he arrived at age 14, 
and his family settled in Miami where he 
attended the F1oήda Intemational υ niver
sity. Α successfu1 businessman he founded 
Lexicon, a firm that introduced a translat
ing device which is now a division of My1ex. 
In acceptίng the donatίon Dr. τraylor the 
school presίdent saίd, .. τhis gift wίll provίde 
scholarships for others who aspίre to 
succeed. " Kyήakίdes' road . to success was 
paved with determination and perspίratίon. 
A1ong the way he never forgot hίs alma 
mater. 

• 
JAMES GALANOS, the Golden Greek 
master of the fashίon world, recently 
brought his new fall collection from Cali
fornia to New York's plush Plaza Hotel 
where it received glowίng revίews. Galanos 
ίs the favoήte designer of many interna
tional celebήtίes ίncluding the first lady 
Nancy Reagan for whom he designed her 
inaugural gown of flaming red. He has been 
lionized as a genius, praίsed for his origin
a1ity and inventiveness, admired for the 
quality of his ready-to-wear as well as the 
lavish intήcacy of hίs formal gowns. Along 
wίth George Stavropoulos and Theoni 
Aldrege these three Hellenes are the out
standing luminaήes ίn the world of Haute 
Couture. 

Dr. CHRISTOS PETROPOULOS, 
was awarded a three year grant of$70,000 by 
the Leukemia Sociaty of Ameήca to con-
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tinue his research work at the Fredeήck 
Cancer Research Center ίn Cranston, R.l. 
He was one of 48 scίentists that were 
honored thίs year. Α natίve of Norwalk, 
Conn., he attended the υ.s. Naval Academy 
at Annapolίs and later continued his studίes 
at the υnίversity of Rhode lsland. Ηίs 
graduate studίes were completed at Brown 
υ nίversity where he received hίs doctorate in 
Bio1ogy. His research work has concen
trated in viro1ogy, the study of how norma1 
cell structure can be disrupted by viruses 
known to cause 1eukemia and other car
cinogenic diseases. In searching for a cure to 
cancer, Petropou1os follows in the tradition 
of another Hellenic scientist, the immorta1 
Dr. George Papanicolaou who dedicated 50 
years of his lίfe doing cancer studies which 
developed into the .. Pap Smear τ est Μ at Cor
nell υniversity. 

• 
PETER KOUJOUMIS, successfu1 
businessman ίn the trave1 market has been 
appointed manager of the Greek Ν ational 
τouήst Organization. Α native born Greek
Ameήcan he attended the υ niversity of 
Miami. Later he was Sa1es Manager for 
τraveline Inc., and genera1 manager for 
τopline of North Ameήca. His vaήed 
expeήence in the travel industry inc1udes 
sales, marketing, public re1ations and adver
tising. υ nder hίs guide1ines new programs 
will be imp1emented to stimulate the 
increase of Ameήcan touήsts to Greece. 

JOHN PSAROUTHAKIS, president of 
J .Ρ. Ι ndustries Ι nc., a highly profita ble mini
cong1omerate based in Ann Arbor, Mich
ίgan, recent1y announced its phenomenal 
growth in a feature article in Business Week 
magazine's August issue ... Dr. John" ίs an 
immigrant from Crete who came to the υsΑ 
in \951, with a poor knowledge of English 
and worked his way through M.l. τ. Later he 
became vice president at the Masco Corp., a 
faucet rnanufactuήng company. In 1979 he 
established JP Industήes, and began buying 
under performing companies and turning 
them around into profitab1e ventures. τhe 
product 1ines run the gamut from auto parts 
to toi1et bow1s all under one umrella. JP is 
expected to earn $11 million on $225 million 
in sales this year. Since 1983 the company 
has averaged a 30% return on equity and its 
stock has soared 240%. Another Hellenic 
profi1e of success in the 1and of opportunity . 

• 
Dr. JAMES COUNELIS, professor of 
education at the υniversity ofSan Francisco 
was recently awarded the Wayne Doy1e Re
search Award for his meήtoήous service as 
an outstanding educator. He is a graduate of 
the υ niversity of Chicago where he received 
his ΜΑ and Ph.D. Since 1969 he has been a 
member of the υSF facu1ty where he served 
as director of institutional studies and 
management information. In 1978 he was 
awarded the Norbest Weiner Pήze by the 
Wor1d Organization on Cybemetics in Am
sterdam, Holland. Long active ίn the Greek 
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Orthodox Church he received the tit1e 
'Άrchon Chartoularius" from the Ecumen
ica1 Patήarchate in 1968 for his scholar1y 
services on behalf of Patriarch Demetrios. 

KATERINA ANGHELAKI-ROOKE, 
noted poet and essayist delivered the Linos 
Po1itis Lecture series sponsored by the 
Queens College Center for Byzantine and 
Modern Greek Studies. Her 1ecture was 
entit1ed "Greek Women Poets"and was very 
well received by the faculty and student body 
in attendance. The author of many boolcs of 
poetry inc1uding, "Wo1ves and Clouds," 
"The Scattered Papers" and "Counter Love" 
aιιd "The Suitors" she attended the univer
sities of Athens, Nice and Geneva. She has 
been awarded the Greelc Nationa1 Poetry 
Award and also won first pήze for poetry in 
Geneva in 1962. She has 1ectured at Har
vard, Utah and the San Frabcisco State Co1-
1ege. Α gίfted and high1y articulate writer her 
work has been translated into severa1 foreign 
1anguages and printed ίn many ίntemationa1 
anthologies. 

• 
Dr. LEONIDAS LANTZOUNIS, pίo
neer orthopaedic surgeon who died recent1y 
bequeathed a gίft of $50,000 to the Hellenic 

PROPERTIES FOR SALE 
ΙΝ GREECE 

ι. The second floor of a ιuxuήous build
ing with marble facade, huge mahogany 
balcony doon (29 Antinoros Street, next 
to the parlc of Hotel Caravel), three bed
rooms, two bathrooms and W.C. of solid 
antiseismic construction, copper water 
pipes with white goιd linus, huge veranda 
etc. $110,000. 

2. 18 Tsalcaιof Street. ln a ιuxuήous 
building covered with onyx welllit ground 
floor shop ιοο m2 and 30m2 continuous 
uncovered section, heated with connecing 
basement salon of ι ι ο m2 second exit, 
independent heating and upper level sec
tion of SO m2. $500,000. 

3. First floor space in the same building 
(τsalcalof ι8) suitable for shops, Exhibi
tion Fashion shops with independent W .C. 
covered with Onyx $1SO,OOO. 

4. Second floor space in the same build
ing (τsalcalof 18) suitabιe for Shops- Exhi
bitίons fashion shops with independent 
W.C. covered with Onyx. $120,000. 

S. Basement single apanment, one room 
and full bathroom 25 m2 furnished on 
Kifιssias Ave. across the Street from Agia 
Tήas Ampeιolcipi. $15,000. 

6. Corner ιοt ιοοο m2 near the sea in 
Vravrona at the professors of National 
Poιyιechnic School settιement, electήcity, 
water and telephone facilities included ίη 
the city plan, including pine trees and a 
unique unimpeded panoramic view and 
garden-patch 500m2 in Vravrona, 391cilo
meters from Athens. $80,000. 
For information ίη Athens caJι 7237749. 

Medica1 Society of New York. He was born 
in 1889 of Greelc parents in Turkey. He 
studied medicine in Athens and migrated to 
the USA in 1921. Dr. Lantzounisa1ongwίth 
his colleagues Dr. Bozes and Dr. Nίttis 1aid 
the foundat ion for the Hellenic Medical 
Society with which he was associated for 
more than 50 years. In 1930 he became the 

first orthopaedic surgeon of Hellenic 
descent. Durίng his 1ong and dίstίunguished 
career he served at Comell Hospita1, the 
Hospita1 for Joiny Diseases and Co1umnia 
Medica1 Center. He was hailed as a great 
educator, outstanding physician and agreat 
humanitarian. He served the needy and was 

STEVENS FOOD 
SERVICE, INC. 

Dίstrίbutors to the 
Food Servίce Industry 

Serνίng Restaurants, Dίners, Institutions, Hospita/s, 
Schoo/s, Nursing Homes, Coffee Shops, Luncheonettes, 

Delis, Camps and Shίps. 
W e service our customers with quality merchandise 

at the most competitive prices. 

STEVEN J. SFUGARAS, President 
480 ΜΑΙΝ AVENUE, WALLINGTON, N.J. 070SS 

Tel.: (20Ι) 778-ο400 

CRETE EXPORT W AREHOUSE 
42-21 35th Avenue, Astoήa, New York 11101 

Τηλ . 8) 729-1023 
Μ Ο λα τά ήλεκτρι κά είδη μέ ρεϋμα Έλλάδος - 'Αμερικής (Ι Ι ον /220V). 

Μεγάλη ποικιλία ήλεκτρικών καί ήλεκτρονιιcών εΙδών. 

Γιά παpαγγελfες ή καταλόγους γράψτε μας ή τηλεφωνήστε μας. 

'Ιδιοκτήτης - Διευθυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΡΑΚΗΣ 
Πτυχιοϋχος 'Ανωτέρας Σχολήf; 'Ηλεκτρονικών 

., Ο λα τά ήλεκτρικ:ά είδη μέ 
ρεϋμα καί σύστημα • Ελλά
δος, · Αμερικής κ:αί άλλων 
χωρών. 

Διαθέτουμε καΙ αύτοκfνητα και
νούργια μέ 'Ιαπωνικές καf Εύ~ 
παϊκές πpοδιαγpαιpές dπηλλαγμένα 
φοpολογfας. 

CRETE PACKING & SHIPPING 
Μεταφορές στήν Έλλάδα καί σ~ δλο τόν κόσμο 

"NEW YORK" 



greatly inνolνed with the Greek War Relief. 
Early in his career he transl ated the physi
cian's Oath of Hippocrates in Greek for the 
society. His many outstanding contήbu

tions remain a lasting legacy. 

• 
ALEX SPANOS prominent California 
deνeloper and philanthropist has donated 
$750,000 to assist the νictims of the deνastat
ing Kalamata earthquake. The multimil
Iionaire real estate tycoon ranks among the 
100 richest people in the USA. Besides his 
many commercial νentures he is also the 
owner of the San Diego Chargers football 
team. He has long been actiνe in many Hel
lenic charities and is a great benefactor of the 
Greek Orthodox Church. Regarding his gift 
to the people of Kalamata he said, "That 
area is where my mother and father were 
bom and raised, and the people in the 
νillages are suffeήng. lt was something Ι had 
to do." Once again with his grandiose muni
ficence he has demonstrated that he is indeed 
a dedicated Christian and a true Hellene . 

• 
BISHOP ISAIAH, 55, a natiνe of New 
Hampshire, has been appointed Chancellor 
of Archdiocese ofNorth and South America 
by Archbishop Iakoνos in New Υ ork. After 
serving two years in the US Maήne Corps 
stationed at Camp Lejeune he entered Holy 
Cross School of Theology in Brookline, 
Mass. where he receiνed his ΒΑ and ΜΑ 
degrees in diνinity. He continued his studies 
at the Ecumenical Patήarchate Seminary in 
Chalki isle which is located near Constan
tinople (lstanbul, Turkey). He has served in
νaήous paήshes in Utah, Ohio, New Hamp
shire, Boston and most recently in greater 
Chicago. 

• 
CA YHERINE YSOUNJS SIOLAS, 
author, educator and photographer, pre
sented a slide program on Greece at the Ar
chaeological Association, the Southold 
chapter recently. The slide show illustrated 
the impact of Greok ciνilization on the West 
and the Middle East through the ages. It 
included Greek sites in the Peloponnesus; 
Byzantine architecture including Agia 
Sopbia in Istanbul and San Marco in 
Venice; tbe Mίnoan palaces of Crete and tbe 
gloήous Athenian Acropolis. Ms. Siolas 
wήtes for a number of Long lsland news
papers and Greek-Ameήcan peήodicals. 

TIDBITS: 
IKE Ρ ΑΡΡ AS CBs-τν Newrcongreuίonal 
coπeιpondent wu awarded tbe St. Paul 
Medal duήng tbe recent Dallas congreu ... 
PETER DALIS of UCLA receiνed tbe 
ΑΗΕΡΑ Harry Αυanίι Award u an out
ιtandinι athlete ... .JOHN Ρ ANTELIDES 
planι to run u a Democratic conιreιιman 

NOVDUER,I916 

from Annapolis, MD .. . . MARY LAROS 
Ρ ΑΡ AS of Loma Colorado just publisbed 
ber cookbook, "Grecian Gourmet Witb 
Lamb" wbich includes 150 recipes for pre
paήng lambl . . . NICK STRIKE of Salt 
Lake, who ran for goνemor of Utah seνeral 
years ago, was elected vίce president of 
ΑΗΕΡΑ... IRINI SPANIDOU Greelc
born autbor just published a fascinating 
noνel entitled "God's Snake"... DEME 
XINIDAKIS was chosen to be Miss Mas
sachusetts 1986 ... JOHN DALIS of Wbit
tier, Calif. has been appointed post com
mander in the Ameήcan Legion ... PENE
LOPE KARAGEORGE noted author is 
busy worlcing on her second book in Man
hattan. . . ELIZABETH PAPAS has been 
accepted as a cadet at tbe US Naνal Aca
demy in Annapolis ... COST AS ΤΕΝΤ AS 
State Liquor Commίssion Chairman in 
Concord, Ν.Η. was honored by the editors 

of "Marlcet Watch" magazine ... DEBRA 
KASSIDIS was appointed νίce president at 
the William Esty agency ίn New Yorlc ... 
SPYROS TSOUMP ARIOYIS ίs doing can
cer research at tbe Sloan-Ketteήng Center in 
Manhattan . .. MICHAEL EDMEADES 
was elected vice presίdent at Ogilvy & 
Mather ... Dr. THEOHARIS THEOHA
RIDES was honored by the Tufts Uniνer
sity Medical School for his dedicated ser
vίces to medical students ... DMITRI LO
GOTHEYIS wίll direct the new movie en
titled, "The Bentley Academy" on location 
in Athens .. . STEVEN Ρ ΑΡ ADA TOS well 
known architect just designed an office 
annex for the Apple Banlc complex in Wash
ington Heights ... GEORGE AGNOST, 63, 
bήlliant city attorney ofSan Francisco, died 
suddenly recently. In 1981 he was reelected 
to a thid term with 75% of the vote! ... 

WMBER& 
SUPPLY ι:ο .. 

i: LUMBE€cui ΤΟ SIZE ?I 
Η ΜΟΝΑΑΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣτΟ ΕIΔΟΣτΗΣ 

LUMBER & PLYWOOD- FORMICA- PREFJN/SHED PANEUNG
HARD W ARE- W/N DOWS & DOORS- ROOF/NG MATERIALS-SHUΠERS 
ΜΑSΟΝ!τΕ CE/L/NG τ!LES- FLOORING -/NSULAτ!ON- MOULD/NGS 

BU/LDING MATER/ALS- SHEET ROCK METAL STUDS 
ΠΑΡΑθΥΡΑ, ΠΟΡΥΕΣ, ΠΛΑΚΑΚΙΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

ΓΙΑ ΟΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΠΑΤΩΜΑΤΑ 

OPEN7DAYS 

(718) 726-1791 
ΔΕΥfΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 7:00 - 6:00 Μ.Μ. 

30-94 31st STREET, ASTORIA, Ν.Υ. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 7:00 Π.Μ.- 4:00 Μ.Μ. 
ΚΥΡΙΑΚΗ 9:00 Π.Μ. - 4:00 Μ.Μ. 

ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
• Κεντρικός κλιματισμός • 136 δωμότια, 
λουτρό, τηλέφωνο, ραδιόφωνο, βερόντα. 

· .·Εστιατόριο nολυτελεfας, μnόρ, ροuφ , 
γκόρντεν, πισίνα γιό δλες τΙς tnοχες όντl 
λογικί'jς χρεώσεως. 

• Αιrό 15 Μαρτfου- 31 • Οκτωβρfου 

Τιμαl δωματίων: Μονόκλινα 3.986 δραχμ. 
Δiκλινα 5.696 δραχμ. Τρfκλινα 7.075 δραχ. 
Συμnεριλομβόνεται κοντινένταλ μnρέκ
φαστ. Διό ρεζερβέσιονς όnοταθί'jτε στη Ν. 

·Υόρκη (212) 483-0642 κ. • Αρσένη l'j γρόψοτε 
Sophocleous &Athen~s 26, Athens, Greece. 
'rel. 524-8511-7 Telex ο4488 ALCY. 



By Angela Τ. Volandes 

Recently tbe eommunity of Holy Cross ebureb in'Bay Ridge, Brooklyn, eelebrated tbe eleva
tion of the eross with a special vesper. Bishop Athenagoras of Dorylaion eonducted the 
serviee assisted by the elergy ofNew York and the Byzantine ehanters "Romanos ο Melodos" 
eonducted by Demetrίos Fousteris. Followlng the vesper the Ladies Philoptoehos served 
eoffee and putries to the eonιreιation and a special dinner wu prepared for His Graee and 
guests. From left to ήght, Rev. George Papadopoulos and presbytera from St. Barbara, V ery 
Rev. Damukinos Canas Klmisis Tbeotokou, Fr. Constantinos Xanthakis pastor ofHoly 
Cross, His Graee Bishop Athenaιoras, Very Rev. Tbeodore Nedelson Dean ofSS Con
stantine and Helen Cathedral in Brooklyn. STANDING: SteUa Panaιakos president of 
Phίloptoehos, John Papatryphon, Takis Tsevdos, Demetήos Kyήakopoυlos, Emmanuel 
Dυrakis, Jim Athanasakos, Ameral R. Ε< ·-Kyήe KaUas presldent ofThree Hlerarebs, Bob 
Bakalis Bay Ridge Estate RE, Andreas Elysseou put president ofHoly Cross, Angelo Pana
ιakos, Steve Angelldes, Steve Volvolakos, Nfek SkarveUs past presldent ofHoly Cross and 
owner of Ameral R.E., Dean Rυinya presίdent of Holy Cross, Michael Avnamides, Steve 
Xavlaras presldent of Board ofTrυιtees Kimfsls Tbeotokou commυnlty, James Landis, Alex 
Coufos, Dr. Stavroυla Anιelakos, Dimitris Papageorgloυ lnsυrance Ageney, Arthur Μ. 
Noυlas V .Ρ. Atlantie Bank, Presbytera Xanthakis, Charles Petsis R.E., Gregory Rίgas, Her
eυles Constructlon, and lut but not least Angela Τ. Volandes our coordinator for Brooklyn 

and Staten Island. 

Are you /ooking for de/iciow food, large se/ection, reasonab/e prices, fast service, warm 
fami/y atmosphere, without ΙUινίng ι ο traνeljar? theanswer is the ΒΑ Υ DINER at the corner 
of85th Street and 18th Avenue, in Brooklyn. The new owners Jimmy and Evanthia Papa
dakos with their children are /ookingforward to welcoming you. Pictured above is the Papa
dakos fami/y, Jimmy the father, Diane, Maria ιhe daughters, Evanthia his wife, ιi Aris, son. 

Mr. Giannakos in his office 

Andrew Yiannakos 
In New York 
Assembly Race 

Andrew Yiannakos has been placed on 
the ballot contesting for the seat of New 
York State Assembly, 48th Asembly Distήct 
in Brooklyn, New York. 

Yiannakos was recognized for his com
munity involvement, his record in youth 
programs, and his background in education 
by being endorsed unanimously by the 
Brook:lyn Republican Party. The 48th 
Assembly District includes the area of Boro 
Park:, Dyker Heights, Flatbush, Κ.ensing
ton Sunset Park: and Κ.ensington. "New 
leadership is needed to carry the message of 
progress and development for all parts of the 
Assembly Distήct," Yiannakos said at a 
recent campaign kick off. The Κ.ings County 
Conserνatίve Party has also endorsed Yian
nakos in this Assembly race. 

His experience includes a varίety of tech
nical education and adult training from his 
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work at ΙΒΜ and also New York Unίversίty. 
He w· .as an admίnίstratίve assίstant wίth the 
New York Cίty Polίce Department duήng 
college, and he also completed three years 
volunteer work wίth the local Ν. Υ. Auxilia
ry Polίce Department. He has worked wίth 
numerous youth programs, ίncludίng base
ball and basketball leagues, Boy Scouts of 
Ameήca and the Greek Orthodox Υ oung 
Adult League. 
Yίannakos earned hίs Eagle Scout rank ίn 

the Boy Scouts with a community tutoήng 
program; he also ίs a member of the 
Natίonal Brotherhood of Honor Campers; 
served two years as Natίonal Public Rela
tions chairman of the Order of Sons of 
Peήcles (ethnic servίce fraternity) and an 
officer of the Brooldyn Chapter of the 
ΑΗΕΡΑ. 

Υ ίannakos ίs a product of the Iocal school 
sy~tem, being educated at the Stuyvesant 
Hιgh School, then earning a Bachelor's at 
Ν ew Υ ork U nίversity with an economics and 
urban studίes degree. He has completed a 
Master's of Busίness Adminίstratίon at Pace 
University, specializing in information 
systems. He has also written a number of 
articles and papers on computing and data 
processing management. 

At ΙΒΜ, Yίannakos has been a member of 
~signemen~, including programming, tech
nιcal educatιon and software marketing. He 
has traveled extensίvely in the United States, 
and has developed and conducted semίnars 
for ΙΒΜ, some of whίch he ίnstructed over a 
p~~neering educational technology; 1ive tele
vιsιon over satellite involving ten citίes. 

Andy Yίannakos ίs cuπently servίng as 
Troop Commίttee charman ofTroop 715 of 
the Boy Scouts (chartered to Ho1y Cross of 
Bay Ridge, Brooldyn), ίs also a member of 
the board of the Amerίcan Red Cross, and is 
a member of the Board ofTrustees and Vίce
chairman at the Pub1ic Re1atίons Com
mίttee of the Saints Constantίne and He1en 
Cathedra1 ίn Brook1yn Heίghts. 

He is the son of Evangelos and Eugenίa 
Yiannakos and has a sίster, A1exandra who 
reside in Brooklyn. ' 

On Wednesday, October 8, 1986, the of
ficίal campaign committee "Frίends of 
Andrew Yίannakos" hosted a fundraίser at 
Bay Rίdge. For ίnformatίon or to mail con
trίbutions, contact campaίgn chairman 
Peter Lambros, or treasurer John Vesey, by 
wrίting to "Friends of Andrew Yiannakos" 
9316 Fort Hamίlton Parkway, Brooklyn, 
Ν.Υ. 11209, or by callίng (718) 833-1647. 

Γεώργιος Κ. Φωκός 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ . ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 

ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 12 - ΨΑΡΡΩΝ 17 
ΑΘΗΝΑΙ 

Τηλ.: 360-9086- 522-4)260 

NOVEMBER, 1986 

Cathedral Ν ews 

The Α. Fantis Parochial Scbool ofSS Con
stantine and Helen Catbedral ln Brooldyn 
bu kept 1ts doon open for 13 years.ln tbose 
1.3 years it bu tauιJtt our chlldren the im
portance of communlty llfe and tbelr Greek 
heήtage. 1t hu shown tbem the ήιbt and 
wronp acc:ordinι to tbe Greek Orthodoι: 
faltb and tbe moralι of thelr sodety. The 
bqinninι of a school year ls also the beιin
ninι of tbe ecc:lesiastlcal calendar. ln the 
plc:ture aboνe is Archlmandήte Fr. Theo
dore Nedelιon, Dean of the Cathedral, 
blessinι the student body wlth holy water 

for a prosperous aιιd fulflllin& year. 

Bίshop of Aspendos 
named Chancellor 

Archbίshop Iakovos has announced the 
appointment of Bishop lsaίah of Aspendos 
as Chancellor of the Archdίocese of Ν orth 
and South America effectίve October 1, 
1986. Bίshop Isaίah succeeds Rev. George 
Bacopoulos who has retired after servίng as 
Chancellor for 22' years. 

