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

Η Interamerican είναι 

• 

• 

888 

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

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

Και θα έχετε τη σιγουριά 
ότι μιλάτε με την πιο 
επιτυχημένη ασφαλι

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

Ακουμπήστε λοιπόν στον 

Στη σκιά της θα αισθανθείτε 
απόλυτη οεοαιότητα. Θα είστε ασφα
λής- κι εσείς και οι δικοί σας. Μέσα 
κι έξω από την Ελλάδα . 

Θα μπορείτε να διαλέξετε την 

πύργο της Interamerican. 
Χαλαρώστε στη σκιά του . Νι<.Q

στε σιγουριά ... 

ΦINTERAMERICAN 
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1987 ΑΗΕΡΑ 
Basketball Tournament 
Το Be Held In Denver 

The 1987 Van Α. Nomikos National 
ΑΗΕΡΑ lnvitational Basketball Tour
nament will be held in Denver, Co1orado on 
Αpή1 3-5, 1987, with Denver Chapter Νο. 
145, Order of Ahepa as host chapter. 

P1ayers must be either (a) of Hellenic ex
traction, or (b) members of the Ahepa or any 
of its auxi1iaries and ίη good standing for at 
1east the previous six months if not of He1-
1enic extraction. Any ath1ete who has par
ticipated as a pro or has been dec1ared to be a 
professiona1 by an Α. Α. U. official is in
eligib1e to compete. 

Persons interested in participating shou1d 
contact; Matthew G. Tsangarakis, Chair
man, 8662 Ε. Layton Ave., Denver, Co1o
rado 80237. Telephone (303) 779-5476. 

Fr. Tsoukalas Appointed 
Director of Ministries 

BROOKLINE- His Grace Bishop 
Methodios of Boston has appointed the 
Reν. Fr. George Tsoukalas, currently the 
pastor of the Annunciation Church in 
Woburn, to be the Director of Diocesan 
Mimistries effective February Ι, 1987. 

In announcing the estab1ishment if this 

new Diocesan position and the appointment 
of Fr. Tsoukalas, Bishop Methodios ex
pressed his appreciation to the Rev. Dr. 
George Karahalios who during the past few 
years has served as chancellor of the Dio
cese of Boston. Fr. Karaha1ios, at the 
request of His Eminence Archbishop 
lakovos, has assumed the responsibility of 
Director of the Alumni at Ho1y Cross. 

Stefana - Vaptistika -

Books - Records 
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- CAN WE Τ ALK GREEK? -
By NICHOLAS GAGE 

(From his new book Η ELLAS 
published by Villard Books, 

Random House, Ν. Υ.) 

For a long time foreigners have given the Greek language the 
reputation of being hopelessly difficult for anyone who didn 't learn 
it as a child. This reputation is not really deserved. When one 
considers the complexities of German noun endings, French 
irregular verbs, and Latin prepositions, not to mention the vagaries 
of English spelling and pronunciation, Greek appears to be one of 
the more logical European languages. In one way, however, it does 
lίve up to its grim reputation. Generations of Greek schoolchild
ren have been driven to distraction by having to learn one kind of 
Greek for church, another for formal proclamations and invita
tίons, another for reading newspapers, and a fourth for talking and 
for reading modern literature. The visitor to Greece need be con
cerned with only one of these - the colloquial modern Greek 
called demotic (from demos, "peoplej, which is spoken in the 
st.reets and used by modern authors. He can put aside the thought 
of church Greek, formal Greek, and ancient Greek. 

What makes the language seem most formidable to the foreign
ers is its odd-looking alphabet. Furthermore, most Greek words 
sound quite unlike their equivalents in better known Romance or 
Germanic languages. Many visitors give up completely the 
moment they learn that the Greek word for "n~" is ochi and the 
Greek word for "yes" is ne. So they spend their time ίη Greece 
relying on sign language and hoping devoutly that most Greeks 
speak either English or French. And indeed, in the citίes older 
peop\e of the wea\thier classes generally speak fiuent French and 
many young people are now taught English. Even in the remotest 
villages there is generally one venerable fellow who \earned English 
forty years previous\y ίn the stockyards of Chicago or the kitchen 
of a New York hamburger joint, and who is delighted to show it off. 
Greeks are so theatrical and so full of curiosity about strangers that 
sign language alone will go farther here than anywhere else. 

There is no need to worry about the Greek a\phabet while 
driving. On highways, traffic signs are written both in Greek and in 
Roman letters, and traffic policemen wear fiag symbols indicating 
which foreign languages they speak. Greek traffic police tend to 
have split personalities: they are superhuman\y patient with 
foreigners, but when their captive audience is a fellow Greek, they 
will usually erupt into a fiery display of histrionics that would 
warm the heart of Medea. (Moral: there are times when a fluent 
command of Greek is best forgotten.) 

Anyone ignorant of the Greek alphabet need not fear starva
tion. Even small restaurants that are frequented by tourists usually 
have a mimeographed menu in several languages, including En
glish and French. Not everything on these ingenious menus is avail
able every day; only those dishes that have a pήce inked in next to 
them can be ordered. (τhe menus, however, while fascinating read
ing, are not always helpful. At one charming outdoor restaurant in 
the resort town of V ouliagmeni, for instance, the outstandi!).g dish 
was succulent, tiny fήed squids, called kalamarakia, but on the 
menu these were mysteriously translated · into English as ωink 
stands.") And if there is no English menu available, there's still no 
need to go hungry. Throughout Greece it is perfectly acceptable in 
both humble and fashionable restaurants to go directly into the 
kitchen and choose one's mea\ from the pots on the stove. J have 
fond memories of a magnificent lobster, eaten at a table by the 
fairy-tale harbor of Hydra, under the steady gaze of half the 
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is\and's cats. But before Ι won the lobster of my choice for lunch, Ι 
had to pursue it out the door of the restaurant's kitchen and half
way across the dining room. 

Still, a foreigner who neverventures a word ofGreek will miss_a 
great deal. For one thing, he will miss the sensation caused by hιs 
stumbling efforτ to communicate. Hearing their own language, 
however mangled, emerging from a foreigner, overwhelms Greeks 
with delight and appreciation. The stranger is considered a won
der on the order ofDr. J ohnson's dog, who could walk on its hind 
Jegs; it is not a matter of how well he does it, but that he does it at 
all. Friends and neighbors will be called in to hear this paragon of 
\earning. The Greek host will then trot out his own few words of 
English to return the courtesy. (Greeks are very shy about speaking 
English if they don't speak it very well. They like to do things per
fectly or not at all. But many Greeks who insist that they don't 
know a word of English understand it all too we\1.) The national 
delight at hearing a foreigner speaking Greek is a refreshing 
contrast to touristic experiences in other countries, for example, 
the widely he\d French attitude that no foreigner can ever hope to 
speak French properly, so it would better if he didn't even try. Sur
rounded by good will and ready appreciation, a visitor to Greece 
should make the effort to dip at least one toe into the language. He 
wi\1 be amply rewarded. 

An hour spent with a dictionary or phrase book at a sidewalk 
cafe is enough to master the Greek alphabet. There are twenty-four 
\etters, from a\pha to omega. Ten ofthecapital letters(A, Β, Ε, Ζ, I, 
Κ, Μ , Ν, Ο, τ) and nineofthe scriptor lower-case letters(α, β, δ, ε, 
ι , κ, μ, ο, τ) look and behave pretty much the way they do in 

English. There are a few \etters that look perfectly familiar but act 
quite differently from their English counterparts (Η, Ρ, Υ, Χ). The 
rest look at first like hieroglyphics (Γ,Δ, θ, Λ, Ξ, Π, Σ, Φ, Ψ, Ω). 
Ι η any case, the begίnner has to teach himself only about tourteen 
new letters, and the job is easier than it is in English because, as a 
rule, each letter has only one sound. 

The rewards of mastering the Greek alphabet are immediate 
and impressive. Without learning a single complete word, one can 
distinguish between two theater marquees offering Τζων Γουιην 

• 
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(John Wayne) and Μερυλ Στριπ(Μeryl Streep). The last name of 
· Charlton Heston is deliberately mispelled in its Greek form as 

Easton, because the word heston is a scatalogical curse. Formerly 
inscrutable signs and billboards, as if by magic, transform them
selνes into familiar entities such as "bar," "cabaret," "Coca-Cola," 
and "Nescafe." Also, by knowing the alphabet, a stranger can tell 
whether or not he's on the street he was looking for simply by 
reading the street sign. From phonetic reading, it is an easy step to 
learning the useful difference between exodos (exodus, or "exit") 
and eisodos (isodos or "entrancej. Α great many Greek words, 
once they are translated, are easy to remember because they form 
the roots of related English words. For instance, pente means fiνe, 
octo is eight, anthropos is man, domatio is room, chroma is color, 
micros is small, megalos is large, cardia is heart. Almost all scien
tific, medical, and technical words in English are so closely related 
to Greek that they scaecely need translating. 

The beauties of the Greek language haνe been universally 
praised, and with good reason, for it is the language of Homer's 
epics, the tragedies of Aeschylus, Euripides, and Sophocles, and 
the comedies of Aristophanes. Greece had developed a written 
literature when the rest of Europe was still crouching around 
campfires swapping stories. lt is the language of the New Testa
ment and of modern writers such as George Sefeήs, Nikos Kazan
tzakis, and Constantine Cavafy. Modern linguists have demon
strated that a man 's verJ thoughts are limited by the flexibility and 
νersatility of his native tongue. Greek allows a precision of ex
pression that is extraordinary. lt was well said that 'Ίhe Greeks 
ha νe a word for it." Consider the word "love." In Greek there are 
separate terms for erotic love, romantic love, nonerotic love among 
friends and acquaintances, self-love, overwhelming love, filiallove, 
and parental love. Α language capable of such precise shades of 
meaning does not allow for carelessness. For example, in Greek it 
is impossible to misuse the word "love" in sentences live "l'd loνe a 
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dήnk," or "Ι love ice cream." All the Greek words for 'Ίove" just 
described can be applied only to human beings or to abstract con
cepts like religion and patriotism. Drinkers and ice cream eaters 
wi\1 use an entirely different word. 

1t is not surprising that Greelc: has been chosen by poets and 
scholars of other nationalities for its aptness and its beauty. Νο 
other language can give to the word "death" the majesty of thana
tos or to "freedom" the poignant beauty of e/eftheria. (τhe two 
words are linlc:ed, of course, in Kazantzakis' noνel Freedom or 
Deaιh.) 

Greelc: has been spoken for nearly four thousand years, making 
it the oldest spoken language in Europe. The Greelc: alphabet and 
the Semitic alphabet deνeloped from the same pictorial hiero
glyphics. By 850 B.C. the fιrst comprehensive wήtten version of the 
language- the epics ofHomer- appeared. As often happens, the 
written language deνeloped and changed much more slowly than 
the spoken tongue. In the early Christian peήod, the name koine, 
ιοr "common" language, was given to the vernacular, which was a 
blend of the vaήous dialects of the classical era - primarily the 
Attic-Ionic dialect used by Plato and Demosthenes. The New Tes
tament was written in the koine. It was a progressiνe step at the 
time, but, after it was written down, "NewTestament"Greelc:even
tually ossified, so that today church Greek is archaic when com
pared to the spoken language of the streets. The conquests of Alex
ander carried the koine far beyond the country's borders and 
throughout the Near East. Koine thrived from 300 B.C. to A.D. 
300, the peήod that includes the Roman conquest of Greece. 
Between the establishment of Constatinople in A.D. 330 and its 
fall to the Turks in 1453, the learned minds of the Byzantine Em
pire considered the koine an unfit language for literature. They 
reverted to the classical Attic Greek, so that there is unfortunately 
almost no written record of the deνelopment of the vernacular 
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during these years. 
The Turkish occupation severe1y limited intellectua1 and lin

guistic progress, except for fo1k songs in regiona1 dialects. The 
exception was Crete, which did not fall to the Turks until 1669. It 
was in the poetry written in the Cretan dialect of this period that 
modern demotic Greek may have had its beginnings. With inde
pendence, a wave of nationalism inspired some Greeks to tum back 
to a "pure," artificial language approximating the formality of 
Aristotle's Greek. This "pure" 1anguage was called katharevousa 
and it aroused the opposition of many literary figures, who chafed 
at the idea of writing in what was virtually a dead language. The 
conflict between those who favored the "pure" language and those 
who favored the vernacu1ar grew so heated that it ultimate1y erupt
ed in bloodshed. In 190 I, a translation of the Gospel into demotic 
Greek caused rioting in the streets of Athens, and in 1903, when a 
troupe of players presented Aeschylus's Oresteίa ίn demotic Greek, 
several student spectators died at the hands of so1diers in the fight 
that ensued. Until recently kathareνousa was used only for legal 
documents, parliamentary bills, public notices, formal invitations, 
and traditίonal shop signs. But demotic is now the official lan
guage, written as well as spoken, although the more learned and 
traditionalist Greeks may sprinkle their conversations with occa
sional polysyllabic words of kathareνousa. 

Ν aturally the demotic could not help a bsorbing words from the 
languages of the country's many conquerors. lndeed, it is surpris
ing that the number of foreign words is as small as it is. Never

. theless, loan words from Latin, Italian, Turkish, French, and, since 
the mid-nineteenth century, English, can be found in modern 
Greek. 

How different is ancient Greek from modern Greek? Some 
scholars say that a fair comparison is the difference between 
modern English and the Middle English of Chaucer. Others say 
that the two are more closely related. Νο one knows exact1y how 
ancient Greek was pronounced, but many believe that voca1 pitch, 
rather than stress, was used to differentiate between syllables. 
Today Greek is pronounced in quick, short, distίnct syllables of 
equallength, and only one syllable is stressed ίn each word. Visitors 
are often disillusioned to learn that modern Greek has changed so 
much since the classical age. When a Greek reads the ancient 
poetry today, ίt does not even scan properly, and those Greek 
tragedies that are presented annually in the very amphitheaters 
where they were first performed have been rendered into modern 
Greek to make them comprehensible to the audience. 

During the Turkish occupatίon, when Greek literature and the 
formal study of the language was stifled, a rich oral tradίtίon devel
oped. Even today, Greeks are unsurpassed storytellers, and theίr 
everyday language is rίch in proverbs, myths, legends, dramatic 
gestures, and humor. Even the most uneducated Greek sprinkles 
his speech liberally with proverbs, many of them reflecting the wry 
cynicίsm of a people who have become accustomed to hardship, yet 
have managed to retain their spiritua1 strength and sense ofhumor. 
The proverbs deal wίth poverty stoically: "Α shoe from home (is 
best), even if it's patched"; "Α bean at a time will fill your sack"; 
"Prepare an egg, there are nine of us." They explain human nature 
with good-humored cynicism: "I want to become a saint but the 
demons won 't let me"; "Only from fools and children will you learn 
the truth." Another reason for the many proverbs found in ordi
nary Greek conversation is the national characterίstic discussed 
earlier: the ability to see eνery incident as representative of the 
universal condition. What is a proverb, after all, but a universal 
truth? And the smallest happening- meeting a friend, celebratίng 
a birthday, preparing a meal - is likely to turn a Greek into a 
philosopher. 

Greeks have often used their wit and their humor as a kind of 
passive resistance to whatever dicatoήal government held them in 
bondage. After the co1onels came to power in 1967, strict censor
ship prevented any criticism of them in Greek newspapers; but 
withίn a matter of months after the coup everyone was familiar 
with hundreds of jokes making fun of the junta. Α Greek only had 
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to mention part of one of the punch lines, and everyone at his 
neigborhood cafe would chuckle at the sharedjoke. (All politicians 
who followed the colonels to power have inspired their own 
derisive anecdotes, in keeping with a Greek politίcal tradίtίon 
going back to Pericles, who was called "Squill-head" because of a 
disproportionately long cranium and who became so sensitίve 
about it that he insisted that all his statues show hίm wearing a 
helmet.) 

Another characteristίc of a language wίth a rich oral traditίon ίs 
the widespread use of gestures. Some, partίcularly the more vulgar 
ones, are universa\ly understandab1e. Others can be a bit confus
ing. Instead of shaking his head "no," a Greek will raise his eyes 
heavenward, usually with an upward lift of his chin. Ν aturally, En
glish-speaking visitors frequently mistake this pantomimed "no" 
for an affirmatiνe nod, especially when it is accompanίed by the 
Greek negative ochί, which sounds a bit like ''okay." The panto
mime of spitting-really just a puff of breath through pursed lips
is used to ward off the jealousy of the evil eye after a compliment 
has been given or receίved. When someone does offer good wishes 
for a particular1y hoped-for event, the recipient murmurs, "From 
your lips to the ear of God." 

It is 1itt1e wonder that the Greeks are fierce1y proud of their 
language. When all the othertongues ofEurope were young, Greek 
had already produced great literature and philosophy. (τhe Greeks 
coined the word "barbarian" from a scornful imitation of the ba-ba 
sounds made by all non-Greek languages.) In spite of centuries of 
repression, Greek managed to survίve when Latin, almost as old 
and venerated, became a dead language, mummified in church 
ceremony. In thίs century, with the burgeoning populaήty of 
Kazantzakίs, Elytis, Cavafy, and Seferίs, ίnternatίonal recognί
tίon ίs finally being gίven to the renascence of Greek lίterature. 
Today Greek still pulses with the same vίtality it had in the days of 
Euήpίdes and Sopholes, and even in this era oftechnology (tekno
logia), psychiatry (psychiatrίa), and astronauts (astronautes), the 
Greeks still have a word for it. 
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«"Ας πaμε μιά ρομαντική κρουαζιέρα σέ 
έξωτικά μέρη δπως τό Μεξικό, τήν Καραϊβική, 
ή τήν Νότιο !I Αμερική. Χωρίς νά ξοδέψω με 

πολλά χρήματα». 

«Αύτό δέν εΙναι κρουαζιέρα, εΙναι φαντασία!» 

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

If you think discoveήng faraway places is exciting, 
wait till you see how we pack every moment aboard 
our magnificent ships with fun. Sunny activity all day, 
glamorous night club shows, dancing, the casino all 
night. Great food and lots of it from morn till mid
nίght. W onderful service, comfortable cabins and the 
charm of sailing summer-soft waters under a tropic 
moon. All at a price that keeps you beautifully afloat. 

5-Night Cruise 
From Miamί to Mexico 

Including Air Fare 

from s520. 
ss Galileo 

7-Day Cruise 
From Montego Bay to 

Aruba, Cartagena, San Blas 
and Panama 

Including Air Fare 

from s699. 
ss Britanis 

We'll fly you to Montego Bay 
Sail Sunday from Miami. Begin on Saturday. And let you warm 
your fantasy in co\orful Key in the Jamaica sun and grow 
West. Then spend a day on the warmer to the reggae beat. 
silky sands of Playa del Car- Then we'l\ sail you to Aruba 's 
men. Or take an optional tour . velvet-soft beaches, to Carta
of the fun of Cancun. Next, gena's lively Latin days, to the 
Cozumel for a day and then historic wonders of San Blas 
back to Miami. and Panama. And · take you 

back to Montego Bay where 
you'll fly home filled with 
memories. 

7-Day 
Carribean Cruise 

From San Juan 
Includίng Air Fare 

ss Amerikanis 

Fly to San Juan on Monday. 
And every day we'll sail you to 
another fantasy island. Α world 
of delicious accents, flavors, 
scents and sounds in St. 
Thomas, Guadeloupe, Bar
bados, St. Lucia, Antigua, St. 
Maarten and then back to San 
Juan. (Like to linger longer in 
the Carribean? Ask about our 
special 13-day cruise!) 

Caπibean Cruise 
From San Juan 

Includίng Air Fare 

from .s799 • 

ss The Victoria 
For a completely different 
Carribean expeήence let us 
take you to St. Thomas, Mar
tinique, Grenada, Barbados, 
La Guaira, just a short distance 
from Caracas in South Amer
ica, and the sandy beaches of 
Curacao. And a world offlavor 
and excitement in islands that 
give the sophistication of their 
mother country a lively island 
beat. 

Call your Travel Agent or 
(212) 75G-0044/8Q0-621-3446 
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CHANDRIS FANTASY CRUISES 

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

•Per peιson, double occupancy, 
including round-trip air fare 
from New York. Rates shown 
are for minimurn accommoda
tions. Prices νary from $.520 -
S 1299 for .5/7 night cruises based 
on cabin choice. Port taX and 
service charge additional. 
Panarnanian Registry 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 



REMEMBERING ... 

Elejtherίos Venίzelos 

By IRIS LILL YS 

The commemoration of the fιftieth an
niνersary of the death of Greece's greatest 
statesman of modern days, Eleftherios Veni
zelos has spread from Athens to whereνer in 
the world Greeks are scattered. Especially 
Cretans, as Venizelos was one ofthem, their 
pride and glory. 

New γ ork of course ιοοk a νery actiνe role 
in the celebration of his memory. Α com
mittee of Cretans got in charge and organiz
ed lectures and exhibits of memorabilia of 
the great statesman. 

Αι the Cathedral, a memorial serνice was 
officiated by His Eminence Archbishop 
lakoνos followed by an eulogy of the great 
man's contribution to the education in 
Greece. In continuation the Ambassador to 
Washington Η .Ε George Papoulias deliνer
ed a νery informatiνe speech. While Iisten
ing to his address, one thing in particular 
drew my attention. The Ambassador said: 
When President W oodrow Wilson returned 
from Europe after World War I, he was 
asked by reporters who impressed him the 
most of all the representaιiνes of the Euro
pean countries. His answer was - The rep
resentative of the smallest country, meaning, 
of course, Greece. Ι got emotional. My 
memory raced back, as Ι was brought up 
with the Venizelos myth. I still remember his 

picture on the piano in my parents living 
room ... 

Ι thought Ι would do some research 
among the very few living people that knew 
him. Ν οι his political side, of course. So 
many books have been written about it. 
History has giνen him (or almost) the place 
he deserνes. I ~as looking for something 
that would show the man, his everyday life, 
his emotions. Who could be more infor
mative than his grand children? I called 
Harή Carayanni in Athens. 

- Harri, what do you remember of your 
grand father? 
Ηaπί is the daughter of Venizelos eldest 

son, Kyriakos. Harri's husband is Ambas
sador Dennis Carayannis who has serνed 
repeatedly in America, in Chicago at the 
beginning of his career as consul, and a few 
years ago as Ambassador at the United 
Nations. She was born in New γ ork, went to 
school at Wesley, and νisits our city often. 
Τ ο the ones who knew her grand father she 
is the chip of the old block, more than any 
other of his grand .children. Her straight 
forward personality is legendary. Το my 
question about her grand father she laughed 
and gave me a piece of her lovely mind. 
γ ou should know better than that, she 

'Γhe Ethnarch wiιh lsmeι lnonou in Ankara during ιhe signing of the Greek- Turkish treaιy 
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tόld me. Ι never knew my grand father. I was 
not born when he passed away. And neither 
do I remember my father who left when I 
was very young, so Ι don 't even had a chance 
to hear stories about him. But listen she told 
me. I shall ask my mother. Ι am sure she will 
come up with something. Marica Venizelos, 
daughter of shipowner captain Roussos, is 
the only surνivor of her generation and 
doing very well. But listen, continued Harri, 
why don't you call Lefteή. He is the only 
grand <:hild who knew Papou. 

Ι called Lefteri in London. His wife Lily, 
daughter of the professor of medicine and 
Academician γ annίs Haramis was on the 
phone. Before I had a chance to ask for her 
husband she came up with her story which Ι 
already knew very well. Nothing to do with 
Venizelos. Neither with politics nor with 
hίstory. lt had to do wίth . .. turtles!!! Lily ίs 
at the head of an organization for the preser
vation of Wild Life. Her obsession is a kind 
of turtles called caretta-caretta who have 
chosen from all the places in the whole wide 
world a superb beach in the island of Zante 
to use as their breeding ground. Now land
owners (and who can blame them) want to 
build hotels on the beach and that wiH be the 
end of that rare specie of sea turtle. Lily wίth 
an energy equal to none, has put all the 
animal lovers of the world, the Smithsonian 
lnstitute included, at work to protect her 
turtles's ... maternity ward. I promίsed to 
help as much as Ι could and finally managed 
to put my two cents ίn . 

Lίly, could I speak to Lefteri? 
Lefteri, Ηaπί 's brother inheήted from hίs 
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grandfather all the kindness and politeness 
imaginable. He sounded rather emotional 
when I told him what I wanted. Although he 
was quite young when he knew his grand
father, some childhood memoήes seem 
never to fade away. Let me think about it he 
told me, and I shall be back to you with 
something that would give a real ρicture of 
the great man's nature. 
Ν ow, I knew that Eleftheήos Venizelos 

had a great weakness for his first grandchild 
and name's sake, Lefterakis. But the stoήes 
he told me impressed even me. 

The Pήme Minister used to spend the hot 
summer months in Kifissia, at that time a so
phisticated resort at the foot of mount 
Pendeli. He had a suite of rooms at the hotel 
Pendelikon where his ministers and 
entourage would visit him daily and held 
their conferences. lt is there where, as often 
as possible, his grandson was sent to visit 
him. But the little boy, who I understand was 
a little devil (how he grew up to be thedigni
fied gentleman that he is, I fail to under
stand ... ) had his own ideas about what a 
visit should be. Hide and seek was one of his 
favorite games, but one day he decided 
otherwise. He wanted to go on a ... donkey 
ride. Believe it or not, the great Venizelos 
agreed to have his grandson climb on his 
shoulders and in that fashion paraded on the 
veraιιdah of the hotel where the guests were 
sipping their afternoon refreshments. Ve
nizelos seemingly, not only did not mind but 
he was proud to show off his grandson. 

But that is not all, continued Lefteήs, over 
the phone. I did worse, and of that too, Ι do 
not feel very proud. 

One early aftemoon I was taken to the 
Parliament where I was to be turned over to 
my grandfather for our usual sea side pro
menade. lt so happened that the President 
was detained in a Minister's council and I 
had to wait in an adjacent room for Papou to 
come out. The wait must have been too long 
for my impatient nature and escaping every
body's attention I pushed the door ajar 
shouting good and loud - Papou, it's 
enough. Let's go- Everybody would expect 
the Prime Minister to reprimend the child 
severely. But not Venizelos. With a very 
straight face he got up, looked around at his 
ministers and in a sturdy voice declared: 
Gentlemen the council is adjoumed. The 
child is right. This is his hour, his and minc.l 
have to keep my word . . . lncidentally the 
last surviving of Venizelos' Ministers Atha
nassiades-Novas, until a few years ago, 
remembered the story. Το this day, con
cludes Lefteή, I cannot understand why I 
did not get the spanking of my lifc. This goes 
to show that even geniuses can be human 
and be normal grandfathers. Maybc 
Eleftheήos Venizelos had read Victor 
Hugo's "The art of being a grandfather" . .. 

From Mrs. Venizclos I got, through her 
daughter, another story about the relation-
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ship betwcen the great and the small Lefteή. 
It was a mutual adoration expressed in all 
sorts of manner. One of their favoήte en
joyments was to take a long walk at the sea
shore, as often as the Prime Minister could 
manage to takc time out. Usually Phaliron 
was their destination as they both liked to 
gaze at the blue sea. Ι presume that Venize
los would tell Lefterakis that at the end of 
the horizon, in a straight line would be their 
island, their Crcte which Vcnizelos had in his 
heart until the cnd of his days and whose 
love he wanted probably to induct in the 
child's heart. Anyway the story has it that it 
was the happiest hour for both ofthem and 
no one, under any circumstance, was to 
disturb them. But one day something un
expected happened. Alexander Korizis, at 
that time Governor of the Bank of Grcecc, 
had the unfortunate idea to choose the same 
time and the same spot for his daily walk. 
Coming across the Pήme Minister the natu
ral thing to do was to stop and areet him. But 

this was not to Lefterakis liking. He got wild, 
shouting that nobody was to talk to his 
Papou on their day out. He went so far as to 
kick the governor as high as he could, 
namely to his knee. But what was unbeliev
able was the President's reaction. This so 
propcr and disciplined man who strongly 
believed in good behaviour, both moral and 
social, did not scold the child. He did not 
even apologize to his friend. He only told 
him: The child is right. This is his hour and 
nobody has the ήght to disturb it. It is wrong 
to break a promise to a child . . . That event 
must have made a strong impression to the 
Venizelos family for Mrs. Venizelos to still 
remember it after more than half a century ... 

Looking for more family stories I tried to 
contact his other granddaughter, Despina 
Tripanis. She lives in Lausanne but she was 
some place in the mountains skiing. She is 
the onlv daughter of Sophocles Venizelos, 

Τό κατάστημα Έλληνικwν Δώρων 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
ΑΣΤΟΡΙΑΣ 

31-12 23rd Ανe. (κοντά στr'ιν 31st Street) 
Τηλέφωνα (718) 721-9190 καΙ (718) 721-9191 
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who for Greece's bad luck, is long deceased. 
From a previous marήage she has two 
children, a daughter marήed very happily, Ι 
am told, and very successful as a sculpturess 
in Mexico. Her brother lives in Athens and 
has a son who is certainly the most known 
member of the family tree: he is the young 
boy who played the adorable little Nikola in 
the controversial film Eleni. 

