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Η ETAIPEIAKASTANASENTERPRISES INC 
Σίίς προσφέρει Ίήv Φλόριδα ... στό πιάτο!!! 

Σ τίς πλέον άναπτυσσόμενες 

καί άξιόλογες περιοχές 

της Φλόριδας , ο πως 

FORT MYERS, 
SARASOTA καί 
Κεντρική Φλόριδα. 

Χωρίς προκαταβολή 

καί μικρές δόσε ι ς 
- . -

πραγματοποιειτε και σε ι ς 

εva μεγάλο ονειρο . 

ΠΙΟ ΦΤΗΝΑ κι aπό ΦΤΗΝΑ Οiκόπεδα aπ . τόν ΚΑΣΤΑΝΑ 
Γιά πληροφορίες τη~εφωνήσατε στόν άριθμό (718)626-6200 
καί ζητήσατε τόν κ. Τόνι Χωριάτη συνιδιοκτήτη καί διευθυντή 

~ KASTANAS ENTERPRISES INC 
Κl Housing Division and Marketing of Florida 



fur, mink, lynx, fox, sable, beaver, etc. 
. ' _, 't' ιη no va ιοη, 1. introduction of something 
new. 2. a change made by a creative approach 

ΤΟ YOU, "INNOVATION" MEANS ΤΗΑΤ EVERY FUR COAT IS PR ICED 
LOWER ΤΗΑΝ ANYWHERE ELSE EYIRY DAY OF 'ΠΙΙ WIIK ... 
EVEN LOWER ΤΗΑΝ ΤΗΕ ADVERτiSED SALES YOU MIGHT ΒΕ SEEING 
LATELY. AS WHOLESALE MANUFAGURERS, WE INVΠE YOU ΤΟ 
COMPARE THESE PRICES, FOR EXAMPLE: 

$13 FOR Α FULL SKIN $ FOR Α FULL SKIN $6 FOR Α FULL 9 5 FEMALE RANCH ΜΙΝΚ 24 9 5 BLACKGAMA MINK 9 5ο SKIN SABLE 

AND WE'RE ALWAYS SHOWING WHAΓS NEW AND WELL, YES ... 
INNOVATIVE. COME SEE FOR YOURSELF. WE DΟΝ'τ BELIEVE IN 
HIGH PRESSURE SEALESPEOPLE AND YOUΊL ENJOY ΤΗΕ PLUSH 
SURROUNDINGS OF ΤΗΕ INDUSTRY'S NEWEST AND Μ0'5Γ 
MAGNIFICENT SHOWROOM. 

FEEL FREE ΤΟ INOUIRE ABOUT OUR SPECIAL CUSTOMIZ ING AND 
REMODELING OF FURS BYOUR IN HOUSE DESIGNER . WE A LSO 
OFFER FULL FUR SERVICES AND STORAGE FACILiτiES. 

fur . ' _, 't• ID DO Va IODS-where getting somethingspecial 
and being able to afford it mean the very same thing. 

FUR INNOVATIONS 
133 WEST 30ΤΗ STREΠ NEW YORK ΝΥ (212) 563-m1 ΟΡΕΝ 7 DAYS Α WEEK 10 ΑΝ. - 6 ΡΜ 

MANAG I NG DI RECTOR LAK I PA PADA POULOS 



Έπιστολες 

Γιά τόν Μαρδοχαίο Φριζη 
Κύριε Διευθυντά, 

Τό άρθρον τοϋ κ. Εύγενίου ΠαναΎοποό
λου ε{ς τό τεϋχος τοϋ Δεκεμβρίου 1986 περί 
τοϋ ΣυνταΎματάρχου Μαρδοχαίου Φριζi'j 
δίκαιον καί σωστόν ε{ναι. ~Οσοι έξ ήμών 
~ζησαν τάς ένδόξους tκ:είνας ήμέρας τi'jς 
έλληνικfiς όμοψυχίας ύπό τήν πεφωτισμέ
νην καί συνετήν ήΎεσία τοϋ Βασιλέως Γε
ωρΎίου Β' καί το\\ κυβερvήτου Ι. Μεταξά, 
dσφαλώς ένθυμοi\νται τά ήρωϊκά κατορ
θώματα τοϋ ΣυνταΎματάρχου Φριζfi. 

οι dνδριάντες καί ο{ τιμές τοϋ άξίζουν 
διότι dπεδείχθη , άν καί 'Εβραίος τό θρή
σκευμα, περισσότερον ·ελλην άπό τούς 

·ελληνας. 'Αλλά ό συνταΎματάρχης 
Φριζής ε[ναι fν μόνον άτομον. 

"Ενθυμοϋμαι δτι τό fτος 1942, διαρκοό
σης τi'jς Γερμανικής κατοχής, ένεφανί
σθησαν ε{ς τό χωρίον Μαυρολιθάρι τi'jς 
Παρνασσίδος, δπου εύρίσκετο fδρα άν

ταρτικοϋ συντάΎματος, όμάς 150-200 Έλ
ληνοεβραίων, oi όποiοι φεύ-yοντεc τούς 
Γερμανούς, έΎύριζαν ε{ς τά βουνά, ώς «πε
ριπλανώμενοι Ίουδαiοι», άλλά 'Ι']ρνοϋντο 
νά tνσωματωθοϋν μέ τά άνταρτικά σώματα. 
Έζήτουν τρόφιμα καί νερό, έπλήρωναν 
καί άνεχώρουν. 

Τούς λόΎους τi'jς μή συμμετοχής tων ε{ς 
τό άντάρτικο δέν κατώρθωσα μέχρι σήμε
ρον νά μάθω. 

Δυστυχώς εlναι άληθές tπίσης καί ιστο
ρικώς άποδεδειΎμένον, δτι oi 'Εβραίοι άνέ
καθεν fχουν δείξει κάποιαν έχθρότητα 
fναντι τοϋ Έλληνικοϋ ·εθνους. Αύτό βε
βαίως δέν 'Ι']μπόδισεν ήμίiς τούς "Ελληνας, 
άψηφοϋντες κάθε κίνδυνον, νά τούς δεχθώ
μεν καί νά τούς κρύψωμεν ε{ς τά σπίτια μας 
κατά τό διάστημα τής Κατοχής καί κατ • 
αύτόν τόν τρόπον πλείστοι έσώθησαν άπό 
τούς Ναζιστάς. 

Merchantνille, N.J. 

Μετ' έιcτιμήσεως, 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ ΥΡΑΣ 

Νά σταματήση τό δηλητήριο 
• ΑΎαπητt Κύριε Μακριίi, 

Δέν σοϋ άξίζουν μόνο τά δικά μου mry
χαρητήρια dλλά καί όλόιcληρης τής όμο
Ύένειας Ύιά τήν δημιουργία τοϋ 'Ελευθέ
ρου Βήματος καί τήν δημοσίευση έπιστο
λών fστω καί ciν σιrylCρούονται μέ τήν δική 
σου {δεολο'γiα καί συμφέροντα. 

Γνωρίζω δτι θά δΦσω dξία σt fνα κατα
δικασμένο, κομματισμένο κα( έκτός πραΎ
ματικότητος θεσμό πού λέΎεται • Ομοσκον
δία 'Ελληνικών Σωματείων, πλήν δμως, ο{ 
τελευταtες ένtρ-yειες τής έλληνιιcής Κu
βερνήσε~ δποβιβάζουν τήν νοημοσύνη 
δλων ήμ&ν τών 'Ελλήνων μεταναστών. Μέ 
τά δεκανίκια ή έλληνική Κυβέρνηση στη-

ρίζει τόν παράλυτο αύτό θεσμό καί μέ τήν 
δαπάνη πολλών χιλιάδων δολλαρίων Ύιά τό 
•φεστιβάλ•. 

Κομματικές όρΎανώσεις δέν εlναι δυνα
τόν νά προκόψουν στόν όμοΎενειακό χώρο. 
·ισως ή l:λληνική Κυβέρνηση δένε{ χε κανέ

να ciλλο στή ριΎμα πού θά μποροϋσε νά συΎ
κεντρώνη τούς όμοΎενεtς ύπό τό πρόσχη
μα τών άθώων όμοΎενειακών συΎκεντρώ
σεων Ύιά νά προπαΎανδίζουν oi l:κάστοτε 
άπεσταλμένοι ύπουρ-yοί, βουλευτές καί κu
βερνητικοί παράΎοντες τά άΎαθά τοϋ Σο
σιαλισμοϋ. 

·Ας σκεφθή καλά. Κα{ άν πράΎματι τό 'Ε
θνικό μας Κέντρο tνδιαφέρεται Ύιά τήν 
όμόνοια, πρόοδο καί τήν δυναμική ύπο
στήριξη των όμοΎενών ciς σταματήση τό 
κομματικό δηλητήριο κού μερικά χρόνια 
τώρα μίiς ποτίζει. 

Εύχαριστώ Ύιά τήν φιλοξενία. 

Άστόρια, Ν.Υ. 

Μέ τήν tκτiμησή μου 

Ζ. ΦΩτΕΙΝΟΣ 

Result of Greek negativism 
Dear Sir: 

Reference is made to the letter to the 
editor by my dear friend and colleague, Mr. 
William Cocorinis of Salt Lake City. 

I read with great interest the article by Mr. 
Cocorinis. Even though I was bom and 
raised in this country and my lιnow1edge of 
the Greelι language is limited, Ι was able to 
read and understand and appreciate the full 
meaning and tone of the article by Mr. Co
corinis. 

Ι am in complete agreement with his point 
of view conceming the absence at the recent 

. Clergy-Laity Conference of representatiνes 
from the Greek Goνemment and yes eνen 
from the Patriarchate. Ι agree - who needs 
them - they need us more than we need 
them. 

The time has aπived that the Clergy and 
Laity of the Greek Orthodox Church in the 
Ameήcas must turn its back to Greece and 
become more concemed and involved with 
the major issues facing the Church as we 
approach the 21st Century. The immigrant 
church of the early 1900's no longer exists. 
Today, third, fourth and yes fιfth genera
tion Americans of Greek descent are more 
concemed with the surviνal of the Church 
than with Greek politics. The negativism in 
recent years from the Greek political scene 
towards the United States has created the 
atitude - we don't need them. 

Sincerely, 
CONSTANτiNE J. SKEDROS 

Salt Lake City, Utah 

Tel. (212) 921-0086 
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Planning for the Ο lympics! 
By Professor ROY MACRIDIS 

Brandeis U niversity 

One of the major advantages of socialism when compar
ed with capίtalίsm is supposed to be planning - the ability 
of the society acting through its govemment to organίze in 
advance production, and to develop and allocate resources 
among the people. Socialίsm was never considered to be 
philanthropy or even welfare-giving to the poor and the 
underprivileged. From tbe Utopian Socialists througb 
Marx and Engels to the Social democracies of western 
Europe and Scandinavia the great hope and the great pro
mise associated with socialίsm was to provide for abundance 
thanks to the careful planning of resources and growth of 
the national wealth. Socialism promised a larger pie first 
and only then larger pieces of the pie to all. Thousands and 
millions of small entrepreneurs fighting for profit in the 
market would be replaced by well-organized public services 
operating on the basis of a well thought-out-plan. Adam 
Smith's "economic man" would give place to the state 
engineers and planners. 

lt was a great moment therefore in the history of Greece 
when a trained economίst - like Papandreou, assumed 
power even in the name of socialism. But it ίs equally disap
pointing to find out that for the last six years there has been 
no plan to guide the Greek economy, to take stock of the 
resources of the country (including tourism) and above all to 
lay tbe groundwork for development in those sectors that 
were both needed and in wbich modern technology was 
making rapid advances. lt ίs an irony tbat only now serious 
efforts are apparently being undertaken to organize tbe 1996 
Olympics in Greece - too late according to most commen
tators. Yet it was some ten years ago tbat Mr. Karamanlίs 
bad launcbed the ambitious idea to make Greece the per
manent home of the Olympics - an idea tbat can gain 
momentum only if Greece manages to undertake the 1996 
Olympics. . . But like the Olympics nothing seems to have 
been planned under Papandreou's brand of socialism. 
Greece's staple "products" remain fundamentally tbe same: 
foreign boπowίng, remittances from Greeks abroad and 
tourism; shίppίng bas declined sharply. lts most "produc
tive" occupation remains the . .. cίvil service-bloated, inef
ficient and expensive. What were the altematives? Wbat 
goals should bave been fιxed even before the Greek "So
cialists" came to power? 

Tbe answer is relatively simple. Greece's major needs 
remain wbat they have been for over a century - foreign 
excbange to import botb industrial and agricultural goods; 
energy resources - coal and oil to produce electricity, gas to 
keep buses and cars going and heat the homes and an active 
young population to be trained and to work at home.instead 
of emigratίng abroad. In one word the problem was and 
remains a huge trade (and often human) deficit. Any plan 
should have addressed itself to these basic problems - as it 
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was the case with tbe Jean Monnet plan in France after its 
Liberation under General DeGaulle (a non-socialist). Το 
find foreign exchange boπowing has limits: to meet the 
needs of buying from abroad one must export goods and 
increase the in flow of dollars and deutschmark and yens 
and use tourism for the same purpose. One also must reduce 
the dependency upon imports by developing domestic 
resources and products. Let us take energy for instance. 
How much attention bas been paid in Greece to new 
technologies tbat utilize the sun and the winds to produce 
energy? It ίs true that the technology is only beginning to 
develop but turbine windmills are widely used in many parts 
of the world, including the USA. As for the sun Greece could 
become the laboratory tbat may in only a few years open the 
gate to a new technology and self-sufficiency. Greece not 
being suitable for beavy industrial production could have 
planned for a series of light industries in clothίng and tex
tiles, shoemaking, leather and agro-alimentary goods that 
are flooding the American and western European markets 
from Hong Kong, Taiwan, Singapore, South Korea, Spain, 
Italy, etc. ΑΠ that was needed was a plan to invest and tbe 
training of personnel. Let the Yugoslavs produce their 
"Yugo" - a bighly risky venture; the skilled Greek artisans 
could easily meet the challenge in most every other light 
industry if properly organized and supported - including 
computer and electronics. 

Ν ο plans were laid down; no careful investment -
domestic or from abroad - was seriously planned or under
taken. After seven years of socialίst rule not only Greece is 
without a plan but witb a bigh inflation, a high rate of 
unemployment and a shaply bigher domestic and a rising 
foreign debt. If no plan was made to meet basic and strategic 
economic needs of the economy how can the government 
plan for the Olympics? 

KID'S IMAGE 
CHILORENS WEAR 

·Έτοιμα παιδικά ένδύματα 
Infants up to Size 14 

29-14 23rd AVENUE 
ASTORIA. Ν.Υ. 11105 
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The Legend of Mardochaios Frizis 
The Jew Colonel of the Greek Army who with his sacrifice 

changed the course of the war. 

By EUGENE PANAGOPULOS 

When Hitler, the human-faced beast was 
exterminatίng the six million Jews of 
Europe, he did not know and he could not 
imagine, that some fιfteen hundred miles 
south of his capital, Berlin, the den of the . 
viper, one more Jew was dying, not in the gas 
chambers of the concetration camps, but by 
bombs and bullets, fightίng as a free man 
leading to vίctory other brave men on the 
snow covered mountaίns of the Epirus and 
Albania. His death planted the seed of the 
destructίon of the beast and his gang of 
criminals. And that is how was avenged the 
blood of the innocent members of many reli
gίons and many races, victims of such 
unheard-of savagery in human history. 

And who was this J ew? And how could his 
sacrifice have had such an influence on the 
outcome of Second World War and, con
sequent.ly, on the future of the whole world? 

lt was Mardochaios Fήzis, a Colonel of 
the Greek Arrny during the Greek-ltalian 
war of 1940. He was killed on December 5th 1 
1940. For several years his name was on the · 
lips of all Greeks, but, as it almost always I 
happens, as time passes the dead of past I 
wars who gave their lives in order to set the 
foundations of peace and happiness for the ι 
forthcoming generations, are forgotten. The · 
feeling that forgettίng the old heroes is the 
worst kind of ungratefulness, made me , 
research the story of Mardochaios Frizis; ; 
and the more Ι was searching and reading, · 
the more my interest and my gratitude 
towards that man were growing. : 

Ι gathered much historical material and ι' 
many documents of the war, publications in 
old newspapers about happenings at that i 
time, texts of lectures, speeches made duήng 
official occasions in honor of the dead, 
contact.s with persons who knew the history 
of Frizis from their own experiences and 
above all, I contacted his son, Mr. Iakovos 
Frizis who lives with his family in Athens. 
He is the one who gave me most of the infor
mation about his heroic father. 

paedia. 
" FRIZIS MARDOCHAIOS. Military. 

Born in 1893 at Chalkis, Eubia, of Jewish 
parents. J oined the army as volunteer and he 
studied in the School of Reserve Officers 
from which he graduated with the rank of 
Second Lieutenant of the Infantry reserve in 
1916. He saw action in the Ist World War ! 
and ίn the campaίgn of Asia Minor during 
which he was granted permanent officer's 
status for distinguished service. Duήng the 
Greek-ltalian War of 1940 he served as 
Lieutenant-Colonel, commanding at first 
the Delvinaki sub-sec:or of the VIII Divi
sion and subsequently commanding a 
detachment whίch occupied the south bank 
of the river Aoos, (Vrisohori), where he 
strongly resisted for 9 days the attacks ofthe 
Italians who were unsuccesfully attempting 
to cross the ήver. There he took the fιrst lta· 
lian prisoners. Duήng the peήod November 
23-27 when the Greek forces started their 
counter-offensive, he overcame the enemy 
resistance and after crossing the river Lo
garitsa he occupied a number of important 
heights and later the bridge of Premeti with 
the commanding heights Novose\a and Tre
misi. He finally reached the line Kosova
Kardamitsi, where, after a hard fight, he 
took 200 pήsoners of the ltalian Division 
"Modena". For these achievements he was 
promoted to full Co\onel rank for outstand
ing performance in action. 

On 5th December 1940, while he was in 
the advanced front lines of the Premeti area, 
he was hit by an ltalian bomb and was kil\ed. 
Colonel Frizis is the first high ranking of
ficer who fell in the field of batt\e duήng the 
Greek-ltalian war 1940-41. He was awarded 
the Go\den Meda\ of Honor for Bravery, the 
War-Cross and several other medals and 
decorations". 

The above are what the books say in their 
dry and matter-of-fact language; but we 
must now wήte the 'Ίegend" of Mardochai
os Frizίs as was passed on from mouth to 
mouth by his colleagues and by hίs soldiers 
who sa w him fall, took him in their hands as 
he was in his bloody clothes and they buried 
him in the field of battle. 

Let us start first with the matter-of-fact 
hίstoήcal record as given in the Great Greek 
Encyclopaedii, (supplement), Volume D, 
page 939. Alι\iost identical inforrnation is 
contained in the Dictionary Papirus-La
rouche and in the Eleftheroudaki Encyclo- , 

His grave was not found again, since the 
Greek army retreated following the German The Hero Co/onel Frizis 
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attack in 1941. But, as Perilclis said in his eu
logy of the war-dead, "For famous men the 
whole earth is their grave". 

I am writing the "legend" going by what Ι 
have heard and by what Ι have read from 
sources which Ι consider reliable and after 
eliminating whatever appeared to me doubt
ful or farfetched. 

When the Italians invaded Greece at dawn 
on October 28th 1940, they advanced ιn two 
directions. One, directly from Delvinak.i to
wards Kalpalci and Ioannina. This was the 
most dangerous approach for Greece 
because the ground is relatively flat and the 
ltalian tanlcs could traverse it. The only se
rious obstacle was the river Kalamas and 
further east the river Aoos. There were con
centrated most ofthe Greek efforts and there 
was Frizis active from the beginning. If the 
Italians had passed through to loannina, 
Greece could not hold out because from that 
poίnt on the roads would have been open 
towards Arta and Western Greece, south as 
far as the Gulf of Corinth and Messolongi. 
This is what the Turlcs had done during the 
Greek War of lndependence in 1821 . The 
Ionian Islands would have fallen and they 
would have become safe bases for the ltalian 
Navy, cutting off all Western Greece from 
any contact with her allies. 

1922. Prisoner ofwar in Asia Minor. 'Γhe Turksproposed to release him as α specia/favor 
buι he refused this preferential ιreatment. (Second from ιhe left). 

The other direction of the invasion was 
further west, through the gullies and ravines 
of the Pindos mountain range towards Me
tsovo and the Katara pass, from where they 
couJd threaten Ioannina if they turned west, 

or Trilcala and Larisa if they turned east, 
cutting Greece in half at the height ofVolos. 
In the Pindos front the Greelcs threw in ιhe 
'Έuzone" regiments which are made up pri
marily of mountaineers, who climb ιhe 

Γιά όλες τfς ταξιδιωτικές σας άνάyιιες 

29-11 DΠMARS BLVD., ASTORIA, Ν .Υ. 11105 
ΤΗ. (718) 932-3232 
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Μέ κανονικές άερογραμμές 
καί μέ πτήσεις Charters 

γιά τό έσωτερικό τής 'Αμερικής 
καί δλο τόν κόσμο 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ 

AUDI, BMW, PEUGEOT, MERCEDES, VOLVO, 
ALFA ROMEO, VOLKSWAGEN, FIAT, CrrAOEN, 

OPEL, HONDA, FORD, ΤΟΥΟΤΑ, MAZDA, RENAUL Τ 

ΕΠΑΝΑΠΑ TPIZOMENOI 
- Μή χάσετε Ύήν εύκαιρίQ νό άγοράοετε γιό Ύήν · Ελλάδα 

άφορολόγητο αύτοκiνητο μέχρι1600 C.C. 
- • Εχουμε 300 έτοιμοnαράδοτα αύτοκίνητα οέ όλες τίς 

μάρκες καί τύπους,,σέ τιμές έργοστασiου. 

- Γlαραγγείλατέ το σήμερά έδώ, γιό νά τό 
nαραλάβετε άμέα.χ; στήν Εύρώπη ιϊ παραδοτέο στήv 

. Ελλάδας οέ 30 μέρες. 

-Κατά nαραγγελία παράδοσις οέ 8-12 βδομόδες 

Γιά πληροφορiες 
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mounιains like wild goats. Wherever the Ita
lians advanced through the ravines, they 
found the Greeks holding the slopes and the 
peaks of the mountains and attacking them 
saνagely. There the Greek troops were 
helped also by the women of Metsovo and 
the other villages, who caπied the ammuni
tion on their backs. I wonder what the deli
cate ladies of Athens would have thought if 
they saw such things, although they helped 
too, as nurses and in any other way they 
could in the mountain fronts as well as 
behind the lines. 
Αι the Pindos front the defense was direct

ed by the famous Colonel Davakis, who sur
viνed and died after the war. So, the defen
ses of both fronts, at the Kalama riνer and at 
the Pindos range were directed by F ήzis and 
Dava.kis. Very soon the soldiers nicknamed 
them "the crazy Colonels", because they 
would always press forward, never counting 

the odds in compaήson with the tremendous 
superiority of the enemy forces. Of course, if 
they took into consideration such com
parisons and if they were not a little crazy
like all of us Greeks - would they ever have 
taken on such a powerful enemy and beat 
him at that?! lt was exactly for this reason 
that the &ritish, the Americans and the 
already enslaved nations of Europe were 
talking about the "Greek miracle", as Chur
chill called it. After the Greek Army stopped 
the Italian adνance on both fronts it went 
into the counter-attack pushing back and 
pursuing Mussolini's troops who could not 
anchor themselνes and hold on at any point. 
They were thrown out of the Greek terri
tories which they had invaded and they were 
retreating rapidly deep into Albania with the 
Greeks closely at their heels like wolves 
behind the flock. 

Frizis' advance had reached a point 

outside Premeti where the ltalians tried to 
make a stand at a strong point. The Greeks 
attacked violently but the Italians threw into 
the battle some aircraft squadrons which ap
peared suddenly, bombing and strafmg the 
exposed Greeks who did not have a single 
anti-aircraft weapon. Fήzis ordered "his 
children ", that is what he called his sold.iers, 
to take coνer as best they could in any natu
ral or dug-out trenches because it seemed 
impossible to lceep advancing so exposed to 
the air attacks. Time was passing and the 
Italians were strengthening their positions to 
the point where the success of the Greek 
attack was becoming problematic without 
suffering heaνy losses and it might even have 
resulted in complete failure. 