Bίshop Isaίah was e1evated to the epίs
copacy on May 25, 1986 at the Archdiocesan 
Cathedra1 of the Holy Tήnity ίn New York 
Cίty with Archbίshop lakoνos presiding. 
Sίnce then, as an auxiliary bίshop to Arch
bίshop Iakovos, he had been serving in the 
Diocese of Chicago. 
Α native of New Hampshire, Bίshop 

Isaίah, 55, entered Ho1y Cross Greek Or
thodox Schoo1 of Theology ίn Brookline, 
ΜΑ in 1954 following two years of service in 
the U.S. Maήne Corps stationed at Camp 
Lejeune, NC. He received hίs Bache1or of 
Arts in Diνίnity in 1960 and then studied for 
one year at the Ecumenical Patήarchate 
Semίnary in Halki (τurkey) receiνίng a Cer
tίficate of Graduate Studίes. 

• ; ... ~'~ . ~~;·~· 
Recenιly, α speciα/ νesper serνice was he/d αt Kimisis τheoιokou Greek Orthodox Church 
αt 18th St. and 5th Ανe. in Brooklyn. His Eminence Archbishop Ιαkονοs was in αttendαnce 
as were man_y priests αnd offlciα/sf~om Metropo/itan Orthodox churches αnd hundreds of 
people offαιth. After the νesper α dmner was prepαred by the Uιdies Phi/optochos ίιι honor 
of His Eminences' 75th Birthdαy. Aboνe, Archbishop lakoνos is thαnking the community 
for th~ ce/e~ration of ~is birthdαy. From /eft to right, Dr. George Menikokes principα/ of 
Soterιos E/ιnas PαrochUll Schoo/, Steνe Haνiaras president ofthe Community, George Veis 
Consu_late of Greece. His Eminence, Very Reν. Fr. Dαmaskinos Gαnas, Bob Ba.ka/is Vice 
Presιdent of the Community αnd Helen Kαmpαdelis president of Uιdies Philoptochos. 

'1.7 



FOTIS 
Fuπier to the Rich & Famous 

Fotis Roussos, internationally acclaimed 
Greek fur designer, who has been hailed as 
the genius of high fashion from Paris to 
Beverly Hills, recently opened his new salon 
in Manhattan at 333 Seventh Α venue. 

This highly talented artist began his career 
at age 16 in his native city of Istanbul (Con
stantinople) under the tutelage of Gus 
Pappas, a legendary fur technician who was 
known in the trade as the "King of Mink:". 
Later Fotis operated his own salon with 
great success which allowed him to travel to 
London and Paris where he mastered the 
techniques of the European fur mak:ers. In 
1962 he settled in Greece where he opened 
exclusive salons in Athens and Corfu. His 
unique fur fashions enabled him to cater to 
an eHte cHentele including Melina Mercouή, 
European royalty, Greek: shipping mag
nates, and middle east oil tycoons. 

In pursuίt of new horizons he came to 
Ameήca several years ago and opened 
salons in Manhattan and Beverly Hills, 
Califomia. Working wίth the finest sable, 
mink, lynx, fox, broadtail, ermine and other 
furs, his distinctive combinations of texture 
and exquisite ornamentation expressed his 
innovative craftmanship. 

In Hollywood his clientele included Julie 
Andrews, Linda Evans, Eva and Zsa Zsa 
Gabor, Olivia de Havilland, Cher Bono, 
Victoria Principal, Tippi Hedήn, Barbra 
Streisand, Lynda Carter, Suzanne Pleshette, 
Lisa Minelli, Ursula Andress, Tίna Turner, 
Vincent Pήce and many more luminaήes of 
tinseltown. Whenever the ήch and famous 
thought of furs ίt was always Fotis, the 
rnaster craftsman of the cutting room. He 
has travelled and presented his fantasrna
goήc collection from Τ oronto to Paris, from 
Sun Valley, Idaho to London, from Mon
treal to Franfurt always being acclaimed for 
hίs artistic genius. 

In October 1983 Fotis was invίted to Fin
land to lecture to the furήers ίn Helsίnki and 
demonstrate hίs bold and ίnnovatίve tech
niques. He has a standing invitation to 
return as a guest of the Finnίsh government. 
This year at the Ameήcan lntematίonal Fur 
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Α Ν ew Book on Onassίs 
By Chuck Conconi 
The Washington Post 

The late Arίstotle Onassίs was a charming 
man who had a way with women, and 
accordίng to Peter Evans, the author of 
"Ari: The Life and Times of Aristotle Soc
rates Onassis," he was a man whom women 
found sexy. In fact, he said yesterday, it was 

only a few week:s ago that Elizabeth Taylor 
told Eνans that Onassis was the sexίest man 
she had eνer met except for her former 
husband Richard Burton. The fact "that he 
was immoral, a crook, disloyal, a monster 
made me want to write the book," said 
Evans. He said that when Onassis approach
ed him 18 years ago about wήting his life 
story, he wanted to be portrayed as a villain, 
"because they have the best parts." 

Evans said that opera diva Maήa Callas 
and Jackie Kennedy were both taken in by 
his charm. Onassis made up his mind to have 
an affair with Kennedy, Evans said, when 

Fair which was held at the Javits Conven
tion Center, F otis received a standing 
ovation on the first night when he presented 
hίs ankle-length white mink with white fox 
trim designed in the tradition of Poiret but 
with a unique touch of modernism. His next 
triumph was designing a new line of furs 
with leather combinations for intemational 
introduction. Recently his fabulous 
collection was presented in Boston by 

she borrowed his yacht to get away from 
Washington after losίng a baby. He told his 
friends of that determination and it became 
an obsession. But almost immediately after 
he had achieved his status marriage in 1968, 
it began to disintegrate. That didn't stop 
Onassis from boasting to his friends about 
his love life with the former first lady. He 
even stopped ABC correspondent Pierre 
Salίnger on the street in Paήs to talk about 
it, Evans said. Salinger, who had been 
President Kennedy's press secretary, told 
Onassis he didn't want to hear about it. 

Evans said that a scήpt has been written to 
turn the book into an ABC television mini
series in the late fall or early winter. In 
researching the book, Eνans did not attempt 
to interview Jackie Kennedy Onassis 
because he was told she wouldή't agree to an 
intervίew. 'Ήesides," he addCd;~she's pro
bably saving it for her own book. She's in the 
business so she must know what such a book 
would be worth." 

Yolanda (355 Waverly Oaks Road, 
Waltham, Mass.) and Fotis himself was 
interviewed on local television. Another 
show was presented in Cincίnnati (420 Race 
St.) by Henry Harris under the auspices of 
George Von Luder. Both shows received 
rave reviews in the media. When it comes to 
furs its Fotis-the furήer of the rich and 
famous! 

THOMAS SPELIOS 

ΡΑΝ GREGORIAN 
ENTERPRISES, INC. 

Inνites you to its 
2nd Annual Ball 

SATURDAY, DECEMBER 6th 
at the 

MARRIOT NEWARK HOTEL 
(ίη the center of Newark lnternational Airport) 

For the benefit ofthe GREEK CHILDREN'S FUND 
at the Memorial Sloan Kettering Cancer Center 

Admission $50.00 
Music by tlre 

TROJANS 

For more information call ΡΑΝ GREGORIAN 
(201) 549-2350 

"NEW YORK" 



Μετά τίς Δημοτικές έκλογές 

ΔΥΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Ol Δημοτικές καf Κοινοτικές έκλογές 
στήν 'Ελλάδα κατέστησαν τό ΠΑΣΟΚ 
κόμμα μειοψηφiας, dφου lχασε τό 25% 
περfπου τής έκλογικής του δυνάμεως. Ή 
«Νέα Δημοκρατfα» πέτυχε έντυπωσιακή 
Ιlνοδο καf οΙ rmοψήφιοf της έπεκράτησαν 
·στfς τρείς μεγαλύτερες πόλεις, όπου συ
νήθως έκλέγονται (JΠοψήφιοι rmοστηρι
ζόμενοι άπό τά κόμματα τής Άριστερiiς. 

Ούτε πανηγυρiζομε μέ τό dποτέλεσμα. 
ούτε dνάλυση τών έκλογικών άποτελε
σμάτων έπιχειρουμε. Τό πρώτο γfνεται 
άπό τούς νικητές τών έκλογών. Kaf τό 
δεύτερο dπό νικητές καf ήττημένους. 'Ε
μείς βλέπομε διαφορετικά τά πράγματα. 
'Από δ.λλη σκοπιά. Miiς dπασχολεί τό 
μέλλον, περισσότερο dπό τό παρόν. Γι ' 
αύτό. δέν εlναι πάρα πολλοf οΙ όμογενείς 
πού δέν χάρηκαν τό άποτέλεσμα καf τών 
δύο γύρων τών δημοτικών έκλογών. Μέ 
αΊσθημα γενικής dνακουφfσεως dκού
στηκαν τά dποτελέσματα. Άλλά δέν μέ
νουν άπαρατήρητα δύο νέα σημαvτικώ

τατα δεδομένα. 

Πρόκειται γιά τόν διπλασιασμό σχεδόν 
τών κομμουνιστικών ψήφων καf τόν ρυθ-

Τοϋ κ. ΠΑΝ. Σ. MAKPIA 

μιστικό ρόλο πού εlναι σέ θέση νά παfξη 
στήν διαμόρφωση τών πολιτικών έξελi
ξεων τό «κόμμα του έγκλήματος καf τής 
προδοσfας», δπως εlχε χαρακτηρfσει τό 
ΚΚΕ δ Γεώργιος Παπανδρέου. Πρόκει
ται γιά τό γεγονός ότι δυό φορές, μέσα 
στήν προηγηθείσα τών έκλογών 
έβδομάδα. ό Πρωθυπουργός κ. Λ. Πα
πανδρέου κάλεσε τό ΚΚΕ σέ συνεργασία 
γιά νά μή διακοπή ή πορεfα πρός τήν 
« 'Αλλαγή» τήν bποfα ε6λόγησε καί ό 
Μάρκος ΒαφειάJης τfς παραμονές τών 
έκλογών, έκφράσας τήν fκανοποfησή του, 
σέ συνέντευξη πρόc; τούς Ν.Υ. τϊmes. 
Άλλά καi άπό τήν διατύπωση τών πρω
θυπουργικών έκκλήσεων πρός τούς κομ
μουνιστές ψηφοφόρους, προκύπτει ότι τό 
ΠΑΣΟΚ lχει τούς 1διους στόχους μέ τό 
ΚΚΕ καi ότι μόνο στήν στpατηyιιcή lγ
κειται ή διαφορά τους. 

Ή δ.pvηση του ΚΚΕ νά ύποστηρfξη τόν 
(JΠοψήφιο του ΠΑΣΟΚ στήν 'Αθήνα, δέν 
πρέπει νά dποσπάση τήν προσοχή άπό τήν 
συνεργασfα τοϋ κυβερνώντος κόμματος 
μέ τό ΚΚΕ σ' δλόκληρη τήν ύπόλοιπη 
Έλλάδα. 46τό δέν εlναι μυστικό. Kaf τά 
δυό κόμματα κάλεσαν τούς 6παδούς τους 

νά ψηφfσουν τούς «δημοκρατικούς» (JΠο
ψηφίους μέ βάση μιάν «άμοιβαιότητα» 

τής όποΙας οΙ κiνδυνοι φαίνεται ότι δέν 
έχουν γfνει άκόμη αlσθητοl στούς "Ελλη
νες ψηφοφόρους. 

Τό πιό άνησυχητικό στοιχείο δέν εlναι 
μόνο ή α15ξηση τών κομμουνιστικών ψή
φων. Εlναι η θεσμοποlηση τής συνεργα
σίας ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ καΙ ή «νομιμοποίη
ση» τής συνεργασfας α6τής στά μάτια τών 
'Ελλήνων ψηφοφόρων. Ή μή ύποστή
ριξη του (JΠοψηφfου του ΠΑΣΟΚ στήv 
'Αθήνα ύπηγορεύθη άπό συγκεκριμένη 
σκοπιμότητα καΙ εlναι lνα μεμονωμένο 
σύμπτωμα τής διαφωνiας σ ' ό. τι άφopii 
τήν καθιέρωση τής άπλής 'Αναλογικής. 
Κατά τά ιlλλα. ή συνεργασiα (JΠάρχει. Kaf 
συμφέρει ή συνεργασiα αύτή στό ΚΚΕ -
όχι στό ΠΑΣΟΚ. όπως προκύπτειάπό τό 
άποτέλεσμα τών δημοτικών έκλογών. 

Παρακολουθώντας τά έλληνικά πολι
τικά πράγματα δχι μέ κομματικά κριτή
ρια. άλλά καθαρώς έθvικά, έλπfζομε ότι ό 
κ. 'Ανδρέας Παπανδρέου θά dντιληφθη 
όσο γ{νεται συντομώτερα. ότι ή συνερ
γασfα μέ τό ΚΚΕ μόνο σέ έπικίνδυνο άδι
έξοδο εfναι δυνατό νά όδηγήση τό 
ΠΑΣΟΚ καf τόν τόπο . . . 

The Complete 1987 
Greek Video Catalog 

IS READY 

Send ιtηs coupon and you \Α.ιi 11 τe-ceι"•e- Ιh4? NE.W 1987 Color 11\ustraτed 
GR~EK VILJEO CATALOG w;rh over 500 GREEK MOVIES 

GVRT 39• McGulnness θlνd. 
Brooklyn, Ν. Υ. 112:22 

Name 
(of your Video C lιΦJ---------

Addrcss 

.~~~~~~~~sϊιaίιeiϊ-ί _iiZϊlρiiί_ίίτeίl.iiiiiiiiΙoίf yίοίurίν;ίdeο Clu~~~iiiiiiiiiiiiii~ 



Λ/ΓΑ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ 

ο I ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ στήν Πολιτεfα τΙJς Νέας 'Υόρκης δέν θά !χουν τήν παραμικρή δυσκολfσ στήν tπιλογή μεταξύ 
τιUν δύο ύποψηφfων γιό τήν Γερουσfα στfς έκλογές τΙJς 4ης 
Νοεμβρfου. 'Ο Γερουσιαστής Alfonse D' Amato, δν κσf όπρό
σεκτος, λόγω όπειρfσς σέ ώρισμένες περιπτώσεις. όπεδεfχθη 
δριστος φιλέλλην κσf ύπεύθυνος πολιτικός μέ τfς θέσεις πού 
lλσβε στήν Γερουσfσ κατά τήν διάρκεια τΙJς πρώτης του θη
τεfσς. 'Υπεστήριξε τήν ύπόθεση τflς Κύπρου σέ δλες τΙς ψη
φοφορ(ες σχετικό μέ θέματα βοηθε(σς καf ύπflρξε καλός 
Φfλος τfJς 'Ομογενεfσς. Γι' σύτό, εΤνσι άξιέπσινοι οΙ όμογε
νεΤς οΙ όποίοι μέ πρωτοβουλfα τοϋ κ. Φιλfππου Κρfστοφερ 
σχημάτισαν 'Επιτροπή γιό τήν ύποστήριξή του. 

ΟΙ λόγοι πού κάνουν προτιμητέο τόν κ. Ντ' Άμότο όπό 
τόν Δημοκρατικό όντfπαλό του κ. Mark Green, πού 
όκολουθεί lνσν ριζοσπαστικό, ξεπερασμένο λιμπεραλισμό, 
δέν tξσντλουνται μόνο μέ τό παραπάνω. Ό Γερουσια
στής στάθηκε στό πλευρό του Προέδρου ΡΙJγκσν σέ δλσ τό 
μεγάλα tθνικό θέματα. 'Η φωνή του όκουγόταν συχνό στήν 
Γερουσfσ καΙ σέ δλλσ βήματα, ύπέρ τιUν σκλαβωμένων λαιUν 
τflς 'Λνστολικflς Εύρώπης καf τιUν όγωνιζομένων tνσντfον 
tρυθριUν δικτστοριιUν. 'Επεκράτησε τήν στάση του 
Προέδρου Ρfjγκσν στfς πρόσφατες συνομιλfες του μέ τόν 
Γκορμπότσεφ κσf πιστεύει στήν όνόγκη συνεχfσεως τflς 'Λ
μυντικflς ΔιαστημικΙJς Πρωτοβουλfας τιUν Η.Π.Λ. Μέ δλλσ 
λόγια, ό κ. Ντ' 'Λ μότο εΤνσι δριστος tρμηνεuτής τών αΙσθη
μάτων τfJς μεγάλης πλειοψηφfσς του άμερικσνικοϋ λσοϋ, ό 
.όπο1Qς tγκρfνει τήν άμυντική κσf tξωτερική πολιτική τοϋ 
Προέδρου Ρflγκσν, καθώς άπολαμ/3όνει τούς καρπούς τflς 
πολιτικι'Ις του πού tπσνσδραστηριοποlησε τήν 0/κονομlσ, 
μεlωσε στήν μέση τόν πληθωρισμό, τό tπιτόκισ κο( τήν 
άνεργfα, κατάφερε σοf3σρότατα πλήγματα κατά του 
ώργσνωμένοu tγκλήμστος. tξαπέλυσε πόλεμο κατά τών 
νdρκωτικιUν καΙ κατέστησε τήν 'Αμερική Ισχυρή κσf 
σεf3σστή σέ φlλους κσf tχθρούς. 

Μέ τήν εύκσιρlα, θό συστήσωμε στούς όνσγνώστες μας 
νό ψηφlσουν τούς όμογενείς πού εΤναι ύποψήφιοι γιό τό Κογ
κρέσσο καΙ γιό δλλσ όξιώματα, άλλ' δ χι μέ μοναδικό κριτή
ριο τήν έλληνική καταγωγή τους. δπως καΙ δλλοτε τονlσσμε. 
Νό ύποστηρfξωμε κσf δλους δσους βοήθησαν τfς προσπά
θειες του έλληνικοϋ λόμπυ στό Κογκρέσσο, άλλά νό λόβωμε 
ύπ' δψη καΙ τΙς θέσεις τών ύποψηφfων σύτών στό μεγάλα θέ
ματα πού άπσσχολοuν τήν 'Αμερική κσf τόν tλεύθερο 
κόσμο ... 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 

Κ
Λ τ Λ τήν όρκωμοσlα του νέου • Αρχιεπισκοπικού Συμ
βοuλfου Πσιδεfσς. ό 'Λρχιεπfσκοπος κ. 'Ιάκωβος dνέφε

ρε μερικό πολύ tνδισφέροvτσ πράγματα γιά δ, τι άφορδ τόν 
' ρόλο πού μπορεί νό διαδραματfση ή ·Ομογένεια στήν δια
τήρηση τΙJς έλληνικfJς γλώσσης. ή όποΙα f3σναύσως κσκοποι
εrται δ χι μόνο στήν 'Ελλάδα, άλλά καΙ στόν όμογενεισκό 
χιUρο, δπως καΙ οΙ στΙJλες σύτές lxouν κατά καιρούς ύπο
στηρfξει. 'Ελπlζομε δt, οΙ θέσεις τοϋ 'Αρχιεπισκόπου νό προ
σεχΘοDν δσο ή περfπτωση άπαιτεί όπό τήν Διεύθυνση Πσι
δεfσς τflς 'Λρχιεπισκοπflς. τό Κοινοτικό Συμβούλια κσf τό δι
δακτικό προσωπικό τιUν 'ΕλληνοσμερικσνικιUν Σχολεfων, 
διότι σιγά-σιγά, tπικρστεί τό μονοτονικό σύστημα, tπειδή, 
δπως άκοDμε, διδάσκαλοι καΙ διδασκόμενοι τό θεωροϋν ... 
•εύκολώτερο•. 

'Αλλ ' δς δώσωμε τόν λόγο στόν 'Λρχιεπfσκοπο, ό όποiος. 
τόνισε μεταξύ δλλων: 

•Sναι ύnοχρtωση καf καθfiκον μας νά tρyασθοϋμε yιό . 
τήν τήρηση καf καλλιtρyεια τfk tλληνικfiς yλώσσος καf 
τcίιν tλληνικcίιν yραμμότων συνεχf~οντες τήν nαρόδοση 
τcίιν · Ελλήνων τοΟ tιωτερικοΟ, aτούς nνευματικούς κό
nους καf τfς θυσfες τών όnοfων ~fλονται ή'iδρυση, συν
τήρηση καi δνθιση σχολεiων nεριωnfiς, δnως ~ταν ή Ζω
σιμαfα τών 'Ιωαννiνων καi οΙ σχολές τfk Σμύρνης, 'Χίου, 
Κυδωνιών, Κωνσταντινουnόλιως, 'Ιαcήου, Βουκουρε
στiου ώς καi ή'iδρυση nνευματικών Ιδρυμάτων, δnως τδ 
Καnοδιστριακδ Πανεmστήμιο, ή Βαλλιάνειος Βιβλιοθήκη, 
τδ Ζόnnειο, ή Ρι~άρειος, τδ Μιτσδβιιο, κ.δ. 

•Στά σχολεlα τοΟ tιωτερικοΟ καλλιερyήθηκε ή tλλη
νική yλώσσο καf άnδ tκεl εΙσήχθη στήν 'Ελλάδα μετά τήν 
άnελευθέρωσή της. · Εμεlς δέ ώς •nροέκταση• καi δχι 
dnίκταση• τfiς ·Ελλάδος nρέnει Ιδιαiτερα νά nροαtξου
με τήν ένδτητα, καθαρότητα καi όμοιοyένιια τfiς tθνικfiς 
μας yλώσσος, τfk νεοελληνικ"ς καf νά άn~ύyουμε 
τήν εlσαyωyή άλλαyών, nού άyνοοϋν τελεfως τήν Ιστορι
κή δρθοyρα.κι (μονοτονικό), αύτδ nούδιύνει τό μυαλό 
καf τήν κρfση τών nαιδιών•. 

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ο ΠΩΣ πολλές φορές lχομε σημειώσει, τό διδακτικά βιβλfσ πού άποστέλλονται άπό τό tλληνικό ύπουργείο 
Παιδεfσς. πρός χρήση στό 'Ελληνοαμερικανικά σχολεία, 
εΤναι τελεlως άκατόλληλσ. w Οχι μόνο διότι μερικό άπό σύτό 
εΤναι γραμμένα άπό μαρξιστές κο( φέρνουν στό παιδιά μας 
άηδέστατα σοσιαλιστικό μηνύματα, άλλά κσf διότι δισστρέ
φουν καΙ παραποιούν τήν έλληνική 'Ιστορfσ κσf άνσφέρον
ται σέ μιά πραγματικότητα καΙ lνσ περι/3όλλον δσχετο 
τελεfως μέ τό όμερικσνικό. 'Ο 'Λρχιεπfσκοπος lθεσε στήν 
σωστή βάση του τό θέμα τών διδσκτικιUν βιβλfων, μέ τόόκό-
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λουθα: 

• Ή Παιδεfα πρtπει νά εlναι ή αύτή καf νά tπιδιώκη 
τούς 'ίδιους στόχους σt δλα τά σχολεlα μας. Τό περιεχό
μενο τών διδακτικών βιβλfων πρtmι νά ύπηρετ~ τούς 
tκπαιδευτικούς μας στόχους καf νά άvα .. ρεται στήν t
θvικοθρησκευτική ταυτότητα. Τά βιβλfα τ~ς •Ελλάδος 
δέν εfναι κατάλληλα yιά μllις. Τά βιβλfα μας πρέπει νά εlναι 
ύ•ηλοίί tθvικοΟ ~νήματος, σt yλώσσα Ιερή, πού πρέ
πει νά yfvη ή yλώσσα τών παιδιών μας. Τό πολιτιστικό 
κέντρο καf τά πολιτιστικά προyράμματα νά τεθοίίν ύπό 
τήν tιιfβλε•η τοϋ 'λρχιεπισκοιιικοΟ ΣυμβΟυλfου Παι
δεfας καf νά rρα•~ όδηyός yιά τόν tκ μέρους τών σχο
λεfων έορτασμό τών θρησκευτικών καf tθvικών έορτών•. 

ΟΧ/ ιιΕΛΕΓΧΟ>> 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ~ταν, tπlσης. οΙ παρατηρήσεις τής tκπαι
δευτιχοίί καΙ μέλους τοϋ Συμβουλlου Παιδείας κ. Στέλλας 

Κοκ όλη, ή όποfα τόνισε Ιδιαfτερα τήν όνάγκη διαφυλάξεως 
τiJς καθαρότητος τiJς γλώσσας μας καf τήνόκαταλληλότητα, 
γιά διδακτικούς καf φρονηματικούς σκοπούς, πολλών 
κειμένων τών νέων διδακτικών βιβλfων άπό τήν ·Ελλάδα. Καf 
μίλησε γιά τήν όνάγκη «συνεργασlαςιι καΙ δχι «έλέγχουιι τοίί 
tλληνικοϋ ύπουργεlου Παιδεfας. καf τήν δημιουργlα δσο τό 
δυνατό περισσότερου συγκεντρωτικού συστήματος Παι
δεlας. 

