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ILIAS LALAOUNIS 
presents his new collection 

''MESOPOTAMIA'' 

Necklace, earrings and rings in 20-22 ΚΤ Gold 
lnspired by the helmet of a Mesopotamian King (2500 B.C.) 

®) ilias LALAoUNIS ®) 
4 WEST SΠΗ STREH ΑΤ FIHH AVENUE, NEW YORK, Ν.Υ. 10019 

ΤΗ. 265-0600, HLEX 710 581 3081 

ATHENS LONDON PARIS GENEVA ZURICH ΤΟΚΥΟ HONG KONG 
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ONLY ONCE ΙΝ Α BLUE ΜΟΟΝ IS ΤΗΕ PRICE 
OF LUXURY SMALL. 

But fur coats willjust about double in price next winter. At Fur Innovations you can 
reserve a fur coat at todays prices FOR ONLY $100.00 and pick it up next winter. 

INNOV ATIVE F ASHION ΑΤ INNOV ATIVE PRICES ... 
What else could you possibly ask for? Come see for yourself! We don 't believe ίη 
high pressure salespeople and you'lllove the plush surroundings ofthe industry's 

newest and most magnificent showroom. 

Where getting something special and being ab/e 
to ajjord it mean the very same thing. 

FUR INNOVATIONS 
133 WEST 30ΤΗ STREEJ NEW YORK ΝΥ (212) S63-m1 ΟΡΕΝ 7 DAYS Α WEEK 10 ΑΜ - 6 ΡΜ 

MANAG I NG DΙRECTOR LAKI PA PADAPOULOS 
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«"Ας πaμε μιά ρομαντική κρουαζιέρα σέ 
έξωτικά μέρη δπως τό Μεξικό, τήν Καραϊβική, 
ή τήν Νότιο '.Αμερική. Χωρίς νά ξοδέψωμε 

πολλά χρήματα». 

«Αύτό δέν ε{ναι κρουαζιέρα, ε{ναι 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 
ou~ magnificent ships with fun. Sunny activity all day, 
gla'morous night club shows, dancing, the casino a11 
night. Great food and lots of it from mom till mid
night. W onderful service, comfortable cabins and the 
charm of sailing summer-soft waters under a tropίc 
moon. All at a pήce that keeps you beautifully afloat. 

5-Night Cruise 
From Miami to Mexίco 

Including Air Fare 

from s520. 
ss Galileo 

Sail Sunday from Miamί Begin 
your fantasy in colorful Key 
W est. Then spend a day on the 
silky sands of Playa del Car
men. Or take an optional tour 
of the fun of Cancun. Next, 
Cozumel for a day and then 
back to Miami. 

7-Day Cruise 
From Montego Bay to 

Aruba, Cartagena, San Blas 
and Panama 

Including Air Fare 

from s699. 
ss Bήtanis 

We1l fly you to Montego Bay 
on Saturday. And let you warrn 
in the Jamaica •un and grow 
warrner to the reggae beat. 
Then we'll sail you to Aruba's 
velvet-soft beaches, to Carta
gena's lively Latin days, to the 
historic wonders of San Blas 
and Panama. And take you 
back to Montego Bay wbere 
you1l fly hoιne filled with 
memories. 

7-Day 
Carribean Cruise 

From San Juan 
Including Air Fare 

from s799·* 
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 

Including Αίr F are 

from s799* 
ss The Victoria 

· For a completely different 
Caπibean experience 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) 750-0044 Ι Soo-621-~ 

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

•Per person, double oα:upancy, 
including round-trip air fare 
from New York. Rates sbown 
are for minimum accommoda
tions. Pritea vary from SS20-
S 1299 for S/7 nψιι cruises baιed 
on cabin choiu. Port ιaχ and 
service ι:Jιarιe additional. 
Panamanian Regiatry 

•ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



Έπιστολ'ές 

Dangerous Game 
Τ ο the Editor: 

Confusing and contradictory statements 
continue to emanate from Greece regarding 
a number of issues dealing with U.S. rela
tions. Topping the list are the Τ ruman statue 
brouhaha, Cyprus, military and financial 
aid to Turkey, and now the Voice of Amer
ica controversy. 

Several months ago, Greek government 
officials expressed confidence that negotia
tions over the U.S. maintaining military 
bases in Greece would proceed without a 
hitch. Today, Greece wants the U.S. to pro
mise military assistance for the protection of 
its eastern flank tied in to any base accord. 

ln January, ΑΗΕΡΑ Supreme President 
John G. Plumides, in a story to the Ν.Υ. 
Times, following a meeting with Socialist 
Pήme Minister Andreas Papandreou in 
Athens, reported that Greece would restore 
the Truman statue to its original site in 
Athens. The followingday, the τΙΜΕS pub
lished a denial by Papandreou that he had 
made such a pledge. 

Early in February, Greek and U.S. nego
tiators agreed to submit to their govern
ments for approval a Voice of America 
agreement providing for the continuation of 

·Υπεραμύνεται 
τής ·Ομοσπονδίας 

Κον Π. Μαιφιa 
tιcδότην «Νέας 'Υόρκης .. 
'Αγαπητέ κύριε διευθυντά, 

Στοίι Φεβρουαρίου τήν tιcδοση, τό 
πρωτοσέλιδο σύνθημα «Ναί στό 'Εθνικό 
Συμβούλιο καί δχι στήν Όμοσπονδία .. , 
άρχίζει άπό καυστικότητα. Καμμιά φορά, δ 
Τύπος μας παραστρατεi κι' ή πέννα κακο
γράφε ι καί μπερδεύει τούς άναγνώστες μέ
σα σέ βότσαλα δυσφωνίας, άπορίας , άρνη
τιιcότητος καί δυσπιστίας μέ άποτέλεσμα 
τήν άποδυνάτιση τi'jς κοινής tθνιιcής μας 
συσπείρωσης . 

Δέν ταιριάζει, σ' ~να σοβαρό περιοδικό, 
Έλληνοαμερικάνικης μορφής, νά άνασύ
ρη κριτική άπό τά κατακάθια τοίι παρελ
θόντος, ώς έπιθετικά tπιχειρήματα μιση
τοϋ κανονιοβολισμοίι tναντίον ένός έλλη
νικοίι άντιπροσωπευτικοίι σώματος, τό δ
ποίον tπί σαρανταπενταετίαν tμφαίνεται 
καί άναγνωρίζεται δ συντονιστής καί δια
κανονιστής τών tθνιιcών λειτουργικών έκ
δηλώσεων τοϋ Έλληνισμοu τi'jς Νέας 'Υ
όρκης, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ τών 
άλλων, τήν φαντασμαγορική άνάβαση τi'jς 
25ης Μαρτίου 1821 , παρέλασης. 
~οπwς ιcάθε άλλη άνθρώπινη όρyάνωση, 

APRIL, 1917 

a VOA radio relay station in Greece. Α num
ber of. Greek and U .S. newspapers had inter
preted the accord as a final agreement. Re- _ 
cently, Papandreou reported that the press 
had been wrong and that Greece would not 
sign an accord unless Washington made 
.. corrective moves" in its policy over what 
Greece sees as Ameήcan favoήtism for 
Turkey. 

Before departing for Greece in January in 
what appears to be an annual junket by 
ΑΗΕΡΑ VIP's, Plumides told Ahepans 
from New York, New Jersey and Delaware 
area, at a Woodbridge, Ν .J. meeting, that he 
perceived an Athens movement aimed at 
improving Greek-U.S. relations. Quite to 
the contrary, Greek diplomats now see 
renewed tension between the U.S. and 
Greece. 

An old Greek proverb, «Αότός πού γυ
ρεύει τά πολλά, χάνει ιcαί τά λίγα», is apt in 
this situation. Α loose translation: He who 
seeks much, loses even the slightest gain. 

Greece is playing a dangerous, political 
leverage game. The only trouble is that her 
opponent is a master at such games. 

Cedar Grove, N.J. 

Wίth best regards, 
PETER KOVA τΙS 

ιcαί ή δικιά μας όμοσπονδία εδειξε ιcατά 
καιρούς tλλείψεις {ιcανότητος ιcαί άδυ
ναμίες. ΕΙ ναι ο{ άνθρώπινες άδυναμίες πού 
ε{σχωροuν μέσα στούς δργανισμούς καί 
πολλές φορές προξενοuν δυσαρμονία ιcαί 
έξασθένηση. Τότε χρειάζεται ή γνωστική 
ιcαί tποικοδομητική ιcριτιιcή τοϋ Τύπου: 
Νά έμφανισθi'j σάν ενας παράγων καί γεν
νήτωρ {δεών ιcαί νέων ε{σηγήσεων, μέ ύπο
δείξεις συγκεκριμένων προσώπων {κανοίι 
πνευματιιcοu ταλέντου ώστε νά άναλάβουν 
στόν τομέα δπου άδυνατεί καί άποτυγχάνει 
ή 'Ομοσπονδία. Νά ιcαταδικάζομε τήν ' Ο
μοσπονδία, ταιριάζει μόνο σ' αύτούς πού 
άγνοοϋν τόν ρόλο της, τήν άποστολή της, 
τούς στόχους καί τά πεπραγμένα των 45 
tτων της. 

Ή Όμοσπονδία εlναι άνάγιcη νά μείνει 
ιcαί σταθεί γερή κι' άιcλόνητη άνάμεσα 
στήν Όμογένεια τi'jς Νέας Ύόριcης. Εlναι 
άνάγιcη ιcαί καιρός νά άντιληφθοuμε τόν 
βαρυσήμαντο ρόλο της ώς πυρήνος συνδε
τιιcής διακλάδωσης των πολυαρίθμων σω
ματείων, άδελφοτήτων,κοινοτήτων ιcαί όρ
γανώσεων ιcαί δ φορεύς ιcαί ντελάλης ιcαί δ 
προβολεύς κάθε tθνιιcοϋ ιcαί φυλετικοϋ θέ
ματος, α{τήματος i1 άλλης διαμαρτυρίας. 
·Η άλλη άντιπροσωπευτιιcή άρχή, ή 'Αρ
χιεπισκοπή μας, ναί μέν φέρεται συμμέτο
χος καί συμπαραστάτης σ' δλα αότά, πλήν 
δμως τά ιcύρια καθήκοντά της ιcαί ή μεγάλη 
της μέριμνα περιορίζεται στά θρησιcευ-
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τικά καί ίερατικά λειτουργήματα τής 'Ορ
θοδοξίας μας. 

Ή ΑΗΕΡΑ, μέ τούς τέσσερις οίιωγενει
ακούς όργανωμένους κλάδους της, δείγμα 
καί παράδειγμα του στενου, οίκογενειακοϋ 
κλειου, ή βάση καί τό θεμέλιο μιίiς κοινω
νίας ή εθνότητος, άναγνωρίζοντας τόν 
σπουδαίο ρόλο τής ·Ομοσπονδίας, τήν 
άξία της καί τήν δράση καί μαχητικότητα 
πού εχει επιδείξει μέχρι τώρα στόν στίβο 
των εθνικών μας θεμάτων, επεμβαίνει μόνο 
έπιβοηθητικrος καί ένισχύει τό εργο της. 

'Η 'Ομοσπονδία άπό πέρυσι καί μέ τήν 
ύπόδειξη του "steering committee" εύρί
σκεται σ' ενα παλμό άναπροσαρμογής καί 
άνασύνταξης μέ τόν πρωταρχικό σκοπό νά 
πιάση κ;iπου καί νά στεγασθή , κι' έφοδια
σμένη μέ τά σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, 
νά βγή καί γνωριστή καλλίτερα καί στενώ
τερα μέ τό εύρύ έλληνικό στοιχείο. Μέ τήν 
άπόκτηση στέγης καί τήν επάνδρωση μέ 
κατάλληλο προσωπικό νά δυνηθή νά βγή 
εξ ω καί συναντήση τόν 'Ελληνισμό στό 
περιβάλλον του, τόν όποίο θά διαφωτίση 
καί πληροφορήση γιά τίς μεγάλες ίδέες 
πού σκοπό καί φροντίδα εχουν τήν υπερά
σπιση , προβολή καί έμφάνιση των παντο
ειδοϋς φύσεως, εθνικών μας θεμάτων. UΟλη 
τούτη ή σκέψη καί διακίνηση χρειάζεται 
χρήμα. ·Η ·Ομοσπονδία μέ αύτά τά δεδο
μένα, τό πλήρες όργανωμένο γραφείο καί 
μέ ενα εθνικό χρηματικό άπόθεμα καί 
άπαλλαγμένη άπό τήν άκαρπία τοϋ παρελ
θόντος, θαρραλέα κι' άτρόμητα θά άντι
κρύση τό μέλλον καί μέ τήν μεγάλη προσ
δοκία δτι θά άνασύρη τήν είκόνα του . Ελ
ληνισμοϋ άπό άφάνεια καί θά τόν εγκα
θιδρύση κάτω άπό τά πολύφωτα καί προ
βολείς τοϋ τύπου, τηλεόρασης καί τόν κα
ταστήσει πρωτοσέλιδο σέ κάθε κυκλοφο
ριακό, ενημερωτικό μέσο. Ό έλληνικός 
τύπος εlναι ό πρώτος πού θά προστρέξη 
στήν άναμόρφωση τής 'Ομοσπονδίας μέ 
τούς κατάλληλους προσανατολισμούς, 
τρόπους καί μεθόδους καί τήν είλικρινή 
καί σοβαρή καί καλομελετημένη πίστη 
των πρός τήν εφαρμογή καί εκτέλεση τής 
καινούργιας ίδέας. 

Έλίiτε κοιπόν νά γίνομε δλοι κτίστες του 
έλληνικοϋ οίκοδομήματος. οι παληές 
μικρότητες καί θυμοειδείς άτέλειες άς μεί
νουν πίσω, μέσα στά βάραθρα τής λήθης. 
Μέ τήν σημαία τής φιλογενείας κι' άπαλ
λαγμένοι άπό κάθε άλλη aνώφελη ίδέα, 
έλίiτε νά καλλιεργήσωμε καί άνεβάσωμε 
έπαξίως τήν είκόνα τοϋ 'Ελληνισμου στό 
ϋψος πού τοϋ aνήκει. 
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Μέ έκτίμηση, 

ΠΕΤΡΟΣ Β. τΣΑΝΤΕΣ 

Chairman Οίκονομικf\ς 
'Επιτροπής Παρέλασης 

Γράψετε fνα φίλο σας 
συνδρομητή 

στήν .. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 

Στόν !Ι Εσταυρωμένο 

Τό πάναγνο τό αίμα Σου θά χύνεται ώς πότε 

κ ' οί μαθητές Σου ί5ψιστε θά γίνονται προδόται; 
Ώς πότε άλλοι φανερά σταυρώστε τον θά κράζουν, 
κ · άλλοι τά χέρια πλέvοντες σταυρούς θά έτοιμάζουν; 
Ώς πότε άλλοι μέ καρφιά τίς σάρκες Σου θά σχίζουν, 

κ ' άλλοι (μεγάλη χάρι τους) ξύδι θά σέ ποτίζουν; 
Πόσο Χριστέ μου ή σταύρωση στόν κόσμο θά κρατήση. 

πότε τό πλάσμα ποϋπλασες κοντά Σου θά γυρίση; 
Κάμε Χριστέ ή 'Ανάσταση γρήγορα ν' άνατεiλη 

καί στίς ψυχές μας πιά τό φώς ή χάρι Σου νά στείλη. 

ΧΡΥΣτΑΛΛΕΝΗ ΛΟΥΚΑ·Ι-ΔΟΥ 

ΚΑΛΟΠΑΣΧΑ 

The unique desιgns of Allmι lmo and the unιquely capable kitchen 
specialists at Euro Conceρts That's a ll you need to make your 
next kitchen renoνation a success everι a pleasure. Come to 
either of our showrooms. ιn tt'ιe Α & D buιldιng or in Great Neck. 
tor a tree source tile on the world's most beautitul kitchens. 

euro concepts, ltd. 

150 East 58th Street 

New York, Ν.Υ . 10155 
(212) 688-4910 

SHPHEN ΚΑΖΑΝτzιs 

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

GEORGE ΚΑΖΑΝΠΙS 

"NEW YORK" 
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Qnturies ago nations fought to possess the vineyards of Cyprus. 
Today you can taste the reason why. 

Historians say that wine was born in 
Cyprus more than 7000 years ago, 
and, throughout the centuries, the 
vineyards of Cyprus have been cov
eted by nations and adventurers 
alike . Antony and Cleopatra and 
Richard the Lion-Hearted were 
among the legendary figures who 
prized our \\·ines . And, the French 
acknowledge that Champagne 
originated from vines brought trom 
Cyprus at the time of the Crusades. 

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

Bathed in sunshine 340 days a 
year, our vineyards produce 
wines of magnificent flavor 
and bouquet, at a fraction of 
the cost . Full-bodied vintage reds that 
rival fine French Burgundies; vintage 
whites- bone dry and unusually light; 

mediμm- sweet white wines that com
pare favorably to the finest from 
Germany. 

But then , . .ther-e's good reason why 
our wines compoιre so well to 
Europe's celebrated wines. They all 
have their roots in Cyprus. 

CYPRUS 
The birthplace of wine 

Cyprus Trade Center. 13 East 40th Street. NewYork. Ν .Υ 10016 1212! 213-9100 

"NEW YORK" 



The Diplomacy 
ofthe Empty Chair 

By Prof. ROY C. MACRIDIS 
Brandeis U nίversity 

EDJTOR S ΝΟΤΕ: This artic/e was written before the 
incίdent in the Λ egean thαt brought Greece and Turkey 
to the brink of war. 

The visit of Defense Secretary Weinberger in Athens did 
not materialize. Prime Minister Papandreou cancelled the 
visit of the Greek Defense Minister to Washington and Mr. 
Wein berger was not welcomed in Α thens. He visited Madήa 
and Ankara. Few can understand what happened between 
the visit to Washington of the Greek secretary of Foreign 
Affairs, Mr. Papoulias, . and his apparent satisfaction with 
Greek-American relations and the sudden decίsίon of the 
Greek Prίme Minister. 

Mr. Papandreou accused the USA, as he has done so 
many times for the last ten years, of tilting in the direction of 
Turkey. But how and why he dίd not make it clear. Military 
aid continues at the 7-10 ratίo; no new promises were made 
to Turkey except Mr. Weinberger's pledge to make an effort 
before Congress to increase economic aid; but his p1edge 
was made only after he was denίed a visit to Athens. Νο 
recent threat has emerged from Turkey. It is quite natura1 to 
conclude that once more by attacking the U.S. and Turkey 

DΕτRοιτ GREEK HouR 
OVER 30 YEARS ΟΝ ΤΗΕ AIR 

RADIO SΤΑτΙΟΝ WNZK 690 ΑΜ 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΛΒΒ. 3-4 μ.μ. ΚΥΡ. 12 μ.μ.-1 μ.μεσημβ. 

ΜΕ τΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΚΩΣΙΆ ΚΑΡΛΚΩΣΊΆ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΕ ΑΠΊΆΙΣτΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ"Η ΑΓΓ ΛΙΚΗ Γ ΛΩΣΣΑ 

Καλύπτει μιά περιφέρεια 80 μιλίων γύρω άπό τό 
Detroit καί άκούγεται στό Mίchίgan, Canada κα{ 
Ohio. Σέ μιά περιοχή πού διαμένουν πλέον άπό 

100.000 ΗΕλληνες. 

ΓΡΑ Ψ ΑΊΈ Η ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΑΊΈ 

COSTAS KARACOSTAS 
200 RENAISSANCE SUiτE 511, DETROiτ, ΜΙ. 48243 

Phone: (313) 259-4010 

APRIL, 1987 

Papandreou is trying to strengthen the left-wίng base in his 
party and seek the cooperatίon of the Communists. He is 
again usίng foreign policy and especίally Turkey and the 
USA to strengthen his domestίc polίtica1 positίon after the 
losses he suffered in the recent municipal e1ection. But he is 
also damaging the position of Greece. 

By refusίng to meet with the US Secretary of Defense 
Papandreou is isolating Greece. By giving to the Turks the 
opportunity to seek and perhaps receive more materia1 aίd 
from the USA ίn exchange for the guarantees Turkey has 
given for the continuation of the American bases he 
strengthened Turkey. He also leaves no alternatibes to the 
American policy-makers but to rely more upon Turkey, 

ΗΛΡΡΥ EASTER 

Steνen and Betty 
Papadatos 

Introducing Α World of 
Remarkably Priced, 
Remarkably Varied 

WE ΜΑΚΕ ΤΗΕ REMARKABLE 
UNFORGETABLE 

TRAVEL 
APPOINTMENTS 
ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΤΑΞΙΔΙΩτΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ 

20 EAST 12th STREET, NEW YORK, Ν.Υ. 10003 
TEL. (2 1 2) 645-6500 
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whose strategic position in view of what is happening in the 
Middle East, continues to be cήtical. By continuing to 
remain ambivalent with regard to the American bases in 
Greece Papandreou may force the USA to opt for the "Tur
kish connection" and to accede to Turkish requests for 
greater economic and military aid. How does this serve the 
interests of Greece? What exactly are the Greek demands? 

U nless there is an open dialogue the demands of Greece 
- whatever they may be- cannot be met or compromised 
with those ofTurkey and the USA. Refusing a dialogue is, in 
international relations, a negative move. This is even more 
so when the refusal is addressed to a powerful ally on whom 
Greece continues to depend for its military strength and eco
nomic well-being. It is doubly so when in order to gain 
support for his foreign policy the Greek Premier will call for 
the support of what is called "Greek American lobby." Its 
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F ood Products 

31-45 Downing Street, Flushing, New York 11354 
Tel. (718) 358-7894 

·Ο ίατρός καί ή Κα 

ΔΗΜΉΤΡΙΟΥ ΚΟΤΣΙΛΙΜΠΑ 

εύχονται σ • όλους τοvς φfλους τους 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

30-41 36th Street 
Astoήa, Ν.Υ. 11103 
Tel. (718) 278-2422 

133 East 73rd Street 
New York, Ν.Υ. 10021 

Tel. (212) 861-9000 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

NICK MIHALIOS 
BU!LDER and LAND DEVELOPER 

23-50 3 1st STREET 
AsτORIA. Ν . Υ. 11105 

Tel. : (7 18) 932-6100 

action and efforts should be used to promote the common 
policy goals ofthe USA and Greece. But how can these goals 
be supported unless they become clearly known? With one 
side of his mouth the Prime Minister speaks to the Greek 
left-wing and the Communists ίη terms of anti-American
ism; with the other side he solicits the support of Greek
Americans to pursue goals opposed to American interests. 
Either posture is acceptable; but pursuing both at the same 
time is the essence of contradiction. lt is perhaps because the 
two positions cannot be reconciled that the Greek Prime 
Minister refuses to sit down and talk with American rep
resentatives. Greece's chair in a constructive and meaning
ful dialogue in which different points of view might be 
reconciled remains empty- much to the delight of the Τ urks 
to East and to the Greek Communists and Soviets to the 
Northeast! 

ΚΑΛΗ ΑΝΆΣΤΑΣΗ 

HARRY NAFPLIOTIS, ΡΗ.Τ., Μ.Λ. 
Director 

PHYSICAL THERAPY CENTER 
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FOR FITNESS AND REHABILITA ΠΟΝ 
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JOHN VITELΛS 
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Mr. John Linakis, Metropolitan Silas of New Jersey, Tom Athens (Chicago), Andrew Ma
natos, Consu/ General of Cyprus Platon Kyriakides, Dr. Anthony Borden, Commander, 
Order of St. Andrew; Dr. John Brademas, president, New York University, Judge Yorka 
Linakis; President Jimmy Carter, Archbishop Iakovos, Senator Paul Sarbanes (D-M D); 
Bishop Philotheos of Meloa. Mr. lke Pappas; Mr. Ernie Anastos, Consu/ General ofGreece 

George Assimacopoulos. 

Archon'sBanquetHonorsJίmmy Carter 

Mr. Steven Papadaιos, Mr. Michae/ Carlos (Atlanιa, GA); Sen. Paul Sarbanes, Arch
bishop Iakovos; President Jimmy Carter; Cong. Joseph Dioguardi (ΝΥ); Dr. Anthony Bor
den and Mr. Anastassios Manessis. 

APRIL, 1987 

The largest gatheήng ever for a "Sunday 
of Orthodoxy" banquet was held on Satur
day March 7, 1987 at the New York Marήott 
Marquis Hotel. Over 1,000 people attended 
this spectacular event. Highlight of the eνe
ning was the giving of the 1987 Athenagoras 
Award for Human Rights to President 
Jimmy Carter, the 39th President of the 
United States for his untiήng efforts for the 
cause of human rights throughout the world 
and, in particular, on behalf of his efforts in 
the rebuilding program of the Ecumenical 
Patriarchate in Constantinople. Mr. Carter 
visited the Patήarchate in Decem ber of ι 985 
and had a lengthy audience with Patήarch 
Dimitrios Ι and members of the Ηοιy Synod. 
Following this meeting, he talked with the 
Premier of Turkey Ozal ιast fall in Pakistan. 
He was assured that permission and a build
ing permit would be granted for the 
rebuilding of the Patriarchate which was 
destroyed by fire in ι 941 as the Premier had 
earlier promised Archbishop Iakovos. 

Mr. Ernest Anastos, WABC-TV''Eyewit
ness News" anchorman, served as Master of 
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Ceremonies for the banquet. 
In his address as main speaker of the 

evening, President Carter reiterated his sup
port for human ήghts throughout the world, 
and vowed that he would continue his 

~ (Μ< J Α!>ΗR'Οι>ΙΗ 
~ tν1 Α~~ι,~ < <>. 
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Η ΓΕΦΥΡΑ 

ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
Η HAJPJA ΠΟΥ ΜΗΑΦΕΡΕΙ ΟΛΟ 
ΣΑΣ ΤΟ ΣΠΠΙΚΟ ΠΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΠλΟΥ ΛΩΝ 

ΗΛΕκτΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΚΡΥΗ ΑΛΛΙΝΩΝ ΕΙ ΔΩΝ 

ΔΩΡΕΑΝ EKfiMHΣH 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΟΠΟΥ ΛΟΣ 

Συσκευασία σε ξύλινα 
καi σιδερένια Containers 

Newly installed Archons of the Order of St. Andrew 

New Archons oj Our Church 
ln alphabetical order, this years' inductees into the Order of St. Andrew and 

their titles are as follows: 

Ern ie Ancιs t us , Lcιrchmont , Ν. Υ. . ....... .. . ....... Hierom nimon 
George r . Brown. Columbιι s, ΟΗ ........ ............ ExFΙrchns 
George Μ. CHn!unis. Bellair. FL .................... . . ExFΙrchns 
Jnhn Ν . Deoudes. Betl1esda, MD ................... Dernuta tns 
Theodore S. Jnhnson, Jacksnnville. FL .... . . . ....... Depoutatos 
Alex Katsaros. Smitht own, Ν. Υ .. . . . ............... Deρoutatns 
Geurge Kuk ki ncι ki s, WyckuΓf. Ν. ) ............ . ...... Uepoutatos 
Ernes t Τ. Kolenιl ι·ianus, Scι n t a Barl)ara, CA .......... Aktounrios 
)ohn ). Kunl inus . Saniuel, FL.. . . . . . . . . . . . . . . ..... Depoutatos 
Or. ι:cnrι:~e ). Knι·k ns, El ιn GΓΩVΡ., WI ............... Akt oιιa ri os 
μcι cr Ε. Knstori7.ns. !.cxington. ΜΑ ... ...•........... Excιrι:hus 
Or. Vn silins Lnmbrns. San Mnrino. C:A ........... . .. Λk to ιιa ι· i us 
Dr. Anthony J. Limbcrakis. Rydnl. ΡΑ ....... . ...... Aktnιι;H· i ns 
Eι!wr~rd Mcιnishagian, B<~yside Hills , Ν. Υ ... ........... Exnrι:hns 
Will i<Jιη c:. MFΙΓk os. lpsνviι :h . ΜΑ .... . ...... . ... . .. Οιφοιι! FΙΙns 
Jnhn Μ. Μ;Ι ν ι·ο ι ιcl ί s. AIJlin P., Ν. ) .. .... . ...•........... Nota rios 
Arr.h i ι~ Μ . M[} ι·kr.y. Ππ ytοn;ι Ι:!ι~<1ι: h . 1'!. .... . ......... Depoιιt<ι!os 
Spiros Milonns, Ne~v York. Ν . Υ .... . ............... OP.[)ΙΙLΙiatus 
J<~mes ΊΝ. Morris, DFΙy!on. ΟΗ . ................... . .. Exi!Γι:hos 
Sam N;ιki s . C:hesterΓield, ΜΟ ... . ... . . . ... . ......... Ex<ll'ι: hns 
Miι:hrιHI HFΙrris P<ιhos. SFΙni<Ι ΒFΙriΙ<ΙΓFΙ, C:Λ .............. Ekclikos 
c; eo ι·~ f! Μ. rH[1JJ<IS, West C:;tlιlwι-11. Ν.) ................ F:xω·ι:hos 
!ke fJ ;:ψJHt S, WashinRion. D.C: ... ... . ............. . ... Not<ιrios 
SICJ) hcn F.. μ;φr;ts. 1'\nι· t h Quinι:y . ΜΑ .. ..•.. . ..... Οιψοιιtrι!οs 
Dr. Mnrinos Α. μeιr;ι!οs. Ne~v York. Ν. Υ ............. Λktoιι<Ιrios 
C:h;ι rlι!s !.. Poulos. !.inι:o l n. ΜΑ .................... Οη)ιΗ ι t<ιlοs 
Miι : f Jrιι!l [ .. Slι!fHΠOS. Or-l;ιnιl r<Ιrk . 1!. .............. l .;ι ιηl!iH I HΓios 
Angclo Ι .. Tsi;ι n tis. C :olιιιnl)i<Ι. S.C: ... .. ............ . ... Ekιlikos 
Hon. Niι:hol ;ιs Tsoιιι:;JlilS. Re~o !J<ιrk. Ν.Υ. .......... I !;ιι·Ιοιιl;ι ι·ίοs 
F:li;ιs Ν. Tsouk ;ιs . S;ιι lιlle Ri v ι!r . N.f ..... ......... . .. Αklοιι;ιι·iοs 
0ΗιΓiι•s Tsιιnis. Dix Hi lls. Ν. Υ . . .... . .............. Πιψοιι!;ι l οs 
f; ιιn ι !s (; , Tsuπis. C:οπιιη;ιι: k . Ν. Υ . .................. J)ιφοι ιt ;ιlοs 

!Ι;ιι·;ι ) ;ι ιηlΙοs 11. Τι.;ι ιΗ ! I; ι lοs. R ιφ. of JΙ ;ιη; ιιη;ι ....... .. ... Ε χ;ιι·ι :hοs 
Koι1s l; ι nti ι1 V;ιzι!ιιs, Β ι·;ιz ί l . ....................... l)ιφο ι ιt;ιt οs 
C:ons l ;ιn li nι! YιιιJss i s. Νι!~ν Yo r-k. Ν. Υ ...... . . ....... [)ιψιιι ιt ; ι tοs 
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Presidenι Carter resporιds ιο urινestiιute as Great Archon 

support for the Ecumenical Patriarchate. "Ι 
will be vigilant in keeping the pressure on 
Premier Ozal and the Turkish government 
so that they may grant human rights and 
religious liberty to the Ecumenical Patriar
chate and to the remaining Greek Orthodox 
faithful in Turkey. Ι will keep pressing for 
the rebuilding of the Ecumenical Patriar
chate which is the traditional site of World 
Orthodoxy. It must remain there where it 
has been since the early days of Christian
ity." 

On the next morning, President Carter 
was invested by His Eminence Archbishop 
Iakovos with the Offikion of Archon in a 
ceremony that was highlighted with not only 
the investiture itself, but with an address by 
the Archbishop and a response by President 
Carter who, emotionally, mentioned how 
proud he was to receive this highest honor of 
the Greek Orthodox Church to a layman. 
Standing with him ση the solea of the Holy 
Trinity Cathedral where he was surrounded 
by Class of 1987 Archons-elect who were 
also invested by His Eminence Archbishop 
Iakoνos. 

The Annual Meeιίng of the Order of St. 
Andrew took place on Saturday March 7th 
at the New York Marriott Marquis Hotel. 
At 12 Noon, there was a luncheon for the 
Regional and State Commanders and 
members of the National Council. From 
2:00 to S:OO p.m., the Annual Meeting took 

APRIL, 1987 

Dr. Anthorιy Borden addresses banquet - lookίng on Archbishop lakovos, Ernίe Anastos, 
WABC-TV Eyewίtness News Anchor, masιer of ceremonίes. 

place at which time the annual charge to the 
Archons-elect was giνen by His Eminence 
Archbishop Iakoνos. Α report was rendered 
by the National Commander, Dr. Anthony 
Borden. Α report of the pilgrimage to the 
Ecumenical Patriarchate and the Annual 
Symposium at Myraf Antalya was rendered 
by the Reν. Dr. Milton Β. Efthimiou, Execu
tiνe Officer of the Order of St. Andrew. 

(Photo by Andrc:w Stc:phanopoulos) 

Our Cover 
From left, Tom Manessis, Chairman of 
the Dinner Committee, His Eminence 
Archbishop Iakoνos, former Presίdent 
Jimmy Carter and Dr. Anthony Bor
den, Commander of the Order of the 
Archons. 
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ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 

Κος καί Κα 

ΝΙΚΟΣ Κ. ΛΩΣ 

tH Κοινότης 
t Αγίου Δημητρίου Τζαμέϊκα, 

Οί μαθητές του • Ημερησίου 
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ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 
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ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 
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Home Made Baklaνa, Kataίfi, Saraglί, 
Strudels, Spanakopίta, Πropita 

Over 50 Years 

629 9th Avenue (near 44 St.) N.Y.C. 
Tel. (212) 757-6173 

Σε δλα τά Μέλη τοΟ 
'ΑρχιεπισκοπικοΟ ΚαθεδρικοΟ ΝαοΟ 

·Αγίας Τριάδος Νέας Ύόρκης 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 
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ΚΑΛΗ ΑΝΆΣΤΑΣΗ 

JOHN G. BARLAS 

SADDLEBROOK, N.J. 

Ή ~Εταιρία 

"STEEL FABRICATION" 
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THEODOROS STAMOS 
The pίnnacle of vίrtuosίty 

Α couple of years ago, an Italian fήend of 
mine, joumalist and art cήtic in Rome, came 
to New York, ιο look, as he put it, at what 
was new. He called me up. 

-Help me out, he said. What is the name 
of your famous paisano, you know, the one 
that hangs all over . .. 

Ι did not have to think for long. Theo
doros Sιamos was the name and he is repre
sented in every museum that can afford him. 

The other day Ι receiνed an invitation 
from the Kouros gallery announcing an 

Sιamos ιoday 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

By IRIS LILL YS 

exhibit of Stamos. The past twenty years of 
his prolific work was to be shown for the 
whole month of April. Ι could not wait for 
the opening. Ι was curious to follow his 
development, the mystic inspiration that 
grows in him as years go by. But lets be 
realistic. Stamos is an intuitive painter. As 
he himself once remarked to the cήtic 
Barbara Cavaliere - If one could only 
figure out what those things really mean .. . 
Το the artistically uneducated viewer, 

those "things" would not mean more than 
strokes of paint in various colors as Stamos 
work responds to each viewer according to 
the methaphysical development of that 
viewer. If one makes the mistake to go 
according to the titles that the artist bestows 
upon his work, one is lost. He will never find 
in the painting what his limited perception of 
art would expect him to find. Τ ο understand 
a master is not an easy process. The naive, 
very often heard expression in front of a 
painting "I like it" or "I don't like it" is a 
pueήle conception. Το sense an artist's 
feeling and to absorb the expression of that 
feeling is a difficult and slow reaction. It 
requires time and willingness for study and 
self development. 

For a minute Ι thought of asking the 
debonaire couple, Angelo and Charlotte 
Kamillos, the owners of the impressive 
Kouros gallery to intercede with Stamos and 
ask for an interview. But quickly Ι thought 
otherwise. The artist does not like to talk, it 
is well known. He says little about his art, 

Stamos at the beginning of his career 

less about his private life. Besides. a great 
number of papers have been written about 
him, both in America and in Europe. One 
learns that he is the fourth child of a fisher
man from the isle of Lefkada, jusι immigrat
ed to the United States. Ι η spite of poνert)' in 
his early years. which precluded much 
formal education and non artistic exposure 
nonsoeνer, the young Theodoros from his 
νery low age had a mania for drawing. At the 
age of fourteen he submitted a sheafι of his 
drawings to the American Artists School. 
From that moment on. his career opened 
wide. He got a scholarship. Curiously 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 

Mr. andMrs. 

Eugene Panagopoulos 
and Family 

LARCHMONT, Ν .Υ. 

William G. Chirgotis 

Summίt, New Jerse~· 

APRIL, 1987 
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enough, it was sculpture that first appealed 
to him. Part of the night he would sculpt 
wίth whateνer material he could lay his 
hands on. During the day of course, he was 
working to support himself. He has been a 
florist as he adored flowers from his νery 
youth. Than he became a hat blocker, help
ing his father in that νenture. Probably that 
was not to his liking and he switched to 
frame maker. It is to be belieνed that by 
framing pίctures, bad as they surely were, 
the young Theodoros got his first reνelation 
of color. 

Although sculpture continued to interest 
him (and does to this day as he is an aνid 
sculpture collector) he turned to paίnting so 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

strong was his attraction to color. The result 
was that at the age of twenty-two, when nor
mally young artists are still struggling in 
schools, Theodoros Stamos had his first 
one-rnan exhibition. It was a success and 
earned him, if not material support, the 
reputation of a child prodigy. (lt is said that 
Stamos resents to be referred as such, but 
what is wrong to be born with a great talent?) 
From that time on, one exhibit followed the 
other. All oνer the States to start with, and 
shortly after, Europe. In time Japan got into 
the trend, which is not surprising as Theo
doros Stamos was among the first of the 
New York painters to get influenced by 
eastern art. 

From one of his lectures entitled "Why 
nature in art?" we quote what we belieνe is 
the best known description of oriental and 
occidental art. Says Stamos: generally 
speaking the art of China and Japan is 
abstract, symbolic and impersonal. In com
parison European art is objectiνe, represen
tational and therewith personal." At that 
time he produced canνasses mostly in black, 
gray and raw amber. The strength of the 
painting was expressed mostly by the deapth 
of the color. As years progressed, bright 
colors came into play. It could be a coinci
dence with his first νoyage to Greece, the 
influence of the νision of Greece that only 
the talent of an artist who can see beyond the 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Ι onian Transport, Inc. Po/es, Tublin, 
Patestίdes & Stratakis 
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visual can capture. 
Writing on Stamos, the German critic 

Hans Dichand, refers to Nikos Kazantzakis. 
We quote: 'Έverything in Greece speaks to 
Man in a language that is almost his own. 
Her mountains and rivers, her seas and her 
plains, they neither oppress Man nor 
torment him. They are his friends and his 
fellows". This language of Greece infiltrates 
through Stamos' painting. The more one 
concentrates on his canvasses the more a 
deep meaning of the invisible comes through 
those generous strokes of paint. Because 
strokes of paint is what the average viewer 
will see. It is up to him to see deeper and 
sense the invisible. Το quote another 
biographer, Kenneth Sawyer: "During most 
of his history as a painter, Stamos has 
sought to become the agent through which 
some part of nature flows direct." 

Greece must have appea\ed to Stamos 
from their first encounter. He chose Lef
kada, his fathers island where he got a small 
studio. There must be a reason for it much 
deeper than simple sentimentality. The 
charm of Lefkada must have operated on 
him. It has happened to others, surely it will 
happen again. 

The smallest island of the Ionian sea, at 
short distance of Ithaca made famous by 
Ulysses, Lefkada is supposed to have more 
flowers than anywhere else in Greece. Α 
story tells that an Austrian scientist attract
ed by the flora of the island went to explore 
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the mountaιns of the island. He was so over
whelmed by the heavy sent of the oleander 
that he was found dead in a meadow full of 
flowers. If the story is true or not is unim
portant. What matters is the attraction that 
this very small piece of land surrounded by 
smaHer little islands, all part of the main 
island exerts on people. lt is nothing new. 
More than a century ago, a British major 
spent a great part of his life in Lefkada. His 
son was born there, a son who became well 
known in American literature. Η is name was 
Lefcadio Hearn. About the same time, a 
Greek poet considered classic by now, 
A.ristotelis Valaoritis must have been under 
the spell of that part of the world. He built a 
house on a tiny piece of land, the house, 
looking practically bigger than the island on 
which it is build. And in later years, Scor
pios, the world famous Aristotle Onassis 
property is part of Lefkada. 