As Ι was looking in the Venίzelos hίstory, 
one thίng struck me. Although numerous 
books have been written on Eleftheήos 
Venizelos career, his genius, his polίtical 
history, to the best of my knowledge, not one 
has been written about his private life. It ίs 
known that after graduatίng law school in 
Athens he went back to Hanίa and marrίed a 
very nice girl called Harίclia who peήormed 
her duty, gave him two sons and departed 
for another world. For many years Venize
los was alone. His career advanced rapίdly 
and so did his social status. He taught him
self French and English and moved wίth 

great ease in the international world where 
he was very much admired. Being a very 
handsome rnan, he took very good care of 
his appearance. Rumor has ίt that his goatee 
was carefully tήmed every morning by his 
very adept butler. Exercises and massages 
were part of his morning routine. So no 
wonder such a bήlliant and charming man 
would be a lady's man. Ι have been hearing 
all my life that the cream of the ίntemational 
set was fighting for his attentions. Finally 
the daughter of a banker from Ηίοs, estab
lίshed in London, Elena Skilitsi, won the 
pήze groom. They marήed and lived 
together. How happily is debatable, until 
Venizelos' death. 

Stίll wanting to play reporter Ι thought of 
another fήend in Athens. At the time he was 
a young joumalist at the pro-Venizelos 
newspaper ''Eleftheron Vima ". He told me 
stories. He told me plenty as he was in Veni
zelos' close entourage. The stories were 
beautiful. They showed the great man's sen-

sitiνity and sentimentality. They also showd 
his need for companionship and fήendly 
comrnunication. Ηίs lady fήends, were, if 
not beautiful, exceedingly intelligent 
wornen. 

Suddenly in the process of our telephone 
conversatίon, this old friend came up with 
what he thought was a bήlliant idea. Why 
are you looking for stoήes? he told me. 
Wήte your own. You have met Venizelos. Ι 
remember, Ι was there. 

God, why must people rernember so 
much? Ι am against remίnίscence. Ι never 
think of what is gone unless ίt has left behind 
ideas or pήnciples to be worth taken as an 
exarnple. But Eleftherios Venizelos was an 
idea and an example and regardless if one 
agrees or not with his political views, he was 
one of the greatest men of the century. And Ι 
am very proud to have rnet hirn. Here is my 
childhood story ... 

Ι had an uncle who havίng no children of 
his own, adored me. On the other hand he 

ΊΙΙΕ 
CRUISE 

so • 
It's everything a Caribbean cruise is plus 
the great cities and samba of South America! !1530 ~f~~~:i~~~~:i~:.uces a dazzling new winter 

AIR But instead of mere sun and sand, we 
FROM give you sun and sand and the great 

cosmopolitan centers of South Ameήca, 
those fabled cities that throb to the samba, tango, and bosa nova. It's a joyous 
10-day cruise wίth overnights at Rio, Buenos Aires, and Salvador with the ship 
as your luxury hotel. Plus calls to Santos for 5ao Paulo, Montevίdeo and more. 

Designed and operated by Epirotίki, this splendid new program on the 
resort ship Pegasus-newest addition to the woήd's largest fΓeet-begins Νον. 2~ 
1986 and continues through Chrίstmas, New Years, and Carnival to April28. 

Special inaugural prices from only 
$1530 to $3095. Air is included 
from Miami or L.A. 
Call your travel agent 

Thisyear, 
your Caribbean 

Atlantic Ocean cruise the one 
that went South. 
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idolized the great Venizelos in who's poli
tical entourage he had spent the greatest part 
of his life. One bright moming, my dear 
uncle woke up with an idea. He had decided 
to take me to see Eleftherios Venizelos. Ι 
have been told, in later years, that all effort 
of persuasion to the contrary by my aunt and 
my parents did not change his mind. So 
being embellished in my best attire, my tiny 
hand in my uncle's strong grip, trembling 
from anticipation and surely fear, offwe left 
for Kifιssia. On the way with a very seήous 
expression which certainly must have scared 
me more, my uncle told me: Be very careful. 
Υ ou will see the greatest man ever. Greater 
you will never see. Υ ou must remember him 
for the rest of your life, never to forget that 
you haνe seen Eleftherios Venizelos. My 
confusion must have been tremendous. Ι η a 
child's mind words haνe a different mean
ing. Great probably meant big. How big 
would this man be? As big as the lephant Ι 
had seen last week at the circus? My im
patience was uncontrolable. After a dήve 
that to me was unending, we arrived. My 
aunt and Ι sat at a table on the terrace of the 
hotel. Ι still remember the ice cream that Ι 
was offered, probably to quite me down. My 
uncle advanced to the other end of the veran
dah and stopped to talk to a group of people. 
He talked for what Ι thought was a very long 
time. Finally, accompanyinganother gentle
man, he came towards us. The other gentle
man had a white short beard, glasses, and 
what Ι thought was a very funny little black 
hat on his head. Later on, Ι was told that 
Eleftherios Venizelos was susceptible to 
head colds and at sundown, when exposed 
to open aίr, he wouJd always wear a black 
velvet head dress copied on the military 
battle hat. He adνanced and exchanged a 
few words with my aunt whom he knew very 
well and then he tumed towards me. Be bent 
over and with a νery sweet smile, asked me: 

"Are you the very good little girl that your 
uncle told me about?" 

Ι looked at him from feet up, and down, 
and up again surely tryίng to size him up. My 
amazement must have been such that by so 
doing Ι forgot the courtesy that Ι was repeat
edly reminded not to miss. Fίnally, wίth the 
nerve Ι guess Ι was born with, Ι lifted my chin 
and came out with my answer: 

"And to me he said you are a νery big man. 
Ι don't see you being bigger than anybody 
else!!!" 
Το this day Ι remember Venizelos' hearty 

laugh. Ι have been told Ι had tumed the 
shade of a ripe tomato and Ι did not hear, or 
perhaps did not understand his comment. It 
is only years later when Ι was mature enough 
not to haνe compliments go to my head that 
Ι was told the impression Eleftherios Veni
zelos got of a fresh little girl. 

God rest his soul . . . 
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Η ellenίc Profίles By Thomas Spelios 

DIMITRI TOUFEXIS, internationally 
renowned pianist and a former "child pro
digy" will make his Carnegie Hall debut on 
Apήl 5. Mr. Toufexis was bom in Egypt of 
Greek parents and began his musical studies 
at the age of three after the family had· 
returned to Greece. He attended the 
Athens National Conservatory on a scho
larship and performed over 30 recitals 
within one year on the Greek radio and tele
vision while onle a teenager. ln 1963 he 
received a double scholarship from the pre
stigious Julliard School of Music and the 
family moved to the U.S.A. Completing his 
studies he was awarded a ΒΑ and ΜΑ degree 
from Julliard. This brilliant piano virtuoso 
was hailed as a musical genius. He perform
ed in concerts in Switzerland, Italy, Egypt, 
Greece, Poland, Cyprus, Belgium, Canada, 
Taiwan, Bermuda, Α ustralia, South 
America and across the USA. He appeared 
as a soloist with orchestras in New Υ ork, 
Seattle, Pittsburgh, Warsaw, Cairo, Sidney 
and the Boston Pops. He has to his credit 
over 35 television appearances and perform
ed at musical Festivals at Caramoor, Bar 
Harbor, Forest Hills, Bachauer Festival, 
Three Rivers, and the Govemor's Festival in 
Washington, D.C. His many awards include 
the Silver Medal at the Pittsburgh Piano 
Contest, the Katherine Tuck Award, the 
New York Times Pήze, he is a four time 
winner of the Wurlitzer Award. This celeb
rated artist has performed at the United Na
tions and the White House. Toufexis is 

Superb 

Artist in Residence at the Moravian College 
and t.his season he is scheduled for 60 inter
national concerts including a debut at 
Washington 's Kennedy Center. The concert 
at Carnegie Hall will benefit the Children's 
Heart Fund and the Professional Children's 
School. Co-chairpersons are Charlotte Ford 
Downe and opera star Leontyne Pήce. 

* 
EV ANGELOS FRUDAKIS, 66, much 
acclaimed sculptor was born in Utah of 
Greek parents and he draws heavily on his 
Hellenic heritage for his artistic inspiration, 
especially the Greek myths. As one of Amer
ica's most eminent artists he has demon
strated his genius in clay, plaster, bronze, 
stone and marble. Quite fittingly he was one 
of several sculptors selected by the Statue of 
Liberty- Ellis lsland Foundation to create a 
bas-relief that personifies the "immigrant 
experience "'. Along with Ι 5 other artists who 
were commissioned to create art work 
representing the major ethnic group who 
entered the USA via Ellis Island, in celebra
tion of the centennial last year. Frudakis 
bas-relief depicts a man ίη baggy trousers 
playing a Cretan lyra, in the background a 
Greek couple dance under the toweήng 
Statue. The word LIBERTY is carved in 
Greek letters across the bottom of the relief. 
This work is the pinnacle of a brilliant career 
that began at age 13 in New York and even
tually took him to Europe where he was 

awarded the prestigious Prix de Rome in 
ltaly. His many works include the Kennedy 
Memorial in Atlantic City; the Icaros and 
Deadalus Fountain in Little Rock, Arkan
sas; the "Singer" an histoήcal monument in 
Independence National Park in Philadel
phia and many other creations in bronze and 
marble. During 1964-1975 he created a series 
of medals based on the "Life of Christ" and 
the "Stations of the Cross"' for the Catholic 
Medal Society. He has been honored by 
many artistic societies both in Europe and 
the USA. Besides his heavy scheduled tour
ing the country with his exhibitions he is also 
the founder and director of Frudakis Aca
demy of Fine Art in Philadelphia. Frudakis' 
artistic genius is indeed a tribute to Ameήca. 

* 
Dr. ARIS ATHENS, of the Mid west U ro
logy Clinic in Palos Heights, Illinois, has 
introduced a revolutionary new technique 
using a machine that pulverizes painful 
kidney stones into small granules that pass 
from the body without the need for surgery. 
He received his medical training at the Chi
cago College of Osteopathic Medicine and 
completed his studies at the Detroit Osteo
pathic Hospital. He is a member of many 
medical societies. He continued his studies 
in Munich, Germany, using the Ext.rcorpo
ral Shock Wave Lithotripter. He is one of a 
few physicians who is certified to perform 
this innovative method of treatment. His 
many achievements include in depth 
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research into the causes of prostatic cancer 
in men. This unique treatment has been 
hailed as, "an authentic modem miracle", by 
Margaret Heckler, the U.S. Secretary of 
Health and Human Services in Washington. 
Dr. Athens is yet another dedicated Hellene 
followίng in the footsteps of Hippocrates, 
the Father of Medicine . 

• 
GEORGE HARITOS, 66, crocodίle hun
ter and pioneer seafarer who saίls his barge 
along the rugged coastline of northem Aus
tralia, is a living legend according to a recent 
article in the Wall Street Journal. This ad
venturous Greek immigrant settled in 
Numbulwar, a remote town in the Austra
Iian "outback" with a population of 414 
Aborigins and 22 whites. Here he operates 
a ι 12-foot ocean going barge which brings 
supplies to remote outposts on the Alligator 
River. For the past 36 years he has sailed the 
muddy swamp waters south of Darwin, 
bήnging some few vestiges of civilization to 
the wildemess. For relaxation the rugged sea 
captaίn and his crew go on crocodile hunts, 
killing as many as 25 crocodiles in one night 
and selling their hides for profit while the 
meat goes to feed the poor "abo" famίlίes. 
His favorite pet is a 13-foot crocodile that he 
has kept fenced in a pond in his backyard for 
the last 30 years! Α life of adventure was his 
boyhood dream- pearl diver, sea captain, 
fisheπnan and crocodile hunter. Not fiction 
but a living Hellenic hellcat! 

• 
ADELINE GEO-KARIS, State-Senator 
(R-Zion) in Illinois, has been appointed 
chairman of the Senate Republican Caucus 
recently. She is the fιrst Greek-Ameήcan 
female ever to achieve a Ieadershίp position 
in the Illinois State Senate. Presently she ίs 
in her third term representing the 31st Dίs
tήct, after serving six years in the House of 
Representatives. She is very active in poli
tical and cultural movements as well as nu
merous Hellenic community activities. In 
recent years we have seen the emergence of 
Greek-Ameήcan females in the political are
na, including Olympia Snowe, U.S. Con• 
gresswoman from Maine and Helen Boosa
lis of Lincoln, Nebraska, who ran for gover
nor in the recent elections. 

* 
LINDA LEOUSSI, the Athenian-bom 
pianist who made her American debut in 
1985 at the Philadelphia Museum of Art, is 
scheduled to perform at the Hotel Pierre on 
Aprίl 13. This talented artist was trained at 
the Athens Conservatory of Music in her 
early years. Later she pursued her studies in 
Vίenna, Austήa and at the Mozarteum Aca
demy in Salzburg under the direction of the 
renowned professor Heinz Scolz. After 
many splendid musical tήumphs ίn Greece 
she went on concert tours to Cyprus, Spain, 
Yugoslavia, Switzerland, Germany and 
Austήa. She has performed ίn recitals and as 
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soloist with Jeading national orchestras and 
at many intemational cultural festivals. In 
1981 she founded the Linda Leoussi Music 
School in Athens, Greece. Proceeds will 
benefit the Elytis Chair at Rutgers Univer
sity. Chairman of the Committee for the 
Chair is the well known to our readers Pro
fessor Efstathios Bourodimos. 

Tidbits: 
MICHAEL SOτJRHOS, the U.S. Ambas
sador to Jamaica will be honored in New 
York. He wίll be the recipient of the Holy 
Tήnity Award ... PETER GIFTOPOULOS 
became a household name after he 
intercepted two passes in Penn State's 
triumph over Miami recently ... Rep. Ρ Α UL 
KOLLIOS, (D-Millbury), politician from 
Massachusetts, has been named House 
chairman of the influential Human Services 
and Elderly Affairs Committee . . . GREGG 
PETERS (Lekakes) is a vocal dobbelgan
ger for Elvis Presley with vibrant voice and 
guitar... DIMITRI V ASSILOPOULOS, 
plays the gigolo in Woody Allen's new 
movie, "Radio Days" ... Dr. JOHN REX
INE, head of the classics department at Col
gate Unίversity recently visited his alma 
mater, Harvard, on his way to Boston Uni
versity .. . PETER CAKRIDES, was elected 
president of the Leukemia Society of 
Nevada and southern California. . . WIL
LIAM MASSELOS, classical pianist from 
Niagara Falls, Ν. Υ., has gained wor1d fame 
as a champion of contemporary music. 
Recently his new discs featuήng the works of 
Ives and Copland were reissued .. . MICHA
EL VLACHOS, wήter and articu1ate 
spokesman recent1y appeared on ABC-TV's 
"Nightline" where he aired his views on 
intemational teπoήsm with Ted Koppel. . . 
STEVE ZACHARIAS wrote the movie 
scήpt for the new film, "Last Resort" ... 
ARTHUR KYRIAZIS, brilliant young 

' 1awyer from Philadelphia, has been named 
'Όutstanding Young Man of Ameήca" for 
1986 ... NICK GAGE, celebrated author of 
the best-seller "Eieni" is comp1eting his 
script for his next film "Godfather ΙΙΙ" .. . 
PETER τJBORIS, eminent maestro has 

been appointed director of the new1y 
establihed Manhattan Philharmonic Or
chestra which will make its world debut at 
Carnegie Hall in May . . . BILL KOSSA, 89, 
claims to be the on1y US veteran who served 
in four wars in this century. Is this a Guiness 
record? . . . CLEON DASKALAKIS, goalie 
with the Boston Bruins hockey team led his 
teammates in tήumph over the Buffalo 
Sabres recently by stopping 21 of their 23 
shots .. . GUS TRIKONIS, is the director of 
the newly revived television show 'Ύwilight 
Zone" ... Dr. SPERO PEPPAS, of Atlanta, 
Georgia, was recently honored as the reci
pient ofthe Golden Apple Award for Excel
lence in Teaching ... MARA KULUKUN
DIS, is appearing in the new Grace Jones 
videotape ... PAUL KARPOUZIS, has 
been named director of operations at Penn 
Daiήes in Lancaster, Penn . ... JIM CARA
BATSOS, famed Hollywood wήter with 
many recent fi1m credits tσ his name must 
enjoy viewing his great classic "Star τrek" 
on late night television .. . PETER COK
KINIAS, is the director of the Greater Marl
borough Symphony Orchestra in Mass .... 
DEAN ΤΑ VOULARIS, was the production 
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designer for the new fιlm, "Peggy Sue Got 
Married" ... DAN GEORGAKAS' histo
rica1 series, "Greek Ameήcans: Α New 
Look" has provoked wide scale controversy 
regarding the evolution and upward 
mobility of Hellenes in the USA . .. JOHN 
CONOMIKES, of the Hearst Corporation 
was elected director of the Television Bu
reau of Advertising ... JOHN ANISTON 
who was bom on the island of Crete, is ap
peaήng in the television soap opera, "Days 
of Our Lives" . .. Dr. NICHOLAS ZERVAS 
famed chief of neurosurgery at Massachu
setts General Hospital was the recent reci
pient of the National Conference of Christ
ians and Jews Award .. . SPYROS VRET
TOS, producer of the new film, "Long Dis
tance" recently won first pήze at the Hous-
ton Int~rnationa1 Film Festival in Texas ... 
ΤΗΕΟΝΙ ALDREDGE celebrated fashion 
designer for Hollywood and Broadway 
shows recently designed the stunning cos
tumes 'ror the new film, "Moonstruck" which 
stars OLYMPIA DUKAKIS ... STEFAN 
PAPADOPOULOS, is the producer ofthe 
..Showcase" at the Beνer1y Hills Playhouse .. 
SAM TSOUTSOUV AS, renders the 
dynamic voice of the great American poet 
Ezra Pound in a new documentary film 
about the Jiterary giant and his tragic life ... 
JOHNNY οτιs, talented musician and 
well-known California bandleader whose 
original family name was Veliotis, is also the 
founder and a minister of the Landmark 
Community Church in Los Angeles ... 
PHILIPPE NIARCHOS, the son and heir 
of multimillionaire shipping magnate Stav
ros Niarchos, and his wife, the former Victo
ria Guinness, are re-designing their Man· 
hattan apartment as a showcase for their 
fabulous collection of modern paintings. 
The cost is only a mere million dollars . . . 
Oh, those Golden Greeks with all that gold! 

~ 
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Fighting Thalassemia 
BySTEPHENS.SCOPAS 

National Chairman of the ΑΗΕΡΑ Cooley's Anemia Foundation 

The following are remarks by 
Mr. Stephen S. Sc:opas, National 
Chairman ofthe ΑΗΕΡΑ Cooley's 
Anemia F oundation, at a rec:ent 
World Conferenc:e on Thalasse
mla, in Nic:osia, Cyprus: 

Ι am very happy to be here in Cyprus. This 
is my first visit to Cyprus. Υ et, Ι have lived, 
breathed and dreamed ofthe Jand of Aphro
dite for the Jast thirty years. When Ι was 
serving as Supreme President of the Order of 
Ahepa, Archbishop Makarios visited the 
United States to lay the foundation for an all 
out drive to win self-determination for the 
people of Cyprus. He established the Justice 
for Cyprus Committee of which Ι had the 
honor to serve as its first President. This 
organization was compήsed of every Greek
American organization in the United States. 
They had rallied under the Jeadership of 
Ahepa. Together with the immortal Maka
rios. Archbishop Michael, and others, we 
toured every major city in the U nited States, 
promoting the cause for self-determination 
at banquets, meetings and rallies. The issue 
of Cyprus is, of course, very much alive 
today and will be addressed at another occa-
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sion. 
Today we are addressing Thalassemia in 

Cyprus, where the incidence ofThalassemia 
is great. We meet to establish a world wide 
organization in an all out effort to pool our 
resources and expertise, mounting an all out 
attack to eradicate this inherited blood dis
order from the face of the earth, a noble 
objective which may truly give us in the near 
future a world free of Thalassemia. 

The Order of Ahepa is the largest frater
nal organization of Hellenes throughout the 
world, consisting of more than 700 chapters 
of Ahepa, Daughters of Penelope, Maids of 
Athena and Sons of Pericles. ln 1972 a 
Cooley's Anemia Committee was establish
ed on a national, state and local level. Α 
medical Advisory Board was also appointed 
of outstanding hematologists and scientists. 
In 1977, this Committee was restructured 
into a separate and distinct non-for-profit 
corporation known as The Ahepa Cooley's 
Anemia F oundation, qualifying it for favor-, 
able tax exempt status. His Eminence, Arch
bishop Iakovos, Telly Savalas, Dr. John 
Brademas, former Majoήty Whip of the 
United States Congress, and now President 
of New Yorlι: University, and Paul S. Sar
banes, United States Senator of Maryland, 
serve as Honorary Chairmen. 

Ι am happy to report that in 1976 one of 
the major grants in the sum of $12,00()_()() 
was made to Dr. Η. Hadjiminas ofthe Nico
sia General Hospital for research in pre
natal diagnosis. That little statistic turned 
out to be a turning point in the fight against 
Thalassemia, for today, as all of you lι:now, 

Cooley's Anemia is a preventable disease 
thanks, in large measure, to the pioneer 
efforts of Dr. Hadjiminas. 

The Ahepa Cooley's Anemia Foundation 
focused its efforts in three areas: 

First: Education of the Greek Ameήcan 
community, as well as the public at large 
about Cooley's Anemia. 

Second: Testing for the Thalassemia trait, 
as well as genetic counselling. 

Third: Raising funds for research. 
We undertook several major approaches 

in the area of education: 
First, and foremost, we prepared with the 

aid of the noted hematologists who are 
members of our Medical Advisory Board, 
seven brochures: 

First: "τhalassemίa Cooley's Anemia" 
Second: Thalassemia Cooley 's Anemia ", 

in the Greek language. 
Third: "Guidelines and requirements for α 

testing and screening program for Thalas
semia trait (Cooley's Anemia)" 

Fourth: "Record of reserch grants goa/s 

Θ 
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and projections for the future" 
Fifth: 'Ά humane response ιο α human 

need': outlining procedures for contribu
tions through bequests in wills and life in
surance programs. 

Sixth: "Thalassemia ·:· and 
Seventh: "Suggestions for fund raising 

evenιs·: 

These brochures were disseminated to 
Greek Americans throughout every State in 
the Union, both through the Ahepa and the 
Greek Orthodox Archdiocese. Articles 
reproducing these brochures appeared in 
our 'Άhepa Magazine ". 

We were very fortunate to have Telly Sa
valas make a 60 second public service fιlm on 
Cooley's Anemia which appeared on every 
major television station in the United States. 

Two years later a 30 second public an
nouncement was reproduced by Telly Sa
valas that also attracted a nation wide 
audience. 

And two years ago Ι also made a second 
public service announcement for both tele
vision and radio. 

Target Distήbutors, which handled the 
distήbution of the T.V. sound films and 
radio broadcasts, was able to have this done 
completely free of charge as a public service, 
except for the comparatively small amount 
required to reproduce the film and Τ. Υ. and 
radio announcements. Over a four year 
period these broadcasts appeared in over 50 
million households, with an estimated 
audience in excess of ten million people in a 
total of 95 cities, in 40 states; all this at no 
cost to us. If we had to pay for these broad
casts at commercial rates, the cost would 
have exceeded three million dollars. 

"Sea in the Blood" was also distributed by 
Target Distributors with a length of 28!.-S 
minutes as a free loan by our Foundation. 
This showing reached over48 million house
holds in 85 cities and 35 states, at no cost to 
our tax exempt Foundation. On the basis of 
commercial rates, the cost of these broad
casts would have exceeded one million 
dollars. 

In addition we sponsored a Symposium 
on Medicine, Religion and Psychology at 
Hellenic College at Brookline, Massachu
setts with eminent authoήties in each subject 
participating. 

Our first major educational program was 
a National Ride for Life. In July of 1980, six 
cyclists calling themselves "Athletes in 
Christ"left New York City with the blessing 
of Mayor Koch at City Hall to cycle across 
the country for the purpose of acquainting 
our people, as well as the general public with 
Cooley's Anemia. They were heartily 
received by Ahepa 's Ν ational Convention at 
San Francisco, after being welcomed and 
honored by Mayor Diane Feinstein, at the 
City Hall of San Francisco. These "Athletes 
in Christ", had been briefed by Dr. Howard 
Pearson of Yale University. They received 
our Ahepa slides. Three of them showed 
slides and the leader, now Father Kosmas 

"NEW YORK" 

Karavellas, spoke on the need forcommuni
ty involvement. Newspaper, radio and tele
vision coverage was obtained in the major 
cities throughout the U nited States, and the 
National Ride for Life actually raised in 
excess of $50,000.00. 

In the same year, the Order of Ahepa, 
Daughters of Penelope, Maids ο{ Athena 
and Sons of Pericles, in the City of Cbicago 
held a mammoth telethon over a majorTele
vision Network, raising in excess of 
$150,000.000 net for the benefit of Cooley's 
Anemia. This event consumed the better 
part of one year on the part of dedicated 
volunteers of the Ahepa Family in Chicago. 

As a matter of fact all our fund raising 
events, bike-a-thons, walk-a-thons, bowl-a
thons, discos, fashion shows, formal a wards, 
dinners and Marathon Runs, increase the 
awareness of the public at large to the pro
blems and challenge of Cooley's Anemia. 

As to the second of our three pronged 
attack, namely, testing, Ahepa has conduct
ed screenings at national and distήct con
ventions, at St. Basil's Academy and at 
various Υ outh, Church and Ahepa 
meetings. 

This is usually preceeded by the showing 
of a film entitled "Biood in the Sea", the 
greater portion of which was filmed in 
Cyprus and distήbuted by BBC. 

Our educational program begins by 
ask.ing, "What is Cooley's Anemia? You 
Should Know!" In this manner we involve 
the audience, and encourage their questions 
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to the speaker, who is either, Dr. Joseph Α. 
Graziano or myself. 

The blood tests are given free of charge by 
our Foundation, and wholly as a public 
service. What the Governments of Greece 
and Cyprus havedone so admirably for their 
people, we of the Ahepa have assumed the 
responsibility to render this service for our 
people in Ameήca. Each participant receives 
a written report from Dr. Graziano, and if 
found positive, Dr. Graziano also furnishes 
genetic counselling. Ι η New Υ ork City and in 
Chicago, we have arranged with a major 
hospital in each city to apprise the general 
public that a free testing is available by 
calling a given telephone number. 

Screenings have actually been held by Dr. 
Graziano in various cities throughout the 
United States, namely, Atlanta, Chicago, 
twice in Miami, Boston, Flint, New Ro
chelle, Cherry Hill, Garrison, Jamaica, 
Manhasset and Glen Cove, Long lsland. 
From 10 to 12 perceηt of all tested in the 
United States have been found to be carriers 
of the Thalassemia trait. 

Our educational program has always 
emphasized the availability of pre-natal 
testing, or amniocentesis, for couples at risk. 
The issue of how to treat the results of pre· 
natal diagnosis is personal. 

We have given rnany fellowship grants to 
medical students who do research in hema
tology during their summer vacation. Va
rious research grants have been made to Co
lumbia Presbyteήan Hospital, Rockefeller 
University and Harvard University, Child
ren's Hospital and Yale University, Pediaι
rics and Hematology, as well as Children's 
Hospital in Chicago. We have funded and 
have been an early and timely contributor to 
every worthwhile research program, includ
ing pre-natal diagnosis, desferral, oral chela
tion pills, and of course, genetic engineering. 

We have embarked on a $500,000.00 En
dowment Fund Campaign during the past 
year, and over $100,000.00 has been raised 
for this purpose thus far! 

The motivating motto of our Foundation 
is "Be Embarassed to Die Before Υ ou Have 
Scored a Victory for Humanity". 
Νο one on our Executive Committee. or 

anyone else for that matter, is salaried or has 
an expense account. Some of our most dedi
cated workers for this cause are the young 
adults who have been tested and found to 
have the Thalassemia trait. We are a group 
that has demonstrated concern and com
mitment to a cause, the cause: humanity. 1 
congratulate the Cyprus Thalassemia Asso
ciation for its leadership in organizing this 
World Conference on Thalassemia. 

Our Foundation carries the name of 
Ahepa with dignity, with pride and with 
honor. 
------ -- ---- --- -

Στοιχειοθεσfα yιό Βιβλfα, 
κάθε έίδους lκδοση. 

(212) 921-0086 
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AHIPAC's Program for IOOth Congress 
Dr. Dean C. Lomis and Dr. Demetήos 

Politis, ΑΗΙΡ AC Chairman and Senior 
Vice-Chairman respectively, announced the 
AHIPAC legislative agenda for the IOOth 
Congress in support of the rule of law, 
human ήghts and United States national 
secuήty interests based on the Board of Di
rector's resolutions passed in 1986. 

First and foremost on the agenda is the 
necessity of conditioning all United States 
military and economic aid to Turkey until its 
occupation forces and colonists are with
drawn from Cyprus. 