Συμφωνούμε μέ τfς θέσεις αύτές καf Ιδιαίτερα μέ τήν 
όνάγκη άποκλεισμού όποιασδήποτε tπιρροής τών Συμ
βούλων Παιδεfας πού έρχονται άπό τήν ·Ελλάδα, στά 
θέματα tκπαιδεύσεως τών παιδιών μας. Δέν έχομε άvάγκη 
άπό κομισαρfους tκπαιδεύσεως καf όρθώς δέν tκλήθησαv 
στήν πρώτη πανηγυρική συνεδρlαση οΙ σύμβουλοι τού 
ύπουργείου Παιδεfας στfς ΗΠΑ καf Κσναδlί. • Ηταν μιά δια
κήρυξη όνεξαρτησfας. αύταρκεfας καf όποφασιστικότητος ή 
πρώτη αύτή πανηγυρική συνεδρfαση. 

Πιστεύομε καΙ μείς δτι tπιβάλλεται νά εΤναι συγκεντρω
τικό τό tκπαιδευτικό μας σύστημα καf νά μή tπιτρtπωνται 
στίς tπf μέρους Κοινότητες άπσφάσεις γιά τήν tπιλογή διδα
κτικών βιβλlων καΙ τόν προσδιορισμό τής διδακτικflς Ολης. 
άφοίί πολλές Κοινότητες διοικοuνται άπό άνθρώπους περι
ωρισμtνης μορφώσεως καf παντελώς όκαταλλήλων γιά τήν 
λήψη σχετικών άπσφάσεων... 'Αλλά οlJτε καf στούς διδα
σκάλους πρέπει νά . tπιτρέπεται ή tι:τιλ()γή τών διδακτικώ_ν 
βιβλlων. Τά βιβλlα tπιβάλλεται νά tκλtγωνται άπό τήν συ
σταθείσα 'Επιτροπή, σέ συνεργασfα μt τήν άρμόδια διεύ
θυνση τής 'Αρχιεπισκοπής. Πρέπει, tξ 6λλου, νά άποκλεισθfl 
όποιαδήποτε συμβολή στά tκπαιδευτικά μας ήμιμαθών πα
ραγόντων της • Ομοσπονδlας καΙ 6λλων τελεfως άγραμμά
των Ινστρουχτόρων, πού tνθσρρυνθέντες άπό τήν • 'Αλλα
γή», εTxav προτεlνει τήν... ιrάπόσπαση» τflς tκπαιδεύσεως 
άπό τήν 'Αρχιεπισκοπή ... 

ΤΡΟΥΜΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ τήν άvάyκη γιά μεγαλύτερη προσπάθεια 
πού θά άποβλtπη στήν προσέλκυση 'Αμερικανών τουρι

στών στήν ·Ελλάδα, ό βουλευτής 'Αθηνών τflς Νέας Δημο
κρατlας κ. Νίκος 'Αναγνωστόπουλος. καλός φlλος τfjς • Ομο
γενεlας καΙ θερμός ύποστηρικτής τflς 'Ελληνοσμερικσνικflς 
φιλlας καf συνεpγασlας. σέ όγόρευσή του στήν Βουλή, εΤnε 
μεταξύ 6λλων: 

ιΚαl δταν ~ρχεται 6 δ{Jμαρχος τf'\ς Νέας 'Υόρκης. Κότς. 
καΙ όναφέρει μέ όργlλη tnιστολ{J δτι δέν θέλει οΟτε νό μδς 
ξέρη, λόγω τf'jς μή tπανατοnοθετ{Jσεως τοΟ όνδριόντα τοΟ 
ΤροΟμαν, τολμδνε tφημερlδες τf\ς nλευρδς σας νό ρfχνοuν 
μομφή στό πρόσωπο τοΟ 'Ιακώβου, ένός ήγέτη μέ τεράστιο 
κϋρος σέ όλόκληρο τόν ·Ελληνισμό, λέγοντας δτι 6 'λρχι
εnfσκοnος 'Ιάκωβος εfναι tκεfνος ό όποΙος (βαλε τόν δ{Jμαρ-
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χο της Νέας ·Υόρκης νό γρόψη αύτό πού ~γραψε. Ποιός; 'Ο 
'Ιάκωβος, πού δταν τόν χρειαζόμαστε, έπειδή έντός ώρών 
κατάφερε νό έπικοινωνήση μέ τόν Σούλτς καί τόν Ντε 
Κουεγιόρ καf νό τούς κόνη νό άποκηρύξουν τό ψευδοκρά
τος τοϋ Ντενκτάς, τόν ύποδεχόμαστε στό άεροδρόμιο μετό 
βαίων καf κλάδων. Kai δταν δέν τόν χρειαζόμαστε, τοϋ ρί
χνουμε μομφή. Μό, δέν ντρεπόμαστε; 

Τό θέμα τοΟ Τροίίμαν ~χει τεράστια διάσταση». 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ=Υ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΟΣΜΩΝ 

ΙΔΙΑΠΕΡΩΣ ένδιαφέpων εfνaι κο( ό δι6λογος μεταξύ τοϋ κ. Άναγνωστοπούλου καί τοϋ κ. Στpατfj Κόρακα, βουλευ
τού τοϋ Κ. Κ. Ε., στήν ίδια συνεδρfαση rfjς Βουλής: 

ΑΝΑΓΝΩΠΟΠΟΥ ΛΟΣ: ν Αν δέν ύπi'\ρχε τήν κρίσιμη, 
δραματική έκείνη έποχή γιό τήν ·Ελλάδα, ό Τροίiμαν, δέν θό 
fίταν αύτή τήν στιγμή έλεύθερος ό έλληνικός Λαός ώστε 
τμημα του νό μπορi'\ νό συκοφαντi'\ τόν δνθρωπο έκείνο καί 
νό φθόση σέ τέτοια ύηέρμετρη άχαριστiα. Γ ιό ποιόν; Γ ιό τόν 
ήγέτη πού μδς προσέφερε τή δυνατότητα νό έπιβιώσουμε 
στήν οΙκογένεια τών έλευθέρων έθνών ... 

ΚΟΡΑΚΑΣ: Γιό δνομα τοΟ ΘεοΟ, νό ύμνοϋμε τόν Τροϋ
μαν έδώ μέσα, τόν δνθρωπο πού ~ρριξε τίς βόμβες στ ή Χιρο
σίμα καί στό Ναγκασάκι; 

ΑΝΑΓΝΩΠΟΠΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ νό περιορισθητεστή 
συμβολή του στήν · Ελλάδα, δν τήν ώφέλησε t\ δχι. ν Αν θέ
λετε νό όναφερθi'\τε στό Ναγκασάκι, πηγαiνετε νό κάνετε 
διαδηλώσεις γιό τό Ναγκασάκι. 

ΚΟΡΑΚΑΣ: Αύτός ό κύριος εκανε κακό καί στή χώρα μας 
καί στόν κόσμο όλόκληρο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγ. Σαλαμόλκης): νΟχι διακοπές πα
ρακαλώ. 

ΑΝΑΓΝΩΠΟΠΟΥ ΛΟΣ: 'Εν πόση περιπτώσει δν ~χουμε 
τόσεις μαζοχιστικι'jς ύστερίας, ώστε νό προτιμούμε τήν άνέ
χεια όπό τήν εύημερlα, αύτό άφορδ έσδς καί τήν πολιτική 
σας. Τ ό 1985 όπό τήν περιοχή τί'jς άνατολικης Εύρώπης εφθa
σαν στήν 'Ελλάδα 147.000 τουρiστες σέ σύνολο ηληθυσμοϋ 
380 έκατ. 

ΠΑ Υ ΛΙΔΗΣ: 'Ανατολικών. 

ΑΝΑΓΝΩΠΟΠΟΥ ΛΟΣ: Γ ιό άνατολικούς μιλδμε, παρα
πέτασμα, μπλόκ. Τήν wιδια έηοχή, άηό τή δύση, τήν όποία 
τόσο κατηγορούμε, μπηκαν 5,5 εκατομμύρια τουρίστες
μιλώ μό vo γιό τήν Εύρώπη καΙ δχι γιό τήν 'Αμερική- όηό 
~να φόσμα πληθυσμοΟ 320 έκατ. ΟΙ άριθμοί βεβαίως δέν 
~χουν μότια, όλλό βγάζουν μότια καf συγκρίνουμε αύτήν 
τήν στιγμή ώκεανό μέ σταγόνες άπό άπόψεως εlσροί'jς συν
αλλάγματος στήν 'Ελλάδα. 

'Από τό ίδιο Βί'jμα εJχα δλλωστε ρωτήσει πρΙν όπό τρία 
χρόνια, τόν συνάδελφο κ. Κουτσόγιωργα, ό όποiος fιταν 
όρμόδιος ώς 'Υπουργός Προεδρiας γιό τόν τουρισμό, όν 
μπορι'j νό μδς άναφέρη ~στω καΙ ~να ~μβασμα τουριστικοϋ 
συναλλάγματος t\ ~στω τσέκ μέ έπιστολή όπό w Ελληνες της 
Τασκένδης. Σήμερα θό ύποβόλω δλλο έρώτημα στόν όρμό
διο κ. Ρουμελιώτη καί θό ηώ δ τι έίχαμε τήν τραγωδία της Κα
λαμάτας πρό ήμερών. Βρέθηκε κανένα ~μβασμα άπό τήν 
όνατολική Εύρώπη ι'j όηό τήν Α. Γ ερμανiα έκεί πού ηl'jγε άκρι
βώς τΙς μέρες τών σεισμών ό κ. Σαρτζετάκης; 
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Ηλθε καμία 
ένiσχυση δπως τό εκατομμύρια δολλαρlων πού όκούσαμε 
ηώς fίλθαν όηό τήν ·Αμερική καΙ συνεχίζονται νό μαζεύον
ται όηό τούς έκεΤ * Ελληνες; 

Γράψετε fνα φίλο αας 
συνδρομητή 

ατήν ocNEA ΥΟΡΚΗ~~ 

•ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,. 



'Στιγμιότυπα ... 'καiάπΟ τiς ΗΠΑ 
'Αποσπάσματα άπό τό νέο βιβλίο τής Κας ΕΛΕΝΗΣ ΒΛΑΧΟΥ 

Πρωτοφανή tκδοτική tπιτυχiα σημειώνει στήν Έλλάδα, το νέο 
βιβλiο τής Και; Έλένης Βλάχου - το δγδοο κατd σειp(ι. - πού κυκλο
φόρησε προ διμήνου μΕ τον τiτλο •Στιγμιότυπα•. Πρόκειται γιά μιa 
καλαiσθητη κai tπιμελημένη έκδοση τής «Καθημερινής», μΕ Αξαι
ρετικοϋ tνδιαφέροντος κεfμενο κai φωτογραφ/ες τής διακεκριμένης 
συγγραφέως πού καλύπτουν δεκαετ/ες δημοσιογραφικών κai προ
σωπικών της tντυπώσεων dπ ' δλο τον κόσμο κai κοντd στόν μεγάλο 
πατέρα κai δάσκαλό της. τον Γεώργιο Λ. Βλάχο, Ιδρυτή τής ΠΙΟ lγκυ
ρης κai γιd πολλά χρόνια μιδ.ς dπό τΙς μεγαλύτερες έλληνιιcές tφη
μερiδες, πού τιμά κai σήμερα τήν δημοσιογραφiα τής γενέτειρας, dφov 
καταφέρνει ίmό τήν διεύθυνση τής Και; Βλάχου, νd dποφεύγη τόν κι
τρινισμό κai τήν dνευθυνότητα, πού τόσο - δυστυχώς - συνήθισαν 
οΙ ·Ελληνες dναγνώστες .. . 

ρού<; εύτυχισμένους κai ώρες τραγικές. 

Πρόκειται γιd ένα πειστικό dφηγηματικό τεκμήριο συμμετοχής 
σi; πολλά γεγονότα κai μαpτυρ/α σε περιστατικά πού oi νεώτεροι ά
γνοοϋν κai ο[ παλαιότεροι μπορεί νd έχουν λησμονήσει. Ή συγγpα

φεύ<; καταφέρνει vά παρουσιάζη σάν «tπiκαιρα• άκόμη κai λησμο
νημένα πρόσωπα κai πράγματα μi; τό πάντοτε ζωντανό ϋφος της κai 
τό πνευματώδες γράψιμο πού συνήθισαν ol άναγνώστες τής «Ε» στην 
«Καθημερινή». Εlναι δλόκληρο τό βιβλίο τών «Στιγμιοτύπων» Ανδι
αφέρον, χρήσιμο καi εύχάριστο. Kai tπειδή δεν γ/νεται νd τό μετα
φέρωμε ... δλόκληρο στiς σελ/δες μας. περιοριζόμαστε σε μερικi;ς 
μόνο χαpακτηριστικi;ς σελ/δες τών «Στιγμιοτύπων» μi; τiς Αντυπώ
σεις τής συγγραφέως dπό τήν 'Αμερική. Μερικi;c tντυπώσεκ άνα
φέρονται σe ξέγνοιαστες ώρες, λ/γο πρΙν τόν Β . Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Καi άλλες σέ μέρες δύσκολες γιd την ·Ελλάδα κai την 1δια την Κα 
Βλάχου, δπως ή περlοδος τής χούντας, δταν άpνηθείσα τήν λογο
κρισlα τών συνταγματαρχών, έκλεισε την .-Καθημερινή•. Kai Μωσε 
ένα μάθημα ύψιστου tπαγγελματικοϋ ήθους κai dφοσιώσεως στά δη
μοκρατικd Ιδεώδη γιd τd δποία κai σήμερα άγωνiζεται στην πρώτη 
γραμμή, ε6θυτεvής, dνένδοτη κai dσυμβfβαστη. (Στήν dναδημοσf
ευση δέν dκολουθήσαμε τήv μοvοτονικη γραφή του βιβλiου κai tλπl
ζομε vά μδ.ς συγχωρηθή ή αύθαιρεσ/α α6τή). 

Διαβάζοντας τiς άναμνήσεις τής μοναδικής χρονογράφου, στό 
δλοζώντανο αύτό βιβλiο πού εlναι κάτι περισσότερο dπο κλασσικά 
«dπομνημονεύματα•, διατρέχει δ dναγνώστης μιd δλόκληρη Αποχή, 
δπως τήν lζησε ή Κα Βλάχου, τόσο κοντά στά γεγονότα κai στd πρό
σωπα πού την διαμόρφωσαν. Εlναι διάχυτη στό έργο ή dκόρεστη δη
μοσιογραφική περιέργεια κai μιd δξε/α παρατηρητικότητα πού tπι
βεβαιώνεται dπο τόν φωτογραφικό φακό τής συγγραφέως 1σέ και-

Τό τελευταίο προπολεμικό ταξίδι 

Σταθμός ~ταν τό τελευταtο προπολεμικό 
μου ταξίδι, ιiνοιξη τοϋ 1939. 
·Η ταν ή πρώτη μου γνωριμία μέ τήν ·Α

μερική, lνα ταξίδι στή μεΎάλη χώρα πού μέ 
πήγε άπό τή Νέα Ύ όρκη στήν Ούάσιγ
κτων άπό συνάντηση στόν Λευκό 0\κο μέ 
τόν Φράνκλιν Ροί>ζβελτ, ώς γνωριμία μέ 
τόν Κλάρκ Γκέϊμπλ, στό Χόλλυ-yουντ τής 
Καλιφόρνιας. Ταξίδεψα μέ τό .. κορίνθια .. , 
άμερικανικό .. κρουαζερόπλοιο• καί κρε
μασμένη στή γέφυρά του ε{χα τήν πρώτη 
άλησμόνητη εικόνα J:νός άληθινό. .. νέου 
κόσμου•, τής Νέας Ύόρκης. 

Γιά vά άγοράσετε τά 
«Στιγμιότυπα ... » 

οι ένδιαφερόμενοι νά άγο
ράσουν τό βιβλίο τής Κας 
·Ελένης Βλάχου, μποροϋν 
νά στείλουν έπιταγή ή Mo
ney Order $15.00 έπ· όνό
ματι: 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ 
Socratous 57 

Athens, Greece 
(fά $15.00 καλύπτουν κα{ τά 

ταχυδρομικά) 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 1916 

Πόσες φορές άπό τότε, δέν ιiκουσα τήν 
κουβέντα: "·Η Νέα 'Υόρκη δέν ε{ναι ή ·Α
μερική ..... , συνήθως μέ ύποτιμητικό τόνο. 
Καί πάντα ε{χα τήν ίδια άντίδραση. wοτι 
μόνο ή Νέα' Υόρκη ε{ ναι πραγματικά ή • Α
μερική, μόνο τή Νέα Ύόρκη δέν μπορεtς 
νά τήν φαντασθείς άν δέν τήν δεΙς μέ τά 
δικά σου μάτια. Καμιά εικόνα, καμιά φω
τοyραφ{α, καμιά περιγραφή δέν σέ προε
τοιμάζει γιά τό μεγαλείο αύτi'jς τi'jς μαγικi'jς 
πολιτείας μέ τούς πανύψηλους κομψούς 
πύρΎους. 

Μόνο ή Νέα Ύ όρκη σέ μεταφέρει σέ 
μελλοντική έποχή σέ μελλοντικό κόσμο, 
δπου ο( θεόρατες κατοικίες άνθρώπων, στέ
κουν πιό ψηλά άπό τούς οτκους τοϋ θεου 
κα{ τούς προστατεύουν 01οργικά καθώς 
κουρνιάζουν στά πόδια τους. Καί κάτι 
άλλο, μοναδικό στόν κόσμο. Μόνο ή Νέα 
'Υόρκη σέ βλέπει συ-yχρόνως σάν δικό της 
καί σάν ξένο διότι δέν lχει τρόπο νά ξεχω
ρίσει αύτόν πού ~χει ζ ή σε ι έκεt χρόνια, πού 
~χει έκεt Ύεννηθεt, άπό τόν ξένο πού lφθα
σε χθές. 

Αύτήν τήν άλήθεια τήν κατάλαβα τήν 
πρώτη μου μέρα στήν Νέα Ύ όρκη - καί 
τήν θυμdμαι σάν ν6. ~ταν χθές. 

Εlχα άφήσει τίς βαλίτσες μου άκόμη 
κλειστές στό μικρό ξενοδοχεtο «Γουtν
σλοου• στήν 55η δδό καί Μάντισον Ύωνία 
καί ε{χα πάρει τούς δρόμους. 

Μόλις άντίκρυσα τό πρώτο «ντράγκ
στόρ•, lνα άπό αύτά τά ξακουστά «φαρμα-

κο-εστιατόρια .. , χώθηκα μέσα, κάθησα έ
πάνω σέ &να σκαμνί μπροστά σέ lναν μα
κρόστενο μπάΎΚΟ καί ζήτησα άπό lνα λευ
κοφορεμένο ΎΚαρσόνι &να σάντουϊτς μέ 
ζαμπόν. Ή ταξιδιωτική μου πείρα μου 
lδινε τή βεβαιότητα ότι μ· αύτή τήν πα
ραnελία βρισκόμουν σέ στερεό lδαφος. 

• Αλλά εΙ χα κάνει λάθος. 

«'Επάνω σέ τί;» μέ ρώτησε. 

«Μά ... σέ ψωμί! .. 
«Τό ξέρω, σέ ψωμί! Πάνω σέ τί ψωμί; Καί 

πώς τό θέλεις τό ψωμί ..... 
Σ' αότό τό σημεtο άναΎκάστηκα νά όμο

λογήσ~ _δτι f!μουν μόνο άπό μισή ώρα κά-

Ή συγγραφεύς μέ τόv Κλάpκ Γκέi'μπλ στόv 
ρόλο τοϋ Ρέττ Μπάτλερ, στό στούντιο δταν 

γύριζε τό « ·οσα παiρvει δ δ.νεμος». 
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τοικος Νέας Ύόριcης καί δέν καταλάβαινα πού ε{ χε γίνει ποτέ,dχε καλέσει τόν κόσμο 
οϋτε τί μοϋ &λεγε οϋτε τ{ μέ ρωτοϋσε... νά θαυμάσει τό μέλλον. 

Ή συνέχεια ήταν φυσικά φιλική. Μοϋ Εlχε δώσει σ · αύτό τό μέλλον μία ήμε-
l:ξήγησε τίς δυνατές ποικιλίες tνός σάν- ρομηνiα: .. ·ο κόσμος τοϋ 1960» καί l:πάνω 
τουϊτς, σχετικές μέ τά διαφορετικά ψωμιά. σ· αύτό τό θέμα, στόν θαυμάσιο κόσμο πού 
Κουβεντιάσαμε, ήπια καt καφέ καί άφησα μίiς περίμενε ϋστερα άπό είκοσι χρόνια 
τό κατάστημα μέ τήν έμπειρία δτι σ' αύτή ν ε{ χε συγκεντρώσει πλοϋτο καί φαντασία 
τήν μεγάλη πόλη, κανεiς δέν σέ ξέρει γιά μέσα κα{ &ξω άπό τά περίπτερα. 

ξένο, σέ δποιαδήποτε φυλή καί άνάνήκεις, 'Εκεί είδαμε τήν πρώτη - άκόμη πειρα-
δ,τι είδους άγγλικά καί άν μιλίiς, ή άκόμα ματική - τηλεόραση, l:κεί τίς πρώτες 
άν δέν μιλάς καθόλου. κάλτσες «νάϋλον .. , ιcάτι μαγνητικές κου-
·οπως συνέβαινε μέ τόν δλοζώντανο, γε- ζίνες - πού δέν φτούρησαν - κα{ κατη-
λαστό πατριώτη μας, τό Σπί>ρο Σιcούρα. γορίες άπό μικρά καί μεγάλα ρομπότ. 
Χρόνια στήν 'Αμερική ε[ χε σχεδόν ξεχά- Τό βράδυ τών l:γκαινiων τό τιμώμενο 
σε ι τά tλληνικά του, χωρίς νά μάθει ποτέ πρόσωπο δέν ήταν δ Ροϋζβελ τ, δ Πρόεδρος 
σωστά άγγλικά καί μιλοϋσε μία δική του των 'Ηνωμένων Πολιτειών πού ήταν 
άκατάληπτη διάλεκτο, πράγμα πού δέν τόν παρών, άλλά &νας μιιcρόσωμος ήλικιωμέ-
ε{χε έμποδίσει νά βρίσκεται l:πικεφαλfjς νος aνθρωπος, μέ μεγάλο κεφάλι, πλούσια 
σωρείας κινηματογραφικώνl:πιχειρήσεων, aσπρα μαλλιά κα{ λαμπερά μάτια, πού άν-
νά &χει άποκτήσει σημαντική περιουσία τιπροσώπευε τήν άνθρώπινη εόφυiα καί τό 
καί νά &χει κερδίσει άκόμη περισσότερους πνεϋμα τοϋ μέλλοντος. 

φίλους άπό δολλάρια. · Ο • Αλμπερτ 'Αϊνστάϊν χαιρέτισε μέ 
Θυμάμαι τό πρώτο βράδυ πού μέ κάλεσε βραχνή φωνή, μέσα σέ βαθιά σκοτεινιά τό 

νά βγοϋμε στή Νέα 'Υόρκη. Μέ πfjγε σέ πλf\θος πού τόν άκουγε μέ θρησκευτική 
&να ώρα\ότατο tστιατόριο καί l:κεi πρίν προσήλωση, μίλησε γιά μέλλον, πρόοδο 
καλά-καλά ιcαθίσουμε, πρίν κοιτάξουμε καί ε{ρήνη καί έγύρισε &ναν-&ναν τούς δια-
κατάλογο i\ παραγγείλει φαγητό, &φθασε δ κόπτες πού συνδεδεμένοι μέ «κοσμικές 
Μαίτρ μ~ &να πλατύ χαμόγελο καί άκούμ- άκτίνες» (κάποιο έmστημονικό θαυμα πού 
πησε μπροστά μας μία ... κολυμπήθρα γε- μίiς &μεινε άνεξήyητο ), πλημμύρισε σέ φώς 
μάτη φρέσκο χαβιάρι καί πλάϊ &να mάτο τό &να ϋστερα άπό τό aλλο τά δέκα τμήμα-
χονδροκομμένο φρέσκο κρεμμύδι.· Ο συν- τα της 'Εκθέσεως. Ούτε δ γέρο σοφός,ούτε 
δυασμός ήταν τό άγαπημένο δρεκτικό τοϋ l:μείς πού τόν άκούγαμε μπορούσαμε νά 
ΣπύρουΣκούρακαίτόάπολάμβανεσέβαθύ φαντασθοϋμε δτι πολύ πρίν φθάσουμε σ' 
πιάτο, μέ κουτάλι τής σούπας. αύτόν τόν μελλοντικό Παράδεισο, τόν 
'Εκείνη τήν aνοιξη τοϋ 1939, ή Διεθνής «Κόσμο τοϋ 1960,, θά περνούσαμε χρόνια 

·εκθεση τής Νέας ·Υ όριcης, ή μεγαλύτερη - καταστροφfjς καί άγριότητας, χρόνια 

πικροϋ πολέμου καί άπάνθρωπης γενοκτο
νίας. 