Frizis decided to continue the attack with
out delay, disregarding the aircraft. Like a 
legendary or Homeric hero, so that he would 
giνe courage to "his children", he mounted 

~~~~~~~~~~~~--~----~~~~~~~~~~~--~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
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his white horse and with drawn sword he 
galloped to the foremost line shoutig at the 
top of his voice, "forward boys, forward, 
Christ is with us!!! ... " The soldiers took 
courage, "if even the Jew sees Chήst he sure 
is with us, forward, aera!!!" (τhe shout 
"aera" which simply means "air" is a sort of 
war cry, like a challenge to the enemy, used 
by the Gteek soldiers when they are attack
ing. My father remembered this as far back 
as the war of 1897!) 

The stronghold was taken at the point of 
the bayonett, but before reaching it Frizis 
was hit in the abdomen by a bomb fragment. 
He fell from his horse but he mounted again 
and continued the advance. Near the occu
pied positions, while the soldiers were cheer
ing wildly, he fell from the horse dead, pro
bably hit again by an aircraft strafing bullet. 
His feet remained caught in the stirrups of 
his saddle, as if he wanted to continue the 
attack even after he was dead: 
Α military priest was summoned hurried

ly and he read over the corpse what he be
lieved was the proper Jewish prayer for the 
dead. "Listen people of Israel, God is one 
and only . . . " They buried him hastily 
because the advance had to continue until 
Premeti was occupied. 

An acquaintance of mine who was with 
one of Fήzis' formations told me that he was 
shouting "Forward boys, the Virgin Mary is 
with us". But what difference does it make? 
His words encouraged the soldiers, whether 
he mentioned Christ orthe Virgin Mary. His 
words accomplished what they were meant 
to accomplish! 

Many friends of mine who were at the 
fronts in Albania were telling me that our 
soldiers, going without sleep, dog tired, 

τhe busι of Frizis at Chalkis 

hungry and frozen, frequently would see 
visions, something Iike hallucinations and 
most frequently they would see the Virgin 
Mary. Perhaps because it was the image of 
their mothers, or perhaps because of the 
offense to the Virgin Mary when the Italian 
submarine torpedoed "ELLΓ' on August 15, 
1940 on the day of the feast at Tinos. 

Somewhere, ίη a ravine beyond the Greek 
border, deep inside the Albanian border, 
near Premeti, ίη an unmarked grave rest the 
bones of a J ew by religion but Greek by soul. 
Long live his memory and may his name be 
for ever a bond between the two people, of 
Greece and of Israel, who suffered so much 
over the centuήes, but who are continuing 
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l.etter by the Prime Mίnίster of Greece 
IOANNIS METAXAS to the wife of 
Colonel Mardochaίos Frizis (Tranlated 
from the Greek). 

Office of the Prime Minister: 
Athens, 14 December 1940 

My dear Mrs. Frizis, 
Ι knew of the death of your husband on 

the field of honor before you were advised 
about it and Ι did not know how to tell you. 

Now, Ι see from your letter that not only 
he was a hero but his wife also was worthy 
ofhim. 
Υ ou and your children, like all the families 

which have lost their protectors have now 
become families of our State. You can rest 
assured that you and your children will 
never want for protection. The children of 
Colonel Frizis will always be the subject 
of adoration by our Youth. 

With sentiments of honor and love 
[QANNIS ΜΕΤ AXAS 

to this day their old traditions which gave 
the world the philosophy of Democracy and 
the Judeo-Christian religion. 

Greece honored her son who gave his life 
for her. His statue was placed at Kalpaki, the 
center of his war-time activities, during a 
solemn ceremony attended by many official 
representatives of the Greek S~te. Also, the 
Jewish Community of Chalkιs erected hιs 
statue and at the ceremony there the con
tributions and the sacrifices of the Jewish 
Communities in Greece to the national 
effort during the war of ι 940 were enumerat
ed. The following numbers are very interest
ing, although little known to the general 
public: 

Out of a total Jewish population of 77,-
000, 12,898 served in the Greek army. 343 of 
these were officers. Their casualties were 513 
killed and 3,743 wounded. These numbers 
coπespond to the average numbers for all 
the other Greeks during the same war, 
regardless of religion, national origin or any 
other distinction. 

It may be asked, how Colonel Fήzis 
planted the seed of the d~str'!ction ?f the 
beast, Hitler. The answer ιs sιmple, ιf one 
looks at the history of the 2nd World-War. 
Frizis was active in the most crucial sector of 
the Greek defense lines, the Kalama river 
front and he is accepted universally as the 
offi~r primarily responsible for repulsing 
the enemy. lf the Italians had passed and 
Ioannina had fallen, we would not have had 
the epic of the war in Albania; with an Ita
lian victory it would not have been necessary 
for Germany to intervene, nor would 
besieged England and the other countries 
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which, like France, were already enslaved, 
have taken courage. Most important, Ger
many would not have lost the 7 weeks which 
her armies and her airforce spent in order to 
intervene in Greece and Yugoslavia to save 
the defeated Italians from certain destruc
tion. These 7 weeks were critical because 
they meant an equal delay in the German in
vasion of Russia. If the German army had 
reached Moscow 7 weeks earlier and had 
avoided the premature arrival of the terrible 
winter, it is doubtful ίf Russia could have 
held out and the fate of the world today 
would have been dίfferent, with many 
natίons exterminated or immersed in the 
darkness of slavery. With the Greek vic
tories, the wheel of the chances of war was 
reversed. The Germans were held up before 
Moscow, Stalingrand followed, then ΕΙ Ala
mein, the Iandings in North Afήca and 
France and finally the inhuman beasts went 
where they belonged, to prison and the gal
lows. Here applies the English saying: "For 
the want of a naίl the shoe was lost. For the 
want of the shoe the horse was lost. For the 
want of the horse the battle was lost. For the 
loss of the battle the war and the country 
were lost!" 

During the last few months we noticed 
some tension in the relations between some 
of the Greek and Jewish Communities. Res
ponsible for thίs Ι think was to some extent 
Mayor Koch ofNew York who isaJewhim
self. He made some unfavorable comments 
because ~ome Greek government Minister, 
or the Pήme Minister himself, used the 
expression "Jewish Synagogue" during a 
meeting when all the persons present were 
ίalking at the same time as is usually the case 
with us Greeks anyway! He said that this 
expression was an anti-semitic remark. 
Actually, it was nothing of the sort. It is 
simply an ancient coloquίal expression in
troduced centuήes ago when some Jewίsh 
refugee groups brought with them the cus
tom of prayίng together and aloud in theίr 
Synagogues. Ι am surpήsed that Mr. Koch 
who appears to be a clever and educated per
son displayed such lack of understandίng; 
What should we, the Greeks, say for the dίf
ferent expressions, "it is Greek to me," or 
"beware of the Greeks when they carry pres
ents"; (From Homer's lliad); or so many 
other expressions for the Poles, the Irish, the 
French, the ltalians and other nationalities 
and minoήties which make up today the 
great nation of Ameήca. 

Regardless of the above, Ι think that we 
must honor the memory of the hero Mar
dochaios Frizis, on the anniversary of his 
death, December 5th, and invite represent
atives of the Jewish communίty to parti
cipate in the ceremony together with us. We, 
the two people who have suffered so much, 
must help each other for our common good. 
Ι also had another thought and Ι asked and 
received the agreement of Colonel Frizis' 
family, through his son. The Greek com-
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munity in New Υ ork to construct a statue of 
the hero and to have it placed somewhere ίn 
his religious homeland, Israel. 

Frizis was nothing else but a Greek and a 
great patriot, as he proved with his efforts 
and his sacήfice. Ι do not think that ίf it was 
possible to ask him he would have had any 
objection to being honored also in the 
country where his religion had started 

thousands of years ago and where, after all, 
our religion started too. 

Ι would Iike to know what our readers 
think about this thought of mine, so that we 
could, if accepted, organize an appropήate 
committee to attend to this matter. 

EUGENEPAPAGOPULOS 
New York, November 1986 

Edίtor's Note 

The suggestion by Mr. Pana_gopulos that 
the Greek community of New York 
construct and dedicate a statue of the Greek 
national hero Colonel Fήzis in Israel, his 
religious homeland, was accepted enthu
siastically and unanimously by the Council 
for Greek American Affairs at their meeting 
on January 20th, under the presidency of 
Dr. Michael Sideris. Α provisional com
mittee was set up to proceed with the neces
sary contacts with Jewish organizations in 
New York, which might assist in aπanging 
the detaίls of the dedication with the Israeli 
authorities. The proposal was accepted by 
them whole-heartedly. Α very likely loca
tion of the statue would be on the grounds of 
the University of Jerusalem, where other 
memoήal dedications have been placed in 
the past in the area of the "Greek House", 
(Beit Yavan), mainly by Greek Jewish com
munities. 

The members of the committee are: Dr. 

George Ρ. Argerakis D.D.S., Mr. Dimitrios 
Argyriadis (United Nations), Mrs. Peter Α. 
Beys, Mr. Αήs Douzoglou, Mrs. Stella 
Kokoli, Mr. Peter Makrias, Mr. Ε. Pana
gopulos, Mr. Elias ΊJetsios, Mr. Theodore 
Prounis, Mr. Elias Recanati, Mrs. Michael 
Sideήs, Dr. Anthony Vasilas. 

The first contacts with Jewish organiza
tions have been made and matters appear to 
be developing satisfactorily. 

With much regret we were advised that the 
widow of Colonel Fήzis, to whom the letters 
by Prime Minister Metaxas and by the King 
of Greece were addressed in 1940, announc
ing the death of her husband in the field of 
honor, was recently hospitalized in Athens 
in cήtical condition. She is 93 years old and 
her condition is very precarious. W e wish 
her a good recovery so that, God willing, she 

. may attend the placing of her husband's 
statue. 
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-Helping Jews in Occupied Greece-
Α LEΠER FROM Mr. EUGENE PANAGOPULOS 

Το: Mr. Peter S. Makήas, 
Editor and Publisher 
Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ Magazine 

Dear Mr. Makrias, 
The subject of the attitude of the Greeks 

towards their countrymen of Jewish religion 
during the German and Italian occupation 
of Greece during World-War 11, keeps 
comίng up like a poisonous weed, here to
day, there tomorrow, occasionaΠy poison
ing the atmosphere of happy co-existance 
between the two groups. Ι strongly suspect 
that some "well-wishers" use the sorry eνents 
of the holocaust, that nightmare which wiΠ 
neνer cease to disturb the sleep of the entire 
human race, as a means of promoting theίr 
petty and sinful personal, political or finan
cial ambitions by suggesting that a large part 
of the Greek population did not support and 
helped their Jewish compatriots. 

It is time to put such falacies or vicious 
slanders to sleep once and for all. 
Το this end Ι would \ίke to contήbute my 

personal expeήences duήng my \ong actiνe 
servίce of S years during World-War 11, in 
the Greek, the Britίsh and, to a \esser extent, 
the U .S. armed forces. Three episodes stand 
out in my memory, aήsing out offirst hand 
experiences, not just hearsay or mιide-up 
nonsense: 

Episode !: Thessaloniki, 1941, the Greek 
city with the largestJewίsh popu\ation. The 
Germans are removing the J ews by the train
loads. Α group is marching ίowards the · 
railroad station where the freight cars are 
waiting. The suΠen crowd of men, women 
and children are dragging their feet, they 
know wbat to expect and tbe German 
guards' voices are becoming more and more 
loud and impatient, 'Ίoss, loss ... " and oc
casionally a sbot in tbe air as a further 
prompting. 

Two young men are watching tbe sad 
procession from behind a low wall. Sudden
ly one of them jumps oνer the waJl, runs like 
ligbtning to a couple who are walking slowly 
in the procession, grabs tbe young girl who is 
walking with them, their daughter, and 
wbispers: "Come with me! ... , come with 
me ... !" 

The little girl starts crying and holds ση to 
ber parents' clothes, "no! . . . no! ... don't 
take me! ... " The eyes ofthe parents meet for 
an instant the eyes of the young man and 
tbey understand. "Go! ... , gol ... "tbey shout 
at their little girl and they pull ber loose from 
theίr c!othίng. "go, for the name ofGod! . . . " 

The young manjumps over the wall again, 
hands the little girl to hίs fήend who ίs wait-
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ing for bim and they botb disappear running 
so fast than eνen tbe German bullets cannot 
catch up with them. The parents contίnue ίn 
the sad procession and they are neνer heard 
from again. 

The second young man took the little girl 
to a farm outside Thessaloniki where the far
mer was a friend of his. The girl remained 
hidden there, moνing occasionally from one 
farm to another, until the plague of the Ger
man occupation was oνer and peace re
turned. 

The young man who hid the girl was Stra
tos Paraskevaidis whom I had known as a 
camp leader in the Corfu camp of YMCA in 
1929. I was 13 years old tben. Α wonderful 
man and an excellent athlete. For many 
years after the war he was physical trainίng 
ίnstructor of the Thessalonίki American 
College 'Άnatolia". He ίs happily retίred 
now, liνing stίll ίn Thessalonίkί with his 
family. His wife is the youngJewish girl that 
he saved in Ι 941. They were married a few 
years after the war. Α wonderful wίfe and a 
wonderful mother! There a\ways exίsts a 
close friendshίp between our familίes. 

The story sounds perh.aps too much like 
the radio program "the rest of tbe story"? 

Reality often is stranger than fiction! 
Episode ll: Early 1943. I am serving on the 

Greek naνy destroyer PINDOS. The battle 
ofEI Alamein is oνerand Montgomery's 8th 
Army is ready to attack the Maretb Line in 
order to destroy the German armies in Tu
nisia. Eisenhower's American armies are 
ready to attack from the other side. Victory 
is not in doubt, but the number of casualties 
is. We know that it will not be a cheap 
νictory. 

As we leaνe our base, Alexandήa, a 
number of Greek army officers come on 
board to t.ransport them to Libya where they 
wίΠ re-join the Greek Bήgade of the 8th 
Army. They had been wounded duήng the 
attack at ΕΙ Alamein, they had recoνered at 
the hospital in Alexandήa and they were 
returning to combat duty now. Ι was prepar
ing tbe list of tbeir names, all typically 
Greek. My eye stuck on one of the names, 
"Menexes" whίch ίn Greek means the flower 
pansy. He was a young 2nd lieutenant ofthe 
reserve. Ι looked up, "where did you get such 
a name?", Ι asked with a sarcastic tone in my 
νoice. I did not really mean to offend him, 
but it sounded funny to me. "Listen com
mander", he said, "that is not my name, my 
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name is Menasesand Ι am aJewfrom Corfu. 
The Major ordered me to change my name 
in all my papers so that if Ι fell in the hands of 
the Germans as a prisoner they will not kill 
me outright." ("Menases" ίs a common 
Jewish name in Greece and the Greek pro
nounciation of both words is very similar). 

The other officers were Iaughing as they 
were Iistening to my conversation with 
Menases. "This is not a laughing matter," Ι 
told them. 'Ύ ou should know that if you are 
taken prisoner and it became known that 
you concealed, or attempted to conceal a 
Jew the punishment is death". They 
laughed more loudly this time. "Υ ou se
ήously think that they can make us turn in 
our fellow officer Commander? Ask Mene
xes himself!" 
(τhey were not allowed to ever use the real 

name so that thev may not betray the secret 
through a slip of the tongue). 

I turned towards Menases. He had a 
broad smile on his face. "Don't worry Com
mander, we lcnow all about it. Ι feel perfectly 
safe so do these friends of mine. We went 
through the German Iines at ΕΙ Alamein and 
nothing happened; we11 go through the 
Mareth Line and again nothing will happen. 
Unless of course ... but this can happen to 
any soldier .. . " 

We Ianded the Army officers safely. Ι 
neνer heard of any officers casualties duήng 
the attack of the Greek brigade. Ι hope that 
all the fήends came through safely. Per
haps Ι should try to get in touch with Mena
ses, but the Jewish community of Corfu, 
those who surνived Hitler's massacres, never 
retumed to the island. Besides, Menases is 
such a common Jewish name in Greece! 

Epίsode l/1: FaJJ of 1944. I landed on the 
island of Lemnos with a naνal contingent 
and other units of commando troops, Greek, 
Bήtish and a few Ameήcans. After a small 

ΠΟΛΠΙΚΑ 

battle in which we lost a Lieutenant, kίlled, 
and a few men wounded, we took the island, 
captured some German prisoners, liberated 
some Italians who were held prisoners,- or 
Ι should rather say slaves, - of the Ger
mans, the way they were beίng treated, and 
esιablished our command post at Moudros, 
the famous naval base since the days of the 
Gallipoli campaign of World-War Ι. 

After a few days the gate guard came and 
told me that a civίlian came at the gate and 
he wanted to see me. He gave η ο name or any 
other information. 'Ύ ou better see him soon 
Commander, he looks awfull and he may 
not last long if you don 't see him rightaway." 

They brought him in. He was faίrly well 
dressed but he Iooked terribly pale, the color 
that the submaήne crews looked after long 
patrols. He gave me his trembling hand and 
said, "My name is Cohen," (I forgot his first 
name), "and Ι am a Jew from Thessalonίki. Ι 
barely managed to get away ίη 1941 when 
the Germans came and took theJews away. Ι 
came to Lemnos with my wife and our three 
little children", (tears came to hίs eyes), "and 
we were saved. The local people here hid us 
because the Germans i:ame to the ίsland and 
established this naval base. We stayed in 
various homes of local people, moving from 
place to place and the people took care of us 
the best way they could. Food was scarse 
and hard to get, but not as bad as the other 
islands, Iike Chios and Lesvos. Our friends 
shared with us whateber food they had. 
Thank God we all stayed alive. Ι heard a few 
days ago that our troops Iiberated the ίsland 
but Ι was afraid to come out in case this was 
a trick to bring us out of hiding. There may 
be others hiding Iike us ίη other parts of the 
ίsland. Υ ou see how pale Ι am Commander? 
So are all my famiJy. For three years we haνe 
not seen the sun!" (more tears). "My family 
are stiU in the hideout; they will not come out 
until Ι go back and tell them that all is clear" 

(still more tears). 
"Commander, Ι heard after Ι came out of 

hiding that the Geπnans Ieft the island and 
they will retreat from all ofNorthemGreece 
including Thessaloniki. Do you think you 
can arrange to send us there with some ship 
or small boat that may be going that way'! Ι 
had many friends, Greek christians who 
must still be there and they will take care of 
us until we can stand on our own feet again. 
The Jews must all be gone by now. We may 
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find still standing our old house or my store. 
We will start our life again, thanlcful that we 
came out of this storrn alive." 

Ι was listening deeply moved. "Mr. 
Cohen," Ι said, "the Germans left two days 
ago with their landing ship SALOMEA, 
which is heavily armed. They are heading for 
Thessalonίki, according to our information, 
and two submaήnes, one Greek and one 
British are waiting to intercept it on the way, 
to catch it or sink it. There may be a battle at 
sea and for that reason we do not allow any 
boats to go in the direction ofThessaloniki. 
Not as yet. Go with two of our guards and 
bring your family with you. Stay at our base 
where you can all get some reasonably good 
food, - we captured the German stores with 
all the stuff they had stolen from the local 
people, - and you can rest, safe and re
laxed, sitting in the sun all you want until 
you recuperate and feel strong again. Ι am 
sure that we will be able to send you to Thes
saloniki in a few days time. Ι hear there may 
be others who want to do the same thing 
from other parts of the island." 

He thanked me profusely and left. He 
returned later with two local men, apparent
ly two of those friends who had kept them 
alive. "Commander," he said, "Ι thank you 
from the bottom of my heart, for offering to 
have us stay at the base, but my friends here 
would like us to stay with them these last few 
days of our stay in the island, so that we can 
walk out in the sun and sit ίη the balcony of 
the house without the mortal fear that we 
lived under these last three years. Besides, we 
would like to go around before we leave and 
greet all the people in other parts of the 
island who had hidden us, like these two 
fήends who are here with me. But Ι shall be 
always grateful to you for aπanging our 
return and Ι shall be praying for you during 
my whole life, or what remalns of it. Ι hope 
you don 't mind Jewish prayers," he said with 
a big smile. "Mr. Cohen," Ι said, "the way 
things have been going on in this world these 
last 4 or 5 years, and the things we have been 
through and the things that we may still have 
to go through, we can use and badly need 
any kind of a prayer, Jewish, Christian or 
even Budhist! God bless you. Ι shall advise 
you when the fιrst boat leaves for Thessa
loniki." 

Ι saw the family off on a "kaiki," named 
SOτJRIA, the typical small freight craft and 
fishing boat of the Aegean islands, a few 
days later and this time a few tears came to 
my eyes, as my mind wondered off to my 
parents, brothers and sisters who were 150 
miles away in Athens, and whom I had not 
seen since 1938, a full 6 years!" 

The kaiki deliνered the Cohen family and 
some others, mostly Jews, safely in Thessa
loniki, and retumed to the Moundros base. 
One month later the same boat took me and 
the naval contingent to Athens. "SOτJ
RIA," the name of the boat, is a Greek girl's 
name. But it also means SALVAτJON! 

Ε. PANAGOPULOS 
New York, January 1987 
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Α Tribute to V enizelos in Ν. Υ ork 

When asked who was the greatest Greek 
statesman of our century all Hellenes agree 
upon one mesmeric personality - Elefthe
ήos Venizelos. He was indeed the super 
leader with a "Great ldea" to enlarge the 
Greek nation into a revived Hellenic nation. 
On the 50th Anniversary if his death a 
memoήal Doxology was celebrated at the 
Holy Tήnity Cathedral in New York led by 
Archbishop Iakovos who made a very 
moving speech on behalf of the Cretan 
patriot. During the services an honor guard 
of young Cretan men and women in tradi
tional folk costumes stood by the portrait as 
the services were performed. The Greek Am
bassador Mr. Papoulias gave a speech in 
memory of the great deeds which Venizelos 
accomplished in his long service as prime 
minister which spanned a period of25 years. 

After the Doxology the congregation 
assembled in the Church Hall and we heard 
a very passionate speech by His Eminence 
regarding the era of Venizelos and the Greek 
tragedy which followed the catastrophe in 

By THOMAS SPELIOS 

Asia Minor in 1921. We heard a taped 
speech made by Venizelos asking all Greeks 
to remain united in sιipport of Hellenism 
against barbarism of the Turks. 

Again and again the speakers refeπed to 
the Venizelos dream of a Greater Greece 
(Mega1i Ellas) of two continents and five 
seas. His eternal dream to liberate the 
Greeks of Asia Minor (Anatolia) from the 
Turish yoke. Α dream which he almost 
accomplished against many obstacles and 
formidable adversaries. 

In the evening the Pan-Cretan Societies or 
confederation met at the Cretan House in 
Astoήa to offer their tribute to their fellow 
Cretan in a festive mood. The program was 
under the direction of Dr. John Nathanas 
the president of the Cretan Confederation 
and Mr. Konstantis Lambrakis the Vice 
President who gave glowing speeches at the 
introduction. Other speakers included Mr. 
G. Assimacopoulos and Mr. Platon Kyria-

kides the Consul-Generals of Greece and 
Cyprus respectively and Mr. Nicholidakis, 
the Educational sdviser who gave us a 
bήlliant synopsis of Venizelos achievements 
in reforming the civil service, education, 
military, land reform and other domestic 
policies which transformed Greece from a 
backward nation into a modem state. 
Another speaker was Mrs. Kateήna Didas
kalaki Beys, the wife of the Greek Vice 
Consul presented a reading of the work:s of 
Thucydides from the classic "Peloponnesian 
Wars" which were translated by Venizelos 
just before he passed away. The most 
moving passage was from the "Funeral Ora
tion" of Peήcles. 

The gala evening ended with the young 
dancers performing the folk dances of Crete 
dressed in native costumes. lt was a very 
exhilerating evening dedicated to a great 
Hellene and a world statesman. 

Greek Sty/e Demί -Tasse 
ΤΑΧΙ 
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MARA KARETSOS 
Α Neo-Baroque Sculptress 

Ι met Mara threc ycars agoo The famous 
art dcal::r Alexandcr Iolas had brought her 
over from Paris to cxhibit her work: at his 
gallery on East S7th Strccto Now, when Iolas 
is intcrestcd in an artist, it is a seήous mattero 
He is very cclectic and has an inborn sixth 
scnse as to which artist will sello After all he is 
a business mano Thc famous Greek: artist 
Tak:is, becausc of him, has made a name 
and a fortunc in Pariso And so did rnany 
othcrs o 00 

At thc fιrst showing in New York, Mara 
Κaretsos showed small pieces, mostly of 
bronzc, and very oήginal picces of jewelry in 
gold and semi-precious stoneso Hcr art 
imprcsscd mc and so did her pήceso Ι remem
ber conνincing my νcry ήch friends to getan 
object and now thcy are happy they dido 
Becausc today Mara is intcrnationally 
k:nowno Ι rcalizcd it whcn Ι rcad an article 
about hcr in thc Franco-Ameήcan maga
zineo '"'fhe best in the world"o Published in 
Paήs, both in English and French, this 
magazine sells in New York at νery sclcctive 
book storeso for tbe nifty price of ο ο ο $7 an 
issueo Now, among it's wήters one finds the 
famous Italian noνelist Alberto Moravia 
and tbe French Academician, Roger Peyre
fitte, to name only a couple of it's interna
tional contήbutorso Naturally "The best" 
publishes only the best. And there, among 
tbe elite, Ι found Marao It rcads - Mara 
Karetsos, the well known Greek neobaroque 
sculptress ο ο ο and continues with her bio
graphyo Ι got νery greatly impressed and 
decided ήght away to look ber upo lt turned 
out that she liνes practically across the street 
from meo Ι went to see ber worko Ι got more 
impressedo Ι asked foran interviewo Thc next 
afternoon sbe was home for a dήnko 

Ι don't know if Mara lίkes to giνe inter
views, but one thing is sure, Ι haνe never bad 
more fun o ο ο You don't eνen haνe to ask ber 
questionso Her spciech is as prolific as her 
worko Her staccato νoice drops like pearls in 
a pond, very clearly, νery matter of fact, 
using two to three differcnt languages in 
eνery sentenceo She started talking full 
speedo Ι interrupted her - Plcase Mara. Ι 
lik:e law and ordero Ι hate to have to go to the 
end to find out what Ι should bave known in 
tbe beginningo Let's start from your child
bood .. ο She lit a cigarette and ber shinny 
blue eyes got a look of nostalgic remini-

FEBRUARY, 1917 

By IRIS LILL YS 

scence of her pasto 
Ι was born in Larissao That little town, in 

the center of Greece, althougb the fourth in 
the country, had a population of less than 

one hundred thousand inhabitantso But it is 
surrounded by bcautiful, picturesque siteso 
Maybe the colors of the sunsets on the 
mountains gave me my first inspiration for 