Theodoros Stamos arrived in the island as 
a very young man. It is believed that he fell in 
love with the colors of the Greek landscape, 
the quite poetry of dewdrops on the blos
soms of the lemon trees, the constant change 
of all the shades of blue of the ocean waves. 
He chose to have his studio in an old house 
overlooking the harbour. It had a verandah 
filled with flower pots, as Stamos has to live 
surrounded by flowers. He himself has said 
that if he was not a painter he wou\d have 
been a gardener. In Lefkada he spends a 
good part of the year as he probably finds in 
this quite place the perfect surroundings for 
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his mystic inspiration. Yet, not wanting to 
lose touch with reality he is seen often in 
friendly conversation with islanders and 
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especially with his cousin Theodossis who's 
naive primitif paintings must certainly 
amuse the master. 

Ι η America, Stamos is considered what he 
is, Greek-American. Even Dr. John Brade
mas, the President ofNew York University, 
in his latest book "From Washington D .C. 
to Washington Square" in the chapter about 
outstanding Greek-Americans, refers to 
him. Yet, in Greece, until a fewyearsago, he 
was referred as strickly American. The 
reason is easy to understand. lf called Greek, 
he would overshadow the local artists, quite 
good ο η their own right. But since the Pina
cothiki has acquired Stamos paintings, and 
from 1974 the best galleries in Athens have 
been exhibitίng hίs work, Greeks are very 
proud to consider him theίr own. How could 
it be otherwise? He is the only artist ofGreek 
origin who is represented in more than 
eighty museums, foundations, colleges all 
over the world. My ltalian friend was right. 
The Greek painter that "hangs" all over the 
world. 

Right after the Kouros exhibition that will 
Jast until the end of April, Stamos will be 
shown at the Pierides museum in Athens. 
Knowing Dimitri Pierides, Ι strongly 
suspect he personally will buy the greatest 
part of the Stamos painting and for two 
simple reasons: he is a fervent admirer ofthe 
painter and is lucky enough to afford his 
prices. 

ERRERUM. ln the last issue of "Nea 
Yorki" Venizelos grand-daughter Despina 
Griparis was misn~med. lt was not, as usual, 
the printers error. ' Apologies. 

Chris 
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Nicholas Gage's Greece 
HELLAS. Α Portrait of Greece, by 
Nicholas Gage. Vi//ard. 248 pp. $17.95 

By CHRISτiNA ROBB 
The Boston Globe 

Trave1 books are so hard to pitch. Who 
are you writing for - 1otus-eaters 1ooking 
for opium, or victims of some upheava1 
1ooking for abso1ution or revenge? Either 
choice 1eaves out too many readers and too 

much truth. But how do you write about a 
beautifu1 country where the ancient temp1es 
are breathtakingand the smog is eating them 
away, where the men know how to dance 
and weep and the women are still oppressed, 
where the hospita1ity and the arguments are 
equally legendary and unforgettab1e? 

If you are Nicholas Gage, author of the 
best-selling 'Έ1eni" and former investigative 
reporter for the New York τimes, you write 
all of it that's fit to print, with fierce pride, 

comp1ete honesty and no apo1ogies. You 
may even call upon travelogues that went 
before yours, 1ike Lord Byron's, for support. 
For instance, here is Gage introducing his 
hometown of Lia, where he was born Nicho-
1as Gatzoyiannis in 1939, and where his 
mother was killed for sending he r child ren 
away to avoid kidnapping by Communist 
guerrillas in 1948: 

"My vi11age is in the part of Epirus called 
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Thesprotia. According to Aήstotle, it is here 
that the Greek race began and the Greek lan
guage first took shape. So isolated are the 
people of our mountains that intermaπiage 
has ~reserved the fair coloring, blue eyes and 
classιcal Greek features of Peήcles' time as 
nowhere else. Byron 's observations ebout 
the people of the region are not entirely in
appropriate today: They are cruel, though 
not treacherous, and have several vices, but 
no meannesses. They are, perhaps, the most 
beautiful race, ίη point of countenance, in 
the world; their women are sometimes hand
some also, but they are treated like slaves 
beaten and in short complete beasts of 
burden.'" 

Gage's 'Ήellas" is a concise history of all 
the glory and all t.he bloddshed· it is an 
itinerary through the ancient site; that are 
haunted with darkness, like Mycenae (where 
Clytemnestra murdered Agamemnon) and 
with light, like Apollo's Delphi. The book 
contains two drawings, a map and a time
Iine. In 14chapters, gage takes us through all 
the corners of the country and through all 
the periods of its history, from the astonish
ing 5th century BC, which still leaves the 
world with its mouth hanging open, through 
the hatred and freshly remembered cen
turies of Turkish rule (Gage reminds us that 
Greeks still won't start a trip or have an 
operation on a Tusday, because the day 
Constantinople fell in 1453 was a Tuesday), 
to the monarchies, dictatorships and un
steady democracies of the 20th century AD. 

He writes about where to eat in Athens 
and how to tour Μι Athos, and he wήtes 
about what Pericles ate in Athens and what 
Orthodox religion is (in a chapter that is 
short yet inclusive enough to be an encyclo
pedia article, if it weren't suffused with such 
a subtle, proud partisanship). Gage has a 
complete respect for things Greek and also a 
νery deep respect for the difficult fate of 
being human, and the two are very nearly the 
same for him. After he writes his guide to the 
Greek islands - probably the most touristy 
chapter of the book - he adds an 
unexpected chapter about one island 
Oinoussai, where the greatest of the Greek 
shipping families have grown up since the 
end of W orld War 11, and whose proud inha
bitants continue to make their little island 
their center after other island magnates have 
moved to London or New York. 

In spite of the extraordinary concision 
and comprehensiveness of this very honest 
little book, Gage admits failure a number of 
times - failure to describe the light at 
Delphi; failure to describe the peculiarly 
essential taste of water in Greece; failure to 
define xenίtίa, the Greek word for home
sickness for Greece. 'Ήellas" is completely 
revised from the first edition of 197 ι -
before he covered Greece for the τimes and 
before he wrote ''Eieni." But faced with 
describing the water, light and land of 
Greece, Gage still throws up his hands and 
sighs with love. 
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SHADOWS AND LIGHTNING 
By NICHOLAS GAGE 

(From his new book HELLAS 
published by Villard Books, 

Random House, Ν. Υ.) 

In the summer of 1827, the three powers, serving as self-ap
pointed mediators, proclaimed an armistice. The Greeks accepted it 
but the Turks did not, so the Allies sent a force of ships to the scene 
of hostilities. The Allied fleet met the combined Turkish and Egyp
tian armada at the Battle of Navaήno in Pylos Bay off the south
western coast ofthe Peloponnesus on October 20, 1827. Although 
outnumbered, the Allies had vastly superior fιrepower and sent 
sixty enemy ships to the bottom without losing a single one of their 
own. Withίn a year, Mehmet Α1ί signed an agreement with En
gland and France providing for a complete wίthdrawal of Egyp
tian troops from the Pe1oponnesus. Russia then launched a war of 
its own against the Turks and forced the sultan to accept the loss of 
part of Greece to end it. Feaήng that the Russian victory would 
give the czar a preponderant influence in Greece, England and 
France conferred with the Russians in London. The resulting 
agreement declared Greece an independent state but limited its 
territory for the most part to the Peloponnesus, Attica, and the 
Cycla~ islands. This was an area much smaller than anything 
previoψ1y discussed by the three powers for the new country. The 
idea wι~~s that if Greece was kept small its influence in the Mediter
ranean would be limited and the three powers wou1d be less likely 
to fight bver it. The agreement also called for the establishment of a 
hereditary monarchy in Greece. 

The three protecting powers had agreed that the new king of 
Greece would not come from their own ruling families, so the 
choice fell ση the seventeen-year-old Bavaήan Prίnce Otto. He 
arrived ίη his ready-made kingdom on February 6, 1833, but hίs 
reign was autocratic, unpopular, and ίneffectual. In 1862, while on 
a tour of the provinces, he learned that a revolt agaίnst hίm had 
errupted in Athens, and ίη one of his few moments of wisdom, he 
took his wife and boarded the nearest ship sailing out of Greece. 

Wίth Otto gone, the protecting powers looked around for 
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another ίnstrument through whom to maintain their ho1d on Greek 
affairs. They settled on Prince William of Denmark, who came to 
the throne as George Ι. He ruled for ha1f a century, from 1863 to 
1913, and proved to be much more astute than the inflexible Otto. 
During his reign, and with the aid of able politicalleaders, notably 
Khaήlaos Trikoupis, Greece took major stήdes towards assuming 
a proper place in the European family of nations. Tήkoupis held 
the realistic view that free Greece should be developed into a strong 
nation before efforts were made to enlarge its territory. He was 
vindicated ίη 1881 w hen, after years of persίstent coaxing, Greece 
succeeded in persuading the Great Powers to make Turkey cede 
Thessaly and a corner of Epirus to Greece. 

Tήkoupis became prime minister in 1833 and for the next 
twelve years built the strong political and economic foundations 
necessary to carry Greece into the twentieth century. But after his 
death, in 1906, his successor, Theodore Deliyannis, was moved by 
an insurrection in Crete to declare war on the Ottoman Empire. 
Greece was defeated in a brief and humiliating campaign. The pro
tecting powers intervened and forced Turkish troops to leave 
Crete, but the is1and remained under the suzeraίnty of the sultan. 

At the turn of the century, a series of events occurred that set 
the stage for a new order in Greece dominated by Eleftheήos Veni
zelos, a brilliant politician from Crete. The middle c1ass became 
thoroughly dissatisfied with the limited progress the country was 
making under the leadership of a favored o1igarchy unwilling to 
share po1itical power. And all Greeks became impatient with the 
failure of Greek diplomacy to deal wίth the threat posed by the 
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Young Turks, who seized power from the sultan in 1908, and who 
were trying to restore Turkish military authority in the Mediter
ranean. In 1909, a league of young Greek officers demanded 
immediate po1itical reforms and a complete reorganization of the 
armed forces. The ensuing crisis was ultimately resolved when all 
parties agreed to call Venizelos to form a new government. His 
talents as the politica11eader of Greeks in Crete had already earned 
hiΊn a w·idereputation. Within months of his arriva1 in 1910, Veni
ze1os 1aunched reforms that dramatically changed all sectors of 1ife 
in Greece, from education to agriculture and jurisprudence. 

But Venizelos's greatest achievements were dip1omatic as he 
pursued what was called the Great ldea-the po1itica1 union of all 
Greeks in the Mediterranean. In 1912, Venizelos formed an a1-
liance with Montenegro, Serbia, and Bulgaria-the Balkan League 
- against the Ottoman Empire. In October ofthat year, the League 
forced the Turks into the first ofthe two so-called Balkan Wars and 
inflicted a series of such quick and stunning defeats that the Euro
pean powers intervened. Under the settlement of 1913, Greece was 
given Crete and parts of Epirus and Macedonia. But the European 
powers insisted on the creation of an independent Albania out of 
territory claimed by Serbia and Greece to keep those ambitious 
new states from spreading too far. The Greeks, therefore, were 
denied the 1ong-sought terήtory of northem Epirus, a 1oss to which 
they have yet to reconcile themse1ves. Greece and Serbia accepted 
the treaty, but Bulgaήa fe1t that her two allies had gotten more out 
of the settlement than she had, so she declared war on them, c1aim
ing most of Macedonia as her own. Bulgaήa was quickly defeated, 
however, and border of Macedonia was fixed to Greece's satisfac
tion. Venize1os had doubled the terήtory and the population of 
Greece in 1ess than three years: a good part of Macedonia, half of 
Epirus, all of Crete, and most of the Aegean islands became a per
manent part of Greece-a gain of 17,000 square mi1es and 1.7 
million peop1e. 

When World War Ι broke out in 1914, Venize1os wanted ο 
commit Greece immediately on the side of the Allies. With the Ot
toman Empire and Bu1garia committed to the Central Powers, 
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Venizelos reasoned that an Allied victory would give Greece a tre
mendous opportunity to acquite territory from the Powers and so 
help to fulfi\1 the Great Idea. Constantine Ι, who had succeeded 
when his father George Ι was assassinated in 1913, had other plans. 
Educated in Germany and married ιο a sister of Kaiser Wilhelm, 
Constantine wanted Greece to support the Central Powers, and he 
resisted Venizelos so strongly that he forced him to resign in 1915. 
The country was hope1essly divided for the next two years until the 
Allies forced Constantine to abdicate in favor of his son, Alexan
der, and Venizelos was recalled as prime minister. In the auιumn of 
1918, when the Allies marched toward Constantinople, the Greek 
army was in the vanguard, and by the end of the year Bulgaria had 
surrendered and Turkey had agreed to an armistice. ln various 
treaties, Greece got western Thrace from Bulgaria and eastern 
Thrace from the Turks. 

Most significantly, Venizelos presented his case so forcefully at 
the Versailles peace talks that he won the Allies' permission to oc
cupy Smyrna in May 1919. Αι that time, 20 percent of all Greeks 
still1ived under Ottoman ru1e in Asia Minor and, from his foothold 
in Smyrna, Venizelos hoped to bring under Greek rule the vast 
Turkish areas that were once pan of the Byzantine empire. The 
presence of Greek troops in Asia Minor solidified Turkish resist
ance, however, and under their leader, Mustafa Kemal, laιer 
known as Ataturk, they were able to confront the Greeks on both 
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military and diplomatic fronts, and ultimately isolate them from 
their allies. 

In October 1920, Venizelos, unwiselyencouraged bythe British 
Prime Minister Lloyd George, ordered the Greek force to advance 
against Kemal's still unorganized army. On October 25, the young 
King Alexander died from the bite of a pet monkey. In a general 
election in November, Venizelos was rejected by the war-weary 
Greeks who, in December, νoted in a plebiscite to recall Constan
tine as king. The Greek troops pushed deeper and deeper into the 
bleak Anatolian interior. When they were weak and exhausted, 
Kemal attacked; in the retreat, 50,000 Greeks were killed. After 
they drove the Greek army into the sea at Smyrna, the Turks 
turned on the Greek settlers in Anatolia, subjugating them to rape, 
arson, and indiscriminate slaughter. 

Again Constantine was forced to abdicate, this time in favor of 
his second son, George ΙΙ; again the country turned to Venizelos. 
For several months, he negotiated with Turkish emissaries in 
Switzerland and finally secured a peace agreement that entailed the 
greatest exchange of populations in the Mediterranean: 400,000 
Turks in Greece for Ι ,250,000 Greeks in Turkey. (Among them was 
a sixteen-year-old tobacco merchant's son named Aristotle Onas
sis.) The Greeks left vast holdings in Asia Minor, and, taking 
practically nothing but the clothes on their baclcs, they had to 
resettle in land hard-pressed to feed the people already living in it. 
But everyone realized that the Greeks overseas could not have been 
left at the mercy of the Tur.ks, and Venizelos once again won the 
support of his countrymen for his decisive statesmanship. 

He not only secured the safety of Greeks in Asia Minor, but 
won a border with the Turks in Thrace that was much more favor
able than anyone had dared to hope. When he returned from 
Switzerland Venizelos could have made himself ruler of Greece for 
life. Instead he tried to build strong democratic institutions in the 
country where they were first conceived. He did not succeed, pri
marily because of the opposition of reactionary forces and the im
patience of his own supporters. ln 1923, George 11 was forced into 
exile and a republic was established that lasted twelve years. 
During this period, V enizelos was in and out of office eight times as 
his supporters fought as fiercely among themselνes as with the 
royalist opposition. In November 1935, George was recalled from 
exile, and two months later elections were held that split royalists 
and republicans practically down the middle and gave the balance 
of power to fifteen Communist deputies. The king, therefore, asked 
General loannis Metaxas to form a new govemment. Metaxas, a 
man in tune with the Fascist mood of Europe at the time, did form 
a government briefly, then dissolved Parliament and began to rule 
by decree. Shortly afterward, Venizelos died in exile in Paris and 
his body was shipped directly to Crete for burial because the new 
dictator feared the consequences if he allowed it to lie in state in 
Athens. 

Metaxas ruled for almost five years, leavening his repressive 
measures with enough social reforms to allow Greelcs to justify his 
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existence, and, in the end, proved to be a patriot, despite his 
fondness for Fascism. On October 28, 1940, the Ita1ian ambas
sador drove to Metaxa 's home and presented him with an u1ti
_matum from Musso1ini demanding that Greek borders be opened 
immediate1y to ltalian troops. Metaxas. speaking to the ambas
sador in French, rejected the ultimatum with the words, 'Άlors, 
c'est /α guerre!" But popular legend has condensed Metaxas's re
fusa1 into the single word, 'Όchi!" ("Ν ο!"), which has become a 
battle cry that blooms defiantly every October 28 - Ochi Day 
on walls throughout Greece. As recounted in Chapter I, the Ita1-
ians met ignominious defeat, and Hitler, in order to prevent an 
Axis debacle in Greece, sent in crack SS troops, tanks, and Stuka 
bombers in the spring of 1941. The Greeks see their defeat of the 
ltalians as playing a key role in the u1timate A11ied victory over the 
Germans. 

During the terrible years of the occupation, many thousands of 
Greeks were either executed by the Germans or allowed to die of 
starvation. Nevertheless, of all the peoples conquered by the Nazis, 
none fought back harder than the Greeks. Sadly, however, the 
resistance fighters battled each other with almost as much fury as 
they did the Nazis. Two main groups were invo1ved - the National 
Liberation Front (ΕΑΜ), whose military arm was called the Na
tional Liberation Army (ELAS), and the pro-Western, conser
vative Greek Democratic League (EDES). The EAM-ELAS group 
consisted at first of a broad coa1ition of 1ibera1s, Socia1ists, and 
Communists, but later it became almost comp1ete1y dominated by 
the better-organized Communists. By 1944, when the Germans 
withdrew from Greece, EAM-ELAS was a much 1arger and 
stronger force than EDES. In firm contro1 of two-thirds of the 
country, it 1aunched a bruta1 purge of "collaborators," a 1abe1 it 
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applied to anyone opposed to communism. Τ ο prevent the Com
munists from conso1idating their ho1d, Winston Churchill dis
patched British troops to Greece. The Greek Communists hardly 
welcomed the British intervention, but they subrnitted to it under 
pressure from Stalin, who had agreed that Greece should fall in the 
British sphere of influence in return for Poland's falling in the 
Soviet sphere. 

When the British called for all guerrilla forces to disband, 
EAM-ELAS resisted and conducted a protest rally in Constitution 
Square, Athens. Right-wing po1ice fired on the unarmed demon
strators and the bloody Batt1e of Athens began. It 1asted thirty
three days and took the lives of 13,500 peop1e. The strugg1e 
brought Churchill himselfto Athens to arrange a truce. On Febru
ary 12, 1945, representatives of EAM-ELAS and the provisional 
Greek government 1ed by Premier George Papandreou met the 
Brit.ish ambassador in Varkiza, a seaside town near Athens, and 
signed an agreement calling for 1ibera1 reforms, the recognition of a 
Communist party, a prebiscite on the monarchy, and e1ections 
within a year_ By the time elections were actually he1d in March, 
1946, however, the leaders of the Greek Communist Party (ΚΚΕ), 
having missed the opportunity to seize power at the end of the 
occupation and 1ater during the Batt1e of Athens, decided to set the 
stage for another attempt, which they called "the third round." 
They ordered their followers and sympathizers to abstain from the 
voting so that a right-wing government would be elected and the 
country wou1d be po1arized. Unfortunately, that is exactly what 
happened: a right-wing government was elected and Genera1 Zer
vas of EDES was appointed minister of public order. The new 
regime answered Communist force with force, and the mountains 
began to fill with guerrillas. When the plebiscite ο η the return of the 
king was he1d in September, Greece was on the brink of civil war, 
and many liberals voted with the roya1ists in the hope that the 
return of the king would resu1t in the creation of a stable and 
responsible political climate. 

It was too 1ate. Civi1 war broke out and the ΚΚΕ ordered its 
guerrillas to stop at nothing to conquer the country. Within a few 
months considerable areas of northern Greece and the Pe1opon
nesus were under Communist contro1 and the rest of the country 
was on the bήnk of economic collapse. U nable to cope, the British 
asked the United States to intervene. President Truman responded 
firm1y and quick1y. Α U.S. economic mission was sent to Greece 
and given a major voice in the Greek government, which began to 
moderate its excessive policies and to win the support of the 
peop1e. Α U.S. mi1itary mission under General James Van F\eet 
he1ped the Greek army reorganize into an effective force and re1o
cated 700,000 mountain villagers to choke off the supp1y of men 
used by the guerrillas. Unable ιο expand their territory or to aug
ment their forces, the frustrated Communists, led by party leader 
Nikos Zachariadis and military commander Markos Vafiades, 
tried ruth1essly to hold on to what they had. They drafted girls into 
their fighting units, abducted some 28,000 children from their 
parents and sent them to indoctrination camps in Eastern Europe, 
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a.nd executed thousands of men, women, and young people in 
order to fήghten the rest into total obedience (my mother was one 
of the victims). The terror, however, only succeeded in alienating 
many who had originally favored the Communists both in and out 
of Greece, and when Marsha1 Tito closed the Yugos1av border to 
the guerrillas after braking with Sta1in in 1948, the tide turned ir
revocab1y against them. After a last, bloody stand on the moun
tains of Vitsi and Grammos in northern Greece, the guerrillas 
abandoned the struggle in 1949. Taking captives as they went, they 
reatreated behind the Iron Curtain. 

U.S. aid under the Truman Doctήne not on1y helped to save 
Greece from the Communists, but a1so he1ped to rebui1d it after 
a1most ten years of war and devastation. During the reconstruction 
period, three groups struggled to ho1d po1itica1 power. The extreme 
left united under the Communist-front party called EDA (Union of 
the Democratic Left), but managed to pull only about 15 percent of 
the vote in most e1ections. The liberals, chiefly shopkeepers and 
skil1ed workers, were split between severa1 parties. Power, 
therefore, fell to the conservatives, who in the period after the civi1 
war were 1ed by Field Marsha1 A1exander Papagos, the comman
der of Greek forces against the Communists. 

Papagos died in 1955 and was succeeded by Constantine Ka
ramanlis, who kept the conservative party, the Nationa1 Radical 
Union (ERE), in power for eight years. Α tough, ab1e 1eader, Ka
ramanlis worked hard to bui1d up the economy of Greece and give 
the country stab1e government. By 1960 the Greek economy was 
growing at the impressive rate of 8 percent a year. In the 1961 
elections, Karamalis's party was strongly challenged by the Center 
Union, a coalition of several liberal parties now united under a 
single banner and headed by George Papandreou, who had 1ed the 
first postwar Greek government. In fact, the Center Unionc1aimed 
that the winning margin had been the result of coercion and fraud 
in the rural areas, where the army and gendarmerie had consider
ab1e arbitrary authoήty. As Karamanlis's popu1aήty continued to 
dec1ine, he began to 1ose the support of the pa1ace as well, and in 
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1963 he resigned. The e1ection that followed brought George Pa
pandreou's Center Union to power, but with so small a majority 
that it needed the support of the Communist-front party in Par
liament. Papandreou refused Communist backing and resigned at 
the end of 1963, calling for new e1ections. This time the Center 
U nion won by 53 percent of the vote- the 1argest p1ura1ity in post
war Greek history. King Pau1 died a month after the e1ection and 
was succeeded by his son, Constantine Il. The young king clashed 
with the pήme minister over contro1 of the armed forces, and dis
missed Papandreou in 1965. Constantine formed a new govern
ment with dissenters from Papandreou's party, but it remained 
shaky. Parliament was disso1ved and new elections were called. 
They never took place. 

Α week after the dissolution of Parliament, on Apri121, 1967, 
Greek army units 1ed by a group of colonels seized power in a pre
dawn coup. The junta, headed by Colonel George Papadopou1os, 
suspended individua1 ήghts, prohibited all politica1 activity, 
imposed harsh restήctions ο η the press, and arrested thousands of 
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people. The king remained nominal head of state but depήved of 
power. At the end of the year he tried to overthrow the colonels but 
failed and fled with his family to Italy. Papadopoulos appointed 
himself pήme minister. In an effort to win public support, he 
released some political pήsoners, increased workers' pensions, and 
canceled bank debts of Greek farmers. In 1973, Papadopoulos 
abolished the monarchy after a mutiny of royalist naval officers. 
He proclaimed the country a republic and named himself provi
siona1 president. After he announced plans for a limited return to 
parliamentary ru1e, hard-1iners in the army used a student revolt in 
Athens in November to oust him and reimpose tight military 
control. The new junta used Greek officers in Cyprus to overthrow 
the government of Archbishop Makaήos, who refused to bend to 
the will ofthe co1onels. ln 1974, Turkey accused Greece for violat
ing Cypriot independence and invaded the is1and. After several 
days of fighting, a cease-fire was signed to prevent full-scale war 
between Greece and Turkey, ostensible allies who formed the 
southern flank of ΝΑΤΟ. Backed by 30,000 troops, Turkish Cyp
riots took possession of one-third of the island, although they rep
resented only 18 percent of the population. 

The Cyprus debac1e made the position of the military rulers in 
Athens untenable, and they invited Constantine Karamanlis, who 
had been living in Paris since 1963, to return and form a civi1ian 
government. After establishing himself as prime minister, Kara
manlis put the junta leaders on trial for treason: the l 967 coup. 
They were found guilty and sentenced to 1ife in pήson in October. 
Α month later, the first free e1ections in a decade were held and 
were won by the New Democracy Party led by Karamanlis, who 
then called for a plebiscite on the monarchy. Karamanlis refused to 
declare himself on the issue, and Greeks voted two to one for a 
republic. 

Over the next five years, Karamanlis made a special effort to 
take Greece into the Common Market, an effort that bore fruit 
with the signing of the Treaty of accession in Athens on May 23, 
1979. Α year later, Karamanlis resigned as prime minister and was 
elected president by Parliament. 

r---- - - ---- ·- - - ---

By then the New Democracy Party he founded was facing 
strong pressure from the main opposition party, ιhe Panhellenic 
Socialist Movement (PASOK), which won a par1iamenιary major
ity in the 1981 elections under the leadership of Andreas Papan
dreou, son offormer Pήme Minister George Papandreou. PASOK 
came to power on a platform that aιtacked Greece's strong ties with 
the West, and charged that the country's Western allies, and par
ticu1ar1y the Ameήcans, had repeatedly betrayed Greece in favor of 
its ήval, Turkey. As prime minister, Papandreou often sided wiιh 
the Soviet Union on international issues raιher ιhan with the 
United States, where he had lived for twenty years, alιhough he did 
not carry out his campaign threats ιο throw οuι U.S. bases and to 
pull Greece out of ΝΑΤΟ and the Common Market. 

The year 1985 brought both parliamentary elections for pres
ident and national elections for a new government. PASOK sup
port was needed to re-elect Karamanlis president, and Papan
dreou repeatedly stated he would provide it. But short1y before 
Parliament voted, Papandreou changed his mind, refused to back 
Karaman1is, and put in his own man instead. In the national elec
tions that followed, Papandreou's party again prevailed, buι his 
new government was quickly forced to impose ausιeriιy measures 
to try to revive a troubled economy of rising unemployment and 
inflation, declining productiνity, and soaήng foreign debt . 

Many Greeks have tended to b1ame theircountry's problems in 
the past on meddling kings or foreign powers. With the monarchy 
gone after the 1974 plebiscite and all the levers of governmenι con
trolled by men who opposed ties to the West after the ouster of Ka
ramanlis, the restraints they had found so onerous were gone. After 
1985, Greeks were completely on their own and without excuses. 
feeling perhaps a little like the citizens described by theίr renowned 
poet, C.P. Cavafy: 

And now what will become of us 
without Barbarians?-

Those people were some sort of a solutίon. 
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He/Zenίc Profίles By Thomas Spelios 

GOVERNOR MICHΛEL DUKΛKIS 
of Massachuseιιs, has erιtered the rαce for 
the 1988 Democrαtic presiderιtiαl rιominα
tion calling himself α long shot cαndidαte. 
Dukakis was born in Bosιon and is α two 
term goνernor with α νery impressίve trαck 
record in his native stαte. He is the pre.~ident 
of the Ναtίοnαl Goνernor.~ convention αnd ίs 
highly respected αmong his politicαl col
leagues. Dukαkis, αge 53. sαid: "Wίth your 
help αnd wίth your prαyers the son of α 
Greek ίmmίgrαnt nαmed Mike Dukαkis cαn 
be the next presiderιt. " He is thefirst nαιίνe 
born Greek-Americαn to seek ιhe Ovαl 
Office. ln 1968 αnd αgαin in 1972 αnoιher 
Hellene nαmed Spίro Agnew wαs elected 
Vice President ίn the Νίχοn Administrαtion. 

JUSτJCE YORKA LINAKIS, 69, dimi
nutiνe and dynamic jurist of the Queens 
Supreme Court was honored recently as the 
first "Woman of the Year" by the Ν. Υ. 
Police Department's St. Paul's Society at 
their 29th annual community break:fast. She 
accepted her award in front of a capacity 
audience of 535 members of the Eastern Or
thodox fraternity and their guests. Police of
ficer Peter Fok:ianos, the president of the 
society praised the justice for her "untiring 
Ioyalty to the judicial system" and for the 
friendship she has displayed to the line or
ganization for many years. She called the 
society an exceptional organization and its 
members the pride of New York's Finest. 
Justice Linak:is has been active in Demo
cratic politics and Hellenic cultural affairs 
for many decades. She is the first Greek:
Ameήcan female to attain a position on the 
borough Supreme Court. Duήng her speech 
she reiterated time and again that it was the 
duty of the parents to teach youngsters to 
respect the law. 
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NICHOLAS VELIOTES, former U.S. 
Am bassador to Egypt and a career diplomat 
for many years, played a k:ey role in the 1985 
Libyan cήsis. It is now reνealed that the 
State Department took: extraordinary steps 
to preνent a White House hatched plan for a 
joint US-Egyptian invasion of Libya which 
was designed to overthrow the Κ hadaffy 
regime by military force. Veliotes made a 
secret trip to Washington and conferred 
with Secretary of State George Shultz, both 
men agreed that the plan was "crazy" and 
unrealistic. They strongly opposed its im
plementation. Although certain targets were 
bombed the invasion plans were cancelled as 
too risk:y. Duήng his Iong and dedicated 
career Veliotes served in many sensitiνe 
oνerseas assignments as well as performing 
his duties as an Acting Undersecretary of 
State for a limited period in Washington. He 
has since resigned from government service 
and is presently practicing Iaw in the private 
sector. 

OL YMPIA DUKAKIS has been unani
mously elected as the Producing Artistic Di
rector of the Whole Theatre of Montclair, 
New Jersey, which will celebrate its 15th 
season in 1987. Her career spans more that 
three decades and she has won k:udos for her 
brilliant acting on stage, in fi1ms and tele
νision, these include two Obie Awards. In 
1973 she founded The Whole Theatre and 
has been its guiding light eνer since. She has 
directed "Talley's Folly" and "One Flew 
Oνer the Cuckoo's Nest". She also acted in 
"The Rose Tatoo", "Mother Courage" and 
the classic, "The Trojan Women." In 1986 

• 

she appeareά in the Broadway play "Social 
Security" with Marlo Thomas. Her most 
recent project is a featured role in the new 
film "Moonstruck" which stars Cher Bono. 
Under the inspired leadership of Olympia 
Dukakis, The Whole Theatre has attained 
national recognition and Montclair, New 
Jersey has become an artistic oasis which 
draws capacity crowds. In 1986 the Whole 
Theaιre was honored with a Tony Award 
nomination for outstanding dramatic pre
sentaιions. The New Jersey State Council on 
the Arts presented the theatre with the "1987 
Distinguished Artistic Award" as an organi
zation of exceptional artistic merits. For the 
past 14 years her programs haνe been a 
delight and the new season promises more of 
the same. 

DINO ANAGNOST, the outstanding 
conductor of this generation and one ofNew 
Υ ork's most actiνe musicians, is now celeb
rating his seνenth season as music director of 
the Litt1e Orchestra Society. He will present 
the popular classic tale of Prokofieν's "Cin
derella' at Lincoln Center's Aνery Fisher 
Hall. The celebrated children's illustrator 
Lisl Weil will join the orchestra for two per
formances in the fourth program of 1986-87 
Peabody Award winning Happy Concerts 
for Υ oung People series. Anagnost will 
present ballet and folk tales including 
Tchaikoνsky's "Nutcracker Suite" and 
works by lppolitoν-Iνanov, Gliere, Glazou
noν and Rimsky-Korsakoν. The talented 
young rnaestro serves as the choir director at 
the Holy Trinity Cathedral in Manhattan 
where he has presented a splendid program 
in recent years, "Classical Music Under a 
Byzantine Dome." 

C. WILLIAM KONTOS, former U.S. 
Ambassador to the Sudan, and a career 
diplomat for 38 years, recently briefed mem
bers of the Axios Society in California on 
the future US policy toward the white 
dominated regime in South Afήca. Mr. 
Kontos is the executiνe director of the Sec
retary of State's adνisory committee and is 
highly esteemed as an authoήty on Middle 
Eastern and African affairs. He was bom in 
Chicago of Greek parents and joined the 
foreign service in 1949 working with the 
Marshall Plan mission in Europe. The 
report which was released early this year has 
received a critical and mixed reaction. It 
calls for economic sanctions against the 
Afrikaner government which endorses the 
apartheid system. It has the support of the 
majority in the US Congress but it is 
opposed by the present White House ad
ministration. 

GREG .LOUGANIS, 27, 01ympic 
champion and holder of 41 United States 
diνing tit1es and two gold medals was 
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recently awarded the Jesse Owens Intema
tional trophy. The youthful athlete told the 
audience that he is actively leading a 
campaign against alcoholism, a personal 
battle that he fought and won three years 
ago. He has been speaking to teenagers in 
schools throughoutsouthern Califomia. The 
award is presented annual\y to an athlete 
who, "best personifies excellence in athletic 
performance and understanding among 
peop\es of a\1 nations." In a world wide bal
lot, Louganis received 91 points to 70 points 
for the second runner up Jackie Kersee, a 
heptathlon champion who won the Amateur 
Sul\ivan Award. As a high diving champion 
swimmer Louganis has amassed many 
honors and awards since his triumphs at the 
1984 Olympiad. 

LUCAS SAMARAS, abstract avant
garde Greek artist is showing his latest 
col\ection entitled, "Chairs & Drawings" at 
the Pace Gallery in Manhattan. Many art 

cήtics claim that household junk is the raw 
mateήa\ that he transforms into his master
pieces. The enigmatic artist has presented 
many controversial one-man shows. His 
works involve wire mesh, strings of beads, 
colored wools, icy pen and ink sketches, 
things of beauty in the surrealistic tradition. 
The meat of the exhibit is an intήguing piece 
of art titled, "Wire Hanger Chair" al\ decked 
out with flea ma.rket items which to the unin
formed viewer is as deceptive as a Venus fly
trap. One critic says that Samaras' work can 
be compared to, "an emetic prescribed by a 
doctor who may not mean you any good." 
The artistic style of Samaras is an enigma 
wrapped in a mystery and \ost in a misty 
Dada fog but it is indeed very provovative! 

PAUL LIACOS, associate justice of the 
Supreme Judicial Court of Massachusetts, 
gave a lecture entitled "Are We to Be a Na
tion'! The Making of the Federal Con
stitution," in Boston recently. He is a highly 

respected jurist and the author of the Hand
book of Massachusetts Evidι-nce 1981 and 
its 1985 supplement. He has served as a 
member of the steeήng committee of the 
Lawyers' Committee for Civil Rights (1969-
72) and more recently he authored the 
Brophy opinion which affirmed an indivi
dual's right to die with dignity. In 1980 he 
received the Boston University Alumni 
Award for Public Service and was named by 
the Association ofTrial Lawyers of America 
as the Outstanding State Appellate Judge in 
1982. His exhibit is scheduled to travel to 30 
cities across the USA in 1987-1988 duήng 
the bicentenial celebration in honor of the 
US Constitution. 

TELLY SA VALAS, 67, the Ιegendary 
Theo Kojak of television fame is starring in a 
new NBC-TV movie, .. The Dirty Dozen: 
The Deadly Mission." Savalas appeared in 
the first version with Lee Marvin and fellow 

ΊΙΙΕ 
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CRUISE 

Atlantic Ocean 

so • 
It's everything a Caribbean cruise is plus 
the great cities and samba of South Ameήca! $1530 Epi~otiki int.roduces a dazzling new winter 

WITH cruιse vacatιon. 
AIR But instead of mere sun and sand, we 

FROM give you sun and sand and the great 
cosmopolitan centers of South Arnerica, 

those fabled cities that throb to the sarnba, tango, and bosa nova. It's a joyous 
10-day cruise with overnights at Rio, Buenos Aires, and Salvador with the ship 
as your luxury hotel. Plus calls to Santos for S3o Paulo, Montevideo and rnore. 

Designed and operated by Epirotikί, this splendid new prograrn on the 
resort ship Pegasus-newest addition to the woήd's largest fleet- begins Νον. 29, 
1986 and continues through Christrnas, New Years, and Carnival to April 28. 

Special inaugural pήces from only 
$1530 to $3095. Air is included 
frorn Miarni or L.A. 
Call your travel agent 

This year, 
your Caribbean 
cruise the one 
that went South. 
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Hellene John Cassavetes many ycars ago. 
Besides his ever popular dctective rolc and 
short livcd cabaret show he is dcvcloping his 
own television mateήal for a ncw mini-series 
entitlcd "Zaharofr' which is based upon the 
life and exploits of the legendary Greck 
tycoon Sir Basil Zaharoff who was an inter
national munitions dealer, an oil baron and 
a super spy duήng World War I. This is a 
subject that he has researched in dcpth for 
twelve years and is a suitable role for the 
flamboyant Telly. He says, 'The only 
workable format is a six-hour mini-seήes for 
television." Zaharoffs fabulous adventures 
should be most entertaining. He was the 
Onassis of his times and owned a pήvate 
railroad car as well as the Monte Carlo 
casino for more than thirty years. 

τiDBITS: 

JUSτiCE THOMAS DEMAKOS, is pre
siding in Queens at the notorious Howard 
Beach tήal of racial violcnce... PLATO 
CACHERIS, a Washington-based lawyer is 
the attorney for Fawn Hall, the part-time 
model who worked as a secretary for Col. 
Oliver North. Shc helped him shrcd secret 
documents and is a key figure in the lran
Contra scam ... ALKIS SALPUKAS is a 
feature staff reporter for the New Υ ork 
Times ... CONSTANτiNE KAZANAS, a 
former pήest who served at the Holy Tήnity 

Cathedral in Manhattan is now teaching 
advertising sales at New Υ ork U niversity ... 
ΙΚΕ PAPPAS, veteran Washington cor
respondent for CBS-TV nightly news has 
bcen dismissed after 22 years of service. He 
was givcn the aχ along with 215 others 
whosc jobs became redundant. This proves 
that if you stay in the rat race too long the 
rats win! .. . PAUL CARAFOTES is ap
peaήng in a new fιlm on cable Telcvision 
entitled, "Clan of the Cave Bear" ... NICK 
Fοτιου is a star player with the Calgary 
Flamcs hockey team ... GEORGE PAP
PAS is the co-producer of the new movie 
'Ήeat" which opencd recently starring Burt 
Reynolds ... SPERO KONTOS is thc new 
president of thc Axios (Worthy) Socicty in 
Los Angeles ... MARK LAMOS will direct 
and produce "Pericles of Tyre" the Shakes
peare classic for the Hartford Stage . .. 
HARRY MARK PETRAKIS, celcbrated 
author has just published a new book, "Col
lected Stories" in Chicago ... GEORGE 
THODOS is professor emeήtus of chemical 
enginecring at Northwestern University ... 
JAMES LEMONIDES is appearing in the 
play "Murder On Arrival" at the Riverwest 
Theatre in Greenwich Village .. . MARK 
DESMOULES is the new director of the 
Nature Conservancy in Montpelicr Ver
mont ... PETER LEMOS is the fcature 
writer for the prestigious architcctural 
magazine "Metropolis" which is published 

in New York ... DEMETRA MAKRIS 
has just publishcd her second book entitled 
"Delicious Quick Bread and Muffins" ... 
GEORGE ST Α VROPOULOS, the Golden 
Greck of high fashion launched his latest 
spήng fashion collection of floating chiffon 
in classical style at the Regency Hotel in Ν ew 
York ... EVAN ARAPOSTATHES plays 
backfield on the Cardinals pro football 
team ... NICHOLAS GAGE has published 
his latest book entitled "Hellas" which is a 
brilliant mosaic ofGreek life from musicand 
mousaka to theology and history, from the 
sun drenched islands to the barren rugged 
mountains . .. EV ANGELINE GOULETAS 
-CAREY and her husband, former Gover
nor Hugh Carey ofNew York, were honored 
at the 14th Annual Dinner Dance of the Col
Iege of New Rochelle at the Plaza Hotel for 
their support of the school in recent years . .. 
STRA τιs ΗΑ VIARIS, the Greek-bom 
author has just published a new book of 
poetry, "Crossing the River Twice" .. . 
CHRISTO ANASTASIADES is the new 
Vice President of the Bowery Savings Bank 
in Manhattan ... JAMES POLLES, 32, 
record producer and musician has written a 
five minute anti-drug song entitled, "Life is 
Fresh - Crack is Wack" to promote anti
drug education for teenagers. . . JOHN 
SKOURAS former publicity vice prcsident 
of Tri-Star Pictures is Ieaving Hollywood 
and returning to the Big Apple ... NICK 

Greek Style Demί -Tasse 

John Α. V assilaros & S on, Inc. 
Coffee- Tea- Spίces 

29-05 !20th STREET, FLUSHING, Ν.Υ. 10054 
Phone: TU 6-4140 

APRIL, 1987 

SALONIKIA 
Restaurant 

31-17 23rd AVENUE, ASTORIA, Ν.Υ . 11105 
Tel. (718) 728-5829 

,.Ηταν κάτι 

πού ελειπε , , , 
απο την 

έλληνική 
e , 
ομογενεια 

·Ο π ιό Ιδανικός συνδυασμός πολυτέλειας, 
καλοϋ φαγητοϋ καf έκλεκτijς μουσικijς 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΘΕ ΠΕΜmΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, 

ΣΑΒΒΑΤΟ καί ΚΥΡΙΑΚΉ 
άπό 9:30 μ.μ. - 2:30 π.μ. 