Δέν άνησυχοϋσε πραγματικά άκόμη δ 
κόσμος καί άπό τήν άλλη πλευρά τής 
μεγάλης ήπείρου, στίς όχθες του Είρηνι
κοϋ, ή άλλη μεγάλη Παγκόσμια ·εκ:θεση 
τοϋ · Αγίου ΦραΎκίσκου, ήταν ή άπόδειξη. 
'Εκεί ε{χε συγκεντρωθεί ή δμορφιά καί ή 
Τέχνη καί τά μεγάλα Μουσεία του κόσμου 
εlχαν στείλει πρέσβεις της γηραιάς Εύ
ρώπης μία l:κλεκτή άριστοιφατία πού 
πρώτη φορά περνουσε τόν ·Ατλαντικό. 'Ε

κεί περίμενε τόν θαυμασμό του νέου κό-

~cc~ss 
GREECE 
$439aτ 

ΛCCESS 
ΙΝΤΕRΝΛ ΤΙΟΝΛL 

250 W. 57th Street #511 
New γork, Ν.γ. 10107 

Tel. 212-333-7280 
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1NEW DEAL ΣΤΟ GOOD DEALI 
Πολλοί προσπάθησαν νά μας συναγω
νιστούν άλλά δέν 
μπόρεσε κανείς 

ΣΠΑΣΑΜΕ 
ΤΟΦΡΑΓΜΑ 
ΤΩΝΤΙΜΩΝ 
ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ 
ΠΑΡΑΘΥΡΑ 

$ 149 μέτήντοnοθέτηση. 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ 

ΤΩΡΑ τά 'Ελληνικά Μάρμαρα 

στήν καρδιά του 'Ελληνισμου. 

Κάτι πού f:λειπε άπό τήν 'Ομογένεια. 

I 

Show Room, άποθήκη & έργοστάσιο προϊόντων μαρμάρου 
TZAKIA - ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ - ΚΟΥΖΙΝΕΣ - BAR 
Τιμές λιανικής & χονδρικfjς πώλησης άπίστευτα χαμηλές 
Wa also install- Retail and Wholesale 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣ/Α ΜΆΡΜΑΡΟΥ 

. ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 

14-42 Astoria Blvd. 
22-17 Astoria Blvd. 
Astoria, New γ ork 

Tel. (718} 204-2001 • (718} 932-5773 

6701 5th Avenue 
Brook.lyn, New γ ork 
Tel. (718} 238-0039 

Comer Steinway 
and Astoήa Blvd. 

L.I.C., Ν.Υ. 
Tel. (718} 204-2001 

(718) 932-7227 ..... .._..._...._..,_.~~~~~~.._...._...~.._...._.._ .. _______ .. _____ .... __ .... __ .. ____ , .. _____ .. __ ~~..-..._.. 
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σμου ή «Μαντόννα Ντέλλα Σέντια» τοϋ 
Ραφαέλλου, ή «Γέννηση τής · Αφροδίτης» 
τοίι Μποτιτσέλλι, ή «Φορναρίνα••, ή 
κομψή «Κυρία Βιζέ-Λεμπρέν» άπό τό Λοίι
βρο καί όλόκληρη συντροφιά άπό 
Ρέμπραντ, πού ε{χε στείλει ή Χάγη. 

Κοντά στήν ώραιότατη πόλη τοϋ ' Αγίου 
Φραγκίσκου, συνδυασμό ·Ανατολής καί 
Δύσεως, άπλώνεται τό Λός w Αντζελες, 
όπου μέσα σ' αύτήν τήν πανάσχημη άπλα
στη άπέραντη πόλη, βρίσκεται διεσπαρ
μένο τό λεγόμενο Χόλλυγουντ. 

Γεωγραφικά τό μόνο Χόλλυγουντ πού 
ύπάρχει ε{ ναι lνας μακρύς φαρδύς δρόμος, 
στό κέντρο τοϋ Λός -Αντζελες, τό Χόλ
λυγουντ Μπουλεβάρ. Δέν ύπάρχει οϋτε 
πόλη Χόλλυγουντ, οϋτε χωριό, οϋτε περιο
χή, οuτε κάν συνοικία. ·ο,τι ε-χει σ-χέση μέ 
κινηματογράφο, γραφεtα, έγκαταστάσεις, 
σπίτια καί πύργους άστέρων, αίθουσες 
προβολής καί άπέραντα στούντιο, δλα 
ύποτίθεται ότι άνήκουν σ' αύτόν τόν .. -ο
λυμπο», σ· αύτό τό μυθικό Χόλλυγουντ 
πού άιφιβώς έκεtνα τά -χρόνια περνοϋσε τίς 
πιό μεγάλες δόξες του. 

Χάρη στό μαγικό όνομα τοίι Σπύρου 
Σκούρα πού μοϋ εlχε άνοίξει δλες τίς 
πόρτες, πέρασα έκεί lνα όλόκληρο μήνα 
καί άπλωσα στίς στήλες τής «Καθημερι
νfjς» άτελείωτες περιγραφές γιά τόν τότε 
μακρινό καί θρυλικό κόσμο. 

-οχι πώς μέ παρέσυρε ή άτμόσφαιρα τής 
λατρείας πού φτερούγιζε στά στούντιο. 
Κρατοίισα μαζί μου, τήν -χαρακτηριστική 
έλληνική, κα{ ιδίως άθηναϊκή ψυ-χρότητα 
πού εϊ-ιαμε γιά τά μεγάλα άστέρια, τά τραν
ταχτά όνόματα, τούς θεούς της έποχής. 

Γιά νά δώσω μία εικόνα, άντιγράφω άπό 
τήν «Καθημερινή»: 

.. . . Φθάσαμε σέ lνα ύπαίθριο «σέτ» δπου 
ό Γκάρυ Κοϋπερ γύριζε σκηνές άπό τήν 
ταινία «Ρήαλ Γκλόρυ ... Ό Κοίιπερ, στρα
τιωτικός γιατρός στίς Φιλιππίνες, ύπερά
σπιζε - τήν ~ρα πού φθάσαμε έμεiς - lνα 
μικρό φρούριο δπου ε{χαν καταφύγει 
λευκοί γιά νά σωθοίιν άπό τόν έ-ιθρικό 
ό-χλο των ιθαγενών. 

Πανύψηλος, ήλιοκαμμένος, μέ γκρίζα 
μαλλιά, δ ζωντανός Γ κάρυ Κοϋπερ δένε{ χε 
τίποτε νά ζηλέψει . . . άπό τήν δοξασμένη 
σκιά του καί ήταν άληθινά έντυπωσιακός, 
καθώς μέ άγριεμένο καί φωτεινό βλέμμα, 
σκόπευε μέ πραγματική λύσσα μ' lνα 
άστραφτερό πολυβόλο έναντίον ένός άθέ
ατου «έ-ιθροϋ ... 
Μαζεμένοι γύρω άπό lνα φοινικόδενδρο 

μέ κορμό περιτυλιγμένο άπό άλουμ(νιο καί 
κολλημένα ψεύτικα φύλλα, παρακολου
θοίιμε νά γυρίζουν τήν ίδια σκηνή γιά 
έβδόμη φορά. 'Η μεσημεριάτικη καλοκαι
ρινή ζέστη τi'jς Καλιφόρνιας lχει πέσει 
βαρειά καί ό Γκάρυ Κοϋπερ πάνω στό φυ
λάκιό του; έξακολουθοίισε νά πυροβολεί. 

.. Περιμένετε άκόμ η λίγο .. , μοϋ εlπε δ Χα
θαγουαίη, «καί θά γνωρίσετε τόν Γκάρυ 
Κοϋπερ ...... 
«Πόσο λίγο;» ρώτησα. 

«Ε{ναι τώρα τρεΙς», μοϋ άπαντάει άόρι-

Μιά άπό τfς μεγάλες στιγμές τής «Καθημερινής»: -Εχουμ.ε άγοpάσει τό «κοπυράΙτ·,. τών., Άπο
μν'ημονευμάτων» του Τσώρτσιλ - καΙ πληρώσει, τότε, 50.000 δολλάpια/- καΙ μ.ελετοϋμ.ε τήν 
προβολή του. Στή φωτογpαφfα, καθισμένος δ Βασiλης Σπαvόπουλος, όρθιος, ό Κώστας 
Πολfτης, δ Α/μfλιος Χουρμούζιος άvάβει τήν πfπα του, tyώ, δ Γεώργιος Βλάχος καΙ δ Κων-

σταντίνος Τσάτσος, τότε μέλος τοϋ «tπιτελεiου» τής «Καθημερινής», 

στα. «Κατά τίς τέσσερις, τέσσερις καί 
μισή, θά πρέπει νά ε-χει τελειώσει κα( θά 

τόν γνωρίσετε .. ·"· 
Χωρίς liλλο λόγο άπό κούραση, ζέστη, 

έξηγώ ότι προτιμώ νά φύγω καί προκαλώ 

αίσθηση. «Δέν θέλησε νά γνωρίσει τόν 
Γκάρυ Κοίιπερ! .. , διάβασα τήν άλλη μέρα 
στίς έφημερίδες . " · Η Γαλλίδα δημοσιο
γράφος πού εlχε προηj'ηθεt, λιποθύμησε 
δταν άντίκρυσε τόν Γκάρυ Κοlιπερ .. , εγρα-

ΑΦΟΙ ΜΕΝΤΗ ο.Ε. 
ΑΠΟ ΤΟ 1867 

ΠΑΡΆΓΩΓΗ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

ΔΑΝΤΕΛΩΝ- ΤΡΕΣΣΑ - ΚΡΟΣΙΩΝ- ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 

ΠΛ.ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑΣ 10, ΑΘΗΝΑ 

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

Τηλ. (718) 204-8380 

U 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 - Τάξίδια - Διακοπές γιά 
~Ελλάδα - Κύπρο καί ολο τόν κόσμο 
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φε στή συνέχεια. 

Τό μικρό αύτό έπεισόδιο μέ ~κανε προ
σωρινά γνωστή. ·Εγινα γιά λίγες μέρες ή 
,.'Ελληνίδα δημοσιογράφος πού βαρέθηκε 
νά συναντήσει τόν Γκάρυ Κοϋπεριο καί μέ 
κάποιο χιοϋμορ μοϋ λέγανε: «Εύχαριστώ 
πού δέν βαριέστε νά μέ γνωρίσετε ..... , πολ
λοί Ιiπό τούς Ιiστέρες πού συνάντησα τίς 
έπόμενες μέρες - πάντα χάρη στό Σπϋρο 
Σκούρα- φυσικά. Τόν Κλάρκ Γκέϊμπλ, τή 
Βίβιαν Λi'j, τόν Λέσλι Χάουαρντ, πού γύ
ριζαν τό .. • Οσα παίρνει δ άνεμος»-χωρίς 
νά μαντεύουν δτι θά γίνει ή ταινία τοϋ 
α(ώνα- τόν Ρόναλντ Κόλμαν, τή Νόρμα 
Σήρερ, τή Χέντυ Λαμάρ, τόν Χένρυ Φόντα, 
τήν Τζόαν Κρώφορντ, τήν Κάρολ 
Λόμπαρντ, τήν Σίρλει> τέμπλ ... Καί Ιiκόμη 
l:να δλόκληρο κόσμο Ιiπό σκηνοθέτες, τε
χικούς, συyγραφεiς. Δέν άφησα γωνιά στά 

διάφορα στούντιο πού νά μήν έπισιcεφθώ. 
·Εγραφα μακρόσυρτες περιγραφές στήν 
.. καθημερινή»- l:ως δτου σκοτείνιασε δ
ριστικά δ ούρανός στήν Εύρώπη καί στα
ματήσανε δλα τά έmπόλαια θέματα. 

• Οταν γύρισα άπό τήν Καλιφόρνια, άρχές 
'Ιουλίου τοϋ 1939, ε{χα δύο έξαιρετικές 
έμπειρίες. ·Εδωσα στίς J3 'Ιουλίου τήν 
πρώτη μου ραδιοφωνική συνέντευξη, περί 
'Ελλάδος, στό "N.B.C." στά Ιiγγλικά καί 
σέ πρόγραμμα μέ μεγάλη άκροαματικό
τητα καί στίς 14 'Ιουλίου πi'jγα στήν Ούά
σιγκτων, δπου μέ δέχθηκε σέ σύντομη ά
κρόαση, δ "F.D.R.", δ Φραγκλίνος Ντέ
λανο Ροϋζβελτ, στόν Λευκό Οίκο. ·Ενας 
Ιiπό τούς γοητευτικώτερους Ιiνθρώπους 
πού ε{χα τήν τύχη νά γνωρίσω. 

Γύρισα μέ τό .. Νέα 'Ελλάς .. , νεότευκτο 
έλληνικό ύπερωκεάνειο, μέ tλληνική 
άτμόσφαιρα , έξαι-ρετική Ηληνική 
συντροφιά, μέ τήν Κυβέλη έπικεφαλi'jς, νά 
μίίς ζωντανεύει τήν ή μέρα καί νά μίίς ξενυ
χτάει δλη νύχτα. 

·Εχω άκόμη &να τετρασέλιδο έφημερι
δάκι μέ τίτλο «Νέα Έλλάςιο, πού κράτησα 
ίσως γιατί θά dναι άπό τίς πρώτες έιcδο
τικές μου προσπάθειες, δπου παρακο
λουθώ τήν ιdνηση έν πλώ: 

... Γfvεται κάπου-κάπου κaf .. λ/γη» χαpτο
παιξiα τής δποiας ή ψυχή εlναι ή πιό dγαπη
μέvη tπιβάτις, ή ώpaia Κυβέλη. Συνήθως τό 
παιχviδι dpχiζει κατά τiς δύο τό μεσημέρι κaJ 
γιά νά μήv dpγήσει πολύ τελειώνει dμέσως 
μετά τήv dvατολή τοϋ ήλΙου . .. 

Τ ή στήλη αύτή τήν ύπογράφω μέ τό ψευ
δώνυμο .. ΕΒΓ Α» δηλαδή, δπως έξηγώ 
dλλου: .. 'Ελένη Βλάχου Γεωργίου του 
'Αγγέλου» ... 

Καταθλιπτική fιταν ή άτμόσφαιρα στήν 
·Ελλάδα δταν Ύυρίσαμε, Α&yουστος τοϋ 
1939, ιcαί ή .. καθημερινή .. προφανώς κάτω 
Ιiπό άποπνιιcτική λογοκρισία ~δινε τά 
πρώτα δραματικά κεφάλαια ένός πολέμου 
πού πλησίαζε σάν νά γινόταν σέ άλλον 
πλανήτη μεταξύ άγνώστων λαών. 

Δέν ε{χα καμιά άμφιβολία δτι θά έρχό
τανε δ πόλεμος καί σέ μiiς καί άποφάσισα 
νά μάθω άλλο έπάγγελμα. Γράφτηκα στό 
έθελοντιιcό σώμα του Έρυθροϋ Σταυροϋ 
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καί πέρασα τό χειμώνα σέ διάφορα νοσο
κομεtα. 

Καί κάτι άλλο. • Αρχισα νά μαθαίνω 
ποδήλατο. Θά μοϋ ~παιρναν τό αυτοκίνη
το, σκέφθηκα, αύτό fιταν σίγουρο, είτε ο{ 
δικοί μας, είτε ο{ έχθροί καί γιά νά κυκλο-

φορώ κάπως ' εύκολα τό ποδήλατο ήταν 
άπαραίτητο. ·οπως δέν ε{χα ποτέ πολύ 
άνεπτυγμένο τό αίσθημα της ισορροπίας, 
&πεφτα έπί μi'jνες στόν κατήφορο της δδοϋ 
Ρηγίλλης πού fιταν τό πεδίο τi'jς έκμαθή
σεώς μου. 

Ή θέα dπό τό μπαλκόνι τής κ. Βλάχου στήν «Καθημερινή», τό πpωt τής 21ης Άπpιλiου 1967. 
·οπως σημειώνει στό βιβλiο της, πεpiμενε vά γυpiσουν τήv πλάτη οΙ στρατιώτες γιά νά τpαβήξη 

τήν φωτογpαφfα α6τή. 

Προβάλλοντας τό ''House Arrest" 
Βρέθηκα στήν Καλιφόρνια, άκριβίί>ς τίς 

ήμέρες πού συνέβησαν τά τραγικά 
έπεισόδια στό Πανεπιστήμιο τοϋ Κέντ, 
στίς 4 Μαtου, δταν άνδρες τi'jς 'Εθνοφυλα
κής έπετέθησαν έναντίον των φοιτητών 
πού ε{χαν όργανώσει μία έκδήλωση -
άπλώς ciλλη μία - έναντίον τοϋ πολέμου 
τοϋ Βιέτ-Νάμ. Τούς διέλυσαν μέ 
πρωτοφανi'j άγριότητα, πυροβολώντας στό 
«ψαχνό .. , άφήνοντας δεκάδες τραυματι
σμένους, καί τέσσερεις νεκρούς. Τό ίδιο 
βράδυ, ή τηλεόραση ~δειχνε σκηνές άπό τό 
μακελειό, καί 'Αμερικάνες μανάδες, σκυμ
μένες σάν δαινες πάνω Ιiπό τά πτώματα νά 

φωνάζουν: «Σκοτώσατε λίγους ! ... ·Ε πρεπε 
νά σκοτώσετε κι άλλους! ..... Τέτοιες έκ
δηλώσεις μίσους δένε{ χε -γνωρίσει ποτέ ή 
'Αμερική. Νικήτρια πολλών μεγάλων, γεν
ναίων πολέμων, ζουσε μέ πικρία τήν προ
οπτική της πρώτης σκληρi'jς καί άδικης 
ήττας. Τόν άλλο χρόνο, Σεπτέμβριο τοϋ 
1971, ξαναπήγα στήν 'Αμερική δπου μέ 
ε{-χε καλέσει ή 'Επιτροπή τών Έξωτερι
κίί>ν του Κογκρέσσου. Μοϋ εlχαν ζητήσει 
μία &ιcθεση γύρω Ιiπό τά Ύεγονότα τi'jς 2Ιης 
'Απριλίου 1967, πού θά διάβαζα σέ άνοι
κτή συνεδρίαση. Πρόεδρος τi'jς Έπιτρο
πi'jς ήταν δ Μπένζαμιν Ρόζενταλ, φίλος μας 



καί tχθρός τής χούντας, άλλά άπό τούς 
άλλους δεκατέσσερεις πού άποτελοϋσαν 
τήν 'Επιτροπή, ο{ περισσότεροι εlχαν πι
στέψει σ' αύτά πού ~λεγε δ Σπϋρος w Αγκ
νιου. Μερικοί, ο{ Κόγκρεσμεν Γκάς Γιά
τρον καί Χέρμπερτ Μπιούρκ, ε[χαν πάει 
καλεσμένοι στήν 'Ελλάδα άπό τήν κυβέρ
νηση καί εlχαν γυρίσει μίiλλον tνθουσια
σμένοι. Ό Κόγκρεσμαν Πfjτερ Φρελινκ
χουίζεν t'!ταν φίλος τοϋ Χένρυ Τάσκα, τότε 
πρέσβεως τών 'Ηνωμένων Πολιτειών στήν 
'Αθήνα. Κατά τήν tπίσημη συνεδρίαση 
εlχα μαζί του μία μακρά άνταλλαγή άπό
ψεων, κατά τήν όποία ίJποστήριζε θερμά τό 
καθεστώς τών 'Αθηνών. Τό πιό άποκαρ-

'Ο δυναμικός Ιδρvτήι; καi διεvθvντήι; του γνw
στοϋ tκπαιδεvτικου Ιδρύματος «Πλάτων» τοϋ 
Brooklyn, κ. Στέλιος θ. Σχουρσlδηι;, δ ό
ποίος θά τιμηθή dπό τούι; γονείς καΙ μαθητές 
μέ δείπνο, μέ τήν ε~καιρlα τών 10 χρόνων τοϋ 
έλληνικου αΜοϋ σχολεfοv. Τό δείπνο θά δοθή 
στό Hollywood Terrace, στό Brooklyn, στΙς 
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διωτικό άπ' όλα ήταν τό χαμηλό tπίπεδο 
τών tπιχειρημάτων του. 

.. η ~χετε νά πείτε στό θέμα τής άσφα
λείας; Μίiς λένε, καί πιστεύουμε πώς ε[ναι 
άλήθεια, δτι σήμερα μιά γυναίκα μπορεί νά 
περπατάει άσφαλής στούς δρόμους τijς 'Α
θήνας ... ». 

.. πάντα περπατοϋσε άσφαλής στούς 
δρόμους τf'\ς 'Αθήνας. • Η ταν δμως άσφα
λής καί μέσα στό σπίτι της, πρίiγμα πού δέν 
εlναι τώρα ..... 

«Πιστεύουμε δτι ο{ άναφορές ο{ σχετι
κές μέ τά βασανιστήρια εlναι ύπερβολικές 
καί ότι δ άριθμός των πολιτικών κρατου
μένων ε[ναι μικρός. Ποιά ε[ναι ή δική σας 
γνώμη στό θέμα; .. ·" 

«Σiiς φαίνεται μικρός δ άριθμός τών πο
λιτικών κρατουμένων, δταv ~χουμε 
tκατοντάδες; 'Εμείς δέν βρίσκουμε, δτι γιά 
μία χώρα διακοσίων tκατομμυρίων, ο{ πεν
τακόσιοι άγνοούμενοι πού ~χετε στό Βιέτ
Νάμ ε[ναι μικρός. Τούς σκεπτόμαστε αύ
τούς τούς γενναίους πού ~χουν ίJποστεί 
κακοποίηση καί tξευτελισμούς, δπως 
έσεiς θά ~πρεπε νά σκέπτεστε τούς δικούς 
μας ... » 

«Πιστεύετε κι tσείς δτι ή C.I.A. όργά
νωσε τό κίνημα της 21ης 'Απριλίου καί 

γιατί; ..... 
«Δέν ξέρω άν τό όργάνωσε. Ξέρω δμως 

δτι ή έπίσημη 'Αμερική τό ίJποστήριξε 
άπό τήν πρώτη στιγμή. Καί δτι συνεχίζει 
νά τό ίJποστηρίζει. 'Υποστηρίζει ενα προ
δότη κινηματία Παπαδόπουλο, πού μετα
χειρίσθηκε δπλισμό καί σχέδιο τοϋ ΝΑΤΟ 
γιά νά καταλάβει μιά άοπλη καί i'\ρεμη 
πόλη, νά συλλάβει καί νά κακοποιήσει τά 
μέλη μίας συντηρητικής κυβερνήσεως ... 
·ολα μέ ~να σκοπό, τήν {κανοποίηση τών 
προσωπικών του φιλοδοξιων ..... 
·ενα άλλο πρωί μέ δέχθηκε δ τότε 'Υ

πουργός τών 'Εξωτερικών Τζόζεφ Σίσκο 
στό γραφείο του παίζοντας μέ άνεση τό 
ρόλο του γνωστοί> τών παλιών καλών ή
μερων: 

..ειναι δυνατόν, Χέλεν, νά mστεύετε δτι 

BANQUET CENTER 
FOR ALL OCCASIONS 

Α ccomoJdaιions from 10 ι ο / ,200 
12 ROOMS ΤΟ CHOOSE FROM 

For Reserνations 
CALL 

(201) 636-:Η~. 