Μαrα and Λlexander Iokls next to her Neo-Baroque Columns 
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painting ... My father was a cereal and cot
ton merchant, my mother a dre~smaker
designer. I believe Ι inherited from her my 
imagination and creative ability. Colors 
have always fascinated me ... Ι remember ... 
Ι must have been six or seven years old. One 
beautiful morning, Ι broke my piggybank 
and rushed to the general store. There, Ι con
vinced the salesman to sell me my money's 
worth of paints. By instict, Ι chose the pri
mary colors. Yet Ι was told not to forget to 
mix them in oil (obviously my incompetence 
showed). Ι rushed home, asked my father for 
a large piece of cardboard and my mother 
for a bottle of oil. Before anybodycould stop 
me Ι had produced what my mother called a 
monstrosity, a mixture of red, yellow and 
blue strong strokes. By today's standards Ι 
am sure it could pass for an original abstract 
painting. But something funny happened to 
my wmasterpiece". For weeks it refused to 
dry, to my parents' great exasperation. It 
was only when a house painter told my 
father that the oil used in mixing paint, was 
not exactly the one you fry eggs in ... Ν ever
theless, painting was so much in my blood 
that they had a hard time keeping me in 
school. Drawing class was my only interest. Ι 
still wonder h~w Ι managed to pull through 
high school as up to this day Ι count on my 
fingers.. . But Ι did, and my parents had to 
give in to my great insistance to study art. Ι 
was sent to Athens. Ι enrolled in the school 
of Fine Arts and my enthusiasm was enor
mous. Ι studied from moming to night. But 
yet Ι was very Ionely. Imagine being eighteen 
years old, in what looked to me a very large . 
city and not lcnowing a soul, not one human 
being to tallc to, to share my dreams with ... 

There was a pose. Mara had a sip of her 
drink. Her dreamy look got again lost into 
space .... Two years went by . .. Ι was getting 
uneasy. Ι needed more expansion. Ι had to 
see tbe world. Museums. Galleries. Archi
tecture. Whereνer there was art. The old 
masters for sure, but especially tbe work of 
the day, what bad not crossed yet the Greek 
frontiers. By that time, sculpture had started 
deνeloping in me. Ι had tbe feeling that it 
would replace painting. My professor at 
Fine Arts, the famous sculptor 'fhanassίs 
Apartis bad put me ίn the right track of neo
realίsm. At that time, ίn the sixties Italy was 
the place for it. In Rome, my paesano, Yan
nis Kourelis was already at tbe top of hίs 
fame. He was the initiator of "arte poνere," 
the rage at that tίme, together with neo
realίsm. Ι had to go to Rome. Well Ι dίd, 
don 't ask me how, and it did me all the good 
in the world. Ι was νery much ίnfluenced by 
the Italian avant-guardia (Warhol and segai 
ίn America are classics compared to the 
"ugly art" in Italy and wruch has been of 
great influence to the internatίonal modem 
art). At the same time America was 
producing the graffiti that too was in the 
roots of twentίeth century art. 

Ι stayed in Rome, met many artίsts, saw 
eνerytrung, tried to Ieam as much as pos-
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sible. Yes, Ι did everything, even married. 
Giuseppe Bellacci was bis name. Of course 
he was Italian and a painter and up to this 
day Ι have the best memories of him. 
Between the two of us there was much paint, 
much clay, a mίllion dreams, but of course 
we never knew where our next meal would 
come from. But with all the courage and 
optimism that youth provides, we wanted to 
go ahead, Paris was our next goal. We start
ed, on the milk train to be sure, but in Parίs 
we arrived. We got a tiny studio in Mont
parnasse, so small that at night we had to 
remove the paints to make room for our 
couch. These first years in Paris were like the 
opera "La Boheme". We were so cold, as we 
had no money for heating fuel, that we kept 
on drinking tea all day Iong to keep warm. 
Very often we had to divide one sandwich 
(thank God the 'french baquette is a very 
long sandwich) or go to sleep hungry. 

Another stop. Another sip. Another puff. 
And suddenly there is more vivacity in 
Mara 's expression. Υ ou see if one has 
patience, faith and courage something good 
always happens. It happened, continues Ma
ra, all smiles at that happy event. One day a 
little star shone in my sky. Α nice woman 
gallerist, Lilian Francois saw my work and 
accepted to include me in a collective exhibi
tion together with ten other artists. As luck 
has it, another art dealer went by, liked what 
he saw, came to my studio to see some more 
and decided that Ι was ready for a one man 

(rather one woman) show. His name was 
Paul Franchetti and his gallery was at the 
corner of famous Rue de Seine. The exhibit 
was a success. In 1978 he presented me at the 
Palais Royal at the very famous exhίbit 
F.I.A.C. (International Fair of Contem
porary Art). 1t is then that the star in my sky 
grew bigger. All my works were sold. The 
critics of contemporary art gave me nice 
revues and art dealers started getting 
interested in me. An exhibit of my work was 
organized to be presented in Athens. 
Nothing could make me happier, continues 
Mara. Mter ten years abroad struggling and 
starving, Ι was going back home, not as a 
lonely little student anymore but as a re
spectable artist. That year Ι worked like mad 
to prepare myself. I made special pieces 
inspired by Greek mythology: Centaur, Ica
rus, Minotaur, of course all executed with a 
very modern approach. Together with the 
sculptures, Ι showed for the first time pieces 
of jewelry. Tbe exhίbίt took place at the 
Gallery of Grafic Arts, was very successful 
and even art crίtics ίn Athens, slow to cope 
with modern art, accepted me with pleasing 
comments. But tbe best part of ίt was that 
the famous Alexander Iolas happened to 
stop by the gallery. At that tίme he owned 
galleries in Parίs and New York. He showed 
interest ίn my work, and back in Paris came 
to my (larger by now) studίo. At that time Ι 
was working with crystal, made to my 
designs in Venice. He liked the idea and 
sponsored another exhibit in Greece in the 
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prcstigious 'Άthens" gallery, at the foot of 
mount Lycabettus. Thίs tίme Ι used dίf
ferent mateήals, combίnation of bronze and 
crystal, but the theme was agaίn the same -
Aphrodίte, Apollo, Zeus ... The Classics 
seen by a twentieth century eye. 

Again Mara 's work was liked by the cono
scenti. Iolas told her: γ ou are goίng to New 
γ ork. Either you make it and the road will 
be open for you, or you do~ 't and you come 
back to Europe where lίfe for young artists is 
much easier. 

Well, you see here Ι am, shouts Mara in a 
very enthusiastic tone. Here Ι am and here Ι 
stay. Her exhuberance is unlimited. Between 
her dήnk and her cigarette she emanates her 
love for New γ ork and her joy to have been 
accepted by the Ameήcan market. She con
tinues: 

Although Paris is in my heart by it's cul
ture and sensitivity tbat inspires my imagi
nation, Ameήca was a God send for me. One 
gets new materίaJs to work with, Jucite for 
instance and plexiglass whίch is mucb easier 
to handJe and much less expensive than the 
crystal that Ι previously used. Thus Ι can 
creaιe more and faster, and naturaJly this 
means better business. Besides Ι have com
bined lucite with special chemicals of my 
invention - incidentally a patent is pending 
- This combination gives the work an iή
descent look which is unusuaJ and quite ef
fective, Ι think. 

With this material, Mara is making her 
latcst pieces, Greek torsos and columns. 
When ready they will be shipped to Milano 
where Iolas will exhίbit them in bis new 
gallery. She continues without givίng me a 
chance to ask a question. But she does not 
have to. She tells me whatever Ι want to 
know. 

New γ ork has been a stepping stone in my 
career. The combination of my Greek back
ground, the myths Ι grew up with, the clas
sical architecture and the legends of my 
country were mixed and stimulated by the 
commercial aggressiveness of this city. 
Artists in Europe work with more feeling, 
they actually do what they ·themselves like 
best.. . I have many fήends among 
American artists and Ι visit their studio 
often, trying to get in the spiήt of their crea
tions. Most of them work for the commer
cial aspect of art, for what is "in"today. This 
influence has been νery good for me. For 
instance, Andy Warho\e (remember this 
Coca Cola cans?) Jasper Jones, De Kooning 
and many others who have started modem 
art ίη Ameήca have been of great influence 
on my work. They made me add a more re
alistic touch to the European romanticism 
that inspired me up to that time. And for one 
thing, they made me work harder. Wbat Ι 
bave learned in New γork is the combina
tion of art with stress and Ι am νery thank
ful. 

Ι was told that Mara works between ten to 
twelve hours a day. Ι asked her. 

FEBRUARγ, 1987 

Of course she said. How else could Ι have 
surviνed in this most competitiνe city? 
Talent is necessary but without hard work it 
is a voice without training. Ι sincerely believe 
that behind any successful artist 30% is 
talent and 70% is work. Haven't Ι heard this 
before, from every creative person in what
ever field his taJent is directed? 

Mara continues: γ es I work hard. But I 
am only haιfway in my career. I am fu\1 of 
ideas and the only thing Ι am afraid of is that 
Ι will not have the time to realize my dreams. 

Mind you Mara is a young woman. With 
her energy compared to none, she will 
surviνe a few generations of art deνelop
ment . .. 

Let's go back to Iolas. 
γ ou are going to exhibit this comίng 

spήng in hίs new gallery in Italy? ls your 
future entwined wίth hίm from now on? 

I hope you mean my career's future, as Ι 
don 't intend to maπy him, says Mara laugh
ing to her heart's content. Ι11 tel\ you, she 
contίnues. An art dealer is of great impor
tance to an artist. Primo, the art dealer and 
the artist have to click, that is the one has to 
approve of tbe other. I am very Jucky that 
Iolas approved of me. Of course there was 
no question of my approving of one of the 
greatest art dealers aliνe. . . Ι was Jucky 
because my fιrst works were surealistic and 
that's wbat Iolas Jikes most. Let's not forget 
that in his gallery in New γ ork were present
ed some of the foremost contemporary 
artists, Max Ernst, Victor Bauner, Magήtte, 
De Chiήco. ln those days it made a great 
revolution ... 

Now Iolas is not intercsted any more in a 
gallery in New γ ork. Suπealism has its roots 
deep down and is here to stay and represent 
twentietb century art. What he wants is to 
present Ameήcan artists to ltaly, and 
Milano being cosmopolitan, to the rest of 
Europe. He is opening shortly his gallery in 
the Palazzo della StelJina, in an old cappella. 
His inaugural exhibit will be with Andy 

Warhol showing, for the first time his "Last 
Supper", a modern interpretation of the 
classical subject. 

After Warhol, says Mara withjoy reflect
ing on her face, he will present me, that is, 
my columns and a pyramid of fιfteen feet 
base, among other pieces. My cuήosity got 
aroused. But Mara where on earth and who 
could use those pieces, starting with who 
could buy them? 

Museums Ι hope, says Mara, and νery ήch 
people that have big gardens. Let me quote a 
name that everyone knows, Maήanna Var
dinoyannis has my columns around her 
swimming pool. (And quite a few more 
people that r lcnow of, says 1). 

Well Mara's Iίfe style could perhaps con
firm the value of her sculptures. But she tells 
- there are small pieces too. And my 
jewelry, although 24 karat gold and hand 
made and one of a lcind are definitely Jcss 
expensiνe that the pieccs sold ίη the storcs. 
γ ou see, Ι Ιονe my creations, Ι make them 
with my bands but also with my heart and Ι 
would like as many women as possible to 
wear them. Besides Ι am not impressed by 
wealth. Ι still remember and probably shall 
never forget my first years in Paήs. Spaghet
ti was the regular meal of the week. When 
you have an Italian husband and no money, 
spaghetti is what you haνe. Little wonder I 
don't want to face it today and ... I feel very 
comfortable in my Rolls-Royce. 

γes but what Mara did not tell me and Ι 
lcnow for sure is that when eνery day at seνen 
she is driven to her workshop in Broolc\yn, 
she is working duήng the dήves. She makes 
her slcetches, worlcs on her proportions. The 
neo-baroque style in whίch she is involved 
today is much more complicated than it 
looks. So Mara works. She works constant
ly. And for relaxation she wήtes poetry. She 
has already published two books in Greece, 
.. Icons" and .. Passages" and one in Paήs, 
dedicated to Alexander Iolas, 'Όrops of 
Rain ". lf Mara has a Rolls-Royce and what
ever else she fancics, she deserves it. 

Τό κατόστημα Έλληνικών Δώρων 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
ΑΣΤΟΡΙΑΣ 

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

· Εκλειcτή συλλογή όnό μnουμnουvιέρες, στέφανα, βαπτιστικό, 
ύφσvτά, tργόχειρα, άvτικείμεvα τέχνης. κεραμεικά, βιβλία, 
περιοδικά καi tφημερίδες. - Κάρτες γιά δλες τ/ς περιπτώσεις. 

ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ 
καί Τ APES, VIDEO CASSEΠES 

'Ανοικτό Δευτέρα -Σάββατο 10 n.μ. - 8 μ.μ. -Κυριακές 12-6 μ.μ. 
Διεύθυνση: Χριστiνα Σαρηyιάννη 
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Dignitari~s at Oflicilll Opening of "Quest 
For Cur~s " Exhibit of the Λnthropology 
Mu· seum of ιhe P~opl~ of N~w York. Left ι ο 
Right: Prof~ssor Frank Sp~ncer, Chairman, 
Department of Λnthropo/ogy, Queens Col
lege, CUNY: Margaret C. Τe/ία/ίιιn Kyr
kostas, Director, τhe Anthropology Muse
um of the Peop/e of New York: President 
Shirley Strum Kenny, Queens College; Shah 

Λrslan, Chairman, Λnthropology Museum; 
Professor James Ν. Jordιm, Dean, Socilll 
Science Diνision, Queens Co/lege; τheodore 
Kyrkostas, ΛΗΕΡΛ District Goνemor; 
Jacki~ Arslam, Museum Board Member: 
Dr. Stan/ey Meltzer, Vίce President of the 
Museum, Lecturer, Anthropology Deparι-

ment, Queens Col/ege. 

Growίng ίnternatίonal concern over 
buίld-up of Turkίsh occupatίon 

ln his report ιο the Security Councίl of 
December 2, the Secretary-General of the 
United Natίons, Mr. Perez de Cue//ar, pro
νided officia/ andformal confirmation of the 
recent build-up by Turkey of the numerical 
strengιh and weaponry of its occupation 
force which has been statίoned in a/most 40 
percent of Cyprus territory sίnce ιhe Tur
kish inνasίon of 1974. 

τhe dangerous reinforcement of the Tur
kish occupation force had been broughι to 
ιhe att~ntion of the, United Nations and 
other international bodies and goνernments 
by the goνernment of Cyprus many weeks 
ago. τh~ complaint has now been fully 
νerified as justified. ln Washington, α U.S. 
officia/- who requested anonymiιy- told 
the Msociιlted Press on Dec. 31, 1986 that 
the U.S. has admonished Turkey for the 
strengthening of its occupation force. 1'he 
officiιll was quoted as saying that the U.S. 
Λdministration was less concern~d with the 
numerical increase in theforce, whichheput 
at 5-10 percent, than with the "qualitative 
change"in their weapon equipment. Turkey, 
said the official, has modernized some of 
their tanks, using U. S. equipmenι in most 

ι ι 

cases. Turkey, he said, has been made we/1 
aware of U. S. concerns. 

τhis breach of U.S. law, which requires 
thaι U.S. military assistance ιο Turkey isfor 
use exclusively for Ν Λ TD-related purposes, 
has been drawn ιο the attention of U.S. 
Secretary of State, Mr. George Shultz, in α 
letter from ιen members of ιhe U.S. House 
of Representaιives who also pointed out 
that, in addition to α violation ofU.S.Iaw, it 
is contrary to U.S. foreign policy to a/low 
U. S. arm supplies to Turkey ι ο be used in 
supporι of the Turkish occupaιion of 
Cyprus. 

τhe letter was signed by Representatives 
Nicholas Maνrou/es and Geπy F. Studds of 
Massachusetts; Matthew F. McHugh, Ro
bert J. Mrazek and Gary L Ackerman of 
New York: Micha~l Bilirakis of Florida; 
Edward F. Feighan of Ohio: and Merνyn Μ. 
Dymally of California. 

Similar expressions of concern were con
tained in individual letters ιο Mr. Shultz 
from Representative William S. Broom
fie/d, ranking Republican member of the 
House Foreign Λffairs Committee, and 
from Representative Gus Yatron of Penn
sylvaniιl. 

New Chaίrman for 
AHEPA-PAC 

Supreme President John G. Plumides 
announccd the appointment of John Τ. 
Pappas of Rockνille, MD, as chairman of 
AHEPA-PAC, the AHEPA's polίtical 
action committee. Pappas, a past Supreme 
Treasurer, is chairman of the board of the 
McLaughlin Company, Inc., a Washington
based insurancc company. 

"John Τ. Pappas will bring a new dίmen
sion to ΑΗΕΡΑ-Ρ AC," said Plumides. "He 
has an extensive background of polίtίcal ίn
volvement and is also ίntimately familiar 
with Washington. Under his chaίrmanship, 
the committee will expand its actiνities and 
become one of the most active political 
action committees of its kίnd. " 

Formed ίn 1983, AHEPA-PAC is an 
independent committee of the Order of 
ΑΗΕΡ Α, registered with the Federal Elec
tίon Committee. lts goal is to increase the 
polίtίcal impact of the AHEPA's national 
membership and raise the politίcal ίnvolve
ment of the Greek Ameήcan community as a 
group. 
Duήng the next year, AHEPA-PAC will 

prepare materials on fundraising, and poli
tίcal organizing in the community. Em
phasis will be placed both on workίng with 
local communities on a one-to-one basis to 
strengthen the Greek Ameήcan polίtίcal 
grass-roots while projectίng a strong, 
coherent political front at the natίonallevel. 

Supreme President Plumίdes also 
appointed the following members to the 
AHEPA-PAC Executive Committee: 
Treasurer John Ν. Deoudes of Bethesda, 
MD, president of DC Vending Company; 
and Assistant Treasurer Andrew Manos of 
Bethesda, MD, a past ΑΗΕΡΑ Supreme 
Governor. 

----------------
Στοιχειοθεσία yιό βιβλία, 

κάθε έίδους iκδοση. 

(212) 921-0086 

Hl'fι4 
ΥΟΡΚΗ 

ovge(111os 
Sρecislizing in Greek Cstering 
for home snd bυsiness psrties. 
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The Fourth St. Nicholas Symposium 
By the Rev. Dr. Milton Ε. Efthimίou 

Director, Dept. Church & Socίety 
Executive Officer, Order of St. Andrew - the Archons 

"Giory to God, Who has found me worthy 
to achieve such a work! Ο Solomon, Ι have 
surpassed thee." We stood as a group, all 
seventeen of us, led by His Grace Bishop Ia
kovos of Chicago, and accompanied by 
clergy and laity of the Great Church of 
Christ at the Phanar, and we admired in 
awe, the great church of Aghia Sophίa ready 
to enter this edifice, the greatest church of 
Chήstendom. lt was a rainy day, and we had 
just come from the Ecumenical Patriar
chate, where we wίtnessed the beautiful 
liturgy conducted in the patriarchal church 
of St. George, and officiated by Ηίs Holίness 
Dimίtήos I, our beloved Patriarch, along 
wίth members of the Holy Synod. And remi
niscent of those famous words of Emperor 
Justinian I, with Patriarch Minas, who pro
claimed the above words upon enteήng and 
proceeding into the vast interior of the Great 
Church, we, too, as pilgrims, entered the 
church of Holy Wisdom, which has stood as 
the symbol of Byzantium and one of ίts 
greatest achievements for nearly Ι ,450 years, 
surviving sieges, sacks and at \east thirty 
earthquakes. 

Thίs church was buίlt ίη 532 A.D., six 
years into Justinian's reign, and here we 
were, ready to embark on our pίlgήmage 
from Constantinople, through Smyrna and 
Ephesus, visiting the great ancient See of 
Hίerapolis, and ending up ίη the souther
most part of Turkey, Antalya, where we 
would vίsit other ancίent sees, such as 
Aspendos, Side, Perge, and finally Antalya 
where the fourth international symposium 
would take place, only to be highlighted by 
the liturgy over the tomb of St. Nίcholas at 
Myra (Demre). 

The group, made up of Faίthful Greek Or
thodox representing places lίke Washing
ton D.C., Toledo, Ohio, New York City, To
ronto, Canada, etc. and having in its ranks 
the president of the Natίonal Philoptochos 
Socίety, Mrs. Donnie Ferraro and other 
members of her commίttee, we ended our 
sacred pilgήmage at the city of Myra, par
tίcίpatίng in the dίvίne lίturgy wίth Ηίs Emi
nence, the Metropolίtan of Myra, Chriso
stomos, ίη the very church where St. Nίcho
las worshipped and celebrated the liturgy 
and performed the sacraments sixteen cen
turies ago! 

These ίnternational symposia of St. 
Nicholas began ίη 1983 when scholars from 
the vaήous parts of Europe met ίη Antalya 
ίη order to acquaint themselves wίth hίsto
ήcal sίtes of ancient tίmes and early Chrίst-
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endom, and present papers relative to these 
sites as well as on the life and works of St. 
Nicholas, which included the history ofthis 
whole area connected with the life of this 
great saint. He was such a powerful figure, 
than even the Turks recognίzed his legen
dary feats and to thίs day stίll call hίm "Baba 
Noel" and in the ancίent Greek amphi
theatre at Myra, gather together every year 
in order to fill the stadium for a day of ce\eb
ration, speeches, dances and song, in tribute 
to this great bishop who participated in the 
first Ecumenical Council in 325 A.D. 

The trip was organίzed by the Order of St. 
Andrew the Apostle, the Archons of the 
Ecumenίcal Patriarchate along with, for the 
first time, the Natίonal Phίloptochos So
cίety. Joίntly, the two organizatίons have 
undertaken the support for the concerns of 
the Ecumenical Patriarchate and the Baluklί 
Hospital. Thίs year's spίritualleader was His 
Grace Bishop Iakovos of Chίcago. 

Briefly, the trip consisted of a flight from 
New York through Amsterdam to Con
stantinople. Α comprehensive tour of 
Constantίnople, a vίsit with Ηίs All Holi
ness, a two day tήp to Smyrna and Ephesus, 

a four day trip to Antalya, Perge, Side, 
Aspendos, Hierapolis and Myra, and a four 
day stay in Athens, with tours to various 
places in Greece, on the return. 

During the symposium in Antalya, a most 
picturesque and warm city, both socially and 
weather-wise, the group was received by the 
governor and the mayor of Antalya, each of 
whom gave a reception and dinner for all the 
participants. This year, for the first time, 
three bus loads of Greeks from Greece, 
headed by the President of the Athens 
Chamber of Commerce, also attended. 
Lecturers at the symposium came from 
Austria, Germany, France, Turkey, and 
from Greece from the Universities of Athens 
and Salonika. The visiting scholar from 
America in our group, was Mrs. Angela 
Hero, Byzantinist and Hίstorian of Queens 
College, Ν ew York, who gave a magnificent 
paper, acclaimed by all as the best one given 
at the symposium, on Women Monastίcs in 
Byzantium. (Previous speakers at the sym
posium were: Professor Deno Geankoplos, 
Dr. Harry Psomiadis, and Rev. Dr. Milton 

From /eft, Rev. Efthimiou, Mrs. Ferraro, Nqμona/ President of Phi/optochos .LDdies Soci
ety, Mrs. Hero, Dr. Hero and Rev. Kyriaki<f.is, Chance/lor at the Megara Dιocese, οι the 

entrance of the Aspendos Amphitheater. 

19 



Efthimiou.) 
Some of the papers presented at the sym

posium included: Nicholas the Man and 
Nicholas the Legend; St. Nicholas of Myra 
according to the Slavic Tradition; the His
tory of Lycia and Marmara; Women Mo
nastics in Byzantium; the Legend of the 
Long Sleep of the Seven Youths at Ephesus; 
Ephesus and Early Church History; and 
other topics relative to the art and tradi
tions of St. Nicholas in Orthodox Greece 
and other parts of Europe. 

Highlights of the Trip 

The audience with His All Holiness the 
Ecumenical Patήarch Dimitrios, who spoke 
to the group as a loving father and whose 
humility moved everyone. 

The patήarchalliturgy of St. Andrew and 
the exchange of messages between the Pat
rairch and the Papal Delegate from Rome, 
Cardinal Willebrands. 

Visits to Santa Sophia, Balukli, Topkapi 
Museum, Monastery of Chora, the Blue 
Mosque and the Mosque of Suleiman the 
Magnificent. 

The visit to Smyrna and the headquarters 
of Bishop Chrisostomos who was killed by 
the Turks in 1922. 

The visit to Ephesus and the ruins of the 
church where the Third Ecumenical Council 

10 

was held in 431 A.D. as well as the place 
where the Roman Catholic Church claims to 
be the house of the Virgin Mary. 

The visit to the ruins of Hierapolis (Pa
mukkale), one of the ancient Sees of the 
early church with the famous necropolis. 

The visit to Antalya, Perge, Aspendos and 
Side. In many of these places, we met 
Turkish people who had come from their 
native Greece during the exchange program 
following the Treaty of Lauzanne in 1923 
and who spoke perfect Greek! 

The picturesque drive by bus from 
Smyrna to Antalya via Hierapolis, as well as 
the drive from Antalya to Myra (Demre) 
along the meandeήng turquoise coast of 
southern Asia Minor passing through 
ancient historical towns mentioned in the 
Acts of the Apostles, on December 6. 

The Hierarchical Divine Liturgy at the 
Church of St. Nicholas, a 6th century basi
lica, where the empty tomb ofSt. Nicholas is 
found, which is completely stripped of fur
niture and religious articles. Remaining are 
the walls, the roof and a few murals on the 
ceiling. One of the most moving moments is 
to attend this liturgy in this holy place, where 
feelings of melancholia as well as joy over
whelm one as one sees the Metropolitan of 
Myra, the successor of St. Nicholas, stand-

ing on the high steps of the Synthronon, 
behind the Holy Altar, in the same place 
where St. Nicholas stood, but not weaήng 
his Miter and without his Pastoral Staff 
since there is no flock in this See anymore, 
and gazing out at a church of about 200 pil
grims who come here just once a year, on 
December 6, to celebrate the feast of St. 
Nicholas. lt is indeed one of the most solemn 
moments, and one that is long remembered 
by each group that makes this long journey 
every year to this holy place. It is the epi
tomy of the Church Milίtant which through 
the centuries has been long-suffering and yet 
continues to exist ίη adversity, reminiscent 
of words from Lord Byron 's immortal poem 
wτhe Isles of Greece": 

'Έternal summer gilds them yet, but all 
except their sun is set!" 

Other highlights included: attending the 
divine liturgy at the church of Vlacherne in 
Constantinople at ιhe very site where the 
Akathist Hymn was first composed as a 
liturgical prayer of litany to the Theotokos 
when the Great City was under siege; also 
the trip to the amphitheatre of Aspendos 
which during the early years of the Roman 
Empire was a center of commerce, and 
which houses the greatest ancient theatre of 
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aπy lc:iπd aπywhere ίπ the world, and which 
has a seating capacity of 35,000. Protests Over the Aid 

One might ask, what is the value oftaking 
these pilgrimages to a land that is hostile and 
foreign to us? Puttiπg aside the fact that our 
presence there is the gτeatest way to give 
moral support to the Ecumenical Patήar
chate, and to the suffeήng remainiπg Greek 
Orthodox in this part of the world, too often 
in our moderπ eyes places coπnected with 
the Early Church remaiπ shadowy and 
mysterious, the πames of the Fathers for
gotteπ, their lives remembered oπly as foot
πotes, their worlc:s gathering dust. When we 
visit the places mentioned above, we once 
again liνe the person of Athanasius because 
he held the world at bay, aπd John Chryso
stom for the golden words that poured from 
his golden mouth, and Basil, Gregory of 
Nanziaπsis, Macaήos, Simeoπ, John of 
Damascus etc. Perhaps it all can be summed 
up ίπ the words of St. lgπatius when he 
νisited the great Polycarp, Bishop of 
Smyma, aπd turning to his flock ίπ Smyrna, 
he gaνe these words of advice: 

to Greece and Cyprus 

"'foil together, struggle together, ruπ 
together, suffer together, sleep together and 
rise together; as the servaπts, aπd assistants, 
and administers of God." 

For just a moment ίπ time, the gτoup led 
by Bishop lakovos was traπsported back to 
thosedays, as he stood in the very place where 
lgnatius admoπished his flock. We were 
bouπd "together" in that same spiήt; and we 
weπt from that place with a better kπow
ledge of why the church suffered, just as it 