ΚΛΕΙΣΤ Α ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ 

Cateήng for Small Parties 
'Ιδιοκτήτης: ΜΑ.Ρ/ΟΣ ΛΟΥΚΛΣ 
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New Orleans Prepares 
for ΑΗΕΡΑ Conventίon 

The 1987 ΑΗΕΡΑ Supreme Convention 
at the Hyatt Regency New Orleans, New Or
leans, Louisiana, "promises to be one of the 
best conνentions in recent memory," reports 
Supreme President John G. Plumides. Con
νention registration starts on Sunday, 
August 16, with business sessions beginning 
the following day. The final conνention 
social eνent, the Grand Banquet, will be held 
ση Thursday, August 20. 

General convention co-chairman Jimmie 
Menutis of New Orleans and Dr. Steve Kir
kikis of Sheveport and their committees 
have been working for over a year in antici
pation of the more than 5,000 Ahepans who 
will descend on New Orleans this August. 

"With its νaried night life and outstand
ing cuisine, New Orleans has always been a 
coνeted conνention site," noted Manutis. 
Kirkikis added that "the New Orleans Hyatt, 
which hosted the 1978 ΑΗΕΡ Α convention, 
has proνed to be ideally suited for a con
νention of our size and style. We are sure 
that both the city and the hotel will please all 
members of the ΑΗΕΡΑ family." 

In addition to business sessions, there will 
be a full schedule of daily social and athletic 
events. Menutis stressed that "our tentatiνe 
plans indicate an outstanding schedule," in
cluding riνerboat tours, tours of the French 
Quarters, and νisits to seνeral pre-Civil War 
plantations. 

VERREOS of Brisbane, Calif., was e!ected 
president of the National Association of 
Professional Insurance Agents at its 55th 
annual convention ... CANDANCE SA V A
LAS, the daughter ofTelly, was named Miss 
Golden Globe for 1987 by the Hollywood 
F oreign Press Association 00 • CHRISTO
PHER KYRROS, the composer of"Liturgy 
of Peace" will present a two-day music 
workshop in Albany, Ν.γοο 00 

CHRIS ECONOMAKI, 66, is the dean of 
race car sportcasters. Recently he covered 
the Daytona 500 for CBS teleνisionoo. 
NICHOLAS ΚΑΖΑΝ will co-write the 
screen play for the new moνie, "Reversal of 
Fortune" which deals with the enigmatic 
drama about C!aus Von Bulowoo. Dr. 
CHARLES SAMARAS was selected as the 
"Outstanding γ oung Man of America" in 
recognition for his service to the community 
in Lowell, Mass .... NICK POULOS is the 
financial editor of the Atlanta Constitution 
. . . YEORYIA MEGREMIS, celebrated 
constralto was acclaimed recently for her 
bήlliant recital at the Merlin Concert Hall in 
New γork.oo Dr. NICHOLAS ROBAKIS 
was a member of a medical team thaι made a 
dramatic new discoνery for the treatment of 
the crippling Alzheimer's Disease at the Νγ 
Office of Mental Retardation in Staten 
Islandoo. DEAN ALFANGE, veteran New 
γ ork politician, writer and la wyer is writing 
a new book. about the Supreme Court. 
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FILOS AGENCY INC. 

CONTRACTORS, BONDS 
and GENERAL INSURANCE 

GUS Ε. COSTANTAKOS, CIC 
President 

3255 LA WSON BL VD. 
OCEANSIDE, Ν. Υ. J 1572 

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

Τό κατάστημα Έλληνικών Δώρων 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
ΑΣΤΟΡΙΑΣ 

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

Έκλεκ.τΓι συλλογΓι άπό μnοuμποuνιέρες, στέφανα, βαπτιστικά, 
ύφσντά, έργόχειpα, άντικείμενα τέχνης, κεραμεικά, βιβλία, 
περιοδικά καί έφημερίδες. - Κάρτες γιά δλες τίς περιπτώσεις. 

ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΔΙΣΚΩΝ 
καi TAPES, VIDEO CASSHHS 

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

Διεύθυνση: Χριστίνα Σαρηyιάνvη 
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GREEKS /Ν ΤΗΕ NEW WORLD 

Who W as Juan de Fuca? 

According to Michael Lok, an Elizabeth
an merchant and entrepreneur, Juan de 
Fuca was a venerable navigator of Greek 
oήgin. He was born on the island of Cepha
lonia in the Ionian Sea and his actual name 
was Apostolos Valeήanos. Out of a spirit of 
adventure he went to Spain where he became 
a mariner and pilot in the service of that 
country for a 40-year period, sailing to and 
from many diverse lands. 

He had served the Spaniards longand well 
in the New World, directing voyages and 
explorations, including the astounding dis
covery of the western end of the long-sought 
Northwest Passage. The Strait of Juan de 
Fuca, which bears the name of this ancient 
mariner, is the busy waterway of commerce 
serving Puget Sound and Vancouver, and 
marking our furthermost continental boun
dary. Actually, the Strait separates the state 
of Washington from Vancouver lsland, 
which the navigator discovered when he 
rounded the point of Cape Flattery to sail 
inland to a considerable depth in 1592. 

While returning from one of his expedi
tions from the Philippine lslands and China 
in Ν ovember 1587 on his ship, "Santa Ana ", 
~e was intercepted by the Eng1ish Captain 
Candish and was taken to Cape California 
where he was deprived of his cargo amount
ing to 60,000 ducats. Five years later, the 
Viceroy of Mexico sent him as a pilot with 
three small ships and 200 soldiers abroad, all 
under the command of the Captain, to dis
cover the Straits of Anian along the coast of 
the Pacific and fortify them against the 
English who, they feared, might pass 
through those Straits into the Pacific Ocean. 
The expedition, however, failed, owing to 
the conduct of the Captain. The soldiers 
mutinied and the ships had to return from 
California to Mexico where the Captain was 
duly punished. 

After this ill-fated voyage in the year 1592, 
the Viceroy of Mexico sent Juan de Fuca 
again with a small Caravela and a Pinnance 
with anned marines on board to discover the 
Straits of Anian and a passage through them 
to the Ν orth Sea. They sailed along the coast 
of Nova Spania, California and up the 
Ν orth Ameήcan coast to 4 7 degrees latitude, 
at which time they entered the Straits and 

τhe writer of this arιic/e, Ms. Tou/a 
Lewnes, is α free lance writer and 
translator, lίving ίn Brooklyn, Ν. Υ. · 

APRIL, 1987 

By Tula Lewnes 

sailed therein through many islands for 
more than twenty days. At the entrance of 
the Straits a great island came into view. 
Juan de Fuca decided to go ashore and there 
he found people in animal hides who in-

τhomas Cavendish 

habited a fruitful land. 
Having explored the Straits to a consid

erable depth, he felt that his mission was a 
success, whereupon he decided to return 
home to Nova Spania. In 1592 he arήved in 
Acapu1co where he was great1y honored by 
the Viceroy of Mexico who also promised 
him great rewards. These he never received 
although he remained in that country for 
two years, but he was advised by the Viceroy 
to go to Spain and receive the reward that 
was due him from the King, himself. 

ln Spain he was received very well by the 
Court and heard very many p1easant enco
mia, but received no rewards. De Fuca, who 
was now quite old, left Spain in disgust to 
return to Cephalonia, where he wished to 
spend his remaining days. On his way 
through Ita1y, he met an Englishman by the 
name of Michael Lok, through whom he 
offered to serve Her Majesty, Queen Eliza
beth of England, in the capacity of a pilot for 
the discovery of the Ν orthwest Passage into 
the Pacific Ocean, provided she put at his 
disposal one ship of 40 tons. He promised to 
navigate the Straits from one end to the 
other in thirty days. ln offering his services 
to the Queen, he expressed the hope that she 
would compensate him for the goods taken 
from him by Captain Candish. 

Lok wrote to Lord Treasurer Cecil, to Sir 

Walter Raleigh, and to Master Richard 
Hakluyt, asking them to send 100 pounds to 
bring Juan de Fuca to England. They were 
all favorably disposed to the idea, but no 
money was forthcoming. ln the meantime, 
the old pilot had 1eft for Cephalonia. Lok 
wrote to him, asking him to go to England 
with him and reassuήng him that he would 
take care of the funds. The matter rested 
thus until 1602, and when no reply was 
received to any ofLok's letters it was surmis
ed that Juan de Fuca was dead. 

This story of the discovery of the Anian 
Straits is not corroborated by any other 
source, to my knowledge, except by the nar
rative of Lok. 

The name of Juan de Fuca was given to 
the Straits north of Cape Flattery by John 
Mears in 1788. 

And How did Apostolos Valerianos come 
by the name of Juan de Fuca? lt is believed 
that his family had its origins in the ancient 
city, Phocaea (Fokia or Fokha), on the 
western coast of Asia Minor. When the 
family moved to Cephalonia, they were 
referred to as the Valerianos of Fokha. As 
for "Juan", which is the Spanish equivalent 
of"John", it may seem a bit far-fetched, but 
they may have taken it from the end of the 
name Valerianos, the ianos or (Yannos) 
becoming "Juan", which was more 
pronouncea ble. 

We Let Sprίng 
Spring passed as we waίted for summer 
andforgoι to look ιhrough the window 
ιο see roses and hear birds sing. 

The summer came, ιοο hοι, 
bringing ίnsects and passions 
and passed before we tasted 
the fruίts of our gardens. 

Autumn p/ucked ιhe flowers, 
demo/ished the birds nests 
and wίthered the fruiι on the branch. 

Now we look back 
and do not see before us 
winter with its snows 
coming to seal us in. 

CRYSTALENI LOUKAIDES 
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ΑΗΙΡΑ C TestijίesBejoreSenate Commίttee 
Dr. Dean C. Lomis, Chairman of the 

American Hellenic Institute Public Affairs 
Committee, Inc., in testimony before the 
Senate Foreign Relations Committee in op
positίon to the Reagan Administratίon's 
foreign aid authorization request of $913.5 
million in military and economίc aid for 
Turkey ($785 million in military; $125 mil
lion in economic; and $3.5 million for train
ing) as contrary to the best ίnterests, includ
ing national security interests, ofthe United 
States. 

Dr . Lomis recommended to the 
Committee, in the interests of U.S. foreign 
policy, including national security interests, 
and in support of the rule of law and human 
rights in international affairs: 

I) that conditions be placed on all mili
tary and economic aid to Turkey; 

2) that the ratio of aid to Greece and 
Turkey be I to Ι , including economic as 
well as milίtary aid in the ratio and si
milar financial terms; and 

3) the continuation of $15 million in 
humanitarian aid for Cyprus, at least as 
long as the Turkish occupation presence 
remains. 

He also recommended a critical review 
and reassessment ofthe United States- Tur
key bilateral relationship. The review should 
consider the value, if any, of U.S. installa
tions in Turkey and the need, if any, of U.S. 
armed forces in Turkey. 

Citing President Reagan's January 23, 
1983, State ofthe Union address in which he 
said: "responsible members of the world 
community do not threaten or invade theίr 
neighbors, and they restrain their allies," Dr. 
Lomis pointed out that Turkey has not been 
responsible because of its continual threats 
to Greece's sovereίgnty in the Aegean, ίts 
invasion of Cyprus in 1974 and continuίng 
illegal occupation of nearly 40% of Cypriot 
sovereign territory. 

Discussing recent developments ίn the 
Turkish occupίed zone of Cyprus, he cited 
an Admίnistration estimate that Turkey has 
increased the number of occupation troops 
on Cyprus to a record 35,<Χ>Ο and has 
recently transferred modern U .S. tank 
equipment from Turkey to its occupation 
forces ίn Cyprus. He remίnded the Com
mittee members that such action ίs contrary 
to the U.S. Foreign Assίstance Act, the U.S. 
Foreign Milίtary Sales Act, bilateral agree
ments under those Acts and ίη violation of 
Public Law 94-104 sec. 2a(l) of October 6, 
1975. AHIPAC called for the ίmposίtion of 
the followίng conditίons on all military and 
economic aid to Turkey: 
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I) the withdrawal of a ll Turkish occupa
tίon forces and colonίsts from Cyprus; 

2) the immediate return of all occupied 

lands to the Republic of Cyprus under 
UN auspices for the ίmmediate resettle
ment of the 200,<Χ>Ο refugees; 

3) agreement by Turkey and the Turkish 
Cypriots to constitutίonal agreements 
based on the unίversally accepted demo
cratic princίple of majoήty rule with full 
minorίty rights gyaranateed, as well as 
freedom of movement, settlement, and 
ownership anywhere in Cyprus; 

4) agreement by Turkey to full coopera-

ΚΑΛΟ 

tίon with the International Red Cross 
regardίng ίnvestigation of the status of 
the five missing Americans and the 1,614 
mίssίng Greek Cypriots; 

5) renunciatίon by Turkey of ί ts illegal 
claims in the Aegean and submission to 
the Court of Internatίonal Justίce at the 
Hague of any alleged claims; 

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

Lετ Us 

sε~D You ΗΟΜΕ 

Για nιριοσότι:ρες πληροφορίες 
Τηλ . Ι718 Ι 9δδ -0505 

Owner Steνe loannicMs 
22·3 5 31 S1ree1 Astoroo Ν. Υ 11105 

STEVENS FOOD 
SERVICE, INC. 

Dίstrίbutors to the 
Food Serνίce lndustry 

Serνίng Restaurants, Dίners, lnstίtutίons. Hospίtals. 
Schoo/s, Nursίng Homes. Coffee Shops, Luncheonettes, 

De/ίs. Camps and Ships. 
W e service our customers with quality merchandise 

at the most competitive prices. 

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

Tel.: (201) 778-0400 
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Archbishop lakovos presents an /con of the Annunciation to President Ronald Reagan 
at White House ceremonies proclaiming March 25, 1987 Greek lndependence Day: Α 

National Day of Celebration of Greek and American Democracy. 
Photo by Ankers Photographers, lnc. 

APOLLO TRAVEL 
Εύχόμεθα 

στήν έκλεκτή πελατεία μας 

ΚΑΛΗ ΑΝΆΣΤΑΣΗ 

STEVE LUBINOF 

1472 Broadway 
New York, Ν.Υ. 10036 

Tel. (212) 582-4774 

ATHENS CENTER HOTEL 

~~ 
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ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
• Κεντρικός κλιματισμός - 136 δωμότια, 

λουτρό, τηλέφωνο, ραδιόφωνο, βερόντα. 
• · Εστιατόριο πολυτελείας, μπόρ, ρούφ 

γκόρντεν, πισίνα γιό δλες τίς tποχές όντί 
λογικi'jς χρεώσεως. 

·Από 31 Μαρτίου- 31 'Οκτωβρίου 

Τιμαί δωματίων: Μονόκλινα 4.686 δραχμ. 
Δίκλινα 6.714 δραχμ. Τρίκλινα 6.167 δραχ. 
Συμπεριλαμβόνεται κοντινένταλ μπρέκ
φαστ. Διό ρεζερβέσιονς όποταθi'jτε στ ή Ν. 
·Υόρκη (21 2) 463-0642 κ. ' Αρσένη ~ γρόψτε 
Sophocleoυs & Athenas 26,Athens,Greece. 
Tel. 524-6511-7 Telex 4486 ALCY. 

- , 
.::!.ιεπεταγ μα 

Ποϋ πάς βαρκούλα στ · άνοιχτά, 

άνεμο δέ λογιάζεις; 
Δέν σκέπτεσαι τά κύματα 
καί τόν ψυχρό βοριά; 

Σάν ποϋ θ' άράζης σκέφθηκες, 

πού όλόϊσια κυτάζεις 

κ· άφίνεις πίσω μακρυά 

τό μώλο τή στεριά; 

Βαρέθηκα στοϋ λιμανιοu 

τό βοuρκο νά σαπίζω 
καί νά κυτώ ζηλιάρικα 

νά ταζιδεύουν άλλοι. 

Καλλfτερα στόν άνεμο. 

ζάρτια. πανιά νά σκίζω 
παρά θλιμμένο κι · άχαρο 
νά μένω στ ' άκρογιάλι. 

ΧΡΥΣΊΆΛΛΕΝΗ ΛΟ ΥΚΑ ·Ι-Δ Ο Υ 

Γιατί 

δέν διαφημίζετε 

καί σείς 

στήν «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ»; 

r----------, 
ι u. ι 
ι '1111' ι 

I ΡΗΕΟΝΙΧ I I T;;;;VEL SERVI~E Corp. I 
ι 280 MADιsoN AVE. 1 
ι NEW YORK, Ν.Τ. 10016 I 

TEL. (212) 689-9010- 9012 I 
Ι (212) 686-1176 

ι I ATHENS $495.00 ι 
LONDON $349.00 I 
BR USSELS $396.00 I 
AMSTERDAM $396.00 ι 

I LOW FARES το OTHER CJτ!ES ι 
ι~ :a~ares Also Aνailable 
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ΑΗΕΡΑ to Host 
Cyprus Conference 

The Α Η ΕΡΑ will be hosting a conference 
in Cyprus from April 25 - May 2, Supreme 
President John G. Plumides has announced. 
The conference, which wiH be addressed by a 
wide range of government officials and poli
tical leaders, seeks to inform Greek Amer
icans and Members of Congress about the 
current situation in Cyprus and to explore 
ways to seek a solution. 

"Since Ι 974 the ΑΗΕΡ Α has believed that 
only by informing Congress and by keeping 
ourselves informed can we be sure that 
justice prevails," Plumides said. 

In addition to lectures and discussions, 
those attending the conference will travel 
throughout the unoccupied part of Cyprus, 
so that the participants "will leave with a 
direct understanding of the oppression suf
fered by the people of Cyprus," Plumides 
added. 

The conference is being organized by the 
ΑΗΕΡ Α 's Cyprus and Hellenic Affairs 
Committee, under the chairmanship of 
Michael Savvides, and the committee has 
extended an invitation to the leaders of other 
Greek-American organizations to parti
cipate in the conference. As part ofthetravel 
arrangements participants will have the op
portunity to extend their stay in Cyprus, or 
to stop off for several days in Greece. 
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Est. 1957 

Αuτή εΙ ναι ι'Ι ·Εταιρεία πού yιά είκοσ ι όκτώ ;ι:ρό · 

νια έκτελι:i έργολαβίες. άνακαη·ίσεις σπηιώ'· 

καί καταστημάτων. είς τιμάς πολί• λογικάς . Αί τή 

ε{ ναι ι'Ι Έταιρεία πού έξετέλεσε δλη τή'· έσωτε

ριιcή έργασία τού Έλλη,·ικοϋ Περίπτεροι• τή .; 

Διεθνούς Έιcθέσεως Νέας Ύόρ..-η .; τό 1964. 
Έμείς έιcάμαμε ιcαi τήν άναιcαίνιση στό dorm i
tory τής · Αιcαδημίας ·Α γiou Βασιλεiοι •. Σι • \'ε

πώς μπορείτε νά μάς έμπιστεuθείτε πάσα\· έργα

σίαν REPLACEMENT WINDOWS ..-αί μποyια
τίσματα, μέ τήν βεβαιότητα δη θά μεί\'ttε άπο

λύτως εu;ι:αριστημένοι. 'Α\'αλαμβά\'Οι •με ή διει •

ιcολύνοuμε δάνεια Τραπέζης. yιά σάς δωρεά' · 
έκτίμησις. 

Construction - Α lteration 
Carpenrη· 

25-92 31st Sιreeι, Astoria, Ν . Υ . 11102 
Tel. (718) 274-4897 

Lic. G.C . 

ΗΕΛΙΟΣ ΛΕΙ<ΟΜΠΛΕΣ 

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

ΚΑΛΟΠΑΣΧΑ 

NICK ATHANS, President 

ιιzι~- -· ·- -•ε 
-~·•urι•- - & 
INTERNATIONALJ INC. 

Ι East 42nd Street, New Υ ork, ΝΥ 10017 

Manhattan 
Tel. (212) 599-3355 

Long Island 
516/ 822-7900 

Athens, Greece 
Paparίgopoulou 3 • 324-5926 

16 .1·ears of serνiι·e to the Greek-Amerίcan comnrunit}'· 

·ΝΕΑ \'ΟΡΚΗω 



We accept orders for all ovcr Greece for 
flowers, flower aπangemenιs, bottled wines 

& spirits and calces for all occasions 

WE ΜΛDΕ ιτ ΕΛSΥ FOR YOU 
Call us from USA and charge 

your prefeπed major Credit Card 

4 Kanarι Str Tel3612074-3627185 
8. Ρ loakim StrTel7231892-7229830 

lntercontιnental Tel9023 666 <Ε χι 6040> 
ATHENS ΚΟLΟΝΑΚΙ FLORHELLAS' TLX 214141 FLOR GR 

HOMERIC 
REAL TYJ lnc. 

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

Tel. 718/204-7400 

MANAGEMENT - INVESTMENTS 
MORTGAGES 

EMANUEL MORAIIIS 
licen~ed Real E~tate Broker 
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Chairperson of the 59th Λnnua/ Cathedral Βα/Ι of the Λrchdiocesan Cathedra/ of the Holy 
Trinity, and co-chaίrpersons: Seatedfrom Jeft: Mary Jaharis, Dina McCabe, Nancy Mίssett, 
Lia Polites, Chairperson; Helen Hadjiyannakίs. Standing: Presvytera Nίkki Stephanopou
los, Lila Prounis, Agatha Louis, Carol Contos. Elizabeth Kennedy. 0/ga Pernokis and 

Patricίa West. 

Ambassador Sotirhos to Be Honored 
Michael Sotirhos, Ambassador of the 

United States to Jamaica, has been 
designated as this year's recipient of the 
Holy Trinity Award to be presented at the 
59th Annual Ball of the Archdiocesan Cath
edral of the Holy Trinity, April 22 at the 
Hotel Pierre. 

The Ball is held under the high auspices of 
archbishop Iakoνos and the Cathedral Ball 
of Trustees. The Reν. Dr. Robert G. Stepha
nopoulos is Dean of the Cathedral and 
Theodore Ο. Prounis is president of the 
Board of Trustees. 

Mrs. Lia Politis is general chairperson of 
the Ball and co-chairpersons include: Mes-

dames Penelope Dambassis, Kenneth Gyl
lerstrom, Michael Jaharis, John Kennedy, 
George Louis, Nicholas Lyras, Robert Mc
Cabe, Joseph Missett ΠΙ, Eνans Pernokis, 
Theodore Prounis, Michael Sideris, Robert 
Stephanopoulos, and Ormand West. Also, 
Mr. and Mrs. Mitchell Liftig, Mr. and Mrs. 
Peter duPont and Mr. and Mrs. John 
Moscahlaidis. 

Journal co-chairmen are Demetrios Con
tos and Takis Metaxas and publishing chair
man is Christos Daphnides. Longtime New 
York Post columnist Joey Adams will be 
toastmaster and music will be by the Gus 
Vali Orchestra. 

~Η 'Επιτροπή 

ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ 

Εϋχεται στούς πολυπληθείς φίλους 

της καί σ· δλους τούς όμογενείς μας 

Εύτυχισμένο καί Καλό Πάσχα 

σ αύτούς καί τίς οικογένειές τους. 
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D. KOURτAΚIS S.A. 
WINE PRODUCING AND BOΠ.LING Cor 

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 

.. NEW YORK" 



ι! Η Παρέλαση -Καίή !!Ενότης μας 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΛΠΕΥΣΗ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ 

ΔΙΑΚΟΨΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΏΝ 

-οσοι δtν πήγαν έφέτος στήν Παρέ
λαση τής 5ης Λεωφόρου, γιά τόν έορτα
σμό τής 25ης Μαρτίου, διότι δέν εlχαν 
καμμιά έπιθυμία νά χειροκροτήσουν πο
λιτικά καί κομματικά συνθήματα, θά ίκα
νοποιηθοϋν μέ τήν πληροφορία δτι ήταν 
περιττή ή διά τής άπουσίας διαμαρτυρία 
τους. Δέν σημειώθηκαν άσχημίες. 'Επα
νήλθε ή εύπρέπεια. Καί έλειψαν τά μηνύ
ματα πού τά προηγούμενα χρόνια κατέ
στρεφαν τό έορταστικό πνεϋμα τής ήμέ
ρας. 

Τό περιοδικό αύτό, πού κάθε χρόνο 
έπέκρινε τίς άσχημfες, έπιρρίπτοντας τίς 
εύθϋνες στήν διοίκηση τής 'Ομοσπον
δίας 'Ελληνοαμερικανικών Σωματείων, 
πού ώς γνωστόν, όργανώνει τήν Παρέ
λαση, δέν έχει τήν παραμικρή δυσκολία 
νά άναγνωρfση τήν νέα, εύχάριστη πραγ
ματικότητα. 'Απεναντίας, μέ Ιδιαίτερη 
εύχαρίστηση, σιJγχαίρομε τόν Πρόεδρό 
της καί όλόκληρο τό Συμβούλιο, γιά τήν 
έπιτυχία τους αύτή. ΣιJγχαρητήρια άςί- . 
ζουν καί σέ έκείνους πού κατάφεραν νά 
σιJγκρατηθοϋν καί νά άποφύγουν τίς έκ
δηλώσεις πού άπομακρύνουν κάθε χρόνο 
τόσους καί τόσους όμογενείς . . . 
Ή 'Ομοσπονδία έκαμε τό πρώτο βήμα 

πρός τήν όρθή κατεύθυνση. 'Όπως το
νίσαμε κατ' έπανάληψη, ή Παρέλαση γί
νεται άπό δλους καί άνήκει σέ δλους. Γι · 
αύτό πρέπει νά ε/ναι πάντοτε άμόλυντη 
άπό τά συνθήματα, τίς έπιγραφές καί τά 
πονηρά έκείνα τραγουδάκια περί «ξαστε
ριάς» μέ τά όποία ol ένδιαφερόμενοι κρί
νουν καλό νά προπαγανδίζουν ύπέρ τοϋ 
ένός ή τοϋ άλλου κόμματος, τής μιας ή 
τής aλλης παρατάξεως aν καί - γιά νά 
είμαστε δίκαιοι - άπό όλίγους γινόταν τό 
κακό. Χαιρόμεθα διότι οί ίδιοι ε/ναι δυ
νατό νά κατάλαβαν τό λάθος τους, ή νά 
άναγκάστηκαν άπό τήν διοίκηση τής 'Ο
μοσπονδίας νά σιωπήσουν έφέτος . .. 

Γιά νά βγή δμως άπό τήν άνυποληψία 
στήν όποία έχει περιέλθει καί γιά νά μπο
ρέση νά παίξη κάποτε κάποιον έθνικό καί 
πατριωτικό ρόλο, ή 'Ομοσπονδία πρέπει 
νά άπαλλαγή άπό τά άρνητικά στοιχεία 
πού τήν ύπονομεύουν τά τελευταία χρόνια. 
Κα( νά άποβάλη τόν πολιτικό χαρακτήρα 
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ΤοΟ κ. ΠΑΝ. Σ. MAKPIA 

πού τής δfνουν μονομερείς ένέργειες. 

~Ας καταλάβουν, έπί τέλους, οί διοι
κοvντες τήν 'Ομοσπονδία, δτι ή 'Ομο

γένεια έχει ύποχρέωση νά μείνη μακρυά 
άπό τίς πολιτικές διαμάχες τής 'Ελλά
δος. Νά μή έκδηλωνόμαστε ύπέρ τοϋ ένός 
ή τοϋ aλλου πολιτικοί) κόμματος. Καί νά 
άφήσωμε τίς πολιτικές προτιμήσεις μας 
έξω άπό τίς όργανώσεις καf τίς όποιεσδή
ποτε έκδηλώσεις. 

Τώρα, περισσότερο παρά ποτέ, ε{vαι 
άπαραίτητη ή όμόvοια. Πρώτη ή έλληνι
κή Κυβέρνηση όφείλει νά δώση τό παρά
δειγμα, μέ τίς κατάλληλες έντολές καί 
συστάσεις πρός έκείνους πού ύπηρεσιακά 
καί διοικητικά έξαρτώνται άπό τό 'Εθνι
κό Κέντρο. Νά τούς λεχθή δτι εlναι 
καιρός νά έγκαταλεfψουν τήν πολιτική 
τής σκανδαλώδους μεταχειρήσεως πρός 

τούς κομματικούς τους φίλους καί δτι 
πρέπει νά σταματήσουν τίς κυρώσεις 
έναντίον έκείνων πού δέν προσδέθηκαν 
στό κομματικό fi.ρμα τών κυβερνώντων 
καί δέν δέχθηκαν νά προσκυνήσουν τούς 
έγχωρίους καί τούς έξ 'Ελλάδος πού διοι
κοϋν ύπηρεσίες, τράπεζες καί ίδρύματα. 
-οσο δέν τό κάνει αύτό ή Κυβέρνηση, τά 
μηνύματά της γιά όμόνοια καί τά εύχο

λόγιά της γιά όμοψυχία θά στεροvνται ό
ποιασδήποτε άξίας ... 

* * * 
Τό πόσο άπαραίτητη εlναι ή όμόνοια 

καί ή συνεργασία μεταξύ όλων τών δμο
γενών καί τών όργανώσεών μας, κατε
δείχθη καί πάλι τόν περασμένο μήνα, δταν 
ή πρώτη πατρίδα κινδύνευσε νά έμπλακή 

σέ πόλεμο μέ τόν προαιώνιο έχθρό τοϋ 
Έλληνικοϋ ~Εθνους. Γιά μιά άκόμη 

φορά, οί όμογενείς αΙσθάνθηκαν τήν άνάγ
κη νά εύρεθοvν μονιασμένοι καί άγαπη
μένοι δπως ήταν πρίν τούς διαιρέση ή 
κομματική εΙσβολή άπό τήν 'Ελλάδα. 
~Εζησαν ώρες άγωνίας, καθώς παρακο
λουθοϋσaν τfς έξελίξεις στίς όποίες ώδή
γησαν ή δημαγωγία καί ή πολιτική σκο
πιμότης, πού παρά λlγο νά όδηγήσουν τήν 
χώρα σέ νέες περιπέτειες, ένδεχομένως 

χειρότερες άπό έκείνες στίς όποίες έρριξε 
ή χούντα τόν 'Ελληνισμό . . . 

Τά σημειώνομε αύτά τά όλίγα έν συντο
μία, μόνο καί μόνο γιά νά καταδείξωμε 
δτι δέν τρώμε καί δέν μποροvμε νά χωνέ
ψωμε τόν σανό τής παραπληροφόρησης 
καί τό δηλητήριο τών καλλιεργουμένων 
προκαταλήψεων, σέ μιά έποχή πού οί θά
λασσες τών έλληνοαμερικανικών 
σχέσεων διαφημίζονταν σάν <<ffρεμες» ... 
Περιοριζόμαστε, δμως, μόνο σ' αύτά, τά 
όλίγα, άκριβώς διότι πιστεύομε δτι έπι
βάλλεται νά ένωθοϋν καί πάλι οί όμογε
νείς σt lναν όγκο άδιάσπαστο. Σέ lνα 
βράχο, πάνω στόν όποίο θά συνθλιβή ή 
έκστρατεία τοϋ Τουρκικοϋ Λόμπυ νά ά
νατρέψη τά έρείσματά μας στό Κογκρέσ
σο καί νά έμποδίση περαιτέρω έπιτυχίες 
μας. 

-οπως κάνομε δλα τά τελευταία χρόνια, 
σέ κάθε περίσταση πού άπειλείτο ή ένό
τητά μας, έπαναλαμβάνομε δτι τά έλλη
νικά κόμματα ε/ναι καιρός νά μάς άφή
σουν fjσυχους. Ό ήγέτης τής Άξιωμα
τικής Άντιπολιτεύσεως κ. Κ. Μητσο
τάκης εlχε προτείνει τήν διάλυση τών 
κομματικών έπιτροπών του κόμματός 
του στήν 'Αμερική, ύπό τήν προϋπόθεση 
δτι θά έκανε τό ίδιο καί τό ΠΑΣΟΚ. Ή 
πρόταση έκεiνη λησμονήθηκε. Τήν ύπεν
θυμίζομε κάνοντας νέα έκκληση πρός τήν 
Κυβέρνηση καί τήν 'Αντιπολίτευση νά 
κάμουν τώρα - έστω καί άργά - έκείνο 
πού δέν έπρεπε νά άρχίσουν. Προτείνομε 
νά μεταχειριστοvν τόν άμερικανικό 'Ελ

ληνισμό μέ περισσότερη άγάπη καί σε
βασμό, άφοϋ τόσα περιμένουν άπό αύτόν 
καί άφοί5 ό ρόλος τής 'Ομογενείας στήν 
προάσπιση τών 'Ελληνικών καί Κυπρια
κών Δικαίων, άναγνωρίζεται καθημερι
νώς άπό Κυβερνήσεις καί άρθρογράφους. 
Έκτός ι:ίν ή Κυβέρνηση διακατέχεται άπό 
τήν πεποίθηση ότι έχει τόν έδώ 'Ελληνι
σμό «στήν τσέπη» της, ύπολογίζοντας ότι 

όπως καί νά συμπεριφερθή άπέναντί μας, 
έμείς θά ένεργήσωμε όπως πρίν, χωρίς νά 
ύπολογίσωμε τυχόν άμφιλεγόμενα έλα
τήρια καί χωρfς νά άναλύσωμε τίς σκο
πιμότητες πού ένδέχεται νά έπηρεάζουν 
τήν έξωτερική πολιτική . . . 
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Οί ίδιοκτfjτες τοϋ 

CAFE GALINI 
RESTAURANT 

εύχονται στήν 'Ομογένεια 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

CAFE GALINI RESTAURANT 
32-07 30th Α venue 

Astoria , Ν.Υ. , Tel. (718) 728-8776 

"ΕΥΡΩΤΑΣ" 
Λακωνικός Προοδευτικός Σύλλογος 

Η.Π.Α. καί Καναδά 

Μέλος τής Παλλακωνικής 'Ομοσπονδίας ΗΠΑ- Καναδά 

Μέλος 'Ομοσπονδίας Νέας 'Υόρκης 

· ΚΑΛΉ ΑΝΆΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ 
ΠΣΟΜΟΓΈΝΕUΚΕΣΟΡΓΑΝΩΣR~ 

ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ 

'Εκ μέρους του Διοικ. Συμβουλίου 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΣΧΟΛΕΙΌ 

"0 ΠΛΑΤΩΝ" 
Εύχεται aτούς γονείς~ μαθητtς 

καΙ φίλους του 

ΚΑΛΉ ΑΝΆΣΤΑΣΗ 

73 Street and 18 Aνenue (γωνία) 
Τηλ.: (718) 745-0528 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 
Arena 

Restaurant-Dίner 

GUS VETSAS- MICHAEL SHOREMAS 

250 Essex Sιreet. Hackensack, Ν .J. 0760 Ι 
Tel. (201) 342-2275 

Μ ary's Μ onograms 
MARY S/DERIS 

350 SEVENTH Α VENUE 
16th Floor 

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

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ύπό τήν Διεύθυνση τοD Κυρίου 

ΚΩΣΤΑ 

ΧΑΤΖΗΣΤΕΦ ΑΝΙΔΗ 

- Φορολογικές δηλώσεις 

- Σύμβουλος έπιχειρήσεων 

- Τήρηση βιβλίων έπιχειρήσεων 

- Computers 

30-98 36th Sιreet (3 1 Ave. γωνία) 
Asιoria, New York I J 103 

Τηλ. (718) 728-5656 (7 18) 204-8992 

ΚΑΛΉ ΑΝΆΣΤΑΣΗ 

From 
MINAS POLYCHRONAKIS 

Minas Shoe Repair Shops 

551 World Τ rade Center Concourse 
New York, ΝΥ 10048 

Tel .: (212) 938-0199 

1 East 36th Street 
New York, ΝΥ 10016 

Tel.: (212) 683-2649 

64 Beaver Street 
New York, ΝΥ 10004 

Tel.: (212) 425-5247 

79 Pi ne Street 
New York, ΝΥ 10004 

Tel .: (2 12) 269-3822 



Μπορουν νά γίνουν σύντομα έκλογές; 
_________ Τοϋ Καθηγητοϋ ΔΗΜ. ΚΟΥΣΟΥΛΑ ________ _ 

Τό αίτημα γιά έκλογές «έδώ καί τώρα .. 
ε[ ναι άπόλυτα δικαιολογημένο. ·Αλλά 
ε[ναι ~ διενέργεια έκλογών στό άμεσο 
μέλλον έφικτή; Τά άντικειμενικά δεδομένα 
δίνουν άρνητιιcή άπάντηση στό έρώτημα 
αύτό. 

Ή κυβέρνηση τοϋ ΠΑΣΟΚ τά ~χει κάνει 
κυριολεκτικώς θάλασσα σέ δλους τούς καί
ριους τομείς. Μπροστά στό κατάντημα 
αύτό ή μόνη σωστή διαδικασία γιά νά βγεί 
ό τόπος dπό τή σημερινή άποτελμάτωση 
ε{ναι ο{ έλεύθερες και τίμιες έκλογές. 
' Αλλά δσο καί άν ε{ ναι δικαιολσyημένο 
καί βάσιμο τό αΊτημα γιά έκλογές, ή άπό
φαση γιά τόν προσδιορισμό τής ~μερομη

νίας στήν όποία θά γίνουν, άνήκει στόν 
πρωθυπουργό καί στήν πειθήνια κοινοβου
λευτική του πλειοψηφία - τουλάχιστον 
lως δτου έξαντληθεt ή συνταγματικά κα
θορισμένη τετραετής θητεία τής Βουλής. 

Πρίν dπό τήν πρόσφατη dναθεώρηση 
τοϋ Συντάγματος ό Πρόεδρος τής Δημο

κρατίας ε[χε, τουλάχιστον τυπικά, τό δι
καίωμα νά διαλύσει τήν Βουλή καί νά προ
κηρύξει έκλογές μέσα σέ τριάντα μέρες έάν 

διεπίστωνε - μετά γνώμην τοϋ Συμβου-

Superb 

(Στό περιοδικό ΠΟΛΠΙΚΑ θΕΜΑΤΑ) 

λίου τής Δημοκρατίας - δτι ή Βουλή «εύ
ρίσκεται έν προφανή δυσαρμονία πρός τό 
λαϊκόν αΊσθημα... Έφ' δσον τά άποτε
λέσματα τi'jς πρώτης Κυριακής τών δημο
τικών έκλογών lδειξαν πέρα άπό κάθε dμ
φισβήτηση δτι ή έκλογική δύναμη τοϋ 
ΠΑΣΟΚ ε[ χε μειωθεί κάτω άπό τό 40 τοίς 
έκατό θά μποροϋσε ό Πρόεδρος τής Δη
μοιφατίας νά συγκαλέσει τό Συμβούλιο 
τής Δημοκρατίας καί έν συνεχεία νά 
προβεt στή διάλυση της Βουλής. ·Αλλά 
αύτό τώρα άνήκει στό παρελθόν. Μέ άρκε
τή πονηρία ό κ. Παπανδρέου έφρόντισε νά 
άφαιρέσει άπό τόν Πρόεδρο τής Δημοκρα
τίας αύτό τό δικαίωμα καi νά καταργήσει 
τό Συμβούλιο τής Δημοκρατίας. WΕτσι 

τώρα κανείς, άπολύτως κανείς, δέν μπορεί, 
τουλάχιστον μέ νομικά καί συνταγματικά 
μέσα, νά έπιβάλει πρόωρες έκλογές. 