BANQUET MANλGER 

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

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ. 1916 

tμεtς ο{ 'Αμερικανοί άγαπaμε τούς συν

ταγματάρχες; ..... 
"τότε ο ο. γιατί δέν παύετε νά κάνετε μαζί 

τους ~ρωτα ... δημοσία; .. ·" 
'Α ναφέρω αύτόν τόν μικρό διάλογο διότι 

τόν tπανέλαβε σέ κύριο άρθρο της ή "New 
York τimes" καί διότι δέν τό εμαθε άπό 
μένα. ·επρεπε νά t'!ταν άπό τόν ίδιο τόν 
Σίσκο, ίσως μία ειλικρινής έπίδειξη τijς 
δικής του προσωπικijς άντιπάθειας. 

'Εκείνη τή χρονιά τέλειωσα τό βιβλίο 

μου, τό 'Ήouse Arrest". ΕΙ χα τήν τεράστια 
τύχη νά ~χω έκδότη τόν 'Αντρέ ΝτόUτς, 

εναν άπό τούς μεγάλους tκδότες δχι μόνο 
tijς • Αγγλίας άλλά καί τοϋ Δυτικοί> κό
σμου. Πανέξυπνος, γλυκομίλητος Ούγ
γρος, μέ ζωηρό πρόσωπο καί πρόωρα άσ
πρα μαλλιά δέν θά εlχε ποτέ διακινδυνεύ
σει νά μοϋ βγάλει βιβλίο άν δέν πίστευε δτι 
ε{ χα κάτι νά πω. Παρακολουθοi'>σε άλλωσ
τε δ ίδιος μέ άηδία καί άγανάκτηση δσα γι
νόντουσαν στήν 'Ελλάδα καί εlχε κάθε 
διάθεση νά βοηθήσει στόν άγώνα tναντίον 
τοϋ στρατιωτικοί> καθεστώτος. 

Καί πραγματικά, τό βιβλίο χρησίμευε 
περισσότερο άπ' δ,τι μποροϋσα νά εlχα 
έλπίσει. Γνώρισε καλή κυκλοφορία, εlχε 
άρκετά κέρδη καί άνανέωσε τό ένδιαφέρον 
τοϋ κόσμου γιά τήν 'Ελλάδα, τήν «Καθη
μερινή» καί μένα προσωπικά. Μέ τό βιβλίο 
στά χέρια, ταξίδεψα μέσα στήν 'Αγγλία, 
στήν Εύρώπη. Μεταφράστηκε στίς σκαν
διναβικές γλώσσες καί τελικά στήν 'Αμε-

EVELYN 
Fashίon Furs 

CUSTOM OR READY MADE
RQPAIRS AND REMODELING 

DONEON PREMISES- CLEANING 
GLAZING AND STORAGE 

737 ANDERSON Α VENUE 
CLIFFSIDE PARK, N.J. 
(201) 943-8210 or 568-9394 
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ρική δπου -yνώρισε καί τήν καλύτερη 
καριέρα του. 

Καί έκεi ~πεσε στά χέρια ~νός έξαιρε
τικοu έκδότη, τοϋ Λόβελλ Τόμσον, πού ξε
κινοϋσε μία νέα φίρμα, "Gambit", στή Βο
στώνη 'πού ήταν καί ή γενέτειρά του. Τά 
πρ<δτα δύο βιβλία tής "Gambit" ήταν ενα 
του Τζών Γκάλμπραίθ καί τό δικό μου καΙ 
έπωφεληθήκαμε καί ο{ δύο άπό τήν διαφη· 
μιστική έκστρατεία πού έξελίχθηκι 
σπάταλη, έφευρετική, ζωηρή καί στοίχισε 
δεκάδες χιλιάδες δολλάρια. 

νΕχω μπροστά μου τό πρόγραμμα πού μέ 

περίμενε μόλις lφθασα στήν 'Αμερική καί 
δέν μπορίδ νά πιστέψω πίδς τό άντεξα. 'Από 
14 Μαtου lως 17 'Ιουνίου κάθε μέρα, άπό τό 
πρωt ~ τά μεσάνυχτα άπό δημοσιογρα
φικό «μπρέκφαστ•, συνήθεια άμερικάνι
ιcη, ~ νυχτερινό phone-in, δηλαδή τηλε
φωνική σύνδεση μέ όποιον εlχε διάθεση 
νά πιάσει κουβέντα μαζί σου, ήταν όργα
νωμένα τά «ραντεβου .. μέ τηλεοράσεις, έ
φημερίδες, κριτικούς, συνεντεύξεις ή μία 
μετά τήν άλλη, σέ μεγάλες πόλεις καί σέ 
μικρές, άρχίζοντας άπό τόν ·Α γιο Φραγ
κίσκο τή μαγευτική πόλη τοϋ Εlρηνικοϋ, 
Λός ν Αντζελες, Σικάγο, Φιλαδέλφεια, Οίr 

άσιγκτων, ~ τή Νέα Ύόριcη. ·Ενας πανέ
ξυπνος, άνυπόφορα δυναμικός καί άκού
ραστος συνοδός, δ Τσάρλς Νέϊμπορς, δ 
"Chuck", τά τακτοποιοϋσε δλα, εισιτήρια, 
πότε αύτοιcίνητο, πότε τραiνο, πότε 
άεροπλάνο. Νεότατος, κάπου είκοσι πέντε 
χρονίδν, άλλά πεπειραμένος έπαγyελμα
τίας στίς δημόσιες σχέσεις, δέν άφηνε 
κανένα νά τοϋ ξεφύγει καί ο&tε έμένα νά 
πάρω άναπνοή. Τό άποτέλεσμα fιταν ότι τό 
'Ήouse Aπest" πούλησε πολύ καλύτερα 
στήν ·Αμερική - πέρασε τίς είκοσι χιλιά
δες άντίτυπα- καί οι εύκαιρiες νά μιλήσω 
γιά τά ~λληνικά θέματα fιταν πολλές καί 
πολύτιμες. ·Ο λες ot συνεντεύξεις άρχίζα
νε μέ τό βιβλίο καί χωρίς δική μου προ
σπάθεια κατέληγαν στούς συνταγματάρ
χες καί στήν κατάσταση στήν 'Ελλάδα. 

Σέ γενικές γραμμές έκείνη τήν έποχή τά · 
πράγματα ήταν πολύ πιό δύσκολα στήν • Α
μερική, παρά στήν Εύρώπη. ·οπως τό ξέ
ρουν δσοι tχουν πλησιάσει άπό κοντά τή 
μεγάλη χώρα καί tχουν συνδεθεi μαζί της, 
εχει πολλά καi διαφορετικά πρόσωπα. ΕΙ χε 
τόν φωτισμένο, φιλελεύθερο τύπο, τίς με
γάλες έφημερίδες πού ξέρανε λαμπρά τί 
γινότανε στόν κόσμο καί στή μικρή 'Ελ
λάδα. ΕΙ χε τόν κόσμο γύρω άπό τόν Λευκό 
0\κο, τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ, τό Πεντά
γωνο γιά τό δποiο τό παλιό ρητό: ..-οι τοi
χοι fχουν αύτιά .. , ε{ χε διαμορφωθεi σέ .. τ· 
αότιά ~χουν τοίχους ...... 
Εlχε τή μεγάλη 'Αμερική τ<δν κοιν<δν 

άνθρώπων πού περνοϋσαν τή χειρότερη 
καi πιό προβληματική χρονιά τi'jς 'Ιστο
ρίας τους. Πολεμοϋσαν τόν πρίδτο πόλεμο 
στόν δποtο δέν πιστεύανε, στέλνανε τά παι
διά τους νά σκοτωθοϋν σέ μία μακρυνή κό
λαση κα( μισοϋσαν δσους δέν τά στέλνανε, 
καί μαζί δσα παιδιά - δχι άπό δειλία, οι 
'Αμερικανοί δέν ήταν ποτέ δειλοί, οϋτε 
άπέφυγαν τούς κινδύνους - λιποτακτοϋ- . 
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σαν γιατί δέν πιστεύανε στή φωνή πού τούς 
καλοuσε, άκόμη καί όταν έρχότανε άπό τόν 
Λευκό 0\κο. ·Η ταν τόσο έξορyισμένος, 
τόσο πικραμένος δ κόσμος πού συναντοu
σες, ι!Sστε ήταν σχεδόν άδύνατον νά τούς 
τραβήξεις τήν προσοχή σέ δσα συμβαί-

νανε στή μακρινή 'Ελλάδα. ν Αλλωστε tό 
ότι οι στρατιωτικοί πού κυβερνοϋσαν ήταν 
άντι-κομμουνιστές, tφθανε στούς περισ
σότερους γιά νά τούς παραδέχονται, άκόμη 
καί νά τούς συμπαθοuν. 

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

TEL. (516) 234-6001 ή (516) 348-9708 

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

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ LONG ISLAND 

'Ελληνικά φαγητά γιά τούς ·Ελληνες καλοφαγάδες (σουβλάκια, μουσακάς, πα
στlτσια, σπανακόπιτες κ.ά.). Ψάρια φρέσκα σέ μeyάλη ποικιλlα γι' αότούς πού 
dγαποϋν τά θαλασσινά, Salad Bar γιά τούς . .. χορτοφάγους, breakfast γιά όλους, 

σπιτlσια γλυκά καΙ ψωμιά καΙ βέβαια ποτά πολλά. 

24 ΩΡΕΣ ANOIXTA - ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ 

allmllmδ 

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

euro concepts, ltd. 

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

SτΕΡΗΕΝ KAZANΠIS 

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

GEORGE ΚΑΖΑΝΠΙS 

•ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



'Έργα Γουναρόπουλου στήν Ούάσιγκτων 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ZYGOS GALLERY 

ΉZygos Gallery στήν Washington, D.C. (403 Seventh St., N.W., Tel. (202) 341-1140)tγκαι
ν(ασε τό Σάββατο 18 Όκτωβρfου έκθεση έργων τοίί μεγάλου WΕλληνα ζωγράιpου Γιώpγου Γου
ναρόπουλου, γvωστοϋ καf ώς George Gounaro πού πέθανε πρiv 10 περ/που χρόνια. Ή έκθεση 
θά παpαμεfνη dνοικτήιdχρι τiι; 12 Νοεμβρfου. Ό Γουναρόπουλος, τιμημένος καΙ μέ βραβείο 
Guggenheim, μέ μεγάλη dναδρομική έκθεση στήν Έθvική Πινακοθήκη, Μουσείο μέ τά έργα του 
στήν 'Αθήνα, κ.λ.π., dποτελεί όρόσημο στήν tξέλιξη τής lστορfας της σύγχρονης Έλληνικης 
τέχνης. Ή έκθεση αΔτή, γfνεται μέ έργα δυσεύρετα, μερικά δημοσιευμένα καf σέ tγκυκλοπαi
δειες τέχνης, πού παραχωρήθηκαν στήv γκαλλερi ΖΥΓΟΣ dπό τόν γι(. τοϋ ζωγράφου καΙ διατi
θεvται πρός πώλησιv-μιά σπάνια εύκαιpfα γιά τούς συλλέκτες, dφοϋ πρόκειται γιά τά τελευταία 
πρός διάθεσιν έργα τοϋ μεγάλου ζωγράφου. Ή γκάλλερι «Ζυγός» στήν Ούάσιγκτων, εlvαι 
dδελφή tπιχεiρηση της όμώνυμης στήv 'Αθήνα καΙ δuυθύvεται dπό τόv κ. w /ω να Φpαντζε:ικάκη. 

Βιογραφικά 

Ό Γιώργος Γουναρόπουλος γεννήθηκε 
στή Σωζόπολη, πού ήταν ή άρ-ιαιότερη ά
ποικία τών 'Ελλήνων στή Βουλγαρική 
(σήμερα) άκτή της Μαύρης θάλασσας. 
Προστάτης τ~ς πόλης στά -ιρόνια tκεtνα 
ήταν 6 Θεός ·Απόλλων, γιαυτό καί τό άρ
-ιαiο δνομά της ήταν ·Απολλωνία. 

·Από μικρό παιδί δεμένος μέ τή θάλασσα, 
τά βράχια, τούς άέρηδες καί τίς νεράϊδες, 
πού ή φαντασία του επλαθε μέσα στό ξε
χωριστό tκεiνο περιβάλλον τοϋ τόπου του, 
ήταν φυσικό νά tπηρεαστεί βαθύτατα κα( 
νά άντλήσει στοιχεiα πού σφράγισαν χα
ρακτηριστικά τή ζωγραφική του. 

ΙCούς πολέμους καί στόν πρώτο Παγκό
σμιο Πόλεμο. Τ ό 1919 άποστρατεύεται δρι
στικά καί φεύγει στό Παρίσι μέ ύποτροφία 
τοϋ 'Αβερώφειου διαγωνισμοu γιά τέσσε
ρα χρόνια. 

·Από τό 1920 ~ς τό 1924 παρακολουθεί τά 
μαθήματα της 'Ακαδημίας Zulien et Grand 
Chaumiere. Μετά τό τέλος της ύποτροφίας, 
έγΙCαθίσταται δριστικά στό Παρίσι. 
Παίρνει μέρος σέ όλες τίς έπίσημες 
έκθέσεις τ~ς Γαλλικfjς πρωτεύουσας, στά 
Salons Nationals, D'Automne, Des 
lndependants, Sur-lndependants, Vrais
lridependants, καί τά aλλα. Τό 1925 έκθέτει 
lργα του στήν Πανελλήνια ΕΙCθεση στό 
Ζάππειο. Καί τό 1926 ΙCάνει τήν πρώτη του 
άτομική εκθεσrι στό Παρίσι, στή Galerie 

Vaνain-Raspail, ή δποία καί τόν καθιερώ
νει σάν εναν άπό τούς έκλεκτούς ζωγρά
φους της έποχ~ς έκεί νης. τ ό 1928 κάνει 
δεύτερη lκθεση στό Παρίσι στή Galerie 
Jaques Bernheim, πού έπίσης γνωρίζει 
μεγάλη έπιτυχία. -ετσι, άπελευθερωμένος 
πλέον άπό τήν παραδοσιακή τεχνική ιcαί 
τόν νεοκλασσικισμό τ~ς Σχολής του Μο
νάχου, δ Γουναρόπουλος εχει έπιβληθεi 6-
ριστικά στό Παρίσι, μέ τό προσωπικό του 
ϋφος, τήν ξεχωριστή του τεχνοτροπία, τό 
δικό του ζωγραφικό φώς. 

Τό 1929 παρουσιάζει τήν πρώτη του 
άτομική εκθεση στήν 'Ελλάδα, στή 
γκαλερί Στρατηγοπούλου. 'Η lκθεση αύτή 
άποτελεί σταθμό στήν {στορία τής νεο
ελληνικής ζωγραφικής καί σημειώνει κα
ταπληκτική έπιτυχία. Σ' αύτή τήν εJCθεση 
δ Γουναρόπουλος έπαινεiται διθυραμβικά 
άπό τούς νέους κριτικούς, άλλά ΙCατηγο
ρεiται άπό τούς όπαδούς τfjς άκαδημαϊκ~ς 
τεχνοτροπίας, καί lδιαίτερα άπό τόν Ζαχα
ρία Παπαντωνίου, ότι άγνοεt τούς κλασ
σικούς κανόνες τής ζωγραφικής. Σάν ά
πάντηση σ' αύτή τήν πρό1eληση, δ Γου
ναρόπουλος ζωγραφίζει μέσα σέ μιά νύχτα 
τό πορτραiτο τής μητέρας :του, μέ δλους 
τούς κανόνες τ~ς κλασσικής ζωγραφικ~ς 
καί τό έJCθέτει κι αύτό τήν ~πόμενη ήμέρα 
στήνίδια αίθουσα. -ετσι, προκαλώντας τό 
γενιΙCό θαυμασμό, άποδεικνύει θριαμβευ
τικά ότι ε{ναι βαθύς γ.ιώστης τών κλασσι
ΙCών κανόνων τ~ς ζωγραφικής . Μέ τήν 
εκθεση αύτή δ Γουναρόπουλος όχι μόνο 

·Από τά πρώτα σ-ι ολικά του βήματα 
άφήνει νά φανερωθεi ή καλλιτεχνική του 
διάθεση καί εlναι τό ταλέντο του στή 
ζωγραφική πού τόν βοηθa νά περνά τίς 
τάξεις, έντυπωσιάζοντας τούς δασκάλους 
του μέ τή ζωγραφική του δεξιοτεχνία. Στήν 
'Αθήνα lρχεται τό 1906 καί tγγράφεται ά
μέσως στό τμήμα διακοσμητικfjς τfjς 
Σχολής Καλών Τεχνών. Ό ιστορικός καί 
θεατρικός συγγραφέας Γιώργος Κορομη
λάς, άνακαλύπτοντας τό ταλέντο του, τόν 
συμβουλεύει νά άφιερωθεt άποκ~.ειστικά 
στή ζωγραφική . ·Ετσι έγγράφεται στό 
τμήμα ζωγραφικ~ς καί εχει καθηγητές τόν 
Καλούδη, τόν Γερανιώτη, τόν Βικάτο, τόν 
Ροιλό καί τόν 'Ιακωβίδη. Σέ δλη τή διάρ
κεια τών σπουδών του άποσπii πάντα τά 
πρώτα βραβεiα. Τό 1912 παίρνει τό 
δίπλωμά του άπό τή Σχολή Καλών Τεχνών, 
μαζί μέ τό βραβεtο ζωγραφικfjς κα( γλυ
πnκfjς. 

GIIIOLMAN' ESTABLISHED 1885 

'Από τό 1912 ~ς τό 1919 ύπηρετεi στό 
στρατό καί παίρνει μέρος στούς Βαλκανι-

Τό έξώφυλλό μας 
Γ. Γουναρόπουλου «Γυναικεία Φιγούραιο, 
κάρβουνο, 12 3/4ΧΙ7 3/4, 1945-.SO. ·Ενα 
άπό τά lργα πού έκτίθενται στήν γΙCάλλερι 
Zygos. 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 1986 

~ιιehts ι:ι trαveι 

1, Phllelllnan sιrιιt. Ιyntagma Squarι ΑΙΙΙιΙΙΙ 101 17 τιιιι: 218034 βοΙΙ • maιs. MALT. GR 
Τιl. 3230.330, 3233118, 3230068, 3228530, 31$1177. 32341185 • 3223U1 • USSOQO • 3229381 

• yacht rentals and sales • insurance 
• special travel arrangents for shipping agencies 
• cruises • tours • custom clearences 
8 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΝΤ ΑΛΛΑΓΕΣ - ΣΚΑΦΩΝ 
8 ΝΗΟΛΟΓJΑ • ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟJ • ΚΑΤ ΑΜΕ"ΓΡΗΣΕΙΣ • ΔΑΝΕJΑ 
8 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΝΗΣJΩΝ • ΑΕΡΟΠΛΆΝΩΝ • ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ 

\/ESSEL REGISTRATIONS 
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φανερώνει τό μέτρο τής άνελικτιιcής του 
πορείας, άλλά καί εκφράζει ενα ε{δος δια
μαρτυρίας Ύιά τήν έμμονή σ' lνα καθυστε
ρημένο πιά πνευματικό άκαδημαϊσμό καί 
ύποτονικά χρωματικά ίμπρεσσιονισμό, 
πού άποτελοϋσαν μιά παραφωνία πρός τό 
πνεϋμα τών νέων καιρών. 

Τό 1931 έπιστρέφει άπό τό Παρίσι καί ή 
πα1κόσμια ο{κονομικ:ή κρίση τόν άναΎ
κάζει νά παραμείνει στήν 'Ελλάδα δπου 
καί έΎκαθίσταται δριστικά. Χτίζει τό 
l:ρΎαστήριό του στά ~ Ανω 'Ιλίσια καί παν
τρεύεται τήν μουσικοσυνθέτρια Μαρία 
Πρωtου. 'Αποκτοϋν lνα Ύιό, τόν Ήλία. 
'Αφοσιωμένος τώρα δλοκληρωτικά στή 
ζωΎραφική του, ζεί κλεισμένος στόν tαυτό 
του καί έι>Ύάζεται χωρίς διακοπή, δημι
ουρΎώντας μέσα άπό τούς πίνακές του τόν 
δικό του κόσμο. ~Εξω άπό τό έι>Ύαστήρι 
του, μοναδική χαρά βρίσκει στή θάλασσα 
τής Ραφίνας, δπου ψαρεύει μέ τίς ώρες, 
άναπολώντας μέ νοσταλ "γία τίς παιδικές 
άναμνήσεις άπό τόν τόπο του. 

Τό 1939 τοϋ άνατίθεται ή διακόσμηση 
τi'jς αίθουσας συνεδριάσεων τοϋ Δημοτι
κοί> Συμβουλίου στό Δημαρχιακό ΜέΎαρο 
'Αθηνών. Τό lρΎο αύτό ε{ ναι μιά θαυμάσια 
τοιχοΎραφία 113 τετραΎωνικών μέτρων, μέ 
θέματα παρμένα άπό τήν Ιστορία τrον 'Α
θηνών. 

Τό 1948 έκθέτει lρΎα του στή Hugo 
Gallery τi'jς Νέας 'Υόρκης μέ μεΎάλη έπι
τυ-χία. Τό 1952 τοϋ άνατίθεται ή τοι-χο
Ύραφία τοϋ παρεκκλησίου τi'jς 'Α"γίας Τρι
άδος τοϋ Δημοτικοί> Νοσοκομείου τοϋ Βό
λου. Τό 1957 τό Γαλλικό Ίνστιτοϋτο ·Α
θηνών έκδίδει σέ Ύαλλικ:ή Ύλώσσα μιά με
λέτη πάνω στό eρΎο του κα{ ταυτό-χρονα 
όρΎανώνει μιά τιμητική eκθεση μέ τούς πιό 
-χαρακτηριστικούς πίνακές του. Δύο 
σημαντικοί μελετητές τοϋ lι>Ύου τοϋ Γου
ναρόπουλου άσχολουνται μέ τήν α{σθη
τική άποτίμηση τής ίδιόμορφης ζω'Ύρα
φικ:i'jς του. 'Ο Γιι'i'>ρΎος Μουρέλος Ύράφει 
τό κείμενο Ύιά τή σειρά 'Άnistes Grecs 
Contemporains", καί ό I.M. ΠαναΎιωτό
πουλος δημοσιεύει στό περιοδικό «ΖυΎός» 
(]961) δρθρο μέ τόν τίτλο ,.'Η ζω"γραφική 
τοϋ Γουναρόπουλου ... 
Τό 1958 τοϋ άπονέμεται τό διεθνές βρα

βείο Gugenbeim Ύιά τήν 'Ελλάδα. Άπό 
τότε παίρνει μέρος σέ πολλές διεθνείς έκθέ
σεις άντιπροσωπεύοντας τήν 'Ελλάδα, 
καθώς καί σέ Πανελλήνιες. Κα{, κατά και
ρούς, παρουσιάζει τή δουλειά του σέ άτο
μιιcές έιcθέσεις, πρώτα στήν «Γκαλερί Ζυ
Ύός» (1959, 1962) ιcαί μετά στήν .. w Αστορ .. 
(1965, 1971,1973, 1977). Τό 1975ή 'Εθνική 
Πινακοθήκη όι>Ύανώνει μεΎάλη άναδρο
μική eιcθεση τό)ν ΕρΎων του. 

Ό Γιι'ΟρΎος Γουναρόπουλος πέθανε τό 
1977, στίς 18 Αύ"γούστου. Μετά τόν θάνατό 
του δ Ύιός του Ήλίας, 'γVωστός άρ-χιτέ
κτων, ιcαί ή σύζυΎός του Αικατερίνη, έδώ
ρησαν τό σπίτι-άτελιές του, μέ δλους τούς 
πίνακες πού περιείχε, στόν Δήμο ΖωΎρά
φου, 1ιά νά άνακαινισθεt ιcαί νά Ύ{νει 
Μουσείο Γουναρόπουλου. 

ιιι••••••ιmporters and lnstallers οι··--·-· 

MARBLE & GRANITE 
30-14 30th Α VENUE, L.I.C., Ν. Υ. 11102 

Tel. (718) 956-1441 

~ 
~ 
marnιaro 

Specializing in Churches, foyers, 
Marble tops, firep/aces, etc. 

OFFICES 

'----------ΙΝ NEW YORK & WASHINGTON, D.C.----' 

Roxanne Jewelry & Gijts 

5690 RIVERDALE AVENUE (259th ST.), RIVERDALE 
Tel. (212) 549-7273 

WATCH CLOCK AND JEWLRY REPAIRS, ENGRAVING, 
EAR P/ERC/NG & RESTR/NG/NG & REMODELING YOUR OLD JEWLRY 

IS OUR SPECIALTY, GIFTS FOR ALL OCCAS/ONS 

W e luινe Layaway Plιιns to Fit Your Budgd 

Now In Astoria! 
HEARING CARE 

COMPLETE HEARING ΗΕΑLτΗ CARE CENTER 
30-60 Steinway Street, Astoria, Ν.Υ. 