coπtiπues to suffer, as a people and ekklesia 
"sufferiπg aπd toiliπg" in adversity. Whether 
_we were ίπ Coπstaπtinople, or Smyrπa, or 
Myra, we were the sufferiπg church haviπg 
come from the New World which does ποt 
kπow the meaπiπg of a "sufferiπg" church ίπ 
captivity. We πevertheless came home to 
these shores, the New World, with an acceπ
tuated faith ίπ the role that the Ecumeπical 
Patriarchate plays ίπ the world, aπd in the 
meaπiπg oftraditioπal christiaπity in today's 
society. 

Presideπt Reagaπ's foreigπ aid requests 
for Greece and Turkey would destroy the 
balaπce of assistaπce to the two couπtήes 
aπd would be coπtrary to established Amer
icaπ foreign policy of receπt years, leaders of 
three Greek-Americaπ aπd Cypriot-Amer
icaπ orgaπizatioπs said. 

The President's fiscal1988 budget request 
includes $788.5 millioπ ίπ military aid for 
Turkey aπd only $436.25 million for Greece. 
Of this aid, Greece would receive only $1 .25 
milLioπ ίπ cash aπd the rest in loaπs. Turkey, 
on the other haπd, would receive $553.5 mil
lion in cash. 

Military aid to these couπtries cuπeπtly is 
provided on a ratio of teπ for Turkey aπd 
seνeπ for Greece. The Administratioπ is also 
asking that Turkey be giveπ aπ additioπal 
S 125 millioπ ίπ cash f or ecoπomic assistaπce, 
an amouπt ποt calculated inιo the 10 to 7 
ratio. 

The three leaders also decried the Admi
πistratioπ's aππouπcemeπt οπ the previous 
day of an effort to break last year's teπ to 
seven ratio which was maintaiπed by 
Coπgress wheπ it approved Fiscal \987 aid 
figures for Greece aπd Turkey. The Admini
stration is proposiπg that the Congress give 
Turkey aπ additional $125 million ίπ mili
tary aid, ίπ the form of cash, in a bill called 
the supplemeπt appropriatioπs bill, to be 
expended immediately. 

These leaders cal1ed οπ the members of 
their orgaπizations to coπtact their United 
States Seπators aπd Members of the House 
of Represeπtatives to malc:e sure they uπder
staπd the disaster for Ameήcaπ foreign 
policy which would occur if Congτess enact
ed ίπtο law the amouπts of aid suggested by 
the Admiπistratioπ. They poiπted out ιhat 

lk~ Iιawllικ 
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"duήng the last few years, whcn the United 
States has provided better terms in foreign 
aid to Greece, public opinion ίπ that couπtry 
toward thc U.S. improved substantially. 
According to U.S. Secretary ofState George 
Shulιz, relatioπs betweeπ the governments 
of Greece and thc United States have also 
substantially improved in receπt years. Con
gressioπal appreciation of the Turlc:ish threat 
to Greecc aπd of the mίsuse of Ameήcan 
arms opposite Greek ίslands aπd ίπ Cyprus 
coπtήbuted to those improvements in Greek 
public οpίπίοπ. " 

The Greek-Ameήcaπ and Cypήot-Amer
icaπ leaders said that while the $10 million 
requested ίπ ecoπomic aid for Cyprus is 
better than the $3 millioπ the Administra
tioπ has soughι for Cyprus in the past, it is 
still S5 million \ess than the amount the Con
gress approves for Cyprus each year. "lt is 
important that the people of Cyprus uπder
stand that the United States is not abandon
ing them at this crucial time when Turkey is 
increasing the number of occupation troops 
on the island, upgradiπg its military equip
menι and increasing the πumber of Turkish 
settlers in Cyprus," the leaders said. 

The three leaders are Andrew Α. Athens, 
Chairman of the United Hellenic Ameήcan 
Coπgτess; George Ρ. Liνanos, Chairman of 
the Ameήcan Helleπic Alliaπcc; and Philip 
Christopher, President of the Pancypήan 
Association of Ameήca. 

CONτiNENTAL 
CUISINE 

Exc~llent Serνice 
Seafood Specialties 

M oderate Prices 

)erry Mendelson 
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Entertains Nightly 
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30 Ν . SPRUCE STREH 

RAMSEY, N.J. 
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Η ellenίc Profίles By Thomas Spelios 

ELIA ΚΛΖΑΝ, the legendary fιlm pro
ducer and director was honored recently at 
the Waldorf-Astoria by the American Mu
seum of the Moving Irnage for his many 
award-winning movies. Α man who avoids 
public adulatίon, he made thίs comment. 
"Γm glad to get any acknowledgement but to 
stand up there and be applauded- Ι don't 
go for it exactly." In the audience there were 
two dozen alumni of his epics, most of them 
Oscar winners because of him, and 450 other 
guests who attended this gala fund raiser for 
the Astorίa Studίos. The toastmaster for the 
evening was actor Dustin Hoffman who 
said, "W ork with us, please. Do another film 
where we can be near you." Kazan's classic 
films were shown in bήef clips and included, 
'Ά Tree Grows in Brooklyn", "On the 
Waterfront", "Street Car Named Desire", 
'Έast ofEden", "Sweet Bίrd ofYouth" and 
many, many more. However he admits that 
his favoήte movie is 'Άmerica, America" a 
semi-autobiographical drama about a Greek 
boy who flees from Turkish persecution to a 
new life in the USA. Kazan himself was born 
of Anatolian Greek parents in Istanbul and 
came here at the age of four with his family. 
For this giant who avoids applause he re
ceived a standing ovation from an enthu
siastic audience. 

* 
JIMMY ''Yhe Greek" SNYDER, who 
was born Demetήos Synodinos, is the much 

Superb 

acclaimed star of CBS' "The NFL Today" 
sports show. Lately the unelected "mayor" · 
of Las V egas has been called the "teflon 
oddsmaker" because of his many mispredi
ctions regarding sports casting results. Ι η the 
past Jimmy made phenomenally accurate 
predictions about football, boxing, baseball, 
horse racing and presidential elections. His 
reputation as an 'Όracle" became a national 
legend and in Ι972 President Nixon asked 
one of his aides to consult Jimmy regarding 
the forth coming elections. During the past 
1 Ι years that he has been on the show, "NFL 
Τ oday" has received top ratings and it has 
consistantly clobbered NBC and other com
petitive network shows. Every football fan 
in America has heard of "the Greek" and 
right or wrong CBS is not going to challenge 
the great Oracle of sports. 

* 
NICHOLAS ROYCE (LANGAS), well 
known impressario ο( Los Angeles, is an 
Archon of the Ecumenical Patriarchate and 
an outspoken activist in defense of the Greek 
Orthodox Church. Recently regarding the 
question of Turkish oppression of Greek 
and Armenian Christians and the abuse of 
their human rights by the militaristic police 
state, he expressed amazement that Jewish 
leaders such as Theodore Mann could be 
"duped" by the Turks into believing that 
there are no human rights violations only 
"mere allegations." Royce states that the 

Jewish leaders were wined and dined by the 
Turks in a propaganda drive during their 
visit to Turkey this past July. The Jews 
continue to condemn Ν azi war criminals, its 
time they began to condemn the Turkish war 
cήminals who are caπying out their own 
anti-Christian genocide. Royce, a familiar 
personality in Hollywood has received the 
Jeanie Golden Angel Award for his con
tributions to the entertainment world. 

* 
Dr. NICHOLAS TZIMOPOULOS, a 
Greek-born scientist is cuπently the chem
istry instructor and chairman of science at 
Sleepy Hollow High School in Tarrytown, 
Ν.Υ. He is a graduate of the University of 
New Hampshire and received his Ph.D. 
from Boston College in 197 Ι. Α dedicated 
scholar he has introduced many new 
programs to advance the study of mathe
matics and chemistry to schools throughout 
Ν ew England before he came to Ν ew Υ ork. 
After serving in the greater Boston area he 
continued his actίvities in Florida where he 
was given the "Outstanding Chemistry 
Teacher Award" in 1981. His principal in
terests are in Chemical education curricu-

. lums and other related science programs. 
Recently he was the Ι 986 recipient of the 
prestigious Nichols Teacher Award present
ed by the Ameήcan Chemical Society of 
Ν ew Υ ork. Another immigrant Hellene who 
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is building a bήlliant career in his adopted 
homeland. 

• 
CHRIST BOURAS, 54, Police Chief 9f 
Danvers, Mass. was inducted recently as 
president of the Massachusetts Chiefs of 
Police Association after serving on the force 
for 32 years. The fιfth of 1 Ο children of Greek 
immigrant parents, Bouras entered a police 
force dominated by Irishmen, in the early 
part of his career it was a struggle to achieve 
any advancemcnt or recognition. He earned 
a bachelor's degrce from Salcm College and 
a master's in criminal justice in 1977 from 
Northeastern Uniνersity. During his induc
tion he aslced his officers to maintain high 
personal standards in order to maintain the 
confidcnce ofthc publicwhich they serνe. At 
thc ceremony Gov. Duk:alcis praised the 
police chief for his vigilant struggle against 
crime especiaJJy his struggle against drug 
addiction within the police force. 

• 
Dr. JOHN SIOLAS, prominent educator 
serνes as a Program Specialist and School 
Administrator in the City of New Yorlc 
Board of Education. Recently he was 
assigned by the New Jersey Education Com
missioncr to servc in the Natiνe Language 
Special Reνicw Assessment (SRA) com
mittee to assist the Educational department 
in implementing a new requirement policy 
for students who are not proficient in 
English. Α total of 32 individuals were 
selected to serve and worlcing sessions were 
held at Pήnceton. Dr. Siolas, with the 
assistance of Georgia Thanassoulis and 
Stella Economou authored an .. Anthology 
of Greelc Literature" which includes the 
worlcs of classical Greelc writers and modem 
Greelc authors including Kazantzalcis, Se
feris, Palamas and Cavafy . 

• 
STEVEN CARAS, ballet star and well 
known photographer was born in New 
Jersey, the family name was Carathanasis 
and hailed from Samos. He performed for 
14 years with George Balanchine's ballet 
company in many leading roles while tour
ing the USA, Europe and Soviet Russia. 
During the years he managed to success
fully merge dancing and photography, two 
careers that blended together magically. He 
has published six photography boolcs witb 
stunning pictures of dancers, portraits and 
colorful dance scenes. They include .. Balan
chine" and .. The Nutcraclcer" among otbers. 
His worlc as an artist with a camera has been 
widely recognized. ln the world of ballet he 
is one of a dazzιϊng galaxy of talented 
HeJJenes including Cynthia Gregory, Helene 
Alexopoulos, Chήsa Keramides and bril
liant choreographers such as Pcter Anastos, 
J ohn Roulis, J ohn Taras and J ohn Sumakis. 
After many triumphs in the field of popular 
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music and dance under the legendary Her
mes Pan, the Hellenes have now conquered 
the world of ballet. 

ROBERT ANAST AS, the founder and 
director of SADD (Students Against Drunk 
Dήving) has just published his new book 
entitled, ~τhe Contract for Life." The son of 
Greek immigrants he was born and raised in 
Massachusetts where he is an educator and 
counselor to youthful alcoholics. Since 198 I 
when two young athletes were killed in a 
drunk driving accident, he began his crusade 
using his own funds to establish SADD. His 
relentless campaign to educate the Amer
ican youth regarding the fatal hazards of 
dήnking when they are behind the wheel are 
continuing with great vigor. He has caπied 
his informative program speaJάng at 
schools, colleges and on national television 
denouncing the evils of alcohol. He is indeed 
a Hellenic crusader dedicated to saving the 
lives of Ameήcan youth. 

• 
ΜΑΥΙΝΑ SOUREYIS HORNER, 
president of Radcliffe College in 
Cambήdge, Mass. was the honored guest 
speaker at the Hellenic Ameήcan Chamber 
of Commerce in New York recently. Dr. 
Horner the eminent scholar and administra
tor has been president since 1972 and is an 
associate professor of psychology at 
Harvard University. She graduated cum 
laude from Bryn Mawr College and received 
her graduate degree from the University of 
Michigan. She is the author of several pub
lications and has received several honorary 
degrees. She is an active member on the 
board of directors of τime, Inc. the Federal 
Reserve Bank of Boston, the Liberty Μ utual 
lnsurance Co., the Revson Foundation and 
the Twentieth Century Fund. From I 979 
until Ι 980 she served as an adviser to the 
Carter Administration regarding the quality 
of Ameήcan Life in the 1980's. 

• 
ANDREW GOTSIS. attomey from 
Longmeadow, Mass. was recently named an 
administrative law judge by Gov. Dukakis. 

Gotsis graduat.ed from the University of 
Denver and the Boston Law School. Α navy 
veteran who served in WW 11 he was deco
rated with the Air Medal and the Distin
guished Flying Cross. He served as an assist
ant solicitor and city prosecutor in Spήng
field . He was very active in establishing the 
Memorial Industήal Park and taught 
cήminallaw in area colleges. Long active in 
Hellenic community activities he is an 
archon of the Greek Orthodox Church and 
has received the Order of Saint Andrew 
from the Ecumenical Patriarchate. He is a 
long standing member of the Altis chapter of 
the Order of Ahepa. 

TIDBITS: 
NICK ν ANOFF the Golden Greek movie 
mogul of Hollywood has produced a new 
Broadway play entitled, ~τhe World Ac
cording to Me" starήng the comic Jackie 
Mason ... Dr. CHARLED MOSKOS, an 
authoήty on the problems of Vietnam 
veterans has proposed linking student aid to 
some lcind of community service . . . NICH
OLAS GEORGIADIS has designed the 
spectacular stage scenery for the Classic 
Tsaikofsky ballet "Sleeping Beauty", to be 
performed at the Ameήcan Ballet Theater in 
Manhattan . . . SPERO Ρ ASTOS, has just 
published a new book, "Pin Up: The Tra
gedy of Betty Grable" which is scheduled to 
be made into a movie ... HELENE ALE
XANDRIDIS, gifted actress is appearing in 
the award-winning French film "Therese" 
directed by Alain Cavalier . . . PERICLES 
ALEXANDER, is the director of the Per
forming Arts News Service in Shreveport, 
Louisiana.. . Dr. DESPINA COULIS
LIEBHABER, a fellow of the Ameήcan 
Academy of Pediatήcs has joined the 
Greater Lowell Pediatήcs lnc .... Ρ ANA
YIS L YRAS, talented young pianist 
presented a dazzling program of Hayden, 
Beethoven and Rachrnaninoff recently at 
Lincoln Center in New York: ... PENELO
PE SPHEERIS is presently directing a new 
movie in the Aήzona desert entitled, 
"Dudes" ... Dr. ν ΑΝ MERICAS of Dear
born, Michigan was recently named "Chiro
practor of the Υ ear" by his colleagues at its 
convention in Toronto . . . Ρ Α UL ν ATHIS, 
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photographer of the Associated Press fi1med 
the tragic suίcίde of Pennsy1vanίa Sta(e 
Treasurer Budd Dwyer during a televised 
press conference ... Dr. ANTONIOS ZER
VOS, presently doing postgraduate work at 
Yale University receίved the Va1ergakis 
Award in medicine for 1986 ... another 
a ward winner was AMELIA KYRATZIS 
who is a specialist in behavoria1 science pres
ently working toward her Ph.D. at CUNY 
Graduate Center in New York ... MICH
AEL ECONOMOU, has just produced a 
new fi1m, "The Unho1y", starring Ben Cross 
and Trevor Howard ... Dr. IOANNIS GI
ANNIKOPOULOS, specialist in internal 
medicine and gastroentero1ogy has been 
appointed to the medical staff of the 
Swedish Hospita1 in Califomia ... LEE PA
PADEAS, dynamic young entrepreneur is 
building a fast growing video empire in Flo
rida, with shops in Or1ando and Ft. Lauder
dale ... THEODORE LEONSIS, president 
of the Redgate Communications Corp. was 
the guest speaker at the A1pha Omega 
Counci1 recently in Boston . .. NANCY ZA
ROULIS, has just published her fourth 
novel entit1ed, "Certain Kinds of Loving" ... 
PAUL PAPPAS of Jacksonville, F1oήda, 
received the Public Service Award from the 
Center for Greek Studies at the U niversity of 
Florida ... SPIRO MALAS is appearing ίn 
thge musical "Fanny" in Ε. Haddam, Conn . 
. . . JOHN GARGARLIANOS, president of 
the Office Products Servίces Corp. of Lynn, 
Mass. recent1y was the winner of the Sa1em 
Go1f tournament... PETER DIAMAN
DIS, former publίsher of"Self''magazine, is 
now the president of the CBS Magazines 
Division in New York. . . THEODORE 
ANTONIOU of the Boston University 
School of Music will conduct the 
'Όmnibus" concerts, featuring the music of 
vaήous cu1tures from around the woι:ld ... 
GEORGE SAFIOL of Weston, Mass. has 
been elected senior executive vice president 
at Genera1 Instruments Corp .... Dr. HAR
RY PSOMIADES, eminent scholar at 
Queens College is now pursuing research 
into the cu1tural heήtage of the Pontic 
Greeks .. . GEORGE CHRYSSIS, serving 
on the Industήa1 Professίona1 Advisory 
Committee at Wentworth lnstίtute ofTech
no1ogy was honored recently ... 

ovge[111os 
Sρecializing in Greek Catering 
for home and bυsiness ρarties. 

Tel. (212) 688-8828 

Γ ράψετε (να φίλο αας 

αυνδρομηtfι 
στfιν 4CNEA ΥΟΡΚΗ" 

FEBRUARY, 1987 

Blue Dawn Dίner-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 
B1ue Dawn Diner. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ LONG ISLAND 

'Ελληνικά φαγητά yιά τούς ΝΕλληνες καλοφαγάδες (σουβλάκια, μουσακίiς, πα
στlτσια, σπανακόπιτες κ.li.). Ψάρια φρέσκα σέ μεγάλη ποικιλlα yι • αύτούς πού 
dγαποϋν τd θαλασσινά, Salad Bar yιά τούς . . . χορτοφάγους, breakfast γιά όλους, 

σπιτfσια γλυκά καl ψωμιά καl βέβαια ποτά πολλά. 

24 ΩΡΕΣ ΑΝΟΙΧΤΑ -ΣτΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ 

TheFamous 

APIKOGLU "SOUJOUK" 
Α treasured family recipe, handed down for oνer 150 years, is at last being 
produced in America! 

We are proud to offer you the pleasures οΙ this delicious sausage! 

Unlike the usual links, the Apikoglu "Soujouk" is pure beef, subtly flaνored, dry and 
ready to serνe. Α truly gourmet treat of fine taste, this traditional "Soujouk" can be 
enjoyed by eνeryone! 

Serνing the "Soujouk" for breakfast with eggs is a great way to say "Good Morning". 
Other meals also become more exciting-a terrific sandwich with your faνorite spread; 
serνed with cocktails as hors d'oeuνres (slightly browned with a twist of lemon); in a 
refreshing salad or combined with pasta or rice as a main course; just to name a tew! 

Please your palate with the exotically delicious taste of the Apikoglu "Soujouk" today! 

Sold indiνidually νacuum packed to assure freshness. 
ASK YOUR GROCER FOR IT τοDΑΥ! 

Distήbuted exclusiνely by Kήnos Foods, lnc., L.I.C., Ν.Υ. 

15 



Athens Said to Agree to Put 
Truman Statue Back 

ATHENS- Prime Minister Andreas Pa
pandreou was reported today to have agreed 
to restore a statue of Harry S. Truman, 
which was 'dynamited last March by leftist 
militants, to its original place on a central 
Athens square. 

The deeply symbolic issue has troubled 
Greek-American relations since the Athens 
City Council voted in April not to re-erect 
~he monument. The Socialist Government's 
change of heart was disclosed by John Plu
mides, head of the American-Hellenic Edu
cational Progressive Association, the fore
most organization of Greek-Americans. 

The Greek Govemment has made no 
announcement on the matter. 

Mr. Plumides, a lawyer from Charlotte, 
N.C., came here with other leaders of his 
group after the Government announced a 
plan on Dec. 30 to relegate the statue to a less 
prominent place. 

Political analysts considered Mr. Papan
dreou's new stand a significant indication of 
an eνolvίng desire to speed reconciliation 
after the long period of hostilίty toward the 
U nited States. They believe this desire is 
motivated largely by Greece's economic dif
ficulties. 

In an interνiew, Mr. Plumides also said 
Mr. Papandreou had told him he would 
make an official visit to Washington before 
August. The Reagan Administration had for 
many years withheld an invitation. 
· Mr. Plumides said he had received as

surances ο η the Τ ruman monument not only 
from Mr. Papandreou but also from Pres
ident Christos Sartzetakis a.nd Foreign 
Minister Karolos Papoulias. The pledge, if 
caπied out, would reνerse the earlier 
announcement that the bronze statue, a gift 
of Mr. Plumides's organization in 1963, 
would be put up on the grounds ofthe War 
Museum. 

The monument was presented as a symbol 
of appreciation by Greek-Americans for 
President Truman's actίνe support for the 
Greek Government in its victorious ciνil war 
against Communist forces after World War 
11. For the same reason, the City Council 
dominated by Mr. Papandreou's Socialist 
Party voted not to re-erect ίt after the 
dynamiting. Mayor Dimitris Beis explained 
that because of America's civil war role, 
Athenians felt "bitterness" toward President 
Truman. 

Last fall, Mr. Beis was defeated for re
election by Miltiades Evert of the conser
vative New Democracy party. 

"The statue was presented as a bridge 
between the Greek and Ameήcan peoples, .. 
Mr. Plumides said. "The bridge was some
what shaken by the bombing but is now 
being mended ... 

By HENR Υ ΚΑΜΜ 
(fhe New York Times, Jan 15, 1987) 

Analysts saw significance in the fact that 
on his mission to "resurrect" the statue, Mr. 
Plumides was received almost like a head of 
government, meeting the Prime Minister 
and President and given a luncheon by the 
Foreign Minister. 

Sees Bases Continuίng 

Mr. Plumides said his talk with Mr. Pa
pandreou left him convinced that Greece 
was ready to accept the continuation of Am
erican military bases beyond next year, 
when the agreement coνering them is to 
expire. Mr. Papandreou was elected on a 
platform calling for Greece's withdrawal 
from the Ν orth Atlantic Treaty Organiza
tion and the European Community, as well 
as the closing of the bases. He has already 

abandoned the other pledges. 
Mr. Plurnides said he had expressed con

cern that Greece might draw nearer to the 
Communist bloc, but Mr. Papandreou 
assured him that this would neνer happen. 
'Ήe said, 'Greece will always be with the 
West,'" Mr. PLumides reported. 

The monument was blown off its pedestal, 
a few nights before the arrival of Secretary of 
State George Ρ. Shultz, in protest against 
any improvement in relations. Respon
sibίlity for the action was claimed by a group 
calling itself the Christos Cassimis Revolu
tionary Organization, named for a militant 
killed in 1978 in a gunfight with the police. 

Mr. Plumides and his delegation came 
here after having exerted constant pressure 
on the Greek Government since the incident. 
At the outset, the Papandreou Government 
appeared to treat the act of political van
dalism with indifference. "We were dis
turbed, .. Mr. Plumides said. 
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eH περιπέτεια τoii κ. Ι. Πλουμίδη 
Συνέχεια τής κακομεταχειρίσεως τfiς Όμογενείας 

Βαθύτατα άπογοητευμένος καί άγανα
κτισμένος έπέστρεψε άπό τήν 'Ελλάδα δ 
ϋπατος Πρόεδρος τής ΑΗΕΡΑ κ. Τζών 
Πλουμίδης, δ δποίος έπεσκέφθη τόν περα
σμένο μήνα τήν ·Αθήνα έπικεφαλής άντι
προσωπείας τής μεγαλύτερης ~λληνοαμε
ρικανικής όργανώσεως. Αiτία, ή κακομε
ταχείριση πού ύπέστη στήν ·Αθήνα άπό 
τήν 'Ελληνική Κυβέρνηση, ή όποία οϋτε 
λίγο, οϋτε πολύ, θέλησε νά τόν βγάλη 
ψεύτη! 

Ή Ιστορία άρχισε μέ μιά συνέντευξη του 
κ. Πλουμίδη στόν άπεσταλμένο των Ν. Υ. 
Times (15 Ίανουαρίου 1985), τήν όποία 
άναδημοσιεύομε στίς άγγλικές μας σε
λίδες. 

Εύθύς μετά τήν δημοσίευση της συνεν
τεύξεως αύτής, τό 'Ελληνικό Γραφείο Τύ
που καί Πληροφοριών στήν Νέα 'Υόρκη 
έξέδωσε τήν κατωτέρω, άθηναϊκής προε
λεύσεως, άνακοίνωση: 

«Σχετικά μέ δημοσίευμα τών ΤόJμς τής 

Νέας Ύόρκης, τό όποίο άναφέρεται στή συ
ζήτηση τοϋ πρωθιmουργοϋ κ. Άνδpέα Γ. 
Παπανδρέου μέ τήν dντιπpοσωπεfα τής AHE
p Λ στήν Άθήνα, διευκρινfζεται δτι: 

1. Σέ δ, τι dφoρii. τό θέμα τών βάσεων δέν 
έγινε καμιά dπολύτως συζήτηση, ούτε κάν 
dναφέρθηκε ή λέξη «βάσεις». 

2. Σέ δ, τι έχει σχέση μέ τόν Ισχυρισμό τής 
έφημερίδας, δτι ό κ. Πλουμfδης έξέφpασε ά
νησυχfες γιά τή θέση τής 'Ελλάδας, καΙ σ· 
αύτό τό σημείο δέν έκφράστηκε καμιά άνη
συχfα άπό τόν κ. Πλουμfδη. 

"Εγινε συζήτηση γιά θέματα πολιτιστικών 
dξιών, τό πόσο οί dξfες αr}τές παfζουν ρόλο 
στήν έξ,έλιξη τών κοινωνιών καί άκόμα ό 
ρόλος τοϋ δυτικοί) πολιτισμοϋ σ' αύτήν τήν 
tξέλιξη. 

3. τέλος, σέ άλλη dναφορά τής έφημερίδας, 
γιά τό άγαλμα τοϋ προέδρου Τρούμαν, ό πρω
θιmουpγός συζητώντας τό θέμα αύτό, τόνισε 
ότι δέν θά ύπήpχε dντiρρηση νά έπανατοπο
θετηθεί στή θέση του, άν δέν ύπήρχε ή dνάγκη 
συνεχοϋς φρούρησής του. Καf εlναι άνακό
λουθο τό νά φρουρείται άγαλμα». 

Ό πρόεδρος τής ΑΗΕΡ Α, έρωτηθείς νά 
σχοΧ.ιάση τήν παραπάνω άνακοίνωση τής 
έλληνικής Κυβερνήσεως, έξέφρασε τήν 
άγανάκτησή του. Καί μiiς δήλωσε ότι δσα 
άναφέρονται στήν συνέντευξη τών Ν.Υ. · 

Τάϊμς εlναι «άπολύτως άιcριβη ... Τό θέμα 
τών βάσεων, συζητήθηκε ιcαί παρασυζητή
θηιcε καθώς καί ή έπίσκεψη του Πρωθυ
πουργου στήν ·Αμερική. Καί ή θέση τής 
τοποθετήσεως του άγάλματος Τρουμαν. 
~σ,τι cϊλλο άναφέρεται στήν συνέντευξη 
του ιc. Χένρυ Κάμμ άποδ(δεται σωστά .• ο κ. 
Πλουμίδης πρόσθεσε δτι έκείνα πού δέν 
συζητήθηκαν καθόλου ε{ναι «θέματα πο
λιτιστικών άξιών καί πόσο ο{ άξίες αύτές 
παίζουν ρόλο στήν έξέλιξη τών κοινωνιών 
καί άκόμη δ ρόλος του δυτικου πολι τισμου, 
σ' αύτή ν τήν έξέλιξη•• )!! όπως άναφέρει ή 
κυβερνητική άνακοίνωση. 

Αύτά, κατά τήν γνώμη μας, προορίζον
ται γιά πολύ μικρά παιδιά. 'Η άντιπροσω
πεία της ΑΗΕΡΑ δέν πήγε στήν 'Αθήνα 
γιά νά συζητήση ... φιλοσοφικά, ή άλλα 
θέματα, άφορώντα τήν . .. μετά θάνατο ζωή. 
Καί δ πρόεδρος τής ΑΗΕΡΑ καί έμείς, δέν 
εχομε δυσκολία νά καταλάβωμε τούς λό
γους τής άπρεπεστάτης καί έξοργιστικής 
κυβερνητικής άνακοινώσεως. 'Εκείνο πού 
δέν μποροϋμε νά καταλάβωμε ε{ ναι που, έπί 

τέλους, σταματa ή άπρέπεια καί πότε θά 
τερματισθη ή κακομεταχείριση της • Ομο
γενείας ... 

Ναί στήν ένότητα
άλλά χωρίς τήν e Ομοσπονδία 

Κανείς δέν εχει άντίρρηση γιά τόν 
σχηματισμό ένός κεντρικοί> συντονι
στικοί> όργανισμοϋ της • Ομογενείας. 
Καί ε{ναι άξιοι συγχαρητηρίων ο{ ά
ναλαβόντες τήν πρωτοβουλία γιά τήν 
δημιουργία ένός "Έθνικοϋ Συμβου
λίου .... Στήν προσπάθεια αύτή, τήν 
tπίτιμο προεδρίατής δποίαςάπεδέχθη 
δ 'Αρχιεπίσκοπος κ. 'Ιάκωβος, πρω
ταγωνιστοϋν δυό καλοί Κρητικής κα
ταγωΎi'ίς δμογενείς, δ lατρός κ. I. Νά
θενας, πρόεδρος τής Πολιτιστικής 'Ε
πιτροπής τής Παγκρητικής 'Ενώσεως 
καί δ Β' • Αντιπρόεδρός της κ. Κων
σταντής Λαμπράκης. 

·Η κίνηση tξεδηλώθη μέ τήν εύκαι-
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ρία τοϋ έορτασμοϋ των 50 χρόνων άπό 
τόν θάνατο τοϋ έθνάρχη 'Ελευθερίου 
Βενιζέλου. ·Η ταν δ καλύτερος τρόπος 

Τό έξώφυλλό μας 
Ή ~τοyιια.(α τοiί έξ~6λλοu έλή.eη crτήν 

ιι:οινοτι~ α18oucra τοiί Καθεδριιι:οiί Ναοiί ήk ·Α· 

-y(ας Τριάδος, μετά τδ χανη-yupιιι:δ μνημδcrονο ήk 
Πα-rιι:ρητιJd1ς, -y1ά τά 5Ο χρδνια άχδ τδν θάνατο 
τοiί Έλευθεp(ου Βενιζέλου. 'Απδ άριστεpά, 6 
ιtpέcrjlυς ήk 'Ελλάδος crτήν 0\ίάσιyιι:των ιι:. r. 
Παχο6λιας, 6 πpδεδpος της Πα-rιι:ρητιJd1ς ιι:. Γε
ώρyιος Πολοyιώρyης, 6 (ατpδς ιι:. I. Νάθενας, 6 Β· 
• Αντι,ςpδεδρος τflς ΠαΎJCpητιJd1ς ιι:. Κ. Λαμπρά
κης ιι:α( 6 Άpχιεπιcrιι:οπος ιι:. Ίάιι:ι»ffος 6μιλ&ν 
crτο(ις 0\Ι"(ιι:εντpωθέντας. 

γιά νά τιμηθή ή μνήμη τοϋ μεγάλου πο

λιτικοϋ άνδρός, πού δταν ή 'Ομογέ
νεια ήταν διηρημένη σέ Βενιζελικούς 
καί Κωνσταντινικούς, συνέστησε ά

γάπη καί δμόνοια. 

Εύγενής ή φιλοδοξία, ώραία ή προ
σπάθεια, άριστος δ στόχος. 'Εμείς, 
πού σέ άμέτρητες περιπτώσεις τονίσα
με τήν άνάγκη διατηρήσεως τής ένό
τητος τής ·ομογενείας καί άντιταχθή

καμε στίς προσπάθειες κομματικοποι
ήσεώς της πρώτα άπό τό ΠΑΣΟΚ καί 
έν συνεχεία άπό τά άλλα κόμματα, εύ
χόμαστε νά πετύχη ή ένωτική συσπεί
οωση καί νά γίνη πραγματικότης τό δ-
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νειρο τής ' Ομογενείας. Θά βοηθήσω
με καί έμείς δσο ε{ναι δυνατό γιά τήν 
δημιουΡΎία τοu Έθνικοu Συμβουλίου 
δπό τήv προϋπόθεση ότι dπό τήv σχετική 
προσπάθεια θά dπο-, ·J.εισθή ή Όμοσποv
δfα Έλληvοαμερικαvικώv Σωματείων 
Νέας Ύ όρκης. Χωρίς τόν άποιcλεισμό 
της, ή πρωτοβουλία δέν θά δδηγήση 
πουθενά. Θά γίνουν μερικές άκόμη συ
νεδριάσεις καί ο{ άναλαβόντες τό 
δύσκολο tργο, θά άποσυρθοϋν βαθύ
τατα άπογοητευμένοι καί άποθαρρυ
μένοι. 'Ο άποκλεισμός της ' Ομοσπον
δίας έπιβάλλεται γιά λόγους τυπικούς 
καί ούσιαστικούς. Δέν άναθέτει κανείς 
στούς λύκους τό φύλαγμα τών προ
βάτων .. . 

'Η ·Ομοσπονδία ~χει άπό χρόνια πε
ριέλθει σέ πλήρη άνυποληψία. Πολι
τικοποιήθηκε. Ταυτίσθηκε μέ τό ΠΑ
ΣΟΚ, έτάχθη έναντίον τής παραμονfjς 
τών βάσεων στήν 'Ελλάδα, φιλοξέ
νησε καί ξενάγησε στήν ' Αστόρια αΙ
μοσταγείς καπεταναίους τοϋ Ε.Λ.Α.Σ., 
~δωσε πολιτική χροιά στήν έτήσια 
έθνιιcή μας παρέλαση. 'Απέδειξε δτι 
ε{ναι άνίκανη νά προσφέρη δποιαδή
ποτε ύπηρεσία στά έθνικά δίκαια της 

ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 

' Ελλάδος καί της Κύπρου. Διαβρώθη
κε άπό στοιχεία πού κάθε άλλο παρά 
άντιπροσωπεύουν τήν 'Ομογένεια · Α
μερικης. 

Οί φορείς τοϋ διχασμοϋ καί οί κήρυκες 
τοϋ μfσους δέv lχουv θέση σέ καμμιά έ
vωτική προσπάθεια. Μοναδικός σκοπός 
τους ε{ναι νά βγοϋν άπό τήν θλιβερή 
άπομόνωση στήν δπθiα εχουν περιέλ
θει, γιά νά ύπάρξουν καί έκτός · Αστο
ρίας. Γιά νά έπεκτείνουν τήν έπιρροή 
τους σέ εύρύτερους όργανωτικούς 
σχηματισμούς. Εlναι προφανές δτι oi 
κ.κ. Νάθενας καί Λαμπράκης, χρησι
μοποιοϋνται , χωρίς νά τό καταλαβαί
νουν ο{ ίδιοι, άπό τούς κύκλους της · Ο
μοσπονδίας πού θέλουν νά διχάσουν 
περισσότερο τήν · Ομογένεια- όχι νά 
τήν ένώσουν. 

·Ο τυπικός λόγος γιά τόν άποκλεισμό 
της 'Ομοσπονδίας, ε{ναι ότι στό 'Ε
θνικό Συμβούλιο ύποτίθεται δτι θά 
άντιπροσωπεύωνται ο{ τοπικές όργα
νώσεις διά τών δμοσπονδιών τους 
(Πανηπειρωτική, Παμμακεδονιιcή, 

Παλλακωνική, κ.λ.π., ιc.λ.π.). Δέν 
ε{ναι δυνατό, δηλαδή, νά άντιπροσω
πεύεται στό 'Εθνικό Συμβούλιο π. χ. ή 
"'Ομόνοια» τών Κρητών άπό τήν • 0-

μοσπονδία Νέας Ύόριcης, άφοϋ τό 
τμημα αύτό θά άντιπροσωπεύη στό 'Ε
θνικό Συμβούλιο ή Παγιcρητική . .. 
'Ορθά παρατήρησε δ •• 'Εθνικός Κή

ρυξ» δτι άποιcλείεται νά πετύχη ή κί-, 
νηση άφοϋ μετέχει σ. αύτή ν ή • ομι(
σπονδία. Ή ίδια, σέ άνακοίνωσή της, 
ύπερηφανεύεται καί γιά τήν πατpότη
τα της ίδέας. Καί τονίζει τά άκ/λουθα: 

" . . Τά ζητήματα πού υ{οθέτησε ή 'Ε
πιτροπή γιά τό 'Εθνικό Συμβούλιο (τό 
Emergency Fund, τό Πολιτιστικό Κέν
τρο, τό Φιλανθρωπικό Ταμείο, ή 
μόνιμη έπιτροπή για τήν σωτηρία τών 
'Ελληνικών Σπουδών) εlναι δλα προ
γράμματα, εlναι ΤΑ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑ
ΤΑ, της 'Ομοσπονδίας. 

Αύτές τίς πρωτοβουλίες τίς υίοθέ
τησαν παμψηφεί δσοι προωθοϋν τήνί
δρυση τοϋ Έθνικοu Συμβουλίου. Στήν 
πρωτοβουλία αύτή συμμετάσχει ένερ
γά καί άπό τήν πρώτη στιγμή ή ' Ομο

σπονδία, ή όποία νιώθει Ιδιαίτερη ύπε
ρηφάνεια πού πρωτοβουλίες καί ίδέες 
δικές της εχουν σήμερα συσπειρώσει 
εύρύτερες δυνάμεις της · Ομογένειας. 
Μόνο παράλογοι, κακόβουλοι ij 
τυφλοί δέν βλέπουν τήν πραγματικό
τητα αuτή ... ». 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 

Ε ΕΠΙΣΤΟΛΗ του πρός τόν 'Αρχιεπfσκ.οπο κ.. Ίάκ.ωβο, 

Μ ό Πρόεδρος Ρfjγκσν κστέστησε tπισήμως γνωστή τήν 
ύπογρσφή του νόμου πού ψήφισαν τά δυό Νομοθετικά Σώ

μστσ τών ΗΠΑ γιά τόν έορτσσμό τής 25ης Μσρτfου ώς . Ημέ

ρας • Ελληνικljς καΙ 'Αμερικανικής Δημοκρστlσς. ~ Ετσι ό έορ

τσσμός τής 'Εθνικής Παλιγγενεσίας τών ·Ελλήνων lγινε καΙ 

έορτή τών 'Αμερικανών. Γιά νά ύπενθυμlζη τούς παλαιούς, 

άρρήκτους δεσμούς φιλ/ας κσf συμμσχfσς μεταξύ τών δύο 

tθνών καΙ λαών. 

Σ ΥΝΙΣΤΟΥΜΕ aτούς άναγνώστες μας νά διαβάσουν μέ Ιδιαfτερη προσοχή τό 6ρθρο γιά τήν • ΕλληνιΙ<ή Μακεδονία 
τού συνερyάτου μας, καθηγητού τού Πανεπιστημίου Ruι
gers κσί άντεπιστέλλοντος μέλους τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών 
κ. Εύστσθίου Μπουροδήμου. Πρόκειται γιά κραυγή άγωνίας 
ένός διακεκριμένου tπιστήμονος κσί πνευματικού άνθρώ
που, γιά τόν 6μεσο κ.σί πραγματικό κίνδυνο πού άπειλεί τήν 
πρώτη μας πατρίδα, παρά τό γεγονός δ τι στήν ·Ελλάδα δλοι 
σχεδόν μιλούν μόνο γιά τήν tξ 'Ανατολών άπειλή ... 

Μέ τό 6ρθρο του, πού tγράφη γιά τήν ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ μετά 
άπό πρόσφατο τσξfδι του στήν ·Ελλάδα, δ που άσχολήθηΙ<ε 
μέ τό πρόβλημα, ό καθηγητής προβσfνει σέ μιό σπουδσιο
τάτη έθνικ ή πρόταση, γιά τήν σύγκληση ένός tπιστημονιΙ<ού 
σεμιναρfου σέ άμερικανικό Πανεπιστήμιο, μέ θέμα τήν 'Ελ
ληνικότητα τι'jς Μακεδονfας. 'Επικροτούμε τήν Ιδέα. Καί Ι<σ
λούμε δλους δσους μπορούν νά έχουν όποιαδήποτε συμμε
τοχή, νά συμβάλουν δσο μπορούν στήν tξσσφάλιση τών 
προϋποθέσεων γιά ένα τέτοιο σεμινάριο. Κσί, βεβαίως, γιά 
νά κηρύξη τήν l.νσρξη τού Σεμιναρίου καταλληλότερος εlναι 
ό Μακεδών πολιτικός ήγέτης, πρώην πρωθυπουργός καί 
Πρόεδρος τής Δημοκρατίας ι< . Κωνσταντίνος Καρσμσνλfjς. 
• Ελπfζομε δτι ή πρόταση τού συνεργάτου μας θά τύχη τής 
προσοχής πού ή περfπτωση άnσιτεί. ~Ο χι μόνο άπό τήν • Ελ
ληνική Κυβέρνηση καf Άντιπολlτευση καί τίς 'Ελληνοαμε
ρικανικές όργσνώσεις (μέ πρώτη τήν ΠσμμαΙ<εδονικ.ή), άλλά 
καί όπό τούς όμογενείς όκσδημαίκούς δσσΙ<άλους κσί δλους 
τούς πνευματικούς όνθρώπους πού άνησυχούν γιά τό 
μέλλον τής ·Ελλάδος. Συμφωνούμε δτι οΙ δύσκολοι ούτοΙ 
καιροf γιά τό ~ Εθνος, tπιβάλλουν σt δλους tπσγρύπvηση κ.αί 
dΊσθημα ύπευθυνότητος, άφού μετά τίς tθνικtς συμφορές 
lχει πολύ μικρή όξiσ ό έντοπισμός εύθυνών . .. 

Στήν Ιστορική tπιστολή του, ό Πρόεδρος μεταξύ 6λλων 

γράφει: 

•Θό ι'\θελα έπl πλέον νό σδς έκφρόσω καΙ μέσω ύμών 
εΙς τούς • Ελληνοαμερικανούς πολfτας τrjς Χώρας τήν έλ
πlδα μου, δτι αύτή ή όπόφασις-νόμος θά σδς δώση τήν 
εύκαιρlαν νό όργσνώσετε καταλλήλους πανηγυρισμούς 
της fιμέρας της • Ελληνικης ' λνεξσρτησfας όνό τός • Ηνω
μένος Πολιτεlας. 

λlσθόνομσι Ιδιαιτέρως εύχαριστημένος, δτι διό της 
όποφάσεως ταύτης σδς κόμομεν κοινωνούς το Ο διαρκοΟς 
χρέους εύγνωμοσύνης πρός τόν λαόν της 'Ελλάδος καΙ 
δλους τούς πολlτας tλληνικης κληρονομlας διό τό δημο
κρατικό Ιδεώδη, τό όπαοlα ένέπνευσαν τήν θεμελlωσιν 
τοΟ ΙδικοΟ μας ιθνους έπόνω εΙς αύτό. Ο Theos na sas 
eνloyee». 

..ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ· 



Ή έταιρεία 

Μέ ύπερηφάνεια παρουσιάζει τήν κωμωδία 

'ΑΓΡΙΟΓΑΤΑ' 

Μέ τήν ΊΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ 
καi τόν ΚΩΣτΑ ΚΑΖΑΚΟ 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΘΙΑΣΟΥ 

Μιά ύπεύθυνη θεατρική έργασία άπό 
ήθοποιούς πού σέβονται τό άκροατήριο 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, 6 ΜΑΡΊΊΟΥ, 8.30 Μ.Μ. 
ΣΑΒΒΑΤΟ, 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 8.00 Μ.Μ. 

Στό Queens College, Colden Center 

FlaJr Video Leasing lnc. 
29-11 Ditmars B!vd., Astoήa,N.Y.III05Tel.(718)721-7990 

ΕΙσιτήρια πωλοϋνται στά καταστήματα: 
ASTORIA: ΤΠΑΝ FOODS (718) 626-7771 , AEGEAN 
GIFfS (718) 626-7845, AEGEAN HOLIDA YS (7 18) 932-
3232, C.J.C. VIDE0(718)204-7749, PANELLINION(718) 
274-5525, ATHENS CORNER (718) 726-2100, CAFE 
EDELWEISS (718) 278-6165, ΤΑΚ.ΙS VIDEO (718) 626-
7979, CORFOU CENTER (718)728-794.5,ASTRONGIFf 
SHOP (718) 932-7011. 
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 GIFf SHOP (516) 538-4824. 
JAMAICA: MEDIΊΈRRANEAN FOODS (718) .523-4678 
BROOKLYN: ALFA VIDEO & GIFfS (718) 375-2111 , 
ATLAS GIFfS (718) 74.5-4500, AEGEAN TRA VEL(718) 
3 7 6-{ι()()(). 

Sponsored by Λegean Holidays 
TeL (718) 932-3232 
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ΕΝΑ ΕΥΣΤΟΧΟ ΣΧΟΛ/0 

Μ ΗΑΦΕΡΟΜΕ tδώ ενα σχόλιο τοϋ εγκυρου περιοδικοϋ ΠΟΛ Ι τΙ ΚΑ ΘΕΜΑΤ Α σχετικό μέ τό ταξίδι τοϋ Προέδρου 
της ΑΗΕΡΑ στήν 'Αθήνα, μέ όφορμή μιδςέπιθέσεως κατό της 
μεγαλύτερης Έλληνοαμερικανικης όργανώσεως, πού 
θυμίζει Μακέδο. Τό σχόλιο τοϋ εβδομαδιαίου περιοδικοϋ 
εχει ώς έξf'jς: 

ιrΒεβαίως, άπέναντι στήν ύπεροχή μέσων τής τουρκικής 
προπαγάνδας ύψώνεται φραγμός τό πανΙσχυρο έλληνικό 
λόμπυ. Καί ό έλληνικός τουρισμός. 

01 "Ελληνες τής όμογένειας, μέ κεντρικό 6ξονα τόν 'Αρ
χιεπίσκοπο Βορείου καί Νοτfου ·Αμερικής, στέκονται στα

θερά πρόμαχοι τών έλληνικών δικαίων. Άλλά άπογοητεύ
ονται δταν βλέπουν μιά έρπουσα άντιπάθεια στούς έλληνι
κούς έπίσημους κύκλους, καθώς καΙ κάποιες άψυχολόγητες 
κυβερνητικές ένέργειες. 

Αύτή ή άντιπάθειαάναζωπυρώθηκε μέ τήν εύκαιpfα τής 
άφίξεως στήν ·Ελλάδα tκπροσώπων τής Α ΧΕ ΠΑ. Χαρακτη
ριστικά ιrΤό Βήμα»(18.1), σέ lνα κομμάτι πού δέν εΤχε κανένα 
λόγο νά γραφεί τώρα πού χρειάζεται ή συσπεfρωση δλων 
τών όμογενών γιά τή μάχη τοϋ 7:10, σημείωνε: 

« ·Υπάρχουν μερικά πράγματα πού πότε-πότε δέν έπιτρέ
πετσι νά πσρασιωποϋνται. 'Ιδιαίτερα δταν μερικοί ΑΧΕΠΑ
τζfjδες τό παρακάνουν, παραείναι προκλητικοί, λ. χ. άρνοuν
ται νά προσέλθουν καΙ καταθέσουν στό Κογκρέσσο ύπtρ τής 
άρχής τοu 7:1 Ο, δ πως έγινε τό περασμένο καλοκαlρι, έπειδή .. 
ένοχλήθηκαν γιά τό 6γαλμα τοϋ Τρούμαν καΙ έμφανfζονται 
στήν 'Αθήνα σάν τιμητές άξιώνοντας τό εύγε τής έλληνικfjς 
πολιτείαςιι. 

Αύτή ή στάση - δυσπιστfας; ύποτfμησης; έχθρότητας; -

r------------------------1 
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METROPOLIT ΑΝ LIFE 
AND AFFILIAΊΈD COMPANIES 

I ΟΛΟΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ 
I ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
I ΖΩΗΣ- ΥΓΕΙΑΣ- ΚΑΙ 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ 

(DISABILITY) 

Έπίσης IRA - PENSION - KEOGH 
Ζητήστε vά σaς tξηγήσω τό καινούργιο πρόγραμμιi. μας 
πού πληρώνετε 5-8 χρόνια κα{ εlστε άσφαλισμέvοι γιά 
όλη σας τήv ζωή. Τηλεφωvijστε σήμερα. Ζητήστε τόv 

STEVE KANERIS (516) 265-4110 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ & ΣΆΒΒΑΤΟ (718) 937-7990 

Γιά περισσότερες πληpοφοpkι; μποpεlτε 

vά μίi.ι; γpάψετε ιrτήν διε6θυνση: 
MIΠROPOLΠAN LIFE- SΊΈVΕ ΚANERIS 
601 VETERAN MEMORIAL HWY, SUΠE Β. 

HAUPPAUGE, Ν.Υ. 11788 
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ξεκινli_ βέ{3σια, άπό τήνίδια τήν κυβέρνηση, πού μόνο δταν 
φτάνει ό κόμπος στό χτένι θυμδται τήν όμογένεια κι δλες τfς 
6λλες φορές τήν χλευάζει. Πώς άληθινά νά έξηγηθεί δτιlνας 
άπό τούς ύβριστές τής έλληνικής παροικfας των ΗΠΑ, στρα
τιωτικός άκόλουθος τότε έκεί, μετεκλήθη στήν 'Ελλάδα γιά 
νά προβιβασθεί τιμητικά, προφανώς, ιι6νθ' ών» έπραξε; 

·Αλλά καf πώς, τότε, νά θεωρηθεί ε/λικρινής ή δήλωση τού 
πρωθυπουργού προχθές στούς έκπροσώπους τών ΑΧΕΠΑνς, 
κατά τήν όποfα: 

ιι 'Η ΑΧ ΕΠΑ εΤναι μιά όργάνωση ή όποία κυριολεκτικά μά
χεται γιά τήν προάσπιση τής έθνικής μας άνεξαρτησίας καf 
τijς έδαφικής μας άκεραιότητας καί έχει πράγματι προσφέ
ρει γιά τήν 'Ελλάδα στίς ΗΠΑ μιά άνεκτίμητη ύπηρεσία». 

Α Παπανδρέου 

Δέν εΤναι κάτι 6γνωστο δτι ή κυβέρνηση βλέπει, 6ν δ χι έχ
θρικά, μέ άδιάφορο μάτι τήν έλληνική όμογένεια. Καf μόνο 
δταν χρειαστεί τή συμπαράστασή της (7:10, άντιμετώπιση 
τής τουρκικής έπιθετικότητας, ταξιδιωτική δδηγfα Ρέγκαν) 
σπεύδει νά ζητήσει τήν ένίσχυση τών 'Ελλήνων τής 'Αμε
ρικής, χωρίς καί νά τό έπιτυγχάνει πάντα στό βαθμό πού θά 
ι'lθελε». 

ΑΠΕΙΛΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ 

ΤΑ ΠΕΡΙΦΗΜΑ άρχαιολογικά μνημεία τών Δελφών άπειλοϋνται σοβαρά άπό τήν άποφασισθείσα δημιουργfα 
στήν περιοχή έργοστασfου παραγωγής άλουμfνας, τό όποίο 
θά Ιδρυθij aπό μιά 'Ελληνοσοβιετική Κοινοπραξfα καf θά έχη 
δυναμικότητα παραγωγής 600.000 τόννων. 'Ακούγονται 
πολλές φωνές διαμαρτυρίας άλλ' ή έλληνική Κυβέρνηση 
tπιμένει δτι τό tργοστάσιο δέν άπειλεί τούς άρχαιολογικούς 
θησαυρούς. 

Στό θέμα άφιέρωσε τελευταfως μιά όλόκληρη σελfδα ή 
γαλλική έφη μερίδα «Λέ Φιγκαρώ», τής όποfας ό aνταποκρι
τής μεταξύ 6λλων σημειώνει δτι τό έργοστάσιο θά άνεγερθή 
σέ aπόσταση 30 περfπου χιλιομέτρων δυτικά των Δελφών, 
στό χωριό τοϋ Άγfου Εύθυμfου, tντοπfζει δέ τό δλο πρόβλη
μα στούς άνέμους πού πνέουν στήν περιοχή. 01 άρχαιολο
γικοf θησαυροf τών Δελφών - προσθέτει ό aνταποκριτής -
tπf αΙώνες προστατεύονται aπό τούς σφοδρούς βορείους 
άνέμους γιατf βρfσκονται άγκιστρωμένοι στfς ύπήνεμες 
ύπώρειες τού Παρνασσού. Δέν συμβαfνει δμως τό αύτό καf 
μέ τό πρός άνέγερση βιομηχανικό συγκρότημα πού, tκτει
νόμενο tπf οΙκοπέδου 5.000 έκταρfων, σέ lνα άπό τούς πρός 
άνατολάς εύρισκόμενο λόφο, θά εΤναι έκτεθειμένο στούς, 
tπfσης Ισχυρούς, νοτιοδυτικούς άνέμους. 

Προσθέτει δ τι τόσο ή 'Αρχαιολογική 'Υπηρεσfα, δσο καf 
ο/ άρμόδιοι ύπουργοf, οΙ κυρfες Μερκούρη κο{ Β. Παπαν
δρέου, έχουν λάβει άρκετές διαβε{3σιώσεις δτι οuτε οΙ άρ
χαιότητες, οuτε καί αύτό τό Δελφικό τοπfο, άπειλούνται άπό 
τήν μονάδα παραγωγής άλουμfνας, τά τελικά σχέδια τijς 
όποΙας προβλέπεται νά lχουν όλοκληρωθεί περf τά τέλη τοϋ 
1987. Ή κατασκευή θά άρχfση τόν 'Ιανουάριο τού 1988 καf 
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OYSTER ΒΑΥ 
CR YST AL PALACE 

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

~ Ανετες, πολιτισμένες dΊθουσες yιά δλες 
τiς κοινωνικές σας έκδηλώσεις, ίδιωτικές 

κaί συλλογικές. 

'Αδελφοt ΤΟΜ καi ΠΩΛ kΑΛΑΜΑΡΑΣ 

θά όλοκληρωθij μέσα σέ μiα πενταετfα. 'Η Σοβιετική u Ενωση 
θά άγοράζη 380.000 τόννους. καταβάλλοντας τό άντίτιμο σέ 
δολλάρια, ένώ γιά τούς ύπολοίπους 220.000 τόννους. πού 
άρχικά tπρόκειτο νά άγοράζωνται άπό τήν Βουλγαρία μέ 
τελικό προορισμό τήν Σοβιετική "Ενωση, ή 'Ελλάδα θά πλη
ρωθή κατά 10% σέ φυσικό άέριο fί πετρέλαια, κατά 10Ψο σέ 
άλουμfνα καf κατά 20% σέ διaφορα μηχανήματα. 

Καί tvώ ό 'Ελληνικός λαός aπορεί γιά τfς προμήθειες φυ
σικού άερίου - δοθέντος δτι ή χώρα δέν διαθέτει τίς άπαι
τούμενες tγκατσστάσεις- οΙ tπιστήμονεςaνησυχούν γιά τήν 
tνδεχόμενη κατασκευή τών όναγκαίων άγωγών στό lδαφος 
μιδς τόσο σεισμογενούι;; χώρας. 'Εν πάση δέ περιπτώσει- το
νfζεται στήν «Φιγκαρώ» - τήν στιγμή αύτή τό 'Ελληνικό 
κράτος δέν έχει κσμμfα άνάγκη φυσικοίί άερfου. ΕΙς δ, τι δέ 
άφορ(ι τήν ρύπανση, ή 'Ελληνική πλευρά προτίθεται νά χρη
σιμοποιήση γιά τήν μονάδα τijι;; άλουμfναι;; πετρέλαιο «μα
ζούτ» άπηλλσγμένο τijς α/θάληι;; πού περιέχει. Σέ δλο τόν 
κόσμο ή περιεκτικότης τού μαζούτ σέ αΙθάλη άνέρχεται σέ 4 
τοίς tκατό, of "Ελληνες δμως- δπως εΙρωνικά aνσφtρεται
έλπfζουν νά μειώσουν τό ποσοστό σέ 1%/ 

Μεταφέραμε έδώ τά παραπάνω στοιχεία γιά νά κατα
γράψωμε καf τήν δική μαι;; άντfρρηση γιά lνα lργο, πού εΤναι 
βέβαιο δτι θά aνατρέψη τήν οΙκολογική Ισορροπία κο( θά 
βλάψη αΙσθητικά τό ύπέροχο τοπfο, πέραν άπό τfς ζημιές 
πού μέ τόν καιρό θά προκσλέση στά άρχαιολογικά μνη
μεία ... 

ΠΑΓΩΤΑ 

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

Phone: (212) 893-2500 
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JOSEPH KOLOGLOU 
Presid~nt 

THEODORE KEτsOGLOU 
Vice Presidenι 

αnd Manαging Dir~ctor 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

'Εθνικόν Προσκλητήριον ~Αληθείας καί Χρέους 

Τοϋ Καθηγητοϋ Ε . Λ. Μπουροδήμου- Rutgers University, 
'ΑντεnΙστέλλοντος Μέλους της 'Ακαδημίας 'Αθηνών 

- .. Τοiί δt 'Αλι:ζάνδpου τούτου έβδομος γενέτωp Πεpδ(κκας ~στi ό 
κτησdμενος . . υ)ν τυpavvfδa τpόπφ τοιώδε· tζ "Αpγεος Εφίιγον ές 'Ιλλυριούς 
τών Τημένου ιlπογόνων τpείς dδελφέοι, Γαυάνης τε καi 'Λέpοποι; καi Πεpδiκ
κας ώι; tμol καταφαfνεται εfναι .. ιlπiκοvτο tς Λεβαfην πόλιν .. oi δέ ιlπικ6-
μενοι tς ιiλλην Γην τής Μακεδονfης ο1κησαν πέλας τών κήπων . . • Υπtρ δt τών 
κήπων IJpoι; κέεται Βέρμιον οrJνομα. ·" 

Ήpόδοτος. VJII 137, 1 καi 138, 1-3 

• .. Ή δ ' ύποκυσαμέvη (ή Πανδώρα κόρη Δευκαλ(ωνος) Δι[ γεfνατο .. 
υ1ε δύω Μάγνητα Μακηδόvα δ· oi πεpl Πιεpfην καΙ "Ολυμπον δώμα τ · l -
ναιοv•. 

δου Κατάλογος γυναικών ΗΟΙΑ/ Al 

-« .. "Οpαμα διd τήι; νυκτΟι; ιί5φθη τφ ΠαΙJλφ dvήp τις ήν Μακεδών tστώς 
παpακαλών αΙJτόν καi λiγων διαβdς εΙς Μακεδον[αν βοήθησον ήμίν. , » 

Πράζεις τών 'Αποστόλων ΣΙ'. 9 

« .. Τήν .. νiίνΜακεδονiαν .. Άλέζανδpος όΠεpδiκκουπαυ)pκαlοlπp6-
γονοι ιώτοίJ, Τttμενiδαι τον dpχaTov δvτες tζ "Αργουr;. _,. 

θουκυδ(δης, // 99, 3 

- . . Πθαπται δέ Εύpυπlδης tν Μακεδονfq. πapd τον Βασιλέο. tλθωv · 
Άρχέλαον .. • 

Παυσαν/ας 'Αττικά //1 

- .. tκ Παιονfας cδν τήι; tv Μακεδοvfq. . . ,. 

Στράβων, VII Frg. 3 
- Έστl μέν οδν Έλ~ καi ή Μακεδονfα .. ,. 

Στράβων, Vll Frg. 9 

- .. Βασιλέϊ τcp πέμψαvτι dπαγγεfλατe ώι; dvitρ "Ελληv, Μακεδόνων 
rJπαρχος, εδ ύμέαι; tδtζατο•. 

Ήpόδοτος, ν 10. 4 

- .. ύπό μέv δη Άμφικτ6οvος αΙJτοiί φασlν tς συνέδριον κοινόν τοσάδε 
γένη τοiί Έλληvικοίι συvαχθήvαι .. Μακεδόνες μέν γdp τελι:lv tς Άμφικτι'r 
οvας . . οΙ δt Άμφικτ6οvει; oi tπ · tμοίι τpιάιι:οvτα dpιθμιp ήσαν tκ Νικοπό
λι:ως μέν καl Μακεδον[ας τε καl θεσσαλών dπο έκιίστων dpιθμιp ήσαν lζ . . ,. 

Παυσανlας, Φωκικά VIII 1 καl 4 

- . . Γpάμμιlτά τe μαvθάνειν 'Ελληνικά καl ΜακεδονικοΤς δπλοις tντpέ
φεσθαι . . • 

Πλουτdpχου, 'Λλέζανδpος. 47, 3 

- .. KaJf:tέve.τo μετά το πατdζαι Άλtζανδpον τον Φfλmπον τον Μακε
δόνα. δ<; tζήλθeν tκ τήι; yής Χεττeιεfμ. καl tπάταζε τον Δαρείον Βασιλέο. Περ
σών καl Μήδων καl tβασfλευσeν dντ • ιώτοίι, πρότερον tπl φ Έλλάδσ. .. ,. 

Μακκαβαfων Λ • (1, 1) 

- .. Ξ6μπαν δέ τό δπλιτικον τών 'Ελλήνων τpισχiλιοι μάλιστα, Ιππήι; 
δ' ol πάvτer; ήκολούθουν Μακεδόνων ζύν Χαλκιδεάτι 6λiγου tς χιλ/ους, καl 
~ δμιλος τών Bapβdpωv πολ~ .. » 

θουκυδ/δttς, IV 114. 1 

Ή Μακεδονία δ προμαχών τflς 'Ελλάδος, t'ι ~λληνική Μα
κεδονία, σώμα καί ΨU'lή τοϋ 'Ελληνικοί> ·Εθνους, χιλιάδες 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, 1917 

χρόνια ~Gτία Έλληνικi'jς δημιουργίας καί Πνεύματος άπει
λείται σήμερα. 

Ή έμπράγματη άπειλή καρπός μιaς άσυστόλου χαλκεύσεως 
μυρίων ψευδών καί ~νός μεγάλου Ψεύδους, μιiiς διαστροφής τής 
{στορικi'jς άλήθειας καί τi'jς {στορικfίς 'Επιστήμης παρουσιά
ζεται άπό τούς Γιουγκοσλάβους κομμουνιστές σέ μιά διττή 
μορφή ϋβρεως στήν ' Ιστορία καί στό σύγχρονο Πολιτισμό. 

Πρώτον. Εlναι μιά συστηματικά ώργανωμένη προcrπάθεια, 
μιά iJπουλη καί καταχθόνια προπαγάνδα παραχαράξεως τών 
Ιστορικών γεγονότων καί τi'jς Ίστορίας πού εχει χαλκευθεt άπό 
τή «Σοσιαλιστική Δημοκρατία τi'jς Μακεδονίας» τό 1944 τά 
τελευταtα σαράντα καί πλέον χρόνια. Τότε μέσα στή δίνη του 

τερματισμοί> του Β ' Παγκοσμίου Πολέμου, δ πανίσχυρος τίτο 
καί oi Γιουγκοσλαϋοι Κομμουνιστές έκμεταλλευόμενοι τίς δια
μορφωθεtσες συγκυρίες καί ε{δικές συνθi'jκες στό Βαλκανικό 
χώρο δημιούργησαν μαζύ μέ τίς aλλες δημοκρατίες τijς Γιουγκο
σλαυίας τή «Δημοκρατία τής Μακεδονίας» - πού ε{ναι, δπως 
ύπογραμμίζει δ Ν. Μάρτης στό μνημειώδες εργο του «Ή Πλα
στογράφηση τfίς Ίστορίας τής Μακεδονίας•• ( 1983), «οΙκοδόμη
μα, χωρίς θεμέλια, άφου βασίζεται στό τεχνικό κατασκεύασμα 
του άποκαλουμένου «Μακεδονικοί> VΕθνους» γιατί φυσικά νΕ
θνος μέ όνομα Μακεδονικό, ε{ναι άνύπαρκτο .. » Σ' αuτά τά 
σαράντα τρία χρόνια πού πέρασαν, ο{ άδίστακτοι κομμουνιστές 
πλαστογράφοι τών Σκοπίων, έργάστηκαν (καί έργάζονται καί 
σήμερα) συστηματικά όχι μόνο γιά τή διστρέβλωση τi'jς Ιστο
ρικής άλήθειας άλλά καί τήν άδιανόητη, τή παράφρονα προ
σπάθεια τής τεχνητής δημιουργίας «μακεδονικi'jς γλώσσης», 
«μακεδονικής παραδόσεως», •< μακεδονικοί> μύθου» καί 
.. ιστορίας ήθών καί έθίμων» - δ, τι άποτελοϋν τίς θεμελικές συ
νιστώσες ~νός WΕθνους. Αuτή τή προσπάθεια πού συντηρεί ενας 
πακτωλός ~κατομμυρίων δολλαρίων (καί δηναρίων) τοϋ Γιουy
κοσλαυικου Κομμουνιστικοί> Κόμματος γιά τή δημοσίευση 
«c'iρθ.ρων», διάδοση ψευδών θέσεων καί άναληθειι:δν καί εκδοση 
«διαφωτιστικών" βιβλίων του άνυπάρκτου Ιστορικά «Μακεδο
νικου WΕθνους», τέλος τήν έξαγορά άνιστόρητων «{στορικών» 

καί «έρευνητών» μιaς σαθρi'jς έπιστημοφάνειας καί έλαστικi'jς 
συνειδήσεως. 

Στό σημείο αuτό - άντιστάσεως μή ο6σης - άπό πλευρiiς 
Έλληνιιc:i'jς, ο{ Σκοπιανοί σλαί>οι εκαναν «βήματα προόδου» 
άνησυχητικά πού δέν πρέπει σήμερα πλέον νά άγνοοϋμε 1! νά 
προσποιούμεθα πώς άγνοοί>με. Ή άβελτηρία τοϋ 'Ελληνικοί> 
Κράτους στό μέγα τουτο έθνικό θέμα στή μεiαπολεμική περίοδο, 
δ όλεθρος καί t'ι κατάρα του άνταρτοπολέμου (1947-1950), t'ι 
στάση καί t'ι θέση δλων τών 'Ελληνικών Κυβερνήσεων γιά τή 
καθιέρωση πνεύματος φιλίας, εlρήνης καί συνεργασίας στό 
Βαλκανικό χώρο- όρθή καί εuκταία δταν στηρίζεται aτό σεβα
σμό τής έθνιιc:i'iς άνεξαpτησ(ας καί τi'jς άλήθειας τi'jς 'Ιστορίας
δημιούργησε ενα 1jρεμο, μοναδικό κλtμα ύπονομεύσεως καί προ-
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ωθήσεως των σχεδίων των Σκοmανων, στή «θεωρητική» καί 
πρακτική «θεμελίωση» τής Μακεδονίας τοϋ Α(γαίου. 0{ άδίστα
κτοι βόρειοι γείτονες των Σκοπίων δούλεψαν κ:αί δουλεύουν 
μέρα-νύχτα. ~Ας ξυπνήσουμε λοιπόν σήμερα ~Ελληvι::ς, Παvέλληvες 

ιiδελφοf όπουδήποτε τής Γής. 'Αρκετά κοιμηθήκαμε σάν τίς μωρές 
παρθένες τοϋ Εύαyγελικοϋ Λόγου. Έδω θά πρέπει νά τονισθεί πώς 
στά χρόνια αύτά ύπήρξαν καί φωτεινές έξαιρέσεις έπιστημόνων 

καί πολιτικων πού ϋψωσαν φωνή έν δψει τής έθνικής άπειλfjς 
κατά τfjς 'Ελληνικής Μακεδονίας. Καί ύπήρξε στά χρόνια τής 
δεκαετίας 1940-1950 ή έθνικά άπαράδεκτη στάση των 'Ελλήνων 
Κομμουνιστών πού όταν δέν ήσαν - καί δέν επαιρναν θέση -
άνοιχτά ύπέρ τής άποσπάσεως τής Μακεδονίας καί τής προσκτή
σεώς της άπό τούς Γιουγκοσλάβους - iiς μή ξεχνοϋμε τή βοή
θεια πού επαιρναν άπ. αύτούς κατά τήν διάρκεια τοϋ άνταρτο
πολέμου - ύπήρξαν «σιωπηλοί συνεργάτες» καί έπαίσχυντοι 
συνένοχοι μέ τήν ήθικά έγκληματική σιωπή τους. Βεβαίως ύπε
λόγιζαν πώς μιά τέτοια άπευκταία έξέλιξη θά στήριζε τή δική 
τους βίαιη έmκράτηση, μιά θέση «lδεολογική» παληά πού τούς 
δίδαξαν οί κομμισάριοι τής Κομιντέρν στά χρόνια πρό τοϋ 
πολέμου. Σήμερα- καί εlναι τοϋτο παρήγορο- οί 'Έλληνες 
Κομμουνιστές στή πλειοψηφία τους άλλαξαν γνώμη. Εlδαν, ί
σως εστω καί άργά, «τό φώς τό άληθινόν». 

Δεύτερον. Μέ τήν έπικουρiα των Πανεπιστημίων καί 'Ακα
δημιων των ο{ Βόρειοι γείτονες- πρώτοι ο{ Γιουγκοσλάβοι καί 
τώρα tρχονται ο{ Βούλγαροι (τρώγοντας ερχεται ή όρεξη!) μέ 
μερικούς- εύτυχως δχι όλους -έπιστήμονας- ιστορικούς των, 
ύπείκοντας στίς έντολές τοϋ Κόμματος, έπιλήσμονας τfjς πνευ
ματικijς των εύθύνης ώς έπιστημόνων, ή δειλή στήν άρχή προβο
λή των έπισήμων «ψευδων», έπέτυχαν -ίσως μέ τίς πλούσιες 
παροχές - νά βροίiν όπαδούς στή Δύση. Τά μυστικά κονδύλια 
του Κόμματος fιταν τό κλειδί στήν άνίερη αύτή προσπάθεια σκυ
λεύσεως καί παραμορφώσεως των fερων καί δσίων τοϋ κλασσι
κοϋ καί Βυζαντινου 'Ελληνισμοϋ, τής μεγάλης παραδόσεως τής 
'Εκκλησίας καί τής Χριστιανικής 'Ορθοδοξίας. Κείμενα των 
κλασσικών Γραμμάτων καί βυζαντινές εικόνες παρουσιάζονται 
ώς εργα των Σλαύων, πού τάχα μιλοϋσαν τότε τήν 'Ελληνική 
γλωσσα. WΕτσι μέ τή πάροδο τεσσάρων δεκαετηρίδων τά 
μίσθαρνα όργανα τi'jς Γιουγκοσλαυικfjς προπαγάνδας έπολλα
πλασιάσθησαν μέχρι τοϋ σημείου ol Σκοπιανοί νά lσχυρίζωνται 
σήμερα «πώς δ Μέγας 'Αλέξανδρος- πού χαρακτηρίστηκε σέ 
χωριό των Σκοπίων ώς 'Ιμπεριαλιστής! - πρίν άπό μιά μάχη 
μίλησε στούς Μακεδόνες στή Μακεδονική γλώσσα!! ΟΙ Σκο
πιανοί εφτασαν στό σημείο νά ε{σηγηθοίiν καί νά «πείσουν» τούς 
έκδότες τi'jς Μεγάλης Έγκυκλοπαιδείας τοϋ Παν)μίου Harvard 
(HARVARD ENCYCLOPAEDIA OF AMERICA, ETHNIC 
GROUPS - i:κδοση 1980) νά γράψει άρθρο ύπέρ των Μακεδό
νων πού άνijκαν στό Μακεδονικό όχι στό • Ελληνικό ·Εθνος. ·Ο 
πρώην Ν. Μάρτης στήν tξσχη πραγματεία πού άναφέραμε 
άληθινή έθνική προσφορά στή κρίσιμη αύτή Ιστορική καμπή 
τfjς 'Ελληνικής Μακεδονία~- γl?~φει τά έξής: 

" .. ·Από τήν άνάγνωση τοϋ άρθρου πού άναφέρεται στούς 
Μακεδόνες (MACEDONIANS) καί περιέχει πολλές {στορικές 
άνακρίβειες θά άντιληφθοϋν δλοι ο{ WΕλληνες τήν πλάνη πού 

εχει δημιουργηθεί καί σέ τ{ προβλήματα καί περιπέτειες μπορεί 
αύτή νά όδηγήσει, ι'iν γίνει συνείδηση σέ πολλούς λαούς .... 

Σ' δλα αύτά τίς έξωφρενικές θέσεις των Σλαύων των Σκο
πίων, σ' αύτούς τούς άνερυθρίαστους κατασκευαστές {στορικων 
άναληθειών άπήντησαν πολλοί WΕλληνες καί Μακεδόνες έδώ 
καί στήν 'Ελλάδα. Πρώτη ή 'Ελληνική 'Εκκλησία μέ άμεση 
διακοπή τοϋ διαλόγου ένώσεως των Έκκλησιων. Ή θαρραλέα 
έπιστολή τοϋ 'Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ πρός τόν Πάπα 'Ιω
άννη Παίiλο πού έφιλοξένησε στό Μουσεiο τοϋ Βατικανοϋ 
έλληνικές βυζαντινές εικόνες σέ μία εκθεση μέ τόν άπαράδεκτο 
τίτλο «Σλαυική καί Μακεδονική τέχνη .. (SLAVIC AND MACE
DONIAN ΑRτ) εΙναι δεiγμα t'Jθικijς άνδρείας του WΕλληνος Ί
εράρχου. Στό μήνυμά του πρός τόν Πάπα δ Σεραφείμ τονίζει -
δ, τι αύτή τήν ώρα ένσαρκώνει τή φωνή του wΕθνους- «ή φιλο
ξενία τής έκθέσεως αύτής άπό τό Βατικανό άποτελεi άναγνώ-

•ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,. 



ριση άπό τήν Καθολική 'Εκκλησία τών σω"βινιστικων τάσεων 
τών Σλαύων έναντίον τής 'Ελλάδος (MACEDONIA: Publica
tion of the Macedonian Association, Summer 1986). 

w Ας προστεθουν έδώ ο{ άγώνες καί άλλων κορυφαίων 
Μακεδόνων - έπιστημόνων, πολιτικών καί iεραρχων- στίς 
Η.Π.Α., Εύρώπη, Αύστραλία, Καναδά, 'Ελλάδα μέ δυό τι
μητικές διακρίσεις άγωνος καί ήθους l:λληνικου (α) του πρώην 
ύπουργου Βορείου 'Ελλάδος - γιά μιά συνεχή έπταετία- Μα
κεδόνος καί WΕλληνος πού μέ τό i:ργο καί τό άγωνιστικό ~θος του 
τιμi'i τήν 'Ελληνική Μακεδονία καί τήν 'Ελληνική πράδοση. 
(β) Του Χρήστου Σπύρου, έπιφανους μέλους της 'Ελληνικής 
• Ομογενε(ας, βουλευτοϋ, πού άνέλαβε μέ άξιοθαύμαστη πρωτο
βουλία νά θέσει φραγμό στή προπαγάνδα τωνΣκοπιανών γιά τήν 
'Ελληνική Μακεδονία. Ό Χ. Σπύρου άπηύθυνε μιά έμπεριστα
τωμένη έπιστολή πρός τόν Πρόεδρο τοϋ Πανεπιστημίου HAR
VARD, Dr. Bok μέ τήν όποία έζήτησε πλήρη άναθεώρηση του 
κεφαλαίου περί «Μακεδονίας•• καί άποκατάσταση της iστορι
κfjς άληθείας. Οί πλαστογράφοι της ίστορίας της Μακεδονίας
κρυπτόμενοι μέχρι πρό όλίγου- εlναι οί STEPHAN THERN
STROM, ΑΝΝ ORLON καί OSCAR HANDLIN. Πρέπει τό τα
χύτερον δυνατόν νά πληροφορηθοϋμε τούς τίτλους των 
(credentials), τίς πηγές των πληροφοριών τους, τίς σπουδές τους 
καί τίς σχέσεις τους μέ τό Γιουγκοσλαβικό Κομμουνιστικό Κόμ
μα. Καί στό χώρο αύτό θά τούς άντιμετωπίσουμε μέ όπλα μας τήν 
άκαταμάχητη iστορική άλήθεια καί τήν έπιστήμη . 

Τρίτον. Ή πρώτη, πιστεύω άποστομωτική άπάντηση πού 
μπορεt καί πρέπει νά δοθεί στούς πλαστογράφους της · Ιστορίας 
της Μακεδονίας εlναι ή l:ξης: 

Κύριοι, FJστερα άπό σαράντα χρόνια χαλκεύσεως ψευδών, δεί
ξατε στή Παγκόσμιο κοινή γνώμη ένα έργο γραμμένο στή σλαβο
μακεδονική lf βλάχικη γλώσσα, πού προσπαθίfτε νά δημιουργήσετε 
ώς γλωσσικό Ιδlωμα στή ψεύτικη, στή πλαστή σας προσπάθεια πού 
tσείς χρηματοδοτείτε πλουσιοπαρόχως. Δείξατε ένα ποlημα, ένα έργο 
τραγωδlας, φιλοσοφlας, κωμωδfας, Ιστοριογραφίας πού vά έχει 
συνταχθεί στή σλαβομακεδονική- βλάχικη γλώσσα. 'Αναφέρατε ένα 
σλαβομακεδόνα Βασιλέα, ποιητή, πολιτικό. στρατηγό, Ιστορικό. 
Ψεύδεσθε κύριοι γιατl τfποτε τέτοιο δέν ύπάρχει. "Ολα εlvaι δημι
ουpγfες 'Ελληνικές της Μακεδονfας. 'Εσείς ήρθατε στή Βαλκανική 

χερσόνησο τό 600 μ.Χ Καf δέν έχετε καμμιά Ιστορική συγγένεια μέ 
τήν 'Ελληνική Μακεδονfα πού ύπήρξε τό dλύγιστο φυλετικό κα/πνευ
ματικό προγεφύρωμα τοϋ Έλληνισμοϋ. Οί Μακεδόνες μεγάλοι Ιε
ραπόστολοι καl χριστιανοί Ιεράρχες Κύριλλος καf Μεθόδιος σaς έδf
δαξαν τήν Έλληνική Γλώσσα καf σaς έδωσαν τό χρίσμα καί τή χάρη 
τίfς Χριστιανικής Όρθοδοξiας. Δέν σό.ς tδfδαξαν τή σλαβομακε
δονική -βλάχικη γλώσσα πού προσπαθείτε σήμερα νά συρράψετε μέ 
γλωσσικά κουρέλια .. ΚαΙ γlνεσθε καταγέλαστοι για τ( ή γλώσσα - ή 
όποια αύθεντική γλώσσα - δέv «Κατασκευάζεται» μέ πλαστές συντα
γές της Ιδεολογiας καf όδηγiες τοϋ κόμματος. Ή γλώσσα εlναι ζωή 
κι ' dλήθεια. 

Ίδοϋ μιά dπάντηση- καταπέλτης, μαζύ μέ όσα κεfμενα της κλασ
σικής Γραμμαμlας καf τίfς Παλαιiiς καΙ Καινής Διαθήκης πού παρα
θέσαμε στήν dρχή τοϋ δοκιμίου αύτοϋ: Ό ιστορικός Πολύβιος 
(205-122 π.Χ.) - ύπογραμμίζει δ Ν. Μάρτης- παραθέτει τό 
λόγο του πρέσβη των 'Ακαρνάνων Λυκίσκου πρός τούς Λακε
δαιμονίους, δπου έκτίθενται τά εύεργετήματα τά όποία άπεκό
μισε δλος δ ·Ελληνικός λαός άπό τούς Μακεδόνες, λέγει δέ συγ
κεκριμένα: 

«Ποlα καf πόση μεγάλη τιμή πρέπει νά λάβουν oi Μακεδόνες πού 
τό περισσότερο διάστημα τίfι; ζωής τους δέν παύουν vά άγωvίζονται 
έvαvτlον τών βαρβάρων γιά τήν άσφάλεια τών 'Ελλήνων, για τ( ποιός 
dγνοεί ότι oi WΕλληνες πάντοτε θά κινδύνευαν τά μέγιστα tάν δέν εlχαν 
προπύργιο τούς Μακεδόνες καl τfς φιλοδοξlες τών Βασιλέων τους; 

«τίνος καί πηλίκης δεί τιμής άξιουσθε Μακεδόνας, ο{ τόν 
πλείω τοϋ βίου χρόνον ού παύονται διαγωνιζόμενοι πρός τούς 
βαρβάρους ύπtρ των 'Ελλήνων άσφαλείας, δτι γciρ α{εi πότ. liν 
μεγάλοις ~ν κιν_δύνοις τci κατci τούς ~Ελληνας, ε{ μη Μακεδόνας 
είχομεν πρόφραγμα καί τciς των παρci τούτοις Βασιλέων φιλο-

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, 1987 

τιμίας, τίς ου γιγνώσκει;» 
Πολύβιος, 'Ιστορία ΙΧ 35, 2. 

τέταρτον. Τή παραποίηση τής 'Ιστορίας της Μακεδονίας
άνακεφαλαιώνει δ Ν. Μάρτης - συνίσταται στούς άκολούθους 
άναληθείς ίσχυρισμούς - πού δέν άντέχουν σέ οίαδήποτε σο
βαρή έπιστημονική θεώρηση καί κριτική: 

-'Ότι οί Μακεδόνες δέν ε{ ναι 'Έλληνες άλλά άποτελοuν 
χωριστή έθνότητα. 

·οτι ή γλωσσα τους δέν εlvαι ή 'Ελληνική γλώσσα, άλλά τό 
δμιλούμενο στήν περιοχή Σκοπίων γλωσσικό lδίωμα, δηλαδή 
ενα μίγμα βουλγαρικών, τουρκικών, l:λληνικών, άλβανικών καί 

σλαβικων λέξεων. 

-"Οτι ή Μακεδονία έκτείνεται πολύ βορειότερα άπό τά 
δρια τfjς ίστορικiiς Μακεδονίας. Μέ τόν τρόπο αύτό έμφανί
ζεται νά περιλαμβάνει καθαρά σλαβικές περιοχές πού ποτέ δέν 
εlχαν σχέση μέ τή Μακεδονία άλλά κατά τήν άρχαιότητα ήσαν 
τμfjμα τfjς Δαρδανίας. 

- ·οτι οuτε οί 'Αρχαίοι Μακεδόνες ήταν "Ελληνες, άλλά 
φυλα συγγενικά πρός τούς Θράκες καί τούς 'Ιλλυριούς. 

- ·οτι δταν κατέβηκαν οί Σλάβοι στά Βαλκάνια καί στή 
Μακεδονία (6.-7ο μ.Χ .) ένώθηκαν μέ τούς «μή "Ελληνες» άρ

χαίους Μακεδόνες καί δημιούργησαν ενα νέο λαό τούς Σλάβους 
Μακεδόνες. 

-·οτι άπόγονοι τών Σλάβων-Μακεδόνων του Μεσαίωνα 
εlναι ο{ σημερινοί «Μακεδόνες τών Σκοπίων». 

-"Οτι στή Βουλγαρία - τή «Μακεδονία του riιρίν•~-καί 
στήν 'Ελλάδα, τήν Κεντρική καί Δυτική Μακεδονία, ίJπάρχουν 
κάτοικοι πού άνήκουν στή «Μακεδονική έθνότητα» καί δτι άπο
τελουν μειονότητες καί καταπιέζονται καί ότι τά δικαιώματά 
τους πρέπει νά άναγνωρισθοuν. 

-'Ότι καθετί πού άναφέρεται ώς «μακεδονικό» - i;θη καί 
ί\θιμα, ίστορία, μνημεία, πολιτισμός κλπ. - δέν εlvαι κατά συ
νέπεια l:λληνικό, άλλά δημιούργημα των «Μακεδόνων» τύπου 
Σκοπίων. 

Ol θέσεις αύτές διακηρύσσονται άπό τούς Γιουγκοσλάβους 
συνεχώς καί διακηρύχθηκαν καί πάλι πρόσφατα σέ δύο Συνέδρια 