Ή πλειοψηφία τοϋ ΠΑΣΟΚ 

Θά μποροϋσε βέβαια νά έπιβληθοϋν πρό
ωρες έκλογές έάν ή σημερινή πλειοψηφία 
τής Βουλής μετετρέπετο σέ μειοψηφία. wH 
γιά νά τεθεί τό θέμα πιό σωστά, έάν ή πλειο
ψηφία τών σημερινών βουλευτών καταψή-

φιζε τήν κυβέρνηση . Άλλά καί τότε, 
μόνον αν ε[χαν καταψηφισθεί δύο έν συ
νεχεία κυβερνήσεις. 

'Ελέω «λίστας•• βέβαια, ή κοινοβουλευτι
κή πλειοψηφία τοϋ ΠΑΣΟΚ δέν πρόκειται 
σύντομα νά μετατραπεί σέ μειοψηφία μέ 
τήν μετάσταση βουλευτών τοϋ ΠΑΣΟΚ 
στήν άντιπολίτευση ~ μέ τήν dνεξαρτο
ποίησή τους. 

'Επομένως ο{ συνταγματικές δυνατότη
τες γιά πρόωρες έκλογές έλέγχονται άπό
λυτα άπό τόν κ. Παπανδρέου. 

Ύπάρχουν ciλλοι λόγοι; 

WΕχει δμως μήπως ό κ. Παπανδρέου άλ
λους λόγους - πολιτικούς - γιά νά προ
χωρήσει άπό δική του πρωτοβουλία στή 
διενέργεια πρόωρων έκλογών; Τό δτι 
βέβαια διεκήρυξε πρό ήμερών δτι ή σημε
ρινή Βουλή θά έξαντλήσει τήν τετραετή 
θητεία «δπως έπιτάσσει τό Σύνταγμα» δέν 

λέει πολλά πράγματα, άφοϋ δλοι γνωρί
ζουν δτι, άν, γιά όποιονδήποτε λόγο, συνέ
φεραν τόν κ. Παπανδρέου ο{ πρόωρες έκλο
γές, αίίριο ή μεθαύριο, άνερυθρίαστα, θά έ
λησμονοϋσε τή συγκινητική του προσή-

ο 
, 
• ο 

ο 

ο • 

Continental Cuisine 
Banquet Facilities Availible 

All Major Credit Cards 
Lunch-Dinner J J αm to /0 pm Mon.·Fri. 

165 Water Street, New York, Ν.Υ. 10038 
Tel. (212) 509-5252 

The finest seafood restaurant in New York. 
Even the fish know. The Delegate 

APRIL, 1917 

Lυncheon, Dinner, Monday thru Fήday • Reιervationι 687~ · 
211 Ε. 43rd Street (Between 3rd and 2nd Ανenυeι) 

Free dinner ικzrking αι gαrαge nexι door 
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Τό έπιστημονικό καί διαχειριστικό 
προσωπικό τής 

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΥ 
(Διαγνωστική- Χειρουργική) 

Εϋχεται σέ όλόκληρη 
τήν ·Ομογένεια 

ΚΑΛΉ ΑΝΆΣΤΑΣΗ 
42-78 ΜΑΙΝ STREET, FLUSHING, Ν.Υ. 11355 

TEL. (718) 539-8800 

ΧΕΝΙΑ RESTA URANT 
871 FIRST AVE., N.Y.C. 10017 

TEL. (212) 838-1191 

Ή διεύθυνση καί τό προσωπικό τοϋ γνωστοϋ 
έλληνικοϋ πολυτελοϋς έστιατορίου ΧΕΝΙΑ 

εύχονται στήν έκλεκτή πελατεία τους 
καί σ' δλη τήν Όμογένεια 

ΚΑΛΟΠΑΣΧΑ 
Τό Μεγάλο Σάββατο , μετά τήν 'Ανάσταση , τό XENIA 

θά εlναι άνοιχτό γιά ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΔΕΙΠΝΟ 
μέ ΨΗΤΟ APNAKI, KOKKINA ΑΥΓΑ, ΚΟΚΟΡfΠΣΙ 

καί τήν πατροπαράδοτη ΜΑΓΕΙΡΙτΣΑ 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

N ICK BOGDOS, 

Proprietor 

J 
NOWAAD ~ 
ΟΝΠSΟΠ~ 

re.ι;taurarιt.ι; 

ΟΡΕΝ FOR BREAKFAST- LUNCH - DINNER 

7 am - MIDNIGHT 

122 Ε . 42nd Street, N.Y.C. 

121 2) 687-0089 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

THEO&THEOS 
Για καλύτερη ποιότητα 

Τιμf:ς aσυναγώνιστα χαμηλες 

ΜΠΟτtΣ- ΠΑΠΟΥΥΣΙΑ - ΠΟΥΚΑΜIΣΑ - ΓΡΑΒΑτΕΣ 

ΑΝΔΡΙΚΆ ΚΟΣΊΌΥΜΙΑ 

32-85 Steinway Street, Astoria, Ν. Υ. 
Τηλ. (718) 932-7290 

Τό Διοικητικό Συμβούλιο 
τοϋ 

ΡΑΝ GREGORIAN 
ENTERPRISES, INC. 

Εύχεται σ • δλα τά μέλη του 
σ· δλους τούς συνεργάτες 

καί όλόκληρο τόν Έλληνισμό 

ΚΑΛΉ ΑΝΆΣΤΑΣΗ 

Complete World-Wide Service 
AIRLINES- CRUISES- V ACATIONS 

• 
Ταξίδια οίκονομικά μέ groups, charters • 
Προσκλήσεις συγγενών, έπισκεπτών, φοιτη
τών, νομιμοποιήσεις • 'Επίσημα πληρεξούσια 
συμβόλαια άγοραπωλησιών, δωρεών • Μετα
φράσεις πιστοποιητικών καί παντός έγγράφου 

• Φορτώσεις μπαούλων, έπίπλων, 
αύτοκινήτων κ.λ.π . 

• 
Ίδιο~~:τήτης ΝΙΚ ΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥ ΛΟΣ 

230 WEST 31st STREET, NEW YORK, Ν.Υ. 10001 
ΤΗΛ.: (212) 736-6070 

.. NEW YORK" 



λωση στίς έπιταγές τοϋ Συντάγματος καί θά 
προχωροϋσε στή διενέργεια έκλογών μέ τό 
έξίσου συγκινητικό έπιχείρημα δτι πρέπει 
νά δοθεί στόν κυρίαρχο ~λληνικό λαό ή 
εύκαιρία νά έκφράσει τή βούλησή του. 

Στό ναδίρ 

·εχει ή πρόκειται νά έχει λόγους μέσα 

στό 1987 ό κ. Παπανδρέου γιά νά κάνει 
έκλογές; 'Αποτελεί βασικό άξίωμα τής 
κοινοβουλευτικής πρακτικής δτι μία κυ
βέρνηση έπιλέγει πρόωρες έκλογές μόνο 
δταν πιστεύει δτι ή δημοτικότητά της βρί
σκεται σέ ύψηλό έπίπεδο καί δτι έτσι έχει 
έλπίδες νά κερδίσει τίς έκλογές. 

·Αλλά ούτε δ ίδιος δ κ. Παπανδρέου δέν 
θά μποροϋσε νά ίσχυρισθεί στά σοβαρά δτι 
ή κυβέρνησή του βρίσκεται στό ζενίθ τής 
δημοτικότητάς της. Μάλλον στό ναδίρ, liν 
κρίνει κανείς άπό τό κϋμα τών άπεργιών, τή 
γενική κατακραυγή γιά τόν καλπασμό τών 
τιμών, τήν έλλειψη έμπιστοσύνης άκόμη 
καί έκείνων πού έψήφισαν ΠΑΣΟΚ στίς 
προηγούμενες έκλογές. Δέν έχει συνεπώς 
τή στιγμή αύτή λόγο νά θέλει πρόωρες 
έκλογές. ·Αντιθέτως, θά πρέπει νά έλπίζει 
δτι μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου ή κατάσταση 
θά βελτιωθεί. 

Προσδοκίες 

01 άναμενόμενες παροχές άπό τήν ΕΟΚ 
τουλάχιστον θά βοηθήσουν ωστε τά πράγ
ματα νά μήν πάνε άκόμα στό χειρότερο. Τά 
«μεγάλα έργα» τά όποία έξήγγειλε πρίν 
άπό λίγες μέρες δ κ. πρωθυπουργός, θά 
συμβάλουν θετικά, έάν βέβαια βρεθοuν οί 
ξένοι χρηματοδότες πού θά προθυμοποιη
θοϋν νά διακινδυνεύσουν τά κεφάλαιά τους 
σέ έργα μέ ~τεροχρονισμένη άπόδοση. Τά · 
κρατικά εσοδα έλπίζεται νά αύξηθοuν μέ 
τόν ΦΠΑ καί τήν έπιβολή άριθμομηχανών 

πού θά έλέγχουν καί θά καταγράφουν κάθε 
άγοραπωλησία στά καταστήματα καί στίς 
μικροεπιχειρήσεις - μειώνοντας έτσι τή 
φοροδιαφυγή . Καί , ποιός ξέρει; ·rσως νά 
άποφασίσουν τελικά καί οι 'Έλληνες 
έπιχειρηματίες καί έπενδυτές νά έγκατα
λείψουν τίς έπιφυλάξεις τους καί νά έπα
ναρχίσουν τήν παραγωγική τους δραστη
ριότητα. Πολλά τά «έάν» καί τά «έφόσον» 
βέβαια. ' Αλλά τά πράγματα καί liν δέν κα
λυτερέψουν δέν θά εlναι καί πολύ χειρό
τερα άπ ' δ,τι εlναι σήμερα. Μέ βάση τίς 

έκτιμήσεις αύτές, ε{ ναι φυσικό δ κ. Παπαν
δρέου νά άρνείται τή διενέργεια έκλοyών 
καί νά διακηρύττει δτι θά έξαντλήσει τήν 
τετραετία. 

' Αλλά καί Ciν τά πράγματα δέν βελ τιω
θοuν ή άκόμη καί Ciν χειροτερέψουν δ κ. 
Παπανδρέου κρύβει . εναν τελευταίο άσο 

στό μανίκι του. Κι' ό άσος αύτός ε{ ναι τό 
έκλογικό σύστημα. 

~οπως εyραφα καί σέ προηγούμενο άρ

θρο, ό κ. Παπανδρέου εχει τή δυνατότητα 
<<νομότυπα» νά μεταβάλει τό έκλογικό σύ
στημα κατά βούληση. Καί έφόσον ή iiτυπή 

APRIL, 1987 

σύμπλευση τών πασοκικών μέ τούς άρι
στερούς ψηφοφόρους συνεχίζεται δπως 
άπέδειξαν ol δημοτικές έκλογές- καί έφό
σον ούσιαστικά ή Ν.Δ. μαζί μέ τή ΔΗ.ΑΝΑ 

δέν άνεβαίνουν πάνω άπό τό 50 τοίς εκατό 
- οί πιθανότητες νά ε{ ναι πρωθυπουργός ό 
κ. Παπανδρέου καί μετά τίς ~πόμενες έκλο
γές εlναι πολύ μεγάλες. 

Ή Ν .Δ. στ ή ν κυβέρνηση 

Μέ τό σημερινό σύστημα ή Ν.Δ. θά εlχε 
άρκετές πιθανότητες νά φέρει αύτοδύναμη 
πλειοψηφία στή Βουλή καί νά άναλάβει τή 
διακυβέρνηση τής χώρας. Τό ΠΑΣΟΚ 

μέ βάση τά άποτελέσματα τών δημοτικών 
- θά ήταν άδύνατον νά άποκτήσει αύτο
δύναμη πλειοψηφία. Μόνο μέ κυβέρνηση 
συνασπισμοϋ- είτε μέ συμμετοχή, είτε μέ 
άνοχή τοϋ ΚΚΕ - θά μποροuσε νά σχη
ματίσει καί πάλι κυβέρνηση ό κ. Παπαν
δρέου. 'Αλλά μέ τήν άνοδο πού εχει ση
μειώσει ήδη ή Ν.Δ., καί αύτό τό δεύτερο θά 
ήταν άμφίβολο. 

·Απλή άναλογική 

Έάν βέβαια έγένετο δεκτή ή άπλή άνα
λογική τότε τό σκηνικό θά Cίλλαζε. τίποτα 
δέν θά άπέκλειε τότε τήν έμφάνιση ενός με
τριοπαθοuς κεντρώου κόμματος στό όποίο 
νά δώσουν τήν ψήφο τους οί παραδοσιακοί 
κεντρώοι ψηφοφόροι πού γιά τόν άλφα ή 
τόν βήτα λόγο δέν εlναι διατεθειμένοι νά 
δώσουν τήν ψήφο τους στήν Ν.Δ. 

Αύτό θά ζημίωνε πρώτα άπ' δλα τό 
ΠΑΣΟΚ δπου πολλοί άπό τούς ψηφοφό
ρους αύτούς εlναι σήμερα συναισθηματικά 
έγκλωβισμένοι στό ΠΑΣΟΚ (δρα Κρήτη). 
Μετεκλογικά καί άν άκόμη ή Ν.Δ. δέν έπε
τύγχανε κοινοβουλευτική αύτοδυναμία θά 
μποροϋσε νά σχηματίσει κυβέρνηση συνα
σπισμοϋ μέ τούς κεντρώους, μετριοπαθείς 
βουλευτές. Αύτό τό γνωρίζει ό κ. Παπαν
δρέου καί γι · αύτό άπορρίπτει μετά πάθους 
κάθε συζήτηση γιά άπλή άναλογική. 

·Αλλά τό έργαστήριο παραγωγής έκλο-

· Ασφαλιστικό Συγκρότημα 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ Α.Ε. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΗΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Mttoxoι μέ tόν διεθνή · Αοφαλιστιl(ό 
. Οργανισμό AMERΙCAN 

'Ασφαλιστική 
έκπροσώπηση 

ΙΝΤΕRΝΑ 110NAL UNDERWRΙTERS 
GROUP (Α.Ι G.) mήν Α Ε .ΓΑ 
.. ΕΛΛΑΣ~ (Ι";tφόλaιa ιιαί 
όnοθεμαtικά Δρχ 40 000.000. 

Νόμιμοι · Αvτιπρόσωnοι τt)ς 
ΑμερικαvιΛής · Εταισiος Γενικώv 
Ασφcιλcιών οιΝΑτΙΟΝΑL UNΙQN .. 
Μtλος τού · Ασφαλιστικοu ' και 

δραστηριότητα 

Οργανισμού AMERICAN 
ΙNTERNATIONAL UNOEAWHΙTERS 
GROOP tκεφόλαια κ αί όnοθεμα t ικ α 
$ 176.776.000. 

UOYD'S 

Νέα διόσταση 

Νομψοι ·Αντ ιπρόσωποι της 
· Ελ6εηκ rις · Ασφαλιστικης Ετοιρtας 

"LA BALOISE,. ι κ εφόλοιa ι< αί 
ό11οθεμοηκό 'Ελ6. Φρ. 161.200.000. 

Νόμιμοι · Αvιιrιρόσwnοι tης 
' Αμεριl(ανιιc;r.ς ·Εταιρίας · Ασφαλειών 
Ζω~ς · AI.4ERICAN LΙFE• • Μtλος 
τού 'Ασφαλιστικού 'Οργοvισμού 
AI.4ERICAN INTERNA 110NAL 
UNOEAWRITERS GROUP 

Ανηπρόοωnαι tών Μεσιτών 
'Ασφαλειών Λλόύδ 'ς Λονδlνοu E.W. 
ΡΑ νΝΕ : CO ( INSURANCE) LTO. 
τού διεθνούς Μεσιτικού 01κου 

seowιcιι 

στόν · Ελληνικό καί Διεθνή 

όσφαλιστικό χώρο 

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΙΙΑΙ 119 
1.4ΑΡΟνΙι 1S1 24 

τΗΛΕΦ ΚΕΝ1'ΡΟ: 80.68.50 Ι 
JELEX: 222620 NACA GR 

215226 NACA GR 
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γι κών συστημάτων έχει πολλά μοντέλα. Θά 
μποροϋσε έπί παραδείγματι δ κ. Παπαν
δρέου (πλειοψηφία έχει στή Βουλη, δ,τι 
θέλει κάνει) νά είσαγάγει μονοεδρικές πε
ριφέρειες, μέ δυό γύρους, καί έκλογικό σύ
στημα άνάλογο μέ αύτό τών δημοτικών, 
όπότε δέν ε{ναι δύσκολο νά προδικάσει 
κανείς τά άποτελέσματα. Στή Χαλκίδα, έπί 
παραδείγματι, ό ύποψήφιος τijς Ν.Δ. πήρε 
τήν πρώτη Κυριακή 49.5 τοίς έκατό καί ό 
ύποψήφιος τοϋ ΠΑΣΟΚ 37.2. Τή δεύτερη 
Κυριακή ό ύποψήφιος τοϋ ΠΑΣΟΚ έκέρ
δισε τή δημαρχία - χάρις στήν ύποστή
ριξη τοϋ ΚΚΕ- μέ 50.5 τοίς έκατό! Μέ τόν 
τρόπο αύτό, καί μέ τό άναπόφευκτο πάρε
δώσε (έδώ θά βγεί ό δικός μου μέ δικούς σου 
ψήφους, καί έκεί ό δικός σου μέ δική μας 
πριμοδότηση) τό ΠΑΣΟΚ καί τό ΚΚΕ θά 
μπο ροϋσα ν νά φέ ρουν δ χ ι 160 η 170 άλλά 
200 βουλευτές. 

'Ένα άλλο μοντέλο θά ήταν δ συνδυα
σμός άναλογικης καί πλειοψηφικοί!. Οί 
πρώτοι έκατό βουλευτές θά μποροϋσαν νά 
έκλεγοϋν μέ βάση τήν άναλογική δύναμη 
τοϋ κάθε κόμματος στίς κάλπες - κάτι 

άνάλογο μέ αύτό πού γίνεται γιά τήν έκλο
γή τών βουλευτών 'Επικρατείας. Οί ύπό

λοιποι διακόσιοι μέ πλειοψηφικό όπότε ή 
άμοιβαία πριμοδότηση ΠΑΣΟΚ καί ΚΚΕ 
θά εξουδετέρωνε στίς περισσότερες έκλο
γικές περιφέρειες τή σχετική πλειοψηφία 
του 45 η 47 τοίς έκατό πού μηορεί κανείς νά 
προβλέψει δτι θά έφερνε κατά τόπους ή 
Ν.Δ. Μιά μελέτη τών έκλογικών άποτελε
σμάτων στίς διάφορες περιφέρειες στίς 
έκλογές μετά τή μεταπολίτευση θά άπε
κάλυπτε πόσο έπικίνδυνη εlναι ή κατά
σταση. Μέ τή βοήθεια τών κομπιουτερς ή 
είκόνα θά ένεφανίζετο ταχύτατα καί πολύ 
εύκρινής. 

Στά ύστερόβουλα αύτά μαγειρεύματα 
γύρω άπό τόν έκλογι κό νόμο, ή Ν .Δ. έχει νά 
άντιπαραθέσει tνα «γερό χαρτί». Τήν κα
ταγγελία τους στό λαό καί στή διεθνή 
κοινή γνώμη- καί κυρίως στους έταίρους 
μας στήν ΕΟΚ- μέ ταυτόχρονη άπειλή 
δτι ιϊν ό κ. Παπανδρέου θελήσει νά έπιβά
λει ενα άνέντιμο έκλογικό σύστημα, ή Ν.Δ. 
δέν θά πάρει μέρος σέ παρωδ~ έκλογών κα{ 
στή νομιμοποίηση μιiiς κοινοβουλευτικής 

δικτατορίας. (Δέν θά ί:βλαπτε c'iν άπό τώρα 
ό κ. Μητσοτάκης προειδοποιοϋσε τόν κ. 
Παπανδρέου τί θά συνέβαινε ι'iν άπεπει- · -
ρiiτο νά έπιβάλει ί:να άνέντιμο έκλογικό 
σύστημα). 

·Η άποχή άπό τίς έκλογές ε{ ναι βέβαια 
ενα έσχατο μέτρο μέ σοβαρούς κινδύνους 
γι· αύτούς πού έπιλέγουν τήν άποχή άλλά 
καί γιά τή δημοκρατική όμαλότητα. 'Αλλά 
μέ τά σημερινά συνταγματικά δεδομένα 
πού έξασφαλίζουν τήν σχεδόν άσύδοτη 
παντοδυναμία του πρωθυπουργοϋ, ή άποχή 
1σως άποδειχθεί τό μόνο χαρτί πού θά μπο
ρουσε νά συγκρατήσει τόν κ. Παπανδρέου. 

HOMERIC 
REALTY, lnc. 

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

Tel . 718/204-7400 

MAr-ιAGEMENT- INVESTMENTS 
MORTGAGES 

ΠΑΓΩΤΑ 
Γράψετε ενα 
φίλο σας 

συνδρομητή 

EMANUEL MORAiτiS 
licensed Real Estate Broker 

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

Phone: (212) 893-2500 

'Εξαίσιας ποιότητος παγωτό γιa 
εστιατόρια, ξενοδο-χεία, Dίners, Super

markets, Luncheonettes, Groceries. 

• 
FULL LINE OF ΝΟ VELT/ES 

• 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΛΑ ΤΕΙΑ 

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

ΕΦΟΔΙΑΖΟΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑ'fΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑ 
ΕΝ'fΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ 

JOSEPH KOLOGLOU 
Presi~nt 

τHEODORE KETSOGLOU 

Vice Presidenι 
αnd Marιaging Director 

~E()~()FT, ιnc. 
R~tlιι«s tlι~ Prίc~ oj tM Polyglot (τΜ) to $195.00• 

Ν ow, your personal computer will display 
and pήnt Greek and Englisb witb a sίmple 

keystroke. 
• Νο wiring neer.kd 
• Easy insta//ation. just p/ug-in α chip or α disp/ay card 
• ΑΙ/ Ι ΒΜ PC Ι ΧΤ/ Λ Τ and ιrue compatib/es supported 
• Use popu/ar off-the-she/f software 

(Mu/tiMate, 1-2-3, dBase) 
• Most popu/ar dot matrix printers supported 
• Technical support 
• /mmediate shipment 

Please send me more information 
Name: . .. . . . .. . .... . ... .. ... . .... . ..... . .... . ... . 

Address: ................ .. .... . .. . .... . .... . .... • 

My computer system is: . . . .... .. . ... . . • ..• ... ..• • . . 

IBM PC.... .. . ΧΤ .... . . Monographics .... . EGA .. .. . 

Printer type: . .. . . . . .. .. . . .. Model ... . ............ . 

Mai/ to NEOSOFτ. lnc. Suite 621 
24-/6 Steinway Street, LIC, ΝΥ /l/03 

• jor tM Clιip οptίοιι; $295.00 for ιΜ Ctud option. 

~-----------------------! 
.. NEW YORK,. 



ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΗΦΟΡΟ 
(Άπ6 τό Σκάπα Φλόου πρός τήν Ν. ~ Αφρική) 

Τό βραχύ καί μοναδικό ρομάντζο μου στά χρόνια τοv πολέμου. - Γιβραλτάρ.
'Όλαι αί όδοί dγουν πρός Ρώμην.- Περιπολίες στά «Κανάρια» καί στίς Άφρικανικές 

άκτές.-

Tov κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΕΡΟΣΑ' 

Στό τεύχος τής ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ τού Νο
εμβρίου I 980, έχω γράψει τήν lστορία .. Τό 
Σκάπα Φλόου καί οί Γιάνκηδες», δπου πε
ριγράφω τήν άναχώρησή μας μέ τό και
νούργιο άντιτορπιλλικό μας ΠΙΝΔΟΣ, 
άρχές τού 1942 άπό τήν πόλη Νιουκάστελ 
τής 'Αγγλίας δπου ναυπηγήθηκε τό πλοίο 
μας, γιά τή ναυτική βάση του 'Αyγλικοu 
στόλου Σλάπα Φλόου, στά νησιά -ορκνεϋ, 
άπέναντι άπό τή Σκωτία. 'Εκεί έκάναμε τά 
τελευταία μας έπιχειρησιακά γυμνάσια 
πρίν άναστρέψουμε πλώρη γιά τά νότια. 
(Γι' αύτό γράφω τόν τίτλο τής lστορίας 
αύτής «Παίρνουμε τόν κατήφορο»). Τελι
κός προορισμός μας θά ήταν βέβαια ή Με
σόγειος, δπου θά ενωνόμαστε μέ τόν ύπό
λοιπο 'Ελληνικό στόλο, δσον εlχε έπιζή
σει άπό τίς μάχες καί τήν πτώση τής 'Ελ
λάδος καί τής Κρήτης. 

Στό Σκάπα Φλόου είχαμε καί τήν πρώτη 

έπαφή μέ τόν 'Αμερικάνικο στόλο καί κα
ταλάβαμε τή δύναμη τής χώρας αύτής, 
παρ' δλο πού άρχικά οί 'Εγγλέζοι έλεγαν 
δτι «οί Γιάνκηδες» δέν άξίζαν τίποτα. Τε
λικά τό κατάλαβαν κι' αύτοί! 

Στήν ίστορία έκείνη περιγράφω καί 
μερικά μικρο-έπεισόδια, διασκεδαστικά 
μaλλον παρά τραγικά, πού δίνουν κάποια 
είκόνα τής ζωής στά πολεμικά καράβια. 
Π.χ. πως τά βολεύαμε γιά νά συμπληρώ
νουμε τή μονότονη έγγλέζικη τροφοδοσία 
μαζεύοντας ραδίκια καί πιάνοντας κολι
ούς καί ... γλάρους μέ πετονιές καί aγγί
στρια πού φτιάχναμε στό μηχανοστάσιο 
του πλοίου. 

Δυστυχώς δταν έγραφα έκείνη τήν 
ίστορία δένε{ χα βρεί τίποτα φωτογραφίες 
στό άλμπουμ πού εχω φυλάξει άπό τόν 
καιρό τού πολέμου. Έξάλλου, κι' ι'iν ε{ χα 
θά ήταν πολύ λίγες γιατί δέν έπιτρεπόταν 
νά βγάζουμε φωτογραφίες μέσα στήν κυρι-

ότερη ναυτική βάση του Άγγλικου 
στόλου, καί μάλιστα λίγο καιρό μετά πού 
μπήκε κρυφά τό Γερμανικό ύποβρύχιο τού 
Πρίεν καί τορπίλλισε μέσα στή βάση τό 
θωρηχτό «ΡΟΓΙΑΛ ΟΑΚ., (Βασιλική 

· Δρϋς), μέ άπώλεια χίλιων περίπου aνθρώ
πων. Πάντως βρήκα τελικά κανά-δυό φωτο
γραφίες καί τίς βάζω σ' αύτή τήν ίστορία. 

Τό καράβι μας έφυγε aπό τήν 'Αγγλία 

άπό τό λιμάνι τού Μίλφορντ Χέβεν. πού 
εlναι σήμερα μεγάλη βάση φορτο-έκφορ
τώσεων πετρελαίων. ' Ακόμα καί τά πιό με
γάλα τάνκερ μπορούν νά μποϋν στό λιμάνι 
αύτό. 'Από κεί τραβήξαμε γιά τό Γιβραλ
τάρ, τόν πρώτο σταθμό τού ταξειδιοu μας 
πρός τή Μεσόγειο άπό τόν γuρο τής ·Α

φρικfiς. Φτάσαμε καλά. παρ' δλο πού πε
ράσαμε μέσα aπό τά πυκνά ναρκοπέδια στά 
νότια τής 'Ιρλανδίας χωρίς πυξίδα γιατί 
μaς ε{χε χαλάσει. Είχαμε μέρες φαί\•εται 

Σκάπα Φλόου: -Ε να dπό τά πλοία τοϋ 'Λμερικά νικ ου στόλου. Έλ·εί καταλάβαμε τ ή δύ1•αμη τ ή.; 
χώρας tκείvης. Δεξιά: Ol γλάροι τρώνε τούς κολιούς κι • tμείς τρώγαμε τού.; λΌλιοιλ; καΙ τοιλ; . . . 

γλάρους!! 

APRIL, 1987 



καί δέν τιναχτήκαμε στόν άέρα! 

Πρίν νά φύγουμε άπό τήν 'Αγγλία εlχα 
καί ενα μικρό ρωμαντικό έπεισόδιο. Εlναι 
μυστήριο πώς συμβαίνουν τέτοια πράγμα
τα μέσα στήν άναμπουμπούλα του πολέ
μου , άλλά πάλι 'ίσως συμβαίνουν άκριβώς 
έπειδή ήταν τέτοιες ο{ συνθήκες. 

Τήν τελευταία ήμέρα πρίν ξεκινήσουμε 
άπό τό Μίλφορντ-Χέβεν μέ έστειλε δ Κυ
βερνήτης μας στό Λονδίνο νά παραδώσω 
στόν Ναυτικό ' Ακόλουθο τής πρεσβείας 
μας μερικά έμπιστευτικά έγγραφα του 
πλοίου καί νά πάρω άλλα γιά τό πλοίο μας, 
Έλληνικό κώδικα κ.λ.π. Θά εμενα τή 
βραδυά στό Λονδίνο καί θά γύριζα πρωί
πρωί τήν άλλη μέρα πρό τής άναχώρησης 

του πλοίου. 

Μπήκα στό τραίνο σέ διαμέρισμα 
πρώτης θέσεως, δντας άξιωματικός. Τό τα
ξείδι θά έπαιρνε κάπου τρείς ώρες μέχρι τό 
Λονδίνο. 

Στόν έπόμενο σταθμό μπαίνει μέσα στό 
διαμέρισμα μιά 'Εγγλέζα, νέα κοπέλλα, 
ξανθιά, ροδοκόκκινη καί άφράτη, ό:ξιω
ματικίνα τοϋ ναυτικοϋ. Εlχε μάλιστα καί 
τόν ίδιο βαθμό μέ μένα, ειδεμή θά έπρεπε νά 

σηκωθώ, νά σταθώ προσοχή καί νά τήν 
χαιρετήσω , πράγμα πού δέν μiiς πάει έμiiς 
τούς 'Έλληνες. 

'Όταν μiiς φώναξαν νά πάμε στό βαγόνι 
του εστιατορίου τής πρόσφερα ε να τσάϊ καί 
κατέβασα κι· έγώ ε να γερό ούtσκυ, έτσι γιά 
νά πάνε τά φαρμάκια κάτω. Πιάσαμε σιγά-

ΚΑΛΟΠΑΣΧΑ 

σιγά τήν κουβέντα. Τής ε{ πα δτι ε{μαι 'Έλ
ληνας, δτι ή οίκογένειά μου ήταν στήν 
κατεχόμενη 'Ελλάδα καί δέν ijξερα άν ζοϋν 
η πέθαναν, κι' ούτε αύτοί ξέρανε γιά μένα. 
Εlχε μιά λυπημένη εκφραση στό πρόσωπό 
της καί τή ρώτησα γιατί. «'Εσύ δέν ξέρεις 
γιά τούς δικούς σου άλλά εχεις έλπίδες δτι 
ζοϋν καί ε{ ναι καλά. Οί δικοί μου ξέρω δτι 
έχουν σκοτωθεί» . Κοκκάλωσα. «Πώς, πό
τε ..... , ρώτησα ξαφνιασμένος. Μοϋ είπε 
τήν ίστορία της. ·Ο πατέρας της ήταν Ναύ
αρχος τοϋ 'Αγγλικοϋ ναυτικοϋ, στό Ναυ
πηγικό Σώμα , καί διοικητής ένός άπό τούς 
μεγάλους ναυστάθμους στά νότια τής · Αγ
γλίας. Τόν θυμήθηκα γιατί εlχα πάει έκεί 

νά παραλάβω ενα ναρκαλλιευτικό δταν 
ύπηρετοϋσα κι· έγώ στό Ναυπηγικό Σώμα 
καί τόν εlχα γνωρίσει στίς ύπογραφές τών 
χαρτιών παραλαβής. Εlχε σκοτωθεί πρό 2-
3 μηνών σέ ενα βομβαρδισμό τοϋ ναυστάθ
μου, άπό τούς Γερμανούς. 

Εlχα παρατηρήσει δτι στήν κάρτα τής 
βαλίτσας τ'ης τό δνομά της ήταν γραμμένο 
τό ίδιο μέ του πατέρα της παρ· δλο δτι εlχε 
μαζύ μέ τό βαθμό της καί τόν τίτλο «Κυ
ρία» τάδε. Ζήτησα συγγνώμην γιά τήν 
άδιακρισία μου καί τή ρώτησα πώς γινόταν 
αύτό. Εlχε άρχίσει μιά είλικρινής οίκειό
τητα μεταξύ μας καί δέν τής κακοφάνηκε. 

·<Ο c'iντρας μου εlχε κατά σύμπτωση τό 
ίδιο παρόνομα δπως καί δ πατέρας μου , 
χωρίς νά εχουμε καμμιά συγγένεια», μου 
άπάντησε. «Γιατί λές εlχε;» «Γιατί δέν 
ύπάρχει πιά. Σκοτώθηκε δταν κάνανε τήν 

τορπιλλική έπίθεση έναντίον του ΜΠΙΣ
ΜΑΡΚ άπό τό άεροπλανοφόρο ΑΡΚ ΡΟΑ
ΓΙΑΛ πρίν άπό 5-6 μήνες. Ήταν πιλότος. 
0{ άλλοι γύρισαν άλλά αύτός όχι. Μοϋ 
εμεινε μόνο τό δνομά του, άλλά κι. αύτό 
εlναι τό ίδιο μέ τό παληό τό δικό μου, κι· 
δταν τό προφέρω μοϋ θυμίζει δυό νεκρούς, 
τόν πατέρα μου καί τόν c'iντρα μου». 

VΕσκυψε κυττάζοντας τό δάπεδο μέ τά 
μάτια της γεμάτα δάκρυα. Τήν κύτταζα κι' 
έγώ σάν άποβλακωμένος έπί άρκετή ώρα 
χωρίς νά ανταλλάξουμε λέξη. Μου έρχό
ταν νά τήν πάρω στήν άγκαλιά μου καί νά 

τήν φιλήσω, ετσι σάν άδελφός, μόνο καί 
μόνο νά σταματήσω τά δάκρυά της. 

Μερικά χρόνια μετά τό τέλος τοϋ πολέ
μου ρώτησα τόν διευθυντή της άγγλικής α
σφαλιστικής έταιρίας πού άσφάλιζε τά 

βαπόρια μας, τόν Σέρ Γουϊλλιαμ, πού ήταν 
κι ' αύτός πιλότος στό ΑΡΚ ΡΟΑΓΙΑΛ καί 
ε{χε λάβει μέρος στήν έπίθεση έναντίον 
τοϋ ΜΠΙΣΜΑΡΚ aν εlχε γνωρίσει τόν 
c'iντρα τής κοπέλλας. Τόν ijξερε ό:λλά μόνο 
μπορούσε νά πεί δτι ήταν γενναίο παλλη
κάρι καί καλός πιλότος. Δέν ξέρανε πώς 
έχάθηκε στήν έπίθεση καί οϋτε βρέθηκ-ε 
ποτέ τό πτώμα του, πράγμα πού θά ήταν 
σχεδόν άδύνατο στόν άνοιχτό ώκεανό. 

Τό τραίνο προχωροϋσε πρός τό Λονδίνο 
καί πλησίαζε νά σουρουπώσει. Τή ρώτησα 
ποϋ θά έμενε τό βράδυ. 'Η ταν στό 'ίδιο ξε
νοδοχείο πού θά Ε με να κι' έγώ, τό Κάμ
περλαντ. Τό ε{χαν έπιτάξει οί ενοπλες δυ
νάμεις ώς κατάλυμαάξιωματικών. Τήςε{πα 
νά ε ρθει νά φάμε μαζύ τό βράδυ σέ ενα καλό 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΙΆΣΗ 

HERCULES KIRK Ρ. KALEMKERIS, 
M.D., F.A.C.S., Ρ.Α. PACKING- SHIPPING CO. 

OLD ΗΟΟΚ PARK PROFESSIONAL BUILDING 
106 OLD ΗΟΟΚ ROAD 

WESτwOOD, NEW JERSEY 07675 
HL. (201) 666-8222 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

FORGE ΙΝΝ 
ROUτE 9 NORTH, WOODBRIDGE, Ν .) . 07095 

Phone: (201) 634-2444 

Αίθουσες γιό δλες τίς κοιvωvικες 
έκδηλώσεις, γιό ίδιώτες καί Συλλόγους 

KOKINAKOS BROS., PHER and GEORGE 
Proprietors 

Φορτώσεις γιά τήν Έλλάδα καί παντοϋ 

23-96 48 ST. (γωνία 25 Ave.) 
ASTORIA, NEW YORK 11103 

TEL. (718) 278-1058 

Ό κ. ΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ 
'Ιδιοκτήτης τfjς 

GALANOS SHIP 
SUPPLY CO. 

Εύχεται στόν έφοπλιστικό κόσμο, 
καί δλους τοvς ναυτιλλομένους 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 
559 SOUTH CΟΝCΕΡΊΊΟΝ sτREET 

POST OFFICE ΒΟΧ 96 
MOBI LE, ALABAMA, 36601 - TEL. (205) 433-1816 

.. NEW YORK" 



ρεστωράν πού τό σύχναζαν πολλοί · Αμε
ρικανοί καί γι· αύτό τοϋ δίναν οί · Αρχές 

λίγο παραπάνω καί καλύτερο φαί άπό δ,τι 
εδιναν στά ι'iλλα ρεστωράν καί aπ' δ,τι 
προέβλεπε τό δελτίο τροφοδοσίας. Τό εί
χαμε βρεί μαζύ μέ κάτι iiλλους "Ελληνες 
φίλους καί συχνάζαμε έκεί άρκετά δταν εί
μαστε στό Λονδίνο. Εlχε καί λίγη μουσική 
μέ άμερικάνικα τραγούδια, Μπίνγκ Κρόσ
μπυ, Φράνκ Σινάτρα, "Α ντριου Σίστερς καί 
iiλλα πού εΙναι σήμερα παλαιοντολογίες 
aλλά έξακολουθοϋν άκόμα νά φέρνουν ρω
μαντικές άναμνήσεις στούς άνθρώπους τής 
ήλικίας μας. 

Στήν aρχή δίστασε νά δεχθεί. «Δέν μοu 
κάνει καμμιά εύχαρίστηση τίποτα πιά στή 
ζωή>•, μοϋ ε{πε. «"Ε χω άφοσιωθεί μόνο στά 
καθήκοντά μου στό ναυτικό . VΕτσι αίσθά
νομαι δτι ε{μαι άκόμα κοντά στόν πατέρα 
μου καi στόν iiντρα μου, άφοu κι· αύτοί 
ήταν στό ναυτικό». « v Ακουσε», της ε{πα, 

«βρισκόμαστε σέ πολεμο πού ποιός ζεί καί 
ποιός πεθαίνει, δπως λέει καί μιά παροιμία 
τής πατρίδας μου. Δέν ξέρουμε πόσον 
καιρό tχουμε άκόμα καί γι' αuτό πρέπει νά 
μετράει ή κάθε μέρα πού είμαστε ζωντανοί. 
Καί δπως λέει καί τό τραγούδι των στρα
τιωτών της δικης σου πατρίδας «κρύψε τά 
βάσανά σου μέσα στό γυλιό σου καί χαμο
γέλα» . Σκέφθηκε λίγη ό.\ρα. «Θά σέ δω τό 
βράδυ», εlπε μέ ε να τόνο στή φωνή της, σάν 
νά εlχε λάβει μιά μεγάλη άπόφαση. 

SURGICAL 
CONSULTANTS P.C. 

Πήγαμε στό ρεστωράν, φάγαμε καλά , 
χορέψαμε κι ' δλας καί μου φάνηκε σάν 
κάπως νά εlχε άπαλλαγεί aπό ενα μεγάλο 

βάρος πού την κρατοϋσε λυπημένη καί 
μελαγχολική . 