(718) 956-4770 
• If you have a hearing problem, you will be gίven 
a complete hearing tes~ and evaluation, free of 
charge, just by bήnging thίs ad. 
• Should you need an aid, your loss will be pre
cisely matched with the smallest aids, including the 
tiny new Presidenιial Canal. 
• 10% discount for senior citizens. 
• Complete service on all brand hearίng aids. 
We do repairs. Custom molds made. 

•ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ• 



Οί Φιλόπτωχοι τιμοvν τόν ~Αθηναγόρα 

Μιά dναμνηστική φωτογpαφfα dπό τήν tπιτυχέστατη tκδήλωση γιά 
τά 100 χρόνια dπό τής γεννήσwχ; του Οlκουμενικqϊ; Πατριάρχου Ά
θηναγόpα, of πρόσοδοι τής όποΙας διετέθησαν ύπέp τοϋ Πατpιαp
χεfου, εΙς μνήμην τοϋ διατελέσαντος καΙ 'Αρχιεπισκόπου 'Αμερικής 
lεράρχου. 'Από dριστερά, δ αfδ. Μ/λ των Εόθυμfου, ιfρθρο τοϋ δποlου 
γιά τόν Άθηναγόpα δημοσιεύομε στΙς dγγλικές μας σελ/δες, ή dρχόν
τισσα τοϋ Πατpιαρχεlου κ. Πιέρ Τζώpτζ (Παπαγεωργlου), δ Έπl-

σκοπος Μελόης κ. Φιλόθεος. ή κ. Άσημακοπούλου, δ Γενικός Πρό
ζενος τής 'Ελλάδος κ. Άσημακόπουλος. ό Σεβασμιώτατος. ή κ. 
Μάρα Καρέτσου, ή πρόεδρος τοϊ! Μητροπολιτικου Συμβουλίου τής 
Φιλοπτώχου κ. Seήna Yale, ή πρόεδρος τής όργαvωτικής έπιτpοπής 
τοϋ γεύματος κ. Νfκη Σιδέρη, ol dρχόντισσες κ. κ. Μfλλερ καΙ Κακού
pη, δ Πρόζενος τής Κύπρου κ. Κακούρης καΙ δ α/δ. 'Αλκιβιάδης 
Καλύβας, πρύτανις τής θεολογικής Σχολής τοϋ Μπρουκλά!'ν, Μασσ. 

'Υπερέβη κάθε προσδοιcία ή έπιτυχία τοϋ 
ε(δικοϋ γεύματος πού ώργάνωσε στίς 4 Ό
κταιβρίου, σέ αίθουσα τοϋ ξενοδοχείου 
Pίerre, τό 'Αρχιεπισκοπικό Μητροπολι
τικό Συμβούλιο τfjς Φιλοπτώχου, γιά τόν 
έορτασμό της ΙΟΟεtίας άπό τήν γέννηση 
τοϋ άειμνήστου Οtκουμενικοϋ Πατριάρ
χου • Αθηναγόρα. 

Πάναι άπό 500 ciτομα κατέκλυσαν τήν με
γάλη αίθουσα τοϋ ξενοδοχείου. Μεταξύ 
τών προσελθόνταιν ήσαν δ 'Αρχιεπίσκο
πος Άμερικfjς κ. Ίάκαιβος, πού ήταν καί δ 
κύριος δμιλητής χ:α{ δ Γενιχ:ός Πρόξενος 
της 'Ελλάδος χ:. Γ. Άσημακόπουλος. w Αλ
λοι δμιλητές ήσαν δ α(δ. Δρ. Μιλτιάδης 
Εύθυμίου, έκτελεστιχ:ός διευθυντής τοϋ 
Τάγματος τοϋ 'Αy{ου 'Ανδρέου, δ Γενιχ:ός 
Πρόξενος κ. 'Ασημακόπουλος καί ή χ:. Σε
ρίνα Γιέλ, πρόεδρος τοϋ Μητροπολιτικοϋ 
Συμβουλίου Φιλοπτώχαιν. 

Πρόεδρος tfjς όργαναιτικfjς Έπιτροπfjς 
τοϋ γεύματος ~ταν ή κ. Νίχ:η Σιδέρη, ή δ
ποία καλωσώρισε τούς προσελθόντας καί 
ύπεγράμμισε σάν μέγα τό lργο τfjς Φιλο
πτώχου, μέ τό δποtο lχει έδραιαιθεt ή 'Ορ
θοδοξία στήν συνείδηση tflς Χριστιανο
σύνης, άποκαλώντας τήν 'Εχ:dησία προ
πύργιο τοϋ Έλληνισμοϋ. Τό Πατριαρ
χεtο, προσέθεσε ή όμιλήτρια, σάν χ:ιβαι
τός, έφύλαξε τά (ερά καί δσιά μας μέχρι τόν 
σημερινό μας Πατριάρχη Δημήτριο. 

Τά ώραιότατα ciνθη πού στόλισαν τά 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 1986 

Ή πρόεδρος τής όργανωτικ:ής hcιτροπής του γεύματος κ. Νlκη Σιδέρη, dπευθύνουσα χαιρετισμό. 
'Από dpιστερά, ή πρόεδρος του Μητροπολιτικού Συμβουλfου Φιλοπτώχου κ. Yale, ή κ. Άση

μακοπούλου, δ Σεβασμιώτατος κ:al δ Γενικός Πρόζενος τής 'Ελλάδος. 

τραπέζια τών συνδαιτυμόναιν fιταν προσ
φορά tflς κ. Νtίνας Πουλέτ, τοϋ άνθοπ(ι)
λείου Comell Aoήst, ένίΟ τό βιβλίο πού 
διενεμήθη σέ δλους 'Ά man sent by God", 
βιογραφία τοϋ Πατριάρχου 'Αθηναyόρα, 
γραμμένη άπό τόν κ. Δημ. Τσάκαινα, fιταν 
δαιρεά του γνωστοί> φιλότεχνου κ. Χρ. 

Μπάστη. 

w Αλλοι δαιρητές τών δποίαιν τά δώρα 
έκληρώθησαν fισαν ο{ χ: . κ. 'Αντώνης Μου

σαμίiς ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Holiday 
Inn στήν 'Αθήνα, 'Ηλίας Λαλαούνης, 
Γιώργος Τσακαλώτος, δρ. Μιχ. Σιδέρης, 
Μάρα Καρέτσου, 'Αθτινίi Μπουμπάρη, 
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ΟΙ κvpfες Σιδέpη κaίYale, ύποδεχόμεvες τόv 
Σεβασμιώτατο στό γεϋμα. 

Ντόροθυ Προδρομίδη , ·Ανδρέας Σάϊ
πρους, Φρόσω Μπέη, ' Αντουάν Χαρόβας, 
Στέλλα Κοκόλη, Κατά~τημα Κεντρικόν 
Άστορίας , Δέσποινα · Αλμπάνη , 
Έμπορικό. Κέντρο Κύπρου καί Γι<iψyος 
Μανίκας . 
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Manufacturers of 

Fine Qua/ity Furs 

FACTORY SALE 

Α Ieading manufacturer offers you fur 
coats at manufacturer's pήces. Our 
entire stock: on sale. Despina giνes you 
the opportunity to choose your favor
ite coat or jack:et from thousands of 
vaήous garments at manufacturer's 
cost. Despina will not be undersold. 
Factoήes in Hong Κ.ong, Greece, 

Germany, New York:. 

Ν.Υ. Slιowroom k•-'tded tιt 222 W. 30tlιSt. 

Tel. (212) 868-1018 

Open Monday-Fri<kιy 9-5 Ρ.Μ. 
Satι~rlkzy 1().5 Ρ.Μ. 

Μιά γενική άποψη της μεγάλης α1θοvσαι; τοϋ «Πιέρ». 

Λευκώματα 

· Ορyανώσεων 
καΙ Κοινοτήτων. 

Στοιχειοθεσία yιa βιβλία, 

περιοδικά, 

διαψηj.ιιστικο κείμενα, 

κάθε έίδους iκδοση. 
Tel. (212) 921-0086 

t..fJ1 
ΥΟΡΚΗ 

GRECIAN CRUISE 
ΙΝ ΤΗΕ CARRIBEAN 

JANUARY 17-24, 1987 $1045 
8 days/ 7 nights from 8 " 

Visiting 
each (plus pt. tx. $38.00) 

PUERTO RICO, sτ. THOMAS, sτ. MAARTEN, ANTIGUA, 
MARTINIQUE, BARBADOS, ANDSτ. LUCIA 

Bued on depanumι from Boston, New Yorlt, Atlanta, Jacksonville, Miami, Newarlι, Orlando, . 
Philadelphia and Tampa. Other depanurτ: cities available for aπ additional cost. Ιιιchιdιs: R-t aίr 
fare to Pueno Rico, tranιfen, 7 nights inside cabin with 2-lower beds and pήvate bath on the 
delwιe 17000 ton cruise ship Μtι. Daphne. (Outιide cabinι available for $1.30.00 extra per per
son). All meals on cruiιe, night1y international revue. Greelt dancinι niιhtly , disco and caιino. 

Note: The S104S price is a special group discount rate. The rτ:ιular ratc startι from Sl 19S. Other 
cabins available-wiUI savinp up to $400 per cabin only on this special group depanurτ:. Cabinι 
arc limited and boolted on a fint come basis. 

JAMES Α. METROPOLIS 

METRO TOURS 
( 617) 535-4000 

For Booklnι lnfo: 

484 Lowell St. Peabody, ΜΑ 
ΜΑ toll free 800-544-4440 
Nationwίde 800-221-2810 

•ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ• 



~Ελληνοαμερικανοί τιμοϋν τόν Βουλευτή Torήcelli 

'Ο τιμηθεfς βουλευτής μεταξύ τών φιλοξtνων οΙκοδεσποτών, κ. καΙ κ. 
Κ. Κpάμη. Στήν μεσαiα φωτογpαιplα, δ πρόεδρος Πjς όΡΎανωτικής 
hιιτροπής γιά τήν δεξfωση, κ. EfJpυς Κόντος, πρόεδρος τοϋ Κυπρι
ακοί) Συλλόγου «Λάμπουσα» καΙ παλαιός ύποστηρικτής τοϋ κ. Τορ-

ριτσέλλι, ό βουλευτής. δ πρόεδρος του Παyκυπρfου κ. Φίλιππος Κρf
στοφερ καi ό κ. Τζών Μπαpλiiς, μέλος τής hιιτpοπήr;. Δεξιά: Ό 
κ. Τορριτσέλλι κόβει μi τήν οΙκοδέσποινα τό κέl'κ μέ τΙς εύχές γιά 

καλή hιιτυχία. 

Άντιπροσωπεfα Πjς συνεταιριστικής όργανώσεως Pangregoήan τών 
Έλληνοαμεpικανών Ιδιοκτητών έστιατορfων τοίί Νιοϋ Τζtρσε/J, μi 
τόν δημοφιλή βουλευτή. 'Από dριστεpά. δ κ. Στtλιος Ματθαiος, πρό
εδρος του 'Ιδρύματος Greek Cbildren's Fund, δ κ. Τορριτσtλλι, ό 
πρόεδρος του Pangregoήan κ. Γ. Μανωλιόr; καΙ δ γραμματεύς κ. 

Λούης Άρβανfτηr;. Στήν μεσαiα φωτογpαιpfα. δ βουλευτής μέ δύο 
μέλη τής όΡΎανωτικής tπιτροπήr;. τόν κ. Άνδρέα Κωμοδρόμο καΙ 
τήν Λfλιαν Μπtρτος. Δεξιά, τό tκλεκτό ζεϋγοr; Τάκης καΙ Βούλα Γα-

Γιά νά τιμήσουν τόν καλό τους φίλο, 
φιλέλληνα βουλευτή της 9ης tκλοyικής 
περιφερείας το\J Ν. Τζέρσειί κ. Bob Torri
celli καί νά ένισχύσουν οικονομικά τήν 
προεκλογική του tκστρατεία, τό tκλεκτό 
ζε&yος Bessie καί Gus Kramis 1\δ(.ι)Οαν στίς 
17 'Οκτωβρίου, στό σπίτι τους, στό Englc
wood Cliff, δεξί(.ι)Οη στήν όποία προσήλ
θαν πολλοί yν(I)Oto{ 'Ελληνοαμερικανοί, 
πού άκουσαν τίς άπόψεις το\J τιμωμένου yιά 
τό Κυπριακό καί τtς έλληνοαμερικανικές 
σχέσεις. 

Τήν συγκέντρωση ώρyάν(.ι)Οε tπιτροπή 
όμοyενών το\J Νιοϋ Τζέρσειί ύπό τήν προ
εδρία τοϋ κ. Εδρυ Κόντου, ό δποtος εlχε 
πρό !!τους περίπου έπισκεφθη μέ τόν κ. 
Τορριτσέλλι την Λευκ(.ι)Ο{α καί τήν κατε-

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 1986 

χόμενη Βόρεια Κύπρο, μαζί μέ τόν κ. Κρά
μη . Στήν διάρκεια τοϋ ταξιδιοϋ αύτοϋ εlχε 
yεννηθεt iι tδέα στήν κ. Κράμη νά δώση τήν 
δεξ{(.ι)Οη πρός τιμή το\J κ. Τορριτσέλλι, ό 
δποtος !!χει πολλούς 'Ελληνοαμερικανούς 
φίλους στήν έκλοyική του περιφέρεια. 

Μέλη τής όρyανωτικής tmτροπής ήταν 
δ κ. Τζών Μπαρλάς, iι δiς Λίλιαν Μπέρτος, 
ό κ. w Αρθουρ Τσαγκάρης, ό κ. 'Ανδρέας 
Κωμοδρόμος, ό δικηγόρος κ. Κλαίη Κων
σταντίνου, δ κ. Νικ. Γιcίνης, δ κ. Ι. Χάμπος, 
ό tατρός κ:. Κ. Καλεμκέρης, δ κ:. Στήβ Κά
ρας, ό κ. Χάρυ Κάρης, ό κ. Σπϋρος Λιάκας, 
ό κ. Τζών Μαυρούδης, δ {ατρός κ:. Λ. Λ~·κο
λέττι, ό κ. Γιcλήμης Πάππας, ό κ. Μιχ. 
Παρλάμης, ό κ. Τζών Σάρρους, ό κ. Γ. 
Σουφλής, ό κ. Γεώργιος Σέκας καί ό κ. ι 

νιάpη, μέ τόν κ. Τορριτσέλι. 

Τομαράς. 

• Αναφερόμενος στίς 'Ελληνοαμερικα
νικές σχέσεις, ό βουλευτής, ό όποiος ε[ ναι 
μέλος τής Έπι·cροπής 'Εξωτερικών 'Υ
ποθέσεων τής Βουλής, εlπε δτι !!χουν βελ
τιαιθf\ τόν τελευταίο καιρό, άλλά δτι θά 
εlναι κρίσιμα τά έπόμενα δυό χρόνια. οι 
'Ελληνοαμερικανοί, προσέθεσε, μπορο\Jν 
νά συμβάλλουν στήν βελ τί~ τών σχέ
σεων μεταξύ 'Ελλάδος καί ΗΠΑ. Ή κρι
τική, πρόσθεσε, πού άσκησε ήταν γιά τό 
καλό τής 'Ελλάδος καί δ τι οι όμοyενεiς 
μπορο\Jν νά συμβάλλουν στίς 'Ελληνο
αμερικανικές σχέσεις, ύπενθυμίζοντας 
στόν κ. Παπανδρέου δτι τά συμφέροντα 
τών δυό χωρών εlναι τά '(δια καί δτι δ,τι 
ε[ ναι καλό yιά τήν μιά χώρα εΙ ναι καλό καί 
yιά τήν άλλη . 



"Η έταιρεία 

Μέ ύπερηφάνεια παρουσιάζει τήν κωμωδία 

'ΑΓΡΙΟΓΑΤΑ' 

Μέ τήν 1ΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ 
καί τόν ΚΩΣΤΑ ΚΑΖΑΚΟ 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΕΚΑΜΕΛΟΥΣ ΘΙΑΣΟΥ 

Μιά ύπεύθυνη θεατρική έργασία άπό 
ήθοποιούς πού σέβονται τό άκροατήριο 

ΣΑΒΒΑΤΟ, 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 8 Μ.Μ. 
ΚΥΡΙΑΚΉ, 4 IANOYAPIOY, 8 Μ.Μ. 

Στό Queens College, Colden Center 

Flair Vίdeo Leasinι lnc. 
29-Ι Ι Ditmars Bivd., Astoήa,N.Y. ι 1105Tel.(7ι8)721-7990 

Είσιτήρια πωλοί>νται στά καταστήματα: 

ASTORIA: ΤΠΑΝ FOODS (718) 626-7771 , AEGEAN 
GIFτS (718) 626-7845, AEGEAN HOLIDAYS (718) 932-
3232, C.J.C. VIDEO (718) 204-7749, Ρ ANELLINION (7 ι 8) 
274-5525, ΑΤΗξΝS CORNER (7Ι8) 726-2100, CAFE 
EDELWEISS (7Ι8) 278-6165, TAKIS VIDEO (718) 626-
7979, CORFOU CENTER (7 I 8) 728-7945, ASTRON GIFτ 
SHOP (718) 932-701 Ι. 
WHITESTONE: G & Α FAMOUS (718) 767-2199 
WASHINGTON HEIGHTS: HELLENIC VIDEO 
(212) 923-3727 
FLUSHING: MEDΠERRANEAN FOODS (718) 357-
8338, D.G. ELECTRONICS (718) 428-3661. 
L. ISLAND: HELLENIC GIFτ SHOP (516) 538-4824. 
JAMAICA: MEDiτERRANEAN FOODS (718) 523-4678 
BROOKLYN: ALFA VIDEO & GIFτS (718) 375-2111, 
ATLAS GIFτS (718) 745-4500, AEGEAN TRAVEL(718) 
376-6000. 

Sponsored by Aegeαn Holidαys 
Te/. (718) 932-3232 

~Υψηλότοκες άξίες , , , , , 
εγγυημενες απο το , 

κρατος 
Τά πιστοποιητικά GNMA ί:χουν γίνει μιά όπ' τίς πιό δη
μοφιλείς επενδύσεις τοί:ι σήμερα , λόγω τής όσφάλειας καί 
τής ύψηλής όπόδοσης πού παρέχουν. 'Υπάρχει τώρα ~να 
άμοιβαίο κεφάλαιο- τό ντοσιέ GNMA τής Πέϊν-Γουέμ
περ- τό όποίο επενδύει κατά κύριο λόγο σέ GNMA καί 
παρόμοιες όξίε~ ύπό τήν εγγύηση τής κυβέρνησης. 

GNMA ΓΙΟ.48%! GNMA 
Fund : ι ο; 1.5/ 86 ! Fund 

~-----------------------J 
Τό ντοσιέ αύτό, ενα όπό τά τρία όμοιβαία κεφάλαια 

σταθερής εισοδηματικής άπόδοσης εχει σάν στόχο νά 
παράσχει Εγκαιρες μηνιαίες πληρωμές τόκων κάθε μήνα, 
καθώς καί νά διατηρεί τό κεφάλαιο καί τή ρευστότητα. 

" Ε να άμοιβαtο κεφάλαιο τής GNMA, μέ έπαγγελματική 
διαχείρηση , μπορεί νά tπωφεληθεί όπό καινούργιες κατα
στάσεις στήν άγορά, μέ τό νά συμπληρώνει τό ένερyητικό 
τοϋ κεφαλαίου καί μέ lίλλες επενδύσεις, συνήθως κυβερνη
τικές άξίες. Αύτό tπίσης καθιστά δυνατό νά δίνεται στα
θερότερο μηνιαίο μέρισμα, τό όποίο εχει λιγότερη μηνιαία 
όπόκλιση όπό τά σκέτα GNMA. 

'Ελάχιστη πρώτη συνεισφορά ε{ναι μόνο sι.οοο . 'Επι
πρόσθετες δόσεις άπό SIOO. 
Έάν τό ντοσιέ σdς ένδιαφέρει, ταχυδρομήσετε τό κου

πόνι γιά προσπέκτους. 

Τηλεφωνήστε Collect 
(201) 487-1050 η (212) 662-5225 

·····~~······ i Paίnewebber : 
• • 8 

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

433 Haclcensaclι Ave., Haclcensaclc, N.J. 07601 8 
8 οτα...-.....ι-----~ΌGΗWΑΙΙιΜ-.,.ο 8 
~~- . 

: ΟΗΟ, clon'ι ....d ιlw ,_,......_ but k"P- •• .,.,.,.ι foroclwr ί--•• -uniwo 
8 . -- . • • 8 τ aa 8 

.; . . ::..-::..:::.::::::: ._. . • •••••••••••••••••••••• 
Διαθέτομε ΑΑΑ 100% 

· Αφορολόγητα investment 
Α pιτοιροcιuι ooataίoinι nοοιτ cocapι.ιe ίnfonNΙtion ιbοuι 11\e hine Webber Fi>ed 

lii<OfM Ponlolioo(whίclι indudes ιbc Pιine WebberGNMA Pon!olioι) includinιcharιa 
ιΛΙ...t eapenιa, wiU bc ιent upon reccipc of ιhίι coupon. Reιd it cιrcfully bcfore Υ"" inναι 
orιeΩd....,...y. 

Ίlιίs rcprτκnu the yield for tbc Ριίne Webber GNMA Poιtfolio from Jιn. I .16 ιο Μιy 
30.16. lt iι buod"" the oιretrinι price, includίnι muimum ..... ο( 4.2~~ Sιleo charpι 
ιnd the ιctuιl yield rcaliud by indίνiduιl irινeotoπ mιy νary depenclinι ΟΩ the c:oιu 
ιpplicιblo ιο tbeir indίνiduιl inντotmen t. Of courιe. put perfonnιn<e ι/ιould not bc con· 
ιidered ιn irιdicιιion of the future reoulu. 

Addiιίonιlly. tbe neι - νaluc of ι/ιιreο ο( tbe GNMA Poιtfolio wiU nucιuιιe irι 
ιccotdaηce with the lblrlιet. thua tbe pncc ιt whίclι ycκι rτdeem your ι/ιιια mιybe ,.,... 
or Ιοιι tlwι your oriainιl c:oιt. 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ• 



·ο κ. Γ. Καλαμωτουσάκης 
Γενικός Διευθυντής στήν 
American Express 
·Ο καθηγητής ΓιώΡΎος Καλαμωτουσά

κης, Πρώτος 'Αντιπρόεδρος τής Amer
ican Ecxpress Banlc ιiνέλαβε τήν Διοίκηση 
τής Τραπέζης Ameήcan Express στήν 'Ελ
λάδα. ·Ο κ. Καλαμωτουσάκης διετέλεσε 
Διευθύνων Σύμβουλος τής Egyptian Amer
ican Bank στό Κάϊρο δπου ή Ameήcan Ex
press Banlc ιiσκεi τήν Διοίκηση καί ~-χει 
1ση συμμετο-χή μέ τήν Τράπεζα τής • Αλε
ξανδρείας. 

Άπό τό 1979 ~ως τό 1984 δ κ. Καλαμω
τουσάκης ήταν· Αντιπρόεδρος τοϋ Δ.Σ. καί 
Διευθύνων Σύμβουλος τής Τραπέζηε Κρή
της, καί τής Έταφίας 'Επενδύσεων Χαρ
τοφυλαΙCίου. Προηγουμένως διετέλεσε Δι
ευθυντής τής Διευθύνσεως Οικονομικών 
Μελετών της Τραπέζης Έλλάδος, Γενικός 
Διευθυντής τοϋ Έλληνικοϋ Κέντρου Πα
ραγωγικότητος, Οικονομικός Σύμβουλος 
στίς ~ταφίες Ameήcan Standard, Inc .• καί 
I.B.M. Corp., Οικονομικός Σύμβουλος του 
Κυβερνήτου της Νέας ·Υόρκης Ν. Ροκφέλ
λερ καί Τακτικός Καθη-γητής τοϋ Πανε
mστημίου της Νέας Ύ όρκης στήν Μετα
πτυ-χιακή Σ-χολή Διοικήσεως 'Επι-χειρή
σεων. 