Because of the continuing illegal occupa
tion of nearly 40% of Cyprus by 35,000 Tur
kish troops equipped with American weap
onry, the escalation of Turkish threats 
against Greece in the Aegean, the continu
ing violations of internationallaw and Tur
key's recent military modernization and 
build-up on Cyprus by illegally transferring 
upgraded American weapons to Cyprus, 
AHIPAC is calling for the imposition of the 
following, among others, binding condi
tions on all military and economic a id to 
Turkey: 

I) The withdrawal of all Turkish occupa
tion forces and colonists from Cyprus; 

2) the immediate return of Famagusta/ 
Varosha and Morphou to the Republic of 
Cyprus under UN auspices for the 
immediate resettlement of the refugees. The 
area should be specifically delineated as that 
inhabited by the Greek Cypήots prior to 
Turkey's invasion of 1974; 

3) agreement by Turkey and the Turkish 
Cypriots to constitutional arrangements 
based on the universally accepted demo
cratic principle of majoήty rule with full 
minority rights guaranteed, as well as 
freedom of movement, settlement, and 
ownership anywhere in Cyprus; 

4) agreement by Turkey to full coopera
tion with the Intemational Red Cross re-

Maximum discounts specίa/izing in 
multifamily and apartment buί/ding 

window rep/acements. 

garding investigation of the five missing 
Americans and the 1,614 missing Greek 
Cypriots; 

5) renunciation by Turkey of its illegal 
claims in the Aegean and submission to the 
Court of International Justice at the Hague 
of any alleged claims; 

6) agreement by Turkey to disband its 
"Army of the Aegean" organized in 1975 and 
aimed at Greece's Aegean Islands. 

Regarding American foreign aid levels, 
AHIPAC is calling for a I to Ι dollar ratio 
between Greece and Turkey and its applica
tion to economic and military aid and to 
concessional and grant funding. This ratio 
will serve as an added deterrent to potential 
aggression by Turkey against Greece. 
ΑΗΙΡ AC is also calling for the continua

tion of $15 millioh in humanitarian aid for 
Cyprus, at least as long as the Turkish occu
pation presence remains. 

Additionally, AHIPAC seeks a cήtical 
review and reassessment of the U nited States 

- Turkey bilateral relationship to determine 
the actual contribution by Turkey, if any, to 
the deterrent ca pa bilities of the W estem Al
liance and to determine the degree of 
damage that Turkey inflicts on the Westem 
Alliance by its continuing aggression on 
Cyprus and ίllegal demands in the Aegean. 
The review should consider the value, if any, 
of U.S. installations in Turkey and the need, 
if any, of U.S. armed forces in Turkey. 

AHIP Α supports the Broomfield- Yatron 
legislation to prohibit military assistance 
provided to Turkey by the United States 
from being used by Turkish occupation for
ces on Cyprus. 

Γιατί 

δέν διαφημίζετε 

καί σείς 

στήν «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ»; 

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

Τηλ. (718) 204-8380 

υ nder the direction of the well known entertainer 
ANDREAS MODINOS 

to serve you in all aspects of travel 
Τό νέο ταξιδιωτικό γραφείο τής δμογέvειας εlvαι ετοιμο 

νά έξυπηρετήσει κάθε σας ταξιδιωτική σκέψη . 

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

J.M. LIFE Corporation 
since 1968 

Κατασκευάζουμε ιcαί τοποθετοuμε παράθυρα 
Thermo placement windows 

Buildings 
8 Α tbermo lnsulιted wl.ndow 

unit tbιt saves up to 30% off 
your heιt loss • Enerιy τΙιbt 

• Mal.ntenance free 

Homes 
• ηιι subes 
e Double safety lock 
8 Every ιhape, ιtyle or slze 

FACTORY OUTLET Πεπειραμένοι tεχνί tες 

440 Bergen Blvd., Palisade Park, N.J. (718) 278-3700 (201) 945-9219 
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GEORGESTAVROPOULOS style, fabric and cut, the best to be found 
anywhere. Of course that's a woman's opi
nion ... a woman who knows clothes and 
admires George Stavropoulos' work 
tremendoΊlsly .. . 

Fashion to its utmost ... 
ln a time when fashion is practically syno

nymous to masquerade, clothes in good 
taste, with perfect line and made of superb 
mateήal come almost as a surpήse. Α very 
agreeable surpήse that brings in mind a 
word that is almost obsolete - elegance -
That is exactly what George Stavropoulos' 
spring and summer collection was, elegant!! 
But again Stavropoulos is a contuήer par 
excellence. He has tremendous talent. He 
has tradition to back his talent. And he has 
the know how to produce beautiful clothes, 
in cut, style and harmonious colors. 

Ι always did more than chiffon dresses that 
seem to have made my reputation." 

Of course he did. His suits are perfect in 

Up to now George Stavropoώos was 
famous for his flotting chiffon dresses made 
in a classical column like manner. But that 
does not mean that he did not do enything 
else. According to the fashion reporter of the 
New York Times who saw his last presenta
tion at the hotel Regency, there has been a 
change in the designer's style. Those were 
not the quiet dresses, she said, that Stavro
poulos usually presented. Everything had 
brighter, lighter look, and all his clients 
approved of the change. The designer 
disagreed and so do we. There was no 
change, just an evolution as it has always 
been in the twenty five years that George 
Stavropoulos presents his creations. He said 
'Ί just try to keep up with the times. Besides, Some of the lastest Stavropou/os creations 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Τό Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο ΝΕΑΣ Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ κόμμα προόδου πού 
ΔΗΜΟΚΡΑΠΑΣ, διέγραψε δμοφώνως διά άγκαλιάζει τήν μεγάλη Φιλελεύθερη καί Δη
σειρά σοβαρότατων πράξεων καί παραπτω- μοκρατική Παράταξη τοϋ Έλληνικοϋ Λαοϋ 
μάτων άπό μέλη τοϋ κόμματος ΝΕΑΣ ΔΗΜΟ- μόνο μέ αύστηρή καί συνειδητή πειθαρχία 
ΚΡΑΤΙΑΣ τούς έξής: Δημήτριο Δημητρίου, μπορεί νά προχωρή?η καί νά νικήση. 
Κωνσταντίνο Τριανταφυλλάκη καί Σωτήριο Ή Προσωρινή Συντονιστική Έπιτροπή ΝΕΑΣ 
Στεργιόπουλο. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νέας Ύόρκης (πού άποτε

τονίζεται {δια ί τε ρ α ότι δποιαδή ποτ ε άπόπειρα 
άπό τούς διαγραφέντες συγκλήσεως δήθεν 

έκλογών, συγκέντρωση μελών, συνελεύσεως 

κ. λ. π., όχι μόνον ε{ ναι παράνομη καί άποτελεί 
πρόσκληση σέ παρασυναγωγή άλλά καί ένδε
χόμενη συμμετοχή θά ε{ ναι άφορμή έπιβολής 
βαρύτατων κυρώσεων σέ δσους παρασύρονται 
σέ άντικομματικές πράξεις ύποκινούμενοι 
άπό άτομα πού δέν εχουν καμμιά σχέση μέ τό 

κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. 

λεί τήν μόνη νόμιμη άντιπροσώπευση τής 

ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ στήν περιοχή τής 
Νέας Ύόρκης) θά προβή συντόμως σέ πλήρη 
ένημέρωση τών φίλων καί όπαδών μας γιά τίς 
πρόσφατες έξελίξεις καί τήν εναρξη των δια
δικασιών γιά τήν έπίτευξη τών στόχων μας 
στόν τόσο κρίσιμο γιά τήν ·Ελλάδα καί ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ χώρο τής ·ομογενείας. 

Μέ πατριωτικούς χαιρετισμούς, 
τό Διοικητικό Συμβούλιο 

Ποοσωοιv'iίς Συντονιστικής Έπιτροπής 

"NEW YORK" 



t: Η μεγάλη~ διπλή έορτή! 

ΓΙΟΡτΑΖΟΜΕ έφέτος τά 200 χρόνια 
τοu Συντάγματος πού ρύθμισε τήν 

ζωή, έθρεψε τούς θεσμούς καf στήριξε 
τήν πρόοδο καί τήν εύημερfα τής πιό 
γνήσιας καί μεγαλύτερης Δημοκρατίας 
πού γνώρισε μέχρι σήμερα ή Άνθρω
πότης - ένα κείμενο στό όποίο συμπυ
κνώνεται ό fερός πόθος γιά tλευθερfα 
καί άξιοπρέπεια, ή σοφία καf ό πατριω
τισμός τών πατέρων τού όμερικανικοϋ 
w Εθνους. Κανένα 6λλο Σύνταγμα δέν 6ν
τεξε τόσο στόν χρόνο. Καί αύτόν τόν 

μήνα, ή ·Ομογένεια, μαζf μέ τό Πανελλή
νιο, γιορτάζει μα~ μέ τήν 'Αμιρική τήν 
'Εθνική Παλιγγενεσία τών προγόνων 
μας, όφοu ή 25η Μαρτίου καθιερώθηκε 
καί σάν όμερικανική έορτή, μέ νόμο πού 
ψηφίστηκε καί όπό τά δυό νομοθετικά 
Σώματα καί ύπεγράφη όπό τόν Πρόε
δρο Ρήγκαν. Μεγάλη ή τιμή γιά τήν Ό
μογένεια καf τήν ·Ελλάδα! Κα{ έκφραση 

εύγνωμοσύνης τής ·Αμερικής γιά τήν έλ
ληνική Κληρονομιά/ 

Of δεσμοί ο{ {στορικοί, of πολιτικοί καf 
of πνευματικοί μεταξύ τών δυό 
πατρίδων μας, Ισχυροιιοιήθηκαν έτσι 
περισσότερο. Καf μάλιστα, άνεπηρέα

στα όπό τίς όρνητικές διαθέσεις καί τούς 
τριτοδρομικούς όραματισμούς τών ιια/
θεροβσμόνωνιι σοσιαλιστών, πού εrχαν 
όδηγήσει σέ tπικfνδυνα όδιέξοδα ... 

• • • 
Θά έορτάσωμε, λοιπόν, έφέτος, τήν 

25η Μαρτίου καf σάν άμιρικανική tορ-

Τοϋ κ. ΠΑΝ. Σ. MAKPIA 

τήf Μέ τήν άπόφασή της αύτή, ή πολι
τική ήγεσία όπέδειξε σύσσωμη, γιά μιά 
όκόμη φορά, ποιά θέση δίνει στήν 'Ελ
λάδα καί σέ μδς πού τήνάντιπροσωπεύ
ομε έδώ σάν κρίκοι ζωντανοί μεταξύ τών 
δύο χωρών ... WΕγραψε σχετικώς δ Πρό
εδρος Ρήγκαν στόν 'Αρχιεπfσκοπο 
'Ιάκωβο: 

«Αiσθόνομαι Ιδιαιτέρως εύχαριστη
μένος ότι διό τί'jς όποψόσεως ταύτης 
σδς κόμομεν κοινωνούς τοϋ 6ιαρκοϋς 
χρέους εuyνωμοσύνης ιιρός τόν λαόν 
τfiς 'Ελλάδος καί δλους τούς πολiτας 
~λληνικi'jς κληρονομiας διό τό δημο

κρατικό Ιδεώδη, τό όποΙα tνέπνευσαν 
τήν θεμελίωσιν τοϋ Ιδικοϋ μας ~θνους 
tπόνω εΙς αύτό . Ο Theos na sas 
eνloyee». 

'Αξίζει, μέ τήν εύκαιpία, νά ύπομνησθή 
δτι, όνεξαρτήτως τών όποιωνδήποτε πα
ραπόνων lj προκαταλήψεων, ή 'Αμερι
κή ~ταν ή ιιρcίιτη χώρα πού άναγνώρισε 
τήν ' Ελληνική ·Επανάσταση (καf δ χι ή ... 
Ταϊτή, δπως άναισχύντως διδάσκονται 
σήμερα οΙ ΗΕλληνες μαθητές). Ή 'Αμε
ρική ~ταν tκεfνη πού στάθηκε στό πλευ
ρό τής 'Ελλάδος σέ κάθε κρίση, συμφο
ρά, θεομηνία. ·Η 'Ελλάς εΤναι tλεύθερη 
χάρις στήν 'Αμερική. Ή 'Αμερική στη
ρίζει καί σήμερα τήν 6μυνα τής 'Ελλά
δος καί τής tξασφαλfζει τήν άκεραιό
τητά της - όπό Βορρδ πρώτα, άλλά κσf 
'Ανατολάς. Καf ή 'Ελλάς, όπό τήν πλευ
ρά της, μικρή όλλ' ύπερήφανη, γενvαfα 
κσf άποφασισμένη πάντοτε καf γιά τό 

χειρότερο κάθε φορά πού άπειλείται ή 
tλευθερία της, στάθηκε πάντοτε ιιιστός 
καi εΙλικρινής ~ος, στό ιιλευρό τcίιν 
Η.Π.Α. Κα( tναντfοv κάθε τυραννίας, t
ξωτερικής καf έσωτερικι'jς, πιστή στήν 
μακραίωνα fστορfα της. 

Παρά τόν όντιαμερικσνισμό πού tπι
κρατεί, δυστυχώς, στήν 'Ελλάδα τά τε
λευταία χρόνια, καf παρά τήν άντιδυτι
κή πολιτική καf άντιαμερικαvική πολε
μική τοϋ σημερινού Πρωθυπουργού, ό 
όποίος πασχίζει - άνεπιτυχώς μέχρι 
τώρα, παρά τά λεγόμενα - νά προσκλη
θή στήν ιιμητρόπολη τοϋ Ιμπεριαλι
σμού» (Α.Γ. Παπσνδρέου), ύπάρχουv, 
εύτυχώς, καί Η Ελληνες μέ αΙσθήματα έκ
τιμήσεως καί εύγνωμοσύνης πρός τήν 
άμερικσνική Συμπολιτεία. Καf fκανοποι
οϋνται στό 6κουσμσ όψfμων διαβεβαι
ώσεων δτι «άνήκουμε στήν Δύση» (Πα
πανδρέου πρός Πλουμίδη στό Καστρί, 
τόν περασμένο μήνα). 

Of δυό έορτασμοf, συμπfnτουν μέ 
fναν τρίτο. Μικρότερης σημασίας, άλλά 
σχετικό μέ τούς παλαιούς tλληνοαμερι
κανικούς δεσμούς καf τήν ·Επανάσταση 

τοϋ 1821. Πρόκειται γιά τόν tορτασμό 
τών 75 χρόνων τοϋ Πσγχισκοϋ Συλλό
γου «Κοραής• τι'jς Νέας Ύόρκης, ό όποί
ος πρόκειται νά έκδώση τήν άλληλογρα
φfα ένός μεγάλου, έμnνεuσμένου Χιώτη, 
τοϋ Άδαμαντfου Κοραή, μέ τόν Τόμας 
τζέφφερσον, άρχιτέκτονα τοϋ άμερικα
νικοϋ Συντάγματος καf τρίτον Πρόεδρο 

----Μάς βοηθοDν άπό τό 18211----
·Η Ικκληση της Μεσσηνιακίίς fερουσfας πρός τήν ·Αμερική 

Τήν βοήβιια τfίς · Αμιριιdk tήτησε 
ι\ tιιαναστατημtνη 'Ελλάς μί τήν Ικ
κληση τfiς Μισσηνιακfiς fιρoucrfoς 
τ&ιν Καλαμ6ιν ιιρός τόν άμιρικανικό 
λαό. Στήν Ικκληcηιι ύιιοyρα~μtνη 
ύιιό τοΟ Πέτρου Μαυρομιχάλη, μί 
ι\μιρομηnο 25 ΜαΊου 1121, άνιtt-
ρcτο: . 
'Ήaνίηg formed the resolution to Ιίνe 

or die for freedom, we are drawn toward 
you by a just sympathy since it is in your 

MARCH,1917 

iand that Liberty has fixed her abode, and 
by you that she is prized as by our fathers. 
Hence, honoring her name, we inνoke 
yours at the same time, trusting that in 
imitating you, we shall imitate our ances
tors and be thought worthy of them if we 
succeed in resembling you ... lt is for you, 
citizens of America, to crown this glory, in 
aiding us to purge Greece from the Bar
barians, who for four hundred years have 
polluted her soil .. . " 

"What friendship and zeal will (the 
Greeks) not manifest to you, when, 
through your aid, they shall haνe broken 
their chains? Greece will then furnish you 
adνantages which you can in νain seek 
from the ignorant and cruel tyrants; and 
the bonds of gratitude and fraternity will 
foreνer unite the Greeks and the Amer
icans. Our interests are of a nature more 
to cement an alliance founded on 
freedom and νirtue." 
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τών ΗΠΑ. 

Ό 'Αδαμάντιος Κοραής εΤχε γνωρfσει 
τόν Τζέφφερσον δταν ό δεύτερος ήταν 
tπιτετραμμένος τής χώρας του ατό Πα
ρίσι (1785-1789). Τριάντα καf πλέον χρό
νια άργότερα, ό Κοραής τού έγραψε 
(τρείς έπιστολές του φυλάσσονται στήν 
Βιβλιοθήκη τού Κογκ.ρέσσου) γιά νά 
ζητήση τήν συμβουλή του καf τήν 
άμερικανική συμπαράσταση aτόν άπε
λευθερωτικό άγώνα. 

λύτερους τρόπους νά τιμήσωμε καf τούς 
τρείς αύτούς έορτασμούς_ μέ τό άκό
λουθο σύντομο άπόσπασμα μακροσκε
λούς άπσvτητικής έπιστολής τού ύπερ
ογδονταετούς Τζέφφερσον άπό τό Mon
ticello, Va., aτόν έπίσης πάσχοντα γέ
ροντα Κοραfί, ύπό ήμερομηνία 31 · 0-
κτωβρ(ου 1823: 

their success and nothing indeed but 
the fundamental principle of our goν
ernment neνer to entangle us with the 
broils of Europe could restrain our gen
erous youth from taking some part in 
this holy cause. Possessing ourselves 
the combined blessings of liberty and 
order, we wish the same to othercoun
tries and to none more than yours, 
which, the first of ciνilized nations, 
presents examples of what man should 
be." Νομίζομε δτι εΤναι ~νας άπό τούς κα-

"Νο people sympathise more feel
ingly than ours with the sufferings of 
your countrymen, none offer more sin
cere and ardent prayers to heaνen for 

E.=AIPETH ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

Σ Ε ΑΝΠΘΕΣΗ άπό δσα ύβριστικά κατελόγισε στήν 'Ομογένεια ό σημερινός άρχηγός τής Κεντρικijς Ύπηρεσίας 
Πληροφοριών άντιnτέραρχος Μακέδος (γιά τόν όποίο εΤναι 
«ύπερήφσνοςιι ό Πρωθυπουργός τής ·Ελλάδος), οΙ όμογενείς 
συνεχfζουν νά δεfχνουν τό θερμό ένδιαφέρον τους γιά τήν 
·Ελλάδα μέ παντός έιδους προσφορές_ εΙσφορές καf έργα 
πού άποδεικνύουν τόν πατριωτισμό τους καf τήν νοσταλγfα 
γιά τήν πρώτη γλυκειά, άθάνατη πατρίδα. Στά έργα αύτά 
πρέπει νά tνταχθή ή πρωτοβουλία μερικών Μεσσηνίων τής 
· Αμερικfjς_ τήν όποΙα άνέφερε σέ μιά πρόσφατη συνέντευξη 
Τύπου ό πρόεδρος τού Hellenic Deνelopment Corporation κ. 
Νίκος Παπαδόπουλος. Πρόκειται γιά τόν κ. Τάσο Κοκκα
λιάρη, τόν έπιχειρηματία τού Σικάγου Νίκο Σκούντζο καf 
τούς άδελφούς Χρfjστο καf Μιχαήλ Τομαρό, Ιδιοκτήτες τής 
tπιχειρήσεως KRONOS, στό Σικάγο, ol όποίοι δημιούργησαν 
άνώνυμη έταιρfα μέ κατατεθέν κεφάλαιο 700.000 δολλ. μέ 
σκοπό τήν προσέλκυση κεφαλαίων γιά tπενδύσεις στήν 
Μεσσηνfα. 'Ο νομός αύτός έχει Ιδιαfτερη άνάγκη μετά τούς 
περυσινούς καταστρεπτικούς σεισμούς ... 

Συγχαίρομε θερμά τούς καλούςαύτούς πατριώτες γιά τήν 
πραγματικά ύπέροχη πρωτοβουλία τους, καθώς καf τό Hel
lenic Deνelopment Corp., τό όποίο ε1χε τήν σχετική Ιδέα καf 
tνεθάρρυνε τούς τέσσερις καταθέτες. Εύχόμαστε νά εύρε
θούν καf 6λλοι μιμητές. w Ετσι πού κατάντησε τήν 'Ελλάδα τό 
σοσιαλιστικό πεfραμα, χρειάζονται έπειγόντως έπενδύσεις. 
'Υπάρχουν πολλοf όμογενείς πού πρέπει νά δεfξουν ένδια
φέρον γιά τfς tπενδυτικές εύκαιρfες πού προσφέρουν οllδι
αfτερες πατρfδες τους. Διάφορα μέτρα εύνοούν τfς tπενδύ
σεις άπό τό έξωτερικό καf εΤναι εύκολο νά καταλάβη κανεfς 
πόσο εΤναι δυνατό νά βοηθηθούν οΙ διάφορες περιοχές- καf 
Ιδιαίτερα οΙ άκριτικές - μέ τήν άξιοποfηση τών τοπικών 
πόρων καf δυνατοτήτων. Τό Ιδιαfτερο πλεονέκτημα πού πα
ρουσιάζει ή Ιδέα αύτή, εΤναι δτι μπορούν νά μετάσχουν δχι 
μόνο μεγάλοι κεφαλαιούχοι, άλλά καΙ πάρα πολλοί μικρο( 
έπενδυτές_ άγοράζοντες λfγες μόνο μετοχές τών tπενδυτικών 
έταιριών. 

Λευκώματα 

·Οργανώσεων 

Tel. (212) 921-0086 

.. NEW YORK" 

ΠΩΣ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 
τΟ ΠΟΣΟ δικαιολογημένη εΤναι ή άντίθεση τή~ Πανη~ει-
1 'ρωτικής Όμοσπονδfας ΗΠΑ, Καναδδ καΙ Αυστραλιας, 
καθώς καί τών έλληνικών όργανώσεων ·Ηπειρωτικών καί 
6λλων, γιά τήν 6νευ δρων 6ρση τής έμπολέμου καταστά
σεως μεταξύ 'Ελλάδος καί ·Αλβανίας, καταφαίνεται άπό τό 
γεγονός δτι ή κατάσταση τών άδελφών μας πού μένουν 
σκλαβωμένοι ύπό τό τυραννικό κομμουνιστικό καθεστώς 
τής γείτονος_ 6χι μόνο δέν βελτιούται, έν δψει μάλιστα τού 
έλληνικού «άνοίγματος», άλλ · άντιθέτως, χειροτερεύει . 

Μαρτυρία άξιόπιστη καf tγκυρότατη, έδωσαν πέντε 
φυγάδες άπό τήν Άλβανfα, ol όποίοι, τόν περασμένο μήνα, 
κατέφυγαν μέ σοβαρότατο κίνδυνο τής ζωής τους στήν 
έλληνική πατρίδα. 

ΟΙ άδελφές Γεωργία καί Κλεοπάτρα Παπαγιάννη, 20 καί 
22 tτών, άπό τίς Γ εωργουτσάτες καί οΙ τρείς φίλοι ·Αλέκος Δέ
τσικας_ Κοσμ6ς Μπάκος καί Θεόδωρος Ζώτος άπό τό χωριό 
Βουλιαράτες τής Βορείου 'Ηπείρου, 6φησαν πίσω τους 
γονείς καί άδέλφια, ή τύχη τών όποΙων εΤν~ι αl φυλ'!κίσει~ 
καί αl διώξεις. Μέ δάκρυα ατά μάτια έξιστορησαν τα δεινα 
τους καί τά δεινά τών 'Ελλήνων τής Βορείου ·Ηπείρου, κλαί-· 
γοντας μέ λυγμούς: 

• Τό 19771..,yξ ό όδελ~ μας. · Η tωή μας lyινε 6ύσιιολη. Μδς 
καλοΟσαν ατήν • λ~ξια κο/ μδς ρημόtονε ατό ξύλο. ·Η yιαyιά 
μας · λθανασkι Ιτούnη, ~ήθηιιε τά βασανιστήρια ιιαl ούτοnuρ
nολ~θηιιε. Στ/ς 23 ΔεκqιΡι>'ου 1986 άn~σ/σαμε νά ~yου~. Ft
χαμε μαtΙ μας Ινο μuστρ4 yιά νά σιιά•ουμι ατά συρματοnλtyμοτα 
κο/ όnό λ/yο δηλητήριο yιά νά ούτοιιτονήσουμε δν μδς Ιnιανον. 
Φιλήσομε τή μόνο yιά τελευταkι ~ρά. Αύτή 6ίν τό Ι'jξερε. Βyαt
νοντας άnό τό σn/τι tρχότον ό nοτίρος. Κ~τήιιο~ ιιαl nροσnt
ροσε. Κο/ τότε pyάλο~ τό ιιε~ νά 6ο0μι τiς nλάπς του yιά 
τελευταlα ~. Ξεκινήσαμε λίyοντος •λιυπριό 1'1 θάνατος•. 

Γιά τήν θέση τής Βορειοηπειρώτισσας γυναίκας στήν άλ
βανική κοινωνfσ, οΙ δύο άδελφές δήλωσαν στούς δημοσιο
γράφους τά έξής: 

οΔίν ύnάρχιι τάξη άν6ρlί)ν ιιο/ τάξη yυνοιιιtίίtν. Ύnάρχει τάξη 
ιιομματ•wν καΙ μή. · Η ιιοινιιινkι ατήν · λλβανlα ατραyyαλltει τή 
6ροατηριότητά μας, τή .. λο6οξkι μας. 018ορειοηmιρώτιαοες nο
λιτιιιό οlιιονομιιιά, ιιοινων•ά ιια/ nολιτιιιά Wνχονται άnό τό 
ιιόμ~. Δέχονται ύnομονετaά ιιοl σί nολλίς mρmτώοεις μοιρο
λατρικά καΙ άmλnιστιιιό ιιαθητιιιά τήν τυροπισμίνη (wή τους. 
• Ομως, nοτί 6tν τούς Ιλει•ι ό nόβος yιά λευτεριά nού τήν λα
τρεύουν ιι~ μί nάθος όμίτρητο.ι. 

Μέ τό ίδιο πάθος γιά τήν tλευθερfα μfλησαν καί οΙ τρείς 
φfλοι φυγάδες: 

οθμασπ ιύτυχdς, nού •τάσαμι μ ιό μίρο ατήν ίλεύθερη μόνο 
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μας ·Ελλάδα ιcαl μnοροΟμε νά ιcάνουμε Uεύβερα τό σταυρό μας, νό 
m1με στήν bιcλησlα καΙνό 6ουλi.ουμε δχι σόν σιcλάβοι, άλλά σόν 
τlμιοι tρyάτες•. 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ε=ΑΓΩΓΕΣ 
ΣΤΗΝ AMEPIKH 

ο Ι ΕΞΑΓΩΓΕΣ tλληνικών προϊόντων στήν 'Αμερική αύ, ξάνουν !'όθε χρόνο, ένώ οΙ όμερικανικές tξαγωγές στήν 
Ελλάδα μειωνοvται, δπως προκύπτει όπό μία όνακοίνωση 
τ~ ς όμερικσνι~fjς τ:ρεσβεfας στήν 'Αθήνα, μέ τήν εύκαιρία 
της συμμε:οχης των ΗΠΑ σέ μιό όγορσστική έκθεση, στήν 
Θεσσαλονικη. 

Σύμφωνα μέ τά έπίσημα στοιχεία, όπό τό 1980 τό σύνολο 
τών έξαγωγών τών ΗΠΑ πρός τήν 'Ελλάδα μειώνεται κάθε 
χρόνο όπό 921.000.000 δολλάρια τό 1980 σέ 455.000.000 δολ
λ~ρι.α τό 1984: ~Αν καf οΙ έξαγωγές τόν προηγούμενο χρόνο 
αυξηθ!Jκσν σε 497.000.~ δολλόρια, αύτό τό ποσό έξσκο
λουθει νά όντιπροσωπεuει μfα μείωση κατά 46% σέ σχέση μέ 
τά έπfπεδα πού κυμαfνονταν τό 1980. 

'Αντlθετα, όπό τό 1980, of εΙσαγωγές όπό τήν 'Ελλάδα στΙς 
ΗΠ~, έχουν αύξηθεί σημαντικά. 01 εΙσαγωγές έλληνικών 
προ~όντω~ στΙς ΗΠΑ όνήλθαν στό ϋψος τών 429.000.000 δολ
λαριων τον περασμένο χρόνο καί όντιπροσωπεύουν έντυ
πωσιακή αύξηση 48",.{, σέ σύγκριση μέ τό 1980. 

• Εlδικri}τερα γιά τίς έλληνικές έξαγωγές, κυριώτερα προϊ
οντα που εΙσάγονται στίς ΗΠΑ όπό τήν 'Ελλάδα ε1ναι διυλι
σμένα προϊόντα πε:ρελαίου. 'Ο καπνός ύπfjρξε παρσδοσια-

Στοιχειοθεσία yιά βιβλfα, 

κάθε έίδους lκδοση. 