Γυρίσαμε στό ξενοδοχείο άργά καί μου 
μένανε μόνο 2-3 ώρες μέχρι νά ξεκινήσω 
χαράματα γιά τό σταθμό. Τήν άποχαιρε
τοϋσα στήν πόρτα τοϋ δωματίου της δταν 

μοu κατέβηκε μιά «φαεινή" lδέα. Τήν 
ηθελα νά μείνει κι · άλλο μαζύ μου. δχι μέ 
καμμιά ίJστεροβουλία, άλλά άπλώς μέτρα
βούσε ή συντροφιά της καί προσπαθουσα 
νά άναβάλω τόν χωρισμό πού φυσικά θά 
ήταν καί τελικός γιατί που νά τδφερνε ή 
τύχη νά ξανασυναντηθουμε μέσα στή θύ
ελλα του πολέμου. της κράτησα τό χέρι 
καί της λέω: ••Δέν μοϋ κάνεις συντροφιά τίς 
λίγες ώρες πού μοϋ μένουν άκόμα;" Μου 
cσφιξε γιά μιά στιγμή τό χέρι κι. αύτή , 

άλλ' άμέσως τό χαλάρωσε πάλι ... ·οχι !». 
<<Γιατί ;» . ••Γιατί liν μείνω μαζύ σου καί 
λίγο άκόμη μπορεί νά σ· άγαπήσω. Κι ' liν 
σ · άγαπήσω θά σκοτωθείς κι ' έσύ σάν τούς 
άλλους πού άγάπησα, τόν πατέρα μου, τόν 
άντρα μου .. .... Τήν φίλησα στό μέτωπο καί 
τήν aποχαιρέτησα. 

Δέν κοιμήθηκα μέχρι τά χαράματα. Μου 
μπήκε ή lδέα δτι μπορεί ή κοπέλλα νά μέ 
παρεξήγησε δταν τής εlπα νά μοϋ κάνει 

συντροφιά ό.\ς τό πρωi. Γράφω ενα σημεί
ωμα καί τό βάζω κάτω άπό τήν πόρτα της. 
,, 'Ελπίζω νά μήν μέ παρεξήγησες», εγρα

ψα, ••καί έάν ναί, νά μέ συγχωρείς». 'Όπως 
έτοιμαζόμουνα νά φύγω τό πρωί, βλέπω ενα 
χαρτάκι κάτω άπό τή δική μου πόρτα. <<Δέν 
σέ παρεξήγησα καί δέν χρειάζεται νά σέ 
συγχωρήσω. Μόνο σέ εύχαριστώ πού μέ τή 
βραδυά αύτή αlσθάνομαι δτι ξαναγύρισα 
άνάμεσα στούς ζωντανούς. Πήγαινε στόν 
μακρυνό σου δρόμο καί φρόντισε νά 
γυρίσεις ζωντανός καί νά βρείς τούς δικούς 
σου καλά . Ποιός ξέρει , μπορεί νά ξανα

συναντηθοϋμε καμμιά φορά». 

Δέν ξανασυναντηθήκαμε. Στό ταξείδι, 

δταν φτάσαμε στόν Νότιο 'Ατλαντικό οί 
τροπικές θάλασσες ήταν γεμάτες άπό φω
σφορίζοντα μικρόζωα. Στά σκοτεινά 
φαινόταν σάν νά φλέγονταν τά νερά, δπως 
τά εσχιζε ή πλώρη του καραβιού μας. Κα
θισμένος γιά βάρδια πάνω άπό τό μηχανο
στάσιο, δίπλα στούς τορπιλλοσωλήνες, 
μερικές βραδυές ρωμαντζάριζα κυττάζον
τας τά άναμμένα νερά. Που καί ποϋ tβλεπα 
νά ξεχωρίζει άνάμεσα στίς φλόγες τό με
λαγχολικό πρόσωπο τής κοπέλλας. 

Αύτό ήταν τό «μεγάλο μου ρομάντζο»,
καί τό μοναδικό δά - των χρόνων του 
πολέμου. "Οταν άργότερα παρακάμψαμε 
τό άκρωτήριο της Καλής 'Ελπίδος, στή 
Νότιο · Αφρική , πήραμε τόν ••aνήφορο» 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ 

Peter J. Corines, M.D. G. Papadatos, M.D. 
· Η 20ετής πείρα μας σέ έπεμβάσεις στό ίατρείο 

βοήθησαν πολλούς άσθενείς νά άποφύγουν τό 
ύψηλό κόστος, τήν σπατάλη χρόνου καί τόν 
κίνδυνο έσωνοσοκομειακijς λοιμώξεως πού 
συνεπάγεται ή εiσαγωγή σέ νοσοκομείο. 

Διαθέτουμε χειρουργική φροντίδα, χωρίς τήν 
άνάγκη παραμονijς σέ νοσοκομείο, καί γιά μιά 
σειρά άπό προβλήματα μεταξύ τών όποίων ... 
• "Ογκοι στό στήθος, κύστεις καί διάφορες liλλες 
παθήσεις τοϋ μαστοϋ. 

8 Αlμορροίδες, αΙμορραγίες άπό tόν πρωκτό κα
θώς καί liλλες παθήσεις παχέος έντέρου καί 
ιτpωκτοϋ. 

8 Κijλες, κιρσούς καί άλλες κύστεις σέ όλα τά 
σημεία τοu σώματος. 

• Πλήρης ούρολογική έξέταση γιά παθήσεις 
νεφροϋ, ιώστεως, προστάτου. Διαγνώσκονται 
στό γραφείο μέ ιruστεοσκόιτηση καί έπι τελΌϋνται 
μικρές χειρουργικές επεμβάσεις δπως περιτομή, 
βαζεκτομή . 

• 'Εφαρμόζονται νέες μέθοδοι γιά τή θεραπεία 
της άνικανότητας, στειρότητας, άφροδισίαιν 

νοσημάτων. 

8 'Αναλαμβάνουμε περιπτώσεις άποζημιώσεων. 

, • Παθήσεις τιiiν χεριών, πλάτης καί τοϋ αίιχένα. 
Οί πτυχιοϋχοι συνεργάτες μας θεραπεύουν 

άκόμη μιά σειρά παθήσεων στό ... 

8 Στομάχι, χολή, συκώτι, πάγκρεας καί άνωμα

λίες τοϋ θυροειδοϋς άδένα. 
• 'Εξετάσεις γιά τήν πρόληψη καί πρώιμη έπι

σήμανση όλων τιiiν τύπων καρκίνου. 

8 Προσχολικές, προεπαγγελματικές έξετάσεις 
της φυσικί'jς κατάστασής σας άλλά και της γενι
κότερης ύγcίας σας. 
• Τηλεφωνείστε μας σήμερα κιόλας γιά νά μά
θετε άν μπορείτε νά άποφύγετε τήν παραμονή 
στό νοσοκομείο γιά τήν έγχείρησή σας. 

8 'Επισκεφθείτε μας γιά μιά δεύτερη γνώμη . 
• Δώστε μας τ ή δυνατότητα νά σάς γλυτώσουμε 

χρόνο καί χρήματα. 

Δεχόμαστε Blue Shield, Medicare, GHI , Empire Plan καί δλα τά γνωστά άσφαλιστικά προγράμματα. 

APRIL,1987 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ IATPEIO ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΑ 
ΜΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΉ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

86-35 Queens Blvd. 
Elmhurst, Ν.Υ. 
(718) 779-3333 

22-31 33rd St. 
Astoria, Ν .Υ . 
(718) 626-2244 

36 East 36th St. 
New York, Ν.Υ. 
(212) 685-9211 
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πρός τό Σουέζ καί τή Μεσόγειο. ~ Οσο π λ η

σιάζαμε πρός τήν σκλαβωμένη πατρίδα μας 
σβύναμε άπό τίς ψυχές μας καί τίς καρδιές 
μας δλα τά ιiλλα αισθήματα. 

Πέρα σ' dκρογιάλια βουρκωμένα 

Μέσα στή θολούρα τή βαρειά, 

Χέρια πού κινοuνται άπελπισμένα, 

Καl ζητοvνε φώς κι • έλευθεριά. 

Πάλι ξαναγύρισαν τά χρόνια, 

Τής παληκαριίiς τής λαμπερής, 

Στά κανόνια, πάνω στά κανόνια, 

Πάλι θά νικήσουμε Πατρίς. 

Πάνω στά καράβια μας καί πάλι 
Κι ' ολοι μέ άτρόμητη καρδιά. 
Τήν Έλλάδα aς κάνουμε μεγάλη, 

Τήν Έλλάδα dθάνατη παιδιά. 

Τό τραγούδι αύτό τό ε1χαμε μάθει στήν 
3η Δημοτικοί) τό 1924 καί δέν τό εlχα ξε
χάσει ποτέ. Άλλά οuτε καί φαντάστηκα 
ποτέ δτι θά έρχόταν καιρός πού τά λόγια 
τοϋ τραγουδιοϋ θά ταίριαζαν τόσο πολύ 
στίς συνθήκες τοϋ πολέμου πού ζούσαμε 
τίς μέρες έκείνες. 

Μέσα στά χαρτιά πού εχrο φυλάξει άπό 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟ 

ΤΗΣ 

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

ΗΠΑ - ΚΑΝΑΔΑ - Α ΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 
Εϋχονται στήν ·Ομογένεια 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

καί ζητοuν τήν συμπαράσταση δλων στόν άγώνα 

γιά τήν προστασία τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων 

τών 400.000 άδελφών μας στήν ·Αλβανία. 

τά χρόνια έκείνα, φωτογραφίες, γράμματα 

κ.λ.π., εχω καί ενα βιβλιαράκι μέ διευθύν
σεις. Μέ χρονολογία 1943 βλέπω καί ενα 
όνομα «Λίλιαν Κάρλτον, 'Αξιωματικός 
3ης Τάξεως (πού άντιστοιχεί μέ βαθμό' Αν
θυποπλοιάρχου στό γυναικείο προσωπικό 
τοϋ ναυτικοϋ), Βασιλικός Ναύσταθμος Α
ΣΕΓΚΑΙ·, Ντέρμπαν, Νότιος 'Αφρική. 
Έκ μέρους τής φίλης της Μόνικας Ντίγκ

μπυ ... 
Τό όνομα τό έχω άλλάξει γιατί δέν θά 

ήθελα νά γράψω τό πραγματικό όνομα ττ)ς 
κοπέλλας. Μόνικα Ντίγκμπυ ήταν μιά φι 
λενάδα της πού συνάντησα εvα-δυό χρόνια 
άργότερα καί έντελώς τυχαία στήv ' Αλε
ξάντρεια δπου ε1χαμε τή βάση τοϋ στόλου 
τής ΆνατολικήςΜεσογείου. "Εγραψαδυό 
γράμματα τής κοπέλλας στή διεύθυνση 
αύτή άλλά καί τά δυό έπεστράφηκαν μέ τό 
σημείωμα δτι ό άποδέκτης δέν εύρίσκεται 

στή διεύθυνση αύτή. "Ετσι ί:μει νε τό σύν
τομο αύτό ρομάντζο σάν ενα άκόμα άπό 
αύτά πού «παίρνει ό ιiνεμος». η μάλλον ή 
θύελλα τοϋ πολέμου. 

'Αλλά ποϋ ξέρει κανείς ... μόνο βουνό μέ 
βουνό δέν σμίγουν'" 

'Αλλά άς dφήσωμε τούς ρωμαντισμούς 

κι· άς γράψουμε γιά τά πραγματικά έπεισό

δια τοϋ ταξειδιοϋ άπό τό Γιβραλτάρ καί 
κάτω. 

'Όπως πλησιάζαμε «τό βράχο". δπως λέ
γανε τό Γιβραλτάρ οί 'Εγγλέζοι. λάβαμε 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ The 
Knossos Heritage 

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

(Next to Astoria Blvd. - off Grand Central) 

Tel. (718) 626-7771 

The largest varίety of 
orίgίnal Greek Delίcacίes 

ΤΗΕ FIRST 
GREEK FOOD 
SUPERMARKET 
ΙΝ USA SUPPLIERS 

OF RESTAURANTS, 
DINERS, DELIS 

Society Inc. 
RESTAURANTand CLUB 

Wίshes You 

ΗΑΡΡΥ 

EASTER 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 

34 STREET and 35 ΑνΕΝUΕ CORNER 
ASTORIA, NEW YORK ι ι ι06 

TEL. (7ι8) 278-9719 



σήμα τοu Ναυάρχου-Διοικητοu πού μiiς 
καλωσόριζε καί μiiς ζητοuσε ώρισμένες 
πληροφορίες, μεταξύ τών όποίων καί πόσο 
γλυκό νερό είχαμε στό πλοίο μας. Χαρή
καμε , γιατί μiiς είχανε άπομείνει μόνο 

κάπου 20 τόννοι καί είχαμε κλείσει τίς κά
νουλες γιά νά μη γίνεται σπατάλη καί 
μείνουμε στό δρόμο. Φανταστήκαμε δτι θά 
μiiς γέμιζαν τίς δεξαμενές καί έπί τέλους θά 
πλενόμαστε δσο θέλαμε καί θά πλέναμε καί 

Γιά νά καταπολεμήσουμε τή ζέστη στούς τρο
πικούς γυρίζαμε μισόγυμνοι στό κατάστρωμα. 
Δεζιά μου ό Μηνiiς 'Εμίρης dπό τήν ΑΊγυπτο. 
'Ηταν τόσο χοντρός πού δέν έβρισκε παντε-

λόνι πού νά κουμπώνεται! 

τά ροuχα μας. Σ' άπάντηση τοu δικοu μας 
σήματος δτι είχαμε μόνο 20 τόννους νερό, 
μiiς διάταξε ό Ναύαρχος νά παραδώσουμε 
στίς δεξαμενές τοϋ «βράχου» τούς 10 
τόννους καί νά κρα.ταήσουμε μόνο τούς 
άλλους 10, γιατί εlχε άνάγκη νεροϋ τό 
Γιβραλτάρ έπειδή ό Φράνκο τής ' Ισπανίας 
τούς εlχε κλείσει τήν παροχή άπό τήν Λά 
Λίντα, τήν πλησιέστερη 'Ισπανική πόλη. 
"Οταν παραδ<i>σαμε τό νερό μiiς δώσανε μιά 
κάσα μέ σαπούνι τοu άλμυροu νεροϋ γιά νά 
πλενόμαστε καί νά πλένουμε τά ροuχα μας 
μέ θάλασσα. "Οταν τό δοκιμάσαμε, τά μαλ
λιά μας κολλήσανε καί γίνανε σάν τά 
σκοινιά καί τά ροϋχα μας δέν στεγνώνανε 
ποτέ γιατί τό άλάτι άπορροφοϋσε συνεχώς 
τήν ύγρασία. -Ετσι προτιμήσαμε νά μεί
νουμε άπλυτοι, εστω καί άν «ξέχναμε» 
δπως λένε στά χωριά τών νησιών μας. Τό 
άναφέραμε στή διοίκηση κι ' αύτοί μiiς 
στείλανε δυό μηχανές τοϋ κουρέματος γιά 
νά κόβουμε τά μαλλιά μας, ώστε νά μ ή κολ
λάνε , μιά γιά τούς aξιωματικούς καί μιά γιά 
τό πλήρωμα. Πρό παντός άλλου επρεπε νά 
τηρηθεί τό πρωτόκολλο '! 

Ό Κυβερνήτης μας μέ πήρε καί έπισκε
φθήκαμε μαζύ τόν Ναύαρχο γιατί δέν τά 
κατάφερνε καλά στά έγγλέζικα. Τοϋ ζή-

APRIL, 1987 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Dr. Kimon Α. Legakis 
Athens Uniνersity Law Schoo/, Master of Law, Harνard Law School, 

Doctor of Law, Greece, Certificate in Hague Academy of IntΊ Law 

LAW OFFICES 

Attomey At Law Lega/ Consultant 
209 Garth Road 
Scarsdale, Ν. Υ . 

14 Nikitara Street 
Athens, 142, Greece 

Phone: 3633.340, 6461.016 (914) 725-4717, (914) 737-8765 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Inn ΜΟΤΟΑ LOOGE 
.____ 1ι RESTAURANT 

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

(201) 636-2700 

RIZO 'S =======:::::;ι 
W edding Boutique 

30-29 STEINWA Υ STREET ASTORIA, Ν.Υ. 11103 ( 2 Fl.) (718) 274-9119 
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Frti ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

~~~a ΚΟΣΜΙΚΉ ΤΑΒΕΡΝΑ 
308 EAST 86th STREET. ΜΑΝΗΑΠΑΝ 

TEL. (212) 628-9100 
Στούς έκλεκτούς πελάτες μας 

καί καλούς φίλους ευχόμαστε 

ΚΑΛΟΠΑΣΧΑ 

'Ο φίλος σας/ 'Ιδιοκτήτης 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ 

ΚΑΛΗ ΑΝΆΣΤΑΣΗ 

Plaza D ίner-R estaurant 
2045 LEMOINE Α VENUE 

FORT LEE, N.J. 07024 
TEL. (201) 944-8681 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

!7kpdCξ/t/ft 
DINER RESTAURANT 

717 PALISADE AVENUE 
ENGLEWOOD CLIFFS, N.J. 07632 

TEL. (20 1) 569-7277 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

FΌr Deck, Engine and Provisions 

GULF MARINE And 
INDUSTRIAL SUPPL Υ, Inc. 

40 I St. Joseph Street, New Orleans, La . 70130 
Tel. (504) 525-6252 

SHVE KOUTSOURADIS, Manager 

1920's ~662Χ~ΟU6ε 

ΚΑΛΟΠΑΣΧΑ 

Weddings- Chήstenings 

Business Meetings - Banquets 

JAMES MARKURIS- MILTON PANTAZIS 

525 NORTHFIELD Α VENUE, WEST ORANGE 
TEL. (201) 731 -2222 

ΚΑΛΟΠΑΣΧΑ 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ 

SIL VER /ΜΑ GE 
GENERAL CONTRACTING 

23-1 Corporal Kennedy Street 
Bayside, New York I 1360 

Tel. (718) 423-8920 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

·Από δλους μας στό 

MARCOPOLO 
R estaurant & Taνern Inc. 

SOCRATES KYRITSIS 
JOHN CHAMBOUS 

PERICLES KYRITSIS 

527 MORRIS Α VE. 
SUMMIT, N.J. 
(20 Ι) 277 4492 
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τη σε τήν άδεια νά περάσουμε μέσα άπό τή 
Μεσόγειο, εστω καί χωρίς συνοδεία 
νηοπομπής καί παρ ' δλο τόν θανάσιμο κίν
δυνο. ••Θέλουμε••, εlπε, ••νά μή χάσουμε 
καιρό πηγαίνοντας τό γuρο τής 'Αφρικής, 
γιά νά πάρουμε τό συντομώτερο τήν έκδί
κησή μας έναντίον των 'Ιταλ<!)v πού μιiς 
έπιτεθήκανε τόσο άνανδρα τήy'28η Όκτω
βρίου τοϋ Ι 940. Γι ' αuτό θέλο15με νά πάρου
με τόν κοντινότερο δρόμο εστω κι' άν 
κινδυνέψουμε τίς ζωές μας» . 

Ό Ναύαρχος ιiκουγε σιωπηρός τή μετά
φραση πού εκανα των λόγων τοu Κυβερ
νήτη μας. Χαμογέλασε στό τέλος καί μέ εκ
φραση μεγάλης ευχαριστήσεως μοu εlπε: 
••Πές στόν Κυβερνήτη σου δτι δλαι αί όδοί 
άγουν πρός Ρώμην" , δπως ελεγαν οί 
άρχαίοι Ρωμαίοι μέ διαφορετική εννοια 
βέβαια. "Ολοι οί παρόντες γέλασαν μέ τό 
λογοπαίγνιο αύτό τοu Ναυάρχου. ' Η πρό
τασή μας δέν f:γινε δεκτή άλλά ό Ναύαρ
χος συμπλήρωσε δτι θά Εχουμε πολλές 
εύκαιρίες είς τό προσεχές μέλλον νά περά
σωμε τή Μεσόγειο καί πρός τίς δυό κατευ
θύνσεις δταν θά μπαίναμε στίς νηοπομπές 
τής Μάλτας. Προφανώς ήξερε καλά τί μaς 
περίμενε! 

Τό Γιβραλτάρ ήταν γεμάτο άπό μικρο
πωλητές πού πουλοϋσαν φτηνοπράγματα 
στά πληρώματα των πλοίων μέ τή διαβεβαί
ωση δτι θά μποροuσαν νά τά μεταπουλή
σουν στούς ιθαγενείς των άφρικανικών λι
μανιών 5 καi 10 φορές τήν τιμή πού τά άγό
ρασαν. Κυρίως πουλοuσαν κάτι παληο
ρολόγια τοϋ χεριοϋ γιά 10 σελίνια, πού Ciμα 
τά κούρδιζες μιά φορά καί ξεκουρδίζονταν 
τήν άλλη μέρα, δέν ξανα-ξεκινοϋσαν πιά. 
'Αλλά ποϋ τά ξέρανε αύτά oi άραπάδες τής 
'Αφρικής. Φοροϋσαν τά ρολόγια μόνο γιά 
στολίδι πού τούς άνέβαζε στήν κοινωνική 
κλίμακα τής φυλής τους. 

ΗΑΡΡΥ EASTER 

Southern Star 

Shίppίng Co., lnc. 

New York, Ν.Υ. 

APRΙL, 1987 

'Επίσης στόν «βράχο» εlχαν ερθει ενα 
σωρό καμπαρέ καί καμπαρετζοϋδες άπό τή 
Λά Λίνεα. Ό Φράνκο εlχε άπαγορεύσει 
στούς~ Αγγλους ναυτικούς καί στρατιώτες 
νά έπισκέπτονται τήν πόλη γιά «ψυχαγω
γία» κι ' ετσι ερχονταν αύτές στό Γιβραλ
τάρ άναστρέφοντας τήν πορεία τής ψυχα
γωγίας. «·Οταν δέν πάει ό Μωάμεθ στό 

βουνό πάει τό βουνό στόν Μωάμεθ», δπως 
λέει καί τό Κοράνιο (άν θυμaμαι καλά). ~Ε

τσι εμαθα κι· έγώ τά · Ισπανικά λόγια τοϋ 
τραγουδιοu «Μπέσαμε Μούτσο», (φίλησέ 
με πολύ) άπό μιά τραγουδίστρια, τήν πασί
γνωστη Σύλβια. Ε{χε ξετρελλαθεί μέ τό 
τραγούδι αuτό δλη ή 'Αγγλία καί ολοι θέ
λανε νά μάθουν τά λόγια άλλά κανείς δέν τά 

·Ο 'Επίσκοπος Βοστώνης κ. Μεθόδιος 

Ό Σύνδεσμος τών Ίερέων «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

Το 'Επισκοπικό Συμβούλιο 

·Η Φιλόπτωχος καi οί 'Οργανώσεις της Νεολαίας 

εύχονται 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤ ΑΣΗ 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Mr. andMrs. 

Emmanuel J. Couloucountis 

ΚΑΛΟΠΑΣΧΑ 

John S. Latsίs (U.S.A.) Inc. 
5 WEST 54th STREET 

NEW YORK, Ν.Υ. 10019 

Στfιν πελατεία~ στοuς φίλους 
κai όλο τόν 'Ελληνισμό 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

CEDAR FARMS CO., INC. 
Wholesale Food Distributors 

2609 EAST YORK STREH 
PHιLADELPHιA, ΡΑ. 19125 

Η~. (215) 739-7100 

ΚΩΣΤ ΑΙ ΠΑΧΙΔΗΣ, Πρόεδρος 

ΠΗΤΕΡ ΠΑΧΙΔΗΣ, 'Αντιπρόεδρος 

49 



ηξερε ίσπανικά καί μaς τά εlχαν ζητήσει. 
Μέ μερικά γράμματα ύποχρεώσαμε πολ
λούς φίλους καί φιλενάδες. 

Γεμίσαμε τίς δεξαμενές μας μέ πετρέλαια 
καί τίς άποθήκες μας μέ τρόφιμα, ετοιμοι 
γιά ταξείδι πρός τή Νότιο · Αφρική , άκο
λουθώντας τίς άκτές τής Δυτικής Άφρι
κής. Μόνο τό νερό μaς έμεινε σάν 
πρόβλημα, δπως έγραψα καί παραπάνω. 
Κάπως θά τό βολεύαμε κι' αύτό δταν θά 
περνούσαμε άπό τίς έκβολές κανενός με
γάλου ποταμου, σάν τόν Νίγηρα, τουλά
χιστον νά γεμίζαμε μέ νερό λάτρας καί ν<'i
μενε τό καθαρό νερο, ο{ 10 τόννοι, γιά πό
σιμο καί μαγείρεμα . 

Ξαφνικά μιά νύχτα λάβαμε διαταγή νά 
tτοιμαστοί>με γιά άναχώρηση έντός 3 
ώρών καί νά προσκολληθουμε σέ εναν 
στολίσκο άπό 5 άλλα έγγλέζικα άντιτορ
πιλλικά ώστε νά σχηματίσουμε μιά όμάδα 
«διώξεως καί καταστροφής,. έχθρικών ύπο
βρυχίων (Χάντερ - Κίλλερ Γκρούπ). Οί 
στολίσκοι αύτοί δέν ήταν προσκολλη
μένοι σέ νηοπομπές, άλλά στέλνονταν άνε
ξάρτητα γιά νά σαρώσουν τίς περιοχές του 
ώκεανοί> δπου εlχε παρατηρηθεί δράση 
ύποβρυχίων. 'Όπως μάθαμε άργότερα ή 
σάρωση αύτή ήταν γιά νά καθαρισθουν κά
πως οί πορείες πού θά άκολουθουσαν λίγο 
άργότερα οί μεγάλες νηοπομπές μέ τά 
ύπερωκεάνεια πού θά εφερναν τίς στρατιές 
γιά τ~ ν μάχη του "Ελ 'Αλαμέϊν. 'Η πορεία 
του στολίσκου μας κρατιόταν άπολύτως 
μυστική , έκτός άπό τόν Κυβερνήτη καί τόν 
~Υπαρχο, γιά εύνοήτους λόγους. ~Οταν 
δμως μιά νύχτα βρεθήκαμε κοντά σέ κάτι 

r ράψετε fvα φίλο αας 
συνδρομητή 

ατήν .-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 

~ 
Υ/1; 

CONTINENTAL 
CUISINE 

Exc~llent Serνice 
Seafood Specialties 

Moderate Prices 

)erry Mendelson 
at the Piαno and Organ 

Entertains Nightly 

ClOSιD MONDA YS 
( AHRΙNC FACILITIES 

(201) 327-1020 
30 Ν . SPRUCE STREH 

RAMSEY , N.j . 

βουνά πού ξεχώριζαν στό άδύνατο φεγγα
ρόφωτο, μερικοί άπό τούς δικούς μας πού 
ήταν άπό τό έμπορικό ναυτικό τά άναγνώ
ρισαν: .. τά κανάρια", κυκλοφόρησε άμέ
σως τό ψιθύρισμα. (Οί Κανάριες Νήσοι). 

Δέν τούς ξέφευγε τίποτα τών ναυτικών έ
κείνων πού μπαρκάριζαν στά βαπόρια άπό 
μικρά παιδιά καί μποροί>σαν νά ταξιδεύ
σουν στήν άνάγκη χωρίς χάρτες καί χωρίς 
πυξίδα άκόμα! 

Τριγυρίσαμε ψάχνοντας άνάμεσα στά 
νησιά δλη τή νύχτα, μήπως βρουμε κανένα 
κρησφύγετο ύποβρυχίων μέσα στά χωρικά 
ϋδατα πού ήταν ίσπανικά. Δέν βρήκαμε 
τίποτα καί τά χαράματα άπομακρυνθήκαμε 
γιά νά μή γίνει κανένα διπλωματικό έπr.ι
σόδιο γιά παραβίαση τών χωρικών ύδάτων. 
«Βγάζανε τόν ποντικό άπό τό λάδι καί προ
σέχαν μ ή στάξει ή ούρά του μέσα•• , πού λέει 
κι · ή παροιμία! 

ΗΑΡΡΥ EASTER to all our friends 
and valued clients 

SARR US ASSOCIATES Ρ.Α. 
JOHN SARRUS, R.M.A. 
ANDREAS KOMODROMOS, C.P.A. 
And STAFF 

236 Broad Avenue, Palisades Park, N.J. 07650 
Tel. (201) 944-2300 

Happy Easter 

Our good wishes for peace, 
love and prosperity 

go out to all Hel lenes 

ANDREW Α . ATHANS 
.Vational Chairnιan 

BEST WISHES 

METRON STEEL CORP. 

12900 SOUTH METRON DRIVE 
CHICΆGO . ILL. 60633 

(312) 646-4000 - Telex 254272 

ANDREW Α. ATHENS THOMAS Α. ATHENS 

"NEW YORK" 



ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΔΙΗΓΗΜΑ 

'Εξοχική Λαμπρή 
Tou ΑΛΕΞΆΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΆΝΤΗ 

Καλά τό έλεγε ό μπάρμπα-Μηλιός, δτι τό 
ετος έκείνο έκινδύνευον νά μείνουν ο{ άν
θρωποι ο{ χριστιανοί, οί ξωμερίταις, τήν 
ήμέρα του Πάσχα, άλειτούργητοι. Καί ού
δέποτε πρόρρησις έφθασεν τόσον έγγύς νά 
π λ η ρωθή. όσον αuτή. διότι δίς έκι νδύνευσε 
νά έπαληθεύση, άλλ' εuτυχrος δ Θεός 
έδωκε καλήν φώτισιν εις τούς άρμοδίους 
καί οί πτωχοί χωρικοί, ο{ γεωργοποιμένες 
του μέρους έκείνου, ήξιώθησαν καί αύτοί 
νά άκούσωσι τόν καλόν λόγον, καί νά φά
γωσι καί αύτοί τό κόκκινο αuγό. 

'Όλα αύτά, διότι τό μέν ταχύπλουν, αύτό 
τό προκομμένον πλοίον, τό δποίον έκτελεί 
δήθεν τήν συγκοινωνίαν μεταξύ των 
άτυχων νήσων καί τής άπέναντι άξένου 
άκτής, σχεδόν τακτικώς δίς τοϋ έτους,ijτοι 
κατά τής δύο άλλαξοκαιριαίς, τό φθινόπω
ρον καί τό ί:αρ, βυθίζεται, καί συνήθως 
χάνεται αϋτανδρον· εΙτα γίνεται νέα δημο
πρασία, καί εύρίσκεται τολμητίας τις 

πτωχός κυβερνήτης, όστις δέν σωφρονί
ζεται άπό τό πάθημα του προκατόχου του, 
άναλαμβάνων έκάστοτε τό κινδυνωδέστα
τον έργον· καί τήν φοράν ταύτην, τό ταχύ
πλουν, λήγοντος του Μαρτίου, τοϋάποχαι
ρετισμοϋ τοϋ χειμrονος γενομένου, εΙχε 
βυθισθή· δ δέ παπα-Βαγγέλης, δ έφημέριος 
άμα καί ήγούμενος καί μόνος άδελφός τοϋ 
μονιδρίου του 'Αγίου 'Αθανασίου, έχων 
κατ' εuνοιαν του έπισκόπου καί τό άξίωμα 
του έξάρχου καί τοϋ πνευματικού των άπέ
ναντι χωρίων, καίτοι γέρων ijδη, έπλεε 

••• 
~ Thrcc Star Rating in Thc Ν . γ . Times 

I 

'~Atee~ 
! American and Continental Cuisine 

Weddings - Chrίstenings 

ΑΙ/ Socia/ Functions 

BANQUET FAC/LΠIES 
ΤΟ SERVE 15 ΤΟ 400 

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

Tel. (201) 469-2522 
~~~~, ... ________ , __ ,. ___ .. __ _ 

APRIL, 1987 

τετράκις τοϋ έτους, ήτοι κατά πάσαν τεσ
σαρακοστήν, ε{ς τάς άντίκρυ έκτεινομένας 
άκτάς, δπως έξομολογήση καί καταρτίση 
πνευματικώς τούς δυστυχείς έκείνους 
δουλοπαροίκους, τούς «Κουκουβίνους ή 
κουκκοσκιάχταις», όπως τούς ώνόμαζον, 
σπεύδων, κατά τήν Μεγάλην Τεσσαρακο
στήν, νά έπιστρέψη έγκαίρως είς τήν 
μονήν του, δπως έορτάση τό Πάσχα. 
·Αλλά κατ' έκείνο τό έτος τό ταχύπλουν 
εΙχε βυθισθή, ώς είπομεν, ή συγκοινωνία 
έκόπη έπί τινας ήμέρας, καί οϋτως δ παπα
Βαγγέλης ί:μεινεν άκουσίως ήναγκασμέ
νος νά έορτάση τό Πάσχα πέραν τής πολυ
κυμάντου καί βορειοπλήκτου θαλάσσης, 
τό δέ μικρόν ποίμνιόν του, οί γείτονες τοϋ 
'Αγίου 'Αθανασίου, οί χωρικοί τών Καλυ
βιών, έκινδύνευον νά μείνωσιν άλειτούρ
γητοι. 

Τινές εlπον γνώμην νά παραλάβωσι τάς 
γυναίκας καί τά τέκνα των καί νά κατέλ
θωσιν ε{ς τήν πολίχνην, όπως άκούσωσι 
τήν 'Ανάστασιν καί λειτουργηθrοσιν· άλλ' 
ό μπάρμπα-Μηλιός, όστις &καμνε τόν προ
εστόν εις τά Καλύβια, καί ήθελε νά έορτά
ση τό Πάσχα όπως αύτόν ένόει, δ Φταμη
νίτης, δστις δέν ijθελε νά έκθέση τήν 
γυναίκα του ε{ς τά όμματα τοϋ πλήθους, καί 

δ μπάρμπ' 'Αναγνώστης, χωρικός, δστις 
«τά είξευρεν άπ' &ξω όλα τά γράμματα τής 
Λαμπρfiς", άλλά δέν ήδύνατο ν' άναγνώση 
τίποτε «άπό μέσα" καί έπεθύμει νά ψάλη τό 
«Σώμα Χριστου μεταλάβετε» - oi τρείς 
ούτοι έπέμειναν, καί πολλοί ήσπάσθησαν 
τήν γνώμην των, δτι έπρεπεν έκ παντός 
τρόπου νά πείσωσιν &να των έν τή πόλει 
έφημερίων ν' άνέλθη είς τά Καλύβια νά 
τούς λειτουργήση. 

Ό καταλληλότερος δέ, κατά τήν γνώμην 
πάντων, iερεύς τής πόλεως ήταν ό παπii
Κυριάκος, δστις δέν ήτο «άπό μεγάλο 
τζάκι», εlχε μάλιστα καί συγγένειαν μέ 
τινας τών έξωμεριτrον καί τούς κατεδέχετο. 
Ήτον όλίγον τσάμης, καθώς έλεγαν. Δέν 
&τρεφε προλήψεις. Ήκούετο μάλιστα, έδω 
- έκεί, δτι ό {ερεύς ούτος εΙ χε καί τήν συνή
θεια ν «ν' άποσώνη τά παιδιά» εις τούς κόλ

πους των μητέρων, των ένοριτισσων του. 
'Αλλά τοiJτο τό &λεγον ο{ άστείοι, ο{ φθο
νεροί, καί μόνον οί άνόητοι τό έπίστευον. 

Ό έφημέριος ούτος, ώς οί πλείστοι τοϋ 
γνησίου έλληνικου κλήρου, πλήν μικρού 
έλευθεριασμου, ήτο κατά τά ι'iλλα a
μεμπτος. 

Τοϋτο μαί, άληθεύει· άλλ' οί έγγαμοι 
iερείς πενόμενοι καί δυσπραγοϋντες, έπι-

@νΑLΙΑΝ, MANOS&CO. 
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 

36-ll DΓΓMARS BLVD., ASTORIA, Ν. Υ. J J 105 • (718) 626-4242 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ, CPA, ΜΒΑ -
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, CPA 

(ΟΡΚΩΤΟΙ) ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΛΟfiiΣΤΕΣ (CPA) 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ 

ΕΙδικότης μας ή όλοκληρωμέvη ΑξΙJΠηρέτηση Αργολαβικών Απιχειρήσεων (Contractors) 
κάθε ~γέθουι;. 'Από Ακθέσεις λογιστών (Bonding Reports) μέχρι συστήματα όργα

νώσεως καΙ μηχανογράφησης. 

• BONDING REPORτs - STATEMENTS FOR CONTRACTORS 
• 'Ίδρυση, έπίβλεψη, προγραμματισμός γιά: 

Corporations, 
Partnerships, 
Proprietorships, 
Taxes, Bookkeeping Services, 
·Αξιολόγηση έπενδύσεων- Φορολογικές Μελέτες 

Τοποθετήσεις ήλεκτρονικ&ν ύπολογιστών (Computers) 
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τακτικήν εχοντες άνάγκην νά θρέψωσι τά 
τέκνα των, φαίνονται ώς πλεονέκται , καί 
καταντώσι νά μή τρέφωσι πλέον έμπιστο
σύνην ούδ' είς αύτούς τούς συλλειτουρ
γούς των. Τοϋτο επασχε καί ό παπα-Κυ
ριάκος, δστις έπεθύμει μέν νά ύπάγη νά 
κάμη 'Ανάστασιν ε{ς τούς χωρικούς, διότι 
ήτο άνοιχτόκαρδος, καί ήθελε νά χαρfj καί 
αύτός όλίγην Άνάστασιν καί όλίγην Ci
νοιξιν, άλλ • έδυσπίστει ε{ς τόν συνεφη
μέριόν του, καί επειτα δέν ήθελε ν. άφήση 
τήν ένορίαν μέ ~να μόνον {ερέα τοιαύτην 
ήμέραν. 'Αλλ · αύτός δ παπα-Θοδωρfjς δ 
Σφοντύλας, δ συνεφημέριός του, τόν παρε
κίνησε νά ύπάγη, είπών δτι καλόν ήτο νά 
μ ή χάσωσι καί τό είσόδημα τών Καλυβιών, 
αίνιττόμενος δτι τά τε έκ τοϋ ένοριακοu ε
σοδα καί τά τής έξοχικής παροικίας, άμφό
τερα έξ 'ίσου θά τά έμοιράζοντο. 

Τοuτο δέν fπεισε τόν παπα-Κυριάκον, τώ 
ένέπνευσε μάλιστα πλείονας ύποψίας 
άλλ ' δτε ή ρώτησε τήν γνώμην τοϋ συλλει
τουργοί) του, ή το ήδη κατά τά έννέα δέκατα 
άποφασισμένος νά ύπάγη· επειτα ύπεχρέ
ωσε τόν υiόν του Ζάχον, μορφάζοντα καί 
μεμψψοιροϋντα, νά παραμείνη έν τώ ένο
ριακώ ναώ κατάσκοπος είς τό ίερόν βήμα, 
νά παραλάβη τό μερίδιον τών προσφορών 
καί συλλειτουργικών, καί μόνον μετά τήν 
άπόλυσιν τής λειτουργίας, δτε θά άνέτελ
λεν ήδη ή ή μέρα , ν' άνέλθη είς τά Καλύβια 
παρ' αύτώ. 

· Η πούλια ή το ήδη ύψηλά, «τέσσαρες ώ

ραις νά φέξη» , καί δ μπάρμπ ' -'Αναγνώ
στης , άφοϋ έξύπνησε τόν {ερέα, κατασκευ
άσας πρόχειρον σήμαντρον έκ στερεοϋ 
ξύλου καρυaς καί πλήκτρον, περιήρχετο 

.τά Καλύβια θορυβωδώς κρούων δπως έξε
γείρη τούς χωρικούς. 

Είσήλθον είς τό μικρόν έξωκκλήσιον 
τοu . Αγίου Δημητρίου. Είς μετά τόν Ciλλον 
προσήρχοντο oi χωρικοί μέ τάς χωρικάς 
των καί μέ τά καλά των ένδύματα. 

Ό iερεύς fβαλεν εύλογητόν. 

Ό μπάρμπ · - 'Αναγνώστης ήρχισε νά τά 

λέγη δλα άπ' εξω, τήν προκαταρκτική ν 
προσευχήν καί τόν Κανόνα, τό «Κύματι 
θαλάσσης». 