στή Γιουγκοσλαβία. 

-Στό 8ο Συνέδριο τfjς ·Ενώσεως Κομμουνιστών Μακεδο
νίας, 6-9 Μαίου 1982, δ Πρόεδρος Τσεμέρσκυ ζήτησε «τήν άνα
γνώριση καί κατοχύρωση των έθνικων δικαιωμάτων τfjς Μακε
δονικfjς μειονότητος στήν · Ελλάδα», στό ψήφισμα δέ πού έκδό
θηκε άναφέρεται δτι «θά άγωνισθουν γιά τά έθνικά δικαιώματα 
της Μακεδονικής μειονότητος». 

-Στό 12ο Συνέδριο τής ' Ενώσεως Γιουγκοσλάβων Κομμου
νιστων στό Βελιγράδι, άρχές 'Ιουνίου 1982, δηλώθηκε άπό στέ
λεχος του κόμματος δτι «Καταπιέζονται ο{ Μακεδόνες στήν 
'Ελλάδα .. . 

- Τό Δημοσιογραφικό δργανο τfjς ·Ενωσης ΓιουγκοσλάΒων 
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~ομμουνιστών «'Ο Κομμουνιστής» δημοσίευσε στις 11 Δεκεμ
βρίου 1982 δτι "Μακεδονική γλώσσα» καί «Μακεδονική έθνό
τητα» i>πάρχει δχο μόνο στό Γιουγκοσλαβικό ~δαφος ciλλά καί 
στήν 'Ελλάδα κα( τή Βουλγαρία καί δτι ή 'Ελληνική Κυβέρ
νηση ciποφεύγει τήν άναγνώριm) τουs . . ». 

Τών πραγμάτων οϋτως έχόντων καί τής δυσμενους τροπής 
τοϋ δλου έθνικοϋ θέματος τής Μακεδονίας ένώπιον t'Jμών κα( 
i>μών- τών Πανελλήνων- προκειμένης τί πρέπει νά πράξουμε; 

Εlναι δυνατόν νά μείνουμε μέ σταυρωμένα τά χέρια σ' αύτή 
τή κακόβουλη έπίθεση καί έπιβουλή τών Σκοπίων; 

Μπορουμε νά ciρκεσθοϋμε σέ μεμονωμένες - καίριες κατά τά 
άλλα διαμαρτυρίες καί ένημερώσεις τής Παyκοσutου Κοινi'\ς 
Γνώμης καί 'Επιστήμης - άτελέσφορες έν παντί -πού ξεχνιουν
ται σύντομα; 

-Εlναι δυνατόν νά άρκεσθοϋμε σέ λόγους πού δσο καί άν 
εlναι θεμελιωμένοι στήν Ίστορία τής Μακεδονίας παραμένουν 
μικρές ε{σφορές σ' lνα μεγάλο έθνικό πρόβλημα; Κα( που θά 
όδηγήσει ή συνεχής μέ εργα, μέ γραπτά κείμενα ψευδολόγος 
i>πονόμευση τfjς Έλληνικfjς Μακεδονίας καί μέ πλούσιες οίκο
νομικές παροχές τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Μακε
δονίας; Πόσοι ciπό μiiς γνωρίζουν πώς τό σχέδιο τοϋ τί το καί τοϋ 
Δημητρώφ τό 1947, στό Μπλέντ γιά τήν~νωση τfjς Μακεδονίας 
τοϋ Πιρίν (Βουλγαρικής) μέ τή Δημοκρατία τών Σκοπίων i>πάρ
χει καί πόσοι προσμετροϋν τίς συνέπειες καί έmπτώσεις του 
~εδίου αότοϋ γιά όλόιcληρη τήν έλληνική Μακεδονία καί 
Θρmςη, δηλαδή τόν άκρωτηριασμό του WΕθνους; ·ο,τι ύπfjρχε 
στή Συνθήκη του 'Αγίου Στεφάνου (3 Μαρτίου 1878), μέ τή 
Μεγάλη Βουλγαρία-πού tπέβαλε τότε t'1 νικήτρια Ρωσσlα στήν 
·Οθωμανική Αύτοκρατορία- αύτό πού ciνέτρεψε έν συνεχεία τό 
Συνέδριο τοϋ Βερολίνου (ϊούνιος 1878), ύπάρχει σήμερα στό 
νοϋ καί στά σχέδια τών βορείων γειτόνων μας παρά τίς σοβαρές 
άλλαγές καί ciλλοιώσεις - καί «διαπληκτισμούς .. - των κομ
μουνιστικών κομμάτων τών βορείων γ ει τόνων μας. Κα( τοϋτο δέν 
βοηθάει καθόλου τή στερέωση καί κράτυνση της Βαλκανικi'jς 
φιλίας, συνεργασίας καί εΙρήνης, στήν όποία ή πατρίδα μας εlναι 
ciφοσιωμένη. 

τό δοκίμιό μας τουτο δπέχει θΕΣΙΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗ
ΤΗΡΙΟΥ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΠΡΟΤΕΙ
ΝΕτ ΑΙ Η ΟΡΓ ΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣτΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ 
ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙΙΣτΟΡΙΚΩΝ ΠΑΓ
ΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΛΗΤΟΥ ΗΘΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑθΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΝτΟΣ 
ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ. Πιστεύουμι; πώς μόνο ένα έπιστημονικό συvtδpιο 
πού θάταv σκόπιμο νά λάβει χώρα στό Cambήdge, στό Χάρβαρντ ή 
M.l τ. θά φωτiσει τό θέμα. Τοϋ συvεδpiου τούτου προτεivεταιδπως 
προηγηθεί lva έπιστημοvικό Forum στό Πανεπιστήμιο τής Ν. · Υ
όρκης κοντά στά 'Ηνωμένα ·Εθνη. Ό Πρόεδρος του N.Y.U. κ. 
Μπpaδήμας είμεθα βέβαιοι πώς θά ε{ ναι ενθερμος i>ποστηρικτής 
της lδέας, δπως πιστεύουμε πώς θά ύποστηρίξουν τήν tδέα ο{ 
·Ελληνες καθηγητές τοϋ Harvard, Μ.Ι.Τ., Pήnceton, N.Y.U., 
Columbia, Rutgers, Adelphi Uniνersity, Yale, University of Chi
cago, καί ο{ λοιποί χίλιοι καθηγητές ·Ελληνες (Μακεδόνες καί 
Λάκωνες καί 'Αχαιοί, Θράκες, θεσσαλοί καί Κρήτες .. ) των Πα
νεπιστημιακών 'Ιδρυμάτων τfjς ' Αμερικi'jς. 

·εva τέτοιο ύψηλοϋ ποιοϋ συvtδριο ώpγαvωμέvο dπό έπιτpοπή εΙ
δικών καΙ έπιστημόvωv μέ τάζη καΙ έπιμiλεια θά θέσει τό έπιστη
μοvικό πλαiσιο τοϋ όλου προβλήματος δεiχvοvτας τήv dλήθεια. Ή 
έκδοση τώv πρακτικών tvός τέτοιου tπιστημοvικοϋ συvεδρiου - στό 
όποίο θά κληθοϋν καΙ οΙ dvτιπpόσωποι τοϋ «σλα.βομαιcεδοvικοϋ l
θvους•, θά dποτελέσει πλήρη, τελεiαv καΙ dποστομωτιιcήv dπάvτησιv 
στό dναιcριβές δ.ρθρο τής tyκυκλοπαiδειας τοϋ Harvard. Χpειαζ6-
μαστε γραπτά κεfμι;vα μέ θέση, μέ περιεχόμι;vο, μέ συμπεράσματα tπι
στημοvικά. Σ' lva τέτοιο συνέδριο οΙ συμμι;τέχοvτες θά εlvαι έπιστή
μοvες καΙ δχι πολιτικοf. Τό συνέδριο θά στηρίζεται (καί θά γνω
μοδοτήσει) βάσει έπιστημονικών δεδομένων, βάσει τής δλης 
ιστορίας των γεγονότων καί δρωμένων στήν 'Ελληνική Μακε
δονία τίς τρεiς τελευταίες χιλιετηρίδες. 0{ ·Ελληνες δέν ~χουμε 
τίποτε νά φοβηθουμε 1j νά ριψοκινδυνεύουμε. 'Η ciλήθεια, τό φως 

της άλήθειας εlναι ciβασίλευτο. Θά είμαστε έμείς πού θά δικαι
ωθσϋμε καί δχι ο{ ιiδίστακτοι πλαστογράφοι τής ·Ιστορίας τής 

Μακεδονίας, ο{ Κομμισσάριοι τών Σκοπίων. 

Τό έρώτημα πού τίθεται ciμέσως ε{ ναι τοϋτο: Ποιός θά κάνει 
τό πρώτο βήμα στή διακήρυξη ένός Συνεδρίου αότοϋ τοϋ έm
στημονικοϋ μεγέθους καί αύτή ς τi'jς έθνικi'jς σημασίας; ΠΙΣτΕΥ
ΟΥΜΕ ΠΩΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΜΑΚΕΔΩΝ, Ο 
ΜΕΓ ΑΛ ΠΕΡΟΣ ΖΩΝ ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΙτΙΚΟΣ, ΣΕ ΣΥΝΕΝ
ΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ τΎΠΟΥ ΜΕ 
ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤ ΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ KOINOBOY
ΛΙΟΥ ΚΑΙ τΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΉΡΥΞΗ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΟΡΓ ΑΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Α ΠΟΥ. 

Ή πρότασή μας δέν ~χει τήν πρόθεση μειώσεως τής πρωταρ
χίας τfjς έθνικfjς ciντιπροσωπείας καί της 'Ελληνικής Κυβερ
νήσεως. Τά 'Εθνικά μας θέματα ε{ ναι ένιαία, άδιαχώρητα μεγάλα 
γιά δλους τούς ·Ελληνες. Ή παραχώρηση τfjς •πρωτοβουλίας .. 
στόν Πρόεδρο Κ. Καραμανλfl ciπό τήν 'Ελληνική Κυβέρνηση θά 
ύπογραμμίσει τό πνεϋμα άρράγιστης tνότητος καί tθνικης όμο
ψυχίας στή κρίσιμη αύτή ώρα καί θά δώσει τό προβάδισμα στόν 
κορυφαίο ·Ελληνα πολιτικό τής Μακεδονίας. Ή συμπαράστα
ση δλων των 'Υπουργείων καί δλων μας θά φέρει τήν έπιτυχία. 

Τήν προσπάθεια καί τήν πρωτοβουλία τοϋ Προέδρου Καρα
μανλή θά ένισχύσουν καί θά συμπαρασταθοϋν στήν 'Ελλάδα, ή 
'Ελληνική Έκκλησlα, t'1 ·Ακαδημία 'Αθηνών, τά άνώτατα 
Πνευματικά 'Ιδρύματα τής χώρας καθώς καί t'1 έπιστημονική, ή 
στρατιωτική ιcαί ή δικαστική ήγεσlα τfjς χώρας. 

Στήν ·Αμερική τό βάρος πέφτει στούς ~μους τijς 'Ελληνικής 
'Εκκλησίας καί τοϋ ·Αρχιεπισκόπου 'Ιακώβου, συνεπικουρου
μένου άπό τίς μεγάλες 'Ελληνοαμερικανικές όργανώσεις 
(ΑΗΕΡΑ, UHAC) καί τήν ciλύγιστη ρώμη τών όργανώσεων της 
Μακεδονίας μέ πρώτη τήν Παμμακεδονική ·Ενωση 'Αμερικfjς 
καί Καναδά πού συμπλήρωσε πέρυσι άξιο έθνικό ~ργο τριάντα 
έτών καί δλες τ(ς ~λληνικές όργανώσεις 'Αμερικής. 

0{ χίλιοι .Ελληνες καθηγητές των άμερικανικών Πανεm
στημίων θά πρέπει πνευματικά καί ήθικά νά έmστρατευθοϋν στό 
μεγάλο αύτό κάλεσμα γιά τήν προστασία ιcαί καταξίωση τής 
·Ελληνικής Μακεδονίας έσαεί, ώς τής ψυχfjς, ώς τοίι πνεύματος 
τής 'Ελλάδος. οι καιροί ο6.μενετοί.. ·οσοι πιστοί προσέλθε

τε .. Μιά •αίτηση• τοϋ Προέδρου Καραμανλή ιcαί τοϋ 'Αρχι
επισκόπου 'Ιακώβου στόν Πρόεδρο τοϋ Harvard Ύιά τήν σύγ
κληση ένός τέτοιου συνεδρίου έιcεi, είμεθα βέβαιοι πώς θά γίνει 
ciποδεκτή . 'Αλλοιώς τό Πανεπιστήμιο Harvard θά αύτοκαταρ
γηθεί. Καί θά μειωθεί, θά συντριβεί ήθικά καί έmστημονικά στά 
μάτια τής πολιτισμένης ciνθρωπότητος καί τfjς σύγχρονης {στο
ρικης έπιστήμης. 

'Από τίς στfjλες τοϋ περιοδικοϋ «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. - πού τελεt 

REALTORS-BUILDERS 
46-20 HOLLIS COURT BLVD. 

FLUSHING, Ν.Υ. 11358 

Serνing North Queens Since 1972 

"Currently building custom single 
family mother/daughter. multi-family 
residences and professional office space" 

718 939-6363 

•ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ• 



σιωπηλά ιiλλά ύπεύθυνα τό έθνιιcό του -χρέος πρός τόν ·Από- · 
δημο κα{ Έλλαδικό Έλληνισμό - προτείνουμε δτι θεωροϋμε 
άμεσα ιiναγκαίο γιά τήν ιiποτροπή τής έγιcληματιιcής ψευδολο
γίας των Σκοπίων καί τήν ιiποιcατάσταση τfjς ιiλήθειας πού μπο
ρεί νά ε{ ναι, πού μόνη αύτή ε{ ναι, ή σώτειρα βάση μιdς {σ-χυρfjς 
Βαλκανικής φιλίας, γειτονίας, συνεργασίας ιcαί ε{ρήνης. 

·Ας άκο~~ουμε πρίν κλείσουμε τό δοκίμιό μας τή φωνή ένόc 
μεγάλου "Ελληνος των άρ-χων τοίι αiώνο_ς, τοϋ "Ιωνοs Δραγούμη, 
πού προσέφερε θυσία τήν άγέρω-χη δύναμη τής ψυ-χfjς του, τό 
σφρίγος τής έλληνιιcής πίστης καί τοίί ~εύματός του- σέ συ
νεργασία μέ τόν 1'jρωα Παϋλο Μελd καί τόν Λάμπρο Κορομηλd 
(Πρόξενο της · Ελλάδος στή Θεσσαλονίκη τότε) στό Μακεδονι
κό ιiγώνα γιά τή σωτηρία της Μακεδονίας άπό τούς σφαγείς κο
μιτατζήδες. wΕγραφε λοιπόν δ μεγάλος έιcείνος ~Ελλην στή Μα
κεδονία, δ wlων Δραγούμης: 

1903, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
" .. Ό καθένας πρέπει νά φαντάζεται πώς αύτός πρέπει νά 

σώ<;Jη τό εθνος του. Ό καθένας γεννήθηκε σωτήρας τοϋ εθνους 
του, λίγοι δμως ξέρουν πώς γεννήθηκαν τέτοιοι, δηλαδή πώς 
αύτοί θά τό σώσουν, άν θέλουν. Πρέπει νά φαντάζωμαι πώς άπό 
μένα μόνον έξαρτiiται ή σωτηρία τοϋ εθνοuς, καί, ciν δέν ήμουν 
έγώ, δέ θά ήταν κανένας άλλος πού νά τό σώση - ή νά μήν 
κοιτάζω τί κάνουν ο{ άλλοι καί νά φαντάζωμαι μόνον πώς έγώ 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ 

AMERICA! 
Στήν W ASHINGTON - χιονfζει. 

Στό MISSOURI- πλημμυρfζει. 

Kaf στή FLORIDA οί μπόρες 
μοϋ χαλάσανε τfς ώρες! .. . 

• 
Παγωνιές εΙς τό KENTUCKY. 
Στό ΟΗΙΟ - φαρμάκι. 
Στή NEW YORK άπό τό κρύο 
όλοι πιiνε δύο-δύο! . .. 

f-χω τό μεγάλο -χρέος τi'jς σωτηρίας .. ». 

« .. "Ε-χομε πάρει άπό τούς γύρω ξένους, ιcαί τούς κοντά καί 
τούς μακριά μας, ε-χομε πάρει καί άνθρώπους καί {δέες ιcαί συνή
θειες καί τίς ε-χομε κάμει δικά μας πράματα. WΕ-χομε γίνει, πάντα, 
δυνατώτεροι άπό τά ξένα πράματα, τά ε-χομε νικήσει καί εχομε 
κρατήσει τόν έλληνισμό μας, τή θέση μας. Είμαστε πάντα ψηλό
τερα άπό τούς ξένους καί τά ξένα καί ξέρομε νά τά τρώμε· «Κι . 
άλλους φάγαμε μεiς .. ». 

" .. wΕνας wΕλληννάμενε ιcαίόλοι ο{ άλλοι νά πέθαινανιcαί νά 
ήρχονταν Σουηδοί ή 'Ιρλανδοί ή Α{γύπτιοι νά κατοιιωϋσαν 
στήν ·Ελλάδα, στά νησιά ή στή λεκάνη τοίί Αιγαίου, θά γίνονταv, 
~Ελληνες. Ό ενας ζωντανός WΕλλην θά τούς μάθαινε τή γλώσσα 
ιcαί δ έλληνισμός του θά μοιράζονταν σ· όλους, θά χύνονταν 
έπάνω τους ιcαί κείνοι θά τόν επινανσιγά σιγά, όπως ή γi'j πίνει τό 
νερό ή τό στουπόχαρτο τό μελάνι .. », 

«Μ' άρέσει νά νοιώθω καμιά φορά πώς κα{ έyώ ε{μαι ενας άπό 
τούς πολλούς καί περαστικούς άρχοντες τοϋ 'Ελληνισμοϋ· καί 
πρέπει νά περάση καί άπό μένα δ Έλληνισμός yιά νά προχω
ρέση . .... 

«Δουλεύω γιά τόν 'Ελληνισμό. Μήπως μπορώ καί νά δουλέ
ψω γιά τίποτε άλλο;» 

7ωνος Δραγούμη « Ό Έλληνισμός καi oi "Ελληνες» /903-1909 

· Ασφαλιστικό Συγκρότημα 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ Α .• : . 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΗΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕ Ι ΡΗΣΕΙΣ 

Μtτοχοι μt τόν διeθvfι · Ασφαλιστικό 
Όργονιομό AMERΙCAN 

• 
Σίφουνες στή MINNESOT Α. 
Βρέχει dκόμα στό DAKOTA 
IDAHO καΙ ΜΟΝτ ΑΝΑ 

'Ασφαλιστική 
έΚΠf]Οσώπηση 

ΙΝlΈRΝΑ TIONAL UNDERWRΙTERS 
GROOP (A.I.G.) στην Α.Ε.Γ.Α. 
•ΕλλΑΣ• (ιc:εφόλαιο ,ςα( 
όnοθεμοτικό Δρχ. <10.000.000. 

Νόμιμοι · Αντιnρόοωποι tfιc;; 

· λμι;ρυcανικftς 'ΕταφkJς Γενικών 
. Ασφο4ιών •ΝΑ TIONAL UNION• 
Μtλος τού 'ΑοφαλιατικοΟ 

χάνει τό παιδf τή μάνα! . .. 

• 
CALIFORNIA - ΗΑ W ΑΙΙ 
ό κοσμάκης κολυμπάει/ . . . 

• 

Σ. ΓΡΑΜΜΑτJΚΟΠΟΥΛΟΣ 

- ------ ---- -- ---------

Στοιχειοθεσία yιά βιβλfα, 
nεριοδιkά, 

διαφημιστιkά kεfμενα, 
kάθε έίδους ikδοση. 

(212) 921-οο&δ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, 1917 

' και 

δραστηριότητα 

. Οργανισμού AMERΙCAN 
ΙNTERNA110NAL UNDERWRITERS 
GAOUP Ιιcεφόλαιο ιcof όποθε:μaτικό 
$ 176.776.000. 

u.oro·s 

Νέα διάσταση 

Νόμιμοι · Αντιπρόσωποι της 
' Ελβι.τικιr,ς · Ασφcιλιστιιι;ής · Εtαιρlας 
• LA BALOISE• (κεφόλσια καΙ 
όnοθεμαηκό Έλθ. Φρ. 161.200.000. 

Νόμιμοι · Αντιnρόοωnοι τής 
'Αμερικανικfις · Ετοιρ(ας · ΑσφQλειών 
Ζωι"ις •AMERICAN UFE• - Μtλος 
τοο · ΑσφaλιστικοΟ ·Οργανισμού 
AMERICAN INTERNAfiONAL 
UNDERWRITERS GROUP . 

. Αvτιnpόοωποι των Μcσιtώv 
• Αοφολeιών ΛλόΟδ'ς Λονδfνοu E.W. 
ΡΑΥΝΕ : CO (INSURANCE) ιrο. 
τού διεθνούς ΜtοιηιιιοU Otκou 

SEDWIC K 

στόν · Ελληνικό κal Διεθνή 

άσφαλιστικό χώρο 

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 119 
ΜΑΡΟΥΣΙ 151 24 

'ΓΗΛΕΦ. ΚΕΝ1ΡΟ: 80.63.501 
1EL.EX: 222620 NACA GR 

2 1522e NACA GR 
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LUVR, Ltd. INTERNATIONAL 
JEWELERS 

352 SEVENTH AVENUE (2nd Floor) NEW YORK, Ν.Υ. 10001 
TEL. (212) 736-1904 • (212) 884-3197 

CUSTOM 
MADE 

GEORGE MAKOS 
STEVE ZIAS 

ΚΟΣΜΉΜΑΤΑ 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ 

CUSTOM MADE- ΟΛΑ 18 KAPATIA 
Κατασκευασμένα στήν Έλλάδα 

'Επίσης: Άσημικά σερβίτσια 

καφέ, τσαγιοϋ. 'Άλλα δώρα. 

Η ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΠΕΙΡΑ ΜΑΣ 

ΣΙΉΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ 

Καί μπουμπουvιέρες γιά 

γάμους καί βαφτfσια. 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 

ΒΑΣΙΛ. ΤΖΟΥ'fΗΣ 

By 

ΟΙΚΟΝΟΜΆΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΤΑΝ ΨΩΝΙΖΕΤΕ 

Appointment 

only 
ΤΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΆ ΣΑΣ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗ 

LA DIV Α FURS, INC. 
352 SEVENTH AVENUE (2nd Floor) NEW YORK, Ν.Υ. 10001 

TEL. (212) 564-0662 

-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 



Μέ τό "' Αμερικ:ανίς, στήν Καριβαϊκ:ή 
Η ΔΕΚΑΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 

• Ο Φώτηι:; Γκόνης μi τό μπουζούκι του, ή Λιίnυρα μi τό ντέφι της καJ 
μ1 τόν καταπληκτικό κ. Γιάννη Διάκο. ό Βασfληι:; Μοσχονδ.ς μέ τά 
ώραία του Ξαρχάκου, τοϋ Χατζηδάκη καf τοίi Θεοδωράκη. Ύπό τfι:; 

yλυκειέι:; πεννιές τοίi Φώτη ... ·Ελληνικό γλέντι κάθε βράδυ πάνω στό 
"'Λμερικανfς,., μiχρι τΙς πρωϊνές ώρες. Μέ τάtλαφρά, τάμiτρια. καf 

τά βαρειά . .. 

Ξεκίνησαν ciπό τήν Μητροπολιτική πε
ριοχή τής Νέας Ύόριcης ~να συννεφια
σμένο Δευτεριάτικο πρωϊνό, μέ θερμοκρα
σία 40 βαθμδ'>ν καί τρεiς ώρες ciργότερα «Ε
σκαγαν» ciπό τήν ζέστη των 87 βαθμών πού 
βρήκαν στό Σάν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο. 
Μερικοί ξεκίνησαν ciπό τό πρδ'>το τώρα σέ 
κίνηση ciεροδρόμιο του Νιούαρκ, Ν. Τζέρ
σεϋ καί ciλλοι ciπό τό Κέννεντυ. w Αλλοι 
~φθασαν στό Σάν Χουάν προερχόμενοι άπό 
τό Μοντρεάλ καί τό Τορόντο. 

Ήταν ή μεγάλη, χαρούμενη συντροφιά 
τδ'>ν όμογενδ'>ν, πού κάθε 'Ιανουάριο τά ... 
«παρατοϋν.. δλα γιά μιά kβδομάδα [δεώ-

c· . 

δους άναπαύσεως καί ψυχαγωγίας μέ μιά 
θαλάσσια περιήγηση σέ νησιά τής πανέ
μορφης Καριβα(κi'jς, μέ τό ύπερωκεάνειο 

"· Αμερικανίς" τής tταιρίας Χανδρή. Τε
τρακόσιοι περίπου ~ταν οι όμογενείς πού 
ελαβαν μέρος στήν tβδομαδιαία κρουα
ζιέρα, ~χοντας γιά μιά ciκόμη φορά τήν .. . 
πλειοψηφία μεταξύ τδ'>ν έπιβατδ'>ν. Τό πρό
γραμμα τi'jς κρουαζιέρας ~ταν tφέτος λίγο 
διαφορετικό. Περιελάμβανε τό Barbados, 
St. Maarten, Martinique, Granada and Mar
gaήta, Βενεζουέλα. 

Τό έφετεινό ταξίδι ήταν τό δέκατο κατά 
σειρά. w Αρχισε τό 1977 δταν τά ζεύγη 

Χριστοφ. Χριστοδούλου καί Μάϊκ Γεωρ
γίου μέ ciλλα τέσσερα ζευγάρια, άποφάσι
σαν νά περάσουν λίγες μέρες μακρυά άπό 
τό ψϋχος καί τίς καθημερινές σκοτοϋρες. 
Τόν έπόμενο χρόνο ή :!αρέα μεγάλωσε καί 
αύτό γινόταν κάθε χρnνο, μέ τήν ένθάρ
ρυνση του 'Αντιπροέδρου τής έταιρίας 
Χανδρή στήν Νέα 'Υόρκη κ. Α()γουστου 
Μιχαηλίδη, ό όποiος, μέ τό έπιχειρημα
τικό του δαιμόνιο καί τήν πολυετi'j πεrρα 
του στίς κρουαζιέρες, εβλεπε ciπό τήν ciρχή 
δτι ή tταιρία του μποροϋσε νά προσελκύση 
πολλούς περισσότερους όμογενεiς. 'Η 
συμμετοχή δλο καί περισσότερων όμογε-

Ή Λάουρα καJ ή κ. WΕφη Διάκου, dπολαμβάνοvται:; φρεσκοκομμiνες 
καρύδες στό Μπαρμπέντοι:;. Δεξιά: Μιά παρέα tκδρομiων στό Που

έρτο Ρ/κο. Δεζιά: w .Αλλη συντροφιά, στό Σαlντ Μάαρτεν. 
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Ό Κυβερνήτης τοϋ « Άμερικανlι;» κ. Γεράσιμος Άνδριανάτος ύπο
δtχόμενοι; στήν δεζlωσή του τόν α/δ. κ. I. Ποϋλο. Ό iεp. προϊστά
μενοι; τοϋ ναοϋ τοϋ ΆγΙου Σπυρlδωνοι;, δέν τέλεσε tφέτος κανένα 

μυστήριο tν πλώ. Άλλά τήν Κυριακή tτέλεσε τήν θεlα Λειτουργlα. 
Στήν μέση, δ κ. καΙ ή κ. Τσάρλυ Παναγής. Στήν δεξιά φωτογpαφlα, ό 
κ. καf ή κ. Άνδρ. Πετρfδηdπολαμβάνοvτει; τόν ήλιο τής Καριβαlκηι;. 

νών κάθε χρόνο, δικαίωσε τίς προβλέψεις. 
Κα{ θεσμοποιήθηκε κατά κάποιο τρόπο ή 
έτήσια αύτή εισβολή στά ήλιόλουστα, πα
ραδεισένια νησιά μέ τίς χρυσές άμμουδιές, 
τίς πεντακάθαρες παραλίες καί τά κρυ
στάλλινης διαύγειας νερά ... 

Τούς ταξιδιώτες περίμενε στό άεροδρό
μιο τοϋ Σάν Χουάν άντιπρόσωπος της ~ται
ρίας Χανδρη. Μόλις παρέδωσαν τίς βαλί
τσες τους, μπi'jκαν στά λεωφορεία πού τούς 

περίμεναν γιά τό σύντομο ταξίδι πρός τό 
λιμάνι δπου ήταν δεμένο τό « • Αμερικα
νίς». Λίγο άργότερα, ο{ έπιβάτες βρήκαν 

τίς βαλίτσες τους στίς καμπίνες τους καί 
βγήκαν στήν πρύμνη, γύρω στήν κολυμ
βητική δεξαμενή, δπου τούς περίμεναν 
σάντουϊτς καί ενα σωρό ιiλλες λιχουδιές, 
καφές καί γλυκί'σματα. Παλαιοί φίt.ρι ξα
ναβλέπονταν γιά πρώτη φορά μετά τό 
περυσινό ταξίδι. Μέ φωνές, γέλια, κραυγές 

έκπλήξεως καί έναγκαλισμούς άρχισαν ο( 
έπιβάτες νά σχηματίζωνται σέ παρέες 
καθώς άπολάμβαναν τόν Ι'jλιο στό κατά-

στρωμα. 

'Επειδή τό πλοiο θά ξεκινοϋσε στίς 11.30 
τό βράδυ, πολλοί προτίμησαν νά βyοϋν γιά 
μιά περιήγηση τοϋ κάστρου καί γιά νά γνω
ρίσουν τήν παληά πόλη τοϋ Σάν Χουάν, 
ένώ ιiλλοι έπεξέτειναν τίς περιηγήσεις 
τους μέ ταξί σέ mό άπομακρυσμένα σημεία 
τοϋ νησιοϋ. ~Εχει νά δεί κανείς πολλά στό 
Πουέρτο Ρίκο, τό όποίο ε[ναι πολύ πιό 
δμορφο καί ένδιαφέρον άπό δσο τό νομί

ζουν πολλοί άπό τούς τουρίστες, δτι δηλα
δή τό νησί προσφέρει μόνο τά κεντρικά πα
ραλιακά ξενοδοχεία καί τά καζίνα τους ... 
Σέ άπόσταση 45 λεπτών άπό τό Σάν Χουάν, 
βρίσκει κανείς δυό άπό τά καλύτερα, πο
λυτελέστερα καί ώραιότερα ξενοδοχεία 
στόν κόσμο μέ έξαίσιες παραλίες καί ύπέ
ροχη θέα, χωμένα μέσα στήν όργιώδη τρο
πική βλάστηση, μέ σπόρ καί δλες τίς εύ
κολίες. 

'Αλλά καί τά άλλα νησιά πού περιέλαβε 
έφέτος ή άλησμόνητη κρουαζιέρα, εlναι 
πραγματικά διαμάντια, μικροί παράδεισοι 

πού έξασφαλtζουν στόν tπισκεπτη όχι 

μόνον τά ciξιοθέατα τοπία τους καί τίς δπέ
ροχες παραλίες τους, άλλά καί τήν γαλήνη 
πού χρειάζεται δ κουρασμένος ιiνθρωπος 
γιά νά ξεμουδιάση άπό τήν ~νταση καί νά 
ξεκουράση τό μυαλό του άπό τίς σκέψεις 

καί τίς φροντίδες. Ζεί κανείς σέ ~να άλλο 
κόσμο καί ~χει τήν αίσθηση δη βρίσκεται 
χιλιάδες μίλια μακρυά. Καί καθώς πρέπει 
νά ψάξη κανείς γιά έφημερίδες, ο{ περισ
σότεροι τουρίστες προτιμοϋν νά μείνουν .. . 
χωρίς νέα, δέν εχουν διάθεση νά διακό
ψουν τό θαυμάσιο αίσθημα της μακαριό
τητας καί τής άγνοιας. Προτιμa κανείς τό 
κολύμπι, τό ξάπλωμα στόν θερμό ijλιο, τό 
άφθονο, έκλεκ:τflς ποιότητος φαγητό, τά ό
ρεκτικά, τά άπίθανα γλυκίσματα, τά άνέκ
δοτα, τήν καλή παρέα, τό καλό κρασί, τίς 
άτέλειωτες συζητήσεις στό κατάστρωμα, 
στά σαλόνια τοϋ ύπερωκεανείου, στό μπάρ 
καί γιά πολλούς στό καζίνο τοϋ καραβιοϋ. 
Ε[ ναι προτιμητέες δλες αύτές ο{ ciπλές ciπο
λαύσεις πού σέ βγάζουν ciπό τήν καθημε-

Ό 'Αρχιλογιστής τοv • 'Λμερικανlς» κ. Γιάννης Βουλγαρlδηι; μέ δυό 
κορlτσια τοϋ μπαλλέτου τοϋ πλοlου, σέ lνα συρτάκι. Δεξιά. στό φι
λόξενο τραπέζι τοϋ καπετάν Γεράσιμου. 'Από dριστερά. ό κ. καΙ κ. Π. 
Μακριii. δ dρχιμηχαvικόι; κ. Γιάννης Σπύρου, ή κ. Γεωργlου, δ κ. 
Γεωργlου, ό κ. Χρ. Χριστοδούλου, ή κ. Χριστοδούλου, ό πλοlαρχοι; 

καΙ ή κ. Άνδριανάτου καΙ ό κ. Γιάνvηι; Ντουpβάι;. παλαfμαχοι; καπε
τάνιοι; τής έταιpiαι; Χαvδρfι, πού εlχε lρθει γιά νά dντικαταστήσει τόν 
dvαχωροϋvτα γιά άδεια πλοlαρχο τοϋ « 'Λμερικαvlι;». Δεξιά τό ζεϋγος 

τώv Ιατρών Ν. καΙ Άμαλlα Λvγvοϋ. 
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Μερικές Έλληvοαμεριίcαvlδες κυρfες, στό 
πdρτυ του Καπετάνιου. 

ρινή έπανάληψη καί σου έξασφαλίζουν 
τήν περιπόθητη ξεγνοιασιά. Πέρα άπό τό 
θερμό κλίμα, τό ταξίδι, καί τά ύπέροχα 
τοπία τών καταπράσινων τροπικών νη
σιών, φαίνεται δτι αύτό τό στοιχείο τής ξε
γνοιασιάς εlναι πού κάνει δλους αύτούς 
τούς άνθρώπους νά ξαναγυρίζουν κάθε 
χρόνο στίς 'ίδιες καταστάσεις καί στά ίδια 
μέρη ... 
οι μέρες κυλοuσαν μέ ταχύτατο ρυθμό. 

τήν προσγείωση σέ άεροδρόμια παγωμένα, 
καλυμμένα άπό άπέραντα σεντόνια χιόνι, 
σέ δρόμους παγωμένους καί γλυστερούς . . . 
πίσω. Στά ίδια! Μέχρι του χρόνου ... 

• • • 
Έκτός άπό τό κανονικό καθημερινό 

"show", τό καλλιτεχνικό πρόγραμμα γιά 
τήν ψυχαγωγία των Έλληνοαμερικανών 
έπιβατών ήταν έφέτος iδιαίτερα ένισχυ
μένο καί λόγω τής ΙΟης έπετείου τής έκ
δρομfjς. Ό Ιδιαίτερα δημοφιλής Φώτης 
Γκόνης δέν ήταν μόνος μέ τό μπουζούκι 
του, ε{χε μαζί του τήν όρχήστρα του, τήν 
GONI EXPRESS. Κατάφερνε νά προσελ
ιcύη δλους κάθε βράδυ στήν πίστα γιά έξαί
ρετες έmδόσεις στό καλαματιανό, τόν συρ
τό καί τό συρτάκι, άλλά καί στά πιό βαρειά, 
καί τό κέφι φούντωνε κάθε βράδυ στό 
μεγάλο άμφιθέατρο του πλοίου . • Η πραγ
ματικά μεγάλη εκπληξη ήταν έφέτος ή 
Λάουρα, ή τραγουδίστρια πού ε{χε φέρει 
στήν 'Αμερική δ Νίκος Γούναρης πρίν 22 
χρόνια καί κατάφερε νά ένθουσιάση μέ τά 
παληά καί τά νέα τραγούδια πού τραγου
δουσε κάθε βράδυ γιά τούς δμοεθνείς τα
ξιδιώτες. Παρών κάθε βράδυ δ πάντοτε κε
φάτος καί καλόκαρδος Βασίλης Μοσχο
νaς, Ιδιοκτήτης του l:λληνικοu νυκτερινοί) 
κέντρου .. ·Εστία» καί κατά γενική άπαί
τηση Ελεγε μερικά άπό τά τραγούδια πού 
άγαπt'i περισσότερο. w Αλλ η εύχάριστη εκ

πληξη ήταν δ έπιχειρηματίας κ. Γιάννης 
Διάκος, μιά έξαίρετη, καταπληκτική φω
νή, πού καταχειροκροτήθηκε τραγουδών

τας μόνος μερικά παληά τραγούδια καίμε
ρικά μέ τήν Λάουρα, πού κατά γενική δμο
λο-γία, τά χρόνια πού πέρασαν δέν ε{χαν 
καμμιά σχεδόν έπίδραση στό παρουσια
στικό της. 

Καί τήν τρίτη fιμέρα άρχισε tΊ άνεπιθύ
μητη άντίστροφη μέτρηση, πού κατέληξε 
στήν μελαγχολική έπιστροφή στό Σάν 
Χουάν, στήν έπιβίβαση στό άεροπλάνο καί 

Στόν χορό, διακρίθηκαν πολλοί, καί Ιδι
αίτερα δ κ. Κώστας Χριστοφόρου μέ τήν 
συντροφιά του. 'Επίσης, Ιδιαίτερη έντύ
πωση προκάλεσε ή δωδεκανησιακή «σού
στα» τήν όποία χόρεψε θαυμάσια δ κ. Νί-

Πάvω. ό κ. καί ή κ. Στεφ. Κουτσοδόντη, κάτω 
ό γιατρός καί ή κ. Άλ. Καρφοπούλου. 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ. 1987 

Στήv τραπεζαρiα. 'Από dριστερd., στήv πρώτιι φωτογραιplα. ό κ. καΙ κ. Robert Thomas, δ κ. καί 
κ. Σωκράτη Κυρfτση καί ή κ. WΟvαΣπυριδέλλη. wΟpθιες, στή μiση, ol δυό κόρες της. Δεξιά. ή κ. 
WΛvτζυ wΕλλις, ή κ. ΆΎQ.θή Όpφαvοϋ, ή κ. Κάθpηv Μακριδ.. ή κ. Άθηvό. Βελόκα καί ή κ. Ma-

plκa Δρακοτου. 
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Μιά δποψη τοϋ λιμανιοϋ τίjς Γρενάδα, πού θυμίζει έλληνικό νησf. Οί tτιισκέπτες τιέpασαν ιίπό 
τήν 'Ιατρική Σχολή καί τήν τοποθεσlα τίjι; dμεpικανικήι; dτιοβάσεως. 

κος Τριανταφύλλου, του Ι:στιατορίου 
.. Μολφέτας» στό Μανχάτταν, μέ τήν συν
τροφιά του. 

Μεταξύ των ταξιδιωτών ήταν δ αίδ. 'Ιω
άννης Ποϋλος μέ τήν πρεσβυτέρα καί τήν 
κόρη τους, τό ιατρικό ζεϋγος Νίκος καί ·Α
μαλία Λυγνοϋ, δ γιατρός κ. Κ. Λαδόπου
λος, άπό τούς 'Όήginals" της συντροφιάς, 
δ κ. καί κ. Τάσου Όρφανου, δ κ. καί κ. Νι
κήτα Δρακοτοϋ, δ κ. καί κ. Πήτερ ·Ελλις, δ 
κ. καί κ. Χρ. Βελόκα, δ κ. καί κ. Σωκράτη 
Κυρίτση , δ κ. καί κ. Φωκa • Αγγελτον, δ 
γιατρός καί ή κ. 'Αλ. Καρφοπούλου, δ κ. 
καί κ. Θεοδ. Πάππας, δ κ. καί κ. Μιχ. Μά
νεση, δ κ. καί κ. Κουφοδόντη, δ κ. καί κ. 

Δημ. Ίωαννίδη, δ κ. καί κ. · Ανδρ. Μούκα, 

Stefana - Vaptistika -
Books - Records 

Yltλenia.n 
G,ft Shop 

WHOLESALE 
and RETAIL 

323 WEST 42nd STREET, 
NEWYORK 

TEL. (212) CI 7-6244 

δ κ. καί κ. Σ. Μπαστίδα. δ κ. καί κ. Γκάβρα, 
δ κ. καί κ. Τζέρρυ Καρύδα, δ κ. καί κ. Κ . 
Γκαμάνου, ή κ. ·Αγρίου, δ κ. καί κ. v Αντυ 
·Αθανασίου, δ κ. καί κ. Β. William, ή κ. 
VΟννα Σπυριδέλλη μέ τίς δύο κόρες της, δ 
κ. καί κ. Ι. Μαγκλάρα, δ κ. καί κ. Ν. Μά
στακα, δ κ. καί κ. 'Ανδρ. Βογιατζη, δ κ. καί 
κ. Ι. Διάκου, ό κ. καί κ. · Ανδρ. Πετρίδη, ό 
κ. καί κ. τ σάρλς Παναγή' I ό κ. καί κ. Γιώρ
γου Γεωργίου, ό κ. και κ. Γ. Πουράκη, ό κ. 
καί κ. Τζών Ζιώζη , δ κ. καί κ. Νικ. Ζιώζη, δ 
κ. καί κ. Τζών Ρήγα κ.λ.π. 

r 

ΕΛΗΝΙΚΗ ΜΠ ΑΦΟΡΙΚΗ Η AIPIA 

266 54th STREH, BROOKL ΥΝ , Ν.Υ.11220 

(718) 238-3771 

Η ΓΕΦΥΡΑ 
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Η ΠΑΙΡΙΙΙ ΠΟΥ ΜΠΙΙΦΕΡΕΙ ΟΛΟ 
ΣΙΙΣ ΤΟ ΣΠΠΙΚΟ ΠΗΝ ΕΛΜΔλ 

ΚΙΙ/ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΠλΟΥ ΛΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΚΡΥΗΑΛΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚτtΜΗΣΗ 

rΕΩΡfΙΟΣ ΚΑΦΟΠΟΥ ΛΟΣ 

Συσκευασiα σε ξύλινα 
καi σιδερένια Containers 

~ J 

Ρεσιτάλ 
t! , -

υπερ της 

~Έδρας ~Ελύτη 
Τό πρόγραμμα τών πολιτιστικών καί 

καλλιτεχνικών !:κδηλώσεων της ·Εδρας 
'Ελύτη τήν • Ανοιξη θά περιλάβη κονσέρ
τα κλασσικης μουσικης πού θά δώσει ύπέρ 
της οικονομικής !:νισχύσεως τής .Εδρας 
'Ελύτη ή διακεκριμένη Έλληνίς πιανίστα 
Κα Λίντα Λεούση σέ διάφορες πόλεις τfiς 
'Αμερικής. 

'Η μουσική θά περιλαμβάνει ~ργα των 
μουσικών - συνθετών Μ. Παλλάντιου, F. 
Chopίn, F. Liszt, R. Wagner, S. Rachma
ninoff, Μ. Rozca, Μ. Balalάrew, Ε. Grana
dos, Ρ. Tsitsopoulos, Μ. Theodorakis (0. 
Elytis 'Άxion Esti"). 
Τά κονσέρτα της διαπρεποϋς Έλλη

νίδος πιανίστας θά λάβουν χώραν: 

Ι. Στό Adelphi University τήν 4η · Απρι
λίου, ύπό τήν α{γίδα του Προέδρου τοϋ Πα
νεπιστημίου καθηγητοϋ Π. Διαμαντο
πούλου. 

2. Στό μεγάλο καί ιστορικό ξενοδο:~είο 
τοϋ Σικάγου Knickerbocker Hotel τήν 6η 
'Απριλίου ύπό τήν αtγίδα τοϋ UHAC (Uni
ted Hellenic Ameήcan Congress). 

3. Στή μεγάλη αίθοuσα τοϋ ξενοδοχείου 
Pierre Hotel της Νέας ·γ όρκης τήν 13η 'Α
πριλίου ύπό τήν α{ γίδα τοϋ 'Αρχιεπισκό

που 'Ιακώβου κα{ τοϋ Γενικοί> Προξένου 
τής · Ελλάδος στήν Νέα ·γ όρκη κ. Γεωρ

γίου · Ασημακοπούλου. 

4. Στό Μαλιώτειον ·rδρυμα τοϋ 'Ελλη
νικοί> Πανεπιστημίου τής Βοστώνης, τήν 
26η 'Απριλίου, ύπό τήν fιγεσία τοϋ 'Επι

σκόπου Βοστώνης Μεθοδ{ου, τοίι ·Ελλη
νος Προξένου Βοστώνης κ. Χρήστου Πα
ναγοπούλου καί τοϋ καθηγητοίι τοϋ Μ.Ι .Τ. 
Δρος Η. Γυφτοπούλου καί τflς κυρίας Η. 
Γυφτοπούλου διευθυντρίας τοϋ Μαλιωτε{
ου 'Ιδρύματος. 

5. Στό Μουσετο τοϋ Πανεπιστημίου τfiς 
Πενσυλβανίας στήν Φιλαδέλφεια, τήν 8η 
Μα ίου, ύπό τήν αtγίδα τοϋ καθηγητοϋ 'Αν
τωVίου Τομαζίνη καί τοϋ University Club 
τοίι Πανεπιστημίου τfjς Πενσυλβανίας. 

6. Στό Κέντρο Μοuσικης τοίι Πανεπι
στημίου Rutgers τήν !Οη Μαtου, ύπό τήν 
α{γίδα τοίι Προέδρου τοίι Πανεπιστημίου 
δρος Ε. J. Bloustein καί τοϋ Προέδρου της 
Όργανωτικης Έπιτροτης της ·Εδρας 'Ε-
λύτη Καθηyητοϋ Ε.Λ. Μπουροδήμου. 
οι tνδιαφερόμενοι μποροϋν νά τηλεφω

νήσουν στόν κ. Μπο~ροδflμο στό τηλέ

φωνο:.(201~ 932-2240 1'1 (201) 932-7777. 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,. 



t!H Πανηπειρωτική 
διαμαρτύρεται 

Τηλεγραφήματα πρός τήν Βουλή, τήν Κυβέρνηση 

καί τόν Πρόεδρο 

Συνεχίζοντας τήν dντiθεσή της στήν μελετωμένη dπό τήv 'Ελληνική Κυβέρνηση άρση τoii 
έμπολiμου μέ τήv 'Λλβαviα. ή Πανηπειρωτική Όμοσποvδία ΗΠΑ. Καναδό. καf Αι)στραλίας, 
dπέστειλε διά τοu Προέδρου της κ. Βασιλείου Μικέλη καΙ τoii Γεν. Γραμματέως κ. Φώτη Γκα
λfτση, πρός τά μέλη τής Βουλής τών 'Ελλήνων, μέ κοινοποίηση στόν Πρόεδρο τής Δημοκρα
τfας, τόν Πρωθυπουργό, τόν 'Αρχιεπίσκοπο 'Αθηνών, τfς 'Ηπειρωτικές όργανώσcις 'Ελλάδος 
καi τόν έλληνικό Τύπο, τό dκόλοvθο τηλεγράφημα: 

«Μέ αίσθήματα βαθειίiς όδύνης ιcαί 
ίερής άyανάκτησης παρακολουθοί>ν οί 
'Ηπειρώτες τής διασπορίiς τίς έπίμονα συ
νεχιζόμενες δηλώσεις του ύπουργου 'Ε
ξωτερικών τής 'Ελλάδας, γιά έπιιcείμενη 
όριστική άρση του «έμπολέμου .. μέ τήν 
'Αλβανία. 

'Αντιπαρερχόμεθα τίς μέχρι σήμερα 
πλείστες δσες άντικειμενικά τεκμηριωμέ
νες άντιρρήσεις τών 'Ηπειρωτών γιά τήν 
πραγματοποίηση της σχεδιαζομένης άνευ 
όρων άρσης τοϋ «έμπολέμου» , έπικαλού
μεθα τήν έγνωσμένη φιλοπατρία των με
λών τής Βουλής τών 'Ελλήνων και τούς 
καλοϋμε σέ συναγερμό συνειδήσεων, προ
κειμένου νά άποτραπεί μιά άνευ ούδενός 
άνταλλάγματος άνιστόρητη παραχώρηση, 
είς βάρος τών !ε ρ/Ον ιcαί άπαράγραπτων δι
καίων του Έλληνισμοu. 

Χτυπημένοι θανάσιμα άπό τήν σκληρή 
μοίρα τής μακράς σκλαβιάς, πληγωμένοι 
κατάστηθα άπό τό σημερινό παλινδρο
μικό έμπαιγμό τής κυβέρνησης καί χωρίς 
νά lχουμε παράλληλα οϋτε κάν ένημερω
θεί - ώς ώφειλε - περί τών πιθαν/Ον ••ό
ρων», έναποθέτουμε τή σωτηρία μας στά 
αίσθήματα καί τήν κυριαρχική δύναμη τοu 
έλληνικοϋ λαοϋ ιcα{ ζητοuμε, δπως άξιώ
σει πάραυτα άπό τούς έιcλεγμένους έιcπρο
σώπους του τήν άποτροπή τής έπικε{μενης 
συμφωνίας θλιβερής έθνικής συμφοράς, 1'ι 
όποία θά βαραίνει Ιστορικά όλους δσους-

.. :; 

EDWARDS & ANTHOLIS 

Attorncys at Law 

Rendering; tax and commercia/ lega/ 
serνices to individua/s and the 

business community 

95 Madison Avcnuc 
Morήstown, Ncw Jcrscy 07960 

201-540-0050 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ. 1987 