(212) 921-0086 

Hf\tt4 
ΥΟΡΚΗ 

~ 
UnicarBMW 

Exclusive, Authorized BMW Dealership 
31-08 Northern Boulevard, 
Long lsland City, New York. 
(718) 729-344 7 

V ASSILIS THOMOPOULOS 
General Manager 

MARCH, 1987 

κά τό πρώτο πιό σημαντικό προϊόν πού έξήγαγε ή 'Ελλάδα 
στfς ΗΠΑ. Τό 1986 ol ΗΠΑ εΙσήγαγαν καπνό όξfας περίπου 
48.000.000 δολλ., ποσοστό περίπου 12% τοΟ συνόλου τών 
εΙσαγωγών όπό τήν 'Ελλάδα. ·Ενώ τά γεωργικά προϊόντσ 
όντιπροσωπεύουν fνα εύμεγέθες ποσοστό έπl τοΟ συνόλου 

. τών άμερικανικών εΙσαγωγών όπό τήν 'Ελλάδα, τό 1982 μει
ώθηκαν όπό τό 38% έπl το Ο συνόλου τών όμερικανικών εΙσα
γωγών στό 18% τό 1986. 

Παρά τό γεγονός δτι ό σοσιαλισμός φόβισε τούς · Αμερι
κανούς έπενδυτάς, ol ΗΠΑ κατέχουν σήμερα τήν δεύτερη 
θέση aτόν κατάλογο τών ξένων έπενδυτών στήν 'Ελλάδα μέ 
ενα σύνολο έπενδύσεων τfjς τάξεως τών 630 tκατομμυρίων 
δολλαρlων. 

Τό ποσό αύτό έχει έπενδυθεϊ σέ πολλούς τομείς τής βιο
μηχανfας, καθώς καί τών ύπηρεσιών σέ όντfθεση μέ τίς έπεν
δύσεις τοΟ πρώτου Καναδό πού τό σύνολον σχεδόν έχει 
δοθεί γιά τήν όντληση τού πετρελαίου aτόν Πρίνο. 01 κυρι
ώτεροι τομείς τfjς βιομηχανfας ε1νσι ό κστασκευαστικός, τά 
μεταλλεία - όρυχεία, ή 6ντληση πετρελαίου, τά φαρμακευ
τικά, τά χημικά, ή μεταποfηση τροφίμων. 

Σ τούς τομείς τών ύπηρεσιών εlναι ol Τράπεζες, ή διανομή 
πετρελαίου, άσφαλιστικές καf 6λλα σέρβις. Μεταξύ τών 
μεγαλυτέρων όμερικανικών έπενδύσεων στ ή ν ' Ελλάδα ε1vαι 
αύτές τfjς Mobil, Dow Chemical, Del Monte, American Jn
surance Company καί πολλές 6λλες. 

Μέ τήν εύκαιρfα, σημειώνομε δτι οί έλληνικές έξαγωγές 
στίς ΗΠΑ θά εlχσν αύξηθεί όκόμη περισσότερο, 6ν ύπfjρχε 
τρόπος νά έλεγχθij ή κερδοσκοπική μανία ώρισμένων εΙσα
γωγέων. Πολλά έλληνικά προϊόντα, καί lδfως τά κρασιά καί 
6λλα οΙνοπνευματώδη, πωλούνται σήμερα aτόν κστσνα
λωτή σέ τιμές πολύ όνώτερες έκεϊνες τού 1980, παρά τό γε-

Restaurant - Catering - Lounge 
CATERING- LUNCHEONS- DINNERS 
For Business or Priνate Parties from 30 ι ο 200 Guests. 
For Weddings or Banquets jrom 30 to 175 Guests. 

Tel. (201) 289-5220, (201) 289-5531 
1200 NORTH AVE., ELIZABETH, N.J. 07202 

Γιά όλες τίς άτομικές καί συλλογικές 
κοινωνικές έκδηλώσεις σας στό Ν. Τζέρσεϋ 

Parnassos 
Food Market, lnc. 
ΛLL KINDS OF IMPORTED CHEESES 

COFFEESANDCOLDCUTS 1 GREEK-ITALIΛN 
SPΛNISH ΛΝD AMERICΛN FOODS 

GUS BALLAS 
34-16 Brι')adway 

Astorίa, New York 11106 
Tel. (718) 956-0586 



γονός δτι τριπλασιάστηκε έκτοτε ή άξΙα τού δολλσρlου καΙ 
θά έπρεπε νά εΤχε σuτό κάποια έστω πρός τά κάτω έπlδρσση 
στΙς τιμές πωλήσεως τών προϊόντων σuτών στήν άμερικσνι
κή άγορά ... 

ΔΙΑ ΥΓΕΣΤΑ ΤΗ ΠΟΛΙΠΚΗ 

ΕΣΤΩ κ.αf μέ σημαντική καθυστέρηση, δέν εΤνσι 6σκ.οπη ή 
μεταφορά έδώ μιδς πρόσφατης δηλώσεως τού ύφυπουρ

γοΟ 'Αμύνης τών ΗΠΑ, κ.. Ρfτσσρντ Πέρλ, σέ άπάντηση έρω
τήμστος δημοσιογράφου, στήν Οuάσιγκ.των, σχετικά μέ τΙς 
άμερικσνικ.ές βάσεις στήν 'Ελλάδα κσί τΙς σχέσεις μεταξύ τών 
δύο κρατών. Ό κ. Πέρλ έπσνέλσβε μέ κρυστάλλινη διαύ
γεια τήν άμετσκlνητη, τfμισ καί εΙλικρινή θέση τfjς 'Αμερικ.fjς 
έναντι της 'Ελλάδος, Εlπε ο κ. Πέρλ: · 

•' Ελπftιιι δτι 8ό αυνεχfσουμε τή αυ~νiα, οΙ Η.Π.Α. καΙ ή · Ελ
λάδα εlναι σύμμαχοι tδώ καΙ πόρο πολλ6 χρόνια. • Εχομι nεράσιι 
μαtf μέσα άπό πολλiς δύσιιολις περιόδους. ·εχουμε πολεμήσει 
ό Ινας οτό πλευρό τοϋ 6λλου, οί πολέμους, άνταρcήες, κ.λ.π., νο
μΙtιιι δτι ή 'Αμιp8(ή μπορεl νά εlναι ύnε~η yιό τό ρόλο της 
νά Ιλθει οί Ροήθιια τfk 'Ελλάδος, άμtcnιις μετά τόν Β' Παyιιό
μιο Πόλεμο, Ροηθtίιντας νά σιιιθd ή ·Ελληνική Δημοκρατfα καΙ θά 
"ταν τραyιιιδfα δν οτήν πράξη οΙ Η.Π.Α. tξεδιιίικοντο όnό τήν 

' Ελλάδα yιό όποιοδήποτι λόyο, συμπεριλαμβcινομtνων προσw
ριν4ίtν δ~ν άιrο.,ειιιν, πάνω οί θέματα πολύ μικρότερης 
σημοσfας yιό τήν άήιάλιια ίιαf τ6Ίν δύο, οτό πλαlσιο τflς μακρο
πρόθεσμης σχtσης τους. 

• Τ ό θέμα δtν εlναι - καΙ τό Ιχιιι πεΙ αύτό καΙ παλαιότερα, καf 
δtν άσκώ κριτική - δtν εlναι ύπόθεση ιι:άnοιοu άκινήτου οτήν 

' Ελλάδα, μιρικοf άιροδιόδρομοι οί 'Ελληνικό Ιδα~. 'Υπάρχουν 
πολλοf τρόποι νά Ι χεις Ράσεις άιροσκ~ν σ' δλο τόν κόσμο καΙ 
οτήν θάλασσα κ.λ.π. Τό πραyματιιι:ό θέμα ιlναι αύτtς οΙ διευκο
λύνσεις καΙ οΙ Ισχύουσις αυμ...,νlις μετα~ύ H.n.A. ιι:αf · Ελλάδας, 
οτά πλαlσια τοΟ ΝΑΤΟ, σόν μιό Ικ4Ιρόση άλληλιyyύης μιτα~ύ 
συμμάχων. • Ετσι οΙ tπιnτιίιcnις τερμστιαμοΟ αύτfk τfk σχtσης, 
νομftιιι θά εlναι κατ' ~οχήν πολιτιιι:fk παρά οτραnωτικflς .-ι
σιιιις•. 

ΕΙς έρώτηση δημοσιογράφου 6ν ύπάρχη κ.σμμfα ένδειξη 
έκ. μέρους της 'Ελληνικ.ης Κυβερνήσεως διό τό θέμα τών 
βάσεων, ό 'Αμερικανός ύφυπουργός 'Αμύνης άπήντησε: 

ι.Uν ύnόρχα καθαρή Ινδ~. Sμαι cήyουρος δτι αύτό 8ό συ
tητηθιl. Ή αυ~νfα προtιλtπιι αυtήτηση. Νομltιιι δτι καΙ ο4 
δύο πλιυρtς τό tπιθuμοΟν καΙ tνοnόκειται οτήν 'Ελλάδα. Ποτt 
δtν Ιχουμε άναyκάσιι κάποιον, πού δtν liθελε τήν nαρουσΜι μας 
οτό tθνιιι:ό του Ιδα~·· 

ΠΟΣΑ ΖΗΜΙΩΣΕ Η ΕΛΛΑΣ; 

π ΟΛΜ tκ.στομμύρισ στοlχισε στήν 'Ελλάδα ή άγορά δύο διαφορετικών τύπων άεροσκ.σφών στά πλσfσισ τής «ά
γοpδς τού αΙώνα». Αuτό κατηγόρησε τήν Κυβέρνηση ή 
'Αντιπολfτευση, καΙ σuτό πσρεδέχθη ή Κυβέρνηση διό τού 
άρμοδlου ύπουργού κσ{ 'Αντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως 
κ. Γιάννη Χσραλσμποπούλου. 'Η δισφωνfσ έγκειται στό 
ύψος τών ... σπασμένων τά όποία θά πληρώσουν οΙ ·Ελλη
νες φορολογούμενοι. Γιά νά λάβουν μιά καλύτερη Ιδέα τού 
θέματος σuτοΟ οΙ άνσγνώστες μας. τούς παραπέμπομε στό 
άκ.όλουθο σχόλιο τής •'Εστfσς" μέ τlτλο ιιΤά Ψωροεκ.ατομ
μύρισ», πού έχει ώς tξής: 

• Τέλος nόντwν, πολύ nερlερyον άντfλιΜιιν nερl χρημάτων, καf 
μάλιστα τοΟ Αημοcήου, Ιχουν ο4 •νεόπλουτο .. τfk noλrτ•fk ιι:u
Ρερνflται μας. 06τω, άnαντ4ίtν ό ύnουρyός • Εθν•Ιk ·Αμύνης ι1ς 
τά y~ντα ύnό τοΟ βουλευτοΟ τfk ιΝtας Δημοιι:ρατfας•, ιι:. 
Στι .. Μάνου, δτι ή ιπολιτιιι:ή tmλoyή• τοΟ κ. Ποnανδρtοu ιlς τό 
τfk nεριβοήτοu • 'Αyορδς τοΟ ΑΙώνος•- νά προnμήση δύο τU
πους άεροσκ~ν (τό Γαλλ•όν ιΜιράt-2800ιο καΙ τό · Αμεριιι:ανt
κόν ιF-16•), άντf τοΟ ένός πού ύnε6dουον οlάρμόδιοι οτρατιw
τικοf έμπειροyνιίιμονες - ttημfwσa τήν 'Ελληνικήν οfκονομfαν μt 
286 δισεκατομμύρια δραχμ6Ίν, tδιfaλwσεν δτι, πράyματι, tπειισ
ρύνθη ή 'Ελλάς μt Ινα ποσόν έκ τflς άyορδς δύο τύπων, άλλά τό 
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ποσόν αύτό δtν dναι τοΟ Δ.,ους τών 286 δισ. δραχμών. ιΤό σω
στό- εlnεν δ κ. Χαραλαμπόnουλος- εfναι δτι πρέπει νά κυμα~ 
νεται yύριιι οτά 500 μt SSO tκστομμύρια δολλόρια καΙ δχι dς τά 
t~ιιtfιρινιιι:ά νούμερα πού άνέ .. ρε ό κ. Μάνος• ... 
Έν πριίιτοις, δμως, τΙ θά nfl ιπρtnει νά κυμαlνtται•; Δtν yνω

ριφ ό άρμόδιος ύnοuρyός πόση εlναι ή tmΡάρυνσις, διό τήν ό
nοlαν δ κ. Μάνος "το ~ς; Τό κόστος άyορδς τιiJν 40 ιΜιράt-
2000ιι ύnερβαlνει κατά 500 tιι:ατομμύρια δολλάρια τό κόστος"ισου 
άριθμοΟ άεροσκ~ν ιF-16ιι. •Εχομεν, λοιπόν 1 άμtσιιις -όμέσως, 
tπιβάρυνσιν 500 bατομμυρlιιιν δολλαρlιιιν, σύν 600 tκατομμύρια 
δολλάρια tπl πλtον κόστος ιlς τήν άρχήν καf 6λλο Ι ν δισ. δολλά
ρια ιι:ατανεμημtνα tντός 20-25 tτών, δλα αύτά αυμποσοΟνται εΙς 
τόν Ιλιyyιwδη άριθμόν τ6Ίν 2 δισ. δολλαρiιιιν. ·Αλλά καΙ μόνον τό 
ποσόν τ6Ίν 500 tιι:ατομμυρiιιιν δολλαρlιιιν δν "το ή tnιΡάρυνσις, 
ιfναι αύτό τόσον άσήμαντον διό τόν κ. Χαραλαμπόπουλον, ώστε 
νά θuσιασθΙΙ δνευ άποχρcϊιντος λόyου; Διότι, βεβαlιιις, δ Ισχυρt
σμός, δτι ή προτfμησις εΙς τούς δύο τύπους άεροσκ~ν lyινε 
διό νά μή t~τιίιμιθα όnό Ινα προμηθεuτήν - τάς Η.Π.Α. tν 
προιι:αμtνιιι - εlναι τιλιfιιις άοτήρικτος, δοθtντος δ τι δν διό κά
ποιον αυyuκριμtνον λόyον τflς Δυτικflς Ιυμμαχfας tοταματοϋ
σιν δ Ινας προμηθετής νά μδς δΜ\η άνταλλακτικά, θά tοταμα
τοϋcπ καΙ δ δλλος ..... 

ΤΩΡΑ ΤΟΥΣ ... ΒΡΩΜΑ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ! 

Δ ΥΟ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ έντυπα πού έξυμνοΟσσν μέχρι πρότινος τήν " 'Αλλαγή» κ.σ{ τό «ΠΑΣΟΚ» κσf διεκήρυσσαν τήν 
άνάγκη τού «σοσισλιστικ.οΟ μετσσχημτισμοΟιι, γιά νά 
άποκ.λειστή ή έπάνοδος τής «έπάρστης Δεξιδςιι στήν έξουσίσ, 
έχουν τώρα ... δεύτερες σκέψεις. 

·Ο « · Εθνικός Κήρυξ», άνσκ.ηρύσσων σάν «Πρόσωπο τής 

custom kitchens 

STYLE & QUALITY 
ΑΤ REASONABLE PRICES 

We Offer Solutions And 
Imagination Is Our Only Limitation 

AffΌrdable Elegance 

EUROPEAN FINE WOOD & MICA CABINETS 
ΟΑΚ - CHERR γ - HICKOR γ 

Incredible Selection in Stock 
ι----Contemporary- Traditional- European--....ι 

WOODSIDE 718 458-8255 
KITCHEN CABINETS 

ι----64-11 BROADWAγ, WOODSIDE----ι 
FREE ΗΟΜΕ SURVEY • EXPERT D ESIGN 

and COST ΕSΠΜΑ ΤΕ 

FINΛNCING and INST ΛLLΛ τΙ ΟΝ Λ Jl ΛILΛBLE 

.. ΝΕλ ΥΟΡΚΗ .. 



χρονιδςιι (1986) τόν Πρωθυπουργό κ. Α. Παπανδρέου, ση
μειώνει : 

cΤό πρόσωπο τflς χρονιδς πού πέρασε ι\ταν ό ·Ελληνας πρω
θυπουρyός 'Ανδρέας r. Πcnιcινδρiου. Τό 1916. σtιμανι yιά τόν 
κ. Ποnαν6ρέου όιφιβιϊις τό όντiατ~ όn' δ, τι τό 1!81, όnότι 
κaf όνtλαβι τήν tξoucήa μί τή σuντριnτ•ή πλειο4f...-.το0 tλλη
νικοϋ λαοϋ •• ο τρόπος διακυβtρνησης τικ χιίtρος μί τήν όαό
νετη δσιιηση tσωτιρικflς ιιαl tξωτεριιιflς πολιτιιιflς, 
συσσιίtρευσε yιό μιό όλόιtληρη nινταιτ6ιι τόσα προΙJλήμcιτα, 
πού καμιά Ιιιανότητα τοΟ • Ελληνα Πριι8υπουρyο0 δίν dναι όρ
ιιιτή δχι μόνο νό όντmαροταχθd, όλλό οϋτι ιιαl ν' όnοτι.Uσιι 
τήν tλαχιστότιρη tλnl&ι. 

οΤό 1986 σtιμανι τήν όπαρχή τοΟ τέλους ίνός ·ωηνα nολι-
τιιιοΟ, πού βρlσιιιται ατό προσιιήνιο τών πολιτιιι6ιv tιtλιι&wν 
τi\ς χciιρος yιό δcκαιτlις τιίJρο. ·Ο tλληνιιιός λαός όnο6οιdμασι, 
στή διόριιιια τοΟ 1986,, ατή διόριιιια τιϊιν yινιιιιϊιν ιιαf 6ημοτ•6ιν 
tιιλοy6ιν τόν δνθρωπο πού ατό πρόσωπό του lτρι .. yιό πολλά 
χρόνια τΙς μοναδιιιίς του tλπlδcς. 

··Ομως, τό 1986 σι'ιμανι nέρο όπό τήν πολιτική tβορό τi\ς 
ιιυβέρνησης Παnανδρέου καΙ τήν πολιτ•ή 6ιοtβορά στιλιχιϊιν 
της. · Η σιιανδαλολοylα κ~θηιιε τό 1986, δημιουρyιίtντας 
πλέον ιιαl τήν 1\θιιιή ό~τηση, ιιότι nού tnανιιλημμίνα ιlχι 
tπισημανθιl όπό δεξιούς ιιαl όριστιρούς, ot όνύnοnτο χρόνο. 
Τό 1986, ίnflλθι πλήρης διαχwρισμός τοΟ σχήματος ιιαf τικ νοο
τροπ6ιις Παnανδρέου, όnό τΙς όριστιρές δυνόμιις τικ χιίJρος. 
Πολιτιιιοl πού ... nιρnότηααν χtρι μί χίρι όnό τό 1974, χιίιριααν 
τό 1986 μί tλόχιστις πραοnτιιιίς yιά tnανασύνδισι'ι τους. 

•' Ο ·Ελληνας πρcιιθυnουρyός ·Ανδρέας Παnανδρέοu, όπ~ 
μονωμtνος όπό τΙς όπόλοιnις σuπινιιιίς δυνό~ις τού τόπου, 
διaνύει τόν tλόχιστο δρόμο πού τοΟ όnόμιινι όιιολουθtίιντας τό 
nιπρωμtνο του•. 

«ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ .. . ΤΕΛΟΣ» 

Β ΑΘΥΤΑ ΤΑ άπογοητευμένη ε1ναι κα( ή «Καμπάνα», ό δποfα μέ τήν άνατολή τού νέου έτους. έγραψε μεταξύ dλλων: 

οΠιριμtναμι πολλά πράyματα όnό τήν κυβέρνηση τικ αότ~ 
αποιιαλούμινης c' Aλλayflς•. τικ c' Aλλayflς• nού ή ίtιιμιιΜδα 
αύτή ιιαl ό 6ιιυθυντής της, π~ρον δ, τι ιfχαν ιιαl δtν ιfχαν. 

Πιριμίναμι πολλά πρόyμcιτα όnό τήν ιιυβίρνηση τικ 'Αλλα
νικ• στήν ίξωτιριιιή ιιαf tσwτερική πολιτιιιή. Μιό . Αλλσyή nού 
θό όπόλλαττι τή xciιpo όnό δλοuς bdνouς τούς όιιοιιοιικούς ιιαl 
νιοαποιιιιαιιοός δισμοός, nού δυστυχQς ή nατιΜδα μας ιlναι ύ
ποχριωμtνη νά διατηρcf yιά νό μnοριl νό όναηνbι, σόν τόν δρ

ρwστο πού βρΝηιπαι ατό κριββότι μί σακατιμίνα nνιμόνια ιιαl 
διατηριlται ατή ~wή μί τιχνητά μέσα. 

'Η tσwτιριιιή ιιαl ίξιιιτιριιιή πολιτιιιή τικ χιίtρος μας σήμιρο 
- δπιιις ιιαl ατό nαριλθόν - dναι ίξορτwμίνη ιιαl ιιαθο6ηyου
μίνη όnό τό ξίνα σu""ροντα. ·Η χιίtρο σtιμιρο όναnνbι, ιιινιl
ται ιιαl 6ραστηριοποιιlται, δχι ~να μί τΙς όνάyιιις ιιαl τΙς 
δυνατότητις τοΟ λαοΟ της, όλλά τΙς όδηylις καΙ τΙς κατιυθύν
σιις τ6ιν ξίνων - τιϊιν θιροπόντων, νά ποΟμι, yιατρ6ιν - οΙ ό
ποΙοι παροιιολουθοϋν μί κάθ& λιnτομίρcια τήν πορdα ιιαl ίξί
λιξη τικ όρρciιστιιας μας ιιαl nαροχωροΟν aτόν όσθινfi τιιιν τΙς 
δόσιις τ6ιν ~ιιιν καΙ τοΟ δξυyόνου πού χριιό~ται yιά νό 
~ήσιι, δχι δμιιις yιά ν ' όναρριίtσιι, νά σταθd δηλαδή ατά πόδια 
του, yιά νό όξιοwοιήσιι μόνος τΙς όνόyας του, όλλά yιά νό,διατη
ρηθιl στήν "ι6ια ιιwματιίJδη ιιατάστοση•. 

ΚαΙ σέ dλο σημείο, προσθέτει ή ιιΚαμπάvα•: 

•Δυστυχ4ϊς τά ιιηρύyμcιτα τοΟ ΠΑΣΟΚ ιιc8 τaν ήyιτaν του, 
~ταν καΙ ψ.ολουθοΟν νά ιJναι ιιηρύyματα όnοnροασνατολι-
σμοΟ ιιαl tμnαιyμοΟ τaν αlσβημάτwν τοΟ tιλιλιύθιρου λαοΟ 
τικ χιίtρος, δ δποlος όνίμινι όnό χρόνια τιίtρο τόν ήytτη tκdνο 
πού θά όnιλιυθιριίtσa τή χιίtρο, όn6 τόν μυθιιιό tιυlνο δρόιιοw· 
τα, πού ιιατατριιίιyιι τό nαιδιό τοu•. 

ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΚΜΗΣ 

κ ΤΥΠΗΣΑΝ κα( t6ω πολλές εύαfσθητες καρδιές γιά τήν περlπτωση τού Ισοβ(τη, αlμοσταγοϋςδμοφυλόφιλου δολο
φόνου, Χρ. Ρούσσου. ;Η Νέλλη Σαβουλlδου ρώτησε τούςό
κροατtς τfjς tκπομπfjς της γιά τδ 6v θά έπρεπε vά τοϋ δοθfj 
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χάρις. tνω ή «Πρωίνή» σημεfωσε μεταξύ 6λλων: 

ο 'Ο Ρούσσος δtν ιlναι όθιϊιος. ·&οχος ιlναι. w&οχος δολ~ 
νkιςΙ ·Αλλά δίν ~τάιι όnαλλαyfι. Ούτι ό~λάιιιση. Ζητάιι 
μdwση τflς ποινfiς του. U &οσι χρόνια. Μ· δλλα λόνια ~τάει τό 
68ιαlωμα στήν tλπlδαl Ζητόει νά μήν τοΟ ~ιρέσει ή κοινwm 
τήν tλnl&ι δτι θό ~ήσιι καΙ αότός σάν δνθρωπος, τουλάχιστον 
ot κάnοια μελλοντική στιyμή ... ο. 

• • • 
Τό ξεσήκωμα «διανοουμένων», πολιτικών, tφημερί6ων 

κ.λ.π. - δπως έγινε κα( γιά τούς λόγους πού lγινε- ύπέρ τού 
στυγνού δολοφόνου μδς γέμισε άη61α κα( ντροπή. Δέν χρει
άζεται νά πούμε περισσότερα. Περιοριζόμαστε στήν μετα
φορά έ6ώ, ένός άποσπάσματος 6ρθρου τού έγκυρου περιο
δικού «Πολιτικά Θέματα» : 

c' Η Ιστορiα Χρήστου Ρούσσου tώτιcn τά όναστήματό μας. 
Μιά κυβέρνηση ιιοροnαiουσα, συρόμινη, διιλή. ·&αν Τύπο ό
νciιριμο, Ιρμαιο τfiς ιιυιιλ04'0ρiας. Μιό ιιοιν~νlα όπιιtατιιιή, ιιαl 
δνιση. ·Ο Χρ. Ροlίσσος, σιξουαλικό όνώμαλος, καταδιιιασμίνος 
yιό lyιιλημα πού διίπροξι, δέν δξιζε τόσης σuμnαροστάσεως. 
·Η όνοχή πού δcιιαμι όnέναντl του σcίν ιιοινwνικό σύνολο δtν tπι-
βιβcύωνι nαρό τήν ήθιιιή nτciιση τcίιν ι'ιμιρ6ιν μας. ΚαΙ μόνο κατά 
τοfίτο ~ταν χρήσιμη ή ιιατό τό δλλα λυπηρή αύτή Ιστορ6ιιι. 

Mary's Monograms 
MARY SIDERIS 

350 SEVENTH Α VENUE 
16th Floor 

NEW YORK, Ν.Υ . 10001 
Tel. (212) 244-3044-5 

Leah Ρ. Pappas, Esq. 
announces the opening 

of her law office at 
32-20 Broadway, Astoria, Ν. Υ. 11106 

Tel. (718) 545-3614 
Specializing in: 

• Real Estate closings 
• Landlord - Tenant matters 
• Matrimonial law 

ΤΑΧΙ 

OLYMPIC CAR SERVICE 
(718) 626-8000 

DOR ΤΟ DOOR SERVICE 
Α/1 Air Condiιioned Cars 

24 Hours Α Day - 7 Days Α Week 

Μ/Λ Ο ΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΆ 
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~u 'Αποτυχία του Σοσιαλισμοί5 

Του κ. ROY MACRIDIS 

Καθηγητου του Πανεπιστημίου Brandeis 

Προσπαθώντας κάποιος νά έκτιμήσει τά γεγονότα τοϋ 1986 
μπαίνει στόν πειρασμό νά -χαθεί σέ άσ-χετες λεπτομέρειες. τί εlπε 
δ Ρέηγκαν στόν Γκορμπατσώφ στό Ρέυκιαβικ καί γιά ποιό 
πράγμα διαφώνησε δ Γκορμπατσώφ; Ήταν κατάσκοπος δ Ντα
νίλωφ; Θά άπελευθερώσει δ Χομεϊνί τόν κόσμο άπό τόν Μεγάλο 
Σατανii- δηλαδή τίς ΗΠΑ tΊ εlναι οί Ίρανοί ετοιμοι νά άπελευ
θερωθοϋν άπό τόν ίδιο πρίν έπιστρέψει δ Προφήτης; Πόσα έκα
τομμύρια δολλάρια πήγαν στίς τσέπες σκοτεινών τύπων σ' όλον 
τόν κόσμο, όταν τά όπλα πήγαν στό 'Ιράν καί τούς κόντρας; τί 
πέτυ-χε δ ~Ελληνας ύπουργός 'Εξωτερικών μέ τό ταξίδι του στίς 
ΗΠΑ - κατάφερε τελικά νά κανονίσει τήν έπίσκεψη τοϋ πρω
θυπουργοϋ στή χώρα τήν όποία έδώ καί σαράντα -χρόνια υίοθέ
τησε ώς πατρίδα του; Θά έπισκεφθεί δ κ. Παπανδρέου τόν Λευκό 
Οίκο καί γιά ποιόν λόγο; ~Ολα αύτά εlναι ένδιαφέροντα έρω
τήματα, άλλά oi άπαντήσεις τους- έστω κι· άν τίς έχουμε- δέν 
θά φωτίσουν τό παρελθόν οuτε καί θά ρίξουν φώς στό μέλλον. ·Υ
πάρ-χουν πολύ σημαντικότερα έρωτηματικά γιά νά θέσουμε, 
έστω καί άν εlναι δυσκολότερο νά άπαντηθοϋν. 

'Ένα ιiπό τά σημαντικότερα έρωτήματα εlναι αύτό πού ε-χει 
σ-χέση μέ τό μέλλον τού σοσιαλισμού. Πέτυ-χε σ-χεδόν παντού καί 
τώρα !:γινε θϋμα τής έπιτυ-χίας του. Μέ έξαίρεση τίς ΗΠΑ καί τήν 
'Ελβετία, δέν ύπάρ-χει -χώρα πού νά μήν έχει κυβερνηθεί yιά ενα 
διάστημα ιiπό Σοσιαλιστές. Οί Βρετανοί άνοιξαν τόν δρόμο τό 
1945, ιiλλά στή συνέ-χεια πήραν γεύση τής σοσιαλιστικής δια
κυβέρνησης, ή Δυτική Γερμανία, ή Γαλλία, οί Σκανδιναβικές 
-χώρες, ή Νέα Ζηλανδία, ή Αύστραλία καί, πιό πρόσφατα, ή • Ι
σπανία, ή Πορτογαλία καί ή 'Ελλάδα- ένώ έπικεφαλής τοϋ κυ
βερνητικού συνασπισμού στήν 'Ιταλία εlναι σοσιαλιστής. • Α
κόμη καί στίς ΗΠΑ, τό New Deal τού Ρούζβελτ πρίν τόν Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο, άλλαξε τήν φυσιογνωμία τού • Αμερικα
νικοϊΊ Καπιταλισμού καί δημιούργησε τό κράτος Πρόνοιας. 