Ό παπα-Κυριάκος προέκυψεν είς τά βη
μόθυρα ψάλλων τό «Δεuτε λάβετε φώς ... 
VΗναψαν τάς λαμπάδας κ' έξήλθον ολοι 

είς τό ϋπαιθρον ν ' άκούσωσι τήν • Ανά
στασιν. Γλυκεiαν καί κατανuκτικήν • Ανά
στασι ν έν μέσω τών άνθούντων δένδρων, 
ύπό έλαφρaς αϋρας σειομένων εύωδών θά
μνων καί τών λευκών άνθέων τής άγραμπε
λιάς, "Neige adorante du printenps". 
Ψαλέντος τοϋ Χριστός ·Ανέστη, 

ε{σήλθον πάντες είς τόν ναόν. Θά ήσαν τό 
πολύ ~βδομήκοντα Ciνθρωποι, Ciνδρες , γυ
ναίκες καί παίδες. 

Ό μπάρμπ' - 'Αναγνώστης ijρχισε νά 
ψάλλη τόν Κανόνα τοϋ Πάσχα, δ δέ iερεύς 
άμα άντιψάλλων αύται έξ άνάγκης, άπό τοϋ 
iεροϋ βήματος, ήτοψάζετο •νά πάρη 
κιρόν» καί, άφοϋ τελέση τόν άσπασμόν, νά 
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ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

• Κεντρικός κλιματισμός - 136 δωμότια, 
λουτρό, τηλέφωνο, ραδιόφωνο, βεράντα. 
• · Εστιατόριο πολυτελείας, μπόρ, ρούφ 
γκόρντεν, πισίνα γιό δλες τίς έποχες όντl 
λογικης χρεώσεως. 

Άπο 15 Μαρτfου- 31 Όκτωβρfου 

Τιμαi δωματίων: Μονόκλινα 3.986 δραχμ. 
Δίκλινα 5.696 δραχμ. Τρίκλινα 7.075 δραχ. 
Συμπεριλαμβόνεται κοντινένταλ μπρέκ
φαστ. Διό ρεζερβέσιονς όποταθ~τε στ ή Ν. 
Ύόρκη (212)483-0642κ. Άρσένηι'jγράψατε 
Sophocleous &.Athenas 26, Athens, Greece. 
Tel . 524-6511-7 Telex 44ββ ALCY. 

ΜΕ το 

PETERS TOURS 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ 

Τ ΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Χωρiς Ταλαιπωρίες καi Τρεχάματα 

Ταξιδέψετε με τa καvοvικa 
δρομολόγια τής 'Ολυμπιακής 

με JUMB0-747 χωρίς σταθμόv. 
Γιά τήv κράτηση θέσεων καί κάθε πληροφορία 

Άπ.οταθijπ. στό δικό σας: 

566 7th Ανe., Suite 701, New York, Ν. Υ. 10018 Tel. (212) 391-0200 

"NEW YORK" 



εμβη ε{ς τήν λειτουργίαν. 

·Αλλά τήν τιγμήν έκείvην είσήλθεν ή 
μίiλλον είσώρμησεν εlς τό ναίδριον, aκο
λουθούμενος ύπό δύο άλλων δμηλίκων του, 
δωδεκαετής περίπου παίς, ύψηλός ώς πρός 
τήν ήλικίαν του, άσθμαίνων καί έν έξάψει. 
Ή το δ Ζάχος, δ υίός του παπα-Κυριάκου. 

Εlσέβαλε πνευστιών είς τό ιερόν βfjμα 
καί ήρχισε νά δμιλή πρός τόν {ερέα. Ή 
φωνή του ήκούετο aπό του χορου, άλλ. αί 
λέξεις δέν διεκρίνοντο. 

'Ιδού τί ελεγεν έν τούτοις: 

-Παπίi, παπίi! ... 
(τά παπαδόπουλα έκάλουν συvήθωc 

παπίi τόν πατέρα των). 

-Παπίi, παπίi! ... δπαπίi-Σφοντύλας .. . 
ιiπ · τήν έξώπορτα. . . τής λει τουργιαίς .. . 
ιiπ · τ· liϊ-βήμα ή πεθερά του .. . κι· ή παπα-
διά ... κουβαλουν ... ιiπ · τήν έξώπορτα ... 
τής λειτουργιαίς ... τούς ε{δα ... aπ· τήν 
έξώπορτα ... τής λειτουργιαίς . .. aπ' τ' liϊ-
βήμα . . . κ' ή πεθερά. του ... κ· ή παπαδιά. 
Μόνος ό παπίi-Κυριάκος ήτο ικανός νά 

βγάλη νόημα ιiπό τά aσυνάρτητα ταυτα καί 
aσθματικά λόγια του υίου του, ίδού δέ πώς 
έξή γη σε τά λεγόμενα: <<'Ο παπα-Θοδωρής 
δ Σφοντύλας, ό σύντροφός του είς τήν 
ένορίαν, eκλεπτε τάς προσφοράς μεταβι
βάζων αuτάς διά τής _έξωθύρας του ίεροϋ 

Η FLAIR VIDEO με ύπερηφάνεια παρουσιάζει 
την πιό μεγάλη 'Ελληνίδα τραγουδήστρια 

ΤΔ διιiδοχο καi τή Φωνι) τοϋ μεγάλου 
ΣτΟ.ιου Καζαντζίδη 

ΛΕΩΝΙΔΑ ΒΕΛΛΗ 

ΧΑΡΙΣ 

ΑΛΕΞΙΟΥ 

μέ τΊlν άνεπανάληπτη 

επιτυχία: 

« Κυκλοφορώ καi 
όπλοΦορώ» . 

Θa τοι)ς συνοδεύει τό συγκρότημα τού 

ΧΡΙΣΤΟΥ 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 

,. ., Καί ό ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΣ μέ τό βιολί του 

βήματος είς χείρας τής συζύγου καί τής 
πενθερίiς του>>. 

~Ισως τό πρίiγμα δέν θά ήτο τόσον ιiλη
θές δσον ό Ζάχος ήθελε νά τό παραστήση. 
Διότι ούτος, άγαπών ώς ολοι οί νέοι τήν 
έξοχήν καί τήν διασκέδασιν, μετά δυσκο
λίας εlχεν ύπακούσει είς τό πατρικόν κέ
λευσμα δπως μείνη εlς τήν πόλιν, καί άφορ
μήν θά έζήτει διά νά τό στ ρίψη καί μεταβή 
είς τήν νυκτερινήν έκδρομήν ε{ς τά Καλύ

βια , άφου μάλιστα εύκόλως εύρισκε συ
νοδοιπόρους όμήλικας. 

·Αλλ· ό παπίi-Κυριάκος δέν έσυλλογίσθη 
τίποτε. Έξήφθη aμέσως, ήγανάκτησε, δέν 
έκρατήθη. 'Ήμαρτεν. Άντί δέ νά κατα-

r<o~J;'HIHIHIHIEMH 
Lι:οιο 

Flair Video Leasing lnc. 
29·11 DΙTMARS BOULEVARD 

ASTORIA, Ν. Υ. 11105 
TEL.: (718) 721-7990 

την 

ΑΛΚΥΣΤΗ 

ΠΡΩΤΟΨΆΛΤΗ 

Τόν τραγουδηση) της άξέχαστης 

έπι ωχίας «Mi: τά Φώτα νυσταγμένω> 

ΓΙΩΡΓΟ ΣΑΡΡΗ 

γιό μιό σειρό συναυλιών στήν 'Αμερική καi Καναδό. όπό 3 ΜαΤου έως 7 'Ιουνίου '87 

.. Οσοι όπο τ1ς μεγάλες πόλεις της Άμερικfiς κα1 Καναδό ενδιαφέρονται νό · όργανώσουν συναυλίες μέ τους 

διάσημους αύτοuς 'Έλληνες κολλιτέχνες, παρακαλούνται νό. μδς τηλεφωνήσουν έγκαιρα Τηλ.: (718) 721·7990 
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Ή ΟΙκογένεια Ν. ΤΡ ΑΤΑΡΟ Σ 

εύχεται σέ όλους τούς συγγενείς, 

στό προσωπικό, πελάτες καΙ φfλους, 

ΚΑΛΉ ΑΝΆΣΤΑΣΗ 

Trataros 
Construction Co. 

333 86th Street 
Brooklyn, Ν.Υ. 
(718) 748-1 J50 

660 64th Street 
Brooklyn, Ν.Υ. 11220 

(718) 833-6070 

Στοvς άγαπητοvς Άνδριώτες, δλους τοvς 
Κυκλαδίτες καi δλους τοvς 'Ομογενείς 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Δημήτριος Π. Μαμάης 

τ. Πρόεδρος τοu Συλλόγου 'Ανδρίων "" A y. Φiλιππος" 
τ. · Αντιπρόεδρος Πανκυκλαδικfiς Όμοσπονδiας 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Tel.: (718) 546-4119 
(718) 545-4781 

22-39 31st STREH 
ASTORIA Ν .Υ. 11105 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

TAYGETOS 
Psistaria - Restaurant 

Γιά ενα γνήσιο 'Ελληνικό Πασχαλινό τραπέζι, 
τό Μεγάλο Σάββατο καί τήν Κυριακή 

τοv Πάσχα 

30-1 Ι 30th Α VENUE 
ASTORIA, NEW YORK 11 ι02 

TEL. (7 ι 8) 726-5 ι 95 

Καλή ~Ανάσταση 

HERCULES 
PACKJNG- SHIPPING CO. 

Φορτώσεις γιά τήν 'Ελλάδα καί παντοϋ 

23-96 48 ST. (γωνία 25 Ανe .) 

ASTORIA, NEW YORK I I 103 
TEL. (718) 278-1058 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

σ> ολοuς rouς φίλους μας 

DINO Α. RALIS 
Life and General lnsurance 

32-17 BROADWAY, ASTORIA, Ν. Υ . 11106 
ηι. (718) 274-0701 

ΚΑΛΟΠΑΣΧΑ 

ASTORIA 
34-12 30th AVEN UE 

ASTORIA. Ν . Υ . 11103 
Tel. (718) 626.{)846 

Mr. and Mrs. G. MATSOUKAS 

VIDEO 
( @PRESSS ) 
SΛLES - RENT ΛLS - Τ ΛΡΕS - DISCS 

JACKSON HTS 
71- 16 35th AVEN UE 

JACKSON HEIGHTS. Ν . Υ . Ι U7.2 
Tel. (718) 803-3171 

MNEW YORK" 



φέρη σφοδρόν ράπισμα κατά τής παρειίiς 
τοϋ υίοϋ του καί νά έξακολουθήση ijσυχος 
τό καθήκον του ... άπέβαλεν εύθύς τό έπι
τραχήλιον, έξεδύθη τό φαιλόγιον, καί δια
σχίσας τόν ναόν έξfjλθεν, άποφεύγων τό 
βλέμμα τής πρεσβυτέρας του, ijτις τόν 
εβλεπεν εντρομος. 

·Αλλ · 6 μπάρμπα-Μηλιός κάτι ύπώπτευ
σεν έκ τών κινημάτων τούτων καί έξfjλθε 
κατόπιν του. 

Είς πεντήκοντα δέ βημάτων άπόστασιν 
άπό τοϋ ναοϋ, μεταξύ τριών δένδρων καί 
δύο φρακτών, 6 έπόμενος διάλογος συνή
φθη: 

-Παπii, παπii, ποϋ πίiς; 

-Θαρθώ, βλογημένε, τώρα άμέσως 
πίσω. 

Δέν εϊξευρε τί νά εϊπη. 'Αλλά τό βέβαιον 
εlναι δτι εlχεν άπόφασιν νά καταβη είς τήν 
πόλιν, νά ζητήση λόγον διά τήν κλοπήν 
άπό τόν συνεφημέριόν του . Είς τό βάθος δέ 
τής συνειδήσεώς του ελεγεν δτι εlχε 
καιρόν νά έπιστρέψη πρό τής άνατολής τοίι 
ήλίου καί τελέση τήν λειτουργίαν. 

-Ποϋ πίiς; έπέμενεν 6 μπάρμπα-Μη
λιός. 

-·Ας διαβάζη 6 μπάρμπ' - 'Αναγνώ
στης τάς Πράξεις τών 'Αποστόλων κ' 
έφθασα. 

Έλησμόνει δτι 6 μπάρμπ ' - Άναγνώ-

στης δέν ήδύνατο ν. άναγνώση aλλα, ή 
δσα άπό στήθους έγνώριζεν. 

- · Αφήνω καί τήν παπαδιά μου έδώ, 
βλογημένε , έπανέλαβεν 6 παπίi-Κυριάκος, 
άμηχανών τί νά εϊπη. Σάς άφήνω τήν πα
παδιά μου! 

Καί λέγων tτρεχεν. 

Ό μπάρμπα-Μηλιός έπανfjλθε κατηφής 
έντός του ναοίι. 

-Καλά τό ~λεγα έγώ, έψιθύρισε. 

Μεγίστη άπορία έπεκράτει έν τώ παρεκ

κλησίω. Οί χωρικοί έκύτταζον έρωτημα
τικώς ιiλλήλους. Ψιθυρισμοί ήκούοντο. 

Αί γυναίκες ήρώτων τήν παπαδιάν νά 
είπη αuταίς τί τρέχει· άλλ αϋτη ήτο ή όλι
γώτερον πάντων τών aλλων γνωρίζουσα . 

Έν τούτοις 6 ίερεύς ετρεχεν, ετρεχεν. Ό 
ψυχρός άήρ έδρόσισεν όλίγον τό μέτωπόν 
του. 

-Καί πώς νά θρέψω έγώ τόσα παιδιά, 
Ελεγεν, όκτώ, μέ συμπάθειο, κ' ή παπαδιά 
έννηά, κ' έγώ δέκα! Ό ενας νά σέ κλέφτη 
άπ ' έδώ , κι' 6 aλλος άπ' έκεί .. . 
Πεντακόσια βήματα άπό τοίι ναου δ δρό

μος έκατηφόριζε, καί κατήρχετο τις είς 
ώραίαν κοιλάδα. Είς νερόμυλος εύρίσκετο 
έπί της κλιτύος έκείνης, παρά τήν 6δόν. 

'Ακούσας 6 ίερεύς τόν ήδύν μαρμυρισμόν 
του ρύακος , αίσθανθείς έπί του προσώπου 
του τήν δρόσον, έλησμόνησε δτι ε{yε νά 

λειτουργήση (πώς καί ποίι νά λειτουργή
ση ;) καί εκυψε νά πίη ϋδωρ. 'Αλλά τό 
χείλος του δέν εlχε βραχή άκόμη, καί 
αίφνης άνεθυμήθη , άνένηψεν. 

- Έγώ έχω νά λειτουργήσω, ε{πε , καί 
πίνω νερό; ... 
Καί δέν επιε. 

Τότε ήλθεν είς αίσθησιν. 

- τί κάμνω έγώ, εlπε, που πάω; 

Καί ποιήσας τό σημείον τοϋ σταυροίι: 
-~Ημαρτον, Κύριε , εlπεν, ijμαρτον! μή 

μέ συνερισθής. 

'Επανέλαβε δέ: 

-Έάν έκείνος εκλεψεν, δ Θεός aς τόν ... 
συγχωρήση... κ' έκείνον κ· έμέ . Έγώ 
πρέπει νά κάμω τό χρέος μου. 

Ήσθάνθη δάκρυ βρέχον τήν παρειά ν του. 

- Ώ Κύριε, ε{πεν δλοψύχως, ijμαρτον! 
Σύ παρεδόθης διά τάς άμαρτίας μας καί 
ήμείς σέ σταυρώνομεν κάθε μέρα. 

Καί έστράφη πρός τόν άνήφορον σπεύ
δων νά έπανέλθη ε{ς τό παρεκκλήσιον, 

δπως λειτουργήση. 

-Καί ijθελα νά πιώ καί νερό, εlπε, δέν 
εlμαι άξιος νά λειτουργήσω. 'Αλλά πώς νά 
κάμω; Δέν πρέπει νά μεταλάβω. Θά λει
τουργήσω χωρίς μετάληψιν, δέν εlμαι 
άξιος! ... «Δευτε του καινοίι τfjς άμπέλου 
γεννήματος! .. ·"· Έγώ άξιος δέν ε{μαι! ... 

Καί έπέστρεψεν είς τόν ναόν, δπου μετ' 

ο Γ ιό όλες τίς ταξιδιωτικές σας άνάyκες 

ΑΜΑΝΑ EXPRESS 
ι/ΝΤΕRΝΑ TIONAL,lnc. 

147-04 176 STREET, JAMAICA, Ν.Υ. 11 434 
TEL. (7 18) 632-8580 

• 
CUSTOM HOUSE BROKERS 

INTL FREIGHT FORWARDERS 
WAREHOUSING 

PACKING- CRAτiNG- SHIPPING 

• 
ΕΚΊΈΛΩΝΙΖΟΜΕ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΜΠΟ

ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΕΡqΠΛΑΝΑ ΚΑΙ ΠΛΟΙΑ 

ΦΟΡΊ'ΩΝΟΜΕ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΕΥ-

ΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ, 

ΣΥΝΕΠΗΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ 

., . Ιδιοκτfjτες : SPIROS & STRATOS EFSTATHIADIS 

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

ΤΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Μέ κανονικές άερογραμμές 
καί μέ πτήσεις Charters 

γιά τό έσωτερικό τής Άμεpικιjς 
καί δλο τόν κόσμο 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ 15 XPONIA 
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12 ΝΕΕΣΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ 
ΣΤ Α ΚΡ ΑΣΙΑ C.A.I.R. 

Μία νέα άναγνώριση τής ποιότητας τών κρασιών ΚΑΙΡ εlναι καί ή άπονομή 
πρόσφατα, νέων διεθνών διακρίσεων ποιότητος ~πτά χρυσών, ~νός άργυρου 
μεταλλίου, δύο πρώτων βραβείων καί δύο τιμητικών διπλωμάτων, στή Μαδρίτη , 
τίς Βρυξέλλες, τό Μπορντώ της Γαλλίας, τήν Λουμπλιάνα τής Γιουγκοσλαβίας 
στό Μιλάνο καί στήν ·Αθήνα. 

Συγκεκριμένα, πήραν τίς ~ξης διακρίσεις: •••••••••••• 

8 'ΊLIOS": χρυσό μετάλλιο ποιότητας, Μαδρfτη 1984 
8 'ΊLIOS": dργυρό μετάλλιο ποιότητας, Μπορντώ Γαλλfας 1985 
8 "ILIOS": χρυσό μετάλλιο ποιότητας Βρυξέλλες 1985 
8 "CAIR BRUT": χρυσό μετάλλιο ποιότητας, Βρυξέλλες 1985 
8 "ILIOS": Μέγα χρυσό μετάλλιο ποιότητας, Λουμπλιάνα 1986 
8 "ILIOS": Χρυσό μετάλλιο ποιότητας, ΜΙλάνο 1986 
8 . "MUSCAT DE RHODES": Χρυσό μετάλλιο ποιότητας, Μιλάνο 1986 
8 "MOULIN": Α' Βραβείο 'Ένατο Εύρωπαϊκό Σαλόνι Κρασιών, Άθήνα 1986 
8 "CAIR BRuτ": .Α' ΒραβείόΕνατοΕύρωπα!'κόΣαλόνιΚρασιών,_Άθήνα, 1986 
8 "AMANDIA": Χρυσό μετάλλιο ποιότητας, Λουμπλιάνα 1986 
8 "CAIR BRUT": τιμητικό δfπλωμα, Λουμπλιάνα 1986 
8 ''CAIR DEMI-SEC": Τιμητικό δfπλωμα, Λουμπλιάνα 1986 

'Η οίνοποιία Κ.Α.Ι.Ρ., μέ εδρα τήν Ρόδο, συγκαταλέγεται άνάμεσα στίς μεγα
λύτερες της χώρας. Κάθε χρόνο άγοράζει πάνω άπό τό 97% τής παραγωγής 
τοϋ νησιοϋ σέ κρασοστάφυλλα καί παράγει κρασιά έκλεκτής ποιότητας όλων 
τών τύπων, πού διατίθενται κατά 1/3 στήν ~λληνική άγορά καί κατά τά 2/3 
στήν έξωτερική άγορά. 'Η δυναμικότητα τών άποθηκευτικών της χώρων ε{ ναι 
160.000 ~κατόλιτρα. 
·Από τά πιό όνομαστά κρασιά τής K.A.I.P. εlναι τό προνομιοϋχο λευκό ξηρό 
V.Q.P.R.D. ILIOS, τό έρυθρό ξηρό V.Q.P.R.D. "CHEVALIER DE RHODES". 
τά πολυτελείας "MOULIN" (λευκό, κόκκινο, ροζέ, ξηρό) καί ιδιαίτερα δ 
περίφημος άφρώδης οίνος (METHODE CHAMPENOISE) πού ζυμώνεται 
καί ώριμάζει μέσα σέ φιάλες δπως καί ή γαλλική σαμπάνια. Κατέχει τά 
σκήπτρα στήν ~λληνική άγορά καί κερδίζει σιγά σιγά καί τήν έξωτερική 

άγορά. 

Τίς έγκαταστάσεις τής K.A.I.P. έπισκέπτονται κάθε χρόνο περισσότερα άπό 
150.000 άτομα, πού ξεναγοϋνται στά διάφορα τμήματα τοϋ οίνοποιίου άπό καλά 
όργανωμένη υπηρεσία της ~ταιpίας καί δοκιμάζουν τούς έκλεκτούς οίνους πού 
τούς προσφέρονται δωρεάν. 

C.A.I.R. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 59 
85100 ΡΟΔΟΣ- ΕΛΛΑΣ 

zmoYNrAI τοπικοι ΑΝΤΙΠΡΟΣΩποι 1 
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

"NEW YORK" 



άγαλλιάσεως οι χωρικοί τόν ε{δον. 

Έτέλεσε τήν ιεράν μυσταγωγίαν καί 
μετέδωκεν ε{ς τούς πιστούς, φροντίσας νά 
καταλύση διά στόματος αύτών δλον τό 
άγιον ποτήριον. Αύτός δέν έκοινώνησεν, 
έπιφυλαττόμενος νά τό είπη είς τόν πνευ
ματικόν καί πρόθυμος νά δεχθfj τόν κα
νόνα. 

Περί τήν μεσημβρίαν, μετά τήν Β· 
'Ανάστασιν, οί χωρικοί τό εστρωσαν ύπό 
τάς πλατάνους παρά τήν δροσεράν πηγήν. 

'Ως τάπητας ε{ χ ον τήν χλόη ν καί τάχα
μολούλουδα, ώς τράπεζαν πτέριδας καί 
κλάδους σχοίνων. 

·Η δροσερά αϋρα έκίνει μετά θρου τούς 
κλώνους των δένδρων καί δ φταμηνίτης μέ 
τήν λύραν του άντέδιδε φθόγγους λιγυ
ρούς . 

Ή ώραία Ξανθή, σύζυγος του Φταμη
νίτου, έκάθητο μεταξύ τfjς μητρός τής 
Μελάχρως καί τfjς θειά-Κρατήρως, τής 
πενθερaς της, φροντίζουσα νά εχη έν μέρει 
τάς παρειάς κεκαλυμμένας μέ τήν μανδή
λαν καί νά βλέπη μάλλον πρός τόν κορμόν 
τής γιγαντιαίας πλατάνου, δπως μή τήν 
κυττάζωσιν οί άνδρες καi ζηλεύη δ σύζυ
γός της. 

·Η άδελφή της, τό · Αθώ, δεκαπεντούτις 
κόρη άγαμος, άφροντις, ώραία καί αύτή, 
ποσάκις δέν τήν έπείραζε, λέγουσα: 

- · Αρή, τί τόν ήθελες, άρή; Δέν τόν 

επαιρνα, νά μου χαρίζανε τόν ούρανό μέ 
τάστρα . .. Καλλίτερα νά γινόμουν καλό
γρηα. 

Τό βέβαιον ήτο δτι δ Φταμηνίτης δέν 
διέπρεπεν ούτ ' έπί κάλλει , οuτ. έπί μεγέ
θει σώματος, άλλ' άνεπλήρου τάς έλλεί
ψεις ταύτας δι ' εύστροφίας σώματος καί 
πνεύματος, καί διά φαιδρότητος καί εύθυ
μίας. 

Ό παπα-Κυριάκος, προήδρευε του συμ
ποσί ου, εχων άπέναντί του τήν παπαδιά, 
βραχύσωμον, στρογγυλοπρόσωπον, με
λαχροινήν, άγαθωτάτην, ήτις έν άθωότητι 
έξεκόλαπτε σχεδόν κατ. ε τος εν παπαδό
πουλον, χωρίς νά τήν μέλει οϋτε διά παλλη
καροβότανα, ούτε διά σφηκοβότανα, περί α 
τυρβάζουσιν άλλαι γυναίκες. 

Δεξιόθεν τοϋ ιερέως έκάθητο δ μπάρμπα
Μηλιός, προεστώς aμα καί πρόθυμος, θε
ράπων τής κοινότητος, είξεύρων νά ψήνη, 
ώς ούδείς άλλος, τό άρνί, λιανίζων μεθο
δικώτατα δι' δλους, καί τρώγων καί προ
πίνων. 

Εις τάς προπόσεις μάλιστα δέν εlχεν έ
φάμιλλον. Μετά τήν σύντομον καί τυπικήν 
τοϋ ίερέως προπόσιν, έγερθείς δ μπάρμπα
Μηλιός, κρατών τήν τσότραν τήν ~πταό
καδον, ήρχισε νά χαιρετίζη τούς πάντας, 
καί ενα εκαστον ώς έξfjς: 
-Χριστός 'Ανέστη! 'Αληθινός ό Κύ

ριος! Ζή καί βασιλεύει είς πάντας τούς αί
ώνας! 

Εlτα μετά τό προοίμιον είσfjλθεν είς τήν 
ούσίαν: 

-Γειά μας! Καλή γειά! διάφορο! καλή 
καρδιά! Παπά μ', νά χαίρεσαι τό πετρα
χήλι σ· , Παπαδιά, νά χαίρεσαι τόν παπά 
σ ·, καί τά παιδάκια σ·! Ξάδερφε Θοδωρή! 

νά ζήσης, νά τσ' χαίρεσαι! Κουμπάρε Πα
ναγιώτ '! "Οπως ετρεξες μέ τό λάδ' νά τρέ
ξης καί μέ τό κλήμα! Συμπεθέρα Κρατήρα! 
Νά χαίρεσαι μ' εναν καλό γαμπρό! 'Ανη
ψιέ Γιώργη! τίμια στέφανα! Στό γάμο σας 
νά χαροϋμε! Κουμπάρα Κυπαρισσοϋ! Μέ 
μιά καλή νύφη νά ζήσης νά χαρής! Έβίβα 
ολοι! τέ-περ-τε. Πάντα χαρούμενοι. Στήν 
ύγειά σας! Συμπεθέρα Καθή! Καλή λευθε
ριά! Στήν ύγειά σας! Πάντα χαρούμενοι! 

Πάντα μέ τό καλό! 

Καί άνάλογος πρός τό πρόσωπονύπfjρξε 
καί ή πόσις. 

'Αλλά καί ό Φταμηνίτης ή θέλησε νά προ
πί η, κατ · άλλον δμως στενώτερον τρόπον· 
ή θέλησε νά βρή τήν γυναίκα του, καί ήνάγ
κασεν αύτή ν ν ' άπαντήση είς τήν πρό
ποσιν. 

-Μπρόμ! 
-Πιέ κή δό μ '. 
-Μέ κρασί! 
-Καλώς τ'ν άγάπη μ ' τή χρυσή! 

Καί πιών αύτός μετεβίβασε τήv τσότρα ν 
εις τήν ώραίαν Ξανθήν, ητις εβρεξε τά 

JOHN'SMEAT 
EMPORIUM, INC. Restaurant - Catering - Lounge 

CATERING - LUNCHEONS - DINNERS 

23-62Α STEINW Α Υ STREET 
ASTORIA, NEW YORK 11 103 

TEL. (718) 545-5272 

For Business or Priνate Parties from 30 ι ο 200 Guests. 

· Αρνάκ:ια γάλακτος κ:αί δ,τι 
άπαραί τη το γιά τήν παραδοσιακή 

μαγειρίτσα, έξαιρετικ:ής ποιότη
τος κ:αί σέ τιμές άσυναγώνιστες 

'Επίσης: ΚΑ Ί'ΣΙΚΑΚΙΑ καί ΚΟΚΟΡΕΊ'ΣΙ 

καί ΟΛΑ Τ Α ΑΛΛΑ ΚΡΕΑ Τ Α 

·ο 'Ιδιοκτήτης 

κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ 

καί τό Προσωπικό 

Εύχονται στούς Φίλους καί Πελάτες 
Καλό Πάσχα 

APRIL, 1987 

For Weddings or Banqueιs from 30 to 175 Guests. 

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

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

Parnassos 
Food Market, Inc. 

ALL KINDS OF IMPORTED CHEESES 
COFFEES AND COLD CUTS 1 GREEK-ITAL/AN 

SPANISH AND AMERICAN FOODS 

GUS BALLAS 
34-16 Broadway 

Astoήa, New York 11106_. 
Tel. (718) 95~586 



χείλη. 

Εlτα ηρχισαν τά ι'iσματα . Έν πρώτοις τό 
Χριστός 'Ανέστη, ϋστερον τά θύραθεν. Ό 
μπάρμπα-Μηλιός, θελήσας νά ψάλη καί 
αύτός τό Χριστός' Ανέστη, τό έγύριζε πότε 
είς τόν άμανέ καί πότε είς τό κλέφτικο. 

'Αλλ' δ ίδιορρυθμότερος πάντων τών 
ψαλ τ& ν ή το δ μπάρμπα-Κίτσος, γηραιός 
χωροφύλαξ, Χειμαρριώτης, παλαιός τα
κτικός, λησμονημένος άπό τής βαυαρικής 
έποχής έν τή νήσω. · Αμφέβαλλε καί αύτός, 
ι'iν τόν ε{χαν περασμένον είς τά μητρώα· 
πότε του εστελναν μισθόν, πότε όχι. Έφό
ρει χιτώνα μέ άνοικτάς θυρίδας, βραχείαν 
περισκελίδα μέχρι του γόνατος καί τουζ
λούκια. ·Ο δήμαρχος του τόπου (διότι 
ύπήρχε, φεϋ! καί δήμαρχος) τόν εlχε 
στείλει νά κάμη Πάσχα είς τά Καλύβια, διά 
νά φυλάξη δήθεν τήν τάξιν, καίτοι ούδε
μιάς φυλάξεως ή το άνάγκη . Τό βέβαιον εΙ
ναι δτι τόν εστειλε νά καλοπεράση πλη
σίον των άνοικτοκάρδων έξωμεριτών, 
όί τι νες τοϋ η ρεσκον, τοϋ μπάρμπα-Κί τσου, 
ι'iς τούς ελεγον καί «τσουπλακιαίς» η «χαλ
κοδέραις ... Έάν εμενεν έν τή πόλει, δ δή
μαρχος θά ήτο ύπόχρεως νά τόν φιλεύση 
τόν μπάρμπα-Κίτσον, καθώς τόν ε{χαν κα
κομάθει οί προκάτοχοί του, ε λεγε- νά τόν 
φιλεύση κουλοίφαν καί αύγά. τί ί:θιμα! ... 
Ό μπάρμπα-Κίτσος, άφοϋ ήσπάσθη τρίς 

η τετράκις τήν τσότραν , ijρχισε νά ψάλλη 
τό Χριστός ' Ανέστη , κατ' ιδιάζοντα αύτώ 
τρόπον, ώς έξής: 

Κ · στό - μπρέ - Κ ' στός Ά νέστη 
έκ νεκρών θανάτων, 
θάνατον μπατήσας, 
κ · έντοις - έντοις μνήμασι, 
ζωήν παμμακάριστε! 

Καί όμως, μεθ' όλην τήν ίδιορρυθμίαν 
ταύτην, ούδείς ποτέ έψαλλεν ίερόν ι'iσμα 
μετά πλείονος χριστιανικοί> αίσθήματος 
καί ένθουσιασμοϋ, έξαιρουμένου ίσως τοϋ 
γνωστοϋ έν 'Αθήναις γηραιοί> καί σεβα
σμίου Κ ρητός, τοϋ ψάλλοντος τό « ~ Αλαλα 
τά χείλη τών άσεβών» μέ τήν έξής προσθή
κην: "~ Αλαλα τά χείλη τών άσεβών τών μή 
προσκυνούντων, οί κερατάδες! τήν είκόνα 
σου τήν σεπτή ν . ..... 
·Αληθείς όρθόδοξοι ~Ελληνες. 

Περί τήν δείλην ε{χεν άρχίσει δ χορός, 

χορός κλέφτικος (διότι αί γυναίκες έπεφυ
λάττοντο διά τήν Δευτέραν καί Τρίτην, 
όπως χορεύσωσι τόν συρτόν καί τήν κα
μάρα), καί δ παπα-Κυριάκος, μετά τής πα
παδιάς καί τοϋ Ζάχου, όστις έγλύτωσε τό 
ξύλον χάριν τής ήμέρας, (διότι δ πατήρ του 
εlχε θυμώσει ε{ τα κατ' αύτοϋ, ώς γενομέ
νου αίτίου τής χασμωδίας έκείνης), άπο
χαιρετίσαντες τήν συντροφιάν, κατήλθον 
είς τήν πολίχνην. 

'Ο παπα-Κυριάκος έδωκε πλi'jρες είς τόν 
συνεφημέριόν του τό άπό τi'jς έξοχης μερί
διον, καί ούτε κατεδέχθη νά κάμη λόγον 
περί τής ύποτιθεμένης κλοπής. 

'Εν τούτοις δ παπα-Θοδωρής οίκοθεν τ& 
εlπεν ότι τό έκ τi'jς ένορίας μερίδιόν του 
εύρίσκετο έν τή οίκία αύτοu, του Παπα-Θο
δωρi'j . ~ Εκρινε καλόν, ε{πε, νά μετακομίση 
διά τής έξωθύρας του άγίου βήματος οίκα-

δε καί τά δίJο μερίδια , διά νά μή βλέπουν 
τινές τών iiγαν έπιπολαίων καί γλωσσαλ
γώσιν δτι οί ίερείς εχουν δήθεν πολλά εί
σοδήματα. 

~κόσμος ξιπάζεται, ε{πεν, aμα μaς ίδή 
μιά καλή μέρα καί πάρουμε τίποτα λειτουρ
γιαίς, καί δέν συλλογίζεται πόσες εβδομά

δες καί μήνες παρέρχονται ι'iγονοι! 

Έντεϋθεν ή παρανόησις τοϋ Ζάχου. 

Eletson Corporation 

Eletson Marίtίme Limited 

Eletson Maritime, lnc., 

Στοιχειοθεσία yιό 

κάθε έίδους iκδοση. 

(212) 921-0086 

Η f'fJ1 ΥΟΡΚΗ 

Ι 18 Kololcotroni Strcet. (Ρ.Ο.Βοχ 80 31 I), 
GR 185 35 PIRAEUS, GREECE. 
Te1: 4183601 , 4183701,4531316 
Te1efax: 4183440 
Tix: 213124/ 5, 212784 ELT GR 
Cab1e: ELETSON PIRAEUS 

83 Kingsway, LONDON WC2B 6RH, 
ENGLAND 
Te1: 01-4045767- τίχ: 296801 ELETUK G 
Te1efax: 8310583 

645 Fifth Aνenue (Suite 403), New Yorlc, 
Ν.Υ. 10022, U.S.A. 
Te1: 212-8381623- Tix: 276562 ELT UR 

UptownDelί 

1235 Ist AVENUE (Μεταξύ 66 κ:αί 67 Street) 
Tel. (212) 772-0696 

ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟ·Ι·ΟΝΤΑ- ΊΎΡΙΑ, ΕΛΗΕΣ 
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΟΡΕΚΏΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΑΣ 

Διαθέτομε όλα τά Cold Cuts 
κ:αί φρεσκότατες σαλάτες 

ΠΑΡΑΡΊΗΜΑ 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. 

.. NEW YORK" 



Χορός μεταμφιεσμένων στό Tenafly, N.J. 

APRIL, 1987 

Ό πρώτος χορός μεταμφιεσμένων σέ με
γάλη κλίμακα εγινε τίς aπόκρηες πού μc'iς 
πέρασαν aπό τό Mr. and Mrs. Club του Κα
θεδρικοί) Ναοu Άγίου 'Ιωάννου Θεολό
γου, τέναφλάi'ι, στήν μεγάλη αίθουσα τής 
Κοινότητος πού ύπερπληρώθηκε aπό 
γνωστά μέλη της καί τής 'Ελληνοαμερι
κανικής κοινωνίας της μητροπολιτικής 
Νέας 'Υόρκης. 

Οί φωτογραφίες λένε μόνες τους τήν 
ίστορία, τόσο γιά τίς ώραιότατες, σοβαρές 
aμφιέσεις, δσο κι. έκείνες πού προκάλε

σαν γέλια καί ξεκαρδίσματα σέ μιά άτμό
σφαιρα κεφιοίι καί χοροu. 'Η ταν μιά πραγ
ματικά άλησμόνητη βραδυά, ή έπιτυχία 
τής δποίας δικαίωσε πλήρως τήν ίδέα καί 

τήν δύσκολη προσπάθεια της πρώην Προ
έδρου τής οργανώσεως, προέδρου τής ορ
γανωτικής έπιτροπης, κ. Ύβόννης Ντάλ
λας, καθώς καί τοu νuν προέδρου κ. Κ. Πο
λυταρίδη καί τών άλλων μελών τοίι συμ-
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βουλtου τοϋ συλλόγου. 

Τό Mr. and Mrs. Club του Tenafly, ε{ναι 
τό πιό πετυχημένο, τόσο άπό άπόψεως ά
ριθμοϋ μελών, δσο καί tκδηλώσεων, δπως 
χορών, tκδρομών, κρουαζιερών κ.λ.π., πού 
φέρνουν κοντά, πολύ συχνά, πολύ καλούς 
φίλους, σέ μιά άτμόσφαιρα έγκαρδιότητος. 

Τά βραβεία δόθηκαν γιά τίς πιό πετυ
χημένες μεταμφιέσεις. Ώς καλύτερο ζεu
γος βραβεύθηκαν δ γιατρός καί ή κ. Ν. Πί
τουρα μέ άμφιέσεις τής δεκαετίας του 1920. 
Γιά τό πιό γελοίο ντύσιμο, βραβεύθηκαν δ 
κ. καί ή κ. Angelo Karam. Γιά τήν καλύ
τερη άμφίεση κεφαλιοϋ δ κ. Steve Jeanette, 
ώς Δράκουλας καί γιά τήν πιό πρωτότυπη 
άμφίεση δ κ. καί ή κ. Peter Caloir. 

' Αλλά τά περισσότερα χειροκροτήματα 
άπέσπασαν τό λατινοαμερικάνικο μπαλέτο 
άνδρών μεταμφιεσμένων σέ χορεύτριες καί 
δ κ. Σωκράτης Πάππας ώς ... μπαλαρίνα. 
Ή διδασκαλία τοϋ χοροί> έγινε άπό τήν 
κ. Helen Cocotas. 

Κάτι ... ςέρουν 
δσοι διαφημίζονται 
στήν «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 
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Η ETAIPEIAKASTANASENTERPRISES INC 
Σοι; προσφέρει lήv Φλόριδα ... στό πιάτο!!! 

Σ ' λ' • ' . τις π, ε?ξν~νλαπτυσσομεν~ς Ι ··· ··· .·.· .· .. : .;; ;; · :ι;E%\iijt;(l{)f:l 
και α ιο ογες περιοχες 

τfiς Φλόριδας, δπως 

FORT MYERS, 
SARASOT Α and 

PORT CHARLOTTE 

-
Οίκόπεδα άνω του ένός στρέμματος 

Χωρίς προκαταβολή καί μικρές δόσεις. 

ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΡΑΧΜΕΣ 

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

,ffi KASTANAS ENTERPRISES INC 
Κ1 Housing Division and Marketing of Florida 



Καλύτερες Προοπτικές γιά τόν Τουρισμό 
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΑΣΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

Καλύτερες προοπτικές γιά τήν προσέλ
κυση 'Αμερικανών τουριστών στήν 'Ελ
λάδα κατά τό έφετεινό καλοκαίρι διατυ
πώθηκαν στό Συνέδριο τών 'Αμερικανών 
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (ASTA) τό 
όποίο πραγματοποιήθηκε τόν περασμένο 
μfjνα, μέ μεγάλη συμμετοχή, στήν ·Αθήνα. 

Ή εντύπωση πού επικράτησε στούς του
ριστικούς φορείς τών 'Αθηνών εΙ ναι, δτι ο{ 
300 περίπου ·Αμερικανοί ταξιδιωτικοί 
πράκτορες πού συμμετείχαν στό συνέδριο 
τfjς ·Αθήνας «θά γυρίσουν στίς ΗΠΑ ώς 
μάρτυρες γιά τήν σημερινή τουριστική εί
κόνα τfjς 'Ελλάδας". 