'Ο κ. Καλαμωτουσάκης εΙ ναι διδάκτωρ μέ 
διάκριση τflς πολιτικής οικονομίας τοίι 
Πανεmστημίου tflς Νέας Ύ όρκης (NYU), 
f-χει άποκτήσει πτυ-χία Μάστερ μέ 
διάκριση καί Μπάτσελορ άπό τό Πανεπι
στήμιο τflς Πόλεως Νέας Ύ όρκης 
(CUNY), εΙ ναι παντρεμένος μέ τήν ·ελενα 
Σ. Μαντδ, ~χει ~να άγόρι καί ιiναφέρεται 
στό Who's Who των Η.Π.Α. καί στό Who's 
Who διεθν&ς. 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 1916 

Τί είπε εvας σοφός , , , 
για το σεντ 

·ενας νεαρός πού ε{χε πολλές δυσκολίες 
στά πρώτα χρόνια του, βγήκε κάποτε !:να 
ιiπόγευμα περίπατο μ' ~να πολύ σοφόν. 

Καί, ώς γνωστόν, μπορεί κανείς πολλά 
πράγματα νά μάθη ιiπό σοφούς πεπειρα
μένους χριστιανούς. Στόν περίπατό τους 
αότόν λοιπόν συνέπεσε νά δοϋν μπροστά 
τους !:να σέντ σκεπασμένο μέ λίγο χώμα σ· 
~να πεζοδρόμιο. Ό νεαρός δέν ~δωσε ση
μασία, ιiλλά δ σοφός ε{πε: «Πάρε το, βάλε 
καί σύ άπό δικά σου ~λλο ~να σέντ κα(δώσ~ 
το σέ κάποιο πού Μχη ιiνάγκη>•. 

Αότό τό πράΎμα καί έκείνα τά λόΎια ε
καμαν τεράστια έντύπωση στόν νεαρό καί 
ιiπό τότε δταν ~βλεπε ~να σέντ τό ~παφνε 
καί έπρόσθετε καί αότός άλλο ~να Ύιά κά
ποιο καλό σκοπό· καί αότό τό έφάρμοζε καί 
εtς άλλα πράΎματα του βίου του δ άλλοτε 

νεαρός καί τώρα {κανός έπιχειρηματίας. 

·οταν τοϋ Ύίνεται κάποιο καλό προσθέτει 
κα{ αότός έξ ιδίων ιiνώνυμα άλλο !:να Ύιά 
κάποιο καλό fρΎΟ. 

ΕΙ ναι ώραίο πράΎμα δταν μάς-γίνεταιενα 
καλό νά προσθέτωμε κα( έμείς στό καλό 
έκείνο άλλο ενα καλό Ύιά ~να καλό ~ρΎο. 
·ενας κύριος τi'jς Νόρθ Καρολάϊνα, δταν 
βλέπη στό δρόμο ~να μπουκάλι πεταμένο, 
τό παίρνει, τό πλύνει καί τό βάζει στό αύτο
κίνητό του καί μαζί μέ ιiλλα μπουκάλια τά 
πηΎαίνει σέ μιάν ~ταιρία -χαρτοποιίας ή 
όποία στό τέλος κάθε ~ξαμηνίας τοϋ 
στέλλει ~να μικρό τσέκ πού αότός χρησι
μοποιεί Ύιά κάποιο καλό σκοπό. Μιά κυ
ρία, βοηθός σέ κάποια πολυκατοικία, μα
ζεύει πεταμένα περιοδικά καί διαβασμένες 
έφημερίδες τi'jς Ύειτονιaς καί δταν περνά 
κάθε τόσο δ ύπάλληλος μιάς ~ταιρίας τίς 
παίρνει μέ σχετικό δέμα καί τi'jς στέλλει 
τήν άξία τους μέ σ-χετικο τσέκ πού αύτή 
στέλλει Ύιά νά χρησιμοποιηθή Ύιά παιδιά 
καθυστερημένα, εις ~να 1δρυμα. 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΠΟΛ ΥΖΩ·Ι ·ΔΗΣ 

Το κατάστημα ΈλληνικG.ιν Δώρων 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
ΑΣΤΟΡΙΑΣ 

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

· Εκλεκτή συλλογή άnό μnουμnουνιέρες, στέφανα, βαnτιστικά, 
ύφσντά, έργόχειρα, άντικείμενα τέχνης, κεραμεικά, βιβλία, 
nεριοδικό καi tφημερίδες. - Κάρτες γιά δλες τiς nεριnτώσεις. 

ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ 
καi Τ APES, νι DEO CASSEΠES 

'Ανοικτό Δευτέρα - Σάββατο 10 n.μ. - 8 μ.μ. - Κυριακf:ς 12-6 μ.μ. 
Διεύθυνση: Χριστiνα Ιαρηyιάννη 

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

Tel. (212) 243-7442 

• Baking done on premises 
• Fre:;h Seafood and Steaks 
• Continental and 

Greek Cuisine 
• Facilities for Parties 
• Catering for All Occasions 

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

FREE DELIVERY 



Τό «Σύνδρομο 
J.(αραλαμποπούλου» 

Μεταφέρομε Ι:δω ~να σημείωμα τi'jς •Κα
θημεριvης .. γιά τόν γνωστό στήν 'Ομο
γένεια ιc. Χάρη Χαραλαμπόπουλο, ό όποί
ος άφησε, πράγματι, Ι:ποχή ώς διευθυντής 
το{) Έλληνιιcοϋ Όργανισμοt! Τουρισμοt! 
στήν ·Αμερική. Τό σημείωμα τi'jς «Καθη
μερινi'jς• ~χει ώς l:ξi'jς: 

·Από τό «σύνδρομο Χαραλαμπόπουλου,. 
κατέχεται προφανώς ή διοίκηση του ΕΟΤ 
ιcαί δέν ciποφασίζει τήν τοποθέτηση διευ
θυντή στό νευραλγικό πόστο τi'jς διευθύν
σεως ΕΟΤ 'Αμερικi'jς. ·Ο πως ε{ ναι γνωστό 
δ κ. Χάρης Χαραλαμπόπουλος δέν ύπi'jρξε 
γιά πολλά χρόνια δπλως lνας Ι:πιτυχημέ
νος Ι:κπρόσωπος τοϋ Ε.Ο.Τ. στίςΗΠΑ. Ύ
πi'jρξε ούσιαστικά καί δ δεύτερος πρέσβυς 
στή μεγάλη αύτή χώρα, καί φυσικά, ο{ ύπη
ρεσίες του ε{χαν τήν μεγάλη ciναγνώρισή. 
·Εμπειρος γνώστης - άπό τούς λίγους -
των τουριστικό)ν προβλημάτων, μελετητής 

τi'jς άμεριιcανιιci'jς άγορίiς, μέ πολύτιμες 
διασυνδέσεις Ι:mπέδου, πού βοηθοϋσαν ά
ποτελεσματικά τήν προώθηση τοϋ 
Ι:λληvικοϋ τουριστικοϋ προϊόντος, μέ 
άνετη προσπέλαση στά μέσα Ι:νημερώ
σεως, ε{ χε κατορθώσει νά διατηρεi στήν 1:
πιιcαιρότητα κάθε Ι:λληνική «Ι:κστρατε{α .. 
στίς ΗΠΑ. Κι' δπως εΙ ναι γνωστό γιά 

· πολλά χρόνια ό κ. Χάρης Χαραλαμπόπου
λος ήtαν δ Ι:κλεγμένος πρόεδρος τi'jς Ι:πι
τροπi'jς δλων των διευθυντών έθνικ&ιν όρ
γαvισμών τουρισμοί>, πού ήσαν διαπιστευ
μένοι στήν 'Αμερική. ·Ακριβώς αύτή τήν 
κρίσιμη ιί!ρα γιά τόν Ι:λληνικό τουρισμό 
στίς ΗΠΑ, ή ciπουσία του άπό τό «όρφανό" 
νευραλγικό πόστο τi'jς διευθύνσεως ΕΟΤ 
'Αμερικi'jς ε{ ναι ιδιαίτερα α{σθητή. Βέβαια 
ή παρουσία του στήν {διωτιιcή πρωτοβου
λία (γενικός διευθυντής τοϋ όμίλου Χαν
δρi'j στίς ΗΠΑ), το\ί δίνει τήν εόκαιρία μιίiς 
πολύτιμης καί πολύμορφης προσφορaς, 
δμως σήμερα λείπει άπό τόν ΕΟΤ. 

HOMERIC 
REAL ΤΥ, lnc. 

40-14 Astoria Bouleνard 
Long lsland City, Ν.Υ. 11103 

Tel. 718/204-7400 

MANAGEMENT - INVESTMENTS 
MORTGAGES 

EMANUEL MORAiτ/S 
Licensed Real Estate Broker 

ΟΙ ύπουpγοi Έζωτερικών τη~ Έλλιiδο~ καΙ τη~ Κύπρου, of δποίοι tπεοκέφθησαν τελευταiως 
τήv Νέο. ·Υόρκη μi τήv εόκαφiα τη~ tνάρξεως τώv tργασιώv τη~ Γενικής Συνελεύσεως τοϋ 
ΟΗΕ, σέ μιά dναμνηστική φωτογpαφfα. στήν Άpχιεπισκοπή, κατά τήν διάρκεια δεfπνου π~ύ 
παρέθεσε πρός τιμήν του κ. Παπούλια δ Ά.pχιεπiσκοπ~. 'Λπό dριστεpά. δ πρέσβυς της 
Έλλάδος κ. Γ. Παπούλια~. δ ύπουpγό~ 'Εξωτερικών κ. Κάρολος Παπούλιας, δ Σεβασμιώ
τατος, δ ύπουpγός 'Εξωτερικών τής Κύπρου κ. 'Ιακώβου καΙ δ πpόεt5pο~ τη~ ΑΗΕΡΑ κ. τζώv 

Πλουμfδη~. 

r ράψετε fνα φίλο σας 
συνδρομητή 

ατήν ••ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ)• 

Έλληνικής Ιδιοκτησfας 

Long lsland's Newest 
Seafood Restaurant 

49 Glen Cove Road, Greenvale, L.I. 
1.5 mile from L.l. Expressway, Exit 1 

39Ν, one light past Northern Blνd. 
Tel. (516) 621-1980 

Facilities aνailable for all types of 
priνaιe partίes αι affordable prίces 

SUNDAY BRANCH: 12 p.m.- 3 p.m. 
ΟΡΕΝ SEVEN DA YS 

r 

ΕΛΗΝΙΚΗ ΜΠΑΦΟΡΙΚΗ ΠΑΙΡΙΑ 

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

Η ΓΕΦΥΡΑ 
ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

Η HAJPJA ΠΟΥ ΜΗΑΦΕΡΕΙ ΟΛΟ 
ΣΑΣ ΤΟ ΣΠΠΙΚΟ ΠΗΝ ΕΛΜΔΑ 

ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΠΑΟΥΛΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΚΡΥΣτΑΛΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚτJΜΗΣΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΟΠΟΥ ΛΟΣ 

Συσκευασrα σε ξύλινα 

καi σιδερένια Containers 



'Επιστολές 

'Απάντηση στόν ύφυπουρ'Υό 
'Εξωτερικών κ. Γιάννη Καψή 
Κύριε διευθυντά, 

Δημοσιεύθηκε στήν ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ καί 
σέ πολλές ·Αθηναϊκές tφημερίδες tπι

στολή τοϋ ύφυπουργοϋ 'Εξωτερικών κ. 
Γιάννη Καψ~ πρός τήν tφημερίδα New 
York Post μέ χαρακτηρισμούς γιά τήν ΕΥ
ΡΩΔΗΜ καί τόν διευθυντή της. 

Κατ' άρχή, δ κ. Καψής προσπαθεί νά άμ
φισβητήσει τήν tγκυρότητα τών δημο
σκοπήσεων της ΕΥΡΩΔΗΜ, δημιουρ

γώντας παραφωνία στή γενική άποδοχή 
πού αύτές ~χουν σήμερα τόσο στό tσω
τερικό δσο καί στό tξωτερικό. Δέν γνω
ρίζει προφανώς δτι γιά τήν tγκυρότητα τών 
δημοσκοπήσεων καί άναλύσεών μας, άλλά 
καί τή χρησιμότητά-τους στήν προώθηση 
τών ·Ελληνικών συμφερόντων στίς ΗΠΑ, 
μάς ~χουν συyχαρεl, άνάμεσα σ· άλλους, δ 
Γερουσιαστής Σαρμπάνης, δ 'Αρχιεπί
σκοπος 'Ιάκωβος καί δ tντεταλμένος έκ
πρόσωπος της Έλληνιιd'jς κυβέρνησης 
στήν 'Αμερικανική πρωτεύουσα • Αντυ 
Μανάτος. Ό τελευταίος μάλιστα μάς ~χει 
εύχαριστήσει γιατί «χάρη στά άριστα 
στοιχεtα τών δημοσκοπήσεών σας ~χουμε 

.κυριολεκτικά κερδίσει ψήφους (στό Κογ
κρέσσο) στά θέματα της βοήθειας πρός τήν 
'Ελλάδα, τήν Κύπρο καί τήν Τουρκία•. 

Σ' δ, τι δέ άφορά τό έσωτερικό, 1Ί σχεδόν 
συνεχής χρησιμοποίηση τών tρευνών της 
(κατά τό «Β~μα») «σταθερά άξιόπιστης .. 
ΕΥΡΩΔΗΜ άπό δλα τά πολιτικά κόμματα 
κα{ τίς περισσότερες έφημερ{δες δείχνει 
δτι άναξιόπιστοι ε{ναι μόνο ο{ tπιπόλαιοι 
καί άνίδεοι κατήγορο( μας. Θυμίζουμε Ι:πί
σης δτι τά στοιχεία γιά τόν 'Ελληνικό ρα
τσισμό δημοσίευσαν ή κα( σχολίασαν 1Ί 
Έλεvθεpοτυπ/α, τό Βήμα κα{ δ Σχολιαστής 

χωρ{ς κανένας (tπιστήμονας, δημοσιογρά-
φος, ή έκπρόσωπος τf\ς πολιτείας) νά τά 
άμφισβητήσει. 

Δεύτερο, δ κ. Καψi'jς ψεύδεται δταν Ισχυ
ρίζεται δτι τό Πανεπιστήμιο τοϋ Μαίρυ
λαντ δπου διδάσκω ε{ναι άνύπαρκτο στήν 
'Ελλάδα: άντίθετα, ξέρει καλά δτι i:ιπάρχει 
καί λειτουργεί μέ τήν ~γκριση της κυβέρ
νησης στήν · Αμερικανιιcή βάση τοϋ 'Ελ
ληνικοί>. 

τέλος, μήπως αύτοδιαψεύδεται δταν Ι
σχυρίζεται δτι δέν ύπάρχει ρατσισμός 
στήν ·Ελλάδα άλλά μέ κατηγορεί σάν •κα
τάλοιπο τf\ς χούντας» Ι:πειδή δ πατέρας 
μου ύπf\ρξε ύφυπουργός της δικτατορίας; 
Κι' αύτό γιατί 1Ί χειρότερη μορφή ρατσι
σμοί> ε{ναι 1Ί χιτλεριιd'jς κα( σταλινικής 
fμπνευσης άπόδοση συλλογικής εύθύνης 
yιά πράξεις ή παραλείψεις του παρελθόν
τος στούς tπιyόνους δσων τυχόν fφταιξαν 
άνεξάρτητα άπό τή διιcή τους πολιτεία. ΕΙ
ναι λοιπόν δλοι οι σημερινοί Γερμανοί 
.. κατάλοιπα το\J χιτλερισμοί>»; "Η .. κατά-

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 1986 

λοιπο κάποιας δικτατορίας της δεκαετίας 
τοϋ 1920,. fνας άπό τούς tκλεκτούς συνα
δέλφους τοϋ κ. Καψi'j; 

Ε{ ναι προφανές δτι δ δήμαρχος τής Νέας 
'Υόρκης άδίκησε τήν ·Ελλάδα μέ τό άρθρο 
του καί παρερμήνευσε τή σημασία τών 
στοιχείων τών δημοσκοπήσεών μας. Δυ
στυχώς, δμως, tι άπάντηση του άρμόδιου 
δφυπουρyοίι άδίκησε τή χώρα μας καί τήν 
κυβέρνησή της πολύ περισσότερο, tνώ 
ε[χαν δλο τό δίκιο μέ τό μέρος τους. Κα( 
που νά ήξερε δ κ. Koch δτι δ κ. Κα~ς σά 
διευθυντής τών Νέων «συνέδεσε τό όνομά 
του μέ κατάλοιπα τής χούντας» σάν καί τόν 
διευθυντή της ΕΥΡΩΔΗΜ πολύ νωρίτερα 
κα{ πολύ στενώτερα άπό τόν δήμαρχο τής 
Νέας 'Υόρκης, δταν δημοσίευσε στήν 1:
φημερίδα του δημοσκοπήσεις της ΕΥΡΩ
ΔΗΜ (Μάης I 981)! 

'Αθήνα 

Μετά τιμής, 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡ ΑΣ 

Μονοτονικό καί τά pιpλία 
άπό τήν Έλλάδα 
·Αγαπητέ μου κ. Μακριά, 

"Επεσε στά χέρια μου τό περιοδικό σου 
.. ·Η Νέα Ύ όρκη» καi αΙσθάνθηκα τήν ά
νάγκη νά σέ συγχαρώ δημοσίως, yιά τήν 
ώραία του Ι:μφάνιση, τΙς σωστές θέσεις καi 
την διατήρησιν τοϋ πατροπαράδοτου πο
λυτονικοί> συστήματος. 

ΟΙ άνθρωποι πού κυβερνοϋν την 'Ελλά
δα μέ lναν άπλό νόμο κατή ρyησαν το πολυ
τονικόν σύστημα καi tπέβαλαν τό παρα
δοσιακό καi άνθελληνικό μονοτονικό. 
Πρέπει νά περάσουν στον τόπο μας αtωνες 
άκόμη για να γίνωμε άνθρωποι. Μια κυ
βέρνηση που lχει λίγους βουλευτάς πε
ρισσότερους άπό τήν άντιπολίτευση άλλά
ζει θεσμούς χιλιετηρίδων. 'Ως πρΟς τήν 
Παιδεία, tπειδη ο{ tπόπται Ι:κπαιδεύσεως 
καί ο{ Έπιθεωρηταi Μέσης καi Δημοτικής 
ε'tμεθα έμπόδια στά σχέδιά τους καi yιά νά 
βάλουν τούς δικούς τους στiς θέσεις μας, 
μdς πέταξαν μέ διάφορα προσχήματα ή μiiς 
άνάyκασαν σt παραίτηση. Αύτά tδώ στη 
φιλόξενη αύτη χώρα θεωροϋνται άδια
νόητα .. 
Ή αΙτία δλων αότών ε{ναι τό άπύθμενο 

καi άσίγαστο μίσος. Μlσος, κακία, Ι:μ
πάθεια για ό,τιδήποτε tθέσπισαν οι προ
ηγούμενες κυβερνήσεις. Έχαρακτήρισα 
άνθελληνικό το μονοτονικό σύστημα για
τί, δπως πολλές φορές Ι:γράφη στον .. • Ελλ. 
Βορρά» τf\ς θεσσαλονίκης, 1Ί κατάργησις 
τf\ς ιστορικf\ς δρθογραφίας καi 1Ί εισα
γωγη τοϋ μονοτονικοϋ άπομακρύνουν τον 
νέο Ι:λληνισμό άχό την άρχα(α μας παρά
δοσι. 

"Οταν δ εις πνευματιιcην fνδειαν έκπεσών 
φιλόλογος ή θεολόγος προσπαθεί νά δι-

δάξη άρχαία έλληνικά, διδάσκει ξένη 
γλώσσα. Μάλιστα, ξένη γλώσσα σάν νά ε{
ναι γαλλικα ή άγγλικά. Καταντήσαμε νά 
είμαστε ούραγοί τών ξένων. Δημοσιεύουν 
ο{ • Αyγλοι καί ο{ Γερμανοί τά άρχαία 

κείμενά μας, (ίδε tκδόσεις Oxford καi Γερ
μανικών 'Ακαδημιών δπως καi γαλλικών 
tκδοτικών οίκων), καί έμείς tπιβάλλομε 
ήλιθίως το μονοτονικό. 'Αντi νά μαθαί
νωμε τα παιδιά μας μιά γλώσσα που νά συ
νεχίζη άμεσα την άρχαία μας παράδοση , 
διδάσκομε τά ορνιθοσκαλίσματα τοϋ Τρι
ανταφυλλίδη ποu τον κορόϊδευε κι· αύτός 
ό Καζαντζάκης, γιατί άγωνιζόταν νά βρή 
λέξεις καί κανόνες μιίiς γλώσσης χωρiς 
κανόνες ή τής δποίας πιό πολλές ε{ναι ο{ 
tξαιρέσεις παρά ο{ κανόνες. ·Η λέξις 
γλώσσα στα άρχαία γράφεται μέ περισπω
μένη, στη γραμματικη τών άγραμμάτων μέ 
όξεία. Στην άρχαία μας γλώσσα 1Ί λέξις 
αύτη ε[ναι τής πρώτης κλίσεως. ΣηΊ γλώσ-

••• 
1 

Three Star Rating in The Ν. Υ. Times 

I~At,ee~ 
~ American and Continental Cuisine 

Weddings - Christenings 
ΑΙ/ Socia/ Functions 

BANQUET FAC!L/ΠES 
ΤΟ SERVE 15 ΤΟ 400 

1714 EASTON AVE. 
SOMERSET, N.J. 
Route 527 Off 287 

Tel. (201) 469-2522 --

RESTAURANT 
• Εξαιρετικι'ι έλληνική 

κουζίνα σε τιμες 
άσυναyώνιστες 

117 East 15th Street 
New Υ ork City 

Tel. (212) 254-0960 
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σα τών άγραμμάτων άνήκει στήν δευτέρα 
κλίση. Για δνομα της άληθείας, ποϋ βρήκε 
δ οΙοσδήποτε άσχετος διαστροφευς τfiς 
γλώσσης μας, δπως καί νa λέγεται, δτι δλα 
τa θηλυκα άνήκουν στην β · κλίση; Ποϋ τό 
στήριξε δ άσχετος άγράμματος αύτό τό πα
ραμύθι; Ποϋ τό βρήκε; Αύτa τa χάλια 
δυστυχώς μίiς τα παρουσιάζουν σaν γραμ
ματική. Na ποϋμε καί κάτι άλλο. 

·Από μια μικρή έμπειρία που άπέκτησα μt 
τα Ι:λληνοαμερικανόπαιδα, πιστεύω άπο
λύτως πως τα βιβλία που μiiς στέλλουν άπό 
τήν 'Ελλάδα εlναι άκατάλληλα. Δεν προ
σφέρονται για τa παιδιa έδώ. Έκτός που 
εlναι κακογραμμένα, δtν μαθαίνουν τa 
παιδια Ι:λληνικa μ· αύτa τa βιβλία. 
Πρότασίς μου: Na σχηματισθfi έmτροπτΊ 
6πό τήν προεδρίαν τοϋ έθνικοϋ κεφαλαίου 
που καλείται · Αρχιεπίσκοπος. Να κληθη δ 
άγιος Βρεσθένης Δημήτριος, σωστοi άν
θρωποι άπό τήν · Ελλάδα που άναγκάσθη
σαν να παραιτηθοuν λόγφ της έπικρατού
σης λαίλαπος καl να προετοιμάσουν νέα 

βιβλία για τα σχολεία έδώ, γραμμένα στην 
πολυτονική γραφή καi μέ τήν {στορικη 
όρθογραφ{α. ·Επίσης δέν χρειαζόμαστε 

στα Ι:λληνοαμερικανικa σχολεία έπόπτας 
πού στέλλουν άπό τήν 'Αθήνα. 'Υπάρχουν 
άνθρωποι καl έδώ καi στήν · Ελλάδα. Να 
κληθοϋν νa βοηθήσουν σωστa τa σχολεία 
έδώ καi τa παιδιά. 

Σ' εύχαριστό'ι καi ε6ελπιστό'ι νa άκουσθi') 
1'1 φωνή ένός έκπαιδευτικοϋ πάνω άπό 30 
χρόνια. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΟΜΕΝΑΚΗΣ 
Brooklyn, Ν.Υ. 