'Ελά-χιστοι συνειδητοποιούν πώς δ κοινωνικός τομέας τοϊΊ 
προϋπολογισμοϊΊ - σ-χεδόν ενα τρισεκατομμύριο δολλάρια -
άπορροφa περισσότερο άπό τό ενα τρίτο τών δαπανών τής δμο
σπονδιακής κυβέρνησης καί τό μισό (άν περιλάβουμε τήν δη
μόσια παιδεία) τοϊΊ προϋπολογισμοϊΊ τών 50 πολιτειών καί τών 
διαφόρων κωμοπόλεων καί δήμων. Ό σοσιαλισμός έδωσε άσφά
λεια όπου πρίν ύπήρ-χε φόβος καί άγωνία. ~Εδωσε εύκαιρίες έκεί 
πού πρίν ύπήρ-χε άβεβαιότητα καi καταπίεση. Ό σοσιαλισμός 
παρέσχε ενα μίνιμουμ ισότητας πού άντικατέστησε τίς διακρί
σεις καί τίς άδικίες τοϋ παρελθόντος. Καί έθεσε στήν ύπηρεσία 
τών πολλών σέ πολλές -χώρες, δ σοσιαλισμός τίς παραγωγικές 
πηγές- άντί νά βρίσκονται στά -χέρια τών όλίγων γιά κέρδος καί 
μόνον. Ό σοσιαλισμός άλλαξε τήν κοινωνία καί μiiς έκανε 
όλους νά όνειρευόμαστε !:να φωτεινότερο αϋριο. Άλλά τά ό
νειρα δέν !:χουν έκπληρωθεί άκόμη καί κατά κάποιον τρόπο, τά 
τελευταία δέκα χρόνια ε-χουν -χάσει τήν έλκυστικότητά τους. 
Γιατί; 

Ό κυριότερος λόγος εΙ ναι ότι .δ σοσιαλισμός ε-χει παντοϊΊ όδη
γήσει σέ μεγάλες κυβερνήσεις. Μιά τεράστια γραφειοκρατία πού 
καθορίζει τί πρέπει νά γίνει καί τί δχι. • Αρχισε νά -χάνει τήν 
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πρωτοβουλία. Οί μεγάλες γραφειοκρατίες γίνονται άκαμπτες καί 
συγκεντρωτικές - άνίκανες νά άνταποκριθοϋν σέ νέα αιτήματα 
καί προσδοκίες. Πάνω άπ • όλα, μιά νέα πολιτική έλίτ άρχισε νά 
χρησιμοποιεί τήν πολιτική της ίσ-χύ άκριβώς όπως ο{ 
καπιταλιστές εΙ-χαν-χρησιμοποιήσει τήν οίκονομική τους ίσχύ 
yιά νά κερδίσουν μιά προνομιοϋ-χο θέση καί νά διο-χετεύσουν τίς 
έθνικές πλουτοπαραγωγικές πηγές μέ τρόπο πού νά iκανοποι
οuνται οiίδιοι. 'Ενώ στό παρελθόν, ή οίκονομική άνισότητα θε
ωρείτο ή ρίζα τής άδικίας - άκριβώς όπως καί ή «κακή» 
πολιτική ίσχύς, ένώ στό παρελθόν δ οίκονομικός άνταγωνισμός 
θεωρείτο κακός- σέ πολλά σοσιαλιστικά καθεστώτα ή tλλειψη 
πολιτικοί) άνταγωνισμοϊΊ κατέστη συνώνυμη μέ τήν άδικία καί 

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

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

ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΖΟΜΕΝΟΙ 
- Μή χάσετε τήν εύκαιρίι;ι νάάγορόσετε γιό τήν · Ελλάδα 

άφορολόγητο αύrοκίνητο μέχρι1600 C.C. 
- .. Εχουμε 300 έταμοnαρόδοτα αύτοκίνητα σέ όλες τίς 

μάρκες κai τύnους.,σέ τιμές έργοστασίου. 

- Παραγγείλατέ το σήμερά tδώ. γιά νά τό 
nαραλόβετε άμέα.ις στήν Εύρώπη ιϊ παραδοτέο στήν 

. Ελλάδας σέ 30 μέ~ς. 

-Κατά nαραγγελία παράδοσις σέ 8-12 βδομόδες 

Γιό πληροφορίες 
Γιάννης καί Σταϋροc; rlετρonouλtac; 

PE11ΞRS τιυvΕL 
ΤΑΧ FREE CARS, EUROPEAN DELIVERY 

31-08 BROADWAY, ASTORIA Ν.Υ. 11106 
ΕΝΑΝΤΙ CRYSTAL PALACE 

T-EL.: (718) 932-3366 
~--------------~~~------- - ---ΑαρcιιιιW οτάl.ιτ μιιυ διφιΔιι πΙ-μ16Ι.ις τΙς ~ !1'1 'li ΤλΧ l'lll!lιίiNilillll 

PEY'ERSπιAVEL TAX-FRI!I!CARI 
3H)8βAOADWAY, ASTOfllλ, N.Y .• 11108 (718)~ 
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τήν καταπίεση. Τό μεγάλο δίλημμα τοϋ καιροϋ μας ε{ ναι πώς νά 
συμφιλιώσουμε τήν iσότητα - οiκονομιιcή καί πολιτική - μέ 
τίς έλευθερίες - οικονομικές καί πολιτικές. Εlναι τό δίλημμα 
τοϋ 1987 καί τών έτών πού θά άκολουθήσουν. 
·Ηδη ή κινεζική οικονομία έχει σταδιακά προχωρήσει -

σχεδόν άνεπιστρεπτί - πρός τήν κατεύθυνση τής οίκονομικής 
έλευθερίας καί τής πρωτοβουλίας καί μαζί μ· αύτά, ήρθε άνα
πόφευκτα καί τό αίτημα τών πολιτικών έλευθεριών .• Αν ή ύπό
σχεση πού δόθηκε στούς Κινέζους φοιτητές (νά τούς έπιτρέψουν 
περισσότερους άπό έναν ύποψηφίους -δηλαδή νά έπιτρέψουν 
τόν πολιτικό άνταγωνισμό στίς τοπικές έκλογές) πρόκειται νά 
τηρηθεί, θά ε{ ναι τό πρώτο βημα πρός τήν κατεύθυνση του «δη
μοκρατικοί> κομμουνισμοί>». ·Αν ο{ προσπάθειες του Γκορμπα
τσώφ νά φιλελευθεροποιήσει τήν σοβιετική οικονομία -
παραχωρώντας κάποιες οικονομικές έλευθερίες (οι Ούγγροι τό 
ί:χουν f\δη κάνει) - δέν προσκρούσουν στήν τεράστια καί 
έσωστρεφη σοβιετική γραφειοκρατία, τότε &να παρόμοιο βήμα 
θά εχει γίνει καί στή Ρωσία. Oi Γιουγκοσλάβοι προηγοϋνται f\δη 
- καί τών Κινέζων καί τών Ρώσων. Στήν Εύρώπη, τό τέστ θά 
γίνει σύντομα στήν 'Αγγλία καί τήν Δ. Γερμανία. ·Αν ο{ Συν
τηρητικοί, μέ ij χωρίς τήν ύποστήριξη τής Φιλελεύθερης Συμμα
χίας, νικήσουν τό ·Εργατικό Κόμμα, ϋστερα άπό 8 χρόνια Θα
τσερισμοu, τό μήνυμα θά εlναι σαφές- καί δ άρχηγός τοϋ Έρ

γατικοϋ Κόμματος τό εχει f\δη καταλάβει, γι· αύτό καί κινείται 
πρός τό κέντρο. ·Αν στήν Γερμανία ο{ Σοσιαλδημοκράτες άπα
τύχουν, τό μήνυμα θά ε{ ναι τό ίδιο . ·οσο γιά - τήν Γαλλία, έκτός 
κι· άν ύπάρξει κοσμογονική μεταστροφή τής κοινης γνώμης 
ύπέρ τών Σοσιαλιστών, (πού άρχισαν νά έγκαταλείπουν τίς 
σοσιαλιστικές τους ύποσχέσεις πολύ πρίν τό 1986), δέν θά 
ύπάρξει άλλαγή. Τό τέστ εlναι άκόμη σαφέστερο σ· ό,τι άφορii 
στά Κομμουνιστικά Κόμματα. WΟπου βρίσκονται στήν έξουσία 
-Ρωσία, Κίνα, Νότιο Βιετνάμ- άντιμετωπίζουν προβλήματα 
πού ή πολιτική τους iσχύς δέν μπορεί νά έπιλύσει. wοπου βρ{-

σκεται στήν άντιπολίτευση , στήν Εύρώπη, άλλά καί στόν ύπό
λοιπο κόσμο, βρίσκονται σέ τέλμα ή μειώνεται ή δύναμή τους
μέ έξαίρεση τό Κομμουνιστικό Κόμμα 'Ελλάδος. ·Αλλά ή ίσχύς 
του ΚΚΕ, άπλώς συγκαλύπτει τήν όλοένα καί μεγαλύτερη άδυ
ναμία καί σύγχυση τοϋ ΠΑΣΟΚ - δέν εlναι παρά ή ήχώ του 
παρελθόντος, ούτε κατά διάνοια μιά νέα φωνή ! 

'Η τραγωδία- διότι περί τραγωδίας πρόκειται- ε!ναι πώς ή 
παρακμή τοϋ Σοσιαλισμοu μπορεί νά όδηγήσει σέ πολιτικά κι
νήματα, τά όποία θά έπιχειρήσουν νά άποκαταστήσουν τό προ
ηγούμενο κοινωνικο-οικονομικό στάτους κβό - ίiν καί δ 
Ρέηγκαν καί ή Θάτσερ άπέτυχαν σ· αύτή τήν προσπάθεια_ · Ωσ
τόσο, σέ μικρές χώρες πού δέν εχουν παράδοση κοινοβουλευτι
κής διακυβέρνησης καί δημοκρατίας, τό έκκρεμές μπορεί νά 
πάει πρός τά δεξιά. Αύτό μπορεί νά συμβε\ στήν 'Ισπανία ij τήν 
'Ελλάδα, έκτός κι· άν τά σοσιαλιστικά κόμματα - τά όποΙα 
κυβερνοϋν καί τίς δύο χώρες - άλλάξουν τακτική καί μεταρρυθ
μιστοuν. 

Αύτό δέν σημαίνει νά πίiνε πίσω στό Homo Egonomicus του 
• Ανταμ Σμίθ - σημαίνει περισσότερο νά άποδεχθοuμε τό 
γεγονός δτι οί οίκονομικές πρωτοβουλίες καί φιλοδοξίες εχουν 
τή θέση τους στήν οίκονομία καί τήν κοινωνία . Ε!ναι προτιμό
τερο νά τούς δώσουμε κάποια έλευθερία άπό τοίι νά τίς ύποτά
ξουμε στήν έξουσία τών πολιτικών κομισσάριων ή κρατικών 
γραφειοκρατών. 

• 

avge~,~~ in Greek CaterιΠg 
for home and business parties. 

Tel. (212) 688-8828 

Jl [~rir!S~ ~~:A~~~J1~~ τ~~~~~~~7 255 
• TELEX: 219678 DYNA GR- ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘ.: ASFAGENKA 

rEΙKI ΥΠΟΚ/ΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΟΜΝΗΝΩΝ 15- 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
I ΤΗΛΕΦ. 280.155 - 276.741 

· Η μεγάλη μας πείρα σέ συνδυασμό μέ τήν σύγχρονη νοοτροπία μας λύνουν κάθε άσφαλιστικό σας 

πρόβλημα μέ συνέπεια καί σιγουριά . 

· Ασφάλειες κάθε είδους - ·Αντιπρόσωποι σέ δλο τόν κόσμο. Πλήρης κάλυψη . - ·Εξυπηρέτηση 

ύψηλοϋ βαθμοϋ. 'Όροι όσυναγώνιστοι.- Πρακτορεία σέ δλη τήν 'Ελλάδα. 

ΔVΝΑΜΙΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 

GUARDIAN ASSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANV 

ΝΟΜΙΜΟΙ ΑΝτJΠΡΟΣΟΠΟΙ ROVAL EXCHANGE ASSURANCE 

ΤΗΕ BRiτiSH & FOREIGN MARINE INSURANCE CO. L TD. 

MALAVAN INSURANCE COMPANV INC. 

ΜΑΡτΙΟΣ, 1987 
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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, "ΙΝΝΟVΑτΙΟΝ" MEANS τΗΑτ EVERY FUR CΟΑτ IS PRICED 
LOWER τΗΑΝ ANYWHERE ELSE IYIRY DAY Of 1HI WIIΚ ... 
EVEN LOWER τΗΑΝ τΗΕ ADVERτiSED SALES YOU ΜΙGΗτ ΒΕ SEEING 
LAτELY. AS WHOLESALE MANUFAOURERS, WE ΙΝVΙτΕ YOU το 
COMPARE τΗΕSΕ PRICES, FOR EXAMPLE: 

$ FOR Α FULL SKIN $ FOR Α FULL SKIN $6 FOR Α FULL 1395 FEMALE RANCH MINK 2495 BLACKGAMA ΜΙΝΚ 950 SKIN SABLE 

AND WE'RE ALWAYS SHOWING WHAτ'S NEW AND WELL, YES ... 
INNOVATIVE. COME SEE FOR YOURSELF. WE DON'T BELIEVE Ι Ν 

HIGH PRESSURE SEALESPEOPLE AND YOUΊL ENJOY ΤΗΕ PLUSH 
SURROUNDINGS OF ΤΗΕ INDUSTRY'S NEWEST AND ΜΟsτ 
MAGNIFICENT SHOWROOM. 

FEEL FREE ΤΟ INQUIRE ABOUT OUR SPECIAL CUSTOMIZING AND 
REMODELING OF FURS BYOUR IN HOUSE DESIGNER. WE ALSO 
OFFER FULL FUR SERVICES AND STORAGE FACILiτiES. 

fur . ' _, 't• 
ΙΠ ΠΟ Va IOΠS-where getting somethingspecial 

and being able to afford it mean the very same thing. 

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

MANAG I NG DIRECTOR LAKI PAPADAPOULOS 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



ΠΆΝΤΟΤΕ ΥΠΑΡΚΤΟΣ Ο ΕΚ ΒΟΡΡΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

~u Σλαυική !ι Επιβουλή κατά τfίς Μακεδονίας 

Πιστεύουν πολλοί μακάριοι ~Ελληνες 
- προφανώς διά νά μή διαταράσσεται ή 
προσωπική των γαλήνη - δτι α{ «λευκαί 
περιστεραί» πού, έπί πολλάς φοράς κατά τά 
τελευταία ετη, μάς έξαπολύουν τά γειτο
νικά Σλαυικά κράτη, σημαίνουν δτι δλα 
ήλλαξαν ριζικώς εις τάς προθέσεις των 
tναντι της Πατρίδος μας καί tχουν άνα
στείλει πάσαν ένέργειαν καί έπιβουλήν 
κατά τi'jς Μακεδονίας καί Θράκης. Θά ήτο 
μωρία πρώτου μεγέθους νά άποδεχθώμεν 
τάς άπόψεις αύτάς. Δυστυχώς, κατευθυν
τήριος γραμμή καί μέθοδος δράσεως παρέ
μενε καί παραμένει εις τήν κληρονομίαν 
δλων των Σλαύων ή διαθήκη του Τσάρου 
Μεγάλου Πέτρου, τήν όποία ν μέ θρησκευ
τική ν εύλάβειαν έτήρησαν μέχρι σήμερον 
καί έξακολουθοϋν νά τηρουν δλοι ο{ 
Σλαυικοί λαοί, άσχέτως άν πρόκειται διά 
Τσάρους ή Κομμουνιστάς! 

Μόνον φαινομενικώς έμφανίζεται κά
ποια αιθρία πού δέν διακόπτει δμως καθό
λου τήν ϋπουλον καί σατανικήν συνέχισιν 
τοίi ύπονομευτικοίi άγώνος πού tχουν 
άρχίσει ο{ Σλαίiοι διά νά άποσπάσουν τήν 
Μακεδονίαν καί τήν Θράκην άπό τήν 'Ελ
λάδα. Α{ συχναί άμοιβαίαι έπισκέψεις πού 
γίνονται τά τελευταία ετη άπό άξιωματού
χους τής πολιτικής θά tλεγε τις, δτι σκο
πεύουν νά συγκαλύψουν - έπιπολαίως δ
μως καί χωρίς έmτυχίαν- μέ τάς έκατέ
ρωθεν φιλόφρονας έκδηλώσεις, προπόσεις 
κ.τ.λ., τήν άνοικτήν πληγήν του Μακε
δονικοϋ ζητήματος. Καί πολλοί ~Ελληνες 
διερωτώνται: «Ποία ε{ναι ή σκοπιμότης 
καί ποία ή ώφέλεια άπό τάς έπισκtψεις αύ
τάς, τούς ένθουσιώδεις λόγους, τάς δεξι
ώσεις καί πανηγυρισμούς;,.. 

Ό *Ελλην δέν πρέπει ποτέ νά λησμονή
ση δτι, παρά τό γεγονός δτι 3 φοράς τόν 
α{ώνα αύτόν ένίκησε τούς έπιβουλευθέν
τας τήν Μακεδονίαν καί Θράκη ν Σλαύους, 
έν τούτοις άπεστερήθη ού μόνον τών πολε
μικών λαφύρων πού δλα τά έιφάτησαν διά 
τόν !:αυτόν των ο{ Σύμμαχοι, άλλά καί τμη
μάτων τοϋ Έθνικοϋ έδάφους, τά όποία πα
ρεχωρήθησαν εις τούς γείτονας Σλαύους. 
~Ο λα αύτά τά έδέχθη μέ πόνο ν καί θλΙψιν δ 
·Ελλην διότι έπίστευσεν δτι μέ τοιαύτας 
παραχωρήσεις πρός τούς ήττημένους έχ
θρούς του άπό τούς μεγάλους Συμμάχους, 
θά ειρηνεύσουν τά Βαλκάνια, θά συναδελ
φωθουν ο{ παλαιοί έχθροί καί θά ήδύνατο 
νά διαβιώση χωρίς τό φάσμα νέας πολε
μικής συρράξεως, έν μακρά Είρήνη . • Ατυ
χώς έπλανήθη ε{ς τάς προβλέψεις του. 

Πρέπει ιδιαιτέρως νά τονισθή δτι 
« ••• 'Εκείνο τό δποiον έπεκράτησε ν' άπο-

ΜΑΡ'ΠΟΣ, 1987 

·Υπό ΔΗΜ. ΚΑΤΣΕΛΗ 

καλήται 'Ελληνική Μακεδονία καί τό 
δποίον ε{ς τήν πραγματικότητα εlναι αύτό 
τό δποίον άπέμεινε μόνον άπό τήν άλλοτε 
Έλληνικήν Μακεδονίαν, μετά τάς 
λ ηστρικάς έπιδρομάς των γειτόνων μας καί 
τούς ύπόπτους διπλωματικούς συμβιβα
σμούς τών Μεγάλων, άποτελεί άναμφισβη
τήτως, όχι μόνον ενα άναπόσπαστον τμή
μα τής 'Ελλάδος, άλλά καί τήν καλλιτέ
ραν, τήν άληθεστέραν, τήν πολυτιμωτέραν 
'Ελλάδα . .. » ( Άχιλ. Α. Κύρου: .. Ή συνω
μοσία έναντίον τής Μακεδονίας, 1940-49, 
Πρόλογος 5). Τό Μακεδονικόν ζήτημα άρ
χίζει κυρίως άπό τήν Συνθήκην τοϋ ·Αγίου 
Στεφάνου (3.3.1878) ήτις προέβλεπε τήν 
δημιουργίαν μιάς μεγάλης Βουλγαρίας. Ή 
συνθήκη όμως αύτή δέν έφηρμόσθη ποτέ 
άνατραπείσα άπό τήν συνθήκην τοϋ Βε
ρολίνου (13.7.1878). Τουτο ούδόλως, ήμ
πόδισε τήν Βουλγαρ{αν νά ύψώση τήν ώς 
άνω συνθήκην ώς έθνικόν της λάβαρον, 
άμετάθετον σκοπόν του ·Εθνους της, δρα
ματιζομένη εκτοτε, οιονδήποτε καί άν ήτο 
τό καθεστώς των (τσάροι ij κομμουνισταί) 
τήν μεγάλην Βουλγαρίαν τοϋ • Αγίου Στε
φάνου. 

Τό ζήτημα πού έμφανίζεται σήμερον δέν 
εlναι κάτι τό νέον. Νέα μόνον ε{ναι ή 
μορφή του. Δέν ε{ναι μόνον ο{ Βούλγαροι 
πού tχουν έπεκτατικάς βλέψεις πρός τήν 
Μακεδονίαν. Ε{ναι καί ο{ Νοτιοσλαϋοι. 

'Επιδιώκουν νά έντάξουν τήν Έλληνικήν 
Μακεδονίαν ε{ς τήν Μακεδονίαν του Βαρ
δαρίου. Κα{ τοi)το, προβάλλεται διά πρώ
την φοράν άπό τόν 'Ιωσήφ Μπρός, τόν 
γνωστόν ήγέτην των Παρτιζάνων τίτο. Τό 
1941, άπεσταλμένος του Έρυθρου δικτά
τορος Στάλιν, δ τίτο, άνέλαβε τόν άγώνα 
τής Νοτιοσλαυικής άντιστάσεως κατά του 
w Αξονος. ·Εως τότε, δ άγών ήτο εiς χείρας 
τοϋ Συνταγματάρχου καί άργότερον στρα
τηγοί> τής Βασιλικής Φρουράς Ντάζια 
Μιχαήλοβιτς, πού συνέλαβε καί κατεδί
κασεν ε{ς θάνατον δ τίτο. 

• Αν δμως άφετηρία του Μακεδονικοϋ ζη
τήματος ήτο ή Συνθήκη του 'Αγίου Στεφά
νου, αιτία ύπήρξε, ε{ ναι καί θά ε{ ναι μόνον 
ή άδίστακτος πολιτική τής Ρωσίας- τής 
Τσαρικής άπό τήν έποχήν τοϋ Μεγάλου 
Πέτρου καί τής Κομμουνιστικής σήμερον 
- διά νά έξασφαλίση διέξοδον πρός τήν 
Μεσόγειον. Καί έmμένει ιδιαιτέρως εις τήν 
έπίτευξιν του στόχου τούτου ή Σοβιετία. 

·οπως γράφει κα{ δ άλλοτε άντιπρόεδρος 
τής Νοτιοσλαυίας του τίτο, Μιλοβάν Τζί
λας: 

..... 'Η Σοριετική ~Ενωcnς άποτελεi 
fνα φασιστικό, καπιταλιστικό, μονοπω
λιακό, Iμπεριαλιστικό Κράτος. Προχώρησε 
πρός αίιτήν τήν κατε6θυναη πολύ περισσό
τερον άπό τά παλαιά καπιταλιστικά κράτη 

UptownDeli 

1235 Ist Α VENUE (Μεταξύ 66 καί 67 Street) 
Tel. (212) 772-0696 

ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟ·Ι·ΟΝΤΑ- 'fYPIA, ΕΛΗΕΣ 
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΟΡΕΚΠΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΑΣ 

Διαθέτομε δλα τά Cold Cuts 
καί φρεσκότατες σαλάτες 

ΠΑΡΑΡΊ'ΗΜΑ ΤΟΥ«Ζ» RESTAURANT 
117 EAST 15th STREET, N.Y.C. 

'Α ναλαμβάνομε τά φαγητά καί τούς μεζέδες 
γιά τό σπίτι, τό γραφείο, τόν σύλλογό σας. 
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Τό έξώφυλλό μας 

Μνημείο γιά τόν Πυθαγόρα 
'Άλλη μιά όμογενειακή προσφορά στήν ·Ελλάδα 

Στό έξώφυλλό μας φιλοξενεiται ή μα
κέττα τοϋ γνωστοϋ Έλληνοαμερικανου 
γλύπτη Νίκου Ίκαρη γιά τό μνημεiο του 

Πυθαγόρα, πού πρόκειται νά στηθf! στήν 
Σάμο, πατρίδα τοϋ άρχαίου μαθηματικοϋ, 
γεωμέτρη, μουσιιcοϋ ιcαί φιλοσόφου. Τό 
μνnμείο θά ε{ναι χάλκινο ιcα{ θά ~χη uψος 
60 ποδιών. 

·Η πρωτοβουλία γιά τό μνημεiο άρχισε 

άπό τούς Σαμιώτες τής · Αμερικf!ς καί τελεi 
ύπό τήν αίγίδα τής διευθύνσεως Παιδείας 
τής ·Αρχιεπισκοπή ς ·Αμερικής. "Εχει 

Ό Νίκος ·ικαpης στό tpyαστήpιό του 

ιι:αί εiναι tπομένως φuσικόν νά άποτελή τόν 
μεyαλύτερον έχθρό της παyιι:ΟCJμίου ειρή
νης ιι:αί τών αυμφερόντων τών έργαζομέ
νων. Α[ Σοριετιιι:ές έπιθετιιι:ές προθέσεις 
διαφέρουν άπό τόν κλααcnιι:ό ιμπεριαλισμό 
μονάχα ατό δτι ει ναι καλυμμένες μέ ιδεο
λογικά ιι:αρυιι:εύματα κατάλληλα yιά νά πα
yιδεοουν τούς χρηαίμους ήλιθίους πού δια
δηλοiiν μαζί μέ τούς κομμουνιστικούς 
δχλους yιά τήν Ειρήνη μέ τόν άφοπλιαμόν 
δλων έκτός ρtβαια τών Σοριέτ ..... ! 

ήδη συγκεντρωθεi &να ποσό, άλλά χρειά
ζονται πολλά περισσότερα γιά τόν στόχο 
τών 85.000 δολλ. πού ύπολογίζεται ότι θά 
στοιχίση τό όλο ~ρΎΟ. 

Ό Νίκος ·rκαρης, διεθνώς άναγνωρισμέ
νος Ύλύπτης, γεννήθηκε στήν Ίκαρία. 'Α
ποφοίτησε τό 1952 άπό τήν Καλλιτεχνική 
'Ακαδημία τοϋ Πολυτεχνείου 'Αθηνών 
καί tλαβε διάφορα βραβεiα στήν · Ελλάδα 
καί σέ ξένες χώρες. 'Από τά πολλά ~ργα 
του άναφέρομε τό μνημεiο τών "' Ανθρα
κωρύχων», όρειχάλκινο, 17 πόδια uψος, 
στό Ruhr τής Γερμανίας, τό 29 πόδια όρει
χάλκινο γλυπτό ή «Χρυσή Βροχή», στό 
New Rochelle Mall, τό 8 πόδια άγαλμα τοϋ 
«Πατριάρχη • Αθηναγόρα» στήν Θεολο
γική Σχολή του Τιμίου Σταυροί>, Brook
line, Mass., τίς προτομές διαπρεπών έπι
στημόνων, όπως του' Αϊνστάϊν, Φλέμινγκ, 

καί του Ύιατρου Παπανικολάου σέ διάφο
ρα ίδρύματα, τήν" ·Αποκαθήλωση», 17 πό
δια σέ όρείχαλκο στό Englewood, N.J., κα{ 
τό 60 πόδια ϋψους όρειχάλκινο «Μνημείο 
"Ικαρου» στό λιμάνι της Ίκαρίας. 

Άπό τό 1960 ζεΙ μόνιμα στήν Νέα 'Υόρ
κη, όπου δίδαξε Ύιά όκτώ χρόνια στό Κολ
λέγιο Kingsborough του Πανεπιστημίου 
τής Νέας 'Υόρκης. ·Εργα τουύπάρχουνσέ 
διάφορα μέρη τοϋ κόσμου καί στά Μουσεία 
Μπόχουμ Γερμανίας, Χάϊφα, Ίσραήλ καί 

'Εθνική Πινακοθήκη 'Αθηνών. 

'Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ συνιστά θερμώς ένίσχυ
ση τής ώραίας προσπάθειας όχι μόνο άπό . 
τούς Σαμιώτες, άλλά καί άπό όλους τούς 6-
μογενείς. 0{ ένδιαφερόμενοι μπορουν νά 
στείλουν τήν tax deductible έπιταγή τους 

Τό Άθηναγόpειο Βραβείο, τό όποίο dπονέ
μεται αδτόv τόv μήνα dπό τό Τάγμα τώv Άp
χόvτωv τοϋ ΟΙκουμενικοί> Πατριαpχε(ου στόv 
Πρόεδρο Κάρτερ. ·Εργο τοϋ ·ικαpη έχει ϋψος 
11 κaf εlvaι κατασκευασμένο dπό dσήμι κaf 
μάρμαρο. Πρώτοι; dποδέκτηι; τοϋ Βpαβεlου 
ήταν, πέρισυ, ό Άρχιεπfσκοπος 'Λμεpιιdfς 

κ. Ίάχωβος. 