Στήν ί;ναρξη τών έργασιών του συνεδρί
ου δ 'Αμερικανός πρέσβυς κ. Ρ. Κfjλυ επέ
δωσε στόν γενικό γραμματέα του ΕΟΤ κ. Π. 
Λαζαρίδη τό μήνυμα του Προέδρου τών 
ΗΠΑ κ. Ρόναλντ Ρfjγκαν, στό όποίο τονί
ζεται μεταξύ άλλων: « ·Ο τουρισμός συμ
βάλλει στήν παγκόσμια είρήνη καί κατα
νόηση τών λαών καί ή ΑΣΤ Α έξασφαλίζει 
άσφάλεια στόν ταξιδιώτη». 

Θερμή ύπfjρξε ή όμιλία του ύφυπουργοu 
'Εμπορίου τών ΗΠΑ κ. Γκόλντφιλντ, ή 
όποία έκφράζει ενα φιλελληνισμό καί μιά 
συμπαθfj διάθεση γιά τήν ύποβοήθηση του 
έλληνικου τουρισμου. Ό ·Αμερικανός ύ
φυπουργός στήν δμιλία του στό συνέδριο 
τfjς ΑΣΤ Α τόνισε , δτι εΙ ναι εύτυχής συγ
κυρία δτι τό συνέδριο αύτό πραγματοποι
είται στήν 'Ελλάδα. 'Αναφέρθηκε στήν 
πατροπαράδοτη έλληνική φιλοξενία άπό 
τήν άρχαιότητα, στήν σημασία του τουρι
σμοί> γιά τήν 'Ελλάδα καί έξέφρασε τήν 

έλπίδα δτι ή εφετεινή τουριστική χρονιά 
θά ε{ ναι καλύτερη γιά τήν ·Ελλάδα. Αύτό, 

δπως εΙπε, θά έπιτευχθη μέ καλύτερη πλη
ροφόρηση στούς πελάτες άπό τούς ταξιδι
ωτικούς πράκτορες. Σέ δ,τι άφορα τήνάνά
πτυξη τών τουριστικών σχέσεων μεταξύ 
τών δύο χωρών, ό κ. Γκόλντφιλντ εΙπε δτι 
θά βοηθήσουν στήν άλληλοκατανόηση 
τών δύο λαών. 

Στό συνέδριο μίλησαν, έπίσης, ή 
ύπουργός Πολιτισμοί> κ. Μελίνα Μερκού
ρη, δ Γενικός Γραμματεύς του ΕΟΤ καθη
γητής κ. Π. Λαζαρίδης καί ό εκπροσωπών 
τόν ΕΟΤ στίς ΗΠΑ όμογενής δικηγόρος 
κ. Σίμος Δήμας, οί όποίοι καλωσώρισαν 
τούς συνέδρους καί άναφέρθηκαν στό 
κλίμα άσφαλείας πού έπικρατεί στήν • Ελ
λάδα καί τά πλεονεκτήματα πού προσφέ
ρει ή 'Ελλάς γιά τόν ξένο τουρίστα, έκτός 
του γεγονότος δτι ή χώρα ε{ναι ή φθηνό
τερη στήν Εύρώπη γιά τούς 'Αμερικανούς. 

Μιά σειρά δεξιώσεων, γευμάτων καί δεί
πνων, έδωσαν τήν εύκαιρία στούς ταξιδι
ωτικούς πράκτορες νά άπολαύσουν τήν 
έλληνική κουζίνα καί νά έκφραστοuν μέ τά 
καλύτερα λόγια γιά τήν πατροπαράδοτη 
έλληνική φιλοξενία. 

APRIL, 1987 

Άπό άριστερά, ό Δήμαρχος 'Αθηναίων κ. Μιλτιάδης Έβερτ, ό Γενικός Γραμματεύς τοίι ΕΟΤ 
καθηγητής κ. Παντελίjς Λαζαρfδης, ό ύφrmουργός 'Εμπορίου τών ΗΠΑ κ. Η.Ρ. Goldfield κα( ή 
ύποΙJργός Πολιτισμοίι κ. Μερκούρη, ή όποία φαίνεται νά λέγη κάποιο άστείο, λίγο πρ(ν κηρυχθίj ή 

έναρξη τών έργασιών τοίι συνεδρίου. 

Ό Γενικός Γραμματεύς τοίι ΕΟΤ κ. Λαζαρίδης άριστερά, καί ό κ. Σίμος Δήμας, δι;ξιά, μt τόv 
κ. Guillermo Grimm, άντιπρόσωπο τοίι ύπουργεfου Τουρισμοίι τοίι Μεξικοίι. 

Στοιχειοθεσία yιο βιβλία, 

κάθε έίδους lκδοση. 

(212) 921-0086 

HNl4 
ΥΟΡΚΗ 

63 



~Υποσυνείδητον καί Πολιτική ~Ηγεσία 

'Υπό ΝΙΚΟΛΆΟΥ Φ. ΔΕΣ1ΌΥΝΗ 
Καθηγητοϋ Νευρολογίας-Ψυχιατρικής καί Ψυχολογίας 

Προέδρου 'Ελληνικής 'Εταιρείας Ψυχοσωματικής 'Ιατρικής 

Μία άπό τάς άνακαλύψεις του Freud 
ε{ ναι ότι «ή άνθρωπίνη προσωπικότης συμ
περιλαμβάνει περισσότερον του παραδο
σιακοί> δόγματος του συνειδητοί> νοίJ». 

Πρέπει νά γίνη παραδεκτόν δτι άρκεταί 
άπό τάς ψυχολογικάς λειτουργίας καί της 
καθημερινής συμπεριφοράς δπως φαντα
σία, όνειρον, άκόμη συμπεριλαμβανομέ
νων των χρησιμοποιουμένων μηχανισμών 
άμύνης, έξαρτωμένων άπό τήν παρουσίαν 

νευρωτικών 11 ψυχωτικών συμπτωμάτων, 
δέν δύνανται νά έρμηνευθοί>ν μόνον διά 
συνειδησιακών διεργασιών. 

Ή άνακάλυψις τοί> ύποσυνειδήτου κι
νήτρου εlχεν ώς άποτέλεσμα τήν βαθείαν 

έπίδρασίν του έπί της συγχρόνου ψυχια 
τρικfiς σκέψεως. 

· Η συμβολή του Freud είς τήν κατανόη
σιν του ύποσυνειδήτου εlναι άναμφισβή
τητος. Πράγματι, βάσει τής ίδιοφυίας του 
είς τήν άντίληψιν δλοκλήρου τής ίατριιcfίς 
ψυχολογίας, ήμείς άπεκαλέσαμεν αύτόν 
ώς "Έπαναστάτην του άνθρωπίνου νοϋ» . 
(Ν. Δεστούνης, 1962)2. 

Δέν ύπάρχει άμφιβολία πώς ή 
ψυχανάλυσις σήμερον ~χει νά προσφέρει 
πολλά είς τόν πολιτικόν βιογράφον, καθώς 
καί είς τόν ιστορικόν κοινωνιολόγον κ.λ.π. 
(Ν. Destounis, 1973)2. 
Μέχρις σήμερον δυστυχώς όλίγαι 

μελέται ψυχαναλυτικοί) προσανατολισμοίι 
&χουν διεισδύσει έντός του ύποσυνειδήτου 
κινήτρου τών ΠΟΛΠΙΚΩΝ ΗΓΕΤΩΝ καί 
τοϋ μηχανισμοί) τοϋ Decision Making Pro
cess πού δύναται νά δδηγήση είτε ε{ς ΕΙ
ΡΗΝΗΝ είτε εlς ΠΟΛΕΜΟΝ, μέ δλας τάς 

Maximum discounts specializing in 
multifamily and apartment building 

window replacements. 

καταστροφικάς συνεπείας δ' δλόκληρον 

τόν πολιτισμένον κόσμον (Ν. Destounis, 
1962, 1979, 1981)3. 
·Ημείς πιστεύομεν δτι oi ψυχαναλυταί, ο{ 
ψυχίατροι, ο{ έπιστήμονες των πολιτικών 
έπιστημών, oi κοινωνιολόγοι καί ο{ ιστο
ρικοί θά πρέπει δμοί> νά μελετήσουν τό 
θέμα «ΕΙΡΗΝΗ ή ΠΟΛΕΜΟΣ», διά νά δυ
νηθοί>ν νά πληροφορήσουν τά ~θνη ποl:οι 
πολιτικοί ήγέται εlναι ΨΥΧΟΣΩΜΑτΙ
ΚΩΣ άσθενείς καί συνεπώς έπικίνδυνοι διά 
τήν παγκόσμιον είρήνην (Ν. Δεστούνης, 
1962, 1973, 1979, 1982)4. 

Σήμερον, κατά τήν γνώμην μας, ο{ πολι
τικοί έπιθυμοϋν νά «καταστρέψουν τόν έχ
θρόν». Αύτός εlναι δ ίσχύων νόμος της 
πολιτικης «ζούγκλας» καί πρέπει νά πραγ
ματοποιηται διά «παντός μέσου» διά νά μή 
χαθοuν oi ψηφοι καί ή έξουσία (Ν . Δεστού
νης)5. 

Εlναι πολύ εϋκολον σήμερον νά κατα
λάβη κανείς τήν έξουσίαν παρουσιάζων 
καi ύποσχόμενος μετά πάσης είλικρινείας 
περισσότερα του συνήθως έφικτου. 

Ώς έξουσία δύναται νά δρισθή ή 
iκανότης πραγματοποιήσεως «άλλαγijς» 
μέ έπακόλουθον συνήθως τήν μεγάλην 
iκανότητα τοϋ πράττειν ή ένεργείν, συμ
περιλαμβανομένων έλέγχου καί προστα
γής άνθρ<i>πων καί πηγών. 

Κατά τόν Β. Russel, «έξουσία εlναι ή Ικα
νότης παραγωγής έπιδιωκομένων άποτε
λεσμάτων». 

·Ο Adler ήτο δ πρώτος δ δποίος έδημι
ούργησε τήν ίδέαν της έξουσίας ώς κεντρι
κόν στοιχείον τοϋ συστήματός του. 'Ανα
φέρει ούτος ότι τό άτομον δημιουργεί εν 

«μόχθον δι' έξουσίαν,. , διά νά ύπερβή τά 
α{σθήματα κατωτερότητος. τω 1908, δ 
Adler έδραίωσε τήν ύπεροχήν του ένστί
κτου έπιθετικότητος τό δποiον διακρίνε
ται άπό τό libido καί αύτο-συντήρησιν. 
'Αργότερον, δ Adler άνέπτυξε τήν &ννοιαν 
το\) «ΚΟινωνικου αίσθήματος» ώς Εν βασι
κόν άντίβαρον τής δυνάμεως καί έπιθετι
κότητος. Ή άναζήτησις συνεπώς τής έξου
σίας προστατεύει τό άτομον άπό τάς άδυ
ναμίας του καί άπό τά αίσθήματα άσημό
τητος. 

Εις τήν έποχήν μας αύτό δδηγεί πρός 

άναζήτησιν κυρίως πλούτου καί άγαθών. 
Οϋτως, libido, αύτο-έκτίμησις, άγχος, 
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θυμός, αΙσθήματα κατωτερότητος καί άλλα 
διαδραματίζουν σημαντικόν ρόλον ε{ς τόν 
άγώνα διά τήν άπόκτησιν τής έξουσίας. 

0{ κοινωνιολόγοι καί μερικοί έκ τών 
φιλοσόφων εlναι πιό σαφείς περί τής κεν
τρικότητος τής δυνάμεως είς τό ίδικόν των 
σχήμα ζωής. Οϋτως, δ Β. Russell άναφέρει: 
«'Από τάς άπεριορίστους έπιθυμίας τοϋ άν
θρώπου α{ εχουσαι πρωτεύουσαν θέσιν 
εlναι ή έf,ουσία καΙ ή δόξα ... ». Ό Russell 
παρατηρεί έπίσης δτι ο{ όρθόδοξοι οίκο
νομολόγοι, συμπεριλαμβανομένου καί τοϋ 
Κ. Marx, εκαμαν λάθος ε{ς τήν κοινωνιο
λογίαν διότι «ή έπιθυμία δι' άνέσεις ε{ ναι 

περιωρισμένη καί δύναται νά έκπληρωθή 
μέ μετρίαν προσπάθεια ν ένώ ή έπιθυμία δι' 
έξουσίαν εlναι απεριόριστος», 

Ό Russell άντιλαμβάνεται τήν έξουσίαν 
ώς «ένέργειαν μετατρεπομένην άπό μίαν 
μορφήν είς άλλην- δ ρόλος δέ τής κοινω
νιολογίας εlναι νά δρίση τούς νόμους τοι
ούτων μετατροπών. 

Ψυχοπαθολογικώς, κατά τήν γνώμην 
μας, τά άτομα - τά όποία κερδίζουν -
άποκτοϋν καί διατηροϋν τήν έξουσίαν, τήν 
έκτιμοϋν ύπεράνω όλων καί τήν έπιδιώ
κουν άμειλίκτως διά τό ύπόλοιπον της 
ζωής των. (Ν. Δεστούνης, 1981)6. Πιστεύ
ομεν δέ δτι α{ άποστερήσεις τάς δποίας έ
δέχθησαν τινές τών πολιτικών κατά τήν 
παιδικήν ήλικίαν θά καθορίσουν πώς θά 
χρησιμοποιήσουν ούτοι τήν έξουσίαν ώς 
ένήλικες. (Ν. Δεστούνης, 1981)7. 

APRIL,1987 

Έν κατακλείδι, ώς ί:χομεν τονίσει άπό 
τοϋ 1973, τό θέμα της ΨΥΧΟΣΩΜΑ τΙΚΗΣ 
ύγείας τών πολιτικών ήγετών θά πρέπει νά 
γίνη γνωστόν είς τούς διαφόρους λαούς 
διότι οϋτως τό κοινόν άποκτa τό δικαίωμα 
νά γνωρίζη έάν αί κρατικαί ύποθέσεις εύ
ρίσκονται είς χείρας ύγιών πνευματικώς, 
ψυχικώς καί σωματικώς άτόμων. 

'Εάν δέν ύπάρχη τοιοϋτον δικαίωμα, τότε 
τά εθνη εlναι άνίσχυρα καί ανυπεράσπιστα 
εναντι ίστορικών άποφάσεων αί δποίαι 
λαμβάνονται ύπό άσθενών ήγετών είς περι
όδους διεθνών κρίσεων μέ δλας τάς κατα
στροφικάς συνεπείας διά τόν πολιτισμένον 
κόσμον. (Ν. Δεστούνης, 1973)9. 

avge(111os 
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Σάν Χρονογράφημα 

Κααάστανα ψημένα! 

θεί νά τά φέρει βόλτα στήν μεγάλη πόλη 
πού βρέθηκε κι· άπό δώ άπό κεί νά κάνει 
λίγη κατάντια. 

Στόν τελευταίο πού συνάντησα, μέ τό 
έλληνικό ναυτικό καπέλλο , εκανα τήν 
συνηθισμένη έρώτηση: WΕλληνας εlσαι; 
Δέν πi'jρα άπάντηση. Αισθάνθηκα άσχημα. 
Ποιός μάς πήρε τήν δουλειά, σκέφτηκα. νΕβγαινα άπό !:να κατάστημα δταν μέ πi'j

ραν ο{ μυρωδιές. Καί σά νά μέ ζάλισαν, νό
μισα ότι βρίσκομαι στήν Σταδίου. Φυσικά 
ι'iν ήμουν στήν Σταδίου δέν θά μοϋ έκανε 
καμιά έντύπωση αύτή ή μυρωδιά, οϋτε καί 
πού θά τής εδινα καμιά σημασία. Μά έλα 
πού βρισκόμουνα άνάμεσα στούς 33 καί 34 
δρόμους τi'jς μεγάλης πόλης, κι' έλα πού 
ε{ χα χρόνια νά φάω κάστανα ψημένα. η θά 
εκανε δ καθένας στήν θέση μου; Θά πετα
γόταν σάν νά τόν χτύπησε ήλεκτρισμός, θ' 
άφηνε τήν παρέα του καί θά ετρεχε φωνά
ζοντας κάααστανα χωρίς νά νοιάζεται άν 
τόν κοιτάζουν άπορημένα, ή άκόμα κου
νοϋν τό κεφάλι ο{ γύρω του; 

Αύτό άκριβώς έκανα καί έγώ. Καί δ κα
στανάς πού έκεί στή γωνιά ε{ χε στήσει τό 
καροτσάκι του μέ τά ψημένα κάστανα, μέ
σα στό τσουχτερό κρύο, μέ κοίταξε καί ρώ
τησε στά έλληνικά, «πόσα θές»; Καμμιά 
άπορία, οϋτε άπό μέρους του, οϋτε άπό μέ
ρους μου. Γιατί τί άλλο άπό ~Ελληνας μπο
ροϋσε νά εlναι δ καστανάς εστω καί μέσα 
στήν πρωτεύουσα τοϋ Νέου Κόσμου; Πήρα 
τά κάστανά μου καί σέ λίγη ci\ρα ε{χα σχε
δόν ξεχάσει τόν καστανά καί τό έπάγγελμά 
του άκόμα καί τά συναισθήματα πού μοϋ 
προξένησε. 

Τό ίδιο βράδυ, άργά, βγαίνοντας άπό τό 
θέατρο, νάτες πάλι ο{ μυρωδιές. Μπροστά 
στό Radio City, έκεί πάνω στό πεζοδρόμιο, 
δ καστανάς. Τρέχω πάλι καί τόν ρωτώ: 
'Έλληνας εlσαι; Κι · έπειδή ή Νέα 'Υόρκη 
εχει 'Ελληνισμό περισσότερο άπό τόν 
πληθυσμό μιάς μεγάλης έλληνικf'ις πόλης, 
δέν μοϋ εδωσε καί πολλή σημασία. 

-η θέλεις, μοϋ λέει έλληνικά, χωρίς νά 
άπαντήσει στήν έρώτησή μου καί φυσικά 
χωρίς νά χρειαστεί. 

Τήν άλλη μέρα πάλι, άργά τό βράδυ, περ
πατώντας σέ εναν όχι καί πολυσύχναστο 
δρόμο, νά καί πάλι ενας καστανάς. Πf'ιγα 
κι · επιασα κουβέντα μαζί του. Μοί> εlπε 
άπό που ε{ναι, πόσα χρόνια εχει έδώ, πώς 
τά βολεύει , άν Εχει πέραση αύτό πού κάνει, 
γιατί τά κάστανα όχι δέν τά τρώνε έδώ άλλά 
μερικοί δέν ξέρουν τί πράγμα εlναι αύτό. 
Παντοϋ βλέπεις νά πουλοϋν βρασμένα καί 
ψημένα φυστίκια, κάστανα δμως δέν 
μπορείς νά βρείς. 

-Μαθαίνουν σιγά σιγά, μοϋ λέει, κάτι 
γίνεται. 

-Δώσε μου μερικά νά πάω στά παιδιά, 
νά μήν ε{ναι ψημένα. 

-Φαίνεται στό μέρος σας δέν εχετε κά
στανα μοϋ λέει, δταν μέ ε{δε καί πi'jρα τήν 
σακκουλίτσα πού ήταν δέν ήταν μισογε
μάτη καί πλήρωσα τά είκοσι δολλάρια πού 
μοί> ζήτησε, ένώ ή παρέα μου μέ κοιτοί>σε 
μέ εκπληξη καί άπορία. Κάποια μάλιστα μέ 
ρώτησε: Πλήρωσες είκοσι δολλάρια γιά 

λίγα κάστανα; Τά τρώτε αύτά; 

Δέν άπάντησα. η νά τής ελεγα; Πώς νά 
μιλήσω σέ κάποιους πού δέν έχουν καθήσει 
ποτέ κοντά στή φωτιά κάτι χειμωνιάτικα 
βράδυα, μέ τό χιόνι νά πέφτει άπέξω καί 
τήν γιαγιά νά λέει παραμύθια, καί νά ψή
νουν κάστανα; ΕΙ ναι μερικά πράγματα πού 
δέν μπορείς νά έξηγήσεις. 

Καί ή άπάντηση ήρθε, όταν τόν ρώτησα 
άγγλικά αύτή τή φορά. 

- "Οχι , Τοϋρκος. 

ης τρείς τέσσερις μέρες πού κάθησα 
στήν Νέα Ύόρκη συνάντησα σέ κάθε 
γωνιά τόν καστανά, τόν WΕλληνα πάντα , 
πού μέ τό δεύτερο αύτό έπάγγελμα προσπα-

Οϋτε γέλασα, οϋτε θύμωσα. η νά γίνει, 
γειτόνοι μας ε{ναι, μάς παίρνουν καμμιά 
φορά καί τίς δουλειές μας. Πάντα κάτι 
ύπάρχει γιά όλους. 

ΛΠΣΑ ΚΑΜΑ ΠΟΥ 

Στόν Πέτρο Παπαγεωργίου 
Δυό στίχους θέλω σήμερα γιά σένανε νά γράψω 

καντήλι f.μπρός στήν μνήμη σου άκοίμητο ν • άνάψω. 
Μπουκέτο ώραίο οί άρετές πού στήν ψυχή σου άνθίζαν, 
άρώματα καΙ εύωδιές τριγύρω σου σκορπίζαν. 

~ Λνθη πού καλλιέργησες ήτο ή καλωσύνη 

κοντά σ · αύτό f.φύτευσες τήν έλεημοσύνη 
σφικτά πλεκότανε τά δυό μέ τήν ταπεινωσύνη. 

Πάντα τά πότιζες πιστά μέ τfίς καρδιiiς τό δάκρυ 
κι· f.ντατικά f.ργαζόσουνα πάντα νά βρfίς τήν άκρη. 

Στό πέρασμά σου έβαζες τfίς π/στης τήν σφραγfδα 
άπ • τό συμπόσιο τfίς ζωής δέν ζήτησες μερfδα 
καΙ μόνο λίγα ψίχουλα σοϋ ήταν άρκετά 
καί τό.παιρνες στά χέρια σου καί έτρεψες μ ' αύτά. 
αύτών πού ήσαν γύρω σου. τήν πίστη, τά Ιδανικά! 
Miiς έφυγες, σέ χάσαμε, 

μά δέν θά σέ ξεχάσωμε. 

Κι· f.κεί ψηλά στά ούράνια λάμψη σκορπiiς χρυσfί 

μαζί μέ τούς άγγέλους. άγγελος κι ' έσύ. 

Kew Gardens, Ν. Υ. ΛθΗΝΛ ΜΠΟ ΥΜΠΛΡΗ 

Blue Dawn Dίner-Restaurant-
1860 VETERANS MEMORIAL HIGHWA Υ, CENTRAL ISLIP, Ν.Υ. I 1722 

TEL. (516) 234-6001 ή (516) 348-9708 

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

ΓΙΑ ΤΟΥΣ Τ ΑΞΙΔΕΥΟΝΤ ΑΣ ΣΤΟ LONG ISLAND 

'Ελληνικά φαγητά γιά rούς ·ελληvες καλοφαγάδες (σουβλ.ό.Α:ια. μουσαλ'ά.;. πα
σrfrσιa. σπαναχόπιrες κ. ά.). Ψάρια φpέσιι:α σέ με)•άλη ποι,.;ιλία )'Ι· αιlrοιί.; ποιi 
dγαποϋν τά θαλασσινά, Salad Bar γιά rούς . . . χορrοφά)'ου.;. breakfast )'ιά όλοι >.;. 

σπιrlσια γλυκά καΙ ψωμιά καΙ βέβαια ποrά πολλά. 

24 ΩΡΕΣ ANOIXT λ • ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ 



Πρόσωπα 

ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ τής ποητικής rε
νηας τής δεκαετίας τοίι ι 970 περιέλαβε τό 
νεοελληνικό τμήμα τής Φιλοσοφικής Σχο
λής τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Καί μεταξύ τών ποιητών πού περιλαμβά
νονται στό πρόγραμμα εlναι ό Πρόξενος 
τής 'Ελλάδος στήν Νέα Ύόρκη κ. Γιώργος 
Βέης, ό οίκονομολόγος καθηγητής κ. Γι
ώργος Χουλιάρας, δ κ. Τάσος Βισταινίτης 
καί ό κ. Ντίνος Σιώτης, διευθυντής τοϋ 'Ελ
ληνικοϋ Γραφείου Τύπου στήν Πρεσβεία 
τής Όττάβα, Καναδά, έκδότης τής εξαμη
νιαίας φιλολογικής έκδόσεως 'Άegeas". 

ΜΕΓ ΑΛΗ κινητοποίηση μεταξύ τών 
Χίων τής Νέας Ύόρκης καί ίδιαίτερα με
ταξύ τών στελεχών τής Χιακής · Ομοσπον
δίας, γιά τήν μεγάλη χοροεσπερίδα πού θά 
δοθή στό Χιακό Σπίτι στήν Άστόρια, μέ 
σκοπό τήν ένίσχυση τών πόρων τής ·Ο
μοσπονδίας γιά τό κτίριό της. Γι' αύτό καί 
ή είσοδος ώρίσθη σέ 100 δολλ. τό άτομο. 
Γιά τήν έπιτυχία τής εκδηλώσεως έργά
ζεται εiδική όργανωτική έπιτροπή μέ συμ
προέδρους τούς γνωστούς έπιχειρηματίες 
Γιώργο 'Ανδρεάδη καί Νίκο Μιχαλιό πού 
μέ τήν ένεργοποίηση τους ί:δωσαν νέο 
παλμό στήν · Ομοσπονδία Χιακών Σωμα

τείων. 

το ΕΣΤΙΑΤΟΡιο «ΓΑΛΗΝΗ .. 
στήν 'Αστόρια έπελέγη γιά τό γύρισμα 
σκηνών μιίίς ταινίας μέ τίτλο "Lost in Man
hattan", μέ πρωταγωνιστές τόν Στέφανο 
ΣτραtηΎό, τόν Στήβ Δοϋζο καί τήν Ρίκα 
Διαλυνcί. Πρίν~να χρόνοπερίπου,στόϊδιο 
έστιατόριο πού διαθέτει μιά έξαιρετική 
tλληνική κουζίνα, ε{χαν γυριστεί σκηνές 
τοϋ tλληνικοϋ σήριαλ «Βεντέττα» μέ τόν 
Θανάση Λειβαδίτη. 'Ιδιοκτήτες τοϋ tστια
τορίου εΙ ναι ο{ κ.κ. Γιώργος Βολιανίτης καί 
Τόνιι Λουτράρης. Ή διεύθυνση τοϋ «Γα
λήνη .. : 32-09 30th Aνenue, Astoήa. 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

CAFE 50 

Ή Κα Μυρτώ Χανδρή κάλεσε μερικούς φίλους άπό τό Λονδίνο καί τήν Νέα Ύόρκη σέμιάκρου
αζιέρα στά νησιά τής Καρριβαϊκής μέ τό ύπερωκεάνειο ΑΜΕΡΙΚΑΝ!Σπού. ώς γνωστό, άνήκει 
στήν έταιρία Χανδρή. Άπό άριστερά, ό Α · Μηχανικός τοϋ σκάφους κ. Σπύρου, ή Κα 'Ελένη 
Χρυσικοπούλου, ή συνεργάτις μας Κα "Jpις Λίλλuς, ή Κα Χανδρή, ό κ. "Εντμοντ Λίλλυς, ή Κα 
Μαριάνα Χρυσικοπούλου, ή Κα Σούλα Μιαούλη καί ό άρχιλογιστής κ. Γιάννης Βουλγαρίδης. 

Θ ΕΡΜ στ ΑΤΗ ύποδοχή έπεφύλαξε δ • Ηπειρωτικός κόσμος τής Αύστραλίας σέ 
κλιμάκιο τής Πανηπειρωτικής 'Ομοσπονδίας 'Αμερικής, Καναδa καί Αύστραλίας πού 
tπεσκέφθη τόν περασμένο μήνα τό Σίδνεij καί τήν Μελβούρνη , μέ τήν εύκαιρία τοϋ tορ
τασμοϋ έκεί τών έπετείων τής άπελευθερώσεως τών 'Ιωαννίνων καί τής άνακηρύξεως τής 
αύτονομίας τής Βορείου 'Ηπείρου. Ή άντιπροσωπεία άπετελείτο άπό τόν Πρόεδρο τής 
Πανηπειρωτικής κ. Βασίλειο Μικέλη, τόν 'Αντιπρόεδρο κ. Δημήτριο Τσούμπανο καί τόν 
πρώην Πρόεδρο κ. 'Ηλία Μπέτζιο. Τούς τρείς σιJVώδευσαν οί σύζυγοί τους καί ή κόρη τοϋ 
κ. Μικέλη Στεφανία. 0{ 'Ελληνοαμερικανοί έπισκέπτες μετέσχον σέ συσκέψεις μέ 
στελέχη τών τοπικών όργανώσεων, στίς όποίες συζητήθηκε τό έθνικό θέμα τής Βορείου 
'Ηπείρου καί διαπιστώθηκε κοινή άντίθεση στήν ι'iρση του έμπολέμου μέ τήν ·Αλβανία 
χωρίς συμφωνία πού νά έyγυάται καί νά κατοχυρώνη τά άνθρώπινα δικαιώματα τών έκεt 
'Ελλήνων. 0{ δμογενείς άξιωματοϋχοι τής Πανηπειρωτικής μετέφεραν τόν άγωνιστικό 
παλμό τών συμπατριωτών τους τών ΗΠΑ, σέ συγκεντρώσεις καί δείπνα, σέ δεξιώσεις, δια
λέξεις, δοξολογίες καί ύποδοχές σέ άεροδρόμια. Καί δέν ί:χασαν καμμιά εύκαιρία νά το
νίσουν τήν άνάγκη δμοψυχίας καί tνότητος καθώς καί άγρυπνίας στήν παρακολούθηση 
τών έξελίξεων τοϋ έθνικοϋ θέματος. Κατά τήν επιστροφή τους στίς ΗΠΑ , τά τρία ζεύγη 
πέρασαν μερικές ήμέρες στ ή ν Χαβάη. " ·Η άγάπη καί ή φιλοξενία τών συμπατριωτών μας 
τοϋ Σίδνεij καί τής Μελβούρνης ξεπέρασαν κατά πολύ τά παραδεκτά κοινωνικά καί πα
τριωτικά δρια. Α!σθάνομαι βαθύτατα iJποχρεωμένος τόσο εγώ δσο καί ή σύζυγός μου Σω
τηρία, καθώς έπίσης καί δλα τά μέλη τής άντιπροσωπείας μας», τόνισε στήν έπιστροφή 
του δ κ. Μικέλης. 

·Η διεύθυνση καί τό προσωπικό 
τfiς έταιρίας 

RESTAURANT- COCKTAIL LOUNGE 
At Slcyline Hotel, 735 Tenth Avenue 

LIPPMAN and KOKALIARIS 
FURS, INC. 

Man ufacturing Furriers 
New Yorlc City, New York 10019 

Tel. (212) 247..{)4.4() • (212) 247-0442 

Caterίng for all Occasίons -
Banquet Facίlίtίes Α νaίlable 

134 WEST 29th STREET 
NEW YORK, Ν.Υ. 10001 Room 701 

Tel. : 736-3395 • ΡΕ 6-0353 

Εύχονται σ· δλη τήν ·Ομογένεια 

NICK BELESIS ΚΑΛΟΠΑΣΧΑ 
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ΜΙΑ ΩΡ ΑΙ ΟΤΑΤΗ κατά πάντα 
δεξίωση, μέ πολύ καί έκλεκτό κόσμο, 
έδωσε στό φιλόξενο διαμέρισμά της στήν 
5η Λεωφόρο ή Κα Θέμις Χατζηγιάννη, στά 
πλαίσια τής προετοιμασίας τοϋ ρεσιτάλ 
τοϋ εύγενώς προσφερθέντος, γνωστοϋ πια
νίστα Δημήτρη Τουφεξή. Τό κονσέρτο δί
δεται στίς 5 · Απριλίου στό Κάρνεγκι Χώλλ 
καί οί εiσπράξεις θά διατεθοϋν γιά τό 
Children 's Fund τοϋ νοσοκομείου τοϋ 
Cornell καί γιά τό Professional Children's 
School. Τήν δαπάνη τοϋ Carnegie Hall άνέ
λαβε ή Κα Χατζηγιάννη , της δποίας τούς 
κόπους καί τήν εύγενij προσφορά έξή ρε μέ 
θερμότατα λόγια, ή πρόεδρος τής όργα
νωτικijς έπιτροπijς τοϋ ρεσιτάλ κ. Char
lotte Ford Downe πού μίλησε στήν συγκέν
τρωση καί έκ μέρους τής συμπροέδρου της, 
διάσημης Leontyne Price πού δέν μπόρεσε 
νά παρευρεθfi . Θερμά χειροκροτήματα 
άπέσπασε ό κ. Τουφεξfjς πού εδωσε σύν
τομα δείγματα τής τέχνης του καί μιας νέας 
συνθέσεώς τόυ. Μεταξύ τών προσκληθέν
των στήν δεξίωση ήταν ή πρόεδρος τοϋ 'Ε-

θνικοϋ Συμβουλίου τfiς Φιλοπτώχου κ. 
Φερράρο, ή πρόεδρος τής Φιλοπτώχου τοϋ 
Καθεδρικοϋ κ. Κάρολ Κόντου, δ ίατρός κ. Ι . 
Νάθενας, ή κ. Sophia Altin, άντιπρόσωπος 
τής Φιλοπτώχου στήν UNICEF, ή κ. Serina 
Yale, πρόεδρος τοϋ Μητροπολιτικοϋ Συμ
βουλίου της Φιλοπτώχου, ή κ. Τέρρυ Κόκ
κας, έκτελεστική διευθύντρια της Φιλο
πτώχου, δ κ. James Demos, ή δίς Γεωργά
καλου καθώς καί πολλοί γιατροί καί διοι
κητικά στελέχη των δυό Ιδρυμάτων στά 
όποία θά διατεθοϋν οι πρόσοδοι τοϋ κον
σέρτου. 

ΤΟΝ ΟΜΟΓΕΝΗδραΚωνσταν
τίνο Ε. 'Αναγνωστόπουλο τίμησε μέ τόΤε
χνολογικό Βραβεtο τό St. Louis Town 
Forum στό έιcεί ξενοδοχείο Σέρατον, πα
ρουσία 500 καλεσμένων. Ό κ. 'Αναγνω
στόπουλος έξελέγη τό 1985 πρόεδρος τοϋ 
Τεχνολογικοϋ Κέντρου καίε{ ναι μέλος τών 
Διοικητικων Συμβουλίων έξη ύψηλfiς τε
χνολογίας εταιριών. Ό τιμηθείς γεννή
θηκε στήν 'Ελλάδα τό 1922 καί σπούδασε 
στό Πανεπιστήμιο Μπράουν καί στό Χάρ
βαρντ δπου έλαβε διδακτορικό δίπλωμα 
στήν χημεία. 'Εργάστηκε γιά τήν εταιρία 
Monsanto δπου κατέλαβε άνώτατες διοικη
τικές θέσεις μέχρις δτου άπεστρατεύθη τό 
1985. "Εχει συγγράψει πολλές έπιστημο
νικές έργασίες καί ε{ναι κάτοχος 30 άμε
ρικανικών καί ξένων διπλωμάτων εύρεσι
τεχνίας στήν όργανική καί πολυμερική χη
μεία. Ό δρ. 'Αναγνωστόπουλος ε{ ναι παν
τ!)εμένος μέ τήν πρώην Μαρία Τσαγκα
ράκη καί έχουν ενα γιό, τόν Παϋλο-Κων
σταντiνο, άπόφοιτο τοϋ Πανεπιστημίου 
Brown καί τοϋ Μ.Ι.Τ., πού ζεί στήν Βο
στώνη. 
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ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Άρχιε
πισκοπης άναφέρεται δτι ή εταιρία D .D. 
Inc. τήν όποία διευθύνει ό πρώην οίκο
νομικός διευθυντής της · Αρχιεπισκοπfjς 
καί έθελοντικός οικονομικός σύμβουλός 
της άπό τριετίας κ. Χρήστος Δημητριάδης, 
προεκρίθη γιά τήν άγορά δύο μεγάλων έ
κτάσεων οίκοδομησίμου γης της 'Αρχιε
πισκοπfjς στό Ούέστσέστερ. • Η πρόκριση 
έγινε μεταξύ τριιl>ν άπό τίς δώδεκα Ι:ταιρίες 
πού εκαμαν προσφορές. ' Η άνακοίνωση 
τής 'Αρχιεπισκοπής λέγει δτι ή έταιρία 
τοϋ κ. Δημητριάδη προσέφερε τά περισσό-

τερα χρήματα, 1 Ο έκατομμ. δολλ. καί δτι οί 
είδικοί κατέληξαν στό συμπέρασμα δτι ή 
πρόταση αύτή •<μπορεί τελικά νά άποδώ
σψ• γιά τήν 'Αρχιεπισκοπή περισσότερα 
άπό 20 εκατομμ. "Ισως γι' αύτό, δ κ. Δημη
τριάδης συνώδευσε τήν προσφορά της ε
ταιρίας του μέ έγγυητική τραπεζιτική έπι
στολή γιά 22,900,000 δολλ. 'Η είδική έπι
τροπή τοϋ 'Αρχιεπισκοπικοϋ Συμβουλίου 
πού έχειρίσθη τήν άγοραπωλησία προε

δρεύεται άπό τόν κ. Μιχαήλ Ζαχάρη, άπό 
τήν Φλώριδα. 'Η προσφορά ένεκρίθη κατά 
τήν τελευταία συνεδρίαση τοϋ 'Αρχιεπι
σκοπικοϋ Συμβουλίου στό Άναχάϊμ, Κα-

ΕΜΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΤΟ ΠΑΛΗΟ ΒΙΟΛΙ 

Στό ΛΙΒΑΝΟ- λιβάνι! 
Στό ΙΣΡΑΗΛ- ντουμάνι! 
Είς τό ΙΡΑΝ - κοράνι! 
Είς τό ΙΡΑΚ - δρεπάνι! 

* 
Πλεκτάνες στή ΣΥΡΙΑ! 
Νταλγκάδες στήν ΤΟ ΥΡΚΙΑ! 
Νερά ... στήν ΑΡΑΒΙΑ 

καί στήv ΙΟΡΔΑΝΙΑ 
κουβέντες γιά ΕΙΡΗΝΗ, 
μέ θέμα: ΠΑΛΑΙΣΊΊΝΗ. 

* 
Στή ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 
τό ίδιο τό βιολί ... 

Σ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

ΒΑ Υ RIDGE BAKERY, LTD. 

6919 4th Avenue, Brooklyn, Ν.Υ. 11209 - (718) 238-1779 

Homemade Baking for 
Restaurants - Diners - Coffee Shops 

Καί τώρα, στό γειτονικό σας έλληνικό 

παντοπωλείο θά βρήτε συσκευασμένα σέ 
KOYTIA, τά περίφημα έλληνικά γλυκίσματά 
μας: ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ-ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ-ΚΑΤΑ·Ι·ΦΙ 

ΜΠΑΚΛΑΒΑ- ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ 

Wholesale & Retail 
Danish Pasιry- Chocolaιe Layer Cake- Mocha Layer Cake - Coι·onuι Layer Cake
Black Ν. White Layer Cake- Lemon Meringue Pie- Bluberry Pie - Cherry Pie- Apple 
Pie - Apple Crumb Cake- Chocolate Cream Pie- Fruiι Cheese Cake- Cream Cheese 
Cake- Assorted Cookies- Strawberry Short Cake- Bosιon Cream- Banana Cream
Muffin Mix- Baklaνa & Kaιaifi- Pound Cake- Chocolaιe Fudge- Special French 

Toast Bread- Apple Turnoνer- Black Forest - Grand Marnier Cake
Chocolaιe Mousse 

FREE DELIVERY ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΜΑΝΗΑΠΑΝ, BROOKLYN, QUEENS, 
ST ΑΤΕΝ ISLAND, NEW JERSEY 

John Nikolopoulos 

.. NEW YORK" 



Πρόσωπα 
λιφοeνία~ καί έξέφρασε γι, αύτή ν τήν ίκα
ν?ποι~ση του ό πρόεδρος τής έθνικής έπί 
των οικονομικών Έπιτροπη-ς κ Γ , 
τ λ- ά ' . εωργιος 
σ~μπ ης, πο τό Όχάϊο. Κατά τήν άνα-

κ?ινωση, ~ι πρόσ~δοι άπό τήνπώληση τών 
δυο οlκο~εδων θα διατεθοuν γιά τήν ένί
σχυ?η τ~ν .προγραμμάτων 'Εθνικής Δια
κονιας της Εκκλησίας. 