Γιά τόν Περικλή Λαντζούνη 

'Αγαπητέ κ. Μακριίi, 

Μέ μεγάλη θλίψη διάβασα στό τεuχος 
της «Νέας 'Υόρκης .. του Σεπτεμβρίου, τήν 
έπιστολή τοϋ άξίου ·Ελληνος Δημητρίου 
Μαμάη σχετικώς μέ τήν άσυηώρητη πα
ράλειψη της 'Ομοσπονδίας Έλληνοαμε
ρικανικό'ιν Σωματείων Μείζονος Νέας 'Υ
όρκης νά τιμήση τήν μνήμη τοϋ έπί εlκο
σαετίαν Προέδρου της Περικλή Λαν
τζούνη. Ή 'Ομοσπονδία δέν ~κρινε καλό 
οϋτε νά έκδώση ~να ψήφισμα γιά τόν άεί
μνηστο δμογενή, ή νά καταθέση στέφανο 
στήν σορό του. 

Ό άείμνηστος Περικλi'jς Λαντζούνης διε
τέλεσε Πρόεδρος της ·Ομοσπονδίας κα{ ή 

ψυχή της, άπό τό 1952 μέχρι τό 1970, καί 
fιταν άπό τούς δημιουργούς της έθνικης 
μας παρελάσεως στήν 5η Λεωφόρο ιcαί 
γενικώς πρόεδρος της έπιτροπi'jς πού ιl>ργά
ν(Ι)νε τήν παρέλαση πάντοτε έθνική καί 
πάντοτε άχρωμάτιστη πολιτικώς. Γι' α6τό 
ιcα{ οι διάδοχοί του δέν μπόρεσαν νά τόν 
συγχωρήσουν. Εlναι άνάξιοι πού παρα
μένουν μικροί. Ό άείμνηστος Περικλής 
ήταν μεγάλος εύεργέτης της 'Ομοσπονδί
ας κα{ της • Ομογενείας. 

Flushing, New York 

Μέ έκτίμηση, 

ΠΑΝΟΣ ΝΑΣΣΟΣ 

Κρίση στίς σχέσεις μέ τό Κέντρο 
·Αγαπητέ φίλε κ. Μακριa, 

Θερμά συγχαρητήρια γιά τόν σωστό καί 
άκατάπαυστο έθνικο-πατριωτικό σου ά
γώνα καί γιά τήν κριτική σου γύρω άπό 
τά έσωτερικά καί έξωτερικά προβλήματα 
πού άντιμετωπίζει ή γενέτειρα πατρίδα 
'Ελλάδα. 

·Ας έλπίσωμε πώς γρήγορα θά ξαναγυ
ρίσει ή διακοπείσα χωρίς κανένα σοβαρό 
λόγο Καραμανλική άνοιξη της περιόδου 
1974-1981. Μία άνοιξη πού άπό κάθε πλευ
ρά τήν άπολάμβαναν χωρίς μίσος καί φα
νατισμούς όλοι ο{ " Ελληνες τοϋ έσωτερι
κοϋ καί του έξωτερικοu. 

'Αντίθετα σήμερα ol σχέσεις τό'ιν Έλλή
νων της • Ελλάδος μεταξύ τους καί τών • Ελ
λήνων της ξενητειaς μέ τό έθνικό μας Κέν
τρο εlναι ψυχρές καί άπογοητευτικές γιά 
τούς λόγους πού πολλές φορές ~χεις έπι
σημάνει. Εϋχομαι ο{ ύπεύθυνοι νά παρα
κολουθοϋν τά κύρια άρθρα σου καί νά σω
φρωνισθοϋν γιά τό καλό δλων τών • Ελ
λήνων. 

Μετά τιμής, 

ΤΡΥΦΩΝ Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Rockaway Beach, New York 

ovge[l1os 
Specializing in Greek Catering 
for home and bυsiness parties. 

τ el. (21 2) 688-8828 

~ {ι-_,<~ AI>HR'OI>IH 
~ f'ν1 Α~~ι,~ < <>. 

IMPORTERS OF 
GREEK MARBLE 

Our Ίiles 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 

Βοηθijστε 
τό κοpκΙνοποθίl 

~ Ελληνόπουλο 

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

Eνery )'tar. a πumber of Greek childreπ 
come for treatmeπt. U poπ their 
arriνal,they ΙΙΠd their families are cοπ· 
froπted by many uπexpected difficulties 
beyoπd the adjustmeπt to the tre11tmeπt of 
caπcer. Some of the problems they face 
are: fiπdiπg housiπg, arraπgiπg ΙΙppro· 
priate transportatioπ, commuπicΙΙtiπg in 11 
foreigπ IΙΙπgυΙΙge, and settlίπg iπto 11 
routίπe ίπ aπ uπfamiliar eπνίrοπmeπι. 

Ι π aπ effort to meet some of these ποπ· 
medicΙΙI πeeds aπd to help al\eνiate the 
h11rdships resultiπg from this experieπce. 
MemoriΙΙI Sloan-Ketteriπg has est11blished 
The Greek Children's Fund. The goal of 
this fund ίs to 11ssist aπd support those 
Greek families that demonstr11te thest 
πeeds. 

We hope Υ ου willalso help. by makiπg 11 
gift to The Greek Childreπ 's Fuπd. Your 
support wίll eπsurt the coπtiπuίty of this 
serνice. Pleast fill the form below aloπg 
with your tax-deductible coπtributioπ. 

Please make your check payable to: 

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

Memorial Sloan-Kettering 
Canc:er Center 

1275 York Avenue 
New York, Ν.Υ. 10021 

Ι want to he1p. Enc1osed is m)' con

tribution: 

D$50 
D$500 

D$100 D$250 
D$1.000 Other I 

I 
Name ....... .... .... ......... .. ... . I 

Address .. ... . ·· ··· .. .. ·-· · · .... ... . 

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

I 
I 
I 

~m Z~C~e I 
1.--------------· 

•ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,. 



Shopping and Dining in Manhattan 
RESTAURANTS 

• The Coach House 
110 Waverly Place, N.Y.City 
Just West ofWashington Square 
Tel. (212) 777-()303 - 777-()349 

The Delegate 
The finest seafood restaurant 
in New York.. 
211 Ε. 43r Street, Ν.Υ. 
Tel. (212) 687-()980 

Adam'sRib 
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 Street, Ν. Υ. 10038 
Tel. (212) 509-5252 

• Stavy's 
Stuyvesant Town's Best R~taurant 
Sea ,food, Steaks, GreekSpecialties 
257 First Avenue, Ν.Υ., Ν.Υ.ΙΟΟΟ3 
Corner of 15 St., Tel. 212-673-7629 

New Courtney 
Cateήng- 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 Heart Restaurant 
Seafood - Steak.s - Chops 
1321 Ist Ave., Ν.Υ. (71st St.) 
Tel. (212) 772-3131-772-3133 

Keystone 11 Cojjee Shop 
Private Room Avai1able for Parties 
462 2nd Ave., New York City 
Tel. (212) 686-2020 

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

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 1986 

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

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

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

Προσθέσετε 
την έnιχείρησή σας 

στον 

ΧΡΗΣΙΜΟ 
ΟΔΗΓΟ 

-ΕΤναι εuκολο 
-Kai δεν στοιχίζει 

r, -., ' 
οσο μπορει να 

νομίζετε! 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΠΕ: 

(212) 921-0086 

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

Moljetas Restaurant 
Continenta1 Greek Cuisine 
Cateήng for Socia1 Events 
307 W. 47th St., Ν.Υ., Ν. Υ. 10036 
Tel. (212) 581-()674 

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

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

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

Big Λpp/e Restaurant 
and Cojjee Shop 

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

New Λ cropolίs Restaurant 
Greek Food at its Best 
767 8th Ave., -47th St., N.Y.C. 

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

TRA VEL AGENCIES 
Homeric Tours, lnc. 

595 5th Ave., Ν.Υ. 
Tel. (212) 753-1100 
906 Ε. Main St., Starnford, cτ. 
Tel. (203) 359-2917 
86 Ν ο. Broadway, Hicksville, Ll. 
Tel. (516) 935-3400 
59 Panepistimiou St., Athens 
Tel. 321-4777 

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

101 Broadway, Hick.sville, L.l. 
Tel. (516) 822-7900 
Paparigopoulou 3, Athens 
Tel. 324-5926 

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

Olympia Express, lnc. 
Tourist & Trave1 Ageq~y 
Professiona~. Personalized Service 
Tasso Lahanas, Manager 
358 West 44th Street, Ν. Υ. 10036 
Tel. (212) 586-0234 

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

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

Poseίdon Greek Bakery 
Oνer 50 Years- Home Made 
Baklaνa, Kataifi, Saragli, Strudels, 
Spanakopita, τiropita 
629 9th Ανe., (near 44 St.), N.Y.C. 
τeι (212) 757-6173 

Bill's Glass Co. 
Glass- Mirrors- τable τ ops- Plastics 

Skylights - τhermal Windows 
663 9th Ανe., Ν.Υ. cor. 46 & 9 Ανe. 
τeι (212) 247-0396 

Vnίted Natίons Haίrcutters 
230 Ε. 44th St. (Bet. 2 & 3rd Α νe.) 
τeι (212) 972-5080 - 599-9444 

Demetrίos C/eaners 
τailoring and Alterations 
629 Second Aνenue, N.Y.C. 
τeι (212) 685-9η4 

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

Sίmpson & Co. Florίsts 
Flowers & Plants of Distinction 
1318 2nd Ανe., Ν.Υ. 10021 
τeι (212) 772-6670 

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

V an Duzer-K ay Florίst 
We send flowers eνerywhere 
1031 Lexington Ανe., N.Y.C. 
τeΙ. (212) BU 8-0136 

JohnKίkίs 
Precious Stones & Diamonds 
Engagement & Wedding Rings 
I 14 Fu1ton St., N.Y.C., Ν. Υ. 10038 
τeΙ. (212) 693-0888 

J D Painting 
& Decorating, lnc. 

Jimmy Dimopoulos 
Paper hanging and paint 
22-27 150 St., Whitestone, Ν.Υ. 
τ el. (718) 278-6690 

Shopping and Dining ίη Astoria 
RESTAURANTS 

Taygetos Restaurant 
τhe Best in Greek Specialties 
30-11 30th Ανe., Astoria, Ν.Υ. 
τeι (7 18) 726-5195 

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

Kalyva 
For the Best in Greek Cuisine 
36-15 Ditmars Blνd.,Astoria,NY 
τeι (718) 932-9229 

Sίrena Rίstorante 
Seafood & Continental Cuisine 
John, Andy, .~nd Steνe τzoumas 
220-02 Horaee Harding Express
way, Bayside- τeι (718) 224-5593 

ΤΑ 5FJ 
OYZERI-BAR-RESτAURANτ 
29-12Β 23rd Aνenue, Astoria, Ν. Υ. 
τeι (718) 956-4159 

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

Κ eystone Restaunmt 
Enjoy a Cocktai1 with Υ our Mea1 
30-21 30th Ave., Astoria, Ν.Υ. 
τeι (718) 728-9'08 

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

Pίnocchίo R estaurant 
Specia1izing in Greek and Cyprus 
Cuisine. 31-18 30th Ανe., Astoria. 
τeι (718) 932-GYRO 

Hίlton Pastry 
and Caje Shop 

Home of Quality Greek 
and lnternational Pasιries 
22-06 31st Street 
Astoria, Ν. Υ. 11 105 
τeι (718) 274-6399 

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

Caje Galίnί Restaurant 
τhe on1y Sidewa1k Cafe in Queens 
Greek Cuisine - Gyros - Souνlaki 
32-07 30th Ανe., Astoria, Ν.Υ. 
τeι (718) 728-8716 

MISCELANEOUS 

REALTY WORLD -
Pyrgos Realty 
32-56 Steinway St., Astoria, ΝΥ I I 103 
τeι Sales: (718) 274-0808 
Rentals: (718) 274-2400 
Commercial: (718) 274-3300 
Management: (718) 274-1234 

Ν atίonal Store Front, Corp. 
Glasses, Mirrors, Bui1d. Entrances 

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

Peters Travel 
τaχ Free Cars, European De1iνery 
31-08 Broadway, Astoria, Ν.Υ. 
τeΙ. (718) 932-3366 

John'sMeatEmporίum, lnc. 
Who1esa1e & Retail 
Distributors ofW ilde Game 
John Koukou1aris 
23-62Α Steinway St., Astoria, Ν.Υ. 
τeι (718) 545-5272 -(718) 545-4843 

Technology oj Todιzy 
Constructίon, lnc. 

Gus and τony 
33-06 31st Ανe., Astoria, Ν.Υ. 
τeΙ. (718) 956-9511 

De/uxe Carpets, lnc. 
Carpets - Linoleum - Viny1 τi1es 
George & Frideriki Georgiou 
36-04 30th Ανe., Astoria, Ν. Υ. 
τeι. (718) 721 -4018 

Α thenaίkί Pίtta Co. 
τhe Best in Pitta 
21-10 Newtown Ανe., Astoria, Ν.Υ. 
τeΙ.: (718)726-7796 • 726-5500 

Α mathus Trave/Servίce, lnc. 
Complete Traνel Serνice 
John Sty1ianou, Gen. Manager 
30-11 32nd Street, Astoria, Ν. Υ. 
τ el. (718) 626-0500 

"NEW YORK" 



0/ympus Realty 
Commercia1 - Residential 
George A1ikakos Lic. R .E. Broker 
31-13 Ditmars B1vd. , Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 545-4444 

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

Λ storia Woodworking 
Carpentry - Cabinets - A1terations 
Ste1ios Lecomp1es 
25-92 31 St., Astoria, Ν. Υ. 11102 

Tel. 718-274-4897 

Λgapi Realty P.nd 
Travel Λgency 

28-05 24th Ave., Astoria, Ν.Υ. 11105 

Tel. (718) 278-4544 

Panellinion Gijt Center 
Stefana, Wedding & Christening 
Favors, Greek Gifts, Records, 
Tapes, Books 
32-02 Broadway, Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 274-5525 

Η omeric Tours, lnc. 
31-19 Ditmars Blvd., Astoria 
Tel. (718) 721-6400 

Venus Fashionlmports, lnc. 
35-05 Ditmars B1vd., Astoήa, Ν.Υ. 

Tel. (718) 278-8554 

Hercu/es 
Packing Shipping Co. for all over 
the world. 
23-96 48th St., Astoria, Ν. Υ. 11 103 
Tel. (718) 278-1058 

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

Μ & Ν PappasDistributors 
Wholesale Distributors of 
Franks, Hamburgers, Rolls, Soda 
35-02 !54th St., F1ushing, Ν.Υ. 
Tel. (718) 886-3425 

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

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

Τ& S Cabinet 
Equipment Supply Co. 

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

Kalymnos Co. 
Cusιom Formica Cabinets 
General Alterations 
25-35 Asto ria Blvd., Astoria, Ν.Υ. 
Tel.: (718) 274-9580 

Sojia's Mini Μα// 
Sportsewar- Men's & Ladies 
Fashion - Sophia Orkopoulos 
29-23rd Ave. , Astoria, Ν.Υ. 11105 
Tel. (7 18) 728-7577 

J & L Windows 
49-12 28th Ave., Woodside, Ν.Υ. 
Tel. (7 Ι 8) 278-2566 - 0774 

Brooklyn 
Pan-Bros Λssociates, lnc. 

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

Η omeric Tours, lnc. 
79-04, 5th Ave., Brooklyn 
Tel. (718) 833-6800 

Η ellas-Λ merican 
Imports, lnc. 

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 Λlpine Inn 
French-ltalian-Continental 
Cuisine - Lunch-Dinner 
Route 9W, A1pine, 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) 731-2222 

MarcoPo/o 
Restaurant & Tavern Inc. 
Italian-Ameήcan Cuisine 
527 Morris Ave., Summit, N.J. 
Tel. (201) 277-4492 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ. 1986 

McΛteers 
American & Continental Cuisine 
Weddings. Christenings, All Social 
Functions. 3 Star Ratingin"τimes" 
1714 Easton Ave., Somerset, N.J. 
Route 527 Off 287 
Tel. (201) 469-2522 

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

Moljetαs46 
Restaurant - Night Club 
Authentic Greek Cuisine 
370 Rt. 46, South Hack 
Tel. (201) 440-1771 

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

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

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

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

Sl 
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REST Α URANT ,·SUPPLIERS 

« ~Η ύπεραγορά τών έστιατορίων» 

Χονδρική Πώληση 

ΕΦΟΔΙΑΖΟΥΜΕ: ·Εστιατόρια, Coffee Shops, Diners, 
Donut Shops, Hot Dog Stands, Ξενοδοχεία 

Μέ δ, τι άκριβώς χρειάζονται 

Κρέατα, γροσαρικά, σαλάμια, τυριά, λάδια, dressings, frozen (πατάτες, λαχα
νικά, ψαρικά, Hors dΌeuvres), άλεύρια, syrups, shortenings, είδη κουζίνας 
(κατσαρόλες, ταψιά, τραπεζομάντηλα, ποτήρια, πιάτα), χαρτικά, χημικa είδη 
καθαριότητας, τραπέζια, καρέκλες, σόδες, τσιγάρα, candies, ~λληνικά, 

Ιταλικά καί ίσπανικά προϊόντα. 

'Έχουμε προϊόντα μεγάλων έταιρειών δπως: 

Land-0 Lakes, Kraft Foods Blue Ridge Salads, Thumans Proisions Swifts Products, Marathon 
Prαlucts, Heinz Cambells - Kellogs Roberts Mayonnaise and Dressings, Italian and Spanish 
Calit, Tomato Prαlucts, Fort Howard Proctor and Gamble Sherry, Hot cups Lίbbys Glasses. 

~Έλληνες έστιάτορες, 
ή ΜΕΤΡΟ μιλά τή γλώσσα σας. 

Διαθέτουμε δ, τι άκριβώς χρειάζεσθε. 
Διαθέτουμε πείρα. 

(718) 963-9700 
METRO RESTAURANT SUPPLIERS, INC. 

680 Meeker Ave., Brooklyn, New York 

ocNEA ΥΟΡΚΗ• 



"Where Friends Meet" 
8Τό μεγαλύτερο 

eτό κομψότερο 

eτό ώραιότερο 
8 τό μόνο στό εlδος του 

έλληνικό ζαχαροπλαστείο 
στ ή ν Νέα ·Υόρκη 

24-30 SτΕΙ NWA Υ STREH 
ASTORIA, NEW YORK, 11103 

TEL. (718) 278-1550 

Convince Υ ourself 
Excellent Cuίsine • Breathtakίng Decor 

Courteous Service • Free Parking 

FRESH SEAFOOD - PRIME STEAKS 
CHOPS-VEAL 

Luncheon - Dinner - Late Supper Seven Days 

SPECIALIZING ΙΝ BANQUETS 
τhree Beautiful Rooms Sensίbly Priced 
Weddings - Anniversaries - Christenings 

Showers- Business Meetings- ΑΙ/ Occasions 

~nrbor~ouse 
RESTAURANT 

1400 PALISADE AVENUE, FORT LEE, NEW JERSEY 
TEL. (201) 944-2700 

MAJOR CREDΠ CARDS ACCEPTED 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 1916 

For α// your travel needs 

TAAVEL-ON lnc. 

ΕΔΜΟΝΔΗ ΜΗΛΙΩΤΗ 
Travel Consultant 

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

Stefana- Vaptistika- Books- Records 

Yftλenia.n 
WHOLESALE G f 51... 
and RETAIL 1 t nσp 
323 WEST 42nd STREET, NEW YORK, 

TEL. (212) CI 7-6244 

Γ ιό όλες τiς ταξιδιωτικές σας όνόyιc:ε~ 

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

Τ Α ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Μέ κανονικές όεpογpαμμές 
καί μέ πτήσεις Charters 

γ ιό τό έσωτεpικό τής ·Αμερικής 
καί δλο τόν κόσμο 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ 15 XPONIA 



, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 

. Ασφάλειες ολων τών είδών 
• Αύτοκιvήτωv. • Ζωής. • Καταστημάτων, 

• Σπιτιών. • Φωτιiiς κ.λ.π. 

Τό γραφείο τής πλήρους έμπιστοσύνης 

ΠΡΟΘΥΜΙΑ- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ 

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥ ΛΕΣ 

Τηλ.: (718) 274-5100 

ΖΑΡΙΤΙ 
AUTO DRIVING and FL YING SCHOOL 

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΠΙΛΟΤΩΝ 
ΡΕRΜΠ ΣΤ Α ΕΛΛΗΝΙΚΆ 

Πεπειραμένοι δάσκαλοι όδηγήσεως 

σiiς παίρνουν άπό τό σπίτι σας. 

ΤΩΡΑ ΚΑΙ Ε/Δ/ΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ 

ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ 

Τάξεις άρχίζουν κάθε μήνα. 

NATIONAL 
GREEK RADIO PROGRAM 

Θάλεια Μοσχάκου 

Μέ τούς άγαπητούς σας 

ΜΙΚΕ ΖΑΡΠΙ καί ΘΑΛΕ!Α 

ΜΟΣΧΑΚΟΥ πού σiiς κρα

τοϋν συντροφιά έδώ καί πολ

λά χρόνια. 

Έιcπέμπουν 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 

άνάγκ:ες τηλεφωνήστε μας 

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

Κρουαζ ιέ ρε ς 

All Language Video Tapes Production 
·Η μεγαλύτερη συλλογή άπό έλληνικ:ές 

κ:αί ξέ·.ιες β ι ντεοκ:ασέτες 

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



Gturies ago nations fought to possess the vineyards of Cyprus. 
Today you can taste the reason why. 

Historians say that wine was bom in 
Cyprus more' than 7000 years a~o, 
and, throughout the centuries, the 
νineyards of Cyprus haνe been cov
eted by nations and adventurers 
alike. Antony and Cleopatra and 
R.ichard the Lion-Hearted were 
among the legendary figures who 
prized our \-\'ines. And, the French 
acknowledge that Champagne 
originated from vines brought trom 
Cyprus at the time of the Crusades. 

ln fact, many of Europe's 
most famous wine-grow
ing regions have Cyprus 
vine cuttings as their heritage. 

Bathed in sunshine 340 days a 
year, our vineyards produce 
wines of magnificent flaνor 
and bouquet , at a fraction of 
the cost. Full-bodied νintage reds that 
riνal fine French Burgundies; νintage 
white&- bone dry and unusually light; 

medium· sweet white wines that com. 
pare faνorably to the finest from 
Germany. 

But then, there's good reason why 
our wines compoιre so well to 
Europe's celebrated wines. They all 
haνe their roots in Cyprus. 

CYPRUS 
The birthplace of wine 

Cyprus Trade Center. 13 East 40th Street . NewYork. Ν .Υ. 10016 t212Ι 213-9100 



... νιώθεις πάντα σιγουριά. 
Όπως το μικρό παιδί δίπλα 
στον πανύψηλο πατέρα ... 

Η Interamerican είναι 

• 

888 

ασφάλεια που σας ταιριάζει . 
Ζωής, υγείας, ατυχήματος, 
σύνταξης ή σπουδών για 
τα παιδιά. 

σίγουρα ο γίγαντας στις ασφά- ~~:ι:::ι= 
λειες ζωής. Όχι μόνο πρώτη 
αλλά δυό φορές μεγαλύτερη από 
την .δεύτερη ασφαλιστική εταιρία. 

Και θα έχετε τη σι γαυριά 
ότι μιλάτε με την πιο 
επιτυχημένη ασφαλι

στική εταιρία ζωής στη 
χώρα μας. (Κάτι σημαίνει αυτό ... ) 

Ακουμπήστε λοιπόν στον 
Στη σκιά της θα αισθανθείτε 

απόλυτη οεοαιότητα. Θα είστε ασφα
λής- κι εσείς και οι δικοί σας. Μέσα 
κι έξω από την Ελλάδα . 

Θα μπορείτε να διαλέξετε την 

πύργο της Interamerican. 
Χαλαρώστε στη σκιά του. ΝιιQ

στε σιγουριά ... 

ΦINTERAMERICAN 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΠΙΚΗ ΕτΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 

ΕΔΡΑ: ΑθΗΝΑ e ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΥΡΓΟΣ INTERAMERICAN - ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 350 - 176 80 ΚΑΛΛΙθΕΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 9421.222 (20 ΓΡΑΜΜΕΣ) e ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΥθΥΝΣΗ : INTERLIFE e ΤΗΛΕrvΠΟ: 21.4685 LIFE·GR 