έπ' όνόματι: GREEK ARCHDIOCESE/ 
PΠHAGORAS FUND καί νά τήν ταχυ
δρομήσουν στήν διεύθυνση: 

GREEK ARCHDIOCESE 
DEPARΊ'MENT OF EDUCAτiON 
8 EAST 79st STREET 
NEW YORK, Ν.Υ. 10021 

BANQUET CENTER 
FOR ALL OCCASIONS 

Accom.·ιdaιions from /0 ιο /,200 
12 ROOMS ΤΟ CHOOSE FROM 

For Reserνations 
CALL 

(101) 636-1108 
BANQUET MANAGER 

Τήν διέξοδον λοιπόν αύτήν ή Σοβιετική 
·Ενωσις δέν τήν έπιδιώκει μόνον διά τών 
στενών τών Δαρδανελλίων, δπως ύποστη
ρίζουν πολλοί, άλλά καί άπό τήν · Ελλη
νική ν Μακεδονίαν καί τήν Δuτ. θράκην, 
δι' ών θά τής ήνοί γ ε το δ δρόμος, όχι μόνον 
πρός τό ΑίΎαtον, άλλά καί πρός τήν 'Α
δριατικήν. 

U.S. ROUTES I ct 9 
WOODBRIDGE, N.J. 0709S 
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Τό Pan Gregorian των e Εστιατόρων 
ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓ ΑΣΙΑ 

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοϋ ΡΑΝ GREGORIAN σέ μιά πρόσφατη συνεδρiαση 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Τό Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΡΑΝ GREGORIAN ENτER
PRISES INC., άποτελοuν: 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΙΟΣ 
Πρόεδρος 

ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΜΑΤΑΡΟΣ 
'Αντιπρόεδρος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΗΣ 
Β' ·Αντιπρόεδρος 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΑΣ 
Ταμίας 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥrτΗΣ 
Γραμματεύς 

ΛΟΥΗΣ ΑΡΒΑΝΙτΗΣ 
Βοηθός Γραμματεύς 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΤΣΑΣ 
ΑΛΕΞ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ 

ΟΥ·Ι·ΛΛΙΑΜ ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ 

ΝΙΚ ΟΣ ΠΑΝΤ ΑΖΗΣ 
ΚΩΣΤ ΑΣ ΣΙΔΕΡΙΑΣ 
ΤΟΜΛΑΜΠΡΟΣ 

ΧΑΡ. ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ 

·Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ~-χει άναφερθεi μερικές 
φορές στό ΡΑΝ GREGORIAN καi ή έπω
νυμία αύτή άκούγεται συ-χνά τόν τελευταίο 
καιρό, σέ συνδυασμό μέ διάφορες κοινω
νικές καί φιλανθρωπικές δραστηριότητες. 
Βεβαίως, ένδιαφέρει κατά πρώτο λόγο τούς 
Έλληνοαμερικανούς έστιάτορες, καί τούς 
άσ-χολουμένους γενικά μέ τήν βιομη-χανία 
τροφίμων, άπό τήν παραγωγή μέ-χρι τόν έ
φοδιασμό μέ φαγώσιμα καί τά παντός 
είδους ι'iλλα ύλικά πού -χρησιμοποιοuν τά 
ντάϊνερς καί τά έστιατόρια. Παρουσιάζει, 
δμως, ένδιαφέρον γιά όλόκληρη τήν 'Ελ
ληνοαμερικανική Κοινότητα, άφοϋ ή δρα
στηριότης, ο{ στό-χοι καί ο{ προοπτικές τοϋ 
όργανισμοu αύτοϋ ε-χουν προεκτάσεις πού 
πλησιάζουν τήν ύπόλοιπη Όμογένεια 
στήν μητροπολιτική Νέα Ύόρκη καί ι'iλ
λες περιοχές τών ΗΠΑ. 

τό ΡΑΝ GREGORIAN, δέν εlναι σύλ
λογος, ούτε σωματείο. ΕΙ ναι μιά πρωτότυπη 
έμπορική έπι-χείρηση, συνεταιρισμός μιάς 
έκατοντάδος περίπου {διοκτητών diners 
καί έστιατορίων στήν Πολιτεία τοϋ Νιοϋ 
Τζέρσεϋ. Βασικός στόχος εΙ ναι ή άπόκτηση 
μιάς τεράστιας άγοραστικfjς δυνάμεως πού 
θά έπιτρέψη σέ δλους νά προμηθεύωνται 
τίς πρώτες ύλες τους σέ τιμές πολύ χαμη
λότερες άπό έκείνες τών προσφερομένων 
άπό τούς χονδρεμπόρους. ·Η σύντομη σ-χε
τικώς Ιστορία τfjς έταιρίας αύτfjς, πείθει 
δτι έξασφαλίζει στούς μετόχους της πολλά 
πλεονεκτήματα, παράλληλα μέ τίς τερά
στιες οικονομίες πού προκύπτουν μέσω τfj ς 

συλλογικfjς διαπραγματεύσεως. 

Αύτό τόνισε στήν ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ δ πρό
εδρος τοϋ ΡΑΝ GREGORIAN κ. Γιώργος 
Μανωλιός, !:νας άνήσυχος έπιχειρηματίας, 
στόν δποίο άνήκει ή πατρότης της {δέας 
γιά τήν δημιουργία τής έταιρίας. Διπλωμα
τοϋχος πολιτικός μηχανικός, μέ εύδόκιμη 
ύπηρεσία σέ μιά άπό τίς μεγάλες έργολα
βικές l;ταιρίες τής ·Αμερικής, μεταπήδησε 

στό έπάγγελμα του l;στιάτορα πρίν 20 πε
ρίπου χρόνια, σάν συνέταιρος στό Middle
sex Diner, στό Route I, Ν. Brunswick. Λίγο 
μετά , μέ τήνσυνεργασία τοϋ κ. John Ρ. Kal
las, τfiς Parsonage Diner, στό Edison, N.J., 
ξεκίνησε μιά προσπάθεια όργανώσεως τών 
έστιατόρων, στά άχνάρια μιάς ι'iλλης άπό
πειρας πού εlχαν κάμει ο{ δυό τους τό · 
1964, στό Πίττσμπουργκ μέ τήν l;ταιρία 
"Filoi Enterpήses". Καί ή δεύτερη αύτή 
άπόπειρα άπέτυχε «λόγω έσωτερικών καί 
έξωτερικών μποϋκοτάζ••. δπως λέγει ό κ. 
Μανωλιός. 

·Αλλά ό Καρπάθιος έπιχειρηματίας, πού 
-χωρίς ύπερβολή έχει άφιερώσει τήν ζωή 
του στήν {δέα τής όργανώσεως τών l;στια
τόρων, δέν έγκατέλειψε τήν προσπάθειά 
του. Τό 1977, μαζί μέ ι'iλλους συμπατριώ
τες του Ιδρύει τήν l;ταιρία ΡΑΝ CAR
PATHIAN. Πρώτο καί κύριο έπίτευγμα 
τής έταιρίας αύτής, ήταν νά έπιτύ-χη μεί
ωση τής τιμής βασικοϋ άναψυκτικοϋ γνω
στής έταιρίας, κατά 50% περίπου. ·Η έπι
τυχία έκείνη κατέδειξε τίς ύφιστάμενες 
προϋποθέσεις γιά άνάλογες μειώσεις στίς 
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τιμές άλλων προϊόντων καί έξασφάλισε τά 
θεμέλια τής προσπάθειας. Μέ 12 Καρπα
θίους ξεκίνησε ή κίνηση αύτή καί μέσα σέ 
φία χρόνια άπέιcτησε I 70 μέλη. Εlχαν fiδη 
άνοίξει οι δρίζοντες γιά μιά εύρύτερη ~
νωση ~ών ~στιατόρων καί σ' αύτό, δπως 
μdς λέγει δ κ. Μανωλιός, συνέβαλαν ο{ · 
άδελφοί Μιχαήλ καί Μιλτιάδης Στα-. 
μάταρaς, πού τόν παρακίνησαν νά άνα
ληφθή μιά νέα έκστρατεία. ·ετσι, τό 1983 
σχηματίσθηκε προσωρινό συμβούλιο μιdς 
νέας έπιχειρήσεως, μέ τήν έπωνυμία ΡΑΝ 
GREGORIAN ENTERPRISES, INC. 

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΓΚΕΝ'fΡΩΣΕΙΣ 
·Ο κ. Μανωλιός θυμdται δτι μέ τ{ς προ

σπάθειες τών συνεργατών καί φίλων του 
Μιχ. Σταμάταρου, Γιώργου 'Αντιμισιάρη, 
Γιάννη Κάλλα, Κ. Κασίμη καί Γιάννη 
Κούρτη, στήν πρώτη συγκέντρωση του 
νέου όρΎανισμου εt'Χαν άντιπροσωπευθεί 
25 ντάϊνερς, στήν δεύτερη 54 καί στήν 
τρίτη 85. 
Τό Συμβούλιο ι'iρ'Χισε έπαφές καί δια

πραΎματεύσεις μέ τίς tταιρίες χονδρικfjς 

πωλήσεως γιά λογαριασμό δλων τών 
μελών. οι ~στιάτορες εlδαν πολύ σύντομα 
νά μειώνονται ο{ τιμές των αύγών, του 
ψωμιοί> καί άλλων προϊόντων. Αύτό εlχε 
μεγάλη σημασία σέ μιάν έποχή πού δλο καί 
περισσότερα καταστήματα fast food 
~καναν τήν έμφάνισή τους, γιά νά άποσπά
σουν σημαντική πελατεία άπό τίς ~λληνο
αμερικανικές ντάϊνερς. Τό χαμηλότερο κό
στος βοήθησε σημαντικά τήν άνταγωνι
στική ικανότητα των δμογενών έmχειρη
ματιών, άλλά τό μέλλον εlναι πολύ άβέ
βαιο, τονίζει δ κ. Μανωλιός, στίς συνεδρι
άσεις κα{ συΎκεντρώσεις τών συναδέλφων 
του, κηρύσσων τήν άνάγκη συσπειρώσεως 
καί συνεργασίας. Τό κήρυγμα καί ο{ κόποι 
του δέν πdνε χαμένοι. 

Τήν άνάΎκη τi'jς συσπειρώσεως άντιλαμ
βάνονται δλο καί περισσότεροι tστιάτο
ρες, παρά τόν άτομικισμό καί τήν καχυ
ποψία πού χαρακ;cηρίζει κάθε συλλογική 
προσπάθεια μεταξύ 'Ελλήνων. ·Αλλά τά 
κέρδη παραμερίζόυν τά δποιαδήποτε άρ
νητικά δεδομένα καί πείθουν καί τούς πιό 
δύσπιστους δτι ή καταπληκτική έπιτυχία 
τους στά tστιατόρια ε{ναι δυνατό νά κατο-

χυρωθή μέ τήν ~νότητα καί τήν συνεργα- •~ 
σία, γιά νά παραδοθή στά παιδιά τους. 
Μόνο μέ τήν προαγωγή τοί> συνεταιριστι
κοί> πνεύματος εlναι δυνατή ή περαιτέρω 
έπαγγελματική καί κοινωνική άνοδος τών 
~στιατόρων, πιστεύει τό Διοικητικό Συμ
βούλιο τοϋ ΡΑΝ GREGORIAN. 
οι σημερινοί ~στιάτορες, μiiς λέγει , δέν 

ε{ναι πιά ο{ "πιατάδες», άλλά πετυχημένοι 
έπιχειρηματίες πού μέ πολύχρονους μό
χθους καί θυσίες, προσωπικές καί οΙκογε
νειακές, κατάφεραν νά προκόψουν καί νά 
άνέλθουν οικονομικά μέσα σέ μιά τόσο 
δύσκολη καί άνταγωνιστική άγορά. 

Τό Δ. Συμβούλιο πιστεύει δτι τό ΡΑΝ 
GREGORIAN μπορεί καί άρχισε ήδη νά 
παίζη ενα πολύ άξιοπρόσεκτο ρόλο στήν 
'Ελληνοαμερικανική Κοινωνία, μέ έκδη
λώσεις καί πρωτοβουλίες σέ έκπαιδευτι
κούς, φιλανθρωmκούς καί άλλους κ οι νω
νικούς σκοπούς. 

Τό ΡΑΝ GREGORIAN, άπό τά παρα
πάνω κέρδη του, διέθεσε τόν τελευταίο 
χρόνο, περί τίς 100.000 δολλ . γιά τά καρ
~eινοπαθij 'Ελληνόπουλα μέ εΙσφορές στό 

ΠΑΓΩΤΑ 
Γράψετε fvα φίλο σας 

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

Phone: (212) 893-2500 

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

markets, Luncheonettes, Groceries. 

• 
FULL LINE OF NOVELT/ES 

• 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑ 

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

ΕΝτΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ 

JOSEPH KOLOGLOU 
Presiderιι 

THEODORE KETSOGLOU 

Vice Presidenι 
and Managirιg Direcιor 

στfιν ccNEA ΥΟΡΚΗ» 

ο 
ΑΜΑΝΑ EXPRESS 

INTERNA TIONAL,lnc. 
147-04 176 sτREET, JAMAICA, Ν .Υ . 11434 

TEL. (718) 632-8580 

• 
CUSTOM HOUSE BROKERS 

/Ντ'L FREIGHT FORWARDERS 
WAREHOUSJNG 

PACKING- CRAτiNG- SHIPPING 

• 
ΕΚΤΕΛΩΝΙΖΟΜΕ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΜΠΟ

ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΕΡQΠΛΑΝΑ ΚΑΙ ΠΛΟΙΑ 

ΦΟΡΊΏΝΟΜΕ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΕΥ-

ΜΑΤ Α ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ, 

ΣΥΝΕΠΗΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ 

., 'Ιδιοκτητες: SPIROS & sτRATOS EFSTATHIADIS 

-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,. 



ταμείο τοίι Memoήal Sloan Ketteήng Can
cer Center, στό Cyprus Children's Fund, 
στήν Πανη~ιρωτιιcή, γιά τούς σεισμό
πληκτους τής Καλαμάτας καί τοίι Έλ Σαλ
βαντόρ καί γιά άλλους άνάλογους σκο
πούς. Μέ τήν δημιουργία t:νός εlδικοϋ 
Ιδρύματος, θά είμαστε σέ θέση νά καθιε
ρώσωμε ύποτροφίες γιά 'Ελληνόπουλα καί 
νά βοηθήσωμε σέ πολύ μεγαλύτερη εκταση 
πατριωτικούς σκοπούς καί φιλανθρωπικές 
πρωτοβουλίες .. , τονίζει δ κ. Μανωλιός. Γιά 
τόνίδιο, καί τά μέλη τοίιΣυμβουλίου, fιταν 
μεγάλη Ικανοποίηση καί έπιβράβευση τής 
δύσκολης προσπάθειάς του, 1'1 άπονομή 
στό ΡΑΝ GREGORIAN τοίι πρώτου Vista 
Α ward τοϋ Sloan Ketteήng. 

Σέ σχετική έπιστολή τοίι Προέδρου κ. 
Paul Α. Marks, M.D., πρός τόν κ. Μανω
λιό, άναφέρεται μεταξύ άλλων: 

"Pan Gregoήan Enterpήses, Inc. has 
been particularly generous to the Greek 
Children's Fund at Memoήal Sloan Ket
teήng. Since its inception in 1983, the Greek 
Children 's Fund has become an important 
source of support in the proνision of non
medical services to the Greek children and 
families who come to our Center for treat
ment. In 1986, the fund made possίble the 
hiήng of a Greek adνocate and translator 
whose work with patients has helped enor
mously to lessen their suffeήng." 

Στό σημείο αύτό έπιβάλλεται νά προ-

στεθή, ή μεγαλύτερη ίκανοποίηση πού έκ
φράζεται άπό ενα μέλος τοίι ΡΑΝ GREG
ORIAN, τόν κ. Στέλιο Ματθαίο (Mathews). 
άκούραστον έμπνευστή καί έργάτη τοίι Τα
μείου γιά τά καρκινοπαθή 'Ελληνόπουλα, 
πού μέ τόση άφοσίωση καί άγάπη έξακο
λουθεi πάντοτε νά φροντίζη γιά τήν έξα
σφάλιση πόρων, νά έπισκέπτεται στό νο
σοκομείο τά δυστυχισμένα παιδιά πού ερ
χονται γιά θεραπεία καί νά βοηθa τίς οΙκο
γένειές τους. 

·Αλλά ο{ στόχοι τής έταιρίας δέν έξαν
τλοίινται στήν βοήθεια πρός τούς συναν
θρώπους. Τό ΡΑΝ GREGORIAN εχει στά 
σχέδιά του σεμινάρια γιά τούς δμογενείς 
έστιάτορες. 'Επίσης μαθήματα γιά άρχα
ρίους καί έργαζομένους στά έστιατόρια, 
γιά νά άποκτήσουν τά έλληνοαμερικανικά 
ντάϊνερς καλύτερους μαγείρους καί πιό πε
πειραμένο προσωπικό, δεδομένα πού θά 
άνεβάσουν τήν ποιότητα τοίι φαγητοϋ, 
σερβιρίσματος κ.λ.π. 

ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ό πρόεδρος τοϋ ΡΑΝ GREGORIAN μaς 
τόνισε ότι ο{ 90 κανονικοί μέτοχοι καί ο[ 86 
συνδεόμενοι μέ τήν έταιρία (associated 
members), χωρίς δικαίωμα ψήφου t:στιά
τσρες, πέτυχαν μέσα στά δυό τελευταία 

· χρόνια οΙκονομίες άνω τών 600.000 δολλ. 
άπό τίς άγορές τους, πέραν των προμη

θειών πού δόθηκαν άπό τούς προμηθευτές 
άπ ' εύθείας πρός τήν έταιοία γιά τά διοικη-

ΣΤΟΠΛΕΥΡΟ 
ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ 

τικά καί άλλα εξοδα καί είσφορές. 

οι μέτοχοι θά πετύχουν μεγαλύτερα κέρ
δη, μέ τήν συμμετοχή τους σέ μιά νέα θυγα
τρική έταιρία πού συνέστησε τό Ρ ΑΝ 
GREGORIAN συνεταιρικά μέ τόν κ. Τζίμ 
Χονδρούλη, πρόεδρο τής τροφοδοτικής έ
ταιρίας LIAMAR. 'Η νέα έταιρία, ή σύ
σταση τής δποίας ένεκρίθη παμψηφεί τόν 
περασμένο μήνα άπό τούς μετόχους τοϋ 
ΡΑΝ GREGORIAN, θά άναλάβη τόν έφο
διασμό δλων των μελών τοϋ όργανισμοϋ, 
τά όποία μποροϋν νά γίνουν μετοχικά μέλη 
της, μέ τήν άγορά μετοχών άξίας 10.000 
δολλ. 'Επειδή ή νέα l:ταιρία θά άρχίση τήν 
ζωή της μέ τόν έφοδιασμό άνω τών 150 ντά
ϊνερς καί t:στιατορίων, θά εlναι σέ θέση νά 
προσφέρη χαμηλότερες τιμές άπό έκείνες 

πού προσφέρονται σήμερα άπό τούς χον
δρεμπόρους. Τά κέρδη τής έταιρίας αύτής 
θά διανέμωνται στούς μετόχους, άλλά με
ρικά άπό αuτά θά παραμένουν στό ταμείο 
της γιά διάφορα προγράμματα άναπτύξε
ως καί δημιουργίας νέων δραστηριοτήτων. 
~Αν ύπολογισθή ότι τά σημερινά μέλη τοίι 
συνεταιρισμοί) δαπανοϋν γιά τίς διάφορες 
προμήθειές τους περί τά 100 έκατομμ. 
δολλ. τόν χρόνο, ε{ναι εύκολο νά καταλά
βη κανείς τήν άγοραστική δύναμη πού δια
θέτουν οί ένωμένοι l:στιάτορες καθώς καί 
τό ένδιαφέρον πού δείχνουν διάφοροι προ
μηθευτές γιά νά ύπογράψουν εΙδικές συμ
φωνίες μέ τό ΡΑΝ GREGORIAN. 
Οί άριθμοί άφοροίιν μερικούς μόνο έ-

ΑΠΟ 
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Ρ. PASCAL, INC. 
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στιάτορες τοϋ Νιοϋ Τζέρσεϋ. ·Αλλά τό έν

διαφέρον γιά τό ΡΑΝ GREGORIAN ξεπέ
ρασε ήδη τά όρια τής Πολιτείας αύτi'jς καί 
έπεκτείνεται σέ παναμερικανικό έπiπεδο. 
'Εταιρίες μέ τήν ίδια έπωνυμία εύρίσκον
ται στό στάδιο τής όργανώσεως στό Σικά
γο καί στό Λόνγκ w Αϊλαντ καί ύπάρχει 
προοπτική δημιουργίας μιdς δμοσπονδίας 
έπιχεφήσεων ύπό τήν όμπρέλλα ένός νέου 

συγκροτήματος. Oi τοπικές αύτές tταιρίες 
θά διατηροϋν τήν αύτονομία τους, άλλά θό 
ύπόκεινται στούς βασικούς κανονισμούς, 
καί θά άπολαμβάνουν τά πλεονεκτήματα 
των διαπραγματεύσεων τής κεντρικής μο
νάδος, μέ τίς μεγάλες βιομηχανίες παρα
γωγής καί τούς άλλους προμηθευτές. 

WΟπως μiiς τόνισε ό κ. Μανωλιός, ή έπέν
δυση των 10.000 δολλ. ε{ ναι Ιδιαίτερα συμ
φέρουσα. Καί δπως τονίζει στίς συγκεν
τρώσεις των έστιατόρων, ή έπένδυση αύτή 
έξασφαλίζει στούς έπενδυτές άπόδοση με
γαλύτερη άπό έκεί νη των 500.000 δολλ. πού 
κάνει κάποιος σέ &να ντάϊνερ. Βασική προ
ϋπόθεση εlναι ότι δ έστιάτωρ θά προμη
θεύεται τίς πρώτες του ύλες άπό τήν συνε
ταιριστική tταιρία άντί νά τίς άγοράζη άπό 
τούς διαφόρους χονδρεμπόρους. Ό κ. Μα
νωλιός ύπολογίζει δτι μέ τόν παραμερισμό 
κάθε μεσάζοντα, προκύπτει οικονομία 
μέχει 10%. 

wσλα αύτά, μdς λέγει, συνιστοϋν μιά πρω
τιά, μιά πρωτοτυπία. Δέν ύπάρχει πουθενά 
τέτοιας μορφής έταιρ{α. «Γι· αύτό καί τό 

εργο μας εlναι δύσκολο. 'Αλλά ή άνταπό
κριση πού βρίσκει ή ίδέα μdς έmτρέπει τήν 
αίσιοδοξία δτι oi έστιάτορες τής · Αμερι
κής θά γράψουν ιστορία. Χρειάζεται μόνο 
ένότητα καί σταθερότητα στούς σκοπούς 

καί τίς ένέργειές μας, διότι οι θιγόμενοι 
ε{ ναι φυσικό νά άντιδράσουν. Καί θά άντι
δράσουν περισσότερο γιά νά έξουδετερώ
σουν τήν προσπάθειά μας. Έξαρτdται aπό 
μ(iς ή έπιτυχία της .. .... 
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RESTAURANT 
·Εξαιρετική έλληνική 

κουζίνα σε τιμές 

άσυναyώνιστες 

117 East 15th Street 
New York City 

Tel. (212) 254-0960 

ATHENS CENTER HOTEL 
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

• Κεντρικός κλιματισμός - 136 δωμάτια, 
λουτρό, τηλέφωνο, ραδιόφωνο, βερόντα. 
• · Εστιατόριο πολυτελεlσς, μπάρ, pouφ 
γκάρντεν, πισίνα γιό δλες τΙς kποχές άντl 
λογικης χρεώσεως. 

• Ano 15 Μορτfου- 31 Όκτωβρiου 

Τιμσi δωματίων: Μονόκλινα 3.986 δραχμ. 
Δίκλινα 5.696 δραχμ. Τρίκλινα 7.075 δραχ. 
Συμπεριλαμβάνεται κοντινέντσλ μπρέκ
φαστ. Διό ρεζερβέσιονς όποταθiΊτε στι'ι Ν. 
'Υόρκη (212)483-ο642κ. Άρσένηι'jγρόψατε 
Sophocleous &λthenas 26, Athens, Greece. 
Tel. 524-8511-7 Telex 4488 ALCY. 

·-----------------------------------------------------------------------------; 

ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

ΚΥΠΡΟΣ 

Απίστευτο, αλλά αληθινό! 

Για πρώτη φορά, τα τουριστικά γραφεία CYPRUS TOURS, 
σας προσφέρουν μια ξεκούραστη πτήση για την Κύπρο, 

χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς. 

Ξεχάστε πια τα πολύπλοκα και κουραστικά ταξίδια, 

τον κίνδυνο να χαθοι)ν οι αποσκευές σας. 

Αν ο προορισμός σας φέτος είνα ι η Κύπρος, 

ταξιδέψτε με μας. 

Για περισσότερες πληροΦοριες, τηλεφωνείστε: 

(718) 728-0900 - Εκτός Νέας Υόρκης: 800- 221-8899 
CYPRUS TOURS INC. 

31-16 30th Λvenue, Λstoria, Ν .Υ. 11102 
Ιδιοκτήτης: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓF.ΛΙΔΗΣ 

Λνuχωr>ηση Επιστροφή Αναχώρηση Εnισφοφη 

06 26 Κ7 ΟΚ· 24· ΙΩ 07 17.87 0Κι 24187 

06 26 Χ7 08 2R 'X7 07 '1 7ιR7 01\128187 
06 2 fι R7 09 0211!7 07 17.87 09•02187 
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ο7 ω:χ7 09 fN Χ7 οχιω 87 091()9187 

ΣΥΝΔΙΛΣΜΟΣ Μ [ ΟΛΕΣ ΊΊΣ ΠΟΛΕΙΣ 

A Mf'PIKHΣ ΚΑ Ι ΚΑΝΑΛΑ 
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ΟΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΦΩΝΗ 

-ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ 

ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

ΕΣΤΙΑΤΩΡ 
The Magazine ofthe Greek-American Food Industry 

Στήν ύπηρεσία τών ίδιοκ:τητών κ:αίδιευθυντών 

τών παντός ε'ίδους εστιατορίων. Καί δσων 

άσχολοuνται μέ τόν έφοδιασμό, έξυπηρέτηση 

κ:αί λειτουργία 

Diners, Restaurants, Deli, 
Hotels, Bakeries 

θά έξυπηρετήση δλους πού άσχολοίJνται μέ 

Τρόφιμα - Γλυκίσματα - Ποτά 

- Θά ένημερώνη γιά τίς έξελίξεις στήν βιομηχανία τροφίμων, τά νέα προϊόντα, τίς 

τεχνικές τελειοποιήσεις 

- Θά ύποδείξη τρόπους γιά καλύτερη ποιότητα καί μεγαλύτερα κέρδη 

- Θά προβάλη τήν πρόοδο καί τά έπιχειρηματικά έπιτεύγματα τών έστιατόρων 

- Θά καταγράψη τήν καταπληκτική ίστορία τών όμογενών πού ξεκίνησαν «Πιατά-

δες» γιά νά κυριαρχήσουν στήν πιό άνταγωνιστική Άγορά. 

·Η πιό εϋστοχη καί άποτελεσματική πρόσβαση 
'~ ' , -ι ' 

στον επιτυχημενο κοσμο των εστιατορων. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙΣΥΝΤΟΜΑ 
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Πρόσωπα 

ΝΕΟ IATPEIO στήν Άστόρια 
(21-75 36 Street). Εlναι τοϋ καρδιολόγου
παθολόγου κ. 'Ανδρέα Καμπ{τση, άποφοί
του τής 'Ιατρικής Σχολής τοϋ Πανεπιστη
μίου Νέας 'Υόρκης. Ό κ. Καμπίτσης fχει 
έξασκηθεt στό Long Island Jewish Hos
pital καί στό Beth Israel Medical Center καί 
εlναι ιατρός τίbν νοσοκομείων Beth lsrael 
Medical Center καί Astoήa General 
Hospital. 