ΖΩΗΡ Α χειροκροτήματα γιά τήν νε
αρή ταλαντοu-χο τσελίστα Ά ναστασία Μό
σχου, κόρη του μουσικόφιλου διακεκριμέ
νου γιατροί\ καί τής κ. Χρήστου Μόσχου. 
Στό κονσέρτο πού εδωσε στίς 22 Μαρτίου 
στό Μοντκλαίρ, Νιου Τζέρσεij, συνοδεί~ 
τής π_ιανίστα~ Alice Sheffet, μέ εργα Μπάχ, 
Μπραμς, Φραν, Σοπέν καί Cassado. ·Η ·Α
ναστασία άρχισε πολύ ένωρίς τήν μουσική 
της καρριέρα, άρχίζοντας μέ πιάνο καί άρ
γότερα στό cello. Τό 1983 άπεφοίτησε τοu 
Julliard, δπου μαθήτευσε κοντά στόν Lorn 

Munroe, πρώτο τσελίστα τής Φιλαρμο
νικής Νέας 'Υόρκης. Τό 1986 εγινε δεκτή 
στό θερινό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου 
τής Σιένα, Ίταλίας. Ή 'Αναστασία τελει
ώνει έφέτος τίς σπουδές της σέ ξένες γλώσ

σες στό Κολλέγιο Middlebury του Ver
mont καί στήν Φλωρεντία τής 'Ιταλίας. 

Η ΚΥΑΝΟΛΕΥΚΗ aνηρ-
τήθη γιά μιά άκόμη φορά στό Δημαρ
χείο τοu Fort Lee, Ν. Jersey καί οί 
όμογενείς τής περιο-χής δικαίως 
ύπερηφανεύοντο δτι ή πόλη τους 
εlναι ή μόνη πού έορτάζει μέ τόσο 
πανηγυρικό τρόπο τήν έπέτειο τής 

'Εθνικής Παλιγγενεσίας τών · Ελλή
νων. Αύτό εlναι έπίτευγμα τοu Hel
lenic Civic Club τής πόλεως, τό όποίο 
καί δώρησε στό δημαρχείο τόν ίστό. 
Καί σέ συγκέντρωση γιά τήν έθνική 
έορτή, μέ συμμετο-χή τοu Δημάρχου, 
δημοτικών συμβούλων καί πολλών 
liλλων τοπικών aξιωματούχων, μί
λησε γιά τό πνεϋμα τής 25ης Μαρ
τίου καί τούς δεσμούς μεταξύ τών 

λαών ·Ελλάδος καί ΗΠΑ ή κ. Ύβόν 
Νtάλλας, καταχειροκροτηθείσα. 

ι----------------------------~ 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ καί επιβραβεύσεις 
τών επιστημονικών έπιδόσεων τοu 'Ελλη
νοαμερικανοί\ καθηγητοu ιατροu Νικολά-
ου Π. Δεστούνη, δ όποiος τά τελευταία 
-χρόνια, εlναι επικεφαλής τής Ψυχιατρικής 
'Υπηρεσίας τοu Ίατρικοu Κέντρου 'Απο
στράτων στό Lebanon, Pa. 'Εξελέγη πρό
εδρος του aμερικανικοi) τμήματος του 
Παγκοσμίου Συνδέσμου Δυναμικής Ψυ-χια
τρικής καί μέλος το~Συντακτικοu Συμβου
λίου τfiς παγκοσμίου έπιστημονικής επι
θεωρήσεως Dynamic Psychiatry. Τόν πε
ρασμένο μήνα, ό καθηγητής παρουσίασε 
δυό έργασίες του στό διεθνές Ψυχιατρικό 
Συνέδριο πού συνήλθε άπό 5- 11 Μαρτίου 
στό Μόναχο, Γερμανίας. Ό κ. Δεστούνης 
εlναι μέλος τοu Συμβουλίου τών Κυβερνη
τών της Γερμανικfjς ·Ακαδημίας Ψυχανα
λύσεως καί διά βίου μέλος τfjς Διεθνοuς 
·Ακαδημίας 'Επιστημών. "Αρθρο του δη

μοσιεύεται σέ άλλες σελίδες τfjς ΝΕΑΣ 
ΥΟΡΚΗΣ. 

• 

Tax- free Cars Mrs. Α thena Bubaris 

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

OPEL, HONDA, FORD, ΤΟΥΟΤΑ, 'MAZDA, RENAUί Τ 

ΕΠΑΝΑΠΑ ΤΡΙΖΟΜΕΝΟΙ 
- Μή χ~σετε Ίήν εύκαιpί<,ι νάάγοράσετε γιά 'Ιήν · Ελλάδα 

aφορολόγητο aύτοκίνητο μέχρι 1600 C.C. 
- .. Εχο~με 300 έτ~μοnaράδοτα αύτοκίνητa σέ δλες τiς 

μaρκες και τuπους,ρέ τιμές έργοστaσίου. 

- Πa~γγείλα!έ το σήμερά έδώ, γιά νά τό 
παραλάβετε αμεα.χ;, στήν Εύpώπη η παραδοτέο στήv 

Ελλάδας σέ 30 μέρες. 
- Κατά παραγγελία παράδοσις σέ 8-12 βδομάδες 

Γιά πληροφορίες 
Γιάννης καί Σταϋρος rlετροπουλtας 

PEYERS 11UifEL 
ΤΑΧ FREE CARS, EUROPEAN DELIVERY 

31-08 BROADWAY, ASTORIA Ν.Υ. 11106 
ΕΝΑΝΊ Ι CRYST AL PALACE 

τι:ι.: (718) 932-3366 

&ι6~~~;..-δ:;;τιiί:.:.-;.~~ςJ;JfAiHiii~-
PEnASYRAVEL T.AX-FRI!I!CARI 

3ΗΝΙ ΒΑΟλΟWλΥ,ΑSΤΟΑΙλ,Ν.Υ. , 11106{718) 83Ν38δ 

I 
ι 
ι 
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andSons 
Wίsh all theίr friends and relatίνes 

ΗΑΡΡΥ EASTER 

to κ. Γιώργος' Ανδρεάδης 
εύχεται σ' δλους τοuς φίλους 

καi πελάτες του 

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΠΑΣΧΑ 

Καλή ·Ανάσταση 

στούς φίλους καί πελάτες μας 

Κος καί Κα ΣΩΤΗΡΗ ΡΕΚΛΕΙΤΗ 

CITY DINER 
163 West 23rd Street (Between 6th and 7th Ανe.) 

Tel. (212) 243-7442 
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Πρόσωπα 
Π ΡΩ ΤΟ ΜΑΓΙΑ πέφτει τό tφε
τεινό, 39ο δείπνο μετά χοροί> τοϋ 'Ελληνο
αμερικανικοί> 'Εμπορικοί> 'Επιμελητηρί
ου Νέας Ύ όρκης, στό ξενοδοχείο Pierre. 
Τιμώμενο πρόσωπο θά ε{ναι ή συγγραφεύς 
'Αριάννα Στασινοπούλου Huttingιon. Τό 
πρώτο βιβλίο τής Μαριάννας ήταν "The 
Femaιe Woman", πού εξεδόθη τό ι974 καί 
μεταφράστηκε σέ ι ι γλώσσες. Τό δεύτερο 
εlχε τίτλο 'Άfter Reason" (1978). "Αλλο 
εργο της ήταν μιά βιογραφία τής Μαρίας 
Κάλλας καί τό πιό πρόσφατό της εχει τίτλο 
'The Gods of Greece". Ζεί στήν Ούάσιγ
κτων μέ τόν σύζυγό της, Michae1 Hutting
ton καί καθώς περιμένει τό πρώτο της παιδί 
τό καλοκαίρι, έργάζεται πάνω σέ μιά βιο
γραφία τοϋ Πικάσσο. 

«ΟΠQΥ τό ΝΑΙ εΙ ναι ΝΑΙ καί τό ΟΧΙ 
εlναι OXI». Τό σύνθημα αύτό εlναι συνδε
δεμένο μέ τό aρχαιότερο 'Ελληνοαμερικα
νικό Πρακτορείο Ταξιδίων «ΦΑΡΟΣ», τό 
όποίο άλλαξε τελευταίως Ιδιοκτησία. Διά
δοχος των άδελφών Μπακοπούλου πού τό 
ίδρυσαν τό 1924 γιά νά τό καταστήσουν τό 
μεγαλύτερο πρακτορείο μεταξύ δλων τών 
δμογενειακών, εlναι ό κ. Νίκος Παναγιω
τόπουλος, ό όποίος ύπόσχεται νά διατηρή
ση τήν διαβεβαίωση γιά τό ΝΑΙ καί τό 
ΟΧΙ, εχοντας, δπως μiiς εlπε, πλήρη συνεί
δηση τοϋ γεγονότος δτι ό ΦΑΡΟΣ ήταν 
γιά 63 χρόνια τό πρακτορείο πού εμαθε νά 
έμπιστεύεται ό όμογενής ταξιδιώτης. Τό 
πρακτορείο αύτό, πού €:χει φέρει στήν ·Α
μερική εκατοντάδες -χιλιάδες 'Έλληνες με
τανάστες, κυρίως μετά τόν Β' Παγκόσμιο 

Πόλεμο καί €:χει έξυπηρετήσει πάνω άπό 
ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΟ πελάτες, προσφέ
ρει δλων τών είδ&ν τά είσιτήρια γιά τήν 
'Ελλάδα, τό έσωτερικό τής ·Αμερικής καί 
δλόκληρο τόν κόσμο. Προσφέρει, έπίσης 
καί εΙσιτήρια τσάρτερς καθώς καί κρουα
ζιέρες στήν Καρριβαϊκή καί άλλες περιο
χές. ·Ο νέος ίδιοκτήτης κατάγεται άπό τό 
'Αγρίνιο, ήλθε στήν 'Αμερική πρίν 12 
χρόνια καί σπούδασε μηχανικός καί άερο
ναυπηγός, άλλά άπέκτησε πείρα στά ταξι
διωτικά στήν 'Ελλάδα. Προθυμότατος νά 
ξαναδώση στόν «ΦΑΡΟ» τήν παλαιά του 
αίγλη, εχει έγκαινιάσει μιά προσπάθεια 
προβολής τών ύπηρεσιών πού προσφέρει 
τό πρακτορείο αύτό, μιλώντας στούς ένδια
φερομένους πελάτες τήν γλ&σσα τής εΙλι
κρίνειας πού δέν άφήνει άμφιβολίες καί 
κενά ... 

ovge(111os 
Sρecializing in Greek Catering 
for home and business ρarties. 

Tel. (212) 688-8828 

APRIL, 1987 

ΜΕ ΘΕΜΑ τήν έπίδραση τοϋ Μεγάλου 'Αλεξάνδρου στήν 'Ανατολή καί 
στ~ ν Δύση μιλησε δ έκ~εκτός, τακτικός συνεργάτης τής ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ κ. Τόμας 
Σπηλιος (τhomas Spelιos) σέ διάλεξη πού ώργάνωσε τό Hellenic University Club 
στήν αϊθο~σα τελετών τοϋ Καθεδρικοί> ναοϋ ·Αγίας Τριάδος Νέας Ύόρκης, τήν 
22α Μαρτιου, δ δποίος καταχειροκροτήθηκε άπό ενα πυκνό καί εκλεκτό άκροα
τήριο. ·.ο δμιλητής εlναι χημικός τό έπάγγελμα, άλλά ταυτόχρονα συγγραφεύς, 
φωτογ~αφ~ς, iσ_τορικός κ~ί_χαρτογράφος. Σπούδασε στό Κολομβιανό Πανεπιστή
μι~ και στο Καιμι:ριτζ και εχει συγγράψει πολλά βιβλία ταξιδιωτικοί>, {στορικοϋ 
κ~ι ~ρχαιολογικου ένδ~αφέροντος, καθώς καί βιογραφίες καί διηγήματα. Μεταξύ 
;ων .εργων του ε{ ναι μια βιογραφική φιλολογία μέ τίτλο 'Άiexander's Anabasis". 
Ε~ισης, ενας μεγάλος τόμος μέ τίτλο "Pictoriaι History ofGreece", "Nile Odyssey" 
κ~ ι μιά χα.ρτ?γραφική συλλογή μέ τίτλο "Worιd History ofMaps". WΕχει ταξιδέψει 
σ~ πολλους" αρχα~ολογικούς χώρους στήν 'Ελλάδα, Αίγυπτο καί άλλες άφρικανι
κες χ&ρες, εχει λαβει μέρος σέ εξερευνητικές άποστολές καί εχει ζήσει γιά πολλά 
χρόνια στήν Εύρώπη , μέ τήν σύζυγό του 'Αλίκη, έπίσης συνεργάτιδα τής ΝΕΑΣ 
~ΌΡΚ~Σ. Τό ζεϋγος ζεί στήν Νέα Ύόρκη μέ δυό κόρες, τήν Πανδώρα καί τήν 
Αθηνα. 

ΠΡΟΣΘΕΣΕΤΕ άλλο ενα ονομα 
στόν κατάλογο τών Έλληνοαμερικανών 
δικηγόρων. Πρόκειται γιά τήν πολυτά
λαντο Leah Ρ. Pappas, πού άνοιξε γραφείο 
στήν 'Αστόρια (32-20 Broadway) καί εΙδι
κεύεται σέ συμφωνίες γιά τήν άγοραπω
λησία άκινήτων, ζητήματα ενοικιαστών 
καί Ιδιοκτητών άκινήτων καθώς καί θέματα 
πού άφοροϋν τήν μητρότητα. Ή δίς Πάπ
πας , άπόφοιτος Γυμνασίου Τέχνης καί 
Μουσικής, άπεφοίτησε άπό τό Κολλέγιο 
Barnard τοϋ Κολόμπια τό 1982, μέ δίπλωμα 
στίς πολιτικές έπιστήμες καί τό 1985 ί:λαβε 
τό δικηγορικό της δίπλωμα άπό τό Πανε
πιστήμιο Fordham. Τόν 'Ιανουάριο άρ
χισε τήν άσκηση τοϋ δικηγορικοί> έπαγ
γέλματος κοντά στόν πατέρα καί τόν θείο 
της, πού άσχολοίινται μέ τήν άγοραπω
λησία άκινήτων. Ή νέα έπιστήμων εlναι 
κόρη τοϋ κ. Δημητρίου Κ. Πάππα, συνθέτου 
ελλ ηνικης λειτουργικής μουσικfjς καί 
έπικεφαλfjς τής χορωδίας τοϋ ·Αγίου Δη
μητρίου Τζαμέϊκα, καί τfjς κ. Ν ίνας Πάππα, 
συγγραφέως, ζωγράφου καί διδασκαλία
σης της νεοελληνικής στό Fordham. Σύ
ζυγος τfjς Λία ε{ ναι δ κ. Τζών Καβύρης, έπι
χειρηματίας. 

• 
το HELLENιc DΕνΕιοΡ-
ΜΕΝτ CORP. ώργάνωσε τόν περασμένο 
μήνα συνέντευξη Τύπου στά γραφεία τής ε
ταιρίας Physical Acoustics Corp. , στό 
Πρίνστον, N.J., γιά τήν εξαγγελία άπό τόν 
πρόεδρο τοϋ Διοικητικοί> Συμβουλίου τοϋ 
HDC καί πρόεδρο τfjς 'Αγροτικής Τρα
πέζης 'Ελλάδος κ. Βασίλη Καφίρη, μιίiς 
σημαντικής ελληνοαμερικανικi'jς έπενδύ

σεως στήν ·Ελλάδα. Συνοδευόμενος άπό 
τόν πρόεδρο τοϋ Hellenic Development 
Corp. κ. Νίκο Παπαδόπουλο, δ κ. Καφίρης 
παρουσίασε στούς δημοσιογράφους τόν 
δμογενή Δρα Σ.Ι. Βαχαβιόλο, πρόεδρο τής 
Physicaι Acoustics Corp., ή όποία θά έπεν
δύση 6 εκατομμ. δολλ. γιά τήν δημιουργία 
παραρτήματος τής εταιρίας στήν 'Ελλάδα. 
·Η tταιρία (δρύθηκε άπό τόν δμογενή tπι
χειρηματία τό 1978 σέ συνεργασία μέ 
άλλους χεφαλαιούχους χα{ εχει άναπτυ
χθεί καταπληκτικά άπό τότε, μέ τήν δημι
ουργία θυγατρικών έmχειρήσεων στήν Κα
λιφόρνια, τέξας, Πενσυλβάνια, 'Ιαπωνία, 
Γαλλία, Βραζιλία καί ' Αγγλία. Ένω τό 
1978 ο{ πωλήσεις της tταιρίας ήταν 9 
tκατομμ. δολλ. καί τό κέρδος ι .5 tκατομμ., 
γιά τό 1987 ύπολογίζεται δτι ο( πωλήσεις 
της θά φθάσουν τά 14 εκατομμ. καί τά 
κέρδη 2.4 tκατομ. δολλ. ·Ο χ. Βαχαβιόλος 
γεννήθηκε στόν Μυστρίi τό 1946 καί μορ
φώθηκε στήν ·Αμερική, όπου έλαβε τό 
διδακτορικό του δίπλωμα άπό τό Κολομ
βιανό Πανεπιστήμιο τό 1976 καί έργάσθη
κε γιά τήν Α.Τ.Τ. άπό τό 1970 lως τό 1978. 
Εlναι συγγραφεύς 74 μελετ&ν καί έχει 
λάβει 17 διεθνfl διπλώματα εύρεσιτεχνίας. 

• 
ΜΙΑ ΝΕ~, ελληνικής Ι~ιοκτησίας αίθουσα έιcθέσεως ζωγραφικων ί:ργων άνοιξε στό 
Manhattan. Την πpωτοβουλια ε{ χ: δ κ: Βασίλης Καμπίτσης, δ δποίος μέ τούς συνεργάτες 
του κ. κ. Δ. Ταζαyανη, Β. Ρουχωτα και Σ. Τσιρίμπα, φιλοδοξεί νά παρουσιάση τήν σύγ
χρ~νη ~λληνική ζωγραφική στό Μαν-χάτταν. Ή "lOth Α venue Gallery", δπως όνομάζεται 
ή νεα αιθουσα έκθέσεων, βρίσκεται στόν άριθμό 317 τής λεωφόρου αύτfjς. ' Αρκετών· Ελ
λήνων ζωγράφων εργα tκτίθενται ijδη καί πωλοϋνται tκεί. 
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ΕΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡ Α άγαπητό μέλος 
τής 'Ελληνοαμερικανικής Κοινωνίας 
στήν Μητροπολιτική περιοχή τής Νέας 

'Υόρκης, δ Ζ~χαρίας Π. Γιαννέας, πέθανε 
ξαφνικά τόν περασμένο μήνα. ·Ο άείμνη
στος, σεμνός, άλλά διακεκριμένος διπλω
μάτης, εΙχε ύπηρετήσει γιά πολλά χρόνια 
στήν άμερικανική πρεσβεία στήν • Αθήνα 
καθώς καί σέ πολλές άλλες πρωτεύουσες 
καί διπλωματικές άποστολές, μεταξύ των 
δποίων ή άμερικανική άντιπροσωπεία 
στόν Όργανισμό 'Ηνωμένων 'Εθνών. Ή 
θητεία του στόν ΟΗΕ ήταν ή τελευταία τής 
καρριέρας του, πρίν συνταξιοδοτηθή . Ό 
Ζαχαρίας Γιαννέας διετέλεσε μέλος τοϋ 
Συμβουλίου τοϋ Καθεδρικοϋ Ναοu τής ·Α
γίας Τριάδος Ν. 'Υόρκης, άπό δπου καί 
έκηδεύθη καί ήταν έπίτιμος πρόεδρος τοϋ 
Συλλόγου Βρυσεών • Αναβρυτής, Σπάρτης. 
Θερμός πατριώτης, ένδιεφέρετο πάντοτε 
γιά τίς έλληνικές ύποθέσεις. ΕΙχε άρθρο
γραφήσει στήν ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ καί άλλα ί:ν
τυπα καί εlχε μετάσχει σέ πολλές προσπά
θειες γιά τήν ύποστήριξη των έλληνικων 
δικαίων, τόσο κατά τήν διάρκεια, δσο καί 
μετά τήν άποστρατεία του άπό τήν διπλω
ματική ύπηρεσία των ΗΠΑ, στήν όποία 
ύπηρέτησε μέ άφοσίωση καί ύψηλό αίσθη
μα εύθύνης. Στήν οΙκογένεια τοϋ έκλεκτοϋ 
φίλου, ή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ άπευθύνει 
εΙλικρινά συλλυπητήρια. 

Στιγμές άναπαύσεως στό πολυτελές ύπερωκεάvειο Victoria τής έταιρίας Χαvδpή, μέ τό όποίο 
όργαvώvει συχνά νοσταλγικές θαλασσινές περιηγήσεις στήν μαγευτική Καρριβαϊκή τό ταξιδιω
τικό πρακτορείο Skyline τής Άστορίας, πού διευθύνεται άπό τόν γνωστό μουσικό κ. Ά vδρέα 
Μοδινό. Άπό άριστερά. ή κ. Κρητικοϋ. ό tπιχειpηματίας κ. Γιάννης Κρητικός, ό καπετάι·ιο.: 
τοϋ σκάφους κ. Σαλέμης, ό κ. Μοδινός καί ή κ. 'Ελένη Άστιν, σύζυγος τοϋ διευθυι·τοϋ τ ή.; έται-

ρίας «Κρόνος» στήν Νέα Ύόρκη, κ. Δημήτρη "Λστιν. 

ΠΑΡΗΤΗΘΗ πρό διμήνου ό έ
κτελεστικός διευθυντής τής ΑΗΕΡΑ 
Timothy J. Maniatis καί τά καθήκοντά 
του καί ο{ εύθϋνες του yιά τήν διοίκηση 
τοϋ άρχηγείου τής μεγαλύτερης 'Ελλη
νοαμερικανικής 6ργανώσεως μεταβιβά
στηκαν προσωρινά στόν οtκονομικό έ
λεγκτή κ. George C. Drivas. "'Επί έννέα 
χρόνια, δ κ. Μανιάτης ύπηρέτησε καλά 
τήν όργάνωση καί τοϋ εύχόμαστε καλή 

τύχη στίς μελλοντικές του προσπάθει

ες••. δήλωσε δ πρόεδρος τοϋ Διοικη τι
κού Συμβουλίου κ. Πήrερ Νrέρζης ό ό
ποίος πρόσθεσε δτι κατά τούς προσε
χείς μήνες θά έπιλεγή μόνιμος άντικα
ταστάτης τοϋ κ. Μανιάτη . " Οπως πλη
τοφορείται ή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. ό κ. Μα
νιάτης παραμένει ύπό τήν ίδιότητα συμ
βούλου μέχρι τό Συνέδριο τής όργανώ
σεως στήν Νέα Όρλεάνη. τόν Auyou
στo. 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

/ΟΝ/ΑΝ TRA VEL 
ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΤΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ 
άπό νηπιαγωγείο μέχρι όγδόη τάξη 

Συνοmικό πρόγραμμα μαθημάτων: 
Γλώοοα Computer Education 
Μαθηματικά · Ελλ. Γλώσσα καί Πολπισμός 
Κοινωνικές σπουδές Γαλλικά καί Γ αλ. Πολπισμός 
Θεnκές έπιστήμες Γυμναστική 

Χορός - Μουσική - Καλές Τέχνες 

Advanced Placement Programs and Regent 
Eχaminations for qualified students 

Λεωφορεία άπό διάφορα σημεία τοϋ Manhattan 
· Ιδιωτικά λεωφορεία άπό καί γκi τό Queens 

Γιά έγγραφές καί περισσότερες πληροφορίες τηλεφω
νήσατε στό διευθυντή κύριο Δημήτριο Γιαννακόποuλο 

στόν άριθμό (212) 288-3216. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 1987 

ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΒΡΕΠΟΣ 

Α GENCY, INC. 
40-06 ΜΑΙΝ STREET 

FLUSHING, Ν.Υ. 
TEL. (718) 939-4404 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Μ outajίs Decoratίng 
and 

Contractίng, Inc. 
14-54 31st Avenue, Astoria, Ν.Υ. 11106 

Tel. (718) 932-5970 
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Σέ δλους τούς συλλόγους καί σέ δλους τούς όμογενείς 
Εύχόμαστε 

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΠΑΣΧΑ 
καί ελεύθερη τήν μαρτυρική μας Κύπρο 

ΙΊαγ\τu:nρ~ ς4- ς 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

"NEW YORK" 

'Από τό Δ.Σ. καί τά μέλη τών όμίλων μας 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ- ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ- ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

• Υπενθυμίζομε τό 

PANCYPRIAN LEADERSHIP Α WARD DINNER 

ΜΑΥ 9, 1987 at the NEW YORK HILTON 
Γιά πληροφορίες τηλεφωνήσατε στό Γραφείο τοϋ Παγκυπρίου: (7 18) 545-3533 
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Shopping and Dining in Man~attan 
RESTAURANTS 

• The Coach House 
110 Waνerly Place, N.Y.City 
Jusι West ofWashington Square 
Tel. (212) 777..0303 - 777..0349 

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

Adam's Rib 
Specialties: Roast Beef, Authentic 
Ceasar Salad and Fresh Fish daily 
23 Easι 74th Street 
New Yorlc, Ν.Υ. 10021 

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

• Stαvy's 
Stuyνesant Town's Best Restaurant 
Sea food, Stealcs, GreelcSpecialties 
257 First Aνenue, N.Y.,N.Y.I0003 
Corner of 1.5 St., Tel. 212-673-7629 

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

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

Big Heart Restαurαnt 
Seafood - Stealcs - Chops 
1321 Ist Ανe., Ν. Υ. (71st St.) 
Tel. (212) 772-3131 - 772-3133 

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

Meandros Restαurαnt 
Authentic Greelc Cuisine 
118 MacDouga1 St., in the Village 
Tel. (212) 673-1668 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 1917 

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

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

Mid-City Coffee Shop 
Bar - Restaurant - Counter Service 
Good food - good dήnks - good pήces 
Demosthenes V asiliou 
550 9th Ανe., Ν.Υ., Ν.Υ. 10018 
Tel. (212) 690-1718 
Στόν Β· όροφο τοϋ Port Authoήty 

Προσθέσετε 
τfιν έnιχείρησή σας 

στον 

ΧΡΗΣΙΜΟ 
ΟΔΗΓΟ 

-ΕΙναι εύκολο 
-Kai δi:v στοιχίζει 
δσο μπορεί νό 
νομίζετε! 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΠΕ: 

(212) 921-0086 

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

Mo/jetαs Restαurαnt 
Continental Greelc Cuisine 
Catering for Social Events 
307 W. 47th St., Ν. Υ., Ν.Υ. 10036 
Tel. (212) .581-0674 

Lenox HiU Restαurαnt 
Breakfast - Lunch - Dinner 
I 105 Lexίngton Ave. Ν.Υ. 10021 
Tel. (212) 879-9520 

George's Restαurαnt 
Brealcfast - Lunch - Dinner 
83.5 6th Ανe., Off 29th St., Ν. Υ. 
Tel. (212) 2~2383- 564-7248 

Chelseα Squαre 
Sidewalk Restaurant 
368 West 23rd Street, N.Y.C . 
Tel. 212-691-5400- Open 24 Hrs. 

Big Λpple Restαurαnt 
αnd Coffee Shop 

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

New Λcropolis Restαurαnt 
Greek Food at its Best 
767 8th Ανe.,- 47th St., N.Y.C. 

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

TRA VEL AGENCIES 
Homeric Tours, lnc. 

595 5th Ανe., Ν. Υ. 
Tel. (212) 753-1100 
906 Ε. Main St., Stamford, cτ. 
Tel. (203) 359-2917 
86 Ν ο. Broadway, Hicksνille, Ll. 
Tel. (516) 935-3400 
59 Panepistimiou St., Athens 
Tel. 3214777 

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

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

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

Olympiιι Express, lnc. 
Tourist & Traνe1 Agency 
Professional, PersonaliZed Service 
Tasso Lahanas, Manager 
358 West 44th Street, Ν.Υ. 10036 
Tel. (212) 586-ο234 

Peters Tours 
566 7th Ανe., Suite 701, Ν.Υ. 
Tel. (212) 391..0200 

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

Poseidon Greek Bakery 
Over 50 Years- Home Made 
Baklava, Kataifi, Saragli, Strudels, 
Spanakopita, Tiropita 
629 9th Ανe., (near44 St.), N.Y.C. 
Tel. (212) 757-6173 

Bil/'s G/ass Co. 
Glass- Mirrors- Table Τ ops - Plastics 

Sky1ights- Thermal Windows 
663 9th Ave., Ν.Υ. cor. 46 & 9 Ave. 
Tel. (212) 247-Q396 

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

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

Lex Flower Shop 
Artistic Arrangements 
575 Lexington Ave. (5 1 - 52 St.) 
Tel. (212) PL 9-6070- PL 9-6071 

Simpson & Co. F/orίsts 
Flowers & Plants of Distinction 
1318 2nd Ave., Ν.Υ. 10021 
Tel. (212) 772-6670 

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

Van Duzer-Kay Florίst 
We send Πowers everywhere 
ι031 Lexington Ave., N.Y.C . 
Tel. (2ι2) BU 8-Qι36 

John Kikίs 
Precious Stones & Diamonds 
Engagement & Wedding Rings 
ι 14 Fu1ton St., N.Y.C., Ν.Υ . 10038 
Tel. (21 2) 693-Q888 

J D Painting 
& Decorating, lnc. 

Jimmy Dimopou1os 
Paper hanging and paint 
22-27 150 St. , Whitestone, Ν . Υ . 
Tel. (718) 278-6690 

Shopping and Dining in Astoria 
RESTAURANTS 

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

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

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

Sirena R ίstorante 
Seafood & Continental Cuisine 
John. Andy, and Steνe Tzoumas 
221)..02 Horace Harding Express
way, Bayside- Tel. (718) 224-5593 

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

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

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

"NEW YORK" 

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

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

Hilton Pastry 
and Caje Shop 

Home of Quality Greek 
and lnιernational Pasιries 
22-Q6 31 st S treeι 
Astoria, Ν. Υ . 11105 
Tel. (718) 274-6399 

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

Caje Galinί Restaurant 
The only Sidewalk Cafe in Queens 
Greek Cuisine - Gyros - Souvlaki 
32-Q7 30th Ave., Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (7ι8) 728-8776 

MISCELANEOUS 

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

Tel. Sales: (718) 274-Q808 
Rentals: (718) 274-2400 
Commercial: (718) 274-3300 
Management: (718) 274-1234 

Natίonal Store Front, Corp. 
G1asses, Mirrors, Bui1d. Entrances 

23-50 Steinway St., Astoria. ΝΥ ι 1105 
Tel. (718) 204-6624 

Peters Travel 
Tax Free Cars, European De1iνery 
31-Q8 Broadway, Astoria. Ν .Υ . 
Tel. (718) 932-3366 

John's Μ eat Emporίum, Ι nc. 
Wholesale & Retail 
Distributors ofWi1de Game 
John Koukou1aris 
23-{)2Α Steinway St., Astoria, Ν. Υ . 
Tel. (718) 545-5272 - (718) 5454843 

Technology oj Today 
Construction, lnc. 

Gus and Tony 
33-Q6 31st Ave., Astoria. Ν. Υ . 
Tel. (718) 956-9511 

Deluxe Carpets, lnc. 
Carpets - Linoleum - Vinyl Tiles 
George & Frideriki Georgiou 
36-Q4 30th Ave .. Astoria. Ν.Υ. 
Tel. (718) 7214018 

Athenaiki Pitta Co. 
The Best in Piιta 
21-\0 Newtown Α νι: .. Astoria. Ν .Υ. 
Tel.: (718)726-7796 • 726-5500 

Λ mathus Trave/Servίce, lnc. 
Complete Travel SetΎice 
John Sιylianou . Gen. Manager 
3()..11 32nd Street, Astoria. Ν. Υ . 
Tel. (718) 626-0500 
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Olympus R ealty 
Commercial - Residentiaι 
George Alikakos Lic. R.E. Broker 
3ι-Ι3 Ditmars Blvd., Astoria, Ν. Υ. 
Tel. (718) 545-4444 

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

Α storia Woodworking 
Carpentry - Cabinets - Alterations 
Stelios Lecomples 
25-92 31St., Astoria, Ν.Υ. 11102 
Tel. 718-274-4897 

Agapi Realty and 
Travel Agency 

28-05 24th Ave., Astoria, Ν.Υ. I I 105 

Tel. (718) 278-4544 

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

Homeric Tours, Inc. 
31-19 Ditmars Blvd., Astoria 
Tel. (718) 721-6400 

V~nus Fashion lmports, lnc. 
35-05 Ditmars Blvd., Astoria, Ν.Υ. 

Tel. (718) 278-8554 

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

Tony Loupakίs School 
Karate - Hapkido - Acrobatics 
Gymnastics - Ballet - Tap - Jazz 
Greek Dances 
28-42 31st St., Astoria. Ν. Υ . I ι 102 
Tel. (718) 728-8403 

Μ & Ν Pappas Distributors 
Whoιesaιe Distributors of 
Franks. Hamburgers. Rοιιs . Soda 
35-02 !54th St .. Fιushing, Ν.Υ. 
Tel. (718) 886-3425 

Α egean R eal Estate 
lrene Ladas, Lic. R. Estate Broker 
Homes, Rentals. Mortgages 
Business Appraisals 
41-01 31 Ave .• Astoria, Ν.Υ. I ι 103 
Tel. (718) 278-3838 

Charles Florals 
Quality Flowers 
32-07 Broadway, L.l .C., Asιoria 
Tel. (718) 274-8463 - 726-2748 

Τ & S Cabinet 
Equipment Supply Co. 

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

Κ alymnos Co. 
Custom Formica Cabinets 
Generaι Aιterations 
25-35 Astoria Blvd .. Astoria. Ν.Υ . 
Tel.: (7 18) 274-9580 

Sojia's Μίnί ΜαΙ/ 
Sportsewar- Men's & Ladies 
Fashion - Sophia Orkopouιos 
29-23rd Α ve., Astoria, Ν. Υ. ι 1105 
Tel. (718) 728-7577 

J & L Windows 
49-12 28th Ave. , Woodside, Ν.Υ . 
τ el. (718) 278-2566 - 0774 

Brooklyn 
Pan-Bros Λssociates, lnc. 

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

Η omerίc Tours, Ι nc. 
79-04, 5th Ave., Brooklyn 
Tel. (718) 833-6800 

Η e//as-A merican 
lmports, lnc. 

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

Shopping and-Dining in New Jersey 
RESTAURANTS 

Tlle 4/pine Inn 
French-ltalian-Continental 
Cuisine - Lunch-Dinner 
Route 9W, Alpine, N.J. 
Tel. (20 I) 768-7640 

Jeris' Inn 
Catering- Wedding Receptions 
Business Meetings - Showers 
Rt. 46, Mountain Lakes, N.J. 
Tel. (201) 627-3636 

1920's Essex House 
Weddings - Christenings 
Business Meetings - Banquets 
525 Northfield Ave., W. Orange 
Tel. (201) 731-2222 

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

ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 1987 

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

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

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

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

MISCELANEOUS 
Vista lnternational 
Travel Service 

Free transportation to Kennedy, 
LaGuardia & Newark Airports 
672 Summit Ave .. Jersey C ity, N.J . 
Τeι. (201) 792-55ι5 

Nationa/ Travel Service 
56ι Northtieιd Ave .. 
West Orange, N.J. 
Tel. (201) 676-9400 

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

Travel-On lnc. 
For all your traνel needs 
\08 Main Street. Liιtle Falls. NJ . 
τeι. (20 ι) 785-0666 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 

'Ασφάλειες ολων τών είδών 

• Αι; τοκιΙ·ήτω ι· . • Ζωής. • Καταστημάτων, 
• Σπιτιώ1· . • Φωτιiiς κ.Ι.. π. 

Τό γραφι:Ι ο της πλήρους έμπιστοσίινης 

ΠΡΟΘΥΜ Ι Α - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ 
ΔΩΡΕΑΙ\i ΣΥΜΒΟΥ ΛΕΣ 

Τηi. .: (7 18) 274-51 00 

ΖΑΡ ΙΤΙ 
At;TO DRIVING and FL YING SCHOOL 

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΠΙΛΟΤΩΝ 
ΡΕRΜΙτ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Πεπε ι ραμένοι δόσκαi.οι όδηγήσεως 

σάς παί ρνουν άπό τό σπίτι σας. 

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΕΣ ΤΑΞΕ/2. /ΊΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ 

ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ 

Τάξε ι ; άρz ίζοιJV κάθι: μήνα. 

All Language 
Video Tapes 
Ή μεγαλύτερη συλλογή 

άπό έλληvικές καί άγγλικές 

βιvτεοκασέττες. 

NATIONAL 
GREEK RADIO PROGRAM 

Θάλεια Μοσχάκοu 

Μέ τούς dγαπητούς σας 

Μ/ΚΕ ΖΑΡ/Π καί ΘΑΛΕΙΑ 

ΜΟΣΧΑΚΟΥ πού σάς κρα

τούν συντροφιά έδώ καί πολ
λά χρόνια. 

· Εκπέμπουν τώρα άπό 

Δευτέρα εως Παρασκευή 

4-5 π.μ. καί 8:30-9:00 π.μ. 

WNWK 105,9 F'.f 
WNWK 105,9 FM 

ELLAS TRA VEL 
Γιά δλες τίς ταξιδιωτικές σας 

άνάγκες τηλεφωνήστε μας 

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

Κανονικές πτήσεις - Τσάρτερς 
Κρουαζιέρες · 

''Ζ'' REALTY 
Άγοραπωλησίες σπιτιrον κ:αί 

επιχειρήσεων μέσω τοϋ 
ήλεκ:τρονικ:οϋ συστήματος 

(Computerized Multiple Listing) 

22-74 31 STREET ASTORIA, Ν.Υ. 11105 
TEL. (718) 274-5100 
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F orest Products From All Over the World 

AGENTS OF IOB8BD SHIPPING LINE 

HELLENIC · SCANDINAVIAN S. Α. 

AGENCIES SHIPPING CHARTERING 

89-91 NOTARA & BOUBOULINAS STR.'GR 185 35 PIRAEUS 
Ρ.Ο.Β. 80680 - CABLES: 'ΈLSCAN" PIRAEUS 

ΑΠΡΙΛΙΟ~, 1987 

PHONES: 41 35 902 - 41 17 090 
TELEX: 21-1359 FINN GR 

21 -2042 SWED GR 
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White cheese in bήne, made from 100 % sheep's mi1k 

WHirE BRINED CHEESE 
100% SHEEP'S MILK 

WHiτE BRINED CHEESE 
I ΟΟο/ο SHEEP'S.MILK 

FROMAGE BLANC 
EN$AUMURE 

100% LAI1 ΟΕ BREBIS 

• Α cheese making 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, firm yet soft consistency and creamy texture. 
• Several traditional uses : cut in small cubes, with cocktails, or in greek salads and 

also many delicious dishes. 

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

TEL.: (20 Ι) 862-0160 TELEX: 882230 

"NEW YORK" 



ELVAL S.A. 

ALUMINUM FLAT ROLLED PRODUCTS 
EL V AL is a Greek industry for aluminum flat rolled products, with a very wide 

range of products such as sheets, coils, circles, slugs, thin gauge mateήal, 
household foil and cigarette foil._ 

Address: 96 Kifissos Ave. , Aegaleo- Athens 12241, Greece 

Tel.: 0030 (1) 5616860 - 0030 (1) 5612035 
τχ: 216285 ATAL GR- 214106 ATAL GR- 225114 ELVA GR 



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

Η Int~ramerican είναι 

• 

• 

888 

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

σίγουρα ο γίγαντας στις ασφά- R=::~~ 
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 αισθανθεί τε 

c;ιπόλυτη 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. Ν ιά)

στε σιγουριά ... 

ΦINTERAMERICAN 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣ.ΑΛΙΠΙΚΗ ΕτΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 

ΕΔΡΑ: ΑθΗΝλ • ·ΚΕΝΤΡΙΚλ ΓΡΑΦΕΙΑ : ΠΥΡΓΟΣ INτERAMERICAN - ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 35υ - 176 80 ΚΑΛΛΙθΕΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 9421.222 (20 ΓΡΑΜΜΕΣ) • ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΥθΥΝΣΗ: INTERLIFE 8 ΤΗΛΕτΥΠΟ : 21.4665 LIFE-GR 