είτε διά τής ψήφου, είτε διά της σιωπής
συνέργησαν στήν έπιβολή της. 

Πέραν τοϋ όποιουδήποτε κομματικου 
συμφέροντος καΙ τής έφήμερης πολιτικής 

σκοπιμότητας όψοϋνται άμεταιcί νητα τά ά
παράγραπτα δίκαια τοϋ WΕθνους καί άμεί
λιιcτος δ ιστορικός τοϋ μέλλοντος θά κα
ταγράψει δτι 1'ι Βουλή τών ·Ελλήνων, στοι
χούμενη στίς ιστορικές έπιταγές, άπέτρεψε 

μέ τήν ψήφο της lνα άνοσιούργημα σέ βά
ρος τών iερών καί όσΙων τής φυλης μας. 

Τιμή ιcαί επαινος σ ' έκείνους πού θά τα
χθοϋν δχι μέ τά συμφέροντα τοϋ κόμματος, 
άλλά μέ τά δίκαια τοϋ WΕθνους. 

Γιά τήν Πανηπειρωτιιcή 'Ομοσπονδία 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΚΕΛΗΣ 
Πρόεδρος 

ΦΩΤΗΣ ΓΚΑΛΙΠΗΣ 
Γεν. Γραμματέας 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 

Έζ άλλου, ό Πρόεδρος τής Πανφιειpιιr 
τικήι; κ. Μικέλης καΙ ό Γενικός Γραμματεύς 
κ. Γκαλiτσης dπέστειλαν στόv Πρόεδρο τής 
Δημοκρατfας κ. Χ ρ. Σαρτζετάκη τό dκόλοvθο 
τηλεγράφημα: 

« Έξοχώτατε, 

Μέ Ιδιαίτερη ικανοποίηση άναγνώσαμε 
δημοσίευμα Καθημερινής 1-2 Φεβρουα
ρίου κατά τό όποίο θά άρνηθήτε ύπογρά
ψετε διάταγμα ή νόμον αίροντα τήν άρση 
tμπολέμου. Στόπ. ·Η τοιαύτη άρνηση έπι
βάλλεται δπως σάς έξηγήσαμε προφορι
κώς στό γραφείο σας Αϋγουστον 1985, 
άφοϋ μέχρι στιγμf\ς 1'ι 'Αλβανία δέν άνέ
λαβε καμμίαν άπολύτως συμβατικήν ύπο
χρέωσιν κατοχυρώσεως καί σεβασμοί> τών 
βασικωτέρων άνθρωπίνων δικαιωμάτων 
τών στεναζόντων όπό τό βάρβαρο καθε
στώς 400.000 άδελφών μας. Στόπ. ·Η θαρ
ραλέα έθνιιcή στάση σας δικαιώνει τήν 
προσωπική σας ιστορία καί τιμά τό άξίωμα 
του άνωτάτου άρχοντος τής χώρας. Στόπ. 
Παραμείνατε άκαμπτος καί έπαγρυπνών 
έπί τών έθνικών έπάλξεων, στό πλευρό 
δλων τών 'Ηπειρωτών κα( δλων τ/Ον 'Ελ
λήνων πού ε[ ναι άντίθετοι στήν άνευ δρων 
άρση του έμπολέμου». 

!!Εορτές γιά τά 75 
χρόνια του «Κοραή» 
'Ο Παyχιακός Σύλλογος «Κοραi'jς» συ

νεχίζει τίς προετοιμασίες γιά τόν έορτασμό 

τών 75 χρόνων τi'jς ζωής του μέ διάφορες 
έκδηλώσεις έδώ καί στήν Χίο. 

·Ο έτήσιος - 7 ος κατά σειρά - χορός 
τοϋ Συλλόγου θά δοθή τό Σάββατο, 21 
Μαρτίου, στό ξενοδοχείο Vίscount, στό 
άεροδρόμιο Κέννεντυ. Κατά τήν χορο
εσπερίδα αύτή θά γίνη 1'ι έκλογή τής Μίςς 
Χίος I 987 1'ι όποία θά λάβη μέρος στίς τε
λετές πού θά γίνουν στό άκριτιιcό νησί , τόν 
'Ιούλιο. 

Έξ άλλου, τόν προσεχή Νοέμβριο θά 
δοθi'j έπίσημο δείπνο, στό όποίο θά τιμη
θοϋν Χιαιcές προσωπικότητες. 

'Ο Σύλλογος προσέφερε τόν περασμένο 
μήνα 2.000 δολλ. στόν Ερανο γιά τήν συνέ
χιση τής Εδρας τών 'Ελληνικών στό Bar
nard College, του Κολομβιανοϋ Πανεπι
στημίου στήν Νέα Ύόρκη. 

Στοιχειοθεσία yιό βιβλία, 

κάθε έίδους εκδοση. 

(212) 921-0086 

'Ελληνικής ίδιοκτησίας 

Long Island's Newesι 

Seafood Resιauranι 

49 Glι!n Coνe Road, Greenνale, L.l. 
1.5 mile from L.l. Expressway, Exit 
39Ν, one light past Northc:rn B1vd. 

Tel. (516) 62·1-1980 

Faciliιies avai/able for α// types of 
private parιies aι affordable prices 

SUNDAY BRANCH: 12 p.m. - 3 p.m. 
ΟΡΕΝ SΕνΕΝ DA YS 
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ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΕ στό δικηγορικό του γραφείο γεμάτος όρεξη γιά δουλειά, 
έντελι1ις θεραπευμένος, δ πως φαί νεται, δ πρώην γερουσιαστής τijς Μασσαχουσέτης 
κ. Πώλ Τσδνγκας. Ό 'Ελληνοαμερικανός πολιτικός, πού άναγκάστηκε νά μή 
κατέλθη ώς ύποψήφιος γιά έπανεκλογή στίς έκλογές τοίι 1984, διακόψας μιά 
λαμπρή πολιτική καριέρα, πού πολλοί προεξοφλοϋσαν δτι θά τόν ώδηγοϋσε στόν 
Λευκό ΟΊκο, δήλωσε δτι θά άσκήση καί πάλι τήν δικηγορία καί θά διαθέση περισ
σότερο χρόνο μέ τήν σύζυγο καί τίς τρείς κόρες του, στό Λόουελ. ·Ενας άλλος συν
τοπίτης τοίι πρώην γερουσιαστοϋ, δ Κυβερνήτης τής Πολιτείας Μιχαήλ Δουκάκης 
άφήνει πάντοτε άνοικτή τήν πόρτα γιά ένδεχομένη έπιζήτηση τής προεδρικής ύπο
ψηφιότητος τοϋ Δημοκρατικοί> Κόμματος. 'Αλλά μιά πρόσφατη δημοσκόπηση δέν 
έπιτρέπει, δυστυχώς, αΙσιοδοξία γιά ~να τέτοιο ένδεχόμενο άν καί τίποτε δέν άπα
κλείεται στήν πολιτική ... 

ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ tτήσιο χορό του Σωματεlου 'Ιδιοκτητών 'Επαγγελματικών 
Τουριστικών Σκαφών, πάνω στό κρουαζιερόπλοιο « Έρμής» πού προσεφέρθη dπό τήν 'Ηπει
ρωτική 'Ατμοπλοtα, dπενεμήθησαν τιμητιμές πλάκες dπό τόν πρόεδρο τοv σωματεlοv κ. Βασ. 
Λε~κίvη στόν ύποvργό 'Εθνικής 0/κονομlας κ. Κ. Σημίτη, γιά τήν προσφορά του στήν dνά
πτυξη τοv θαλάσσιου τουρισμοv, στόν πρόεδρο τής 'Ηπειρωτικής 'Α τμοπλοfας κ. ·Ανδρέα Πο

ταμιάνο, στόν Κεντρικό Λιμενάρχη Πειραιώς πλοfαpχο Ε. Πελοποννήσιο, στό μέλος του wιov 
ταμιάνο, στόν Κεντρικό Λιμενάρχη Πειραιώς πλοlαpχο Ε. Πελοιτ:οννήσιο καΙ στό μέλος του 
1διοv σωματεfοv κ. Σπϋρο Σαλράνο. Στήν φωτοypαφlα, dπό dριστepά, ό κ. Α. Ποταμιάνος, δ κ. 
Ση μ/της καf δ 'Ελληνοαμερικανός πρόεδρος του Σωματefοv καf του γνωστού ΙJργανισμοv Valef · 

Yachts κ. Βαα. Λε~κίνης. 

MEXPI 19 Φεβρουαρίου θά διαριcέση 
fκθεση ζωγραφικ""ς τi'jς Σ~ιας Τζήjkις στό 
φιλόξενο καί φιλότεχνο Κυπριακό Σπίτι 

(13 East 40th Street) στήν Νέα Ύόριcη. Τά 
θέματα τής ζωγράφου ε{ναι έμπνευσμένα 
άπό έπιτόπια fρευνα τών μύθων τ""ς 'Αφρο
δίτης καί τής σχέσεώς της μέ τό Κυπριακό 
τοπίο. Μερικά άπό τά έκτιθέμενα lργα 
~χουν 1\δη έκτεθi'j στήν Κύπρο καί στήν 
'Ελλάδα. 

ΜΕ ΧΑΡ Α tπανεtδαμε, οοτερα άπό 
χρόνια, τήν κ. 'Α•ροδ(τη • Αθα - ΒλαjSια
νοϋ, εότυχισμένη μητέρα τώρα ~νός κορι
τσιοϋ. Ή 'Αφροδίτη tμφανίζεται έδώ καί 
μερικούς μf\νες στό τηλεοπτικό πρόγραμ
μα τοϋ Τάκη Πcιραλ(ιcα. Ό σύζυγός της, 

Γιάννης Βλαβιανός, διπλωματοϋχος CPA, 
άγοιξε τελευταίως λογιστικό yραφεrο στήν 
'Ασrόρια. 

ΣΤΕΛΕΧΗ τ""ς Παγκρητικi'jς εlχαν 
τόν περασμένο μήνα συνομιλίες στήν ·Α
θήνα καί στήν Κρήτη σχετικά μέ τό έτήσιο 
προσκύνημα στήν πατρίδα τέλη 'Ιουλίου, 
μέ άρχές Αύγούστου. 'Ο πρόεδρος κ. Γι· 
ώρyος Πολοyιώρyης, δ άντιπρόεδρος κ. 
Νώντας Λαyωνάκης, δ πρώην άντιπρόε
δρος κ. Γ. Βαρδάκης κα{ δ κ. Ζαχ. Σταυρου
λάκης, συναντήθηκαν μέ τόν Δήμαρχο Χα
νίων κ. Γ. Κατσανεράκη, μέ τούς άρμό
διους τοϋ ΕΟΤ καί άλλους παράγοντες καί 
έmχειρηματίες σχετικά καί μέ τήν φιλο
ξενία παιδιiόν 12-16 έτών άπό οικογένειες 
τής Κρήτης. Στήν ·Αθήνα, fνας άλλος 

Κρητικός, δ άρχηγός τής 'Αξιωματικ""ς 
'Αντιπολιτεύσεως κ. Κ. Μητσοτάκης πα
ρέθεσε γεϋμα στούς δμογενεrς tmσχέπτες 
στό ξενοδοχεtο "Μεγάλη Βρετανία,. καί έ
νημερώθηκε yιά τίς δραστηριότητες τών 
Κ ρητών τfjς • Αμερικfjς. 

ΠΡΟΣΠΑΘΩΝrΑΣ ν· άποφύ-
γουν τά χιόνια καί τήν παγωνιά τi'jς Νέας 
Ύόριcης, άρκετοί συμπολίτες μας πi'jγαν 
στήν Φλόριντα. Μερικοί ~χουν θαυμάσιες 
βίλλες στό Πάλμ Μπήτς, δπως δ έπιχειρη
ματίας Ν{κολας • Αθανς καί ή γυναίκα του, 
οι όποiοι μένουν έκεί δλους τούς χειμω
νι_άτικους μi'jνες. 'Ωραιότατη έπίσης 
fπαυλη fχουν δ Χρi\στος καί ή Ζcοή Μιιcί
στη, πού περνοϋν κάθε χρόνο άρκετό καιρό 
στό γλυκό κλίμα τής Φλόριντας. Σέ ιδιό
κτητα διαμερίσματα πάνω στήν παραλία 
θαυμάζουν τήν καταπληκτική θέα δ Στάμ 
Πέρρυς καί ή ώραιοτάτη σύντροφός του 
Maήlyn Mayerhof. 
-Στό Boca Raton δ Γιώργος καί ή 'Α· 

θηνa Τσακαλώτου άπολαμβάνουν τόν 
ώκεανό άπό τό πολύ ώραίο διαμέρισμά 
τους. Στό Μαlάμι δ κ. Γιώpyος καί ή Κίττυ 
Τζαμουράvη. 
-Δυτικώτερα τοϋ Palm Bcach, στό 

Sίngers Islands, πελώρια οΙκοδομήματα f
χουν άνuψωθεi στήν άκτή. Μέσα στά πολύ 

ώραiα διαμερίσματά των συναντa κανείς 
σειρά ΝεοUορκέζων. Μεταξύ αύτι1ιν δ κ. 
Νότης καί ή κ. Δήμητρα Γαλαζοiιδη, δ κ. 
Φούλης καί ή κ. Μα{η Καλλιμάνη, ή κ. Νάν
τια καί δ κ. ΑΙ Allega, ή κ. Πώλα καί δ Δη
μήτρης Δαρδούφας, δ lατρός καί ή κ. Άν
τζέλικα Λάτση, δ κ. Φα{δων καί ή κ. Φωφώ 
'Αλεξάκη, τούς δποίους συχνά έmσχέπτε
ται ή κόρη τους κ. Φρδσω Μπέη, δταν 
μπορεί νά τό σκάζει άπό τό Πανεπιστήμιο 
δπου ~τοιμάζεται γιά τό Ph.D. 
-Στήν δυτική πλευρά τi'jς Φλόριντας δ 

tατρός καί ή κ. Μαρί Φέρρη πέρασαν είιχά
ριστες διακοπές στό διαμέρισμά τους στό 
Clearwater. 

-'Από τό Sίnger Island μόλις έπέστρε
ψαν ή πρόεδρος τής Φιλοπτώχου κ. Κάρολ 
Κδντου μέ τήν κόρη της, Νικόλ. 

-~Οπως ιcάθε χρόνο, άρκετό χαιρό πέ
ρασαν στό διαμέρισμά τους στό Ki'j Μπι
σκαίην, δ ·Αρχιτέκτων καί ή κ. 0\ιlλλιαμ 
Τσιργώτη. 

-Στό διαμέρισμά τους στό Μαϊάμι 
Μπήτς, δ καθηγητής καί ή κ. Δημ. Κού
σουλας γιά λίγες ήμέρες, οοτερα άπό ενα 
ταξίδι στήν Νότιο 'Αμερική. Ό κ. Κού
σουλας έπέστρεψε στήν 'Αθήνα, δπου ~
τοιμάζει τήν ~κδοση tνός νέου βιβλίου. 

-'Επίσης, μεγάλο μέρος τοϋ χειμώνα 
περνοϋν στό σπίτι τους στό Κλήαργουώτερ 
δ κ. καί ή κ. Γιάννη Κωστάλα. 

- · Επισκέφθηκαν τήν Νέα 'Υ όριcη δπου 
~λθαν γιά νά γιορτάσουν τούς άρραβώνες 
τής κόρης των, δ πρόεδρος τών έξαyωγέων 
τής ·Ελλάδος Γι&ρyος 'Αρραμίδης ιcαί ή 
tντυπωσιαιcή σύζυγός του Γιάννα. 'Η κόρη 
τους Δανάη πού ζεr στήν πόλη μας καί έρ
γάζεται στήν General Electήc, άρραβω
νιάστηκε μέ τόν Άθηναtο οΙκονομολόγο 
Δημήτρη Πατεράκη πού fχει έξέχουσα θέ
ση στό γραφε{ο τών Salomon Brothers. 



Πρόσωπα 

ΕΓΙΝΑΝ στό Center of Modem Greek 
Studies στό State University of San Fran
cisco τά άποκαλυπτήρια τής εΙκονιζομένης 
προτομής τοϋ Νίκου Καζαντζάκη . Τό γλυ
πτό, lργο τοίι Γιώργου Κόρα, έτοποθετήθη 
στό School of Humanities "The Nikos Ka
zantzakis Chair" καί έδωρήθη άπό τό Συμ
βούλιο του Maήa Callas Memoήal Fund. 
Τό Συμβούλιο άποτελοϋν oi πρόεδροι τοίι 
.. Φιλικου .. , τοϋ 'Ήellenic Medical Society" 
καί τοϋ "University Club". 

ΜΕ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕ-
Νο καλλιτεχνικό πρόγραμμα ξεκί
νησε τήν χειμερινή περίοδο ή ταβέρ
να «Βράκα» τής • Αστόρια. 'Ο Δημή
τρης Μοσχοyιάvνης πού γιά άρκετά 
χρόνια τραγουδουσε καί ~παιζε 
κιθάρα στήν «Παληά 'Αθήνα» του 
Βασίλη Τοοορέκ, κάνει τώρα, κατά 
γενική δμολογία, θαυμάσιο ντουέτο 
μέ τόν γνωστό πιανίστα Νίκο Ψυχο
γιό, πού τούς συμπληρώνει δ Τάκης 
Μιχαήλ μέ τό μπουζούκι του. Κάθε 
ύπόμνηση τών κυπριακών καί 
tλληνικών μεζέδων τής «Βράκας .. 
ε{ναι τελείως περιττή γιά τούς 
δοκιμάσαντας ... 

ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ του διεθνοϋς 
περιοδικου "The Best in the World" ε{χε 
στήν τελευταία του εκδοση τό πορτραίτο 
τής Χριστιάνας Βαρδινοyιάννη, κόρης του 
μεγαλοβιομήχανου ιcαί έφοπλιστου. Τό 
πορτραίτο εΙ ναι εργο τοίι περίφημου Andy 
Warhole. 

ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΣ, 1987 

ΚΑΤΑΧΕΙΡΟΚΡΟΤΉΘΗΚΕ δ 'Ερασιτεχνικός ·ομιλοςΝέων 'Ελ
λήνων τfiς Κωνσταντινουπόλεως πού ήρθε τόν περασμένο μήνα στήν Νέα 'Υόρκη 
μέ πρόσκληση τής 'Αρχιεπισκοπής μας ιcαί εδωσε τρείς παραστάσεις τijς «Αύλής 
τών Θαυμάτων .. τοίι Ίαιcώβου Καμπανέλλη στό 'Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο 
τής 'Αρχιεπισκοπής, στήν 'Αστόρια. Ό ·Αρχιεπίσκοπος κ. 'Ιάκωβος, δ Μητρο
πολίτης ιc. Σίλας, δ βουλευτής καί πρώην ύπουργός κ. ·Αθανάσιος Ταλιαδοϋρος, δ 
Γενικός Πρόξενος τfiς ·Ελλάδος καί ή κ. Γ. 'Ασημακοπούλου παρακολούθησαν 
τήν πρεμιέρα καί συνεχάρησαν θερμά τά ·Ελληνόπουλα τfiς Πόλης πού συνεχίζουν 
έκεί μιά λαμπρή πολιτιστική κληρονομιά. Τόν θίασο τοίι « 'Ερασιτεχνικου Θεα
τρικοί> 'Ομίλου» άποτελοϋν φοιτητές καί φοιτήτριες, μέ σκηνοθέτη τόν κ. Σάββα 
Μελόπουλο. Τόν θίασο ϊδρυσαν καί συνώδευσαν έδώ δ κ. Στέφ. Σ. Παπαδόπουλος, 
v Αρχων Πριμικήριος τοϋ Οlκουμsνικοϋ Πατριαρχείου, ύπεύθυνος Διευθυντής τής 
έφημερίδος .. 'Απογευματινή», Πρόεδρος του Συνδέσμου 'Αποφοίτων τής Μεγά
λης τοϋ Γένους Σχολής καί δ κ. Γεώργιος Στυλ. Όκταποδάς, θεολόγος καθηγητής 
Διευθυντής άπό 30ετίας τής Δημοτικής Σχολής Προπόδων Κουρτουλούς, συντά
κτης τfiς έφη μερίδος .. 'Ηχώ» καί Πρόεδρος τοϋ Φιλανθρωπικου καί Μορφωτικοϋ 
Συνδέσμου τfiς Ίμβριακής παροικίας στήν Πόλη. Ό σκηνικός διάκοσμος τfiς 
ώραιότατης παραστάσεως ήταν του κ. Μελοπούλου σέ συνεργασία μέ τόν δμογενij 
ζωγράφο Θεόδωρο Γεωργοτa. 

ΕΝΑΣ ΑΠΟ τούς παλαιότερους, πε
ρισσότερο φημισμένους έλληνικούς οί
κους γουναρικών τής Νέας · Υόρκης, μετα

κόμισε τόν περασμένο μήνα σέ νέα στέγη. 
Πρόκειται γιά τήν έπιχείρηση Α.Ε. GE
ORGEOU INC., τοϋ Καστοριανοϋ κ. 'Α
χιλλέως Γεωργίου, δ δποίος ήρθε στήν ·Α
μερική τό 1929 γιά νά συνεχίση μιά παρά
δοση έξαιρετικής ποιότητος γουναρικών 
τοϋ παππου του καί τοϋ πατέρα του. Ol 
κυρίες τών οΙκογενειών Λιβανου, Νιάρχου 
καί 'Ωνάση, μεταξύ τών iiλλων, περιλαμ
βάνονταν στήν πελατεία τοϋ κ. Γεωργίου, 
τόν όποίο μποροϋν νά έπισκεφθοϋν τώρα ο{ 
ένδιαφερόμενες κυρίες, στήν διεύθυνση: 
330 7th Aνenue, 3ος όροφος. Τηλ. (212) 
239-1047. 

ΑΝΑΒΛΉΘΗΚΑΝ οι παραστά
σεις τής "' Αγριόγατας» του θιάσου Τζέ
νης Καρέζη καί Κώστα Καζάκου πού θά βρί
σκωνται σύντομα κοντά μας γιά μιά μεγάλη 
περιοδεία στήν 'Αμερική καί Καναδά, πού 
όργανώνει ή έταιρία Flair Video, τοϋ κ. 
Γιώργου Τσαπέλα. Ol δυό έκλεκτοί καλλι
τέχνες θά δώσουν δύο παραστάσεις στήν 
Νέα 'Υόρκη, στό Queens College, τήν Πα
ρασκευή 6 Μαρτίου, στίς 8.30 μ.μ. καί τό 
Σάββατο 11 'Απριλίου,8.00μ.μ. ·οπωςση
μειώσαμε Jϊδη, πρόκειται yιά σοβαρούς καί 
ύπεύθυνους καλλιτέχνες πού lρχονται νά 
άνεβάσουν παραστάσεις ύψηλής 
ποιότητος καί δχι χυδαιότητες ... 

• 
ΑΓΝΩΡΙΣΤΟ, δλοκαίνουρyιο, 
ώραιότερο καί πολύ πιό άνετο εyι νε τό 
P\aza Diner τών κ.κ. Βασιλι:iου Μικέλη καί 
Τόμ Λάμπρου στό Fort Lee, N.J. , μετά άπό 
μιά ριζική άνακαίνιση άπό τήν έταιρία 
Delphi Construction τοϋ κ. Τζέρρυ Βούλ
γαρη. Νέα καθίσματα καί τραπέζια, νέα 
διαρρύθμιση, πολύ περισσότερο φυσικό 
φώς, πολυέλαιοι καί νέος φωτισμός, σέ 
συνδυασμό μέ τό έξαίρετο φαγητό πού 
προσφέρει πάντοτε, κάνουν τό έστιατόριο 
άκόμη περισσότερο έλκυστικό ... 

Ο ΓΝΩΣΤΟΣ έρευνητής ιc. 'Απδ
ατολος Π. Γεωργδποuλος, Ίατρός- 'Ερευ
νητής Νευροφυσιολόγος, προήχθη εΙς τήν 
άνωτάτην άκαδημαϊκήν βαθμίδα του Ful\ 
Professor εΙς τήν Ίατρικήν Σχολήν τοϋ 
Πανεπιστημίου John Hopkins εις tπιβρά
βευσιν τών έρευνητικών έπιτευyμάτων καί 
διδακτικών δραστηριοτήτων του. Κατά τήν 
διάρκεια τής I Οετους παραμονής του στό 
Πανεπιστήμιο αύτό fχει άσ-χοληθη μέ τήν 
διαλεύκανση τών μη-χανισμών μέ τούς 
όποίους ό 'Εγκέφαλος προγραμματίζεΙ' καί 
tλέγχει τίς κινήσεις των μελών τοίι σώ

ματος. 

ΠΕΡΑΣΑΝ άπό τήν Νέα 'Υόρκη, έ
πιστρέφοντας στήν 'Αθήνα άπό τήν 
Καριβαϊκή, δ δημοφιλέστατος τέως Γε
νικός Πρόξενος κα{ ή κ. Λ:απελλάpη. 

Η ΕΔΡ Α ΣΕΦ ΕΡΗ γιά τίς έλληνικές σπουδές στό περίφημο Πανεπιστήμιο 
Harvard έγκαινίασε σειρά διαλέξεων εις μνήμην τοϋ άειμνήστου όμογενοϋς Ν. Κρ(ατο
φερ, ό δποίος γιά 40 χρόνια πουλοϋσε iiνθη άπό fνα περ{πτερο στήν πλατεία του 
Χάρβαρντ. Ό δμογενής αύτός, πού πέθανε τό 1982, iiφησε γιά τήν lδρα Σεφέρη tτήσιο 
κληροδότημα 5,000 δολλ. ·Η έναρκτήρια διάλεξη δόθηκε άπό τόν πρόεδρο τοϋ Πανε
πιστημίου Νέας 'Υόρκης Dr. John Brademas. Ή περίπτωση τοϋάπλοϋάνθοπώλη εύχό
μαστε νά βρή καί άλλους μιμητάς, κυρίως μεταξύ έκείνων πού fχουν πολλά περισσότερα 
καί δίνουν πολύ λίγα, η τίποτε σέ πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, πατριωτικούς η φιλαν
θρωπικούς σκοπούς. ~Ολων έκε(νων, τών όποίων τό δνομα θά λησμονηθη τήν έπομένη 
τοϋ θανάτου τους .. . 



Ή έζαiρετη καλλιτέχνις Τζούλια Ζαβριa-Φάμπα 
μετά τό τέλος τοϋ προγράμματος, dνάμεσα στόν Γε
νικό Πρόξενο τής 'Ελλάδος καί τήν κ. Γ. Άσημα
κοπούλοu, τόν Έπlσκοπο Μελόης. τόν iερ. προι·
στάμενο τοίί Καθεδρικού αlδ. Ρόμπερτ Στεφανό
πουλο καΙ τόν πρόεδρο τοϋ Καθεδρικοίί κ. Ted 
Prounis. 

ΣΤΟ KOINOTIKO Κέντρο του 
Καθεδρικοί> Ναοϋ δόθηκε συναυλία λαϊ
κfjς μουσικής άπό τό συγκρότημα Εύαγ
γέλου καί Ίουλίας Φάμπα μέ κιθάρα καί 

τραγούδι. Συνώδευσαν δ γνωστός Άθη
ναίος άσσος στό μπουζούκι Μανώλης Μη
τσάκος καί στά τύμπανα δ Rashid Khuzami. 
Κατά γενική δμολογία πρώτη φορά στήν 
πόλη μας έμφανίσθηκε τόσο άρτια άπό
δοση λαϊκfjς μουσικής. Μαθαίνουμε δτι oi 
καλλιτέχνες προσέφεραν άφιλοκερδώς τήν 
βραδυά αύτή γιά τό σχολείο τοίι Καθεδρι
κοί>. Μπορεί κανείς νά τούς άκούσει- καί 
νά ένθουσιασθεί - στό κέντρο τους "·Α
κρόαμα» στήν 'Αστόρια. 

• 
ΕΜΜΕΤΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 

SOUTH CALIFORNIA 
Τά μο6σμουλα τής μουσμουλιάς 

- τά πρώτα φροϋτα τής χρονιάς -
ξάφνου κιτρfνισαν μέ μι{iς 

κι ' ε/ναι ΦΛΕΒΑΡΗΣ καί βορη{iς! ... 

• 
Στήν Καλιφόρνια πο6 λές 

οί ΜΗΝΕΣ. λέξεις εlν' άπλές 

τό Α ΥΡ/0 εlv' σάν τό ΧθΕΣ 

κι' άνάλαχτες οί ΕΠΟΧΕΣ! 

• 
Τά μο6σμουλα τής μουσμουλιάς 
στόν κήπο, έκεί, τής γειτονιάς 

ξάφνου ώρfμασαν μέ μιiiς 

κι ' ε/ναι ΦΛΕΒΑΡΗΣ καΙ χιονιάς! . .. 

Σ. ΓΡΑΜΜΑΠΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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το ΥΣ ΠΡΩΗΝ Προέδρους του τί
μησε μέ άναμvηστικά διπλώματα δ 
'Ελληνοαμερικανικός 'Ιατρικός Σύλλο
γος στήv τελευταία έτήσια χοροεσπερίδα 
του. Στήν φωτογραφία, άπό άριστερά, ο{ 
ίατροί Θεμ. Χρυσοχόος, Μαρίνος Πετρά
τος, δ πρόεδρος τοϋ Συλλόγου κ. 'Αντώ
νιος Βασίλας, δ κ. Γ. Κοκοτάκης καί δ κ.· Α· 
πόστολος Ταμπάκης. ·Απουσίαζαν καί 
άλλοι τιμηθέντες πρόεδροι, άλλά ιδιαίτερα 
αίσθητή ήταν καί έφέτος ή άπουσία τοϋ 
πρωτοπόρου, έκ τών Ιδρυτών τοϋ Συλλό
γου, σεβάσμιου καΙ άγαπητοu γιατροϋ 
Χριστ. Μπόζη. 

ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ τής 24ης 'Ιανουα
ρίου 1987 τοίι γνωστοί>, άριστερών τάσεων 
περιοδικοί> The Nation, δημοσιεύεται άρ
θρο τοϋ Alexander Coc.kburn, στό δποiο 
περιλαμβάνεται «έμπιστευτική» &κθεση 
τοϋ Σταίητ Ντηπάρτμεντ μέ ήμερομηνία 5 
Ίανουαρίου 1950. Ή lκθεση άναφέρεται 
σέ συνομιλία ύπαλλήλου τοϋ Σταίητ Ντη
πάρτμεντ, μέ τόν William Ε. Buc.kιey, άντι
πρόσωπο τοϋ tκδοτικοϋ οίκου Henry Colt 
and Co., σχετικά μέ lνα χειρόγραφο γιά 
τήν lκδοση βιβλ(ου, ύποβληθέν ά.πό τόν 
άποβιώσαvτα πρό &τους • Ελληνοαμερι
κανό δημοσιογράφο Κωνσταντiνο Ποϋλο 
γιά τόν έμφύλιο πόλεμο στήν ·Ελλάδα. 
Σχολιάζοντας τό έμπιστευτικό αύτό &γγρα
φο, δ κ. Cockbum έκθειάζει τόν L.S. Stav
ήanos, γνωστό θαυμαστή τfjς κομμουvι
στικfjς «άvτίστασης» καί έπικρίνει τόν Νί· 
κολας Γκαίητζ γιά μιά έπιστολή του στούς 
Ν.Υ. Times πού ε{χε άvαδημοσιευθεί στό 
τεϋχος 'Ιανουαρίου της ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ. 
Καί σημειώνει δτι τήν μυστική lκθεση ά
νεκάλυψε δ κ. Elias Vlanton, δ δποtος τά 
τελευταία χρόνια ε{ναι ύπεύθυνος 
Δημοσίων Σχέσεων τfjς ΑΗΕΡΑ, 

'Υπεύθυνος τοϋ ~λληνικοu τμήματος τής 

ύπηρεσίας O.S.S., προκάτοχος τi'jς C.I.A. 
ήταν κατά τήν διάρκεια τοϋ πολέμου 

δ κ. Λ. Σταυριανός, θερμός ύποστηρικτής 
καί αύτός τής «άντίστασης», δ δποiος 
έπίσης εlχε γράψει lνα βιβλίο γιά τόν 
έμφύλιο πόλεμο, μέ τίτλο Greece: Amer
ican Dilemma and Opportunity, tκδοθέν τό 
ι952. Στό άρθρο τοϋ ΝΑτΙΟΝ άναφέρεται 
δτι δ τότε πρέσβυς τής Έλλάδος στήν Ού
άσιγκτων ε{χε γράψει στόν άρχηγό τής 
F.B.I. J. Edgar Hoover, νά προσέξη τίς 
«Κομμουνιστικές» άπόψεις τοίι Σταυρια
νοϋ. • Ο κ. Σταυριανός ήταν δ μόνος • Ελ
ληνοαμερικανός καθηγητής πού εlχε 
προσκληθή σάν δμιλητής στό πρό διετίας 
σεμινάριο τής ΑΗΕΡΑ γιά τίς 'Ελληνο

αμερικανικές σχέσεις καί lπλεξε τό 
έγκώμιο τής Κυβερνήσεως Παπανδρέου. 
Ό Πρωθυπουργός τής Έλλάδοςεlναι θαυ
μαστής τοϋ κ. Σταυριανοϋ, δ δποίος άνε
σύρθη άπό τήν άφάνεια τό ι 98 ι καί τοϋ άνε
τέθη ή συγγραφή βιβλίου γιά τούς WΕλλη
νες μαθητές. Τό βιβλίο αύτό προκάλεσε έν
τονες διαμαρτυρίες τών γονέων, άλλά έξα
κολουθεί νά δηλητηριάζει τήν μάθηση τών 
• Ελληνοπαίδων . .. Τό βιβλίο γιά τόν έμφύ
λιο, στό όποίο δ κ. Σταυριανός ύποστη
ρίζει τίς θέσεις τοϋ «Κόμματος τοϋ έγκλή
ματος καί τfjς προδοσίας», έπρόκειτο νά 
έκδοθή μεταφρασμένο στήν • Ελληνική 
άπό τό Πανεπιστήμιο τής Κρήτης, μέ πρό
λογο τοϋ πρωθυπουρΎΟU κ. Α. Παπανδρέ
ου, δπως ε{χε δηλωθεt σέ μιά άπό τίς σεν
τονοειοείς συνεντεύξεις τοίι κ . Σταυρια
νοίι, στήν «Πρωϊνή ... θαυμάστρια, έπίσης, 
τοϋ κ. Σταυριανοϋ. 

Κάτι ... ξέρουν 
δσοι διαφημίζονται 
στήν «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 

ocNEA ΥΟΡΚΗ• 



ΕΝΑΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
·Ελλην πολιτικός καί πνευματικός άνθρω
πος, ό βουλευτής Θεσσαλίας τής Νέας Δη
μοκρατίας καί πρώην ύπουργός Παιδείας, 
κ. • Αθανάσιος Ταλιαδοϋρος ήταν ό κύριος 
όμιλητής στόν ~ορτασμό τών • Ελληνικών 
Γραμμάτων πού όργανώνει κάθε χρόνο ή 
'Αρχιεπισκοπή . Θέμα τοϋ κ. Ταλιαδούρου, 
σέ όμιλία του στήν αίθουσα τοϋ Καθεδρι
κοί) τής· Αγίας Τριάδος, ήταν «0{ Τρείς 'Ι
εράρχες καί ή συμβολή τής Παιδείας στήν 
'Επανάσταση τοϊ:ι 1821 ». Ό προσκεκλη
μένος τοϋ ·Αρχιεπισκόπου κ. Ταλιαδοί>
ρος, μίλησε, έπίσης, στό Πολιτιστικό 
Κέντρο 'Αστορίας καί στό Μαλιώτηcο 
Κέντρο , στήν Βοστώνη , κατά τόν 
~ορτασμό των Έλληνικων Γραμμάτων, 
όργανωθέντα δπό τοϋ · Ελληνικοi:ι Διδα
σκαλικοϋ Συνδέσμου Νέας 'Αγγλίας. Ό 
έμπνευσμένος όμιλητής κατάγεται άπό τόν 
Καρδίτσα. Σπούδασε νομικά καί πολιτικές 
έπιστήμες στό Πανεπιστήμιο 'Αθην&ν καί 
έξελέγη βουλευτής ι 3 φορές άπό τό 1946. 
Εlναι δικηγόρος παρ· • Αρείω Πάγω καί 
διετέλεσε δφυπουργός διαφόρων ύπουρ
γείων. Μιλά άπταίστως άγyλικά καί γαλλι
κά, ε[ναι συγγραφεύς βιβλίων και μελετών 
και ~χει τιμηθεί μέ τόν Ταξιάρχη τοϋ Φοί
νικος. 

• 
ΣΤΗΝ ΑΤ ΛΑΝΤΑ Τζώρτζια, ή~-
ταιρία Κόκα-Κόλα προβίβασε σέ senior 
Vice-President τόνw Αλεξ Μαλασπίνα. Ό 
• Αλεξ, γεννημένος καί σπουδασμένος 
στήν ·Αθήνα, ε[ ναι γιός του ναυάρχου Σπύ

ρου Μαλασπίνα. Στήν Κόκα-Κόλα ήταν 
άπό τό 1961. τό 1969 ~γινε 'Αντιπρόεδρος 
στήν Coca-Cola Exρort Corp. καί έν συ
νεχεία 'Αντιπρόεδρος στήν 'Ατλάντα. 

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ τοϋ Νιου τζέρ
σεϋ κ. Κλεάνθης Κωνσταντίνου, έξελέγη 
πρόεδρος της Κυπριακής ·Ομοσπονδίας 
·Αμερικής στό τριήμερο συνέδριο τής όρ
γανώσεως. 'Αντιπρόεδρος έξελέγη ό κ. 
'Ανδρέας Καρακώστας καί Γενικός Γραμ
ματεύς ό κ. 'Ανδρέας Κομοδρόμος. Πρόε
δρος τής Έπιτροπf'iς Κυπριακοί> Άγώνος 
έπανεξελέγη δ Πρόεδρος τοϋ Παγκυπρίου 
κ. Φίλιπ Κρίστοφερ. 

ΠΟΛΛΕΣ γνωριμίες καί φιλίες εκα
με στ ή ν τελευταία Κ λ η ρ ικολαϊκή 
Συνέλευση τοϋ Ντάλλας ό πρώην βουλευ
τής καί σημερινός Δήμαρχος Θεσσαλονί
κης κ. Σωτήρης Κούjιελας. Μεταξύ αύτών 
ήταν ό γνωστός γιά τήν πατριωτική του 
δράση κ. 0\ιtλλιαμ Δ. Κοκορίνης, άπό τό 
Σώλτ Λαίηκ Σίτυ, καθηγητής τοϋ Πανε
πιστημίου της Γιούτα (άριστερά στήν φω
τογραφία) πού ήταν ~νας άπό τούς πολ
λούς δμογενείς τούς εύχηθέντας καλήν έπι
τυχία, στόν συμπαθέστατο, δυναμικό ·Ελ
ληνα πολιτικό. 

Κατά rήv διάρκεια πρόσφατου tτήσιου δεfπνου τοϋ Έλληvικοϋ Τμήματος 440 τής 'ΑμΕρικα
νικής Λεγεώνος, στό Νιοϋ τζέρσευ, dπενεμήθησαν dvαμvηστικά διπλώματα σt παλαιά μέλη τής 
ΙJργαvώσεως. Στήν φωτογpαφfα, ό πρόεδρος τής tπιτpοπής τοϋ δεfπνου Nick Mastakas, δεζιά, 
στό βήμα, tπιδfδει τά μετάλλια tπf τη συμπληρώσει 40 tτών ώς μελών τής Λεγεώνος, στούς κ. 

κ. Σπϋρο Ποϋλο, Μιχ. Πάσκα κai Γ. Γαλαvόπουλο. 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, 1987 

Στόv Ιερό ναό τοϋ ΆγΙου Γεωpγ(ου, Bethesda, 
Md., βαπτίσθηκε ό γιός τοϋ κ. καΙ τής κ. 
Στρατή Τσιντδλα, μt dvάδοχο τόν δρα Χρι
στόφορο Τ σι ντδλα. 'Ο εύτυχής πατtpας, εlvαι 
γ ιός τοϋ tπιχειpηματfα κai τής κ. Μίμη Τσιν

τδλα. Στήv φωτογραφία, ό νεοφώτιστος μt 
τούς εύτυχισμέvοvς γονείς, τούς όποΙους 

συγχαipομΕ κai τούς e.ύχόμαστε νά χαfρωvται 
τόν Δημήτριο - Εύστάθιο. 

• ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ σημει-
ώνουμε δτι στήν γνωστή γιά τήν πολυετή 
προσφορά της στίς δμογενειακές όργανώ
σεις Γεωργία Στεφανάκου άπενεμήθη άπό 
τόν Δήμαρχο της Νέας 'Υόρκης κ. Κότς, 
τιμητικό δίπλωμα. 'Η Γεωργία τιμήθηκε 
μαζί μέ έκπροσώπους, άνδρες και γυναίκες, 
άλλων 14 έθνικοτήτων γιά τήν συμμετοχή 
τους στά Κοινά. οcΕ{μαι πολύ πλούσιο άτο
μο διότι tχω μιά άνεκτίμητη κληρονομιά», 
τόνισε ή έκλεκτή πατριώτισσα, καθώς 
παρελάμβανε τό τιμητικό δίπλωμα άπό τόν 
Δήμαρχο. Συγχαρητήρια . 

ΕΘΛΙΨΕ ΒΑΘΥΤΑΤΑ την 
'Ελληνοαμερικανική Κοινωνία τής Νέας 

·Υ όριcης δ θάνατος το Pieπe Μ. Georιe 
γιά τόν όποίο γράφομε στ{ς άγγλικές μας 
σελίδες. Μιά άπό τίς πλέον συμπαθείς φυ
σιογνωμίες της κοινωνίας μας καί !διαί
τερα άγαπητός, σεμνός καί σεβαστός, ό έκ
λιπών προσέφερε έπί 50 χρόνια πολύτιμες 
ύπηρεσίες στήν ·Αρχιεπισκοπή · Αμερι
κης, ύπηρετήσας ύπό τρεiς · Αρχιεπισκό
πους. Στήν σύζυγό του κ. Kay Papageorge 
καί στήν κόρη του κ. Μπέσυ Νίκολας, ή 
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ άπευθύνει ε{λικρινή συλλυ
πητήρια. 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΗΜΗ άρένα τf'iς 
Βερόνας στήν Ίταλία δόθηκε τιμητική πα
ράσταση στήν μνήμη τής Μαρίας Κάλας. 
Παίχθηκε ή Κάρμεν τοϋ Μπιζέ, ή άγαπη
μένη δπερα της μεγάλης ντίβας. Τραγοί>
δησε ή • Αyνή Μπαλτζd τής δπερας τής Ζυ
ρίχης. Μέ χαρά μαθαίνουμε δτι ή Μπαλτζίi 
~ρχεται στήν Μετροπόλιταν ·οπερα καί 
άρχίζει τίς παραστάσεις της στ(ς 12 Φε
βρουαρίου. Ή Άγνή Μπαλτζίi θεωρείται 

ή καλύτερη σύγχρονη Κάρμεν. 0{ παρα
στάσεις θά διαρκέσουν μέχρι τέλους Μαρ
τίου. 
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~Ελληνικό Πνεvμα 
·ει Σdς oi μαχριvοf θvητοf 
- tσεlς oi vτ6πιοι -
• κεί στή μοναδική, τή Μιά 'Ελλάδα! 

δέv ξέρετε τ • dvτfδοτο 
στοϋ μισεμοϋ τήv πfκpa; 

Λιθάρι τό λιθάρι 

γερά θεμέλια χτfζουμε 

καΙ dγριελιές 

γιά ώρες περfλαμπρες, 

γιά γέφυρες, γιά δρόμους, 

πού όδηγοϋv dτέλειωτα τώv tκλεκτώv 

τό πvεϋμα στήv 'Ελλάδα! 

ΓΙΩΤΛ ΣΠΛΝΟΥ ΣτΡΑτΉ 

Ίστορfες τής ζωής 

Μή εύχαριστείτε 
έμένα, άλλά . .. 
Μιά καλή, άπλοiκή κυρία, μετά τήν σπι

τική tργασία τi'jς ήμέρας της, μέ χάρού
μενη διάθεση tζύμωσε χαί tψησε tνα χέϊκ. 
Τό παιδί της, tνα δεχάχρονο άγόρι, πi'jρε 
ενα κομμάτι, τό tφαγε καί εlπε: «Σέ εύχα
ριστώ μάμα, γιά τό νόστιμο κέϊκ». Ή μη
τέρα, μέ μιά γλυκειά φωνή, τοu εlπε: «Μή 
εόχαριστεtς tμένα, παιδί μου. Εόχαρίστη
σε τόν μπακάλη της γειτονιάς δ δποίος μοu 
tπούλησε τό νέο άλεύρι». 

·οταν τό άγόρι πflγε νά εύχαριστήση τόν 
μπακάλη, tιcεtνος τοϋ εlπε: •Μή εύχαρι
στεtς tμένα, φίλε μου. Ε&χαρίστησε τόν 
μυλωνδ: δ δποίος tβγαλε τό άλεύρι ... ·σταν 
πi'jγε τό παιδί νά ε&χαριστήση τόν μυλωνδ:, 
αύτός άμέσως τοίι εlπε: •Μ ή εύχαριστείς t
μένα, άλλά τόν γεωργό-άΎpότη πού tσπειρε 
χα{ μεγάλωσε τό σιτάρι». ·οταν τό άγόρι 

Πf\Ύε νά εύχαριστήση τόν γεωργό, αύτός 
καλότροπα τοϋ εlπε: .. Μ ή εύχαριστεiς έμέ
να, άλλά τόν Θεό δ ·Οποίος εχαμε τήν γi'j, 
τόν σπόρο, τόν ijλιο, τήν βροχή ... 
Πόσο διδακτιχή ε{ναι ή {στοριούλα αύ

τή. Mfiς λέγει πώς πρέπει νά εύχαριστοuμε 
•δλους ιcαί δι' δλα .. , νά εύχαριστοϋμε έιcε{
νους πού ε[ναι δρΎανα, έπιστάται κα{ δια
νομεtς τών νομίμων ύλιχών άγαθών πού 
χρειάζονται διά τήν σωματική συντήρησή 
μας, άλλά μας λέΎει πώς πρέπει, δπεράνω 
δλων, καί πρωτίστως νά εί>χαριστοϋμε Έ
κεtνον πού εlναι πίσω άπό χάθε εύλογίαν 
πού μiiς δίδεται διά νά φθάσωμε στόν άλη
θινόν προορισμόν μας. 

Μέ πολύ λίγες, άλλά πολύ έπιΎραμμα
τιιcές λέξεις, δ Ψαλμωδός Δαβίδ μδ:ς λέγει 
νά μ ή ξεχνοϋμε Έιcεtνον πού ε{ ναι ή πηγή 
δλων των καλών! Τονίζει φωναχτά διά 
μέσου των α{ώνων τά δυνατά tχεtνα λόγια: 
·Εύλόγει ή ψυχή μου τόν Κύριον ιcα{ μή 
έπιλανθάνου πάσας τάς άνταποδόσεις Αύ
τοu ... 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΠΟΛΥΖΩ·Ι·ΔΗΣ 

'Λπό τό κόψιμο τήι; βασιλόπιττας τοϋ Παvηλειακοϋ Συλλόγου Νέας ·Υ όρκηι;. • Ορθιοι, dπό dρι
στεpά., ή κ. Σούζη Μαρούδα, ταμfας, ό κ. Λουκάς Μαρfτσας. πρόεδρος, ό κ. Εύάγγελος Γερο
λυμaτοι;, σύμβουλοι;, ό δημοσιογράφος κ. Γ. Μωpαfτης καΙ ή κ. Άλεξ. Ξυδιa, σύμβουλος. Κα-

θήμεvοι, στή μέση, οΙ συνεργάτες τής ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ κ. καΙ κ. τόμ Σπήλιου. 

Προσθέσετε 
τήν 

. , , 
επιχειρηση σας 

στον 

ΧΡΗΣΙΜΟ 
ΟΔΗΓΟ 

-Εfναι εύκολο 
-Kai δεν στοιχίζει 

~, .. ' 
οσο μπορει να 

νομίζετε! 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΠΕ: 

(212) 921-0086 

.. ΝΕλ ΥΟΡΚΗ• 



Οί ~'Ελληνες eΕστιάτορες του Κουήνς 
Συνομιλία μέ τόν πρόεδρό τους κ. Ε. Kanes 

Ό Πρόεδροι; του Συνδέσμου 'Εστιατόρων του 
Κουήνι; κ. Kanes καΙ δ κ. Πητερ Τοvτούλης, 
πρόώρος του Συνδέσμου Nassau and Suf-

. folk, ol δποίοι tyκαινfασαν στενή συνεργασlα 
τών δύο όpγανισμών. 

ΟΙ . Ελληνοαμερικανοί Ιδιοκτήτες di
ners καί ~στιατορίων στήν περιοχή τοϋ 
Κουήνς, τοϋ Νάσσω καί τοϋ Σάφφολκ, κα
τάλαβαν τά τελευταtα χρόνια δτι μόνο μέ 
τήν συνερ-γασία μεταξύ τους μποροϋν νά 
άποκτήσουν μεγαλύτερη οικονομική καί 
κοινωνική δύναμη καί νά άνταπεξέλθουν 
στόν ~ντονο άνταγωνισμό τών μεγάλων έ
ταιριών fast food. 

Αuτό τόνισε σέ συνέντευξή του δ πρό
εδρος τοi'ι Diner and Restaurant Owners of 
Queens, Inc., κ. Ernest Kanes, (τ άσος Κα
τσιγιάννης) τονίζοντας ότι κατά τά τελευ
ταtα τέσσερα χρόνια τfjς προεδρίας του, 
προσπαθεt νά δώση τό μήνυμα αuτό στούς 
συναδέλφους του κάθε φορά πού τοi'ι δίνε
ται εόκαιρία νά τούς μιλήση στίς διάφορες 
έπαγγελματικές καί κοινωνικές συγκεν
τρώσεις πού όργανώνει κάθε χρόνο δ Σύν
δεσμος τών Ιδιοκτητών έστιατορίων. Ό 
Σύνδεσμος ~χει ζωή 35 χρόνων, άλλά τά 
μέλη του ποτέ δέν ε{χαν κατανοήσει όσο 
σήμερα τήν άνάγκη της συνεργασίας πού 
θά τούς άπέφερε μεγαλύτερα κέρδη καί θά 
καθιστοϋσε τά έλληνικης ιδιοκτησίας 
έστιατόρια περισσότερο άνταγωνιστικά. 

Σ· αότό συνέβαλαν άποφασιστικά ο{ ό
μογενεtς έστιάτορες τοϋ Νιοϋ Τζέρσεϋ, πού 
όργάνωσαν τήν συνεταιριστική έmχείρη
ση ΡΑΝ GREGORIAN καί πέτυχαν ση-

μαντικές περικοπές στίς τιμές τών βασικών 
τροφίμων καί προϊόντων πού χρειάζονται 
γιά τήν λειτουργία καί τήν παρασκευή τών 
φαγητών. Κινητήριος δύναμη καί έμπνευ
στής τοϋ ΡΑΝ GREGORIAN ε{ ναι δ κ. Γε
ώργιος Μανωλιός, μέ τόν όποίο ήρθε σέ 
έπαφή δ κ. Kanes καί άναπτύχθηκε ήδη μιά 
συνεργασία ή δπο{α σύντομα θά καταλήξη 
στήν δημιουργία ένός ένιαίου φορέα, μέσω 
τοϋ δπο{ου τά μέλη τών έπί μέρους όργα
νισμών, θά πετύχουν πολύ χαμηλότερες 
τιμές άπό τούς βιομηχάνους καί τούς χον
δρεμπόρους. ΝΟσα περισσότερα τά μέλη 
τοϋ συνεταιρισμοi'ι, τόσο χαμηλότερες θά 
ε{ναι καί ο{ τιμές πούθάέπιτυγχάνουνόλοι 