Ο ΓΝΩΣΤΟΣ, έξαίρ~τος πιανίσταςΔημήτρηςΤουφεξής(γιά τόνόποίο yρά
φομε περισσότερα στήν στήλη Hellenic Profιles), θά κάμη τήν πρώτη του έμφάνιση 
στό Camegie Hall τήν 5η ' Απριλίου μέ συνθέσεις δικές του καί θά πείξη Σοϋμπερτ, 
Μπετόβεν, Λίστ, Γκέρσουϊν καί Σοπέν σέ ενα κονσέρτο πού άναμένεται δτι θά 

προσελκύση δχι μόνο τούς ·Αμερικανούς μουσικόφιλους, άλλά καί τήν έλληνική 
κοινωνία τής Νέας Ύ όρκης. Τής όργανωτικής έπιτροπής προεδρεύουν ή Charlotte 
Ford Downe καί ή Leontyne Pήce. οι εισπράξεις θά διατεθοϋν γιά τό Children's 
Heart Fund τοϋ Νοσοκομείου Comell, καί γιά τό Professional Children's School, στό 
όποίο δ 'Ελληνοαμερικανός πιανίστας φοίτησε δταν καλλιεργοϋσε τό ταλέντο του 
στό Julliard. Τήν δαπάνη τοϋ Camegie Hall άνέλαβε ή γνωστή φιλάνθρωπος Κα Θέ
μις Χατζηγιάννη, πού ε[ χε τήν όλη πρωτοβουλία, μέ σκοπό νά βοηθήση τό Ταμείο 
γιά τά καρδιοπαθή παιδιά του Νοσοκομείου τοϋ Comell, στό όποίο, όπως εχομε ξα
ναγράψει, fρχονται καί έγχειρίζονται παιδιά μέ καρδιακές παθήσεις πού ε[ ναι άδύ
νατο νά έγχειρισθοϋν στήν 'Ελλάδα. Ή Κα Χατζηγιάννη, πού ε[ναι καί άναγνω
ρισμένη ζωγράφος, εχει κληροδοτήσει σημαντικό ποσό στό Κορνέλλ είς μνήμην 
τοϋ συζύγου της, γιά τήν ύποστήριξη τοϋ προγράμματος έγχειρήσεων 'Ελληνο
παίδων. Μαζί μέ μέ τά συγχαρητήριά μας στήν Κα Χατζηγιάννη , καί όλους όσους 
συνεργάζονται στήν ώρα ία αύτή προσπάθεια, κάνομε Εκ κ λ η ση σέ όλους πού θέλουν 
νά βοηθήσουν αύτό τό πρόγραμμα, νά δώσουν τό «παρών» στό Κονσέρτο τοϋ Δημή
τρη Τουφεξή , γιά νά άπολαύσουν, ταυτόχρονα, ενα μεγάλο μουσικό ταλέντο ... 
Γιά περισσότερες πληροφορίες, ο{ ένδιαφερόμενοι μποροϋν νά τηλεφωνήσουν: 

(212) 582-3116 ή 472-6693. 

Η ΝΕΟ·Υ·ΟΡΚΕΖΑ ζω-
γράφος Μαρίνα Καρέλλα fγινε θερμά 
δεκτή, τόν περασμένο μήνα, στήν 
'Αθήνα, όπου έξέθεσε fργα της στήν 
γκαλλερί Ζουμπουλάκη, στό Κολω
νάχι. Σύζυγος τοϋ πρίγκηπος 
Μιχαήλ χαί μητέρα δύο νεαρών κο
ριτσιιi>ν, ή Μαρία «ε[ ναι μιά Ιδιαίτε
ρα χομψή καί ένδιαφέρουσα γυναί
κα», άναφέρεται στό «σημειωματά
ριο τής .. καθημερινής» μέ τήν προσ
θήχη: «'Η παρουσία της fχει γι' 

αύτό κινητοποιήσει καί τήν κοσμική 
'Αθήνα μαζί μέ τήν χαλλιτεχνική 
πού περιμένει νά δεί τή νέα της 
δουλειά ...... 

• 

το Ν ΠΡΩΗΝ πρόεδρό του κ. Σπϋρο Μαρτζιιί>tη τίμησε μέ δείπνο τό τμήμα 
EUREKA Νο. 52 τής ΑΗΕΡΑ τοϋ Νιοϋ Τζέρσεϋ. Τόν κ. Margeotes, πού ε[ ναι τώρα μέλος 
τοϋ Διοικητιχοϋ Συμβουλίου τής όργανώσεως, τίμησαν μέ τήν παρουσία τους πολλά μέλη 
τής όργανώσεως, μεταξύ τιi>ν όποίων ό περιφερειακός χυβερνήτης Emie Tsaptsinos, δ 
ύποκυβερνήτης John Memos χαί άντιπροσωπεία άπό τό τμήμα Eagle Rock, ύπό τόν 
πρόεδρό του Bill Maxwell. Τό τμήμα Eureka έτοψάζει τό 63ο έτήσιο δείπνο μετά χοροϋ, τό 
όποίο θά δοθή καί πάλι στό Landmark lnn, Woodbήdge, N.J., στίς 28 Μαρτίου. 

ΜΙΑ ΠΟΛ Υ σημαντική άνα
κάλυψη: ' Η ' Ελληνοαμερικανική l:
ταιρία Apollon Engineering, Inc., πού 
έδρεύει στήν Columbia τής Πολι
τείας τής Μαίρυλαντ, πρόσφατα έπέ
τυχε τήν δημιουργία ένός προγράμ
ματος έπεξεργασίας κειμένου (word 
processor γιά computer) πού έπιτρέ
πει τήν γραφή ταυτόχρονα σέ πολλές 
γλώσσες μεταξύ τών όποίων καί τήν 
έλληνική. Τό πρόγραμμα όνομάζε
ται ΓΡΑΦΕΑΣ καί ή έτιρία πού τό 
δημιούργησε άνήκει στόν έκ Κεφαλ
ληνίας Μηχανικό Γιιi>ρyο Σπηλιώτη. 

Ή άπλότητα καί ή εύκολη κατανό
ηση τοϋ χειρισμοϋ τοϋ .. Γραφέα .. 
μαζί μέ τήν δυνατότητα τής πολλα
πλής έφαρμογής του καί τής τέλειας 
ποιότητος έκτυπώσεως, κάνουν τόν 
.. Γραφέα» άναγκαίο γιά τόν κόσμο 
τών γραμμάτων. Τό πρόγραμμα ε[ ναι 
Ιδανικό γιά τήν έπεξεργασία κειμέ
νου τόσο γιά έπιστημονικά συγγράμ
ματα όσο καί γιά έπιχειρήσεις δπως 
Τύπο, συμβολαιογραφεία, δικηγο
ρικά γραφεία, συγγραφείς, κ .λ. π. 'Η 
έναλλαγή τής λειτουργίας τιi>ν πλήκ
τρων (keyboard) άπό τήν μία γλώσσα 
στήν άλλη , έπιτυγχάνεται μέ τό κτύ
πημα ένός μόνο πλήκτρου. Έτσι ή 
έναλλαγή αύτή τοϋ πληκτρολογίου 
έπιτρέπει τήν γραφή στά 'Ελληνικά. 
'Ιταλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, 'Ι
σπανικά, 'Αγγλικά , ·Εβραϊκά καί σέ 

μιά έπιστημονική γραφή (Scienιific) 
γιά νά χαλύψει τήν άνάyκη τής 

γραφής έπιστημονικιi>ν κειμένων 
δταν περιέχουν μαθηματικές έξισώ
σεις. οι ένδιαφερόμενοι μποροϋν νά 
τηλεφωνήσουν yιά πληροφορίες: 
(301) 59~146. 

. 
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ΒΑΡΥ ΠΕΝΘΟΣστήνο{κογένεια 
Ντουζόγλου. ~Ενα &πό τά τρία άδέλφια 
τά έγκατεστημένα στήν Βενεζουέλα, δ ΣπD

ρος Δουζόyλου, βιομήχανος τυριών, &πε
βίωσε τελευταίως στό Καράκας καί έτάφη 
έκεί έν μέσω γενικοί> πένθους. Ό άποβι
ώσας ε{ναι άδελφός τοϋ γνωστοί> στήν δμο

γένεια της Νέας 'Υόρκης καί Νιοu Τζέρ
σεϋ έπιχειρηματία κ. Άριστε(δη Δουζδ
yλου, προέδρου τfjς έταιρίας ARIS 
Εsτ Α TES. τά άλλα δύο άδέλφια πού εύ
δοκιμοuν έπιχειρηματικά στό Καράκας γιά 
πολλά χρόνια, ε{ ναι δ κ. Διογένης . Δουζδ
yλου, βιομήχανος καί γιά πολλά χρόνια 
πρόεδρος τi'jς έλληνικής Κοινότητος στήν 
Βενεζουέλα, ώς καί πρώην Πρόξενος τής 
·Ελλάδος στό Καράκας. 'Ο άλλος άδελ
φός ε[ναι δ κ. Γιάννης Δουζόyλου, χαρ
τέμπορος. ' Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ θερμά συλλ ·υ
πείται. 

• 
Στέφανος Μαρκεσίνης 

Γεννηθείς στά Προκοπάτα Κεφαλληνίας 
τό 1896 μετανάστευσε τό 1910 στήν 'Α
μερική. • Αρχικά έγκατεστάθη στήν Φι
λαδέλφεια καί έν συνεχεία στήν Νέα 'Υ
όρκη. Ήτο μέλος τής Κοινότητος τοϋ 'Α
γίου Γερασίμου &πό τήν ήμέρα τής ίδρύ
σεώς της καί έχρημάτισε ταμίας γιά πολλά 
χρόνια. 'Επίσης ύπηρέτησε στά διάφορα 
έλληνικά σωματεία καί Ιδιαίτερα στόν 
σύλλογο Κεφαλλήνων ,(Q Αlνος» καί 
πολλές φορές ήτο μέλος τής έπιτροπής τής 
έθνικής μας παρελάσεως. 

Μέλος τής Γκάπα τής 3ης Περιφερείας, 
ύπηρέτησε στά &ξιώματα ώς Πρόεδρος. 
Ταμίας καί τέλος ώς ~Υπατος Κυβερνή της 
αύτής. 

·Η δράση καί τό fργο του ύπfjρξαν άνι
διοτελή γιά δλα τά θέματα πού &φοροϋσαν 
τήν πατρίδα καί τήν έλληνική παροικία, 
κι· αύτό ήτο γνωστό στήν δμογένεια της 
Νέας 'Υόρκης. 

Τά πρώτα χρόνια έπιδόθηκε στό έμπό
ριο καί τά τελευταία τριάντα χρόνια άσχο
λήθηκε μέ πάσης φύσεως άσφάλειες ώς γε
νικός &σφαλιστής. 

'Η το χαρακτήρας έντιμος καί μέ εύγενικά 
α{σθήματα, πρόθυμος πάντα νά συμπαρα
σταθη στόν συνάνθρωπό του. 

'Αφοϋ έζησε έβδομη ντα συνεχόμενα χρό
νια στήν φιλόξενη ·Αμερική, έπέστρεψε 
στήν γενέτειρα τό έτος 1981 κα{ fγινε άμέ
σως μέλος της ' Ελληνοαμερικανικής 'Α
δελφότητος. 

'Απεβίωσε στίς 19 'Ιανουαρίου τρέχον
τος έτους κι· έτσι έκλεισε ενας κύκλος 
έντίμου βίου γιά fναν άκόμη ~Ελληνα με
τανάστη . 

Αιωνία του ή Μνήμη . 

ΜΑΡ'ΠΟΣ, 1987 

·Ο Άpχιεπfσκοπος κ. 'Ιάκωβος δμιλωv στήv tκδήλωση πρός τιμήν τής Κ ας Καfτης Βλαβιαvοϋ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛ ΥΕΤΕΣ φιλαν-
θρωπικό της έργο τιμήθηκε ή κ. Κα( τη Βλα
βιανοϋ άπό τό Γηροκομεtο τοϋ · Αγίου Μι
χαήλ στίς 8 Φεβρουαρίου, κατά τήν δι
άρκεια &πογευματινής συγκεντρώσεως 
στήν κοινοτική αίθουσα τοϋ ναοϋ τοϋ Σαι
τη ρος, στό Rye. 'Η τιμηθεtσα ε{ναι &πό τά 
παλαιότερα μέλη τής Φιλοπτώχου καί έχει 
προσφέρει μεγάλες ύπηρεσίες σέ μιά άμέ
τρητη σειρά φιλανθρωπικών, φιλολογικών 
καί κοινωνικών έκδηλώσεων καί προσπα
θειών. WΕγινε μέλος τής Φιλοπτώχου τό 

1940 καί διετέλεσε πρόεδρος κατά τά fτη 
1948-1956. Ή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ συγχαίρει 
θερμώς τήν τιμηθείσα σύζυγο τοϋ καθηγη
τοϋ καί συγγραφέα κ. Βάσου Βλαβιανοϋ. 

• • • 
Σ τήν συγκέντρωση μίλησε γιά τήν 40ετή 

προσφορά τής Κας Βλαβιανοϋ δ 'Αρχιε
πίσκοπος κ. Ίάιc(Ι)βος, τονίσας: "Τής &ξί
ζει τιμή καί θαυμασμός. ' Εκ μέρους τής 
'Αρχιεπισκοπfjς καί, πρό παντός προσω
πικά, εύχαριστώ τήν κυρία Βλαβιανοϋ, τήν 
έκτιμώ καί τήν θαυμάζω, καθώς καί τόν σύ
ζυγο καί τήν οΙκογένειά της». 

Ό παρουσιαστής του προγράμματος, 
γνωστός συνεργάτης τοu ABC κ. 'Έρνι ·Α
νάστος, μιλώντας γιά τό εργο τής τιμηθεί
σης άνεφέρθη στήν προσφορά της στήν 
όργάνωση Wor1d War Relief, στήν · Ακα
δημία τοϋ ·Αγίου Βασιλείου, τήν Θεολο
γική ·Ακαδημία Βοστώνης, τό Γηροκο
μεtο, ύπέρ τοϋ δποίου διετέθησαν ο{ είσ
πράξεις τής έκδηλώσεως, καί τήν συμμε
τοχή της σάν νοσοκόμου στόν 'Ερυθρό 
Σταυρό, γιά τήν όποία τιμήθηκε άπό τόν 
Πρόεδρο Τ ρου μαντό 1946. Γιά τήν κα Βλα
βιανοϋ μίλησαν, έπίσης, μέ θερμότατα λό
για, δ αiδ. Βασ. Γρηγοριάδης, έκ μέρους 
τflς Έπιτροπfjς του Γηροκομείου, ένώ 
τούς προσελθόντας ί>πεδέχθη μέ τόν αύ
θορμητισμό του δ {κανώτατος κα( ιδιαίτε
ρα ιiγαπητός {ερατικώς προϊστάμενος τής 
Κοινότητος π. Θεόδωρος Μπαγλανέας. 

Κατασυγκινημένη ιiπό τά λεχθέντα καί 
τίς θερμές έκδηλώσεις γιά τό πρόσωπό της, 
καί έχοντας στό πλευρό της τόν σύζυγο, 
τήν κόρη της καί τόν γαμπρό της στρατηγό 
τής 'Αεροπορίας Bradley Hasmer, ή κα 
Βλαβιανοϋ, ε{πε μεταξύ άλλων: 

«Σtήν περίπτωσή μου, εlχα τήν καλο
τυχία, μά καί τό προνόμιο νά συνεργα
στώ μέ πολύ καλούς φίλους, θαυμάσιους 
έργάτες, άφοσιωμένους στόν σκοπό, 
μέ άγάπη δ ενας γιά τόν άλλο καί γιά 
τούς εύεργετούμενους ιiπό τήν έργασία 
μας. τίποτε δέν θά μ,ποροϋσε νά έπιτευ
χθή χωρίς αύτούς, 1'j χωρίς τήν συμπα
ράσταση του έλληνοαμερικανικοϋ Τύ
που καί τών μέσων ένημερώσεως. Γι· 
αύτό, αισθάνομαι δτι κάθε έπαινος γιά 

τήν δουλειά μου, δέν θά εlχε βαθύτερο 
νόημα, άν δέν τόν μοιραζόμουνα μ' αύ
τούς τούς &γαπητούς καί dξιους συνερ
γάτες ... 

Τήν έκδήλωση ώργάνωσε ή Έπιτροπή 
Προγραμματισμού του Γηροκομείου, τflς 
όποίας πρόεδρος ε[ ναι ή κ. Κική Γκαμάνοu. 
Πρόεδρος τής Έπιτροπflς γιά τήν έκδή
λωση αύτή, ήταν ή κ. Ε(!α Καρ(κα. w Αλλες 

κυρίες πού έργάστηκαν γιά τήν έπιτυχία 

ΤΗΝ Α Θ ΗΝΑ tπεσκέφθη ιiρ
χές Φεβρουαρίου fι γνωστή, Νεοl}

ορκέζα τώρα γλύπτρια Μάρα Καpέ
tσοu, γιά τήν όποία έγραψε fι έκλε
κτή συνεργάτις μας κ. wlρις Λίλλυς, 
στό προηγούμενο τεϋχος μας. Τό τα
ξίδι της έγινε γιά τήν προετοιμασία 
δύο έκθέσεων. Ή μία στήν 'Αθήνα, 
μέσα στό 1987, τήν όποία όργανώνει 
δ 'Αλέξανδρος 'Ιόλας. Ή δεύτερη θά 
γίνη στό περίφημο Παλάτσιο ντέϊ 
Στελίνε στό Μιλάνο, δπου στεγάζε
ται μία ιiπό τίς γκαλλερί τοϋ κ. Ίόλα. 
Στήν ~ΙCθεση αύτή, τόν 'Οκτώβριο, fι 
Μάρα θά έκθέση I 2 μεγάλες κολώ
νες της καθώς καί 12 μικρές Άφρο
δίτες σέ κρύσταλλο καί μπρούτζο. 
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ΖΩΗΡΟΤΑΤΟΣ, οπως πάντοτε, 
εύδιάθετος καί αΙσιόδοξος έμφανίστηκε 
τόν περασμένο μήνα στά κεντρικά γραφεία 
τής MOBIL δ παλαίμαχος έκτελεστικός 
τής ~ταιρίας ιcαί τώρα σύμβουλός της κ. 

Γιάννης Διαμαντοϋρος, ϋστερα ciπό έγχεί
ρηση στήσπqνδυλικήτου στήλη. 'Ιδιαίτε
ρα γνωστός καί ciγαπητός στούς ναυτιλια
κούς κύκλους, δ κ. Διαμαντοϋρος ήταν, γιά 
πολλά χρόνια, δπεύθυνος Δημοσίων Σχέ
σεων τής Μόμπιλ στήν ·Ελλάδα. 

ΟΛΟΙ ΕΧΟΜΕ πολλές tμ
πειριες ciπό τήν λανθασμένη όρθο
γραφία τών ~λληνικών όνομάτων μας 
- χωρίς νά ύπολογισθi'j ή λανθα
σμένη προφορά - ciλλά δ κ. Νίκος 
Κοβαλακίδης, διοικητικός ύπάλλη
λος τοϋ Πανεmστημίου τής Μαίρυ
λαντ, εχει ... συλλογή 226 διαφορε
τικών τρόπων πού εlναι γραμμένο τό 
όνομά του. Ό συνεργάτης τής Wash
ington Post Bob Lever ciνέφερε στήν 
στήλη του μερικές χαρακτηρισταές 
περιπτώσεις: Kora1akedus, a Kova
chinides, a Ka1aviedes, a Cobalίki
dees , a Kaga1akides . Ό κ . 
Κοβαλακίδης έπεχείρησε νά 
ύποβάλη τήν περίπτωσή του γιά ci
ναφορά στό Guiness Book ofRecords 
γιά νά ciνακαλύψη ότι τό όνομα τοϋ 
Καναδοϋ Nedelkov εχει γραφεί λαν
θασμένα κατά .. . 554 διαφορετικούς 
τρόπους. Γι · αύτό, {σχύει πάντοτε τό 
«μή χειρότερα»! 

τής συγκεντρώσεως, ήταν τά μέλη τής Έ
mτροπi'jς, ·Αθηνά Μπουμπάρη, 'Ελένη 
Κακούρη, v Αγκαθα Καραβάνου, 'Ελένη 

Δαμάσκου, 'Αννίτα Φάτση, Πρίσιλα Ίω
αννίδη, Νίκη Γιούλη, Καρλίν Γουίλλιαμς, 
·Αλίκη Φαρμάκη κ.d. 

Μεταξύ τών προσελθόντων ήταν ή πρό
εδρος τής Φιλοπτώχου τοϋ Καθεδρικοϋ κ. 
Κάρολ Κόντου , ή κ. Λάϊλα Προύνη, δ κ. 
καί κ. Θ. Τσαγκάρη, δ {ατρός καί ή κ. Ν. 
Ρώμα, δ κ. καί κ. Π. Μαδούρου, δ κ. καί κ. 
Γ. Παπούλια, ή κ. Φρόσω Μπέη, ή κ. 'Ε
λένη Εύθυμίου, ή κ. Μαρία Χατζηγιαννά
κη, δ κ. καί κ. 'Αντ. Κανικλίδη, ή κ. Δρί
τσα, δ κ. καί κ. Γ. Σταυροπούλου, δ κ. Stan
ley Plato, δ διευθυντής τοϋ Γηροκομείου 
καί ή κ. Σπ. Παντεκάκη , ή κ. Φράνσις Κόν
του, ή κ. Νίκολας Κρίστυ, δ αlδ. κ. Κυριά
κου, δ α{δ. Ι. Ποϋλος, δ Ιατρός καί ή κ. Wi1-
liam Athos, δ κ. καί κ. J . Veras, δ κ. καί κ. 
Νικολ. Λύρα, ή κ. Νικ. Πατέρα, ή κ. Mary 
Bitas, δ κ. καί κ. Γ. v Αθανς, δ Dr. καί ή κ. 
Simotas, δ κ. Ν . Κουρίδης, ή κ. v Αρτεμις 
Τουλιάτου, δ κ. Νικ. Λίτινας, δ κ. καί κ. 
Γρηγ. Μακρή, δ {ατρός καί ή κ. Δ. Βαρδά
λ η, δ κ. κq.ί κ. Κ. Μακρή, ή κ. Flora Steνens, 
ή κ. Στέλλα v Αντζελ, δ κ. καί κ. Γ. Μιχαη

λίδη, ή κ. Ζωή Σπυροπούλου, κ.ά. 
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ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ της 
ciμερικανικής Κυβερνήσεως, πέρασε ciπό 
τήν Νέα Ύ όρκη καίε{ χε πολλές έπαφές μέ 
δημοσιογράφους, ταξιδιωτικούς πράκτο
ρες καί τουριστικούς παράγοντες έδω καί 
σέ άλλες πόλεις τής ·Αμερικής, δ Γενικός 
Γραμματεύς τοϋ Έλληνικοϋ Όργανισμοϋ 
Τουρισμοϋ κ. Παντελής Λαζαρίδης, δ δ
ποίος εlχε καί συνομιλίες καί έπαφές μέ κυ
βερνητικούς έκπροσώπους στήν Ούάσιγ
κτων. Ό διακειφιμένος καθηγητής καί 
καλλιτέχνης πρόβαλε παντοιοτρόπως τόν 
'Ελληνικό Τουρισμό στά πλαίσια ένός έ
ξαιρετικά βεβαρημένου προγράμματος πού 
tληξε μέ μιά δεξίωση τοϋ Γενικοϋ Προξέ
νου τής 'Ελλάδος κ. Γ. Άσημακοπούλου 
στό Γενικό Προξενείο. Ό Γενικός Γραμ
ματεύς τοϋ Ε.Ο.Τ. εlχε καί συνομιλία μέ 
τόν 'Αρχιεπίσκοπο κ. '{άκωβο, ciπό τόν δ
ποίο ζήτησε τήν όμογενειαιcή συμπαρά
σταση στήν τουριστική προσπάθεια. Καί δ 
'Αρχιεπίσκοπος άνήγγειλε δτι ή έπομέντι 
συνεδρίαση τοϋ 'Αρχιεπισκοmκοϋ Συμ
βουλίου θά γίνη τό καλοκαίρι στήν · Αθή
να. Εlδε καί άλλους παράγοντες τής ' Ομο
γενείας δ κ. Λαζαρίδης. Καί έπέστρεψε 
στήν 'Αθήνα έξαιρετικά ικανοποιημένος 

άπό τίς συνομιλίες του καί αΙσιόδοξος γιά 
τίς προοπτικές τής τουριστικής κινήσεως 
τό 1987. 

ΚΑ τ Α ΤΗΝ παραμονή τοϋ κ. Λαζα
ρίδη στήν Νέα Ύόρκη άνηγγέλθη σέ συ
νέντευξη Τύπου ή πρώτη Έλληνο- 'Ισρα
ηλινή συμφωνία γιά τουριστική συνεργα
σία. Ύπάρχει ήδη κοινό διαφημιστικό 
πρόγραμμα γιά τήν προσέλκυση 

τουριστών στίς δυό χώρες καί εlναι βέβαιο 
δτι θά προιcύψη σημαντικό δφελος γιά τόν 
έλληνικό τουρισμό. Γιά τήν έπίτευξη αύ
τής τής συνεργασίας έργάσθηκε πολύ 
σκληρά τά δυό τελευταία χρόνια δ κ. Σίμος 
Δήμας δ δποίος πρέπει νά mστωθή μέ dλλη 
μιά έmτυχία: Τό Συνέδριο τών 'Αμερικα
νών ταξιδιωτικών πρακτόρων (ASTA), 
αύτόν τόν μήνα, στήν 'Αθήνα. 'Η έπίσκε
ψη ~κατοντάδων ciσχολουμένων μέ τόν 

τουρισμό, θά εχη δπωσδήποτε εύνοϊκή 
έπίδραση στήν έφετεινή κίνηση πρός 'Ελ
λάδα. 

ΔΕΝ ΦΤΑΙΕΙ σέ τίποτε δ «δαίμων 
τοϋ Τυπογραφείου», στόν όποίο oi άρχι
συντάκτες των παντός είδους έντύπων, σ' 
δλο τόν κόσμο, έπιρρίπτουν δλες τίς εύθϋ
νες γιά τάπαντός είδους λάθη ... Τά δυό, πιό 
σημαντικά λάθη στό τεϋχος τοϋ Φεβρου
αρίου {}ταν τής συντάξεως: Στήν φωτογρα
φία πού συνώδευε άρθρο τοϋ αlδ . Μίλτωνος 
Εύθυμίου γιά τό συμπόσιο του' Αγίου Νι
κολάου, άναφέρομε δτι μεταξύ των ε{κο
νιζομένων ήταν ή κ. Hero, ένώ ήταν ή κ. 
Φώφη Μιcr&ϋ άπό τό Τορόντο. Κι· liλλο 
lνα λάθος: Στό σεμινάριο τής ΑΗΕΡΑ γιά 
τίς 'Ελληνοαμερικανικές σχέσεις εlχε λά
βει μέρος καί δ καθηγητής κ. Βάν Κου
φοuδάιcης καί δχι μόνο δ κ. Λ. Σταυριανός, 

Η ΙΣΤΟΡΙΚΉ Κοινότης τοϋ 'Αγί
ου Σπυρίδωνος, Νέας Ύ όρκης, ε{ χε τήν 
55η έτήσια χοροεσπερίδα της στό Palisa
dium στίς 21 Φεβρουαρίου. Ήταν μιά ώ
ραιότατη, έπιτυχέστατη έκδήλωση, γιά 
τήν όποία πρέπει νά πιστωθοϋν ή πρόεδρος 
τής Έmτροπf1ς γιά τήν χοροεσπερίδα κ. 
Sophie George καί τά μέλη τής Έπιτροπi'jς 
κ.κ. Alex Anagnos, John C. Rakkou, Jim 
Psaltos, Tom Bartzos and Nick Gataanas, 
καί, βεβαίως, δ ciκούραστος {ερατ. προϊ
στάμενος της κοινότητος α{δ. 'Ιωάννης 
Ποϋλος καί δ πρόεδρος Dr. Chήs Philip. 
Κατά γενική όμολογία, ήταν μιά ciπό τίς με
γαλύτερες καί ώραιότερες διασκεδάσεις 
των τελευταίων χρόνων. Έκτός ciπό τούς 
προαναφερθέντες, είδαμε έκεί τούς πρώην 
προέδρους Paul Apostolos καί Peter EΠis, 
μέ τήν σύζυγό του, τόν γιατρό καί τήν κ. 
Χρήστου Πύρρου, τόν γιατρό κ. Κώστα 
Λαδόπουλο, τόν κ. καί κ. Gregory Apo
stole, τόν κ. καί κ. • Αναστ. Όρφανοϋ, τόν 
κ. καί κ. Σπ. Παντεκάuη, τόν καθηγητή καί 
τήν κ. Steve Demakopoulos, τόν γιατρό καί 
τήν κ. Ν. Πιτούρα, τόν γιατρό καί τήν κ. 
'Α ποστ. Ταμπάκη, τόν κ. καί ιc . Paul Pial
tos, τόν κ. καί κ. Gus Kramis, τόν κ. καί κ. 
Χρ . Βελόκα, τόν κ. καί κ. John Tήant, τόν 
κ. καί κ. George Yuelys, τόν κ. καί κ. Χρ. 
Ζαχαριάδη , τόν κ. καί ιc. Βασ. Θεοδώρου, 

τόν κ. καί κ. Peter Mo1fetas, τόν κ. καί κ. 
Gabe Damaskus, τόν κ. καί κ. Terry 
Chήsty, τόν κ. καί κ. Χρ. Χριστοδούλου, 
τόν {ατρό καί τήν κ. James Gabήe1, τόν δρα 
καί κ. Κατσίβελου, τόν δρα καί κ. Peter 
Koutros, τόν κ. καί κ. Peter Makris, τόν για
τρό καί τήν κ. L. Loko1etti, τόν κ. καί κ. Π. 
Μακριά κ.li. 
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Πρόσωπα 
Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ διέ-
γραψε τρία στελέχη τής 'Επιτροπής τοϋ 
Κόμματος στήν 'Αστόρια «γιά σειρά 
σοβαρώτατων πράξεων καί παραπτωμά
των••. Πρόκειται γιά τόν πρόεδρο τής Έπι
τροπης κ. Δημήτριο Δημητρίου, τόν γενικό 
γραμματέα κ. Κώστα Τριανταφυλλάκη καί 
τόν ταμία κ. Σωτήρη Στεργιόπουλο. 

Έξ άλλου, ή νεοδιορισθείσα προ
σωρινή Συντονιστική 'Επιτροπή, μέ άνα
κοί νωσή της, ά ναφέρει μεταξύ άλλων: «Τ ο
νίζεται ιδιαίτερα δτι δποιαδήποτε άπό
πειρα άπό τούς διαγραφέντες συγκλήσεως 
δήθεν έκλογών, συγκέντρωση μελών, 
συνελεύσεως κ.λ.π., δχι μόνον ε{ ναι παρά
νομη καί άποτελεί πρόσκληση σέ παρασυ
ναγωγή άλλά καί ένδεχόμενη συμμετοχή 
θά ε[ναι άφορμή έπιβολής βαρύτατων 
κυρώσεων σέ δσους παρασύρονται σέ άντι
κομματικές πράξεις ύποκινούμενοι άπό ά
τομα πού δέν εχουν καμιά σχέση μέ τό 
κόμμα τής Νέας Δημοκρατίας». 

ΜΕΤ Α ΤΗΝ διαγραφή τοϋ 
προέδρου καί άλλωv τριών άξιωμα
τούχων τής Έπιτροπης τής «Νέας 
Δημοκρατίας» στήν Νέα 'Υόρκη, 
σχηματίσθηκε νέο συμβούλιο μέ 
πρόεδρο τόν γνωστό γιά τήν πολυ
σχιδή κοινωνική, κοινοτική καί πα
τριωτική του δράση κ. Φαίδωνα 'Α
λεξάκη. 'Αντιπρόεδρος ε{ ναι δ δρ. 
Φώτης Πλακοyιάννης, ταμίας δ κ. 
Κίμων Βόντας, γενικός γραμματεύς δ 
κ. Κίμων Βασιλειάδης, ή κ. Ούρανία 
Γκολφινοπούλου μέλος τοϋ Συμβου
λίου καί δ κ. Εύάπελος Κάβαλος 
πρόεδρος της ΟΝΝΕΑ (Νεολαία της 
Ν. Δημοκρατίας). 

ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ προστέ-
θηκαν στό διοικητικό συμβούλιο τοϋ συνε
ταιριστικοϋ όργανισμοϋ ΡΑΝ GREGO
RIAN, τών ιδιοκτητών έστιατορίων τοϋ 
Νιοϋ ΤζέρσεU. τίς κατέλαβαν, στήν τελευ
ταία γενική συνέλευση , τόν περασμένο μή
να, ο{ κ.κ. Τόμ Λάμπρος, συνιδιοκτήτης τοϋ 
Plaza Diner, στό Fort Lee καί Θεοχάρης 
Κομνηνάκηc;, τοϋ Windsor Diner, Clark, 
N.J. 

((ΟΙ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ)) 
ε{ναι δ τίτλος της νεώτατης προσθή
κης στόν κατάλογο τών 'Ελληνο
αμερικανικών όργανώσεων στήν 
Νέα 'Υόρκη. Ό Σύλλογος φιλοδο
ξεί νά περιλάβη στούς κόλπους του 
δλους τούς καταγομένους άπό τήν 
Φθιώτιδα . Τό προσωρινό Διοικητικό 
Συμβούλιο άποτελοϋν: Νικόλαος Zα
xαpijc;, πρόεδρος, Νικόλαος Κριτσό
jkις, άντιπρόεδρος, Νικόλαος Παπ
πιic;, γραμματεύς καί Νικόλαος Κα
τσόyιαννοc;, ταμίας. 

ΜΑmΟΣ, 1987 

ΠΕΡ ΑΣΕ άπό τήν πόλη μας δ 'Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας κ. Με
θόδιος, fνας άπό τούς πιό φωτισμένους καί δυναμικούς {εράρχες, δ δποίος έπεσκέφθη τόν 
'Αρχιεπίσκοπο κ. 'Ιάκωβο καί συνήντησε παλαιούς φίλους του, {εpωμένους καί μή. Ό 
Σεβασμιώτατος ~ρθε άπό τό Πουέρτο Ρίκο, δπου άντιπροσώπευσε τό Οικουμενικό Πα
τριαρχείο σέ θεολογικό συνέδριο. Καί θά νiϊς ξανάρθη τόν Σεπτέμβριο. 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ σημείωσε ή έτησία έορ
ταστική χοροεσπερίδα τής 'Ελληνοαμερι
κανικής Φιλανθρωπικής 'Αδελφότητος 
'Ελλάδος, πού εγινε στίς αίθουσες του ξε
νοδοχείου 'Ήoliday Inn" στήν 'Αθήνα. 
Τό πρόγραμμα παρουσίασε δ 'Αντιπρόε
δρος τής 'Αδελφότητος κ. Στέφανος 
Γιοβρέκος. Μετά τόν χαιρετισμό του Προ
έδρου κ. 'Ιωάννου Λουκέλη μίλησε γιά τό 
νόημα τής 'Ημέρας τών Εύχαριστιών δ κ. 
Κ. Βγενόπουλοc;. Στή γιορτή παρέστησαν 
έκπρόσωπος τής Κυβερνήσεως, καθηγητές 
Πανεπιστημίου, έκπρόσωποι άδελφών σω
ματείων δμογενών καί πλήθος προσκε
κλημένων. 

ΜΙΑ ΑΛΛΗ πολιτική όργάνωση άπό 
έκείνες πού γέμισαν τήν 'Αστόρια, άκο
λουθουσα τό ΠΑΣΟΚ, εΙ ναι ή "~Ενωση 'Ε
θνικοφρόνων Έλληνοαμερικανών». Τόν 
περασμένο μήνα ώργάνωσε συγκέντρωση 
στήν όποία μίησε δ καθηγητής Ίστορίας 
κ. Θεόδωρος Μπεζαντέc; μέ θέμα τήν Βό
ρειο ·Ήπειρο. Πρόεδρος της όργανώσεως 
αύτής εlναι δ κ. Δημ. Παπασπυρόπουλος 
καί γενικός γραμματεύς δ κ. Παναγ. Πλα
τανιάς. 

ΠΕΘΑΝΕ στήν 'Αθήνα οοτερα άπό 
καρδιακή προσβολή, σέ ήλικία 78 έτών, δ 
διάσημος ~Ελληνας σκηνοθέτης Κάρολος 
Κούν. Ό Κούν γεννήθηκε τό 1908 στήν 
Τουρκία άπό εϋπορους ·Ελληνες γονείς 
καί σπούδασε στήν Ρομπέρτειο Σχολή τής 
Κωνσταντινουπόλεως. 'Αργότερα δίδαξε 
στήν ·Αθήνα • Αγγλικά καί δράμα στό 
Κολλέγιο 'Αθηνών. ~Ιδρυσε τό θέατρο τέ
χνης καί παρουσίασε ~ργα διασήμων Εύ
ρωπαίων καί άλλων συγγραφέων. Ό Κούν 
~ταν διεθνώς άναγνωρισμένος καί μεταξύ 
άλλων τό ύπ' αύτοί> διασκευασμένο lρyo 
του 'Αριστοφάνη .. ·ορνιθες» πήρε τό 

πρώτο βραβείο σέ διεθνές φεστιβάλ δράμα
τος στό Παρίσι. 

• 

• 

ΜΙΑ ΝΕΑ, μεγάλη κατάκτηση: Γιά 
πρώτη φορά, ~νας 'Ελληνοαμερικανός κα
ταλαμβάνει τό άξίωμα τοϋ Προέδρου 'Επι
τροπής τής Γερουσίας. Πρόκειται γιά τόν 
Δημοκρατικό Γερουσιαστή της Μαίρυ
λαντ Πώλ Σαρμπάνη, δ δποίος άνέλαβε 
πρόεδρος της Joint Economic Committee. 
Ό ίδιος ε{ ναι πρόεδρος της ύποεπιτροπής 
γιά τίς ύποθέσεις Μέσης 'Ανατολής καί 
Νοτίου 'Ασίας. 

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ tλληνικής κα
ταγωγής μέλη τοϋ ΚΟ'yκρέσσου κατέχουν 
έξέχουσες θέσεις σέ σημαντικώτατες έπι
τροπές: Ό ιc. Gus Yatron συνεχίζει ώς πρό
εδρος τής 'Υποεπιτροπής 'Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων τής Βουλής. Καίε{ ναι τρίτος 
στήν σειρά άρχαιότητος μεταξύ τών Δη
μοκρατικών μελών τής Έmτροπής 'Εξω
τερικών 'Υποθέσεων. Ό κ. Nick Maνrou
les έπανεξελέγη πρόεδρος τής Ύποεπι
τροπης Μικρών 'Επιχειρήσεων καί πρόε
δρος ειδικοί> συμβουλίου τής 'Επιτροπής 
'Ενόπλων Δυνάμεων. Τά liλλα τρία μέλη 
τής Βουλης, ή Olympia Snowe, δ George 
Gekas καί ό Michael Bilirakis κατέχουν άξι
όλογες θέσεις σέ !J=Ολλές 'Επιτροπές. 

ΝΕΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟάπέ-
κτησε δ Σύλλογος Κρητών .. ' Ομό
νοια» σέ άρχαιρεσίες πού ~γιναν τήν 
1 η Φεβρουαρίου στό Κρητικό Σπίτι, 
στήν 'Αστόρια. Πρόεδρος έξελέγη δ 

κ. Κυριάχος Γιουρουκάκης, άντιπρό
εδρος δ κ. Νικόλαος Μιαριακάκηc;, 
γενικός γραμματεύς δ κ. Μανώλης 
Κατσανεβάκηc; καί ταμίας δ κ. Γεώρ
γιος Δισενάκης. Σύμβουλοι ο{ κ.κ. 
Εύ. Βερυβάκης, Α. Γαλάνης, Κυριά
κος Φραντζεσκάκης, Στελ. Σιφιακά
κης καί Π. Καντουνατάκης. 

ΜΕΓ ΑΛΗ TIMH γιά τήν 'Ελλάδα: Ό Παγκόσμιος 'Οργανισμός Τουρισμοϋ 
άπένειμε βραβείο στόν πρόεδρο τής 'Ενώσεως Τουριστικών Πλοίων καί τής 'Ηπειρω
τικής Άτμοπλοiας κ. Άν. Ποταμιάνο γιά τήν προσφορά του σέ διεθνές έπίπεδο, στήν 
άνάπτυξη της τουριστικης ιδέας. Μιλώντας μετά τήν έπίδοση τοϋ βραβείου, δ κ. Ποτα
μιάνος τόνισε τήν σημασία του τουρισμου γιά τήν 'Ελλάδα ώς •πρώτης βιομηχανίας καί 
κύριας πηγής συναλλαγματικου όφέλους .. καί πρόσθεσε: "Αύτή ή διαπίστωση καθιστά 
άναντίρρητη κα{ έπι τακτική τήν άνάγκη γιά συνεχή καλυτέρευση, τών παρεχομένων ύπη
ρεσιών, ο{)τως ώστε, νά προσελκύσουμε τουρίστες ύψηλής εισοδηματικής στάθμης. 
Πρέπει νά γίνη συνείδηση σέ δλους μας, δτι ή παροχή ύπηρεσιώνστόντουριστικό τομέα 
ε{ ναι λειτούργημα». Αύτή ή άντίληψη-συνέχισε- πρέπει νά γίνη κοινή συνείδηση καί 
νά υ{οθετηθη ώς πάγια κυβερνητική πολιτική. Μόνο μιά τέτοια πολιτική θά μάς έπιτρέψη 
νά άξιοποιήσουμε άπόλυτα τά πλεονεκτήματα πού διαθέτει ή 'Ελλάδα, ώς τουριστική 
χώρα, σέ σύγκριση μέ τ{ς άλλες χώρες, της Εύρωπαϊκής Κοινότητας. Μοναδικό σημείο 
έπαφης 3 'Ηπείρων, μέ ιστορία, άρχαιότητες, άκρογιάλια, νησιά καί άνθρώπινη ζε
στασιά. 

" I 



Τό Θέατρο <<~Ιλίσια>>, ένα 
καινούργιο στολίδι στήν ~Αθήνα 

Ή Νόνικα Γαληνέα tπιβλέποντας τήν οΙκοδόμηση τοv θεάτρου της στήν 'Αθήνα 

Μεγάλο γεγονός στήν 'Αθήνα. 'Ασχο
λήθηκε μ' αότό όλος δ ήμερήσιος καΙ 
περιοδικός τύπος. Ή πρωτεύουσα dπέκτη
σε καινούργιο θέατρο. Δέν εlναι συνηθι
σμένη ύπόθεση. Ίδfως όταν πρόκειται γιά 
τέτοιου είδους οίκημα, ή τελευταiα λέξη 
τής συγχρόνου αΙσθητικής καΙ τεχνικής. 

Τά "'Ίλiσια» εlναι dπόκτημα τοϋ καλ
λιτεχνικοϋ ζεύγους 'Αλέκου Άλεξανδρά
κη καΙ Νόνικας Γαληνέα. 'Αλλά, όπως λέει 
ό 'Αλέκος, εlναι έργο τής Νόνικας. Έκεi
νη τό όνειρεύτηκε, έκεfνη τό πόθησε, tκεf
νη τό σχεδiασε. Σχεδόν τό lκτισεμόνη τηι;. 
Γιά lξη μήνες, κάθε μέρα στό γιαπf. Μέ 
τούι; dρχιτέκτονες Μάνο Περράκη καf Δ η
μήτρη Ναουμiδη, συνεχείς συζητήσεις, 
πολλές διαφωνίες, έποικοδομητικά καυγα
δάκια. Άπό έναν παληό κινηματογράφο 
βγήκε μiα α1θουσα δνειρο, dμφιθεατρική, 
χτισμένη μέ τρόπο ώστε όλες of θέσεις νά 
έχουν τήν ίδια δραματικότητα καf άκου
στική. Καθiσματα, αόλαfα. μοκέττα, όλα 
κατακόκινα. Τό χρώμα τήι; dγάπηι;, λέει ή 
Νόνικα. 

Διότι, πραγματικά, μέ πολλή dγάπη 
έκανε τή •στέγη» της, όπως τήν Ιfθελε ή 
1δια. Γιατf πάντα ή Νόνικα ήξερε καλά τΙ 
ήθελε, dπό μικρό κοριτσάκι. 

Γεννημένη μέ όλα τά καλά τοϋ κόσμου, 
δέν τήν ένδιέφερε τfποτα dλλο dπό τό 
θέατρο. Παντρεύτηκε, dπέκτησε τρείς κό
ρες, άλλά δέν τής έφυγε ό πόθος τοϋ 
θεάτρου. Ό σκηνοθέτης, πού έξακολουθεί 
πάντα νά συνεργάζεται μαζύ της. όπερfφη
μοι; Ά νδρέας Βουτσινδ.ς, τήν βοήθησε νά 
μπεί στήνδραματική σχολή τοϋ . Λονδfνου. 
·οταν dπεφοfτησε γύρισε στήν 'Αθήνα. 
'Από τότε ζωή της ήταν τό θέατρο κα( 
μόνο. 'Αλλά όχι γιά πολλά χρόνια. Συ-
ναντά τόν dγαπημένο τήι; Έλλάδοι; ήθο
ποιό, τόν 'Αλέκο Άλεξανδράκη, καΙ dπό 

τότε μοιράζονται μαζύ τή ζωή καΙ τή 
σκηνή. 

Στά tγκαiνια τοϋ θεάτρου, ή Μελfνα 

Μερκούρη, ώς παλαιά συνάδελφοι;, χαιρέ
τισε τό καλλιτεχνικό ζευγάρι μέ θαυμάσια 
λόγια.· «Λότή τή στιγμή». εlπε, «νοκiJθω 
τήν dνάγκη νά dγκαλιάοw τήν Νόνικα καΙ 
τόν 'Αλέκο καΙ νά τούς πώ lνα μεγάλο 
«μπράβο». Αότό τό στολfδι πούτό τpώμεμέ 
τά μάτια κα( τό θαυμάζουμε όλοι δέν εlναι 
tπένδυση, δέν εlναι tπιχεiρηση. Ε/ναι με
ράκι, εiναι προϊόν dγάπηι; καΙ όμολογiα 
πίστεως στό θέατρο». 

Τό «μεράκι» αύτό χωράει 400 θεατές, 
έχει lobby καΙ αίθουσες Ιbιειpει; γιά tκθέσεις, 
διαλέςεις, συναυλiες. ΚαΙ Ιδfως θαυμάσια κα
μαρfνια. « Έπi τέλους», λέΕι ή Νόνικα.. «θά 
μπορώ νά dλλάξω dνετα σάν dνθpωπος•. 'Υ
πέφερε πάντα μέ τd δ.βολα καμαpfνια τών νοι
κιασμένων θεάτρων. 

Nai, τά « Ίλiσια• ε/ναι lργο dγάπηι;, πά
θους θά lλεγε κανε/ι;. Ή Νόνικα προτιμά νά 
μήν dναφέρει πόσο κόστισε ~τό τό πάθος. Τό 
γεγονός δμως δτι προτiμησε νά δώσει τά χρή
ματά της στό θέατρο dντf νά τά tπενδύσει σέ 

κερδοφόρες tπιχειpήσειι; ε/ναι dπόλυτα πρός 
τιμήν της. 

«θέλαμε- μδ.ς λέΕι- ό 'Αλέκος κι • tγώ, νά 
παfξου~ dνενόχλητοι dπό θιασάρχες. Ή Ιδε
ολογ/α μαι; ε/ναι νά ε1μαστε καλλιτέχνες tλεύ
θεροι, νά δώσουμε στό κοινό πού τόσα χρόνια 
μδ.ς παρακολουθεί μέ dγάπη τό θέατρο ποιό
τητος πού τοϋ dςfζει». 

·οπωι; εiπε στόν χαιρετισμό τηι; στά tyκα/
νια.· «Εδχομαι καΙ πιστεύω πώς τά 'Ηλύσια 
δέν θά ε/ναι μόνο τό δικό μας θέατρο. θά εlναι 
καΙ τό δικό σαι;•. 

·ολοι θαυμάζουν τό lpγo τηι;, κι · εδχονται 
στό καλλιτεχνικό ζευγάρι •καλορρlζικα». 

Ι. Λ. 

ΦΟΡΟΣΠΜΗΣ 

ΜΑΡΔΟΧΑΙΟΣ 
ΦΡΙΖΗΣ 

WΗξευpα. γιά τόv ΔΑΒΛΚΗ 

πού στήv ΠΙΝΔΟ σάv γεράκι 

όρμηξε καΙ μέ - ΑΕΡΑ -
τούς' Φpα.τέλους πήγε πέρα! 

* 
Μά γιά σένα ΜΑΡΔΟΧΑΙΕ 

- τής πατρiδας μας ΓΕΝΝΑΙΕ -
ούτε λiξη εlχα άκούσει 
στοϋ ΣΑΡΑΝ1Ά τό γιουρούσι. 

* 
ΚαΙ tvτpάπηκα, στ· άλήθεια ... 
Γιατi τέτοια παραμύθια 

τέτοια θάματα καί θρύλοι 
πρέπει vιiv ' σ· όλα τά χείλη. 

• 
Μαρδοχαίε - παλληκάpι -
vdχεις τοϋ ΧΡΙΣ1Ό Υ τή χάρι 

καΙ στής ΠΡΕΜΕ1ΉΣ τά χιόνια 

vιiv ' ή μνήμη σου α/ώνια. 

Σ. ΓΡΑΜΜΑτΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 

~ (~) Αr>Η~Οι>ΙΗ 
~ fν1ΑR~ι,( <<>. 

IMPORTERS OF 
GREEK MARBLE 

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

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

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

Bathrooms * 
Many Elegant Colors 

Large lnνentory 
Dίstrίbutors Wanted 

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

TELEX Λpi11Όd 493 - 0163 

•ΝΕλ ΥΟΡΚΗ· 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 

'Ασφάλειες δλων τών είδών 
• Αι)τοκιvήτων. • Ζωής. • Καταστημάτων, 

• Σπιτιών. • Φωτιό.ς κ.λ.τr. 

Τό yραφε1ο τής πλήρους έμπιστοσύνης 

ΠΡΟΘΥΜΙΑ- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ 

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

Τηλ .: (718) 274-5100 

ΖΑΡ ΙΤΙ 
Αι..:ΤΟ DRIVING and FL YING SCHOOL 

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΠΙΛΟΤΩΝ 

ΡΕRΜΠ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Πεπειραμένο ι δάσκαλοι όδηγήσεως 

σάς παίρνουν άπό τό σπίτι σας. 

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ 

ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ 

Τάξεις άρχίζουν κάθε μήνα . 

All Language 
Video Tapes 
Ή μεγαλύτερη συλλογή 

άπό έλληvικές καί άγγλικές 

βιντεοκασέττες. 

NATIONAL 
GREEK RADIO PROGRAM 

Θάλεια Μοσχάκου 

Μέ τούς άγαπητούς σας 

ΜΙΚΕ ΖΑΡΠΙ καί θΑΛΕΙΛ 

ΜΟΣΧΑΚΟΥ πού σάς κρα

τοίίν συντροφιά έδώ καί πολ

λά χρόνια. 

·Εκπέμπουν τώρα άπό 

Δευτέρα έως 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 '' REALTY 
·Αγοραπωλησίες σπιτιών καί 

έπι χειρήσεων μέσω του 
ήλεκτρονικοu συστήματος 

(Computeήzed Multiple Listing) 

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

ΜλmΟΣ,ι1917 41 



.Η έταιρεία 

Μέ ύπερηφάvεια παρουσιάζει τήv κωμωδία 

'ΑΓΡΙΟΓΑΤΑ' 

Μέ τήν ΓΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ 
καί τόν ΚΩΣΊΆ ΚΑΖΑΚΟ 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΘΙΑΣΟΥ 

Μιά ύπεύθυvη θεατρική έργασία άπό 
ήθοποιούς πού σέβονται τό άιφοατή ριο 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, 6 ΜΑΡΊ'ΙΟΥ, 8.30 Μ.Μ. 
ΣΑΒΒΑΤΟ, 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 8.00 Μ.Μ. 

Στό Queens College, Colden Center 

FlaJr Video Leaslnι lnc. 
29-11 Diιmars Blvd., Astoήa,N.Y. Ι 1105Tel.(718)721-7990 

Εισιτήρια πωλοuvται στά καταστήματα: 
ASTORIA: ΤΗΑΝ FOODS (718) 626-7771, AEGEAN 
GIFτS (718) 626-7845, AEGEAN HOLIDA YS (718) 932-
3232, C.J.C. VIDE0(718)204-7749, PANELLINION (718) 
274-5525, ATHENS CORNER (718) 726-2100, CAFE 
EDELWEISS (718) 278~165, TAKIS VIDEO (718) 626-
7979, CORFOU CENTER (718) 728-7945, ASTRON GIFτ 
SHOP (718) 932-7011. 
WHITESTONE: G & Α FAMOUS (718) 767-2199 
WASHINGTON HEIGHTS: HELLENIC VIDEO 
(212) 923-3727 
FLUSHING: MEDHERRANEAN FOODS (718) 357-
8338, D.G. ELEcτRONICS (718) 428-3661. 
L. ISLAND: HELLENIC GIFτ SHOP (516) 538-4824. 
JAMAICA: MEDHERRANEAN FOODS (718) 523-4678 
BROOKLYN: ALFA VIDEO & GIFτS (718) 375-2111, 
ATLAS GIFτS (718) 745-4500, AEGEAN TRA VEL (718) 
3 7 6-()000. 

Sponsor~d by Λ eg~an Holidιιys 
TeL (718) 932-3232 
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
' 

ύπό τήν Διεύθυνση του Κυρίου 

ΚΩΣΤΑ 

ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΙΔΗ 

- Φορολογικές δηλώσεις 

- Σύμβουλος έπιχειρήσεωv 

- Τήρηση βιβλίων έπιχειρήσεων 

- Computers 

30-98 36th Street (31 Ave. γωνία) 
Astoria, New Υ ork 11103 

Τηλ. (718) 728-5656 (718) 204-8992 

REALTORS-BUILDERS 
46-20 HOLLIS COURT BLVD. 

FLUSHING, Ν .Υ . 11358 

Serνίng North Queens Since /972 

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

718 939-6363 

1fMEIEXι 
SALES • RENTALS- FINANCING 

RESIDENYIAL - COMMERCIAL - COOPS - CONDOS 
INVESTMENTS 

Inιernaιionally A.ssociated τhrough 
London- Monaco- A.thens 

Worldwide Properιies Unlimited, 

Licensed Real Esιate Brokers 

Ν.Τ.Κ. SKARVELIS, REGINA SKARVELIS 

7711 FIFτH AVENUE 
FORT HAMILTON SΤΑτΙΟΝ, Ν.Υ. 11209 
Tel. (718) 748-2221 - Te1ex: RCA 276S61 

Telefax: 748-9574 

·ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 



IA ΠΡΟΣΦΟΡΑ--

- , . . 
ρησιμοποιηστε αuτη την 

ΕΑ μηχανή Γύρου 
πολύτως ΔΩΡΕΑΝ!---



RESTAURANT SUPPLIERS 

« ~Η ύπεραγορά τών έστιατορίων» 

Χονδρική Πώληση 

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

Μέ δ, τι άκριβώς χρειάζονται 

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

Ιταλικά καί Ισπανικά προϊόντα. 

"Έχουμε προϊόντα μεγάλων έταιρειών δπως: 

Land-0 Lakes, Kraft Foods Blue Ridge Salads, Thumans Proisions Swifts Products, Marathon 
Products, Heinz Cambells - Kellogs Roberts Mayonnaise and Dressίngs, ltalian and Spanίsh 
Calit, Tomato Products, Fort Howard Proctor and Gamble Sheπy, Hot cups Libbys Glasses. 

'Έλληνες έστιάτορες, 
ή ΜΕΤΡΟ μιλci τή γλώσσα σας. 

Διαθέτουμε δ, τι άκριβώς χρειάζεσθε. 
Διαθέτουμε πείρα. 

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

680 Meeker Ανe., Brookly~, New York 
ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΠΟ τΙΣ 6 ΤΟ ΠΡΩΙ ΜΕΧΡΙ 6 ΤΟ ΒΡΑΔΥ- ΔΕΥΤΕΡΑ- ΣΑΒΒΑΤΟ 



MAREL ELECTRONICS S.A. 
FOUNDED IN 1966 
6, SOτιROS STR. - PIRAEUS 
PHONES: 4123943-4128838-4127710-4174614 
TELEX: 212525 MARL GR- 211101 SPEL GR 

Supplying the largest shipping Firms with navigation and communi
cation equipment. as well as other large enterprises, Government or
ganizations and the Armed Forces with all kind!) of electronic 
equipment. 

MAREL'S scientific and technical personnel provides service on a 
24-hour basis. lnstallation, maintenance and repairs are also underta
ken. 

Representing universally known Firms supplies the followiηg 

equipments. ' 
Α. MARINE DIVISION. 
a) Radio Equipment 

- Satellite communication 
- Telex Marine Systems 
- Transmitters SSB 
- Receivers SSB 
- R/τ SSB 
- P.L.B (Portable Life Boat Equipment), DIRECriON FINDERS 
ETC 

b) Naνigation Equipment 
Radars 
Collision avoidance systems 
Satelite Navigator 
Loran C 
Dopler logs 
Echo Sounders 
Gyro Compasses 
Auto Pilot 
Steering System 
Magnetic Compasses 
Whistles 
Loadmaster Computer 
Level gauging system 

Β. LAND DIVISION 
- Radio SSB for communication on land and air 
- Electronic teleprinters 
- Facsimile 
- Telephones 

MAREL Supplies also all Kinds of Electronic equipment to the 
Armed Forces. 
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Η ETAIPEIAKASTANASENTERPRISES INC 
Σίίς προσφέρει 1ήv Φλόριδα ... στό πιάτο!!! 

Στίς πλέονάναπτυσσόμενες 

καί άξιόλογες περιοχές 
τής Φλόριδας, όπως 

FORT MYERS, 
SARASOT Α and 

PORT CHARLOTTE 

-
Οίκόπεδα άνω τοϋ ένός στρέμματος 

Χωρίς προκαταβολή καί μικρές δόσεις. 

ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ 'ΚΑΙ ΔΡΑΧΜΕΣ 

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

,ffi KASTANAS ENTERPRISES INC 
Κl Housing Division and Marketing of Florida 



White cheese in bήne, made from 100% sheep's milk 

~ ~ WHIH BRINED CHEESE 
Ί~ ιοοοr0 SHEEP'S ΜΙLΚ 

' ' 

WlflfE BRINED CHEESE 
1 ΟΟ% SHEEP'S,MILK 

• Α cheese makίng tradition from the mediteπanean area. 
• The ήch and tangy taste is due to the exclusive use of 100 % sheep's milk. 
• Natural drainage gives a fine, fiπn yet soft consistency and creamy texture. 
• Several traditional uses : cut in small cubes, with cocktails, or ίη greek salads and 

also many delicious dishes. 

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

TEL.: (20 1) 862-0160 TELEX: 882230 
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Θ D. KOURΊ'AΚIS S.A. 
WINE PRODUCING AND BOΠLING Cor 

~ Wιne Greeks Dήnk" 

Taste why we are #1 in Greece 
and outsell the next 

3. largest wineries combined 

IMPORTED ΒΥ: NESTOR IMPORTS, INC. 
1901 Ε. LINDEN AVE., SUiτE 19, LINDEN, N.J. 07036 (201) 862-8335 
800 ANNADALE RD., STATEN ISLAND, Ν.Υ. 10312 (718) 948-0611 