oi συμμετέχοντες. 

Έπί πλέον, ο{ βιομηχανίες θά προσφέ
ρουν ενα ποσοστό έπί του συνόλου τών 
έτησίων πωλήσεών τους στόν σύνδεσμο 
τών έστιατορίων, δ δποίος θά μπορέση ετσι 

νά άναπτύξη πολύ μεγαλύτερη κοινωνική 
καί φιλανθρωπική δραστηριότητα, χωρίς 
είδικές εισφορές τών μελών. 

'Ο κ. Κάνες πιστεύει δτι ή πρόοδος στόν 
τομέα αότόν θά συντελεσθή δταν ύπάρξη 

μεγαλύτερη άλληλογνωριμία, πού θά ρίξη 
τά έμπόδια της δυσπιστίας καί τοϋ άτο
μικισμοϋ πού διακρίνει τούς ~Ελληνες. Γιά 
τόν σκοπό αύτό, δ Σύνδεσμος όργανώνει 
δέκα περίπου κοινωνικές έκδηλώσεις κάθε 
χρόνο, φέρνοντας σέ έπαφή μεταξύ τους, 

Μερικά dπό τά μέλη του Σ11μβουλlου τώv 'Εστιατόρων Κουήνς. 'Από dpιστεpά, δ κ. Kanes, 
πρόεδροι;. δ κ. Κρfι; Άρτεμlου, δ κ. Άντ. Παύλου, (Β· dντιπρόεδροι;), δ κ. /. Μοφόγκαν, δ 
κ. Τζών Μαυρfκοι;, ταμ/ας, ό κ. Peter Green, νομικός σύμβουλος καΙ ό κ. Τζών Μαuρfκης, Λ ' 

dντιπpόώρος. 'Απουσιάζει ό γραμματεύς κ. Λούης Ψοφfμηι;. 
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Δύο στιγμιότυπα άπό τήν κρουαζιέρα τοv Συνδέσμου τών Έλληνο
αμερικανών ·Εστιατόρων τοϋ Κουήνς στήν Καριβαί'κή, μέ τό 
"Victoria". Στήν άριστερή φωτογραφία διακρlνεται ό πλοfαρχος 
κ. "Αρης Σαλi.μης (τέταρτος άπό δεξιά) πού περιποιήθηκε Ιδιαιτέρως 
τούς όμογενεiς τουρίστες. ·Ο κ. Kanes, τρlτος άπό άριστερά, καf πλάϊ 
του ή κ. Kanes. Δεξιά: "Αλλη μιά φωτογραφία μέ μερικούς άπδ τούς 

δμογενείς έστιάτορες ιcai τΙς οΙκογένειές τους. Μεταξύ τών tιcδρομέ
ων στήν Καριβαϊκή ήταν δ κ. καί κ. Τζών Καραγιάννης, δ κ. καί κ. 
Λούη Πάππα. ό κ. καΙ κ. Τζών Λιβανοϋ, ό κ. καi κ. Τζών Μόρφογκαν, 
ό κ. καί κ. Κ. Βασιλάκη, ό κ. καί κ. Γ. Νικολόπουλου, ό κ. καΙ κ. 
Νώντας Ά τσιδάκου, ό κ. καί κ. Γ. Καρτερουλιώτη, ό κ. καί κ. Χάρη 

Σπιρfί, ό κ. καf κ. Κ. Γερούλη, ό κ. καΙ κ. Λ. Βεντόρου κ.ό.. 

όχι μόνο τούς ιδιοκτήτας έστιατορίων, 
άλλά καί τά παιδιά τους. 'Οργανώνονται 
έκδρομές μέ ειδικά ναυλωμένα λεωφορεία 
καί μιά κρουαζιέρα στήν Καριβαϊκή μέ τό 
Victoria τής έταιρίας Χανδρή. Μεγάλη έπι
τυχία εlχε καί τό τελευταίο Χριστουγεν
νιάτικο πάρτυ στό όποίο έλαβαν μέρος 
δεκάδες οικογένειες καί μοιράστηκαν 
δώρα καί παιγνίδια στά παιδιά. Τό πάρτυ 
δόθηκε μέ συνεργασία τοϋ Συνδέσμου τών 
'Ελλ ηνοαμερικανών 'Εστιατόρων του 
Nassau καί Suffolk τοϋ δποίου πρόεδρος 
εlναι δ κ. Πήτερ Τουτούλης. 

«Τό μέλλον άνήκει σ' αύτά τά παιδιά. 
Αύτά θά συνεχίσουν τίς έπιχειρήσεις μας 
καί έχομε καθήκον, όχι μόνο νά τά μορ
φώσωμε, άλλά νά τά προετοιμάσωμε κα-

Maximum discounts specίalίzίng ίn 
multifamίly and aparιmenι buί/ding 

window replacements. 

ταλλήλως γιό. νά άποκτήσουν συνείδηση 
δτι ε{ναι μέλη της Έλληνοαμερικανικης 
Κοινωνίας και νά εlναι ύπερήφαvα όχι 
μόνο γιά τήν καταγωγή τους, άλλά καί γιά 
τούς σκληρά έργασθέντας γονείς τους», τό
νισε δ κ. Kanes, τόν όποίο βοηθουν ijδη 
στά έστιατόριά του καί στήν διαχείρηση 
άκινήτων οι δυό γιοί κ:αί ο{ δυό κόρες του, 
παράλληλα μέ τίς σπουδές τους. Γνωρί
ζουν πολύ καλά πόσο σκληρή εlναι ή δου
λειά τοϋ έστιατορίου, λέγει δ ύτrερήφανος 
πατέρας, καί προσθέτει: «Θά μτrοροϋσα νά 
γράψω άμέτρητες ιστορίες. Γιά κάθε περί
πτωση θά μποροϋσε νά γραφi'j ~να ξεχω
ριστό βιβλίο» . 

Μιά άπό τίς έκδηλώσεις πού δίνουν τήν 
εύκαιρία άλληλογνωριμίας στήν νεολαία 
ε{ναι δ έτήσιος χορός τοϋ Συνδέσμου δ 

δποίος θά δοθi'j έφέτος στίς 20 Μαρτίου, 
στό εστιατόριο Teπace Οη The Park. Στόν 
χορό, τιμώμενο πρόσωπο έφέτος γιά τήν 
προσφορά του στόν Σύνδεσμο τών • Εστια
τόρων θά εlναι δ πρόεδρος κ. Kanes. 

Ό Σύνδεσμος 'Εστιατόρων του Κουήνς 
έχει άναλάβει τήν δαπάνη μιaς αίθουσας 
στό 'Ελληνοαμερικανικό σχολείο του 
·Αγίου Δημητρίου Τζαμέϊκα καί κάθε 
χρόνο δίνει πέντε ύποτροφίες σέ φοιτητές 
καί δωρεές σέ άλλα {δρύματαάπόρων κ:.λ.π. 
·Ο κ . Kanes φιλοδοξεί, μέ τήν συνεργασία 
τοu Συμβουλίου καί δλων τών μελών, νά 
παίξη δ Σύνδεσμος ένεργότερο κοινωνικό 
καί πατριωτικό ρόλο καί νά συμβάλη πιό 
ένεργά στήν ύπεράσπιση τών μεγάλων 

έθνικών θεμάτων. 

J.M. LIFE Corporation 
since 1968 

Κατασκευάζουμε καί τοποθετοuμε παράθυρα 
Thermo placement windows 

BuJidings 
e Α thermo insulated window 

unit that saves up to 30% off 
your heat loss 8 Energy τΙιht 

e Maintenance free 

Homes 
e Yilt sashes 
e Double safety lock 
• Every shape, style or size 

FACTORY OUTLET Πεπειραμένοι τε :χ: ν( τες 

440 Bergen Blvd., Palisade Park, Ν .J. (718) 278-3700 (201) 945-9219 

48 •ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ• 



Pierre Μ. George 
Picπe Μ. Georgc (Papageorge), 

scnior officer of the Greek Orthodox 
Archdiocese, dicd in Roosevelt Hospital fol
lowing a long illness. Α residcnt of New 
York City, he is survived by his wife 
Calomoira, daughter, Bessie Nicholas and 
granddaughter, Angela, as well as several 
rclatives here and in Greece. 

Archbishop Iakovos, recalling Mr. 
Georgc's 50 years of service to the Arch
diocese said: "Pierre George was an exem
plary gentleman of the highest ethos and 
character who for so many years scrved as a 
guiding light for the staff of thc Arch
diocesc." 
Α native of Gorgopotamon, Κ.onitsa, 

Greece and an accountant by profession, 
Mr. Gcorge was agraduate of the Highest 

· School of Commcrce in Athens and pursucd 
graduatc studies at the U niversity of Athens 
School of Law, Columbia Univcrsity and 
New York University. In his fιfty years 
tcnurc at thc Archdiocese he servcd under 
thrce Archbishops, contributing in a major 
way of its growth and development. 

The late Ecumenical Patriarch Athena
goras I, under whom Mr. George first 
worked from 1934 to 1948, during his tenure 
as Archbishop in the Americas, conferred 
upon him the title of Archon Deputatos of 
the Ecumcnical Throne in 1964 in the 
Chapel of the Patriarchate in Constanti
noplc. He was to become a founding 
mcmber of thc Order of St. Andrcw in 1966 
and scrved on the Archon Council as assist
ant treasurer. He also scrved as a member of 
the Board of Trustees of Ho1y Trinity 
Cathedral. 

Honorcd for his long and distinguishcd 
devotion to the Church - locally, nationally 
and intcmationally, he was the recipient of 
the Goldcn Cross commemorating the 
ι,OOOth annivcrsary of Mt. Athos by Pat
riarch Athcnagoras, a gold medal from 
Patriarch Bencdictos of Jerusalem, and the 
highest laity award of the Archdiocese, the 
St. Paul Medal, from Archbishop Iakovos. 
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Diocese of Boston Will Sponsor 
Orthodox Insights - Α Lecture Series 
BROOKLINE-'Όrthodox Insights", a 

lccture scήes sponsorcd by the Greelc Ortho
dox Dioccse of Boston will begin on Wed
nesday, February 25, ι987 and will be held 
on thc second and fourth Wednesday eve
nings of each month thcreafter. The discus
sion and dialogue stylc program will be held 
at the Diocesan Ccntcr in Brookline, begin
ning with a brief worship service in the Cath
edral Chapel on t.he grounds, at 7:30 p.m. 

'Έxperiencing thc Lenten Season" will be 
the topic of the February 25th program 
which wil\ be prcsented by His Grace Bishop 
Mcthodios of Boston. On March ι ι , Father 
Stanley S. Harakas will lead the discussion 
and dialogue on "The Stand of the Ortho
dox Church on Contemporary Mora1 Is
sues." 

Since 1987 has been proclaimed as the 
'Ύ ear of t.he Family" by the Greek Orthodox 
Archdiocese, Orthodoxlnsights will place 
special emphasis on the ideals and traditions 
which give the Orthodox Family its sacred 
qualities. On March 25 Orthodox Insights 
will begin a six-part series featuring the cήt
ically acclaimed new series on farnily life by 
Dr. James C. Dobson entitled .. Tum Your 
Heart Towards thc Home." During this 
scήcs Orthodox Chήstians will focus on one 
of society's most pressing challcnges - the 
protecting and strcngthening of family rela
tionships. 

Θ 
MOLF~T/>.5 4& 

presents 
an exciting International 

Floor Show Nitely 

Featuring 
Greek and lnternational Singers 

and Exotic Belly Dancers 
Be Greek Tonight 

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

ΟΡΕΝ 5:30 Ρ.Μ. 
CLOSED TUESDA YS 

370 RT. 46- SOUTH HACK 
SILVER FORK AWARD 
Reservations (20 I) 440-1 771 

Major Crediι 
Cards Accepιed 

ΑΗΕΡΑ Supreme Presίdent John G. Plu
mides, center, poses for photographer dur
ing break in recent meeting at l.Andmark 
lnn. Woodbridge, N.J. 'Γhe meeting, spon
sored by the Supreme Lodge, was organized 
by Supreme Goνernor Spero Margeotes, 
right, of Bloomfield, N.J., and featured 
represenratiνes from New York State, New 
Jersey & Delaware, representing ΑΗΕΡΑ s 
5th and 6th districts. Ernest Ν. Tsaptsinos, 
of Toms Riνer, N.J., left, as district 5 Goνer
nor, represented New Jersey and Delaware 

.. members. ln his address, Plumides cal/edfor 
Ahepans ιο work together toward common 

goals. (Κ.ovatis Photo) 

Fr. Maximos C. Moses, pastorofSt. Nicho
/as, Baby/on, indicates the position of the 
altar in the new Shrine to be built at 2()() 
Great Ε. Neck Rd. West babylon, to the 
Reν. Rector of the Basilica of St. Nicholas 
from Bari, Italy. Fr. Damianos Βονα, along 
with the Architect of the Shrine, Mr. 
Stephen Papadatos, A.J.A. on 'Γhursday, 

January 8th, 1987. 



ΞΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

'Έκθεση του Διοικ:ητοu τής 'Εθνικής 
κ:. Παναγοπούλου γιά τή χρήση 1985 
οι προσπάθειες τής τράπεζας μέσα στό 

1985, δπως καί στά άμέσως προηγούμενα 
χρόνια, έξακολούθησαν νά έmκεντρώ
νονται στή βαθμιαία καi συστηματική έξυ
γίανση τών λογαριασμών τών άποτελεσμά
των καί του χαρτοφυλακίου της, άπό τίς 
έπιπτώσεις τής ύπερχρέωσης ~νός σημαν
τικου άριθμοϋ μεγάλων έπιχειρήσεων. 

Στά πλαίσια της πολιτικής αύτης, ή Τρά
πεζα άποφάσισε νά διακόψει σταδιακά τό 
λογισμό τόκων στά ληξιπρόθεσμα δάνεια 
τών (ιπερχρεωμένων έmχειρήσεων, γιά τά 
όποία δέν διαγράφονται προοπτικές έξυπη
ρέτησής τους. Στήν άπόφαση αύτή κατέ
ληξε ή Διοίκηση, δτι δ μή λογισμός τόκων 
σέ δάνεια δεκάδων δισεκατομμυρίων δραχ
μών θά εlχε δπωσδήποτε - βραχυχρόνια 
τουλάχιστον- άρvητικές έπιπτώσεις στή 
λογιστική άποδοτικότητα τής Τράπεζας. 
·Ο χειρισμός δμως αύτός άπέτρεψε τήν έμ
φάνιση καί τή διανομή άποθεματικών, μέ 
άμεση συνέπεια τή μείωση τής πραγμα
τικfjς καθαρης θέσης της Τράπεζας. 

• Η πολιτική αύτή ήταν συνειδητή έπιλο
γή τής Διοίκησης, καί ύπηρξε όχι μόνο οi
κονομικά σωστή, άλλά καί ή μόνη ύπεύ
θυνη άπέναντι στούς μετόχους της Τράπε
ζας καί κυρίως άπέναντι στά ~κατομμύρια 
τών καταθετών της, ο{ δποίοι έμmστεύ
ονται στήν Έθνική τό ύστέρημα τοϋ μό
χθου τους. 

0{ έπιπτώσεις στά άποτελέσματα της 
Τράπεζας, άπό τήν έπίδραση της βαθμι
αίας διακοπης λογισμοί> πλασματικών τό
κων, θά ήταν μεγαλύτερη, άν ή Διοίκηση δέ 
φρόντιζε t:γκαιρα, μέ έπίπονες καί συστη
ματικές προσπάθειες, ν. άναπτύξει τά εσο
δα της Τράπεζας άπό τούς άλλους τομείς 
της δραστηριότητάς της. "Ετσι, μέ τήν κα

τάλληλη διαχείρηση τών διαθεσίμων της 
καί τήν έπέκταση τών λοιπών έργασιών, 
κατόρθωσε μέσα σέ τρία χρόνια νά διπλα
σιάσει τά εσοδα άπό τίς πράξεις έπί συναλ
λάγματος καί τίς προμήθειες άπό διάφορες 
μεσολαβητικές έργασίες. 

Θετική έπίδραση ε[χαν, έξάλλου, στά 
κέρδη τής Τράπεζας καί ο{ ρυθμίσεις πού 
έπιτεύχθηκαν άπό τίς άρχές τοϋ 1984, γιά 
τήν όρθολογικότερη διαμόρφωση τών έπι
τοκίων στήν άγορά τών έντόκων γραμμα
τίων τοϋ Δημοσίου, καθώς καί γιά τή διόρ
θωση της άρvητικής άπόδοσης τών bψηλό
τοκων προθεσμιακών καταθέσεων. 

Στό 1985, τά κέρδη της Τράπεζας ύπέ
στησαν καί πάλι άρνητική έπίδραση, καί 
μάλιστα πολύ έντονότερη σέ σχέση μέ τό 
1984, άπό τή νέα μεγάλη διεύρυνση τών κε
φαλαίων της, πού παραμένουν δεσμευμένα 
στήν Τράπεζα τής 'Ελλάδος, μέ χαμηλό 
έπιτόκιο, γιά τή χρηματοδότηση κυρίως 

της βιοτεχνίας καί τών βιομηχανικών έπεν
δύσεων. 'Η παραπάνω διεύρυνση συνδέ
εται, δπως καί στά προηγούμενα χρόνια, μέ 
τή χαλαρή ζήτηση τών σχετικών πιστώ
σεων, άλλά καί μέ τήν ταχεία αϋξηση τών 
καταθέσεων, πού άποτελοί>ν τή βάση ύπο
λογισμου τών δεσμεύσεων αύτών. 

Στό σημείο αύτό κρίνεται σκόπιμο νά t
παναληφθεί γιά μιά άκόμη φορά δτι δ ά
σφυκτικός ελεγχος τών περιθωρίων 
κέρδους τών τραπεζών, πού άπορρέει άπό 
τόν έξωγενή προσδιορισμό της άπόδοσης 
τών τοποθετήσεών τους, άλλά καί τών κυ
ριότερων άπό τά στοιχεία κόστους, περιο
ρίζει σημαντικά τίς δυνατότητές τους γιά 
βελτίωση καί έκσυγχρονισμό τών (ιπηρε
σιών πού προσφέρουν. 

· Η προσπάθεια γιά τήν έξυγίανση τών ά
ποτελεσμάτων, όπως άναφέρθηκε στήν 
άρχή του παρόντος, δέ συνεπάγεται αύτό
ματα καί τήν πλήρη έξυγίανση τοίι προ
βληματικοϋ χαρτοφυλακίου τής Τράπεζας. 
Αύτή θά έπιτευχθεί μέ τή μετοχοποίηση 
τών άδρανών δανείων τών ύπερχρεωμένων 
έπιχειρήσεων, δπως άποφασίστηκε άπό τό 
'Ανώτατο Συμβούλιο Οiκονομικής Πολι
τικi'jς τόν 'Οκτώβριο το\\ 1985. Στά πλαίσια 
τi'jς άπόφασης αύτής, τό 50% του άδρανους 
χαρτοφυλακίου τής Τράπεζας έξασφαλί
ζεται μέ τήν έγγύηση τοϋ Έλληvικοίι Δη
μοσίου καί άποκτii Ικανοποιητική άπό
δοση, ένώ άνάλογες προοπτικές δημιουρ
γοϋνται καί γιά τό ύπόλοιπο 50%, άφοϋ ή 
έλεγχόμεvη πιά λειτουργία τών προβλη
ματικών έπιχειρήσεων, πού έξυγιαίνονται, 
θ' αύξήσει τήν άποδοτικότητά τους καί 
τήν πραγματική άξία τών περιουσιακών 
τους στοιχείων. ·Η λύση αύτή, στήν δ ποία 
ούσιαστιιcή συμβολή ε[χαν καί ο{ μακρο
χρόνιες καί έπίπονες προσπάθειες της Δι
οίκησης τής Τράπεζας, μπορεί νά θεωρη
θεί δίκαιη στό πρόβλημα τής κατανομής 
του βάρους της έξυγίανσης τών (ιπερχρε
ωμένων έπιχειρήσεων, ένώ ταυτόχρονα 
άποτελεί καί μιά τολμηρή πολιτική γιά τή 
διάσωση ~νός μεγάλου μέρους του παρα
γωγικου δυναμικοίι της χώρας. 

Μέ τήν έξυγίανση τών άποτελεσμάτων 
καί το\) χαρτοφυλακίου τής τράπεζας t
ξασφαλίζεται γιά τό άμεσο μέλλον, καί μά
λιστα σέ μόνιμη καί σταθερή βάση, ή βελ
τίωση τής άποδοτικότητάς της. 

'Αποκτii ετσι ή Τράπεζα τή δυνατότητα 
νά παρουσιάσει αύξημένα καθαρά κέρδη 
στό άμεσο μέλλον.· Η έξέλιξη αύτή θάt:χει 
άμεσο καί εύνοϊκό άντίκτυπο στή χρημα
τιστηριακή τιμή της μετοχής, ή όποία καί 
κάτω άπό τίς ::τημερινές συνθήκες, θέλω νά 
έπαναλάβω δτι, ε[ναι σημαντικά χαμη
λότερη άπό τήν πραγματική έσωτερική της 
άξία. 

Oi προσπάθειες τής Διοίκησης, γιά τήν 
άναδιάρθρωση τών άποτελεσμάτων καί τοϋ 
χαρτοφυλακίου τής Τράπεζας, δέ μείωσαν 
τίς φροντίδες της γιά άρτια έξυπηρέτηση 
τού ύγιοϋς , καί μέ άναπτυξιακές προοπτι
κές παραγωγικοί> δυναμικοί> τής l;λληνικής 
οiκονομίας, άπό πλευρiiς χρηματοδότη
σης καί γενικά παροχής bψηλής ποιότη
τας τραπεζικών ύπηρεσιών. Πρός τήν 
κατεύθυνση αύτή συνέβαλε ή προώθηση 
του διοικητικοί> καί λειτουργικού έκσυγ
χρονισμοί> τής Τράπεζας .. Η 'Εθνική Τ ρά
πεζα χρηματοδότησε τίς έπενδυτικές καί 
παραγωγικές δραστηριότητες τών μετα

ποιητικών έπιχειρήσεων καί μέ ίδιαίτερο 
ένδιαφέρον άνταποκρίθηκε στή ζήτηση 
δανείων άπό τίς μικρομεσαίες έπιχειρή

σεις. 

'Αθήνα 5 'Ιουνίου 1986 

••• I Thrcc Sιar Raιing ιn Thc Ν .Υ . Timcs 

I 
! American and Continental Cuisine 

Wedding5 - Chri.sιenings 

ΑΙ/ Social Functions 

BANQUET FACILΠIES 
το SERVE 15 το 4()() 

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

Tel. (201) 469-2522 

_....._...._..~ ...... ----·-----

RESTAURANT 
• Εξαιρετικfι έλληνικfι 

κουζίνα σε τιμες 
άσυναyώνιστες 

117 East 15th Street 
New York City 

Tel. (212) 254-0960 

·ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 



Shopping and Dining in Man)1attan 
RESTAURANTS 

• The Coach House 
110 Waver1y Place, N.Y.City 
Just Wesι of Washington Square 
Tel. (212) 777-0303 - 777-0349 

The De/egate 
The finest seafood restaurant 
in New York. 
211 Ε. 43r Street, Ν. Υ . 
Tel. (212) 687~80 

Adam's Rib 
Specia1ties: Roast Beef, Authentic 
Ceasar Salad and Fresh Fish daily 
23 East 74th Streeι 
New York, Ν.Υ. 10021 

Skyward Caje 
Continental Cuisine 
Banquet Faci1ities 
165 Water Street, Ν. Υ . 10038 
Tel. (212) 509-5252 

• Stavy's 
Stuyνesant Town's Best Restaurant 
Sea food, Steaks, Greek Specialties 
257 First Avenue, Ν. Υ., Ν.Υ.ΙΟΟΟ3 
Comer of 15 St., Tel. 212-673-7629 

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

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

Big Heart Restaurant 
Seafood- Steaks- Chops 
1321 Ist Ave., Ν.Υ. (71st St.) 
Tel. (212) 772-3131 - 772-3133 

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

Meandros Restaurant 
Authentic Greek Cuisine 
118 MacDouga1 St. , in the Village 
Tel. (212) 673-1668 
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Greek Jlillage 
Authentic Greek Cuisine 
1016 Lexington Ave. , N.Y.C. 
Tel. (212) 288-7378 

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

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

Προσθέσετε 
τήν έnιχείρησή σας 

στόν 

ΧΡΗΣΙΜΟ 
ΟΔΗΓΟ 

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

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ1Ε: 

{212) 921-()086 

Oyster Η ouse 
The Ultimate Seafood Resturanι 
306 Ε. 49 Street, Ν. Υ . 10017 
Open: Mon.-Saι. (212) 371-7976 

Moljetas Restaurant 
Continental Greek Cuisίne 
Catering 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 Jlestaurant 
Breakfast - Lunch - Dinner 
835 6th Ave., Off 29th St., Ν. Υ. 
Tel. (212) 244~2383 - 564-7248 

Chelsea Square 
Sidewa1k Restaurant 
368 West 23rd Streeι, N.Y.C . 
Tel. 212-691-5400- Open 24 Hrs. 

Big Λpple Restaurant 
and Coffee Shop 

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

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

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

TRA VEL AGENCIES 
Η omeric Tours, Inc. 

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

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

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

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

Olympiιι Express, Inc. 
Tourist & Traνel Agency 
Professional, Persona1ized Servioe 
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) 391-0200 

ΛpoUo Travel& TaxService 
Steve Ν. Lubinof, President 
1472 Broadway (at 42 St.) 
New York, Ν.Υ. 10036 
Tel. (212) 582-4774 
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MISCELANEOUS 

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

Bill's Glass Co. 
Glass · Mirrors • Table Tops • Plastics 

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

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

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

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

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

Λthenian Gijt Shop 
Stefana - Vaptistika • Books 
Records - Wholesa1e, Retail 
323 W. 42nd Street, Ν.Υ. 
Tel. (212) CI 7-6244- CI 7-6219 

Van Duzer-Kay Florist 
We send flowers everywhere 
1031 Lexington Ave., N.Y.C. 
Tel. (212) BU 8-0136 

JohnKikis 
Precious Stones & Diamonds 
Engagement & Wedding Rings 
Ι 14 Fulton St., N.Y.C., Ν.Υ. 10038 
Tel. (212) 693-0888 

J D Paίnting 
& Decoratin& lnc. 

Jimmy Dimopoώos 
Paper hanging and paint 
22·27 150 St., Whitestone, Ν.Υ. 
Tel. (718) 278-6690 

Shopping and Dining ίη Astoria 
RESTAURANTS 

Taygetos Restaurant 
The Best in Greek Specialties 
30-11 30th Ave., Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 726-5195 

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

Kalyva 
For the Best in Greek Cuisine 
36-l 5 Ditmars Blvd., Astoria, ΝΥ 
Tel. (718) 932-9229 

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

ΤΑ 5Fl 
OYZERI-BAR-RESTAURANT 
29-128 23rd Avenue, Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 956-4159 

Lemonia Restaurant 
Greek and Cypriot Cuisine 
29-19 Broadway, Astoriιι 
Tel. (7 ι 8) 626-1166 

52 

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

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

Pinocchio R estaurant 
Specializing in Greelc and Cyprus 
Cuisine. 31-18 30th Ave., Astorίa. 
Tel. ΠΙ8) 932-GYRO 

Hilton Pastry 
and Cafe Shop 

Home of Qua/ίty Greek. 
and lnternaιional Pastries 
22-06 31st Street 
Astoria, Ν.Υ . 11105 
Tel. (718) 274-6399 

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

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

MISCELANEOUS 

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

Tel. Sales: (718) 274-0808 
Rentals: (7 I 8) 274-2400 
Commercial: (718) 274-3300 
Management: (718) 274-1234 

National Store Front, Corp. 
Glasses, Miπors, Build. Entrances 

23-50 Steinway St., Astoria, ΝΥ 1 1 105 
Tel. (718) 204-6624 

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

John'sMeatEmporium, Inc. 
Wholesale & Retail 
Distributors ofWilde Game 
John Koukoularis 
23-62Α Steinway St., Astoήa, Ν.Υ. 
Tel. (718) 545-5272 -(718) S45-4843 

Technology oj Τοdιιy 
Construction, lnc. 

Gus and Tony 
33-06 31st Ave., Astoria, Ν.Υ. 
τeι. (718) 956-95 ι ι 

Deluxe Carpets, lnc. 
Carpets • Linoleum • Vinyl Ti1es 
George & Fήdeήlci Georgiou 
36-04 30th Α ve., Astoήa, Ν. Υ. 
Tel. (718) 721-4018 

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

Λmathus Trave/Service, Jnc. 
Comp1ete Travel Service 
John Stylianou, Gen. Manager 
30-11 32nd Street, Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 626-0500 

"NEWYORK" 



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

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

Astorίa Woodworkίng 
Carpentry - Cabinets - Alterations 
Ste1ios Lecomples 
25-92 31 St., Astoria, Ν. Υ. 11 102 
Tel. 718-274-4897 

Λ gapί Rea/ty and 
Travel Agency 

28-05 24th Ανe., Astoria, Ν.Υ. 11105 

Tel. (718) 278-4544 

Panellίnίon Gίjt 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 

v,nusFashionlmports,lnc. 
35-05 Ditmars B1vd., Astoήa, Ν.Υ. 

Tel. (718) 278-8554 

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

Tony Loupakis S chool 
Karate - Hapkido - Acrobaιics 
Gymnastics- Ballet - Tap- Jazz 
Greek Dances 
28-42 3tst St., Astoria, Ν. Υ . 11 ι02 
Tel. (718) 728-8403 

Μ & Ν Pappas Distributors 
Wholesale Distributors of 
Franks, Hamburgers. Rolls,Soda 
35-02 !54th St. , Flushing, Ν.Υ. 
Tel. (7 ι 8) 886-3425 

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

Charles Flora/s 
Quality Flowers 
32-07 Broadway, L.I.C., Astoria 
Tel. (718) 274-8463 - 726-2748 

Τ & S Cabίnet 
Equipment Supply Co. 

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

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

Sojία's Mini Μα/Ι 
Sportsewar- Men's & Ladies 
Fashion - Sophia Orkopoulos 
29-23rd Ανe., Astoria, Ν . Υ. ι 1105 
Tel. (7 18) 728-7577 

J & L Windows 
49-1 2 28th Ανe. , Woodside, Ν.Υ. 
Tel. (718) 278-2566 - 0774 

Brooklyn 
Pan-Bros Assocίates, lnc. 

Real Estate Services of the Pan
Bros Organization 
8806 4th Ανe. , Brooklyn. Ν. Υ . 
Tel. (7 18) 680-7500 

Homeric Tours, Jnc. 
79-04, 5th Ανe., Brooklyn 
Tel. (718) 833-6800 

Η ellas-A mericαn 
Jmports, 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 Alpίne lnn 
French-ltalian-Continental 
Cuisine - Lunch-Dinner 
Route 9W, A1pine, N.J. 
Tel. (201) 768-7640 

Jeris' Inn 
Cateήng - Wedding Rcceptions 
Busincss Meetings- Showers 
Rt. 46, Mountain Lakcs, N.J. 
Tel. (201) 627-3636 

1920's Essex House 
' Wcddings- Christenings 

Business Meetings - Banquets 
525 Northfield Ανe., W. Orangc 
Tcl. (201) 731-2222 

MarcoPolo 
Restaurant & Tavcm lnc. 
lta1ian-American Cuisinc 
527 Morris Ave., Summit, N.J. 
Tel. (201) 277-4492 

FEBRUARY, 1987 

McAteers 
Amcrican & Continental Cuisine 
Weddings, Christenings, All Social 
Functions. 3 Star Ratingin"τίmes" 
1714 Easton Avc., Somerset, N.J. 
Route 527 Off 287 
Tcl. (201) 469-2522 

The Landmark Jnn 
Banquet Center for all Occasions 
Motor Lodge and Restaurant 
U.S. Rts. Ι & 9, Woodbridge, NJ. 
Tel. (20 I) 636-2700 

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

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

MISCELANEOUS 
Vista lnternational 
Travel S ervice 

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

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

Stevens Food Service, Jnc. 
Distributors to the Food 
Service lndust ry 
480 Main Ανe .. Wellington. N.J . 
Tel. (201) 778-0400 

Travel-On lnc. 
For all your traνel needs 
108 Main Street. Little Falls. NJ . 
Tel. (201) 785-0666 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 

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

• Σπιrιών, • Φωτιaς κ. λ . π. 

Τό γραφείο τή:; πλήρους έμπιστοσύνης 

ΠΡΟΘΥΜΙΑ- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ , ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ 

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥ ΛΕΣ 
Τηλ.: (718) 274-5100 

ΖΑΡ ΙΤΙ 
AUTO DRIVING and FL YING SCHOOL 

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ- ΣΧΟΛΗ ΠΙΛΟΤΩΝ 

ΡΕRΜΠ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ 

Πεπειραμένοι δάσκαλοι όδηyήσεως 

σάς παίρνουν άπό τό σπίτι σας . 

ΤΩΡΑ ΚΑΙ Ε!ΔΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ Γ/ΝΕΤΕ 

ΚΑΙ ΔΑΣΚΑι10Σ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ 

Τάξεις άρχίζουν κάθε μήνα . 

All Language 
Video Tapes 

·Η μεγαλύτερη συλλογή 

άπό έλληvικές καi dγγλικές 

βιvτεοκασέττες. 

NATIONAL 
GREEK RADIO PROGRAM 

Θάλεια Μοσχάκου 

Μέ τούς dγαπητούς σας 

Μ/ΚΕ ΖΑΡΠ/ καί θΑι1ΕΙΑ 

ΜΟΣΧΑΚΟΥ πού σiiς κρα

τοϋν συντροφιά έδώ καί πολ

λά χρόνια. 

'Εκπέμπουν τώρα άπό 
Δευτέρα tως Παρασκευή 

4-5 π.μ. καί 8:30-9:00 π.μ. 
WNWK 105,9 F\1 
WNWK 105,9 FM 

ELLAS TRA VEL 
Γιά δλες τίς ταξιδιωτικές σας 
άνάγκες τηλεφωνήστε μας 

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

Κρουαζιέρες 

''Ζ '' REAL ΤΥ 
·Αγοραπωλησίες σπιτιών καί 

έπιχειρήσεων μέσω τοϋ 

ήλεκτρονικοϋ συστήματος 
(Computeήzed Multiple Listing) 

22-74 31 STREET ASTORIA, Ν. Υ. 11105 
TEL. {718) 274-SJOO 

οιΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,. 



... The home you've Always wanted to build 
is right here in the new Encyclopedia 

My wife and 1/ooked through scores of mαgazines on home designs 
but were neνer impressed - we felt we wanted something differenι
after α/1, we would be spending α good pαrt of our liνes ίn ιhίs new 
home of ours αnd we wαnted to be sure it would be someιhing ιhαι 
would sαtisfy the lαrge inνestment we were making. Then we found 
the Encyclopedia of Home Designs αnd we stopped looking else
where. 1'here were hundreds of Home Designs of eνery size αnd style, 
p/us informαtion on how to choose α pαrtίculαr design, building costs 
and other home building guidαnce. 

• Recipient of lnternaιionαl Design Α wαrd 

Now included in all plans -
Free energy cost saving construction information-

r- - - ------ ------ --- - ------., 
I ΝΑτιΟΝΑL ΗΟΜΕ PLANNING SERVICE : 
I 37 Mountaιn Ανe .. Sprιngfιeld . NJ 07081 Phone 201 / 376-3200 1 

ΙΙ I 
Please send me. postpaιd _ _ copιes of the Encyclopedιa of 

Ι I 
Ι Home Designs at $25.00 per copy. I enclose $_ _ Ι 
I ($27.00 outside U.S.A.) I 
I Ο Check or money order en.::Ιosed . 1 
I Ο Send Prιorιty maιl (Postage $3.50 extra) (U.S. Only). 1 
Ι I 
I ΝΑΜΕ I 
Ι I 
I STREH I 
: I 
I CΙΤΥ STAT[ ΖΙΡ I 
L _ ___ _ __ __ __ ___ _ ___ _ __ __ __ _ j 

This experience is typicαl. The Encyclo
pedia, orίgίnαlly compiled for design and 
building professionαls, has become for 
thousand.~ of home-seeking fami/ies eνery 

year their complete guidebook. Beyond its 
authoritatiνe information on many subjects, 
it offers the most comprehensiνe se/ecιions 
of home designs eνer assembled in one source. 
• Over 400 house designs, from ιraditiona/ 

to modern, 2 bedrooms to 5, 1 to 4 baths. 
• Ranches, Cape Cods, Colonials, Split 

Leνels - eνery rype. 
• Over 250 pages - 17 inches by ΙΖ 'lz -
oνer 1,500 illustrations. 

• Seνen major seι·tions of designs including 
energy-saνίng so/ar and νacation homes. 

The Encyclopedia ίs the most comp/eιe 
collectίon of home designs ίn one book 
aνai/able anywhere. 
Construction blueprints aνailable on α/1 

designs. Their comp/eιeness in detail should 
be of great assisιance to the ιhousands of 
people who αre building part or a/1 of their 
own homes ιoday. 

Order your Encyclopedia today. 



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

Η Interamerican είνα ι 

• 

• 

888 

ασφάλεια που σας ταιριάζει . 
Ζωής , υγείας, ατυχήματος, 
σύνταξης ή σπουδών για 
τα παιδιά. 
Και θα έχετε τη σιγουρ ιά 

ότι μιλάτε με την πιο 
.επιτυχημένη ασφαλι

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

σίγουρα ο γίγαντας στ ις ασφά- ~;:ι+-:::ι:::;ΙΡ 
λει ες ζωής. Όχι μόνο πρώτη 
αλλά δυό φορές μεγαλύτερη από 
την δεύτερη ασφαλιστική εταιρία. 

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 διαλέξι::τε την 

Ακουμπήστε λοιπόν στον 
πύργο της lnteramerican. 

Χαλαρώστε στη σκιά του. Ν ι ώ
στε σιγουριά ... 

Φ INTERAMERICAN 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΠΙΚΗ EfAIPIA ΖΩΗΣ Α.Ε. 

ΕΔΡΑ: ΑθΗΝΑ • ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ · ΠΥΡΓΟΙ INTERAMERICAN- ΛΕΩΦ. ΙΥΓΓΡΟΥ ~ - 17680 Κ-'ΛΛ ΙθΕΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 9421.222 (20 ΓΡΑΜΜΕΙ) • ΤΗΛΕΓΡι\ΦΙΚΗ ΔΙΕΥθΥΝΙΗ: INTEAL ΙFE • ΤΗΛΕlΎΠΟ : 21.4685 LIFE·GR 


